
 

  

  

 

KEUTAMAAN DZIKIR    
dan Syarahnya  

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Publication : 1437 H_2015 M 

   
KEUTAMAAN DZIKIR DAN SYARAHNYA 

 
Disalin dari: 1. Terjemah Hisnul Muslim oleh Syaikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani 
 2. Terjemah Syarah Do'a dan Dzikir Hisnul Muslim oleh Madji bin Abdul Wahhab Ahmad, 

dengan koreksian Syaikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, hal 59-78. 
 

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.wordpress.com 
 
 

 

 

 

http://www.ibnumajjah.wordpress.com/


KEUTAMAAN BERDZIKIR 

 

Allah Ta’ala berfirman: 

 َتْكُفُرونِييَولَييِلييَواْشُكُرواْييأَذُْكرُْكمْييفَاذُْكُروِني

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat 

(pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat dan 

pengampunan). Dan bersyukurlah kepada-Ku, serta jangan 

ingkar (pada nikmat-Ku)”. (QS. Al-Baqarah/2:152). 

 َكِثرياًييذِْكراًيياّللََّيياذُْكُروايآَمُنوايالَِّذينَييأَي َُّهاييَي

“Hai, orang-orang yang beriman, berdzikirlah yang banyak 

kepada Allah (dengan menyebut nama-Nya)”. (QS. Al-

Ahzaab/33:42). 

اِكرِينَي اِكَراتِييَكِثرياًيياّللََّييَوالذَّ ْغِفَرةًييََلُمياّللَُّييأََعدَّييَوالذَّ  َعِظيماًييَوَأْجراًييمَّ

“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) 

Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan 

dan pahala yang agung”. (QS. Al-Ahzaab/33:35) 

يِِبْلُغُدوِّيياْلَقْولِييِمنَيياْْلَْهرِييَوُدونَييَوِخيَفةًييَتَضرُّعاًيينَ ْفِسكَييِفييرَّبَّكَييَواذُْكر

نَييَتُكنيَولَييَواآلَصالِي  اْلَغاِفِليَييمِّ



“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan 

merendahkan diri dan rasa takut (pada siksaan-Nya), serta 

tidak mengeraskan suara, di pagi dan sore hari. Dan 

janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai”. (QS. Al-

A’raaf/7:205) 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

 َواْلَميِّتِيياْلَْيِّييَمَثلُييرَبَّهُييَيْذُكرُييلَييَوالَِّذيْييهُيرَبَّييَيْذُكرُييالَِّذيْييَمَثلُي

“Perumpamaan orang yang ingat akan Rabbnya dengan 

orang yang tidak ingat Rabbnya laksana orang yang hidup 

dengan orang yang mati.”1 

يَدَرَجاِتُكْم،يِفْييَوأَْرَفِعَهايَمِلْيِكُكْم،يدَيِعنْييَوأَزَْكاَهايأَْعَماِلُكْم،يِِبَرْيِييأُنَ بُِّئُكمْييَألَي

َهبِييِإنْ َفاقِييِمنْييَلُكمْييَوَخرْيٍي يَعُدوَُّكمْييتَ ْلَقْوايَأنْييِمنْييَلُكمْييَوَخرْيٍييَواْلَورِِق،يالذَّ

  تَ َعاَلييللاِييذِْكرُييقَالَييبَ َلى،يقَالُْوايَأْعَناَقُكْم؟يَوَيْضرِبُ ْوايأَْعَناقَ ُهمْييفَ َتْضرِبُ ْوا

                                                           
1  HR. Al-Bukhari dalam Fathul Bari 11/208. Imam Muslim 

meriwayatkan dengan lafazh sebagai berikut: 

 َواْلَميِّتِيياْلَْيِّييَمَثلُييِفْيهِييللاييُْذَكرُييلَييالَِّذييَواْلبَ ْيتِييهِيِفيْييللاُيييُْذَكرُييالَِّذيياْلبَ ْيتِييَمَثلُي

“Perumpamaan rumah yang digunakan untuk dzikir kepada Allah 

dengan rumah yang tidak digunakan untuk dzikir, laksana orang 

hidup dengan yang mati”. (Shahih Muslim 1/539) 



“Maukah kamu, aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, 

paling suci di sisi Rajamu (Allah), dan paling mengangkat 

derajatmu; lebih baik bagimu dari infaq emas atau perak, 

dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, 

lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal 

lehermu?” Para sahabat yang hadir berkata: “Mau (wahai 

Rasulullah)!” Beliau bersabda: “Dzikir kepada Allah Yang 

Maha Tinggi”.2 

،يَعْبِديْييَظنِّييِعْندَييَأنَي:تَ َعاَلييللاُيييَ ُقْولُي يِفْييذََكَرِنْييفَِإنْييذََكَرِنْ،يِإَذايَمَعهُييَوَأنَييِبْ

ُهْم،يَخرْيٍييَملٍييِفْييذََكْرتُهُييَملٍييِفْييذََكَرِنْييَوِإنْيينَ ْفِسْي،يِفْييذََكْرتُهُيينَ ْفِسهِي يَوِإنْييِمن ْ

رًايِإَلَّييتَ َقرَّبَي يَِبًعا،يِإلَْيهِييتَ َقرَّْبتُييِذرَاًعايِإَلَّييتَ َقرَّبَييَوِإنْييِذرَاًعا،يِإلَْيهِييْبتُيتَ َقرَّييِشب ْ

ُتهُييََيِْشيْييَأََتِنْييَوِإنْي  َهْرَوَلةًييأَتَ ي ْ

Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan 

hamba-Ku kepada-Ku, Aku bersamanya (dengan ilmu dan 

rahmat) bila dia ingat Aku.  Jika dia mengingat-Ku dalam 

dirinya, Aku mengingatnya dalam diri-Ku. Jika dia menyebut 

nama-Ku dalam suatu perkumpulan, Aku menyebutnya 

dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Bila dia 

mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya 

                                                           
2  HR. At-Tirmidzi 5/459, Ibnu Majah 2/1245. Lihat pula Shahih Tirmidzi 

3/139 dan Shahih Ibnu Majah 2/316. 



sehasta. Jika dia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku 

mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepada-Ku 

dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan 

berjalan cepat”.3 

يقَالَييَرُجلًييَأنَّييهنع هللا يضريُبْسرٍييْبنِييللاِييَعْبدِييَوَعنْي  يْاإِلْسَلمِييَشَراِئعَييِإنَّييللاِييَرُسْولَيييَي:

يبِهِييأََتَشبَّثُييِبَشْيءٍييفََأْخِبِْنْييَعَليَّييَكثُ َرتْييَقدْي يقَالَي. يِمنْييَرْطًبايِلَساُنكَيييَ زَالُييلَي:

 للاِييذِْكرِي

Dari Abdullah bin Busr هنع هللا يضر, dia berkata: Bahwa ada seorang 

lelaki berkata: “Wahai, Rasulullah! Sesungguhnya syari’at 

Islam telah banyak bagiku, oleh karena itu, beritahulah aku 

sesuatu buat pegangan”. Beliau bersabda: “Tidak hentinya 

lidahmu basah karena dzikir kepada Allah (lidahmu selalu 

mengucapkannya).”4 

يال م:يأَقُ ْولُييلَييأَْمثَاَِلَا،يبَِعْشرِييَواْلََْسَنةُييَحَسَنٌة،يفَ َلهُييللاِييِكَتابِييِمنْييَحْرفًايقَ َرأَييَمنْي

 َحْرفٌييَوِمْيمٌييَحْرٌف،يَوَلمٌييَحْرٌف،يأَِلفٌي:يَولَ ِكنْييَحْرٌف؛

                                                           
3  HR. Al-Bukhari 8/171 dan Muslim 4/2061. Lafazh hadits ini riwayat 

Al-Bukhari. 

