5. Disunnahkan meminta agar nikmat
gerak langkahnya akan terus
tetap langgeng dan terus ada serta
memikirkan dunia.
memanfaatkan nikmat tersebut selain
9. Allah akan menguji hamba-Nya
pada maksiat.
ketika ia berpaling dari agamanya
6. Boleh mendoakan jelek orang kafir
hingga musuh akhirnya menguasainya.
secara khusus dan umum, juga
Oleh karenanya orang beriman bisa
dianjurkan meminta tolong kepada
mengatasi musuh tersebut dengan
Allah dalam menghadapi mereka.
beramal dan berdoa.
7. Musibah yang paling besar menimpa
Referensi:
hamba adalah musibah yang menimpa
Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ashagama.
Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430
8. Siapa saja yang tersibukkan dengan H. Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali.
dunia, maka akan tertanam dalam Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:105-108.
hatinya kecintaan pada dunia,
akhirnya semangat mencarinya,
hingga melupakan akhirat. Setiap
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Kumpulan Hadits Kitab Riyadhush Sholihin karya Imam Nawawi
Bab 129. Adab-adab Kesopanan dalam Majelis dan Teman Duduk

Doa Kafaratul Majelis
Hadits # 832

َ
َ َ َ َ
َ
 (( َم ْن َجل َس في: - g -  قال رسول هللا:  قال، - h - وعن أبي هر يرة
َّ َ َ
َُ َ
َ َ
ُ ْ َ َ َ ََ ُ ََ
 ُس ْب َحانك الل ُه َّم:  فكث َر ِف ِيه لغط ُه فقال ق ْبل أن َيق َوم ِم ْن َم ْ َج ِل ِس ِه ذ ِلك، َم ْج ِل ٍس
َ ُ َّ
ْ َ
ْ
َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َّ َ
 ِإال غ ِف َر ل ُه َما، وب إل ْيك
 أستغ ِفرك وأت،  أش َه ُد أن ال إله ِإال أنت،  ِْدك.َو ِب َحم
َ َ
َ َ
. ))  (( حديث حسن صحيح:  وقال، كان في َم ْج ِل ِس ِه ذ ِلك )) رواه الترمذي
Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang duduk di suatu majelis lalu banyak senda
guraunya (kalimat yang tidak bermanfaat untuk akhiranya), maka hendaklah ia
mengucapkan sebelum bangun dari majelisnya itu, ‘SUBHAANAKALLOHUMMA
WA BIHAMDIKA, ASY-HADU ALLA ILAHA ILLA ANTA, AS-TAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAIK’ (Mahasuci Engkau, wahai Allah, dan dengan
memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain
Engkau. Aku meminta ampun kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu); kecuali
diampuni baginya dosa-dosa selama di majelisnya itu.” (HR. Tirmidzi, ia mengatakan
bahwa hadits ini hasan shahih). [HR. Tirmidzi, no. 3433. Al-Hafizh Abu Thahir
mengatakan bahwa hadits ini shahih].

Hadits # 833

ُ
َ َ َ َ
َ َْ َ
َيقول َبأ َخ َر ٍة إ َذا َأر َاد ْأن َي ُقوم
- g -  كان رسول هللا:  قال، - h - وعن أبي برزة
ْ
َ ُ ْ َ ْ َ ِ َّ َ
ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ ُ
 أشهد أن ال إله ِإال أنت أستغ ِفرك،  (( سبحانك اللهم ِوبحم ِدك: ِم َن ال َم ْج ِل ِس

Faedah Hadits
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َ
َ ََ
ٌ
َ
ُ َوَأ ُت
 َيا رسول: وب إليك )) فقال َر ُجل
ُ ُ َ ُ ً َ ُ ُ َ َ َّ
 إنك ل َتقول ق ْوال َما ك ْن َت تقول ُه ِف َيما، هللا
َ َ
ُ ُ
ٌ َّ َ َ َ
َ َم
ك كف َارة ِل َما َيكون
ل
ذ
((
:
ال
ق
؟
ى
ض
ِ
َ
َ في
 ورواه، الم ْ َج ِل ِس )) رواه أ ُبو داود
« الحاكم أ ُبو عبد هللا في « المستدرك
 (( صحيح:  وقالi من رواية عائشة
. )) إالسناد

