93066 - ZIKIR YANG DIANJURKAN KETIKA BERBUKA
Pertanyaan

Apa hukum berdoa dari hadits yang katanya ia adalah lemah seperti (doa) ketika berbuka:
"  رزﻗﻚ أﻓﻄﺮتاﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ ﺻﻤﺖ وﻋﻠ
“Ya Allah, hanya kepadaMu saya berpuasa dan dengan rizkiMu saya berbuka’
ﻪ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﺠﻨﺔ وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎرﻪ أﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟ
‘Saya bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah, saya memohon ampunan kepada Allah, saya
memohon kepadaMu surga dan berlindung kepadaMu dari neraka’
Apakah dianjurkan, boleh, tidak boleh, makruh, tidak sah atau haram?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Pertama,
Telah ada hadits lemah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2358 doa ketika berbuka seperti yang
anda sebutkan. Dari Muad bin Zahrah telah sampai kepadanya bahwa Nabi sallallahu’alaihi wa
sallam biasanya ketika berbuka mengucapkan (doa):
 رزﻗﻚ أﻓﻄﺮتاﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ ﺻﻤﺖ وﻋﻠ
“Ya Allah, hanya kepadaMu saya berpuasa dan dengan rizkiMu saya berbuka’
Dan tercukupi dari doa itu apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2357 dari Ibnu Umar
radhiallahu’anhuma berkata, biasanya Nabi sallallahu’alaihi wa sallam ketika berbuka membaca
(doa):
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ﻪ اﻟنْ ﺷَﺎء اﺮﺟ اﻻﺖﺛَﺒ ووقﺮ اﻟْﻌﺘَﻠﱠﺖاﺑ وﺎ اﻟﻈﱠﻤﺐذَﻫ
“Telah hilang rasa haus, dan terbasahi tenggorokan serta pahala tetap insyaAllah.’ Hadits (ini)
dihasankan oleh AL-Bany di shoheh Abu Dawud.
Kedua,
Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa disela-sela puasanya. Sebagaimana
diriwayatkan oleh Ahmad, (8030).
ﺘْﻨَﺎﺒﺠﻋﻗْﻨَﺎكَ اذَا ﻓَﺎرا وةﺮ اﻵﺧﻞﻫ اﻦﻨﱠﺎ ﻣﻛﻨَﺎ و ﻗُﻠُﻮ ﺑﻗﱠﺖﻨَﺎكَ رﻳاذَا رﻧﱠﺎ ا اﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻳ: ﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل اﻟ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻋﻦ أﺑ
ﺎﻬﻠَﻴ ﻋﻧْﺘُﻢ اﺎلِ اﻟﱠﺘ اﻟْﺤَﻠﺎلٍ ﻋ ﺣﻞ ﻛَﻠﻮﻧُﻮنَ ﻋَ ﺗﻢﻧﱠ ا ﻟَﻮ ﻗَﺎلوﻮﻧُﻮنَ اَ ﺗ ﻟَﻮ ﻗَﺎلﻻدواﻻ وﺎءﺴّﻨَﺎ اﻟﻨﻤﺷَﻤﺎ واﻟﺪﱡﻧْﻴ
ﻮلﺳﺎ ر ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻳ ﻗَﺎلﻢ ﻟَﻬﺮﻐْﻔ ﻳﻮنَ ﻛﺒﺬْﻧ ﻳم ﺑِﻘَﻮﻪ اﻟﺎءﻮا ﻟَﺠﺒ ﺗُﺬْﻧ ﻟَﻢﻟَﻮ وﻢﻮﺗﻴ ﺑ ﻓﻢْﺗارﻟَﺰ وﻬِﻢّﻔﻛﺔُ ﺑِﺎﻼﺋ اﻟْﻤﻢْﺘﻨْﺪِﻳﻠَﺼــــــــــَﺎﻓَﺤﻋ
ﺎﻬاﺑﺗُﺮ وﺎﻗُﻮتاﻟْﻴ وﻟُﻮﺎ اﻟﻠﱡﻮﻫﺎوﺒﺼﺣ وذْﻓَﺮﻚُ اﻻﺴﺎ اﻟْﻤﻼﻃُﻬﻣ وﺔﻀﻟَﺒِﻨَﺔُ ﻓﺐٍ و ﻟَﺒِﻨَﺔُ ذَﻫﺎ ﻗَﺎلﻫﺎ ﺑِﻨَﺎو ﻣــــﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻦﺪِّﺛْﻨَﺎ ﻋ ﺣﻪاﻟ
ﺘﱠ ﺣﻢﺎﺋاﻟﺼ وﺎدِل اﻟْﻌﺎمﻣ اﻻﻢﺗُﻬﻮﻋ دد ﺛَﻼﺛَﺔٌ ﻻ ﺗُﺮﻪﺎﺑ ﺷَﺒَﻔْﻨﻻ ﻳ وﻪﺎﺑﻴ ﺛَﻠ ﻻ ﺗَﺒﻮتﻤﻻ ﻳﺨْﻠُﺪُ وﻳ وسﺎﺒﻻ ﻳ وﻢﻨْﻌﺎ ﻳﺪْﺧُﻠُﻬ ﻳﻦانُ ﻣﻔَﺮﻋاﻟﺰ
