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:: Doa Bertemu Dengan Musuh dan Penguasa ::

َّكَّ ِم َّْنَّ ُشُرْوِرِى ْم
ََّ ِفَّ ُُنُ ْوِرِى َّْمَّ َونَعُ ْوَّذَُّب
َّْ َِّك
ََّ ُاَللَّ ُه َّمَّإِ َّّنَّ ََْن َعل
“Ya Allah! Sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher
mereka

(agar

kekuatan

mereka

tidak

berdaya

dalam

berhadapan dengan kami). Dan aku berlindung kepada-Mu
dari kejelekan mereka.”1

ِ َتَّن
َّكَّأُقَاتِ ُل
ََّ َِّ َوب،َص ْو ُل
ََّ َِّ َوب،َج ْو ُل
ََّ َِّب،ص ِْْي ْي
ََّ َّْ َوأَن،ض ِد ْي
ََّ ْاَللَّ ُه َّمَّأَن
ُ تَّ َع
ُ كَّأ
ُ كَّأ
“Ya Allah! Engkau adalah lenganku (pertolongan-Mu yang
kuandalkan dalam menghadapi lawanku). Engkau adalah
pembelaku. Dengan pertolongan-Mu aku menang, dengan
pertolongan-Mu aku menyergap dan dengan pertolongan-Mu
aku berperang.” 2

َّللاَُّ َونِ ْع ََّمَّالْ َوكِْي ُل
َّ ََّح ْسبُنَا
“Cukuplah Allah bagi kami. Dan Dia-lah, Tuhan yang paling
tepat dipasrahi (dalam menghadapi segala urusan).” 3
1

HR. Abu Dawud 2/89. Menurut pendapat Al-Hakim hadits di atas
adalah shahih dan disepakati Adz- Dzahabi: 2/142.

2

HR. Abu Dawud 3/42, At-Tirmidzi 5/572, dan lihat Shahih At-Tirmidzi
3/183.

3

HR. Al-Bukhari 5/172.

:: Doa Orang yang Takut Kezhaliman Penguasa ::

َّل َّ َج ًارا َّ ِم َّْن َّفُالَ ٍَّن
َّْ َِّ  َّ ُك َّْن،ش َّالْ َع ِظْي ِم
َِّ ب َّالْ َعْر
ََّّ  َّ َوَر،السْب ِع
َِّ الس َم َاو
ََّّ اَللَّ ُه َّم َّ َر
َّ َّ ات
َّ َّ ب
ِ
ٍ
َّ َّ َع َّز،َح ٌَّد َّ ِمْن ُه َّْم َّأ ََّْو َّيَطْغَى
ََّ  َّأَ َّْن َّيَ ْفُر،ك
َ َحَزابَِِّو َّ ِم َّْن َّ َخالَئِق
ْ  َّ َوأ،بْ َِّن َّفُالَن
َ ط َّ َعلَ ََّّي َّأ
َّت
َ َّْ َو َّلََّإِلَ َّوََّإِلََّّأَن،َّ َو َج ََّّلَّثَنَ ُاؤ َك،َج ُارَك
“Ya Allah, Tuhan Penguasa tujuh langit, Tuhan Penguasa
„Arsy yang agung. Jadilah Engkau pelindung bagiku dari
Fulan bin Fulan, dan para kelompoknya dari makhluk-Mu.
Jangan ada seorang pun dari mereka menyakitiku atau
melampaui batas terhadapku. Sungguh kuat perlindunganMu, dan agunglah puji-Mu. Tiada Tuhan yang berhak
disembah selain Engkau.”4