4  HR. At-Tirmidzi 5/458, Ibnu Majah 2/1246, lihat pula dalam Shahih 

At-Tirmidzi 3/139 dan Shahih Ibnu Majah 2/317. 



“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur’an, akan 

mendapatkan satu kebaikan. Sedang satu kebaikan akan 

dilipatkan sepuluh semisalnya. Aku tidak berkata: Alif laam 

miim, satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf 

dan mim satu huruf.”5 

ةِييِفييَوََنْنُييللاِييَرُسْولُييَخرَجَي:يقَالَييهنع هللا يضريَعاِمرٍييْبنِييْقَبةَيعُييَوَعنْي  فَّ يأَيُُّكمْييفَ َقالَييالصُّ

بُّي يبَِناقَ تَ ْيِييِمْنهُييفَ َيْأِتْيياْلَعِقْيقِييِإَلييَأوْييبُْطَحانَييِإَليييَ ْومٍييُكلَّيييَ ْغُدوَييَأنْييُيُِ

َعةِييَولَييِاثٍْييَغرْيِييِفْييَكْوَماَوْينِي :يقَالَي.يَذِلكَييَنُِبُّييللاِييَرُسْولَيييَي:يفَ ُقْلَنايَرِحٍم؟يَقِطي ْ

يَعزَّييللاِييِكَتابِييِمنْييآيَ تَ ْيِيييَ ْقَرأَييأَوْييفَ يَ ْعَلَم،ياْلَمْسِجدِي:يييِإَلييَأَحدُُكمْيييَ ْغُدوْييأََفلَي

رٌييَوَجلَّي ،يِمنْييَلهُييَخي ْ رٌييَوَثَلثٌييَنقَ تَ ْيِ رٌييَوأَْرَبعٌييَثَلٍث،يِمنْييَلهُييَخي ْ يِمنْييلَهُييَخي ْ

 ْاإِلِبلِييِمنَييأَْعَداِدِهنَّييَوِمنْييأَْرَبٍع،

Dari Uqbah bin Amir هنع هللا يضر, dia berkata: “Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص keluar, 

sedang kami di serambi masjid (Madinah). Lalu beliau 

bersabda: “Siapakah di antara kamu yang senang berangkat 

pagi pada tiap hari ke Buthhan atau Al-Aqiq, lalu kembali 

dengan membawa dua unta yang besar punuknya, tanpa 

mengerjakan dosa atau memutus sanak?” Kami (yang hadir) 

                                                           
5  HR. At-Tirmidzi 5/175. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi 3/9 dan Shahih 

Jaami’ush Shaghiir 5/340. 



berkata: “Ya kami senang, wahai Rasulullah!” Lalu beliau 

bersabda: “Apakah seseorang di antara kamu tidak 

berangkat pagi ke masjid, lalu memahami atau membaca 

dua ayat Al-Qur’an, hal itu lebih baik baginya daripada dua 

unta.  Dan (bila memahami atau membaca) tiga (ayat) akan 

lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). Dan (bila 

memahami atau mengajar) empat ayat akan lebih baik 

baginya daripada memperoleh empat (unta), dan demikian 

dari seluruh bilangan unta.”6 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

ياْضَطَجعَييَمنِيوَييتَِرٌة،يللاِييِمنَييَعَلْيهِييَكاَنتْييِفْيهِييللاَييَيْذُكرِييلَْييَمْقَعًدايقَ َعدَييَمنْي

 تِرَةٌييللاِييِمنَييَعَلْيهِييَكاَنتْييِفْيهِييللاَييَيْذُكرِييلَْييَمْضَجًعا

“Barangsiapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidak 

berdzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia 

mendapatkan hukuman dari Allah dan barangsiapa yang 

berbaring dalam suatu tempat lalu tidak berdzikir kepada 

Allah, pastilah mendapatkan hukuman dari Allah.”7 

                                                           
6  HR. Muslim 1/553. 

7  HR. Abu Dawud 4/264; Shahihul Jaami’ 5/342. 



يَعَلْيِهمْييَكانَييِإلَّيينَِبيِِّهمْييَعَلىيُيَصلُّْوايَولَْييِفْيِه،يللاَييَيْذُكُروايلَْييََمِْلًسايقَ ْومٌييَجَلسَييَما

بَ ُهمْييَشاءَييفَِإنْييتَِرٌة،  ََلُمْييَفرَيغَييَشاءَييَوِإنْييَعذَّ

“Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas tidak berdzikir 

kepada Allah dan tidak membaca shalawat kepada Nabi-Nya, 

pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka, 

maka jika Allah menghendaki bisa menyiksa mereka dan jika 

menghendaki mengampuni mereka.”8 

َفةِييِمْثلِييَعنْييقَاُمْوايِإلَّييِفْيهِييللاَييَيْذُكُرْونَييلَييََمِْلسٍييِمنْيييَ ُقْوُمْونَييقَ ْومٍييِمنْييَما يِجي ْ

 َحْسرَةًييََلُمْييوََكانَييِِحَارٍي

“Setiap kaum yang berdiri dari suatu majelis, yang mereka 

tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka mereka 

laksana berdiri dari bangkai keledai dan hal itu menjadi 

penyesalan mereka (di hari Kiamat).”9 

 

 

 

 

                                                           
8  Shahih At-Tirmidzi 3/140. 

9  HR. Abu Dawud 4/264, Ahmad 2/389 dan Shahihul Jami’ 5/176. 



SYARAH KEUTAMAAN DZIKIR 

Syarah Keutamaan Dzikir (1) 

 

Allah Ta'ala berfirman, 

 َتْكُفُرونِييَولَييِلييَواْشُكُرواْييأَذُْكرُْكمْييفَاذُْكُروِني

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat 

(pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan 

janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku." (QS. Al-

Baqarah/2: 152) 

Dengan kata lain, ingatlah kepada-Ku dengan ketaatan, 

maka Aku akan mengingatmu dengan ampunan. Hak Allah 

Ta'ala mengingatkan orang agar berdzikir kepada-Nya. Siapa 

saja yang dzikir kepada-Nya dengan ketaatan, maka Allah 

akan ingat kepadanya dengan kebaikan. Sedangkan siapa 

yang ingat kepada-Nya dengan berbagai kemaksiatan, maka 

dia akan diingat Allah dengan laknat dan tempat kembali 

yang sangat buruk. 

