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https://youtu.be/f4nRu3pc1fQ 

VIDEO  IRINGAN – [Durasi  – 7m 30s] – ZIKIR & DOA LEPAS SOLAT DENGAN SUARA PERLAHAN – DATO’ 
DR. ABDUL BASIT BIN ABDUL RAHMAN 

 

B ER ZIK IR ,  B ER D O A  SEC A R A  PER LA H A N  A D A LA H  SA H IH  
D A R IPA D A  N A B I  S .A .W  

( D I S A R I N G  D A R I  A R T I K E L  A S A L  O L E H  I B N U  I D R I S )  

 

Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita, imam dan makmum berwirid beramai-ramai dengan 

suara yang lantang dan kuat. Seolah-olah ia merupakan satu perkara yang wajib ataupun sebahagian 

dari kesempurnaan solat. 

Jika tidak dilakukan demikian dianggap sebagai satu perkara aib, terutama bagi imam itu sendiri yang 

akan dianggap tidak tahu hendak berdoa. 

Oleh yang demikian masjid dan surau sudah menjadi seperti majlis nasyid. Ianya menjadi bising 
sehingga mengganggu jemaah; mereka tidak menghiraukan orang “masbuk” yang sedang bersolat atau 

orang baru datang untuk bersolat. 

Ini adalah suatu  perbuatan yang tercela dan perlu dihentikan. 

Nabi Muhammad s a.w dan para Sahabatnya tidak membaca wirid itu secara beramai -ramai dengan 

suara keras dan terus-menerus pada setiap lepas solat, tidak pula membaca doa dengan suara yang 

keras dan diaminkan oleh makmum pada tiap-tiap kali selepas bersolat. 

Nabi dan para Sahabat hanya membaca wirid dengan suara kuat dan lantang sewaktu mengajar 

makmum. 

Ada baiknya wirid dan doa ini  dibuat sendirian. Allah lebih suka kalau hamba-Nya meminta doa sendiri 

terus kepada-Nya tanpa perantaraan sesiapa pun. 

Asy-Syaikh Ali Mahfuz berkata: Di antara bid’ah-bid’ah yang makruh ialah menamatkan solat dengan 

cara mengangkat suara beramai-ramai di dalam masjid terus-menerus, sehingga orang awam beriktikad 
bahawa itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat dan ianya adalah sunnah yang mesti 

dilakukan, padahal ia sunat dilakukan sendiri dan secara senyap-senyap. 

Cara seperti ini (berwirid beramai-ramai dengan suara yang lantang dan kuat) tidak dikenal pada zaman 

Rasulullah dan pada masa Sahabat. Cara ini telah d ijadikan satu syi’ar yang dilakukan selepas solat 

jemaah oleh orang-orang kemudian. 

Makruh 

Allah berfirman dalam surah al-A’raf ayat 55 yang maksudnya: 

“Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan cara merendahkan diri dan dengan suara perlahan, 

sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampau batas”. 

Doa dengan suara lantang bukanlah daripada perbuatan Rasulullah, bukan perkataannya dan bukan pula 

perakuannya. 
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S E P IN T A S  L A L U  T E N T A N G B ID ’ A H _ _ _ __ __ __ __ ___ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ ___  

Ibnu Hajar al-Haitami di dalam kitab “al-Fatwa” berkata: Berkata az-Zarkasyi, “Menurut sunnah ialah 

memperlahankan suara pada semua zikir kecuali talbiah”. 

Ada hadith yang menyebutkan tentang mengeraskan suara dengan zikir iaitu hadith riwayat Ibnu Abbas:  

“Bahawasanya mengangkat suara dengan zikir sewaktu orang ramai selesai solat fardu adalah dilakukan 

pada zaman Rasulullah. Berkata Ibnu Abbas lagi: “Aku mengetahuinya setelah mereka selesai solat fardu 

itu apabila aku mendengarnya”. Hadith riwayat al-Bukhari. 

Hadith ini ditujukan kepada keperluan mengajar zikir yakni Nabi dan para Sahabat pernah mengeraskan 

suara membaca zikir buat sementara waktu sahaja, bukan terus-menerus dan secara tetap. 

Mereka lakukan demikian itu dengan maksud mengajar zikir kepada para hadirin.  

Demikian ditegaskan oleh  Imam asy-Syafie seperti yang dinukilkan oleh Imam an-Nawawi di dalam 

kitab “al-Majmuk”. 

Al-Imam Ibnul Qayyim pula berkata: “Imam berdoa sesudah salam dari solat sambil menghadap kiblat 
atau menghadap makmum tidak pernah dikerjakan oleh Nabi yang bertindak sebagai imam dan tidak 

ada pula sesuatu riwayat yang menyuruh kita mengerjakan demikian”. Masalah ini telah dinukilkan dari 

kitab “Zadul-Ma’ad”. 

Pendek kata, tidak ada ulama’ muktabar yang membolehkan kita terus menerus membaca zikir dan doa 

bersama-sama secara lantang selepas tiap-tiap solat jemaah kerana jelas bertentangan dengan sunnah. 

Yang berlaku di depan mata kita hari ini, semua masjid dan surau, imam-imam yang mengimamkan 
solat jemaah, akan membaca doa dan berzikir kuat-kuat sehingga dua kilometer pun kita dapat 

mendengarnya menerusi pembesar suara. 

Mereka ikut siapa sebenarnya? 

[Sumber: Utusan Malaysia]  
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