َِّ َّللا َّأَعز
ِ للا َّأ
ِ ِِ
َِّلل
َّ  َّأَعُ ْوَّذُ َّ ِِب،َح َذ ُر
أ
و
َّ
َّ
اف
َخ
أ
َّ
َّا
ِم
َّ
ُ
َ َُّ َّ ،َعزَّ َّم َّْن َّ َخ ْلق َّو َّ ََجْي ًعا
َ َُّ َّ ،للاَُّأَ ْكبَ ُر
َ
ْ َ
ََّّض َّإِل
َِّ السْب َِّع َّأَ َّْن َّيَ َق ْع ََّن َّ َعلَى َّاْأل َْر
َِّ الس َم َاو
َِّ  َّالْ ُم ْم ِس،ي َّ َّلََّإِلَ َّوََّإِلََّّ ُى َو
َّْ الَّ ِذ
َّ َّ ات
َّ َّ ك
ِ
ِِ
ِ اع َِّو َّوأَ ْشي
ِ
ِ ِِ ِِ
ٍ
ِ ْاْلِ َِّّن َّ َواْ ِإلن
َّ،س
ْ َّ  َّ ِم ََّن،اع ِو
َ َ َ َّ َو ُجنُ ْودَّه َّ َوأَتْ ب، َّم َّْن َّ َشَِّّر َّ َعْبد ََّك َّفُالَن،ِب ْذنو

4

Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 707. Dinyatakan shahih oleh
Al-Albani dalam Shahih Al-Adab Al-Mufrad no. 545.

ََّ َّ َو َّل،ك
َّْ َِّ اَللَّ ُه َّم َّ ُك َّْن
ْ َّ  َّ َوتَبَ َارََّك، َّ َو َج ََّّل َّثَنَ ُاؤ ََّك َّ َو َع َّز َّ َج ُارَك،ل َّ َج ًارا َّ ِم َّْن َّ َشِّرِى ْم
َ ُاْس
ٍ ثَّمَّر
ِ
َّ)ت
َ َ ََّ(ثَل.إلَ َّوََّ َغْي ُرََّك
“Allah Maha Besar. Allah Maha Perkasa dari segala makhlukNya. Allah Maha Perkasa dari apa yang aku takutkan dan
khawatirkan. Aku berlindung kepada Allah, yang tiada Tuhan
yang berhak disembah selain Dia, yang menahan tujuh langit
agar tidak menjatuhi bumi kecuali dengan izin-Nya, dari
kejahatan

hamba-Mu

Fulan,

serta

para

pembatunya,

pengikutnya dan pendukungnya, dari jenis jin dan manusia.
Ya Allah, jadilah Engkau pelindungku dari kejahatan mereka.
Agunglah puji-Mu, kuatlah perlindungan-Mu dan Maha Suci
asma-Mu.

Tiada

Tuhan

yang

berhak

disembah

selain

Engkau.” (Dibaca 3 kali).5

5

HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 708. Dinyatakan shahih
oleh Al- Albani dalam Shahih Al-Adab Al-Mufrad no. 546.

:: Doa Terhadap Musuh ::

َِّاى ِز،اب
ِْ ََّّس ِري َّع،اب
ِ َاَللَّه َّمَّمْن ِزََّلَّالْكِت
ََّّاَللَّ ُه َّمَّ ْاى ِزْم ُه َّْمَّ َوَزلْ ِزَّلْ ُه ْم،اب
ز
َح
أل
ا
َّ
َّ
م
ْ
ْ ِ اْل َس
َ َْ
ُ ُ
َْ َ
“Ya Allah, yang menurunkan Kitab Suci, yang menghisab
perbuatan manusia dengan cepat. Ya Allah, cerai beraikanlah
golongan musuh dan goncangkan mereka.”6

:: Doa Apabila Takut Kepada Suatu Kaum ::

ِ
ِِ
َّت
َ اَللَّ ُه َّمَّا ْكفنْي ِه َّْمََّّبِ َماَّشْئ
“Ya Allah, cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan
apa yang Engkau kehendaki.”7

6

HR. Musliim 3/1362.

7

HR. Musliim 4/2300.

:: Syarah Doa Bertemu Musuh dan Penguasa (1) ::

Ungkapan

َّذُوَّالس ْلطَا َن

adalah orang yang memiliki kekuatan

dan kemampuan. Dia adalah semua orang yang memiliki
tangan besi atas orang lain.

