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ْهِدِه اللَُّه فَالَ ُمِضلَّ لَُه 
ُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه 

  :َوَرُسولُُه أَمَّا َبْعُد
 Dzikir dan me

jiwa dan penenan
dzikir dan meng
gelisah. Sebagaima
akan mudah sakit,
makanan yang dik
tubuh akan mati d
tak jauh berbeda. S

iii 
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KATA PENGANTAR 
لِه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه ، َمْن َيْه
للْ فَالَ َهاِدَي لَُه ، َوأَْشَهُد
رِيَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َو
engingat Alloh   adalah
gnya, sehingga jiwa yang
ingat Alloh akan kelap
ana tubuh, apabila keku
, terlebih jika sama sekal
konsumsi dalam waktu la
dan binasa, demikian pul
Sungguh benar firman-Ny

إِنَّ الَْحْمَد ِللَّه
َوَمْن ُيْضِل، 

َوْحَدُه الَ َشرِ
h makanan 
g jauh dari 
paran dan 
rangan gizi 
li tidak ada 
ama, tentu 
la jiwa kita 
ya: 
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(Yaitu) orang-oran
manjadi tentera
Ingatlah, hanya d
menjadi tenteram.

 Dzikir merup
sebagaimana tub
kebutuhan terhad
lebih penting ke
karena dzikir men
dunia dan akhirat
hanya sebatas dun
berarti dia me-m
sebalik-nya baran
hidupnya, berarti 

iv 
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ng yang beriman dan ha
am dengan me-nging
dengan mengingat Allo
 [QS. Ar-Ro'du : 28] 

pakan kebutuhan primer
buh kita tidak bisa l
dap makanan. Lebih dari
e-dudukannya daripada 
ncerahkan kehidupan se
t, sedangkan makanan m
nia ini saja. Barangsiapa m
iliki kunci kebaikan yan

ngsiapa kehilangan dzi
dia pun kehilangan kunc

t⎦⎪Ï% ©!$# θ ãΖtΒ#u™
’⎦È⌡yϑ ôÜs? θ è=à)ø9$#

ati mereka 
gat Alloh. 
oh-lah hati 

r jiwa kita, 
lepas dari 
i itu, dzikir 

makanan, 
seorang di 

manfaatnya 
memilikinya 
ng banyak, 
ikir dalam 
ci kebaikan 



 

yang banyak, sehi
kesesatan.  

 Buku saku di
ini, merupakan su
memotivasi anda 
kebutuhan jiwa k
Alloh. Buku ini sem
seorang ulama sp
bagai metode da
berharga. 

 Beliau adalah
Muhsin bin Hamd 
Zulfi 22 / 11 / 13
kota Nabi sebaga
Islaamiyyah (Unive
Aqidah, Program P
Ushuuluddin dan 
Nabawi. 
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ngga hidupnya akan con

i hadapan pembaca yan
umbangsih nan tulus da

semua untuk kembali 
ita terhadap dzikir dan 
makin istimewa, karena d
pesialis pencerah jiwa de
an pengalaman Beliau y

h Prof.DR. Abdurrozzaaq
al-Abbad al-Badr, kelahir
82 H (16 April 1963 M),

ai staf pengajar di al-Ja
ersitas Islam Madinah) d
Pasca Sarjana di Fakultas

juga sebagai pengajar 

ndong pada 

g budiman 
lam upaya 
merenungi 
mengingat 
ditulis oleh 
engan ber-
yang amat 

q bin Abdil 
ran kota az-
, tinggal di 

aami’ah al-
dosen ilmu 
s Aqidah & 

di Masjid 



 

 Buku saku na
sekian banyak kary
lain dapat anda ce
1. Fiqhul Ad’iyati
2. Al-Hajj wa Tah
3. Itsbaat anna a
4. Syarh Haasyiah
5. Al-Qoulus Sad

Taqsimaat Tau
6. Mukhtaashor 

Aqsaamit Tauh
7. Duruus Aqadiy
8. Ta’ammulaat f

Ummahaatuhu
9. Makaanah ad-
10. Mafaatihul Kho
11. Tsabaat Aqiida
12. Tanbihaat alaa

Shifaat 
13. Takriimul Islaa
14. Ta ammulaat f
15. Al-Kalimaat al-
16. Adzkaar ath-Th

vi 

an mungil ini adalah sala
ya Beliau, adapun karya-
rmati pada data berikut i
 wal Adzkaar [Jilid 1] [Jilid
dziibun Nufuus 
l-Muhsin min Asmaa’-illa
h Abi Daawud 
diid fir Rodd ‘alaa Ma
uhiid 

al-Mufiid fi Bayaani
hiid 
yyah Mustaafadah minal H
fii Qoulihi Ta’aala : “Wa 
um” 
Da’wah illallooh 
oir 
atis Salaf 
a Risalah Muhammad Azi

m lil Mar’ah 
fi Mimtsalatil Mu’min lin 
-Arba’ 
hohaaroh wa ash-Sholaah

h satu dari 
karya yang 
ni: 

d 2] [Jilid 3] 

hil Husna 

n An-karo 

i Da-laa’il 

Hajj 
Azwaajuhu 

izah fi ash-

Nakhlah 

h 



 

17. Al-Quthuuful 
Jihaad 

18. Adz-Dzikru wa
19. Al-Hauqolah 
20. At-Tabyiin l

Mushoobiin 
21. Fiqh al-Asmaa’
22. Abyaat Jam’u a
23. Al-Mukhtaar fi
24. Al-Inshoof fi H
25. Tanbihaat Mu

Miiqoot 
26. Tadzkirotul M

Maqdisi 
27. Diroosah li Ats

resmi beliau: a
 
 Semoga buku

bagi kehidupan ki
menuhi sisa hidup

sholeh. Tak lupa, 

limpahan pahala d

vii 

Jiyaad min Hikam wa 

d Du’aa 

i Da’awaat al-Mard

’ al-Husnaa 
asy-Syattaat 
i Ushuulis Sunnah Libnil B
aqiiqotil Auliyaa’ 

uhimmah lil Hajj Indal W

u’ti Syarh Aqiidah Abdil

sar Malik fil Istiwaa’ [kun
al-Badr.net] 

u mungil ini bisa menjad
ita, sehingga kita semua
p ini dengan memperba

semoga Alloh   me

dan ampunan kepada se

Ah-kaamil 

hoo wal 

Banna 

Wushul ilal 

l Ghoni al-

njungi situs 

di pencerah 
a bisa me-
anyak amal 

encurahkan 

emua pihak 



 

yang berperan d
semoga kami dim
buku sejenis pada
Aamiin ya Robbal 
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alam penerbitan buku 
udahkan untuk menerbit
a kesempa-tan yang aka
'aalamiin.  

 P 

ini, serta 
tkan buku-
an datang. 

e n e r b i t 



 

MUT
SUBHAANALLOH

ILLA AL

حيم

Segala puji ha

alam, sholawat da

pada imam para 

kepada keluarga, 

 .  

Selanjutnya, s
beri keistimewaa
beberapa keutama
menunjukkan bah
kedudukan yang t
dengan dzikir - dz
adalah: subhaana
illallooh, Alloohu 
jelaskan keagung
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TIARA EMPAT DZIKIR 
H, ALHAMDULILLAAH, LAA

LOOH, ALLOOHU AKBAR

 بسم اهللا الرمحن الرحي

anya milik Alloh  Rab

an salam semoga tercur

rasul, Nabi kita Muha

dan segenap sahabat-s

sesungguhnya Alloh  t
n kepada empat dzik
aan yang agung dan mu
wa empat dzikir tersebu
tinggi dan mulia jika dib
zikir lainnya. Empat dzik
alloh, alhamdulillaah, 

akbar. Banyak dalil y
an dan kemuliaan em

A ILAAHA 
R 

bb semesta 

rahkan ke-
mmad , 

sahabatnya 

elah mem-
kir dengan 
ulia, hal ini 
ut memiliki 
bandingkan 
kir tersebut 
laa ilaaha 

yang men-
mpat dzikir 



 

tersebut, beserta 
didapat oleh seor
akhirat kelak. 