.( ﻴﻦﺪَ ﺣﻌ ﺑﻟَﻮﻧﱠﻚَ وﺮﻧْﺼ ﻻﺗﺰﻋ وﻞﺟ وﺰ ﻋب اﻟﺮﻘُﻮلﻳ وﺎءﻤ اﻟﺴابﻮﺑﺎ ا ﻟَﻬﺗُﻔْﺘَﺢ وﺎم اﻟْﻐَﻤَﻠ ﻋﻞﻤ ﺗُﺤﻈْﻠُﻮمةُ اﻟْﻤﻮﻋد وﺮﻔْﻄﻳ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﻨﺪ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط ﻓ.
ﺮﻔْﻄ ﻳﻴﻦ ﺣﻢﺎﺋاﻟﺼ " و: ( ﺑﻠﻔﻆ2525) ورواه اﻟﺘﺮﻣﺬي
”Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu berkata, kami berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya
kami ketika melihat anda hati kami tersentuh dan kami bagaikan melihat penduduk akhirat. Ketika
kami berpisah dengan anda, dunia telah memperdayakan kami dan terlena dengan istri dan anakanak. (beliau) bersabda: “Kalau sekiranya kamu semua, atau beliau mengatakan: “Kalau
sesungguhnya kamu semua tetap dalam kondisi seperti bersama denganku, para malaikat pasti
akan menyalami kalian semua dengan tangannya dan akan mengunjungi ke rumah kalian semua.
Kalau sekiranya anda semua tidak (pernah) berdosa, Allah akan datangkan suatu kamu yang
mereka berdosa agar memaafkankan mereka. Berkata (Abu Hurairah) kami berkata: “Wahai
Rasulullah, tolong beritahukan kepada kami tentang surga apa bangunannya. (beliau) menjawab:
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“Batu bata dari emas, perak. Ubinnya dari minyak wangi misk Al-Adfar, kerikilnya dari intan
permata, debunya dari zakfaron. Barangsiapa yang memasukinya akan merasa mendapatkan
kenikmatan dan tidak putus asa. Kekal tidak mati, pakaiannya tidak kotor dan para pemuda tidak
akan tua. Tiga (golongan) doanya tidak akan ditolak, imam yang adil, orang berpuasa sampai
berbuka dan doanya orang yang didholimi. Dibawa oleh awan dan membuka pintu langit. Sementa
itu Tuhan Azza Wajalla berkata: “Dan demi KemulyaanKu, Saya akan menolong anda meskipun
setelah (waktu) itu. hadits dishohehkan oleh Syuaib Al-Arnaud di tahqiq Al-Musnad. Diriwayatkan
oleh Tirmizi, 2525 dengan teks, Dan orang berpuasa ketika berbuka. Dishohehkan oleh AL-bany
dalam shoheh Tirmizi.
Maka anda dapat memohon kepada Allah surga, berlindung dari neraka. Memohon ampunan dan
berdoa selain itu dari doa-doa yang dianjurkan. Sementara doa dengan teks yang tertata seperti
ini:
ﻪ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﺠﻨﺔ وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎرﻪ أﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟ
‘Saya bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah, saya memohon ampunan kepada Allah, saya
memohon kepadaMu surga dan berlindung kepadaMu dari neraka’
Kami belum mengetahuinya.
Wallallahu’alam .
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