ِ ُ َََّّنعلُك َِّف
ِ
ََّّشُرْوِرِى ْم
ُ ك َِّم ْن
َ َُِّنُ ْوِرى ْم ََّونَعُ ْوذَُّب
ْ َ َ َْ اَللَّ ُه َّمَّإّن
"Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau di
leher mereka (agar kekuatan mereka tidak berdaya) dan
kami berlindung dari keburukan mereka."8
Shahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Abu Musa
Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu.
Di bagian awal hadits ini disebutkan,

َّ أ
َّ ...ال
َ ََّق،افَّقَ ْوًما
َ اَّخ
َّ َِنَّالن
َ ََِّبَّإذ
"Bahwa jika Nabi merasa takut akan suatu kaum, maka
berucap:'....'"
Ungkapan

َّف َّ ُُنُ ْوِرِى ْم
َّْ َِّ ك
ََّ ََُْن َعل

'kami menjadikan Engkau di leher

mereka (agar kekuatan mereka tidak berdaya)'. Dikatakan
8

Abu Dawud, (2/89), no. 1537. dan dishahihkan Al-Hakim dan
disepakati Adz-Dzahabi (2/142).

ََُّّن ِر َّالْ َع ُد ِّو
َْ ت َّفُالَ ًَّّن َِّف
ُ َج َع ْل

'kujadikan fulan di leher musuh', dengan

kata lain, di hadapan dan di depannya. Disebutkan khusus
dada

karena

musuh

datang

mendekat

dengan

menghadapkan dadanya ketika bangkit untuk berperang.
Artinya, kami memohon Engkau sudi kiranya melindungi
kami dari arah yang mana mereka hendak mendatangi kami.
Dan kami juga beriindung diri kepada Engkau dari apa-apa
yang mana mereka akan menghadapi kami dengannya.
Hanya Engkau Yang mampu menolak keburukan-keburukan
mereka dan menjaga kami dari mereka. Engkau Penghalang
antara kami dan mereka. Dipilih lafazh yang demikian
sebagai optimisme bahwa akan mampu membunuh musuh.
Wallahu A'lam.

:: Syarah Doa Bertemu Musuh dan Penguasa (2) ::

ِ َ َّوأَنْت َّن،ض ِدي
َّك
َ ِ ََّوب،َص ْو ُل
َ ِ ََّوب،َح ْو ُل
َ ِ َّب،ص ِْْي ْي
َ ت
َ َ ْ ُ َّع
َ ْاَللَّ ُه َّم َّأَن
ُ ك َّأ
ُ ك َّأ
َّأُقَاتِ ُل
"Ya Allah, Engkau adalah lenganku (penolongku). Engkau
adalah

pembelaku.

Dengan

pertolongan-Mu

aku

bergerak. Dengan pertolongan-Mu aku menyergap dan
dengan pertolongan-Mu aku berperang."9
Shahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Anas bin
Malik Radhiyallahu Anhu.
Disebutkan di bagian awal hadits ini,

ِ للاَّعلَي َِّوَّوسلَّمَّ َكا َنَّي ُقو ُل
َّ َ ََِّّب
...َّ:َّعْن َدَّلَِق ِاءَّالْ َع ُد ِّو
ََّّ َِنَّالن
َّ أ
َْ
َ َ َ ْ َ َُّ َّصلى
"Bahwa

ketika

Nabi

Shallallahu

Alaihi

wa

Sallam

menghadapi musuh berucap ..."

َّض ِد ْي
ََّ ْأَن
ُ ت َّ َع

Ungkapan

artinya 'Engkau adalah lenganku

(penolongku)'.
Ungkapan

ََّح ْو ُل
ُأ

dengan menggunakan huruf ha tanpa titik

yang artinya 'aku bergerak'.
Ungkapan

ََّص ْو ُل
َ َِوب
ُ كَّ َّأ

'dengan

pertolongan-Mu

aku

menyergap', dengan kata lain, dengan-Mu aku melakukan
serangan ke arah musuh. Dari kata

ص ْولَة
َ

yang berarti

'serangan'.