Dikatakan, "Ingatlah kepada-Ku ketika dalam 

kebahagiaan, maka Aku ingat kepadamu ketika dalam bala." 

 

 



Syarah Keutamaan Dzikir (2) 

 

 َكِثرياًييذِْكراًيياّللََّيياذُْكُروايآَمُنوايالَِّذينَييأَي َُّهاييَي

"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan 

menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-

banyaknya." (QS. Al-Ahzab/33: 41) 

Dengan kata lain dzikirlah kepada Allah dengan lisan, 

dzikirlah kepada-Nya dalam segala keadaan, karena manusia 

tidak akan lepas, apakah dalam keadaan taat ataupun 

maksiat, nikmat ataupun sangat sulit. Jika dalam keadaan 

taat, maka dia harus dzikir kepada Allah Ta'ala dan tetap 

dengan ikhlas dan memohon kepada-Nya penerimaan dan 

taufik-Nya. Sedangkan jika dalam keadaan maksiat, maka 

dia harus dzikir kepada Allah Ta'ala dengan memohon taubat 

dan ampunan kepada-Nya. Sedangkan jika dalam keadaan 

nikmat, maka dia harus dzikir kepada-Nya dengan syukur 

kepada-Nya. Sedangkan jika dalam keadaan yang sangat 

sulit, maka dia harus dzikir kepada Allah dengan sabar. 

Dikatakan, اّللََّيياذُْكُروا  'berdzikirlah (dengan menyebut nama) 

Allah' adalah pujilah Dia dengan berbagai macam pujian, 

baik berupa pensucian, pemuliaan, tahlil, pengagungan, dan 

semua pujian yang layak bagi-Nya. Dan perbanyaklah semua 

itu. 



Bisa saja yang dimaksud dengan dzikir dan 

memperbanyaknya adalah memperbanyak semangat untuk 

beribadah. Sesungguhnya semua ketaatan dan semua 

kebaikan adalah bagian dari dzikir. 

 

Syarah Keutamaan Dzikir (3) 

 

اِكرِينَي اِكَراتِييَكِثرياًيياّللََّييَوالذَّ ْغِفَرةًييََلُمياّللَُّييأََعدَّييَوالذَّ  َعِظيماًييَوَأْجراًييمَّ

"... Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut 

(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka 

ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-Ahzab/33: 35)  

Dengan kata lain, mereka yang dzikir kepada Allah Ta’ala 

dengan lisan, baik laki-laki atau perempuan. Ungkapan ini 

dalam kapasitas pujian bagi laki-laki dan perempuan yang 

dzikir kepada Allah. 

Siapa saja yang banyak berdzikir kepada Allah sehingga 

hatinya nyaris tidak pernah kosong dari dzikir kepada Allah, 

demikian juga lisannya atau keduanya. 

Banyak membaca Al-Qur’an dan sibuk dengan ilmu dan 

dzikir. 

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 



َقظَييَمنْي يًعايرَْكَعتَ ْيِييَفَصلََّياياْمَرأَتَهُييَوأَيْ َقظَيياللَّْيلِييِمنْيياْستَ ي ْ يِمنْييُكِتَبايَجَِ

اِكرِينَي اِكَراتِييَكِثريًاياّللََّييالذَّ  َوالذَّ

"Barangsiapa bangun dari tidurnya, lalu membangunkan 

istrinya, kemudian keduanya melakukan shalat dua 

rakaat berjama'ah, maka keduanya telah tertulis sebagai 

laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada 

Allah."10 

Jika seseorang merutinkan berbagai dzikir yang ma’tsur 

pada waktu pagi dan sore dan dalam setiap waktu dan 

kondisi yang bermacam-macam di malam dan siang hari, 

maka dia termasuk orang yang banyak berdzikir kepada 

Allah. 

 

Syarah Keutamaan Dzikir (4) 

 

يِِبْلُغُدوِّيياْلَقْولِييِمنَيياْْلَْهرِييَوُدونَييَوِخيَفةًييَتَضرُّعاًيينَ ْفِسكَييِفييرَّبَّكَييَواذُْكر

نَييَتُكنيَولَييَواآلَصالِي  اْلَغاِفِليَييمِّ
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  Abu Dawud, no. 1309, dan lain-lainnya. Kemudian dishahihkan Al-

Albani. Lihat Shahih Abu Dawud. 



"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan 

merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak 

mengeraskan suara, di waktu pagi dan sore, dan 

janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." (QS. 

Al-A'raf/7: 205) 

Dengan kata lain: bacalah, wahai Muhammad jika engkau 

menjadi imam dalam dirimu; َتَضرُّعاًي 'dengan merendahkan 

diri', dengan kata lain, dengan tenang; ِخيَفةًيوَي  'dan rasa takut' 

adalah takut dari adzab-Nya. 

Adh-Dhahhak berkata, "Artinya jaharkanlah 

(mengeraskan suara) dalam membaca pada shalat shubuh, 

maghrib, dan isya." 

نَييَتُكنيَولَي اْلَغاِفِليَييمِّ  'dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang lalai', dengan kata lain, jangan lupa membaca 

dalam shalat dzuhur dan ashar, karena engkau 

menyembunyikan bacaan dalam kedua shalat itu. 

Az-Zamakhsyari Rahimahullah berkata, "Firman Allah 

Ta'ala َتَضرُّعاًيينَ ْفِسكَييِفييرَّبَّكَييَواذُْكر  'dan sebutlah (nama) Tuhanmu  

dalam  hatimu  dengan  merendahkan  diri' bersifat umum 

dan berkaitan dengan semua macam dzikir berupa bacaan 

Al-Qur’an, do'a, tasbih, tahlil, dan lain sebagainya. َوِخيَفةًييَتَضرُّعاًي  

'dengan merendahkan diri dan rasa takut', dengan penuh 



rasa harap dan rasa takut. اْْلَْهرِييَوُدونَي  'dan dengan tidak 

mengeraskan suara', dengan berbicara menggunakan suara 

yang tidak terlalu keras. Karena dengan menyernbunyikan 

lebih dalam masuk ke dalam wilayah keikhlasan dan lebih 

dekat kepada tafakur yang baik. َواآلَصالِييُدوِّيِِبْلغُي  'di waktu pagi 

dan sore', karena kesibukan yang padat pada dua waktu 

tersebut atau menghendaki untuk dijadikan rutin. Makna 

 .di waktu pagi' adalah pada waktu-waktu di pagi hari' ِِبْلُغُدوّي

Itulah waktu-waktu yang disebut ghadawaat. نَييَتُكنيَولَي اْلَغاِفِليَييمِّ   

'dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai', dari 

golongan mereka yang lalai untuk dzikir kepada Allah dan 

melupakannya. 