Saya merasa 
tersebut dalam s
pembahasan ini 
berjudul fiqhu al-‘
dzikir) kemudian 
agar menulis pe

sehingga dengan 
menjadi lebih luas 

Maka saya 
saudaraku yang 
keutamaan empat
keutamaannya d
terdapat doronga
pertolongan bagi 

yang agung ini. Se

memberikan tauf
melakukan amal sh

10 

pahala dan kebaikan 
rang hamba, baik di du

perlu mengumpulkan em
satu pembahasan. Pada
saya ambil dari buku 

‘ad’iyati wal adzkaar (fik
beberapa sahabat mem

embahasan ini secara 

izin Alloh  faedah
dan manfaatnya juga leb
haturkan kepada an
seiman, pembahasan

t dzikir ini, renungilah k
engan baik, karena d
an dan motivasi, sert
kita dalam menjaga em

esungguhnya hanya Alloh

fik dan pertolongan u
holih, tiada daya dan kek

yang akan 
nia dan di 

mpat dzikir 
a dasarnya 
saya yang 
ih doa dan 

minta saya 
tersendiri 

hnya akan 
bih besar. 
da wahai 

n tentang 
keutamaan-
didalamnya 
ta sebagai 
mpat dzikir 

h   yang 

untuk bisa 
uatan bagi 



 

seorang hamba ke
Maha Tinggi lagi M

Diantara keu
berikut: 

1. Dzikr-dzikir te

Alloh   

 Sebagaimana
Muslim dalam kita

bin Jundub  ber

 ُسْبَحانَ َبَدأَْت بِأَيِّهِنَّ
  كَْبُر

“Ada empat ucap

, anda boleh 
tersebut sekehen
alhamdulillaah, la
HR. Muslim no. 21
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cuali berkat pertolongan 
Maha Mulia. 

tamaan empat dzikir i

ersebut disukai dan dic

a yang diriwayatkan ole
ab shohihnya dari hadit

kata: Rosululloh  bersa

بِ َيُضرَُّك الَ أَْرَبٌع اللَِّه إِلَى مِ
أَك َواللَُّه اللَُّه إِالَّ إِلََه الََو ِللَِّه 

an yang paling dicintai 

memulainya dari emp
ndakmu, yaitu: subh

aa ilaaha illallooh, Alloo
37  

Alloh yang 

ni sebagai 

cintai oleh 

eh al-Imam 
s Samuroh 

abda: 

مالْكَالَ أََحبُّ
َوالَْحْمُد اللَِّه

oleh Alloh 

at ucapan 
haanallooh, 
ohu akbar” 



 

Diriwayatkan 
Thoyaalisi dalam m

 َكرُُّضَي الََو آِنْرلقُاْ ن
 ، اُهللا الَّإِ َهلَإِ الََو ، ِهل

“Empat ucapan ya
dan anda boleh m
ucapan-ucapan te
adalah : subhaan
illallooh, Alloohu a
ath-Thoyaalisi hal.

2. Empat dzikir

Rasululloh 
(dunia beserta

12 

pula oleh Abu Da
musnadnya dengan lafadz

َنِم َوُهَو مِالَكَالْ بَِيطْأَ ْنِم
هلَِّل ُدْمَحالَْو ، اِهللا انََحْبُس:  
 

ang terbaik, ada dalam 
memulainya sekehendak 
ersebut, empat ucapan

nalloh, alhamdulillaah, l
akbar" Lihat kitab musna
112 

r tersebut lebih disu

 dari apa yang disinar

a isinya). 

wud ath-
z yang lain:  

ِم نَُّه ٌعَبْرأَ 
َتأَْدَب نَُّهيَّأَبِ
 ُرَبكْأَ اُهللاَو

Al Qur’an 
anda dari 

n tersebut 
laa ilaaha- 
ad al-Imam 

ukai oleh 

i matahari 



 

Sebagaimana 

Muslim dari hadits

Rosulullloh  bers

 أَكَْبُر َواللَُّه اللَُّه إِالَّ لََه

“Mengucapkan su
laa ilaaha illallooh
daripada apa yang
isinya )”. Lihat kita

3. Setiap dzikir
memerdekaka

Di antara ke
yang dijelaskan 
riwayatkan oleh Im
al-Imam al-Baihaq
sanad jayyid, dar

13 

yang diriwayatkan ole

s Abu Hurairoh , belia

sabda:  

إِلَ َوالَ ِللَِّه َوالَْحْمُد اللَِّه َحانَ
  الشَّْمُس َعلَْيِه طَلََعْت مَّا

ubhaanalloh, walhamduli
h, walloohu akbar, lebih
g disinari matahari ( dun
b Shohih Muslim no. 269

r tersebut pahalanya
an budak (ed.) 

eutamaanya adalah se
dalam sebuah hadits 

mam Ahmad dalam musn
qi dalam Syu’abul Iima
ri ‘Ashim bin Bahdalah,

h al-Imam 

au berkata: 

ُسْبح أَقُولَ أَنْ
ِمم إِلَيَّ أََحبُّ

illaah, wa- 
h aku sukai 
nia beserta 

95 

a seperti 

bagaimana 
yang di-

adnya, dan 
an dengan 
, dari Abu 



 

Sholih, dari Ummu
berkata:  

 :فَقُلُْت ،َوَسلََّم َعلَْيِه 
 )قَالَْت كََما أَْو( ُت
 ِمائَةَ اللََّه َسبِِّحي :لَ
 َولَِد ِمْن ُتْعِتِقيَنَها ٍة

 فََرسٍ ِمائَةَ لَِك َتْعِدلُ
 اللََّه َوكَبِّرِي ،اللَِّه لِ

 َوَهلِِّلي ،ُمَتقَبَّلٍَة ُمقَلََّدٍة
 َبْيَن َما َتْمْأل :قَالَ ُه
 َيأِْتَي أَنْ إِالَّ َعَملٌ ٍد

14 

u Hani’ binti Abu Tholib 

اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َيْومٍ 
َوَضُعفْت كَبِْرُت قَْد إِنِّي ،لَِّه
قَالَ .َجاِلَسةٌ َوأََنا أَْعَملُُه لٍ

َرقََبٍة ِمائَةَ لَِك َتْعِدلُ نََّها
َت َتْحِميَدٍة ِمائَةَ اللََّه َواْحَمِدي

َسبِيل ِفي َعلَْيَها َتْحِمِلَني َجَمٍة
ُم َبَدَنٍة ِمائَةَ لَِك َتْعِدلُ فَإِنََّها 

أَْحِسُبه َخلٍَف اْبُن قَالَ .ِليلٍَة
َحدَأل َيْوَمِئٍذ ُيْرفَُع َوال ْرضِ
   بِِه ِت

, beliau 

ذَاَت بِي رََّم
اللَّ َرُسولَ َيا

بَِعَمل فَُمْرنِي
فَإِ ،َتْسبِيَحٍة
َو ،إِْسَماِعيلَ
ُملَْج ُمْسَرَجٍة

َتكْبَِريٍة ِمائَةَ
َتْهِل ِمائَةَ اللََّه

رَواْالَ السََّماِء
أََتْيت َما بِِمثْلِ



 

Pada suatu hari R

berkata kepadany

usiaku telah tua, k
yang sebagaimana
aku sebuah amal

keadaan duduk, m

bacalah tasbih (su
karena pahalany
seratus hamba sa
bacalah tahmid (
kali karena pahala
berpelana dan be

berjihad di jalan 
akbar) sebanyak 
seperti seratus un

(oleh Alloh ), 
illallooh) sebanyak
(perawinya berna
berkata: membac
seratus kali paha

15 

Rosululloh  melewatik

ya: “wahai Rosululloh 
kekuatankupun telah mel
a ia katakan, maka perin
lan yang bisa aku lakuk

maka Nabi  berkata kep

ubhaanalloh) sebanyak s
ya seperti kamu mem
ahaya dari anak keturun
(alhamdulillaah) sebanya
anya seperti seratus ekor 
ertali kekang yang dipa

