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FADHILAH DZIKIR 

 

 Keutamaan Dzikir 

 Allah Ta’ala berfirman:  

 اْلُقُلوبَََُتْطَمِئنَ َاللََِِّبذِْكرَََِألَََاللََِِّبذِْكرََِقُ ُلوبُ ُهمََوَتْطَمِئنَ َآَمُنواََْالَِّذينََ

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 

manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram." (QS. Ar-Ra'ad/13:28) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

ََُعْنوَُ ةََرََي َْرَََىَُِبََأََنَْعََ ََُعَلْيِوََوَسلَّمََ اللََََِّرُسولََِنَْعََ َرِضَيَاللَّ َالََقَََوَُنَََّأَ َصلَّىَاللَّ

ََالََ:َقََ ََوَجلََ-اللَّ ،ََذََكَرِنََِإَذاََمَعوَََُوَأنَََِبَََعْبِديََظنََِِّعْندََََأنََ:َ-َعزَّ

َذََكْرتُُوَِِفََمََلٍَ فَِإْنَذََكَرِنَِِفَنَ ْفِسِوَذََكْرتُُوَِفَنَ ْفِسيََوِإْنَذََكَرِنَِِفََمََلٍ

َتَ َقرَّْبُتَ ُهْمََوِإْنَتَ َقرََّبَِإََلََِّبِشْْبٍ َِمن ْ ِإلَْيِوَِذَراًعاََوِإْنَتَ َقرََّبَِإََلََِّذرَاًعاََخْْيٍ

ُتُوََىْرَولَةًَ  تَ َقرَّْبُتَِإلَْيِوَََبًعاََوِإْنَأَََتِنَََيِْشيَأَتَ ي ْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa ia bersabda: "Allah 



 

Ta'ala berfirman: "Aku memberi hamba-Ku balasan 

sesuai dengan dugaannya terhadap-Ku dan Aku selalu 

bersamanya ketika  dia berdzikir kepada-Ku. Apabila ia 

berdzikir kepada-Ku di sebuah kumpulan, Aku akan 

mengingatnya di kumpulan yang lebih baik dari mereka. 

Siapa yang mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, Aku 

akan menghampirinya sehasta, dan siapa yang 

mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, Aku akan 

menghampirinya sedepa, dan siapa yang mendatangi-Ku 

dengan berjalan kaki, Aku akan mendatanginya dengan  

berlari." (HR. Bukhari no. 7405, ini adalah lafadznya dan 

Muslim no. 2675)  

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

 َصلَّىَاللَََُّعَلْيِوََوَسلَّمََ ِبَالنََّنَِعََ َرِضَيَاللَََُّعْنوَُ األشعريَُموَسىََأِبََنَْعََ

 َواْلَميِّتََِاْلَْيَََِّمَثلََُرَبَّوَََُيْذُكرَََُلَََوالَِّذيَرَبَّوَََُيْذُكرََُالَِّذيََمَثلَُ:َالََقََ

Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: 

"Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Rabbnya dan 

orang yang tidak berdzikir seperti orang yang hidup dan 

mayit." (HR. Bukhari no. 6407)  

 



 

 Fadilah senantiasa berzikir dan berfikir tentang 

akhirat, namun boleh meninggalkannya pada 

beberapa waktu 

َََحْنظََلةََوعنَأبَربعيَ َالربيع َاللَََُّعْنوَُ اأْلَُسيِِّديَِّبن َ...َ َرِضَي قالَ:

ََُعَلْيِوََوَسلَّمََ اللََََِّرُسولَََِعَلىََخْلَنادََََحّتََََّبْكرٍَََوأَبُوََأنَََفَاْنطََلْقتَُ  َصلَّىَاللَّ

ََعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَاللََََِّرُسولََُفَ َقالَََ!اللََََِّرُسولَََيََََحْنظََلةَََُنَفقَََ:تَُلَْقَُف ََ

ََواْْلَنَّةَََِِبلنَّارََُِتذَكُِّرنَََِعْنَدكََََنُكونََُاللََََِّرُسولَََيَََقُ ْلتََُ؟!َذاكََََوَماَ:َوَسلَّمََ

ََواأْلَْوَلدَََاأْلَْزَواجََََعاَفْسَناَِعْنِدكَََِمنَََْخَرْجَناَفَِإَذاََعْيٍََرَْأيَََُكَأنََََّحّتََّ