 .di waktu pagi' adalah permulaan siang hari'  ِِبْلُغُدوّي

Ungkapan َواآلَصالِي 'di waktu sore' adalah bentuk jamak dari 

ashiil, yaitu waktu antara ashar dan maghrib. 

 

 

 

 

 



Syarah Keutamaan Dzikir (5) 

 

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda, 

 َواْلَميِّتِيياْلَْيِّييَمَثلُييرَبَّهُييَيْذُكرُييلَييَوالَِّذيْييرَبَّهُييَيْذُكرُييالَِّذيْييَمَثلُي

"Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Rabbnya dan 

orang yang tidak berdzikir kepada Rabbnya adalah 

seperti orang hidup dan orang mati." (Muttafaq alaih)11 

Shahabi hadits di atas adalah Abu Musa Al-Asyari 

Abdullah bin Qais Radhiyallahu Anhu. 

Ungkapan الَِّذيْييَمَثلُي  'perumpamaan orang yang' adalah 

perumpamaan orang yang َربَّهُيييَْذُكرُي  'berdzikir kepada Rabbnya' 

dengan suatu macam dari berbagai macam dzikir. 

Wajh tasybiih 'bentuk keserupaan' antara orang mati dan 

orang lalai adalah masing-masing keduanya tiada manfaat 
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  Al-Bukhari dalam Fathul Bari, (11/208), hadits ini darinya no. 6407; 

dan Muslim, (1/539), no. 779, dengan lafazh:  

 َواْلَميِّتِيياْلَْيِّييَمَثلُييِفْيهِييللاييُْذَكرُييلَييِذيالَّييَواْلبَ ْيتِييِفْيهِييللاُيييُْذَكرُييالَِّذيياْلبَ ْيتِييَمَثلُي

 "Perumpamaan rumah yang di dalamnya dzikir kepada Allah dan 

rumah yang di dalamnya tiada dzikir kepada Allah adalah seumpama 

orang hidup dan orang mati.". 



dan pemanfaatan. Bisa juga yang dimaksud ungkapan ياْلَْيِّي

 orang hidup dan orang mati' adalah yang ada dan yang' َواْلَميِّتِي

tiada. Sehingga orang yang berdzikir sama dengan orang 

yang ada; sedangkan orang yang lalai sama dengan orang 

yang tiada. Sebagaimana halnya yang ada memiliki buah-

buahnya, maka demikian juga orang yang berdzikir memiliki 

buah-buahnya di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana 

yang tiada tidak memiliki sesuatu apa-pun, maka sedemikian 

pula orang yang lalai tidak memiliki sesuatu apa pun, baik di 

dunia ataupun di akhirat. 

Kemudian perumpamaan pada perkataan mereka itu 

berarti perbandingan. 

 

Syarah Keutamaan Dzikir (6) 

 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda, 

يَدَرَجاِتُكْم،يِفْييَوأَْرَفِعَهايَمِلْيِكُكْم،يِعْندَييَوأَزَْكاَهايَأْعَماِلُكْم،يِِبَرْيِييأُنَ بُِّئُكمْييَألَي

َهبِييإِنْ َفاقِييِمنْييَلُكمْييَوَخرْيٍي يَعُدوَُّكمْييتَ ْلَقْوايَأنْييِمنْييَلُكمْييَوَخرْيٍييَواْلَورِِق،يالذَّ

 تَ َعاَلييللاِييذِْكرُي:يقَالَي.يبَ َلىيقَالُْوايَأْعَناَقُكْم؟يَوَيْضرِبُ ْوايأَْعَناقَ ُهمْييفَ َتْضرِبُ ْوا



'"Maukah kusampaikan kepada kalian semua sebaik-baik 

amal kalian, sesuci-sucinya menurut Penguasa kalian, 

yang paling tinggi derajatnya bagi kalian, dan lebih baik 

bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, lebih 

baik bagi kalian daripada kalian bertempur dengan 

pasukan musuh sehingga kalian menebas leher mereka 

dan mereka menebas leher kalian?' Mereka menjawab, 

'Ya'. Beliau bersabda, 'Dzikir kepada Allah Ta'ala'."12 

Perawi hadits ini adalah Shahabat Abu Ad-Darda Uwaimir 

bin Amir Radhiyallahu Anhu. 

Sesungguhnya dzikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah 

lebih utama dari segala macam amal. Bahkan merupakan 

amal yang paling suci. Paling tinggi derajatnya. Dan dia lebih 

utama daripada sedekah. Di mana beliau bersabda, 

َهبِييِإنْ َفاقِييِمنْييَلُكمْييَوَخرْيٍي  َواْلَورِقِييالذَّ

"... Dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan 

emas dan perak..." 

Dzikir lebih utama daripada jihad, di mana beliau 

bersabda, 
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  At-Tirmidzi, (5/459), no. 3377; Ibnu Majah, (2/1246), no. 3790. 

Juga lihat Shahih Ibnu Majah, (2/316); dan Shahih At-Tirmidzi, 

(3/139). 



 يأَْعَناقَ ُهمْييَتْضرِبُ ْواف َييَعُدوَُّكمْييتَ ْلَقْوايَأنْييِمنْييَلُكمْييَوَخرْيٍي

"... Dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertempur 

dengan pasukan musuh sehingga kalian menebas leher 

mereka ..."  

Menebas leher para musuh adalah jihad. Bahkan lebih 

utama daripada kesyahidan, hingga beliau bersabda, 

 أَْعَناَقُكمْييْضرِبُ ْواَويَي

"... Dan mereka menebas leher kalian."  

Karena kesyahidan yang utama adalah terpenggalnya leher-

leher oleh tangan-tangan para musuh di jalan Allah Ta'ala. 

Ungkapan َألَي 'maukah' atau 'ketahuilah' adalah ungkapan 

yang berfungsi untuk menarik perhatian. Seakan-akan 

pembicara mengingatkan dan menarik perhatian orang 

kedua karena adanya perkara yang agung keadaannya dan 

jelas dalilnya. 

Ungkapan أُنَ بُِّئُكمْي 'kusampaikan kepada kalian semua', dari 

kata an-naba` yang artinya berita atau kabar. Dari kata itu 

pula muncui kata jadian nabi 'orang yang diberi kabar dari 

Allah Ta'ala'. 



Ungkapan َوَخرْيٍي 'dan sebaik-baik' di sini artinya 'lebih baik'. 

Lafazh خري dan شر dipakai untuk bentuk dengan wazan أفْ َعلُي 

untuk arti 'lebih' (tafdhil) sesuai dengan bentuk keduanya 

yang demikian. 

Ungkapan َوأَزَْكاَها 'sesuci-sucinya', dengan kata lain, adalah 

lebih suci yang berasal dari akar kata زََكاةٌي yang artinya 

bersuci. Allah Ta'ala berfirman, 

ىيَمنْييأَفْ َلحَييَقدْي ييتَ زَكَّ

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan 

diri (dengan beriman)." (Al-A'la/87: 14) 

Dengan kata lain, telah bersuci. Atau dari akar kata الّنَماءُي 

'pertumbuhan'. Dikatakan زََكىيالزَّرْعُي jika tanaman itu tumbuh. 