Alloh , bacalah takb
seratus kali karena 

nta yang berkalung yan

dan bacalah tahlil (l

k seratus kali. Ibnu Khola
ama ‘Ashim) saya m
ca laa ilaaha illalloh 

alanya adalah memenuh

ku, akupun 

 sungguh 

lemah atau 
ntahkanlah 
kan dalam 

padanya: ” 

seratus kali 
merdekakan 
nan Ismail, 
ak seratus 
kuda yang 

akai untuk 

ir (Alloohu 
pahalanya 
g diterima 

laa ilaaha 

af berkata: 
mengira ia 

sebanyak 
hi apa-apa 



 

yang ada diantar
diangkat amalan 
melakukan amal
kepadamu ini”1 A
oleh Ahmad denga
Al-Albani menghas

Renungilah p
terkandung dalam

Barang siapa yang

mengucapkan sub
maka pahalanya 
seratus hamba sa
penyebutan anak
dikarenakan mer
nasabnya paling m

Alloh  seratus 

sebanyak seratus 
                                  
1 Lihat al-Musnad 6/34
2 Lihat at-Targhiib wa a
3 Lihat Silsilah ash-Sho

16 

ra langit dan bumi, da
seseorang pada hari itu
lan yang seperti aku
l-Mundziri berkata: “ Di
an sanad yang hasan”2, 
sankan sanadnya.3 

pahala yang begitu b
m empat dzikir yang 

bertasbih kepada Alloh 

bhaanallooh sebanyak s
seperti engkau mem

ahaya dari anak keturun
 keturunan Ismail seca
reka adalah orang a
mulia. Barang siapa yan

kali yaitu membaca alha

kali maka baginya pah
                          

44, Syu’abul Iiman no.612 
at-Tarhiib 2/409 
hiihah 3/303 

an tidaklah 
u kecuali ia 
u ajarkan 
riwayatkan 
Al-Allamah 

esar yang 
agung ini, 

 dengan 

eratus kali 
merdekakan 
nan Ismail, 
ara khusus 
arab yang 
ng memuji 

amdulillaah 

ala seperti 



 

pahala orang yan
lengkap dengan 

digunakan untuk 

siapa membaca ta
seratus kali mak
orang yang infak u

(oleh Alloh ). 

tahlil atau laa ilaa
maka pahalanya a
diantara langit d
amalan seseorang
seperti amalan ter

4. Empat dzikir 
dosa. 

Sebagaimana 
musnad, sunan A

Haakim dari hadit

ia berkata: Rosulul

17 

g bershadaqah seratus 
pakaian dan tali kek

berjihad di jalan Alloh 
akbir atau Alloohu akbar
a baginya pahala sepe
unta yang berkalung yan

Barang siapa yang me

aha illallooh sebanyak s
dalah memenuhi apa-ap

dan bumi, dan tidaklah
g kecuali apabila ia me
sebut. 

tersebut dapat mengha

yang dijelaskan dal
Abu Dawud, dan al-Mus

s Abdullooh bin ‘Amr bin

lloh   bersabda:  

kuda yang 
kang yang 

. Barang 

r sebanyak 
erti pahala 
ng diterima 

engucapkan 

seratus kali 
a yang ada 

h diangkat 
engerjakan 

apus dosa-

lam kitab 
stadrok al-

n ‘Aash  



 

 أَكَْبُر َواللَُّه اللَُّه إِالَّ 
 إِالَّ بِاللَِّه إِالَّ قُوَّةَ َوالَ
  الَْبْحرِ َزَبِد

Tidaklah seseoran
mengucapkan: laa
subhaanallooh 
walaaquwwata il

akan diampuni ole

dari buih lautan. 
dishohihkan oleh
Dzahabi, dan disho

Dosa yang d
dosa-dosa kecil, se

kitab Shahih Mus

berkata: sesunggu

                                  
4Lihat al-Musnad 2
mustadrok al-Hakim 1/

18 

إِلََه الَ َيقُولُ َرُجلٌ ْرضِ
َو َحْولَ َوالَ ِللَِّه َوالَْحْمُد ِه
ز ِمْن أَكْثََر كَاَنْت َولَْو ذُُنوُبُه 

ng yang ada di atas 
a ilaaha illallooh walloohu

walhamdulillaah wala
llaa billaah kecuali dos

eh Alloh  walaupun leb

Hadits ini dihasankan a
h Al-Hakim, disetujui 
ohihkan oleh al-Albani4 .  

diampuni dalam hadits 
ebagaimana yang dijelas

lim, dari Abu Hurairoh 

hnya Rosululloh  bersa

                          
2/108,210, sunan at-Tirmid
/503, dan Shohih al-Jami’ no.56

اَْأل َعلَى َما
اللَّه ْبَحانََوُس

َعْنُه كُفَِّرْت
bumi ini 

u akbar wa 
aa haula 
sa-dosanya 

bih banyak 

at-Tirmidzi, 
oleh Adz-

ini adalah 
skan dalam 

, beliau 

abda: 

dzi no.3460, 
636 



 

 إِلَى َوَرَمَضانُ ُجْمَعِة
  لْكََباِئر

“Sholat lima wakt
berikutnya, puasa
berikutnya dapat 
antaranya apabila

Penghapusan 
adalah menjauhi d
besar hanya bisa d
inilah yang senad
riwayatkan oleh A

bin Malik  berka

 َيابَِسِة بَِشَجَرٍة َمرَّ َم
 ِللَِّه الَْحْمُد إِنَّ فَقَالَ

                                  
5 Lihat Shohih Muslim 
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الُْج إِلَى َعةَُوالُْجُم لَْخْمُس
الْ اْجَتَنَب إِذَا َبْيَنُهنَّ َما فَِّراٌت

tu, sholat jum’at ke sho
a romadhon ke puasa 

menghapus dosa yan
 dosa-dosa besar dijauhi”

dosa-dosa tersebut 
dosa-dosa besar, karena 
dihapus dengan taubat. D
da dengan sebuah hadit
At-Tirmidzi dan selainnya,

ata:  

َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه
فَ الَْوَرُق فََتَناثََر بَِعَصاُه َبَها

                          
no.233 

الْ الصَّلََواُت
ُمكَفِّ َرَمَضانَ

olat jum’at 
romadhon 
g ada di-
”.5  

syaratnya 
dosa-dosa 

Dan makna 
ts yang di-
, dari Anas 

 َرُسولَ أَنَّ
فََضَرَ الَْوَرقِ



 

 ذُُنوبِ ِمْن لَُتَساِقطُ ُر

Rosululloh  per

daunnya kering, la
dengan tongkat s

pohon tersebut. 

sesungguhnya kali
laa ilaaha illallo
menggugurkan do
gugurnya daun-da
oleh al-Albani v.6

5. Empat dzikir te

Dijelaskan dalam 

oleh At-Tirmidzi, 

bahwasanya Rosul

                                  
6 Lihat Sunan at-Tirmid
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أَكَْبُر َواللَُّه اللَُّه إِالَّ إِلََه َوالَ ِه
  الشََّجَرِة َهِذِه َوَرُق َساقَطَ

rnah melewati sebuah p

alu beliau memukul poho
ehingga berguguranlah 

Maka Rasululloh  
imat alhamdulillaah, sub
ooh, dan Alloohu akb
osa-dosa seorang ham

aun pohon ini. Hadits ini d
6  

ersebut adalah tanaman

sebuah hadits yang di

dari Abdulloh bin M

ulloh  bersabda:   

                          
dzi no.3533, Shohih al-Jami’ no

اللَِّه َوُسْبَحانَ
َتس كََما الَْعْبِد

ohon yang 

on tersebut 
daun-daun 

bersabda: 

bhanallooh, 
bar dapat 
ba seperti 
dihasankan 

 surga. 

riwayatkan 

Mas’ud , 

.1601 



 

 أُمََّتَك أَقْرِْئ ُمَحمَُّد 
 َوأَنََّها الَْماِء َعذَْبةُ ْرَبِة
 اللَُّه إِالَّ إِلََه َوالَ ِللَِّه ُد

“Aku bertemu den

mi’roj, lalu ia berk
sampaikan salamk
kepada mereka b
baik, air yang ta
tumbuhannya a
walhamdulillaah 
akbar”7.  