9

Abu Dawud. (3/42). no. 2632: At-Tirmidzi. (5/572). no. 3584. Lihat
Shahih At-Tirmidzi (3/183).

Ungkapan

ِ َ ِوب
َ
ُكَّ َّأُقَات َّل

'dan dengan pertolongan-Mu aku

berperang', dengan kata lain, dengan pertolongan-Mu dan
dengan dukungan-Mu aku berperang.

:: Syarah Doa Bertemu Musuh dan Penguasa (3) ::

ََّح ْسبُنَاَّللاُ ََّونِ ْع َمَّالْ َوكِْي ُل
"Cukup bagi kami Allah sebaik-baik pelindung."10
Shahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Abdullah
bin Abbas Radhiyallahu Anhuma.
Disebutkan dalam hadits itu,

ِ َّح
ِ
ِ َّ َّاَُّم َّم ٌدَّصلَّى
ِ ِ
ِ
َّْي
َ ْ للاَُّ َعلَْيَّوَّ َو َسلَّ َمَّح
َ ْ قَا ََلَاَّإِبْ َراىْي ُم
َ َُ ََّوقَا ََل،
َ ْيَّأُلْق َي َِّفَّالنَّار
ِ الَّلَوَُّالن
َََّّجَعُ ْواَّلَ ُك ْم
َ َق
َ َّاسَّقَ ْد
َ َّإ َّنَّالن:َّاس
ُ
"Kalimat

itu

diucapkan

Ibrahim

ketika

dirinya

dilemparkan ke dalam api dan diucapkan Muhammad
Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika orang-orang berkata
kepada

10

beliau,

'Sesungguhnya

Diriwayatkan Al-Bukhari, (5/172), no. 4563.

manusia

telah

mengumpulkan pasukan untuk menyerangَّkamu ...'." (Ali
Imran: 173)
Ungkapan

َّقَا ََلَا َّإِبْ َر ِاىْي ُم

'kalimat itu diucapkan Ibrahim',

dengan kata lain, mengucapkan kalimat ini ketika dirinya
dilemparkan ke dalam api sebagai hukuman atas dirinya dari
kaumnya karena dia telah melakukan pengrusakan atas
patung-patung mereka yang mereka sembah selain Allah Ta
'ala.
Ungkapan

ََّوقَا ََلَا َّ ُُمَ َّم ٌد

'dan diucapkan Muhammad'. dengan

kata lain, nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam
menyebutkan kalimat ini ketika Nu'aim bin Mas'ud berkata,
"Sesungguhnya

manusia

telah

mengumpulkan

pasukan

untuk menyerang kamu ..." Yaitu Abu Sufyan dan kawankawannya. "Maka takutlah kepada mereka dan janganlah
keluar menghadapi mereka." Namun para shahabat tidak
mendengar ucapan seperti itu darinya. Sehingga mereka
keluar dan berkata, "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami
dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." Mereka yakin
bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin menghinakan Muhammad.
Maka, mereka pun pulang dengan ghanimah dan selamat.
Yang demikian adalah firman Allah Ta'ala,

َُّاّلل
ََّّ اّللِ َّ َو
ََّّ َّ ض َوا ََّن
َّ ض ٍَّل َّ ََّلْ ََّيَْ َس ْس ُه َّْم َّ ُس
ََّّ َّ فَانْ َقلَبُوا ََّّبِنِ ْع َم ٍَّة َّ ِم ََّن
ْ َاّللِ َّ َوف
ْ وءٌ َّ َواتَّبَ عُوا َّ ِر
َّض ٍَّلَّ َع ِظي ٍَّم
ْ َذُوَّف
"Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang
besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apaapa,

mereka

mengikuti

keridhaan

Allah.