Ungkapan اَلْ َمِلْيكُي adalah salah satu nama di antara nama-

nama Allah ta'ala. اَلْ َمِلكُي ,اَلْ َمِلْيكُي, dan اَلْ َماِلكُي semuanya adalah 

dari akar kata اَلْ َمِلكُي. 

Ungkapan اْلَورِقِي adalah perak. 



Ungkapan بَ َلى 'ya', dengan kata lain, adalah 'ya 

sampaikan kepada kami'. Karena kata بَ َلى adalah khusus 

untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk penafian, baik 

peniadaan itu dalam bentuk pertanyaan atau bentuk kabar. 

Terhadap orang yang mengatakan: ييلَ مْي يَزْيٌد؟ ييَ ُقْم يأَلَ ْم يأَْو يَزْيٌد يَ ُقْم  'Zaid 

belum bangun' atau 'bukankah Zaid belum bangun?' Maka 

jawabnya adalah بَ َلى 'ya', dengan kata lain, 'ya dia telah 

bangun'. Yang demikian pula firman Allah Ta'ala. 

 يبَ َلىيقَاُلوايِبَربُِّكمْييأََلْستُي

'"Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, 'Betul 

(Engkau Tuhan kami)'." (Al-A'raf/7: 172) 

Dengan kata lain, benar Engkau adalah Tuhan kami. Jika 

mereka mengatakan نَ َعمْي 'ya', maka jadilah mereka itu kafir, 

karena نَ َعمْي akan menetapkan apa-apa sebelumnya, apakah 

dalam bentuk penafian atau pun positif, kecuali jika dibawa 

kepada tradisi. 

 

 

 



Syarah Keutamaan Dzikir (7) 

 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 

،يَعْبِديْييَظنِّييِعْندَييأَنَي:يتَ َعاَلييللاُيييَ ُقْولُي يذََكَرِنْييفَِإنْييذََكَرِنْ،يِإَذايَمَعهُييَوأَنَييِبْ

ُهمْييَخرْيٍييَملٍييِفْييذََكْرتُهُييَملٍييِفْييذََكَرِنْييَوِإنْيينَ ْفِسْي،يِفْييذََكْرتُهُيينَ ْفِسهِييِفْي ي،ِمن ْ

رًايِإَلَّييتَ َقرَّبَييَوِإنْي يِإلَْيهِييتَ َقرَّْبتُييِذرَاًعايِإَلَّييتَ َقرَّبَييَوِإنْييِذرَاًعا،يِإلَْيهِييتَ َقرَّْبتُييِشب ْ

ُتهُييََيِْشيْييأَََتِنْييَوِإنْييَِبًعا، يَهْرَولَةًييأَتَ ي ْ

"Allah Ta'ala berfirman, 'Aku sesuai dengan anggapan 

hamba-Ku kepada-Ku dan Aku bersamanya jika dia 

berdzikir kepada-Ku. Jika dia berdzikir kepada-Ku dalam 

dirinya, maka Aku ingat kepadanya dalam diri-Ku. Jika 

dia berdzikir kepada-Ku di tengah orang banyak, makaي
Aku ingat kepadanya di tengah orang banyak yang lebih 

baik daripada mereka. Jika dia mendekat kepada-Ku 

sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya sehasta. 

Sedangkan jika dia mendekat kepada-Ku sehasta, maka 

Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang 



kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku datang kepadanya 

dengan berlari kecil."13 

Perawi hadits ini adalah Shahabat Abu Hurairah. 

Namanya berbeda-beda sehingga menjadi banyak pendapat. 

Sedangkan yang paling kuat adalah sebagaimana dikatakan 

oleh sebagian mereka: Abdurrahman bin Shakhr 

Radhiyallahu Anhu. 

Ungkapan ِبْييَعْبِديْييَظنِّييِعْندَييَأنَيي:تَ َعاَلييللاُيييَ ُقْولُي  'Allah Ta'ala 

berfirman, 'Aku sesuai dengan anggapan hamba-Ku kepada-

Ku", dengan kata lain, bahwa Allah Ta'ala sesuai dengan 

anggapan hamba-Nya terhadap-Nya. Jika dia menganggap-

Nya baik, maka itulah baginya. Sedangkan jika seseorang 

menyangka yang lain kepada-Nya, maka itulah baginya pula. 

Dalam suatu riwayat: 

ي ييَ ُقْولُييللاُيِإنَّ يتَ َعاَل ،يَعْبِديْييَظنِّييِعْندَييأَنَي: يَشرِّاييِبْ يَوِإْن ٌر، يَفَخي ْ ًرا يَخي ْ ِإْن

 َفَشرّّي

"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, 'Aku sesuai 

dengan anggapan hamba-Ku kepada-Ku. Jika baik, maka 

baik; dan jika buruk, maka buruk'."14 

                                                           
13

  Al-Bukhari, (8/171), no. 7405; dan Muslim, (4/2061), no. 2675 

sedangkan lafazhnya dari Al-Bukhari. 



Makna: ِبْييَعْبِديْييَظنِّي  'anggapan hamba-Ku kepada-Ku' 

adalah anggapan ijabah ketika berdo'a, anggapan diterima 

ketika bertaubat, anggapan mendapatkan ampunan ketika 

beristighfar, dan anggapan telah terpenuhi semua pahala 

ketika melakukan ibadah dengan syarat-syaratnya, dengan 

dasar berpegang kepada janji-Nya, dan dengan kejujuran-

Mya. Hal itu dikuatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam, 

َجابَةِياُْدُعوايللاَيَوأَنْ تُي يْميَمْوِقنُ ْوَنيِِبإْلِ

"Berdo'alah kalian semua kepada Allah dan kalian semua 

yakin akan diijabah."15 

Oleh sebab itu, setiap orang harus bersungguh-sungguh 

ketika melakukan apa-apa yang harus dia lakukan dengan 

keyakinan bahwa Allah Ta'ala pasti menerimanya dan 

mengampuninya; karena Dia berjanji yang demikian, 

sedangkan Dia tidak pernah mengingkari janji. Jika 

seseorang yakin atau menyangka bahwa Allah tidak 

menerimanya, dan bahwa semua itu tidak bermanfaat 

baginya, maka yang demikian adalah keputusasaan dari 

rahmat Allah. Perbuatan seperti itu adalah bagian dari 

berbagai macam dosa besar. Siapa saja yang mati dalam 
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  Lihat Silsilah Ahadits Ash-Shahihah, no. 1663. 