ََوالَِّذيَ:َوَسلَّمََََعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَاللََََِّرُسولََُفَ َقالَََ،َكِثْيًاََنِسيَناََوالضَّي َْعاتَِ

َالذِّْكرَََِوِفََِعْنِديََتُكونُونََََماََلىعََََتُدوُمونََََلوََِْإنََْبَِيِدهََِنَ ْفِسي

َ!َساَعةًََ!َحْنظََلةََُيََََوَلِكنََْطُرُِقُكمَََْوِفََفُ ُرِشُكمَََْعَلىَاْلَمََلِئَكةَََُلَصاَفَحْتُكمَْ

ََمرَّاتٍَََثََلثَََ!َوَساَعةًَ

Dari Handzolah bin Ar Rob'i Al Usayyidi, ia berkata: "… 

lalu aku bersama Abu Bakar berangkat hingga masuk 

menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Aku 

berkata: “Wahai Rasulullah, Handzolah telah menjadi 



 

munafik”, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda: “Kenapa?”, aku berkata: “Wahai Rasulullah, 

“Ketika berada disisimu, engkau mengingatkan tentang 

surga dan neraka seolah-olah kami melihatnya, lalu 

ketika kami keluar dari hadapanmu, kami disibukkan oleh 

istri, anak-anak dan mencari nafkah, sehingga kami 

menjadi lupa peringatanmu”, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: “Demi yang jiwaku di tangan-Nya 

andai kalian tetap seperti kalian di sisiku dan terus 

berdzikir niscaya para malaikat akan menjabat tangan 

kalian, sedang kalian berada di atas tempat tidur dan di 

jalan kalian, akan tetapi wahai Handzolah ada waktumu 

(untuk beribadah) dan ada waktumu (untuk duniamu) 

3x." (HR. Muslim no. 2750)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FADHILAH DOA 

 

 Keutamaan Doa 

Allah Ta’ala berfirman:  

ََِعَباِديََسأََلكََََوِإَذا َََعنِّ ََدَعانََِِإَذاَالدَّاعَََِدْعَوةَََُأِجيبَََُقرِيبٌََفَِإّنِ

 يَ ْرُشُدونََََلَعلَُّهمََِْبََْؤِمُنواََْوْلي َََُلََفَ ْلَيْسَتِجيُبواَْ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah 

dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 

apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka 

itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah 

mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 

dalam kebenaran."  (QS. Al-Baqarah/2:186 ) 

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

َاللَََُّعْنوَُ َىريرةِبََأََنَْعََ َوََ َرُسولَاللَََِّنَْعََ َرِضَي َوَُنَََّأَ َسلَّمَََصلَّىَاللَََُّعَلْيِو

ََالََ:َقََالََقََ ََوَجلََ-اللَّ  ِإَذاََدَعاِنَََمَعوَََُوأَنَََ،ِبَََعْبِديََظنََِِّعْندََََأنَََ:-َعزَّ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah Ta'ala 

berfirman: "Aku memberi hamba-Ku balasan sesuai 



 

dengan dugaannya terhadap-Ku dan Aku selalu 

bersamanya apabila dia berdoa kepada-Ku." (HR. Bukhari 

no. 7405, Muslim no. 2675) 

 Fadilah memohon ampun dari dosa, diberi 

keistiqamahan dan pertolongan melawan musuh 

ََوثَ بِّتََْأَْمرِنَََِفَََوِإْسَرافَ َناَُذنُوبَ َناَلََناَاْغِفرََْرب ََّناَقَاُلواَََْأنَلَِّإََقَ ْوََلُمَََْكانََََوَما

َاْلَكاِفرِينَََاْلَقْومَََِعَلىَوانُصْرنَََأَْقَداَمَنا نْ َياَثَ َوابَََاللَََُّفآََتُىمَُ. ََوُحْسنَََالد 

 اْلُمْحِسِنيَََُيُِبَ ََواللََُّاآلِخَرةََِثَ َوابَِ

"Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, 

ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami 

yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan 

tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap 

kaum yang kafir. Karena itu Allah memberikan kepada 

mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. 

Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan." 

(QS. Ali Imran/3:147-148) 