Dalam sanad 

Abdurrohman bin 

                                  
7 Lihat Sunan at-Tirmi
dalam kitab as-Silsilah 
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َيا فَقَالَ بِي أُْسرَِي لَْيلَةَ يَم
التُّر طَيَِّبةُ الَْجنَّةَ أَنَّ َوأَْخبِْرُهْم 

َوالَْحْمُد اللَِّه ُسْبَحانَ ِغَراَسَها
 

ngan Ibrohim  di m

kata kepadaku: wahai M
ku untuk umatmu dan ka
bahwa surga memiliki ta
awar, dan surga adala
adalah kalimat subh
walaa ilaaha illallooh 

hadits ini ada perawi yan

Ishaq , namun hadits i

                          
dzi no.3462 dan dihasankan o
ash-Shohihah no.105 

إِْبَراِهيم لَِقيُت
َمالسَّالَ ِمنِّي
ِغ َوأَنَّ ِقيَعانٌ
 أَكَْبُر َواللَُّه

malam isro’ 

Muhammad, 
abarkanlah 
anah yang 

ah Qii’aan, 
haanallooh 

walloohu 

ng bernama 

ni memiliki 

oleh al-Albani 



 

dua syahid atau p

tersebut, yaitu ha

hadits Abdulloh bin
Al-Qii’aan ada

berarti tempat m
yang rendah, yang
maka airnya ter
tumbuh dengan b
dalam kitab an-N
maksudnya adala
tumbuh dengan 
tanaman akan cep

6. Tidak ada se

Alloh  da

dihidupkan di
memperbanya
dan tahmid. 

                                  
8 Lihat an-Nihayah 4/1
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endukung yang menguat

adits Abu Ayyub al-Ansho

n Umar .  
alah bentuk jamak dari 

mendatar yang luas di p
g ditinggikan oleh air lang
rtahan sehingga tanam
baik, sebagaimana yang 
Nihayah karya Ibnul At
ah tanaman surga ak

dzikir-dzikir ini se
at tumbuh di tanah yang 

seorang yang lebih ut

aripada seorang muk

iatas agama Islam yang
ak membaca takbir, tas
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tkan hadits 

ori  dan 

qo’in yang 
permukaan 
git (hujan), 

man dapat 
dijelaskan 

tsir.8 Maka 
kan cepat 
bagaimana 
subur. 

ama disisi 

min yang 

g mana ia 
sbih, tahlil, 



 

Sebagaimana yang
yang diriwayatkan
dalam ‘amal al-ya

dari Abdullooh bin

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى لنَّبِيَّ
 َمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه 

 ،طَلَْحةَ ِعْنَد فَكَاُنوا
 أََحُدُهْم فََخَرَج ،ْعثًا
 .فَاْسُتْشهَِد آَخُر يهِْم

 فََرأَْيُت :طَلَْحةُ قَالَ 
 الَْميَِّت فََرأَْيُت ،لَْجنَِّة

 ،َيِليِه أَِخًريا ْسُتْشهَِد
 ِمْن فََدَخلَنِي :قَالَ .

23 

g dijelaskan dalam seb
n oleh al-Imam Ahmad, 
umi wallailah dengan sa

 Syaddaad , ia berkata

النَّ أََتْوا ثَةًثَالَ ُعذَْرةَ َبنِي مْن
َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ :قَالَ ،ُموا
فَ :قَالَ .أََنا :طَلَْحةُ :قَالَ 
َبع َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى 
ِفي فََخَرَج َبْعثًا َبَعثَ ثُمَّ :قَالَ
.ِفَراِشِه َعلَى الثَّاِلثُ اَت
الْ ِفي ِعْنِدي كَاُنوا الَِّذيَن ةَ
اس الَِّذي َوَرأَْيُت ،أََماَمُهْم 
.آِخَرُهْم أَوَّلَُهْم اْسُتْشهَِد ي

uah hadits 
an-Nasa’i, 

nad hasan, 

: 

ِمن َنفًَرا أَنَّ  
فَأَْسلَُم َوَسلََّم

؟ َيكِْفنِيهِْم
النَّبِيُّ فََبَعثَ

قَ .فَاْسُتْشهَِد
َما ثُمَّ :قَالَ
ثَةَالثَّالَ ِءَهُؤالَ
ِفَراِشِه َعلَى

الَِّذي َوَرأَْيُت



 

 فَذَكَْرُت َوَسلََّم َعلَْيِه
 َوَما :َوَسلََّم َعلَْيِه للَُّه
 ُيَعمَُّر ُمْؤِمنٍ ِمْن للَِّها 
 َوَتْحِمْيُدُه  ُههِليلُ

Ada tiga orang da

Nabi , kemudia
Abdulloh bin Syad
Siapakah yang ak

Tholhah  menj

Syaddaad  mel

tersebut berada di

mengutus beberap
dari ketiga oran
tersebut lalu ia m

kemudian Nabi 
yang mana laki-lak
lalu iapun menin

24 

َع اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ فَأََتْيُت 
ا َصلَّى اللَِّه ََرُسولُ فَقَال :لَ
ِعْنَد أَفَْضلَ أََحٌد لَْيَس ذَِلَك 
َوَتْهلَيكْثُُر َتكْبِْيُرُه َو َتْسبِيُحُه  

ari bani ‘Udzroh yang m

an mereka memeluk aga
ddad berkata, lalu Nabi
kan mencukupi keperlua

jawab: Saya, lalu Abd

lanjutkan: Waktu itu ke

isisi Tholhah , kemudia

pa pasukan yang mana 
ng tersebut ikut dalam
meninggal dalam keada

 mengutus pasukan yan

ki yang kedua ikut bersam
ggal dalam keadaan sy

:قَالَ .ذَِلَك
قَال .لَُه ذَِلَك

ِمْن أَْنكَْرَت
مِاِإلْسالَ ِفي

mendatangi 

ama Islam. 
i bertanya: 
n mereka? 

dullooh bin 

tiga orang 

an Nabi  

salah satu 
m pasukan 
aan syahid, 

ng lainnya, 

ma mereka 
yahid, lalu 



 

Abdulloh bin Sya
laki-laki yang ke

tidurnya. Kemudia
ketiga orang laki-
disisiku, mereka s
melihat orang y
tidurnya berada 
terakhir meningga
belakangnya, dan
dalam keadaan s

paling belakang. 

heran-heran karen

dan menceritakan

kata: bagaimana k

seseorang yang l

seorang mukmin 
agama Islam ya
tasbih, tahlil, dan t

                                  
9 Lihat al-Musnad 1/16
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addad  melanjutkan: 
etiga meninggal di ata

an Tholhah  berkata: A
-laki tersebut yang dahu
semua berada di surga. 
yang meninggal diata

di depan mereka, or
al dalam keadaan syahid
n orang yang pertama 
syahid berada pada p

Tholhah  berkata: A

nanya, lalu aku mendatan

n hal tersebut, maka Na

kamu mengingkari hal itu

lebih utama di sisi Allo

yang yang diberi um
ng selalu memperbany
tahmid.9  

                          
63, as- Sunan al-Kubro karya an

Kemudian 
as tempat 

Aku melihat 
ulu berada 
Maka aku 

as tempat 
rang yang 
d berada di 

meninggal 
posisi yang 

kupun ter-

ngi Nabi  

abi  ber-

u, tidak ada 

oh  dari 

mur diatas 
yak takbir, 

n-Nasa’i kitab 



 

Hadits yang m
orang yang panjan
serta lisannya se

Alloh . 