15
  At-Tirmidzi, no. 3479. Dan lihat Shahih Al-Jami’ no. 243. 



keadaan yang demikian, maka dia akan dikembalikan kepada 

apa yang menjadi anggapannya. Sedangkan persangkaan 

adanya ampunan dengan terus-menerus, maka yang 

demikian adalah kebodohan yang sesungguhnya dan 

kelengahan.16 

Ungkapan ذََكَرِنْييِإَذايَمَعهُييَوأَنَي  'dan Aku bersamanya jika dia 

berdzikir kepada-Ku' adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, 

 يُُمِْسُنونَييُهمْييِذينَيَوالَّييات ََّقْوايالَِّذينَييَمعَيياّللََّييِإنَّي

"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa 

dan orang-orang yang berbuat kebaikan." (An-Nahl/16: 

128) 

Kebersamaan di sini adalah khusus bagi kaum Mukminin 

yang berkonsekuensi adanya penjagaan, pemeliharaan, 

taufik, dan dukungan ..., hal itu bukan kebersamaan yang 

bersifat umum yang mencakup semua makhluk dan harus 

dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, 
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  Lihat Fathul Bari, 13/387.. 



َماَواتِييِفييَماييَ ْعَلمُيياّللََّييَأنَّييتَ رَييأَلَْي يََنَْوىيِمنْييَيُكونُييَماياألْرضِييِفييَوَمايالسَّ

يَوليَذِلكَييِمنْييأَْدنَييَوليَساِدُسُهمْييُهوَييِإليََخَْسةٍييَوليرَابُِعُهمْييوَيهُييِإليَثلثَةٍي

 يَكانُوايَمايأَْينَييَمَعُهمْييُهوَييِإليَأْكثَ رَي

"Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan 

Dialah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan 

antara) lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. 

Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang 

kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada 

bersama mereka di mana pun mereka berada." (Al-

Mujadilah/58: 7) 

Ungkapan ِسيْينَ فْييِفْييذََكْرتُهُيينَ ْفِسهِييِفْييذََكَرِنْييفَِإنْي  'jika dia berdzikir 

kepada-Ku dalam dirinya, maka Aku ingat kepadanya dalam 

diri-Ku', dengan kata lain, jika dia berdzikir kepada-Ku 

dengan menjauhkan segala sifat kurang dari-Ku, dengan 

pensucian, dengan pengagungan secara rahasia, dengan rasa 

takut ketika sendirian, maka Aku akan ingat kepadanya 

dalam diri-Ku, suatu ingatan kepadanya yang 

berkonsekuensi adanya pahala, pemberian nikmat, 

penjagaan, dan pemeliharaan. 

Ungkapan َملٍييِفْييذََكَرِنْييَوِإنْي  'jika dia berdzikir kepada-Ku di 

tengah orang banyak', dengan kata lain, dalam suatu 



jama'ah; ُهمْييَخرْيٍييَملٍييِفْييذََكْرتُهُي ِمن ْ  'maka Aku ingat kepadanya di 

tengah orang banyak yang lebih baik daripada mereka', 

dengan kata lain, dalam jama'ah para malaikat yang lebih 

daripada jama'ahnya yang mana Aku diingat di tengah-

tengah mereka. 

Ungkapan رًايِإَلَّييتَ َقرَّبَييَوِإنْي ...اخلِذرَاًعايإِلَْيهِييتَ َقرَّْبتُييِشب ْ  'jika dia mendekat 

kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya 

sehasta ... ' dst., makna ungkapan itu jika seorang hamba 

mendekat kepada Allah Ta'ala dengan suatu ketaatan, atau 

dengan melaksanakan apa-apa yang Dia perin-tahkan 

kepadanya dengan ukuran tertentu, baik sedikit atau banyak, 

maka Allah Ta'ala akan mendekat kepadanya dengan segala 

pahala, pemberian nikmat, dan rahmat yang lebih agung dan 

lebih cepat. 

Ungkapan َِبًعا 'sedepa' adalah ukuran panjang seukuran 

dua tangan yang direntangkan. 

Ungkapan َهْرَولَةًي 'lari kecil' adalah semacam jalan cepat. 

 

 

 

 



Syarah Keutamaan Dzikir (8) 

 

Dari Abdullah bin Busr Radhiyallahu Anhu bahwa seorang 

pria berkata, 

يأََتَشبَّثُييِبَشْيءٍييفََأْخِبِْنْييَعَليَّييَكثُ َرتْييَقدْييْاإِلْسَلمِييَشَراِئعَيينَّيإِييللاِييَرُسْولَيييَي

 للاِييذِْكرِييِمنْييَرْطًبايِلَساُنكَيييَ َزالُييلَي:يقَالَي.يبِهِي

"'Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah 

banyak atas diriku, maka sampaikan kepadaku sesuatu 

yang aku harus selalu terikat dengannya? "Beliau 

menjawab, 'Hendaknya selalu lisanmu basah karena 

dzikir kepada   Allah'."17 

Ungkapan ْاإِلْسَلمِييَشرَائِعَييِإنَّي  'sesungguhnya syariat Islam telah 

banyak atas diriku' adalah bentuk jamak dari kata syariah, 

yaitu 'jalan yang diridhai', dengan kata lain, bahwa semua 

perkara islam telah banyak pada diriku, seperti: shalat, 

zakat, haji, puasa, jihad, dan lain sebagainya berupa 

berbagai macam amal badaniah dan yang berkaitan dengan 

harta serta menahan diri dari berbagai macam larangan, dan 
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Lihat pula Shahih At-Tirmidzi, (3/139); dan Shahih Ibnu Majah, 

(2/317). 



meninggalkan apa-apa yang di dalamnya berbagai macam 

hukuman dan kafarah ... dan lain sebagainya. 

Ungkapan ِبهِييأََتَشبَّثُييِبَشْيءٍييفََأْخِبِْنْي  'maka sampaikan kepadaku 

sesuatu yang aku harus selalu terikat dengannya?', dengan 

kata lain, ketika aku tidak mampu untuk keluar dari ikatan 

perkara-perkara syariat sebagaimana semestinya syariat itu, 

dan aku tidak mampu untuk merutinkannya dan 

melanggengkannya dalam sepanjang waktu, maka 

sampaikan kepadaku tentang sesuatu yang aku harus 

mengikatkan diri dengannya sehingga semoga aku 

beruntung dengan hal itu. Dan akhirnya hal itu menjadi 

sesuatu yang sangat banyak dalam timbangan dan ringan 

dalam pelaksanaan. 

ثُيالتََّشبُّي  adalah َعلُّقُي  dengan kata lain, berpegang-teguh ,الت َّ

kepadanya dan selalu berkaitan dengannya. Maka, Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya,  

 للاِييذِْكرِييِمنْييَرْطًبايِلَساُنكَيييَ َزالُييلَي

"Hendaknya lisanmu selalu basah karena dzikir kepada 

Allah." 

Dengan kata lain, kebasahan lisanmu akan terus-

menerus karena dzikir. Saya katakan demikian karena 



kebasahan lisan adalah kata kiasan (kinayah), yang artinya 

'sibuk dengan dzikir'. 