Dan

Allah

mempunyai karunia yang besar." (Ali Imran/3: 174)
Ungkapan

َّ َّ َح ْسبُنَا
ُللا

'cukuplah Allah menjadi Penolong

kami', dengan kata lain, cukuplah Allah Ta'ala bagi kami
dalam segala hal.
Pelindung',

ََّونِ ْع ََّم َّالْ َوكِْي ُل

dengan

kata

'dan Allah adalah sebaik-baik
lain,

sebaik-baik

tempat

kepercayaan. Al-Wakil adalah sebuah nama di antara namanama Allah Ta'ala. Artinya, Yang selalu mengurus makhlukNya dan menjamin semua rezekinya.
Kata

َّنِ ْع َم

adalah kata untuk memuji, sebagaimana

adalah kata untuk mencela.

ِ
َّس
َ بْئ

:: Syarah Doa Orang yang Takut
Kezaliman Pengusa (1) ::

ِ َّالسماو
ِِ
ََّّج ًارا َِّم ْن
َّ  ََّوَر،َّالسْب ِع
َّ اَللَّ ُه َّم ََّر
َّ ات
َ َّل
َ َ َّ ب
ْ ِ  َّ ُك ْن،ب َّالْ َعْر ِش َّالْ َعظْيم
ِ
ِ ِ َّوأ،فُالَ ٍن َّب ِن َّفُالَ ٍن
ََّح ٌد َِّمْن ُه ْم َّأ َْو
َ َّخالَئِق
َ َّأَ ْن َّيَ ْفُر َط،ك
َ َحَزابِو َّم ْن
ْ َ
ْ
َ َّعلَ َّي َّأ
َّت
َ َيَطْغ
َ َّْولََّإِلَوََّإِلََّّأَن،
َ َّعَّز،ى
َ َّو َج َّلَّثَنَ ُاؤ ََّك،
َ َّج ُارَك
"Ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Tuhan 'Arsy yang
agung. Jadilah Engkau penyelamat bagiku dari fulan bin
fulan dan kelompoknya dari makhluk-Mu, (agar) tidak
ada seorang pun dari mereka berlaku sewenang-wenang
terhadapku atau melampaui batas, akan kuat orang yang
Engkau beri pertolongan, dan akan sangat agung pujian
untuk-Mu, dan tiada Ilah Yang berhak disembah selain
Engkau."11
Ini adalah sebuah atsar dari ucapan Abdullah bin Mas'ud
Radhiyallahu Anhu.
Ungkapan

ل َّ َج ًارا
َّْ َِّ ُك َّْن

'jadilah Engkau Penyelamat bagiku',

dengan kata lain, Penyelamat dan Penolong.

11

Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. no. 707 dan dishahihkan Al-Albani
dalam Shahih Adab Al-Mufrad. no. 545.

Ungkapan
seorang

َح ٌَّد َّ ِمْن ُه َّْم َّأ ََّْو َّيَطْغَى
ََّ أَ َّْن َّيَ ْف ُر
َ ط َّ َعلَ ََّّي َّأ

pun

dan

mereka

berlaku

'(agar) tidak ada
sewenang-wenang

terhadapku atau melampaui batas'. Ini sebagaimana firman
Allah Ta'ala ketika mengisahkan tentang Nabi Musa dan
Harun,

َّطَّ َعلَْي نَاَّأ ََّْوَّأَ َّْنَّيَطْغَى
ََّ أَ َّْنَّيَ ْفُر
"...

Bahwa

dia

segera

menyiksa

kami

atau

akan

bertambah melampaui batas." (Thaha: 45)
Dengan kata lain, akan segera membunuh atau menyiksa
kami. Dikatakan pula

ِ فَر َط
َّاَّع َّج َل
َ َّعلَْيو َّفُالَ ٌن َّإِ َذ
َ َ

artinya 'apabila fulan

segera membunuh atau menyiksa'.

 أ ََّْوَّيَطْغَىartinya 'melampaui batas dalam berbuat buruk'.
Ungkapan

ََّع َّز َّ َج ُارَك

'akan kuat orang yang Engkau beri

pertolongan', dengan kata lain, menjadi kuat jika orang
meminta pertolongan kepada-Mu.
Ungkapan

ََّو َج ََّّل َّثَنَ ُاؤ َك

'dan akan sangat agung pujian untuk-

Mu', dengan kata lain, sangat agung pujian untuk-Mu.