7. Sesungguhnya

untuk para ha
yang besar da

Alloh  denga

Dalam kitab
Ahmad dan kitab 
yang shohih, dari 
semoga Alloh mer

Rosululloh  bers

 ِللَِّه َوالَْحْمُد اللَِّه َحانَ
 اللَُّه كََتَب ،اللَِّه َحانَ

                                  
amalan sehari semala
dalam ash-Shohiihah n

26 

mulia ini menunjukkan k
ng umurnya dan bagus 
lalu basah dengan dzik

a Alloh  memilih emp

ambaNya dan menyediak
n mulia bagi yang berdzi

an dzikir-dzikir tersebut.

b Al-musnad karangan
mustadrok Al-Hakim den
hadits Abu Hurairoh  da
ridhoi mereka berdua, ba

sabda:  

ُسْبَح ًعاأَْرَب مِالْكَالَ ِمْن طَفَى
ُسْبح :قَالَ فََمْن أَكَْبُر َواللَُّه للَُّه

                                            
m 2/10674, dan dihasankan o

no.645  

keutamaan 
amalannya 
kir kepada 

pat kalimat 

kan pahala 
ikir kepada 

 

n al-Imam 
ngan sanad 
n Abu Said 
ahwasanya 

اْصطَ اللََّه إِنَّ
ال إِالَّ إِلََه َوالَ

                    
oleh al-Albani 



 

 اللَُّه :قَالَ َوَمْن ،َسيِّئَةً
 َوَمْن ،ذَِلَك فَِمثْلُ للَُّه
 لَُه كُِتَبْت ،َنفِْسِه لِ
 

”Sesungguhnya Al
subhaanallooh, al
dan Alloohu akbar
subhaanalloh mak
kebaikan dan aka
barang siapa yang
ia akan mendapat
barang siapa yang
maka ia akan m
juga, dan bara
alhamdulillaahi ra

27 

س ِعْشرِيَن َعْنُه َحطَّ أَْو َحَسَنةً
ال إِالَّ إِلََه الَ :قَالَ َوَمْن ،ذَِلَك
ِقَبل ِمْن الَْعالَِمَني َربِّ ِللَِّه ُد
  َسيِّئَةً ثُونَثَالَ َعْنُه َوُحطَّ َنةً

lloh memilih empat uca
lhamdulillaah, laa ilaaha
r. Barang siapa yang me
ka akan ditulis baginya 
an dihapus dua puluh 

g mengucapkan Alloohu a
kan ganjaran sama seper
g mengucapkan laa ilaah

mendapatkan ganjaran s
ang siapa yang me
abbil ‘aalamiin dari hati

ح ِعْشرِيَن لَُه
ذَ فَِمثْلُ أَكَْبُر
الَْحْمُد :قَالَ
َحَسَن ثُونَثَالَ

apan yaitu 
a illallooh, 
ngucapkan 
dua puluh 
kejelekan, 

akbar maka 
rti itu pula, 
ha illallooh 
semisal itu 
ngucapkan 
inya maka 



 

akan ditulis bagin
dihapus tiga puluh

 Kalimat alha
hati kita maka pah
dari tiga kalimat
adalah kalimat puj
sebuah sebab sep
nikmat. Maka keti

seolah-olah ia ingi

berikan kepadany
hamba mengucap
hatinya tanpa ada 
memperbaharui 
bertambah. 

8. Empat dzikir 
yang melindu
dari api neraka

                                  
10 Lihat al-Musnad 2/3
shohih dalam kitab Sho

28 

nya tiga puluh kebaikan
h kejelekan.10  

amdulillaah bila kita uca
hala dan ganjarannya leb
t lainnya, karena alha
jian yang diucapkan sete
perti makan, minum, at
ka ia mengucapkan alha

in membalas nikmat yan

ya dengan pujian, apabi
pkan alhamdulillaah ter
hal-hal lain yang mendor
nikmat maka pahala

ini menjadi benteng d
ungi orang yang mengu
a. 

                          
302,al-Mustadrok 1/512, al-Al
ohiih al-jami’ no.1718 

 dan akan 

apkan dari 
bih banyak 
amdulillaah 
elah terjadi 
tau adanya 
mdulillaah, 

ng Alloh  

la seorang 
sebut dari 
rong dalam 
nya akan 

dan perisai 
capkannya 

bani berkata: 



 

Dalam sebuah
Hakim dalam kita
dalam bab amalan

riwayatkan oleh 

berkata: Rosululloh

 :قَالَ َحَضَر؟ َعُدوٍّ ْن
 ِللَِّه، َوالَْحْمُد اللَِّه، نَ
 الِْقَياَمِة َيْوَم َيأِْتَني نَّ

  اِلَحاُت

Ambillah perisai k

Rosululloh , ap

datang? Maka Na

dari api neraka. 
lillaah walaa ilaah
sesungguhnya dz
kiamat akan dat

29 

h hadits yang diriwayatka
abnya Al-Mustadrok dan
n sehari dan semalam da

selainnya, dari Abu Hu

h  bersabda: 

أَِمن اللَِّه، َرُسولَ َيا: قُلَْنا ْم،
ُسْبَحان: قُولُوا النَّارِ، َنِم كُْم
فَإِنَُّهنَّ ،أَكَْبرُِ َواللَُّه اللَُّه، 

الصَّا الَْباِقَياُت َوُهنَّ ،قَدَِّماٌت
kalian, maka kami bertan

pakah karena musuh y

bi  menjawab: tidak, t

Bacalah subhaanalloh w
ha illallooh walloohu akb
ikir-dzikir tersebut kela
tang untuk menyelama

an oleh Al-
n An-Nasa’i 
an juga di-

urairoh  

ُجنََّتكُم ُخذُوا
ُجنََّتكال، بل 

إِال إِلََه َوال
َوُمق َُمْنجَِياِت

nya: wahai 

yang telah 

tapi perisai 

walhamdu-
bar, karena 
ak di hari 
atkan dan 



 

melindungi, dan 
Baaqiyaatush shoo

Al-Hakim berkata
dengan syarat M
oleh al-Imam Bu
disepakati oleh ad
Albani v.11 

Selain menje
ucapan tersebut, h
empat ucapan t

shoolihaat, sebaga

 $ \/#uθ rO îöyzuρ Wξ tΒ r&  

                                  
11 Lihat al-Mustadrok 
kitab amalan sehari se
 

30 

dzikir-dzikir itulah a
olihaat.  

: Hadits ini hadits sho
uslim walaupun tidak d
khori dan Muslim, had
z-Dzahabi  dan dishohihk

laskan tentang keutama
hadits diatas juga menyi
tersebut sebagai al-Ba

aimana firman Alloh  :  

àM≈ ysÎ=≈¢Á9$ îöyz y‰ΖÏã y7 În/u‘

                          
1/541, as- Sunan al-Kubro ka
malam 2/212, dan Shohiih al-ja

adalah Al-

ohih sesuai 
dikeluarkan 
dits inipun 
kan oleh Al-

aan empat 
fati bahwa 
aqiyaatush 

àM≈uŠÉ)≈ t7ø9$#uρ $#

rya an-Nasa’i 
ami’ no.3214 



 

Amalan-amal
lebih baik pahalan
untuk menjadi har

Al-Baaqiya
amalan yang paha
adalah pahala ya
harapan yang diing

9.  Empat ucapan

, empat uc

seperti suara l
orang yang me

Dalam kitab 
juga dalam kitab
Mustadrok karya I

Basyiir , ia berka

 َوالتَّْحِميَد َوالتَّْهِليلَ َح
 ُتذَكُِّر النَّْحلِ َدوِيِّ

31 

lan yang kekal lagi sho
nya di sisi Tuhanmu serta
rapan. QS.Al-Kahfi: 46 
aat maknanya adalah
alanya kekal dan langgen
ng paling utama dan s

ginkan seorang hamba. 