 

Syarah Keutamaan Dzikir (9) 

 

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallarn juga bersabda, 

:يأَقُ ْولُييلَييأَْمثَاَِلَا،يبَِعْشرِييَواْلََْسَنةُييَحَسَنٌة،يفَ َلهُييللاِييِكَتابِييِمنْييَحْرفًايقَ َرأَييَمنْي

 َحْرفٌييَوِمْيمٌييَحْرٌف،يَوَلمٌييَحْرٌف،يأَِلفٌي:يَولَ ِكنْييَحْرٌف؛{يال م}

"Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah, maka 

baginya dengan membaca satu huruf satu kebaikan. Dan 

satu kebaikan dengan (sepuluh kali) lipat darinya. Aku 

tidak mengatakan, "  ال م  adalah satu huruf, tetapi alif satu 

huruf, laam satu huruf, dan miim satu huruf."18 

Perawi hadits ini adalah Shahabat Abdullah bin Mas'ud 

Radhiyallahu Anhu. 

Ungkapan َحْرفًايقَ َرأَييَمنْي  'barangsiapa membaca satu huruf', 

dengan kata lain, huruf apa pun juga. 

                                                           
18

  At-Tirmidzi, (5/175), no. 2910. Dan lihat Shahih At-Tirmidzi, (3/9) 

dan Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir, (5/340), no. 6469. 



أَْمثَاَِلَايبَِعْشرِييَواْلََْسَنةُييَحَسَنٌة،يفَ َلهُييللاِييِكَتابِييِمنْي  'dari Kitabullah, maka 

baginya dengan membaca satu huruf satu kebaikan. Dan 

satu kebaikan dengan (sepuluh kali) lipat darinya', dengan 

kata lain, dilipatgandakan (sepuluh kali). 

Ungkapan, ي}أَقُ ْولُييلَي يال م: َحْرفٌي{  'aku tidak mengatakan ال م 

adalah satu huruf', ini adalah penegas dan penjelas bahwa 

setiap huruf dari sisi Allah Ta'ala memberikan pahala dengan 

membacanya. Bahkan tidak bisa orang menyangka bahwa ال م 

adalah satu huruf, tetapi َحْرفٌييأَِلفٌي  'alif adalah satu huruf' dan 

dengan membacanya orang mendapatkan sepuluh kebaikan. 

َحْرفٌييَوَلمٌي  'laam satu huruf' dan dengan membacanya orang 

mendapatkan sepuluh kebaikan. Kemudian َحْرفٌييَوِمْيمٌي  'miim 

satu huruf' dan dengan membacanya orang mendapatkan 

sepuluh kebaikan. 

Dalam hal ini, perintah untuk memperbanyak membaca 

Al-Qur’an dan dzikir yang agung yang akan mendatangkan 

pahala berlipat ganda. 

 

 

 



Syarah Keutamaan Dzikir (10) 

 

Dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 

ةِييِفييَوََنْنُييللاِييَرُسْولُييَخرَجَي فَّ يفَ َقالَييالصُّ بُّييأَيُُّكمْي: ييَ ْومٍييُكلَّيييَ ْغُدوَييَأنْييُيُِ

يَولَييِاثٍْييَغرْيِييِفْييَكْوَماَوْينِييبَِناقَ تَ ْيِييِمْنهُييفَ َيْأِتْيياْلَعِقْيقِييِإَلييأَوْييبُْطَحانَييِإَلي

َعةِي يفَ ُقْلَنايَرِحٍم؟يَقِطي ْ بُّييللاِييَرُسْولَيييَي: يَذِلكَييَنُِ يقَالَي. يَأَحدُُكمْيييَ ْغُدوْييأََفلَي:

رٌييَوَجلَّييَعزَّييللاِييِكَتابِييِمنْييآيَ تَ ْيِيييَ ْقَرأَييأَوْييفَ يَ ْعَلَم،ياْلَمْسِجدِييِإَلي يِمنْييَلهُييَخي ْ

، رٌييَوَثَلثٌييَنقَ تَ ْيِ رٌييَوأَْرَبعٌييَثَلٍث،يِمنْييلَهُييَخي ْ يَوِمنْييأَْرَبٍع،يِمنْييَلهُييَخي ْ

 ْاإِلِبلِييِمنَييَأْعَداِدِهنَّي

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat ketika 

kami sedang berada di suatu tempat di belakang masjid, 

lalu beliau bersabda, 'Siapakah di antara kalian yang mau 

pergi setiap hari menuju Buthhan atau Aqiq sehingga dari 

sana dia mendapatkan dua ekor unta berpunuk besar 

selama tidak untuk suatu dosa atau pemutusan 

silaturrahim? Kami menjawab, 'Wahai Rasulullah, kami 

suka yang demikian' Beliau bersabda, 'Apakah kalian 

semua tidak segera pergi ke masjid di pagi hari sehingga 

mengetahui atau membaca dua buah ayat dari Kitabullah 



Azza wa Jalla adalah lebih baik daripada dua ekor unta. 

Tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor dan empat ayat 

lebih baik daripada empat ekor. Jumlah berapa pun ayat 

adalah lebih baik daripada sejumlah yang sama daripada 

unta."'19 

Ungkapan ةِييِفييَوََنْنُي فَّ الصُّ  'ketika kami sedang berada di suatu 

tempat di belakang masjid', ة  adalah suatu tempat yang الصُّفَّ

ada di belakang masjid yang disediakan untuk persinggahan 

bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan 

tidak memiliki keluarga. 

Ungkapan يَ ْغُدوَي 'berangkat' adalah bepergian di awal siang 

hari. 

Ungkapan بُْطَحانَييِإَلي  'menuju Buthhan' adalah nama suatu 

lembah di Madinah. Dinamakan demikian dikarenakan 

wilayahnya yang luas dan datar. Berasal dari akar kata بطح 

yang berarti 'datar'. 

Ungkapan اْلَعِقْيقِييِإَلييأَوْي  'atau ke Aqiq', dikatakan bahwa yang 

dimaksud dengan Aqiq adalah 'yang paling kecil'. Yaitu suatu 

tempat yang berjarak kira-kira tiga kilometer atau dua 

kilometer dari kota Madinah. 
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Ungkapan أَوْي 'atau' bisa menunjukkan keraguan pada diri 

perawi atau menunjukkan permacaman, karena keduanya, 

yakni Bathhan dan Aqiq adalah tempat yang paling dekat. 

Keduanya menjadi tempat terselenggaranya pasar unta di 

Madinah. 

Ungkapan َكْوَماَوْينِي 'berpunuk besar' adalah bentuk 

mutsanna dari kata َكْوَماء -hamzah dibalik menjadi wawu-ي

yaitu unta yang memiliki punuk besar. Hal itu merupakan 

harta orang Arab yang paling baik. 

Ungkapan ِاثٍْييَغرْيِييِفْي   'selama tidak untuk suatu dosa', 

seperti mencuri dan merampas. 