1. Doa kafaratul majelis dibaca di akhir,
bukan di awal majelis.
2. Ada tiga kandungan dalam doa
kafaratul majelis ini: (a) menyucikan
Allah dari berbagai sifat kekurangan
dan memuji Allah atas segala
perbuatan-Nya; (b) menetapkan
uluhiyah hanya kepada Allah semata,
tidak ada sekutu bagi Allah, ini
merupakan kesempurnaan ibadah
kepada Allah dan kesempurnaan
pujian bagi-Nya; (c) kembali
beristighfar dan bertaubat kepada
Allah.

Dari Abu Barzah radhiyallahu ‘anhu,
ia berkata, “Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam m e n g u c a p k a n
ketika di akhir (pertemuan) ketika
beliau akan bangun dari majelis,
3. Siapa yang mengucapkan doa
‘ S U B H A A NA KA LLO H U M M A
kafaratul majelis, maka Allah
WA BIHAMDIKA, ASY-HADU
akan menghapuskan kesalahanALLA ILAHA ILLA ANTA, ASkesalahannya yang dilakukan di
TAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAIK’
dalam majelis.
(Mahasuci Engkau, wahai Allah, dan
dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa 4. Syariat Islam datang tidak sekaligus,
namun diturunkan sesuai keadaan.
tidak ada sesembahan yang berhak
disembah selain Engkau. Aku meminta
Hadits # 834
ampun kepada-Mu dan aku bertaubat
kepada-Mu). Lantas ada seseorang yang
berkata, ‘Wahai Rasulullah, engkau
mengucapkan ucapan yang belum pernah
engkau ucapkan sebelumnya.’ Beliau
menjawab, ‘Itu adalah kafarat bagi dosa
yang terjadi selama di dalam majelis.’ (HR.
Abu Daud, Al-Hakim Abu ‘Abdillah
dalam Al-Mustadrak dari riwayat ‘Aisyah
radhiyallahu ‘anha dan ia mengatakan
bahwa hadits ini sanadnya shahih). [HR.
Abu Daud, no. 4859; Ahmad, 4:425. AlHafizh Abu Thahir mengatakan bahwa
sanad hadits ini hasan].

َ َ َّ َ َ َ
 قل َما كان:  قال، k وعن ابن عمر
ُ
 َيق ُوم ِم ْن َم ْج ِل ٍس- g - رسول هللا
َّ
َّ
ْ َّ
 (( الل ُه َّم: وات
ِ َحتى َيد ُع َو ِبهؤالء الد َع
َ
َ ْ
ُ َ َ ْ َ
اق ِس ْم ل َنا ِم ْن خش َي ِتك َما ت ُحول ِب ِه َب ْين َنا
ُ ِّ ُ َ َ
َ
 َو ِم ْن ط َاع ِتك َما ت َبلغ َنا، اصيك
ِ َو َب ْي َن َم َع
ْ
َ ُ ُ
َ
 َو ِم َن ال َي ِق ِين َما ت َه ِّون َعل ْي َنا، ِب ِه َج َّن َتك
ُّ َم َصائ َب
ْ  َّالل ُه َّم َم ِّت ْع َنا، الد ْن َيا
بأس َم ِاعنا
ِ
ُ َو ْاج َع ْله، أح َي ْي َت َنا
ْ  ُوق َّو ِت َنا َما،  َوَأ ْب َصار َنا،
ِ َ
َ َو ْاج َع ْل َث َأرَنا َع َلى َم ْن َظ َل َمنا، ارث م َّنا
ِ الو