:: Syarah Doa Orang yang Takut
Kezaliman Penguasa (2) ::

ِ َّللا َّأ،ََّجي عا
ِ ِ ِ َّللا َّأَعز َِّمن،للا َّأَ ْكب ر
ََُّّأَعُ ْوذ،َح َذ ُر
ُ َخ
َ ُ ً ْ َ َّخ ْلقو
َ َعز َِّمَّاَّأ
َ ْ َ ُ َُ ُ
ْ اف ََّوأ
ِ ِ
ِ َّالسماو
ِ ِ
ََّّعلَى
َّ ات
َ َّالسْب ِع َّأَ ْن َّيَ َق ْع َن
ُ َِِّبلل َّالَّذ ْي َّلَ َّإِلَوَ َّإِل
َ َ َّ َّالْ ُم ْمسك،َّى َو
ِ َّمن َّش ِر َّعب،
ِ اع ِو
ِ اع ِو َّوأَ ْشي
ِ َّوجنُوِدهِ َّوأَتْ ب،الَ ٍن
ِ ِِ
ِ اْأل َْر
ََّّم َن،
َّ
ف
َّ
ك
د
َ
ُ
َْ ّ َ ْ ض َّإِلََِّّبِِ ْذنو
َ َ َ َ ْ َُ
ِ اَّمن
َّ ِ ْاْلِ ِّن ََّواْ ِإلن
َّ،َّج ُارَك
ْ
َ ْ ِ َّج ًار
َ َّو َج َّل َّثَنَ ُاؤ َك ََّو َعَّز،
َ َّل
َ َّشِّرى ْم
ْ ِ َّاَلل ُه َّم َّ ُك ْن،س
ٍ ثَّمَّر
ِ ك
َّ)ات
ْ َوتَبَ َارَك
َ َ ََّ(ثَال.َّولََّإلَوََّ َغْي ُرََّك،
َ َ َُّاْس
"Allah Mahabesar. Allah lebih mulia dari seluruk makhlukNya. Allah lebih mulia dari apa yang kutakuti. Aku
berlindung kepada Allah Yang tiada Ilah yang berhak
disembah selain Dia. Yang mengendalikan tujuh langit
hingga tidak runtuh ke bumi, kecuali dengan izin-Nya,
dari kejahatan hamba-Mu fulan, dan bala tentara-nya
serta pendukung-pendukungnya dari golongan jin dan
manusia. Ya Allah, jadilah Engkau penyelamat bagiku dari
keburukan mereka, akan sangat agung pujian untuk-Mu,
akan

kuat

orang

yang

Engkau

beri

pertolongan,

perlindungan-Mu amatlah besar. Mahasuci nama-Mu dan

tiada Ilah yang berhak disembah selain diri-Mu." (Dibaca
tiga kali).12
Ini adalah sebuah atsar dari ucapan Abdullah bin Abbas
Radhiyallahu Anhuma.
Ungkapan

َِ َّ للا َّأَعزَّ َّ ِم َّن َّخ ْل ِق َِّو
َجْي ًعا
َّ
َ ْ َ َُّ َّ ،للاَُّأَ ْكبَ ُر

'Allah Mahabesar. Allah

lebih mulia dari seluruh makhluk-Nya', dengan kata lain
sekaiipun besar maqam sultan dan kekuatannya, tetapi Allah
Azza wa Jalla lebih besar, lebih perkasa, dan lebih agung
daripadanya dan daripada semua makhluk-Nya.
Ungkapan

ِ
ََّح َذ ُر
َُّ َخ
َّ
ْ اف َّ َوأ
َ للاُ ََّّأَ َعزَّ َِّمَّا َّأ

'Allah lebih mulia dari apa

yang kutakuti' dengan kata lain, Allah Ta'ala lebih kuat dan
lebih agung daripada makhluk ini yang menimbulkan rasa
takut dalam hatiku.
Ungkapan

ُأَعُ ْوَّذ

'aku berlindung', dengan kata lain, aku

memohon keselamatan.
Ungkapan

َِّم َّْن َّ َشَِّّر َّ َعْب ِد ََّك َّفُالَ ٍن

'dan kejahatan hamba-Mu fulan',

dengan kata lain, dengan menyebutkan nama orang yang
akan datang dengan kejahatannya.