n ini berputar di sekitar ‘

capan tersebut mempu

lebah, dan selalu menye
engucapkan empat ucapa

musnad karya Imam Ah
b sunan an-Nasa’i dan
mam al-Hakim, dari an-N

ata: bahwasanya Nabi  

التَّْسبِيَح اللَِّه لَِجالَ ِمْن ُرونَ
كَد َدوِيٌّ لَُهنَّ الَْعْرشِ ْولَ

olih adalah 
a lebih baik 

h amalan-
ng, dan ini 
sebaik-baik 

‘Arsy Alloh 

nyai suara 

ebut orang-
an itu. 

hmad, dan 
 kitab al-

Nu’man bin 

bersabda: 

َتذْكُر ِممَّا إِنَّ
َحْو َيْنَعِطفَْن



 

 َمْن لَُه َيَزالَ الَ أَْو لَُه

“Sesungguhnya uc
(laa ilaaha illallo

yang mana term

berputar di sekitar

sebut mempunyai
selalu menyebut or
apakah salah se
utamaan tersebut,
disebut-sebut oleh

Hadits ini m
utamaan empat d

dzikir tersebut be

ucapan-ucapan te
suara lebah, dan s
mengucapkannya. 
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َ َيكُونَ أَنْ أََحُدكُْم ُيِحبُّ ا

capan tasbih  (subhaanall
oh), dan tahmid (alham

masuk keagungan Allo

r ‘Arsy Alloh , empat u

i suara seperti suara le
rang-orang yang menguc
eorang tidak menging
, atau tidakkah ia ingin u
 ucapan-ucapan tersebut

memberikan faidah te
dzikir yang mulia ini, ya

erputar di sekitar ‘Arsy 

ersebut mempunyai sua
selalu menyebut orang-o

Ini adalah bentuk anj

أََما بَِصاِحبَِها
  بِِه ُيذَكُِّر

looh), tahlil 
mdulillaah) 

oh  itu 

ucapan ter-

ebah, yang 
capkannya, 
ginkan ke-
untuk selalu 
t". 

ntang ke-
aitu dzikir-

Alloh , 

ara seperti 
orang yang 
juran yang 



 

sangat kuat agar s
dengan empat uca

Al-Bushiri v
Ibnu Majah: san
percaya, dan hadit

10. Nabi  meng

memberatkan

Dijelaskan d
riwayatkan oleh Im
sehari semalam, d
dalam kitab shohi

selainnya. Dari Abu

 اَم خٍَب خٍَب: لُْوقَُي َملَّ
 ِهلَِّل ُدْمَحالَْو اِهللا انََح

                                  
12 Lihat al-Musnad 4/2
Mustadrok 1/503 
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seorang hamba senantias
apan tersebut.  
  berkata dalam kitab zaw

nadnya shohih, rijal-rij
ts ini dishohihkan oleh Al-

gabarkan bahwa empat 

n timbangan amal seoran

dalam sebuah hadits 
mam An-Nasa’i dalam b
dan diriwayatkan juga Ib
hnya, demikian pula Al-

u Salma , ia berkata: 

لََّسَو ِهْيلََع اُهللا ىلََّص اُهللا لَْوُس
َحْبُسَو اُهللا الَّإِ َهلَإِ الَ اِنَزْياملِْ

                          
268,271, sunan Ibnu Majah no. 

sa berdzikir 

waid sunan 
alnya ter-
-Hakim.12  

ucapan ini 

ng hamba. 

yang di-
bab amalan 
bnu Hibban 
Hakim dan 

ُسَر ُتْعِمَس 
ا يِف نَُّهلَقَثْأَ

3809, dan al-



 

  ُهْبِسَتْحَيفَ مِ

Aku mendengar 

bakhin (seraya m
beliau) alangkah 
timbangan amal 
walhamdulillaah, 
akbar, dan seoran
nya yang sholih k
pahala). Hadits in
disepakati oleh ad

hid atau penduku
dikeluarkan oleh 
berkata: sanadnya

                                  
13 Lihat as-Sunan al-K
Shohiih Ibnu Hibban 
1/511,512  
14 Lihat Kasyful Astaar 
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مِِلْسُملِْل ىفََّوَتَي ُحاِلالصَّ َولَُدالْ
Rosululloh  berkata

mengisyaratkan dengan k
beratnya lima hal 

seorang hamba: subh
walaa ilaaha illallooh,
g muslim ditinggal mati 
emudian dia bersabar (m
ni dishohihkan oleh Al-H
z-Dzahabi13, hadits ini me

ung dari hadits Tsauban
al-Bazzaar dalam musn
 shohih.14 

                          
Kubro kitab amalan sehari se
(ihsan) 3/114 no. 338, dan 

‘an Zawaaidi Al-Bazzaar 3/9 no

اَو ُرَبكْأَ اُهللاَو
a: bakhin, 

kelima jari 
ini dalam 

haanallooh, 
 walloohu 
oleh anak-

mengharap 
Hakim dan 
emiliki sya-

n  yang 
adnya dan 

emalam 6/50, 
al-Mustadrok 

o.3072 



 

Perkataan Ro
kalimat yang diuca
atau untuk menera

11. Membaca sat
sebut pahalan

Dijelaskan 
riwayatkan oleh I

nya, dari Abu Dzar

 ِللنَّبِيِّ قَالُوا َوَسلََّم لَْيِه
 الدُّثُورِ أَْهلُ ذََهَب ،

 ،َنُصوُم كََما وُمونَ
 لَكُْم اللَُّه َعلََج قَْد َس

 ،َصَدقَةً َتكْبَِريٍة َوكُلِّ
 بِالَْمْعُروِف َوأَْمٌر ،قَةً
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osululloh : bakhin bak
apkan ketika kagum deng
angkan keutamaannya.  

tu dzikir dari empat uc
nya seperti shodaqoh. 

dalam sebuah hadits
mam Muslim dalam kit

 , ia berkata: 

َعلَ اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ أَْصَحابِ 
،اللَِّه َرُسولَ َيا :َوَسلََّم َعلَْيِه

َوَيُصو ،ُنَصلِّي كََما َصلُّونَ
لَْيس أََو :قَالَ أَْمَواِلهِْم بِفُُضولِ

و ،َصَدقَةً َتْسبِيَحٍة بِكُلِّ إِنَّ 
َصَد َتْهِليلٍَة َوكُلِّ ،َصَدقَةً َدٍة

khin adalah 
gan sesuatu 

capan ter-

 yang di-
ab shohih-

ِمْن َناًسا أَنَّ
َع اللَُّه َصلَّى
ُيص ،ورِبِاالُْجلُ

بِ َوَيَتَصدَّقُونَ
َتصَّدَّقُونَ َما

َتْحِميَد َوكُلِّ



 

 .َصَدقَةٌ أََحِدكُْم ْضعِ
 ِفيَها لَُه َوَيكُونُ ْهَوَتُه
 ِفيَها َعلَْيِه أَكَانَ ،َرامٍ

  أَْجًرا لَُه كَانَ

“Sesungguhnya se

Rosululloh  be
Rosululloh, orang-
pahala, mereka m
kami sholat, mer
berpuasa, dan m

lebihan harta mere

Alloh  telah me

bershodaqoh? Ses
shodaqoh, tiap-tia
tiap tahlil adala
kebaikan adalah s
adalah shodaqoh d
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ُبض َوِفي ،َصَدقَةٌ ُمْنكَرٍ َعْن ٌي
َشْه أََحُدَنا أََيأِتي ،اللَِّه ُسولَ

َحَر ِفي َوَضَعَها لَْو أََرأَْيُتْم 
ك لِالَْحالَ ِفي َوَضَعَها إِذَا لَك

ebagian dari sahabat 

erkata kepada Nabi 
orang kaya lebih banyak
mengerjakan sholat seb
reka berpuasa sebagaim
mereka bershodaqoh de

eka”. Nabi  bersabda, 

njadikan bagi kalian sesu

sungguhnya tiap-tiap tas
ap tahmid adalah shoda
ah shodaqoh, menyuru
shodaqoh, mencegah kem
dan persetubuhan salah 