hal

2

hal

3

َ َ ْ
ْ َ َ
َ
 َوال ت ْ َج َعل،  َوان ُص ْرنا َعلى َم ْن َع َادانا،
ْ ْ
ََ
َ ُم
 َوال ت ْج َع ِل ُّالدن َيا أ ك َب َر، صيب َت َنا ِفي ِد ِين َنا
َ ْ ِّ ُ َ
ْ ََ َ
 َوال ت َسلط َعل ْي َنا،  َوال َم ْبلغ ِعل ِم َنا، َه ِّم َنا
َ
 وقال، َم ْن ال َي ْر َح ُم َنا )) رواه الترمذي
. ))  (( حديث حسن:
Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma,
ia berkata, “Jarang sekali Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri dari
suatu majelis sampai beliau berdoa dengan
doa-doa ini, ‘ALLOHUMMAQSIM
LANAA MIN KHOSY-YATIKA
MAA TAHUULU BIHI BAYNANAA
WA BAYNA MA’AASHIK, WA
M I N T H O O ’ AT I K A M A A
TUBALLIGHUNAA
BIHI
JANNATAK, WA MINAL YAQIINI
MAA TUHAWWINU ‘ALAYNAA
M A S H O O - I B A D D U N YA A .
ALLOHUMMA MAT TI’NA BI
ASMAA’INAA WA AB-SHORINAA,
WA Q U W WAT I N A A M A A
A H YAY TA N A A , WA J ’ A LH U L
WAARITSA MINNAA, WAJ’AL
T S A’ R O N A A ‘ A L A M A N
ZHOLAMANAA, WAN-SHURNAA
‘ALAA MAN ‘AADAANAAA, WA
LAA TAJ’AL MUSHIBATANAA
FII DIININAA WA LAA TAJ’ALID
DUNYAA AKBARO HAMMINAA,
WA LAA MAB-LAGHO ‘ILMINAA,
WA LAA TUSALLITH ‘ALAYNAA
MALLAA YARHAMUNAA’ (Ya Allah,
berikanlah kepada kami rasa takut kepadaMu sebagai penghalang untuk bermaksiat
kepada-Mu, ketaatan kami kepada-Mu
sebagai jalan yang menyampaikan kami
ke surga-Mu, dan keyakinan kami

kepada-Mu sebagai penenang bagi kami
atas musibah dunia yang menimpa. Ya
Allah, berikanlah kenikmatan pada
pendengaran kami, penglihatan kami,
dan kekuatan pada kami selama Engkau
memberikan kehidupan bagi kami, dan
jadikanlah kenikmatan tersebut terusmenerus bagi kami. Balaskanlah dendam
kami terhadap orang-orang yang telah
menzalimi kami, menangkanlah kami
atas orang-orang yang memusuhi kami,
janganlah Engkau menjadikan musibah
pada kami menimpa agama kami, dan
janganlah Engkau menjadikan dunia
sebagai cita-cita terbesar bagi kami, tidak
menjadi tujuan ilmu kami, dan janganlah
Engkau memberikan kekuasaan atas kami
kepada orang yang tidak menyayangi kami
[orang kafir, munafik, fasik dan zalim,
pen.]).” (HR. Tirmidzi, ia mengatakan
bahwa hadits ini hasan). [HR. Tirmidzi,
3502. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan
bahwa hadits ini shahih].

Faedah Hadits
1. Hanya Allah yang bisa menghalangi
seorang hamba dari maksiat, yaitu
dengan memiliki rasa takut kepadaNya.
2. Hanya Allah yang memberi taufik
dan hidayah sehingga kita bisa
taat. Karenanya kita wajib meminta
tolong kepada Allah supaya terus
mendapatkan taufik.
3. Tidak ada yang dapat mengantarkan
kepada surga selain ketaatan.
4. Seorang hamba hanyalah bisa sabar
terhadap musibah dunia dengan rasa
yakin dan iman yang benar.