Ungkapan َعةِييَولَي َرِحمٍييَقِطي ْ  'dan tidak pula untuk pemutusan 

silaturrahim', dengan kata lain, tidak dengan keha-rusan 

memutuskan silaturrahim. 

Ungkapan َأْعَداِدِهنَّييَوِمنْي  'jumlah berapa pun ayat', dengan 

kata lain, bahwa dua ayat itu lebih baik daripada dua ekor 

unta dan sesuai jumlah unta berapa pun dengan ayat itu. 

Tiga lebih baik daripada tiga bilangan ayat pula dari unta. 

Demikian juga empat.... 



Alhasil, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak 

menghimbau mereka untuk banyak membaca Al-Qur’an dan 

menjadikan mereka zuhud dari segala kekayaannya. 

 

Syarah Keutamaan Dzikir (11) 

 

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda, 

ياْضَطَجعَييَوَمنِييتَِرٌة،يللاِييِمنَييَعَلْيهِييَكاَنتْييهِيِفيْييللاَييَيْذُكرِييلَْييَمْقَعًدايقَ َعدَييَمنْي

 تِرَةٌييللاِييِمنَييَعَلْيهِييَكاَنتْييِفْيهِييللاَييَيْذُكرِييلَْييَمْضَجًعا

"Barangsiapa duduk di suatu tempat dan tidak dzikir 

kepada Allah, maka atas dirinya kekurangan dari Allah. 

Dan barangsiapa berbaring di atas pembaringan dan tidak 

berdzikir kepada Allah, maka atas dirinya kekurangan 

dari Allah."20 

Perawi hadits ini adalah Shahabat Abu Hurairah 

Radhiyallahu Anhu. 

Dengan kata lain, siapa saja yang duduk pada suatu 

majelis dengan tidak berdzikir kepada Allah dalam majelis 
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itu, maka atas dirinya kekurangan yang datang dari sisi 

Allah, dengan kata lain, kekurangan, karena berasal dari 

kata: تِرَةٌي-َيِتُي-َوتَ رَي . Sebagaimana firman Allah, َأْعَماَلُكمْييَيِتَُكمْييَوَلنْي  'dan 

Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu' 

(Muhammad/47: 35). 

Az-Zamakhsyari Rahimahullah berkata, يَوتَ ْرتَي  artinya َمن

apabila engkau membunuh salah seorang dari anak, saudara, 

atau teman dekatnya. Hakikatnya adalah orang yang engkau 

asingkan dari kerabatnya atau hartanya. Berasal dari kata 

 yang artinya 'sendiri'. Maka, penghilangan amal dan اَْلَوتَر

pahala seseorang serupa dengan penghilangan orang 

(disebabkan pembunuhan) sehingga menjadi sendiri. Kata itu 

bagian dari ungkapan yang fasih. Sebagaimana sabda 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: 

َايُوتَِريَأْهُلُهيَوَمالُهُي يَمْنيفَاتَ ْتُهيَصَلُةياْلَعْصِريَفَكَأَّنَّ

"Orang yang ketinggalan shalat ashar bagaikan orang 

yang dipisahkan dari keluarga dan hartanya."21 

Dengan kata lain, bagaikan dipisahkan dari keduanya 

karena keluarganya dibunuh dan hartanya dirampas. 
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Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan 

yang demikian karena seorang hamba harus menggunakan 

seluruh waktunya dalam semua keadaan untuk dzikir kepada 

Allah Ta'ala dan tidak mengurangi hal itu, karena 

meninggalkannya adalah penyesalan. 

Ungkapannya َمْضَجًعا 'pembaringan'; َمْضَجعٌي adalah tempat 

untuk tidur, berasal dari akar kata ْضِطَجاعُي  yang artinya اَْلِ

'tidur'. 

 

Syarah Keutamaan Dzikir (12) 

 

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda, 

يَكانَييِإلَّيينَِبيِِّهمْييَعَلىيُيَصلُّْوايَولَْييِفْيِه،يللاَييَيْذُكُروايلَْييََمِْلًسايقَ ْومٌييَجَلسَييَما
بَ ُهمْييَشاءَييفَِإنْييتَِرٌة،يَعَلْيِهمْي  ََلُمْييَغَفرَييَشاءَييَوِإنْييَعذَّ

"Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majelis dengan 

tidak dzikir kepada Allah dalam majelis itu atau tidak 

bershalawat kepada Nabi mereka, melainkan atas mereka 

kekurangan. Maka, jika Allah menghendaki menyiksa 

mereka; dan jika Dia menghendaki mengampuni 

mereka."22 
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Perawi hadits ini adalah Shahabat Abu Hurairah 

Radhiyallahu Anhu. 

Ungkapan تِرَةٌي adalah kekurangan, kerugian, dan 

penyesalan. 

Ungkapan بَ ُهمْييَشاءَييفَِإنْي َعذَّ  'maka jika Allah menghendaki 

menyiksa mereka', dengan kata lain, karena kekurangan 

mereka dengan tidak dzikir kepada Allah Ta'ala atau 

bershalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam 

majelis-majelis mereka yang mana mereka duduk di 

dalamnya." 

Ungkapan ََلُمْييَغَفرَييَشاءَييَوِإنْي  'dan jika Dia menghendaki 

mengampuni mereka', sebagai karunia dan rahmat dari-Nya. 

Dalam hadits ini isyarat bahwa jika mereka dzikir kepada 

Allah Taala, maka pasti Dia tidak akan menyiksa mereka, 

tetapi pasti mengampuni mereka 

 

Syarah Keutamaan Dzikir (13) 

 

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda, 

يِمْثلِييَعنْييقَاُمْوايِإلَّييِفْيهِييللاَييَيْذُكُرْونَييلَييََمِْلسٍييِمنْيينَييَ ُقْوُموْييقَ ْومٍييِمنْييَما
َفةِي  َحْسَرةًييََلُمْييوََكانَييِِحَارٍييِجي ْ



"Tiada suatu kaum berdiri dari majelis mereka tidak dzikir 

kepada Allah di dalamnya, melainkan berdiri menjauh 

dari semacam bangkai keledai dan bagi mereka 

penyesalan."23 

Perawi hadits ini adalah Shahabat Abu Hurairah 

Radhiyallahu Anhu. 

Ungkapan َفةِييِمْثلِييَعنْي ِِحَارٍييِجي ْ  'dari semacam bangkai keledai 

dan bagi mereka penyesalan', dengan kata lain, orang-orang 

yang berdiri meninggalkan majelis yang di dalamnya ada 

bangkai keledai, tiada yang mereka dapatkan melainkan bau 

busuk, dibenci, dan berbahaya. Mereka tidak berdiri menjauh 

melainkan pada mereka kerugian dan penyesalan karena hal 

itu. Demikian juga kaum yang berdiri meninggalkan majelis 

yang tiada dzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, tiada yang 

mereka dapatkan melainkan dosa-dosa dari cerita-cerita 

bohong dan omongan yang sia-sia serta hal-hal yang 

membahayakan di akhirat dan mereka akan tetap dalam 

penyesalan.[] 
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