َوَنْهي ،َصَدقَةٌ
َرُس َيا :قَالُوا
:قَالَ ؟ أَْجٌر
فَكَذَِلك ؟ وِْزٌر

- sahabat 

, “Wahai 
k mendapat 
bagaimana 

mana kami 
engan ke-

“Bukankah 

uatu untuk 

sbih adalah 
aqoh, tiap-
uh kepada 
mungkaran 
seorang di 



 

antara kalian (den
Mereka bertanya, 
salah seorang di a

ia mendapat pa
“Bukankah jika s
pada yang haram,
memenuhi syahw
mendapat pahala”

Orang-orang f
itu hanya berupa
memiliki kemampu

 memberitahuka

baik adalah shod
ucapan yaitu subh
ilaaha illallooh, w
macam-macam pe
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ngan istrinya) adalah sh
“ Wahai Rosulullah, ap

ntara kami memenuhi sy

ahala?” Rosulullah  m
seseorang memenuhi sy
, dia berdosa. Demikian p

watnya itu pada yang 
”. (HR. Muslim no. 2376) 
fakir menganggap bahwa

a harta, yang mana me
uan dalam hal tersebut, 

an bahwa segala macam 

daqoh, dan menempatk
haanallooh, walhamdulill
walloohu akbar pada 

erbuatan baik tersebut. 

hodaqoh “. 
akah (jika) 

yahwatnya, 

menjawab, 
yahwatnya 
pula jika ia 

halal, ia 
 

a shodaqoh 
ereka tidak 
maka Nabi 

perbuatan 

kan empat 
aah, walaa 
permulaan 



 

12. Nabi  menj
ganti bagi o
alQur’an.  

Disebutkan da
kan oleh abu Daw

imam-imam lainny
kata:   

َ رُسْولَ : َسلََّم فَقَالَ َيا
 ُيْجزِئْنِْي، ائًْيَش ينِْملِّع
 اُهللاَو اهللا الَّإِ َهلَّإِ الََو 

َهكَذَا : الَ اَألْعَرابِي
اَللَُّهمَّ : َتقُْول:  قَالَ

 َواْهِدنِي، فَأََخذََها 
َأل َيَدْيِه ا َهذَا فَقَْد َم
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jadikan empat ucapan i
rang yang tidak bisa 

alam sebuah hadits yang
wud, an-Nasa’i ad-Daaruq

ya, dari Ibnu Abi Aufa t

لَى النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعلَْيِه َوَس
لَعفَ آنَْرلقُاْ أَََََتَعلََّم نْأَ ُعْيِطَتْسأ
ِهللاِ ُدْمَحالَْو اِهللا انََحْبُس :
، فَقَااهللابِ الَّإِ ةَوَّقُ الََو لَْوَح

ِ هللا فََما ِلي؟:  فَقَالَ َهذَا
ْرَحْمنِي َوَعاِفنِي َواْرُزقْنِي

أَمَّا: َبَض كَفَّْيِه، فَقَالَ النَّبِيُّ

ini sebagai 
membaca  

g diriwayat-
quthni, dan 

t, ia ber-

َجاَء َرُجلٌ إَِ
أَ الَ ْينِّإِاِهللا 
لُْوقَُت :الَقَفَ
َح والَ ُرَبكْأَ

َوقََبَض َيَدْيِه
اغِْفْرِلي َواْر
اَألْعَرابِي َوقََب



 

“Ada seorang laki

lalu ia berkata: w
aku tidak bisa me
aku sesuatu yang 

Qur’an, maka Na

nallooh, walhamd
walloohu akbar, w
billaah. Lalu arab 

inilah, sambil mem

ia berkata: telah e

, maka bagaima

menjawab: bacala
‘aafinii warzuqnii 
berilah rahmat, ke
padaku), maka ora

kedua tangan Na
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i-laki yang datang kepad

wahai Rosululloh , sesu
empelajari Al-Qur’an, ma

bisa menggantikan ked

abi  berkata: bacala

dulillaah, walaa ilaaha
walaa haula walaa quw
badui tersebut berkata: 

megang kedua tangan Na

engkau ajarkan kepadaku

ana dengan hakku?, mak

ah alloohumaghfirlii war
wahdinii (Ya Alloh ampu
eselamatan, rizqi dan pe
ang arab badui tersebut m

bi , kemudian Nabi 

  .بِاْخلَْيرِ

da Nabi  

ungguhnya 
aka ajarilah 
dudukan al-

ah subhaa-

a illallooh, 
wwata illaa 

iya seperti 

abi , lalu 

u hak Alloh 

ka Nabi  

rhamnii wa 
unilah aku, 
etunjuk ke-
memegang 

 berkata 



 

kepadanya: sungg
kedua tangannya d

Seorang ulam
‘Adhim Abadi v
Daaruquthni seray
albaani v  berkat

Inilah bebera

mulia yang dijelas
yang shohih, ba
keutamaan-keutam
ngetahui bahwa 
sangatlah agung, 
ucapan-ucapan te
tinggi dan banyak 
mukmin. 

Apakah seben
empat ucapan ter
Ta’aala a’lam- m

                                  
15 Lihat Sunan Abu Da
ad-Daaruquthni 1/313
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guh laki-laki ini telah 
dengan kebaikan”15. 

ma ahli hadits Abu Ath-T
v mengomentari kitab 

ya berkata: sanadnya s
ta: sanadnya hasan. 
pa keutamaan empat uc

skan dalam hadits-hadit
agi siapa saja yang 
maan tersebut maka ia 

keutamaan-keutamaan
yang me-nunjukkan ba

ersebut memiliki kedud
faidah serta manfaat ba

narnya rahasia di balik k
rsebut? Beberapa ulama
menyebutkan rahasia k

                          
wud no.832, Sunan an-Nasa’i 
,314  

memenuhi 

Thoyyib al-
sunan ad-
hohiih. Al-

capan yang 

ts Nabi  
merenungi 
akan me-

n tersebut 
ahwasanya 
ukan yang 

agi seorang 

keutamaan 
 -walloohu 
keutamaan 

2/143, Sunan 



 

empat ucapan ter

Alloh  berpang

Ucapan subhaana
dibawahnya nam
pensucian ( dari sif

Alloh  Al-Qu
alhamdulillaah m

kesempurnaan ha
nama-namaNya d
Akbar didalamny

penghormatan ke

seorangpun yan
kepadaNya, apab
yang begitu agung
illalloohu yaitu tid

disembah dengan

semata.16 

                                  
16 Lihat Shohiih Abu Da
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rsebut, adalah semua n

gkal pada empat ucapan

allooh adalah kalimat ya
a-nama Alloh yang me
fat cacat dan kurang) sep

uddus dan As-Salaam
mengandung penetapa

nya milik Alloh  baik 
an sifat-sifatNya. Kalim

ya terdapat pengagun

pada Alloh  sehingga

g mampu menghitun
ila Alloh memiliki kese

g, maka itulah makna dar
dak ada sesembahan ya

 benar melainkan hanya

                          
awud 1/157 

nama-nama 

n tersebut. 

ang masuk 
engandung 
perti: nama 

. Ucapan 
n semua 

dalam hal 
at Alloohu 
ngan dan 

 tidak ada 

ng pujian 
empurnaan 
ri laa ilaaha 
ang berhak 

a Alloh  



 

Maka Tasbih 
segala hal yang tid

. Tahmid adala

naan hanya milik 

Nya, sifat-sifatNy

Tahlil adalah me

ikhlaskan hanya k
segala macam b

menetapkan sifat k

Demi Alloh 

ucapan ini, ala
alangkah banyak

didalamnya. Kami
Dia memberi tauf
ucapan tersebut,
pemilik ucapan-uc
lisan mereka se
dengan ucapan-u

                                  
17 Lihat tafsir al-Baaqiy
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adalah mensucikan Allo
dak pantas dengan kemu

ah menetapkan segala 

Alloh  baik dalam na

ya, dan perbuatan-perb

engEsakan Alloh  d

kepadaNya serta berlepa
bentuk kesyirikan, Takb

kemuliaan hanya milik Al

, alangkah agungn

ngkah mulianya kedu
knya kebaikan yang t

 memohon kepada Allo
fiq untuk selalu menjag
 dan menjadikan kam
capan tersebut yang m
nantiasa basah karena
ucapan tersebut. Ses

