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( NUTRISI YANG MENGHIDUPKAN HATI )

HATI
C.  Do'a

Allah  berfirman : 

“ Berdo'alah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan " ( Q.S. Al Mukmin : 60 )

Allah memerintahkan kita untuk berdo'a, dan Dia berjanji untuk 

mengabulkannya. 

“ Sesungguhnya orang-orang yang 
sombong ( enggan ) beribadah kepada-
Ku akan masuk ke neraka jahannam 
dalam keadaan terhina" ( Q.S. Al 

k

k 

" Setiap muslim yang memohon ( selain dosa dan pemutusan hubungan silaturrahmi ) 
pasti Allah akan memberi salah satu dari tiga hal. Do'anya dikabulkan dengan segera, 
atau do'anya disimpan untuk di Akhirat, atau lantaran doa itu tersebut ia dijauhkandari 
mara bahaya,sebesar kebaikan yang ia pinta”. ( Hadist Shahih diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad, Al Bazzaar, Abu Ya'la dan At Tirmidzi dalam ( Ad Dawait IX/ 923. Ia berkata : 
Hasan Shahih Gharib ).
 
Adab berdo'a
1. Hendaklah memilih waktu yang mulia : Seperti hari 'Arafah, bulan Ramadhan, hari 

Jum'at dan waktu sahur ( penghujung malam ). Juga situasi-situasi yang baik. 
Seperti ketika turun hujan, saat pasukan berangkat ke medan jihad fi sabilillah, di 
saat sujud dan antara adzan dan iqamah. 

Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah n bersabda : 

" Saat seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika ia bersujud. Oleh 
karenanya, perbanyaklah do'a ( di saat sujud ) .” (H.R. Muslim. As Shalah IV/ 200 )

"Do'a antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak ". (H.R. At Tirmidzi As Shalah I/ 53. 
Ia berkata : Hadist hasan shahih ).
(dari  kitab :  Tazkiyatun  Nufuz  wa  Tarbiyatuha  kama  yuqarrirruhu  Ulama  As 
Salaf  : Ibnu Qayyim  Al Jauziyah,   Ibnu Rajab Al Hambali,   Imam Al Ghazali   )
Bersambung ke edisi 47  ...

Berbagai laporan mengenai penangkapan komandan pimpinan militer pejuang  Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar 
disanggah oleh kelompok pejuang Afghanistan tersebut. 
Juru bicara Taliban Afghanistan Zabihullah Mujahid dengan tegas menyanggah penangkapan Mullah Baradar di Pakistan.
"Dia aman dan baik-baik saja dan berada di Afghanistan, tutur Mujahid kepada IOL melalui telepon satelit dari tempat 
yang tidak diketahui. 
"Tidak ada kebenaran dalam laporan mengenai penangkapannya," tambahnya. 
"Ini tidak lebih dari sebuah rumor yang ditujukan untuk menyembunyikan kekalahan pasukan asing di ditangan Taliban di 
Helmand."
Sebelumnya, pemerintah Afghanistan dan NATO bahwa pihaknya hampir menguasai daerah di Afghanistan selatan 
tersebut, Senin 15 Februari.
"Media Amerika berupaya untuk menyembunyikan fakta. Dan berita tak berdasar adalah bagian dari taktik itu. Berita 
salah dan menyesatkan seperti itu tidak dapay membuat kami gelisah," ujar Mujahid yang menganggap pemberitaan 
tersebut adalah bagian dari upaya untuk menurunkan semangat juang mujahidin Talliban. 
Dalam berbagai pemberitaan sebelumnya yang dirilis oleh militer pasukan asing, Mullah Abdul Ghani Baradar telah 
ditahan di Pakistan, tepatnya di kota Karachi. Dia mengalami luka karena luka terkena bom NATO di Kandahar. 
(muslimdaily/iol)

Taliban Sanggah Penangkapan Mullah Baradar 
Diposting pada Rabu, 17-02-2010 
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Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah  bersabda :

" Do’a itu adalah ibadah". Lalu Beliau membaca ayat : 

“ Berdo'alah kepada-Ku, niscaya Kukabulkan ! Sesungguhnya orang-orang  
yang sombong ( enggan ) beribadah kepada-Ku akan masuk neraka jahannam 
dalam keadaan terhina”. ( H.R. At Tirmidzi ( Ad Da'awit IX/ 311 ). Ia berkata, 
Hasan Shahih." Juga Al Hakim dalam Al Mustadrak I/ 491 )

Do'a itu pasti dikabulkan, jika syarat-syaratnya terpenuhi. Demikian 
kesimpulan dari keumuman ayat-ayat tersebut di atas dan juga hadist-hadist 
berikut. 

" Sesungguhnya Allah itu Maha Malu, lagi Penderma. Dia malu untuk  menolak 
sesseorang yang mengangkat kedua tangannya ( untuk memohon kepada-Nya ) 
sehingga kembali dalam keadaan hampa, sia-sia". ( H.R. At Tirmidzi dari 
Salman ( Ad Dawa'it IX/ 544, Abu Dawud ( Ad Du'a IV/ 359 ), dan Al Hakim ( Ad 
Du'a I/497 ).ia menyatakan sebagai hadist shahih sesuai dengan syarat Bukhari 
Muslim. Disepakati oleh Adz Dzahabi.

Abu Sa'id Al Khudriy meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

n Mukmin : 60 ).
Maha Suci Allah yang Maha Agung, yang melimpahkan karunia dan 

anugerah tak terhingga. Dia menjadikan permohonan hamba ( atas kebutuhan-
kebutuhan ) sebagai bentuk ibadah kepada-Nya. 

Dia juga memerintahkannya, dan mencela siapa-siapa yang 
meninggalkannya dengan celaan yang keras, dan menggolongkannya sebagai 
orang yang sombong. 

Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah ,, Rasulullah , bersabda :

" Barangsiapa tidak memohon kepada Allah, ia akan dimurkai " ( Hadist hasan 
diriwayatkan oleh Tirmidzi ( Ad-Dawa'it IX/ 313 ), Ibnu Majah ( Adu-Du'a II/ 
1258 ), Al Hakim ( Ad-DU'a I/ 491 ), dia menyatakan sebagai hadist shahih, dan 
disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dalam AL Jami' As SHaghir III/ 12, As-Suyuthi 
memberi kode untuk hadist ini )

Indah sekali ungkapan penyair berikut ini : 

Janganlah kamu meminta kebutuhanmu kepada anak Adam.
Mintalah hanya kepada yang pintu-pintu-Nya tak pernah tertutup.
Allah akan murka jika kamu meninggalkan bermohon kepada-Nya.
Sedangkan anak Adam, akan murka jika kamu memohon kepadanya.

Allah berfirman, 
“Atau siapakah yang telah mengabulkan (do'a ) orang yang dalam keadaan 
sempit, jika ia berdo'a kepada-Nya, dan menghilangkan kesusahan ? “
(Q.S.  An Naml : 62 )
“Dan jika hamba-ku bertanya kepada-Ku, sesungguhnya Aku dekat. Aku 
mengabulkan do'a orang yang berdo'a kepada-Ku. “.( Q.S.  Al Baqarah : 186 )
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