12

Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. no. 708 dan dishahihkan Al-Albani
dalam kitab Shahih Adab Al-Mufrad, no. 546.

Ungkapan

ِ أَ ْشي
َّاع ِو
َ

'semua bala tentaranya'. Asyya' adalah

bentuk jamak dari syi'ah, yang artinya para pengikut, para
pendukung, dan para penolong.
Ungkapan

ل َّ َج ًارا
َّْ َِّ ُك َّْن

'jadilah Engkau penyelamat bagiku

dari keburukan mereka', dengan kata lain, sebagai Penjaga
dan Pelindung.
Ungkapan

َّك
ْ َّ َوتَبَ َارََّك
َ ُاْس

'Mahasuci nama-Mu', dengan kata

lain, banyak berkah nama-Mu ketika didapatkan kebaikan
yang banyak karena menyebutkan nama-Mu.

:: Syarah Doa Buruk Kepada Musuh ::

ِ اب
ِْ َّس ِريع،اب
ِ َاَللَّه َّمَّمْن ِزَلَّالْكِت
ََّّاى ِزْم ُه ْم
ْ َّاَللَّ ُه َّم،اب
ْ ِ َّاْل َس
ْ َّاى ِزمَّاْأل،
َ َحَز
ُ ُ
َْ َ
ََّوَزلْ ِزَْلَُّْم
"Ya

Allah,

Yang

perhitungan-Nya,

menurunkan
hancurkanlah

Kitab,

Mahacepat

pasukan-pasukan

(musuh) Ya Allah, kalahkanlah mereka dan goyahkanlah
mereka."13

13

Muslim, (3/1362), no. 1742 dan 21.

Shahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Abdullah
bin Abu Aufa Radhiyallahu Anhu.
Ungkapan

ِ َمْن ِزَل َّالْ ِكت
َّاب
ُ

'Yang menurunkan Kitab', yakni Al-

Qur‟an.
Ungkapan

ِ
َّاب
ْ ْاى ِزم َّاْأل
َ َحَز

'hancurkanlah

pasukan-pasukan

(musuh)', yakni semua kelompok orang-orang kafir.
Ungkapan

َّْاى ِزْم ُه ْم ََّوَزلْ ِزَْلُْم

'kalahkanlah

mereka

dan

goyahkanlah mereka', dengan kata lain, hancurkan kekuatan
mereka dan guncangkan mereka. Getarkan mereka dengan
berbagai hal yang berat. Ahli bahasa berkata, "Zilzal dan
zalzalah"

adalah

berbagai

musibah

besar

yang

mengguncangkan manusia."

:: APA YANG DIUCAPKAN ORANG
YANG TAKUT KAUM LAIN ::

ِ َاَللَّه َّمَّا ْك ِفنِي ِهم َِِّب
َّت
ََّ اَّشْئ
ُ
ْ ْ
"Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan apa yang
Engkau kehendaki."14
14

Muslim, (4/2300), no. 3005.

Shahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Shuhaib
bin Sinan, Abu Yahya Ar-Rumi Radhiyallahu Anhu.
Do'a ini muncul berkenaan dengan kisah seorang anak
dan pendeta yang sangat masyhur.
Ungkapan

َّا ْك ِفنِْي ِه ْم

'lindungilah aku dari mereka', dengan

kata lain, lindungilah dan amankanlah aku dari mereka.
Ungkapan

ِ ِ
َّت
َ ِبَا َّشْئ

'dengan apa yang Engkau kehendaki',

dengan kata lain, dengan segala yang Engkau kehendaki
berupa sebab-sebab penjagaan dan pemeliharaan.[]