                          
yaatush Shoolihaat karya al-Ala

oh  dari 
uliaan Alloh 

kesempur-

ama-nama-

buatanNya, 

dan meng-

as diri dari 
bir adalah 

loh  .17 

ya empat 

udukannya, 
terkandung 

oh  agar 
ga ucapan-
mi sebagai 
mana lisan-
a berdzikir 
ungguhnya 

aa’ii 



 

Dialah satu-satuny
Semoga sholawat

kepada Nabi kita 

keluarganya, dan s
 

Kata Penganta
1. Mutiara 4D
2. Dzikr-dziki

Alloh  .…
3. Empat dzik

Rasululloh
(dunia bes

4. Setiap dzik
memerdek

5. Empat dzik
dosa-dosa

6. Empat dzik
surga………

7. Tidak ada s

Alloh  d
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ya Dzat yang menolong h
t dan salam senantiasa

Muhammad , kepada

semua sahabat-sahabatny

Daftar Isi 
ar Penerbit…………………..i
Dzikir…………………………….9
r tersebut disukai dan dic

……………………………………..1
kir tersebut lebih disukai 
  dari apa yang disinari

serta isinya).………………….1
kir tersebut pahalanya se
kakan budak (ed.)…………1
kir tersebut dapat mengh
…………………………………….1
kir tersebut adalah tanam

………………………………………2
seseorang yang lebih uta

aripada seorang mukmin

hambaNya. 
a tercurah 

a keluarga-

ya. 

ii 
9 
cintai oleh 
11 
oleh 
i matahari 
12 
perti 
13 
hapus 
17 

man 
20 
ma di sisi 

 yang di-



 

hidupkan d
memperba
tahlil, dan 

8. Sesungguh
kalimat un
kan pahala

berdzikir k

tersebut…
9. Empat dzik

yang melin
nya dari ap

10. Empat uca
Alloh , e
suara sepe
menyebut
empat uca

11. Nabi  m

ini membe
hamba……
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diatas agama Islam yang 
anyak membaca takbir, ta
tahmid……………………………

hnya Alloh  memilih em
ntuk para hambaNya dan 
a yang besar dan mulia ba

kepada Alloh  dengan d

…………………………………..2
kir ini menjadi benteng da
ndungi orang yang mengu
pi neraka…………………….28
apan ini berputar di sekita
mpat ucapan tersebut m

erti suara lebah, dan selal
orang-orang yang mengu

apan itu………………………31

engabarkan bahwa empa

eratkan timbangan amal s
………………………………….33

mana ia 
asbih, 
….22 

mpat 
menyedia-

agi yang 

dzikir-dzikir 

6 
an perisai 
ucapkan-
8 
ar ‘Arsy 
empunyai 
lu 
ucapkan 
1 

at ucapan 

seorang 
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12. Membaca 
tersebut p
shodaqoh…

13. Nabi  m
sebagai ga
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14. Info Sosial
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…………………………………46 
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INFO  SOSIAL 

Alhamdulillah, salah satu buku yang telah kami  
programkan telah berhasil diterbitkan, itu semua atas 
berkat rohmat Alloh semata, kemudian berkat 
motivasi sebagian donatur dan muhsiniin yang 
berkeinginan untuk berjuang di jalan Alloh melalui 
pendanaan penebaran ilmu agama, dengan harapan 
semoga dana yang disalurkan menjadi pahala 
mengalir dengan kedua jalurnya, sebagaimana sabda 
Nabi yang mulia: 

 ، َجارَِيٍة َصَدقٍَة  ثَالٍث ِمْن إِالَّ َعَملُُه اْنقَطََع آَدَم اْبُن َماَت إِذَا
مسلم رواه.  لَُه َيْدُعو َصاِلحٍ َولٍَد أَْو ، بِِه ُيْنَتفَُع ِعلْمٍ أَْو  

Apabila anak Adam telah meninggal dunia maka 
terputuslah amalnya, kecuali dari tiga jalur: sedekah 
jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak sholeh 
yang mendoakan. HR. Muslim. 
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Dua jalur yang dimaksud adalah sedekah jariyah 
(amal yang pahalanya mengalir terus meski yang 
bersangkutan telah wafat) dan peran dalam 
menebarkan ilmu yang bermanfaat. 

 Wahai saudaraku, marilah kita renungi pula 
firman Alloh yang mulia: 

ã≅ sẄΒ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ óΟßγ s9≡uθ øΒ r& ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# È≅sVyϑ x. >π ¬6 ym 

ôM tFu; /Ρr& yìö7y™ Ÿ≅ Î/$ uΖy™ ’ Îû Èe≅ä. 7' s#ç7/Ψ ß™ èπ s($ ÏiΒ 7π ¬6 ym 3 ª!$#uρ 
ß#Ïè≈ŸÒ ãƒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ= tæ ∩⊄∉⊇∪    

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Alloh 
adalah serupa dengan sebutir benih yang me-
numbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 
biji. Alloh melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa 
yang Dia kehendaki. Dan Alloh Maha Luas (karunia-
Nya) lagi Maha Mengetahui. [QS. Al-Baqoroh : 261] 
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Infaq seribu rupiah (Rp. 1.000) dalam pandangan 
kita, ternyata di sisi Alloh nilainya minimal tujuh ratus 
ribu rupiah (Rp. 700.000). Selanjutnya infaq sepuluh 
ribu rupiah (Rp. 10.000) dalam pandangan kita, 
ternyata di sisi Alloh nilainya minimal tujuh juta 
rupiah (Rp. 7000.000).  Bisa kita bayangkan jika 
nominalya lebih dari itu, tentu nilainya di sisi Alloh 
akan jauh lebih memukau dan menggiurkan. Hanya 
inilah harta kita yang hakiki, yang akan berguna di 
hari dimana harta dan anak tidak berguna lagi (hari 
perhitungan dan pembalasan). 

Berdasarkan uraian diatas, kami Yayasan el-
'Aliel merintis penyaluran zakat, infaq, sedekah kaum 
muslimin kepada fihak yang membutuhkan, kami 
berusaha agar sedapat mungkin sesuai dengan 
bimbingan syariat Islam, insya’alloh. Pembagian buku 
gratis adalah salah satu program yang kami rintis dan 
masih banyak program lain yang kami rancang, 
diantaranya pembagian stiker doa-doa yang bisa di-
tempelkan pada tempat yang sesuai untuk 
memudahkan siapa saja yang belum menghafalnya, 
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tetap bisa memabacanya dan mendulang manfaat 
doa-doa tersebut. 

Pada perkembangan selanjutnya, kami bercita-
cita agar bisa mendirikan panti asuhan yang memiliki 
fasilitas ibadah dan pendidikan sendiri sehingga bisa 
berfungsi sebagai tempat bernaung sekaligus sebagai 
pesantren, tempat pembinaan kecerdasan dan 
agama mereka 

Melalui info sosial ini, kami mengajak Bapak /Ibu 
/Saudara sekalian berkenan menyisihkan sebagian 
harta, baik berupa zakat, infaq, waqof melalui 
yayasan kami. Bagi anda yang berkenan silakan 
menghubungi kami pada nomor 031-77840514 / 
082142506364, dan untuk menyalurkan dana 
partisipasi, bisa melalui rekening BCA KCP PABEAN 
atas nama IMAM WAHYUDI LC nomor rekening 
7230045474. Komunikasi bisa juga via email: 
yayasan_elaliel@yahoo.com, juga silakan kunjungi 
situs kami: yayasan-elaliel.blogspot.com. 

Sekian dari kami, semoga kerjasama ini di-
berkahi, sehingga semakin mendorong kita untuk 
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bertambah banyak beramal sholih sebagai pemberat 
timbangan amal kebaikan kita serta memudahkan 
jalan  kita menuju surga-Nya.  
Aamiin yaa Robbal'aalamiin. 
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