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( NUTRISI YANG MENGHIDUPKAN HATI )

HATI
2. Mantap dan yakin bahwa do'anya akan dikabulkan, Rasulullah  bersabda , 

Janganlah seseorang dari kalian mengatakan, Ya Allah ampunilah aku jika 
Engkau menghendaki !, Ya Allah kasihanilah aku jika Engkau menghendaki !, 
tetapi hendaklah bersungguh-sungguh dalam meminta, sebab tidak ada yang 
bisa memaksa-Nya. ( H.R. Bukhari At Tauhid XIII/ 488, ad-Da'awaat XI/ 139 dan 
Muslim Adz-Dzikr wad-Du'aa XVII/ 7 dari Abu Hurairah )

3. Hendaknya dalam keadaan suci,                                                   
menghadap kiblat dan mengulang 
do'anya 3 kali. ( Sesuai dengan 
hadist riwayat Muslim, Al Jihad XII/ 
152 dari Ibnu Mas'ud )

4. Memulai dengan pujian kepada  

Allahk, baik dengan nama

namaNya ataupun sifat-sifat

n

“ Seorang yang bakhil adalah seorang yang mendengar namaku disebut, lalu ia tidak 
bershalawat atasku ". ( Hadist shahih riwayat An Nasa'iy dalam fadlail Al-Qur'an no. 
125 dan At Tirmidzi dalam Ad-Daawat IX/ 531 dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata " 
Hasan gharib shahih". Juga riwayat Ibnu Hibban hal 594, mawarid, Imam Ahmad 
dalam Musnad I/ 301 dan Al Hakim Ad-Du'a I/ 549. Ia menshahihkannya. Dan 
disepakati oleh Adz Dzahabiy.

2. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Nabi Muhammad , bersabda : 

" Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang melanglang buana, 
menyampaikan salam ummatku kepadaku.” ( Hadist Shahih riwayat Imam I/ 987. 
Syaikh Ahmad Syakir berkata, "Isnadnya shahih no. 3666". Diriwayatkan pula 
oleh An-Nasa'iy, dalam As Sahwu III/ 43. Dalam Jalaaul Afham hal. 23. Ibnul 
Qoyyim mengomentari hadist ini dengan, " Isnadnya shahih ").

3. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Nabi Muhammad n  bersabda : 

" Manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling 
banyak bershalawat atasku". ( Hadist hasan riwayat At-Tirmidziy Al Witr II/ 607. Ia 
berkata, " Hasan Gharib". Juga oleh Ibnu Hibban. Hal 594. Mawaarid )

Bersambung ke edisi 48...
(dari kitab  :   Tazkiyatun Nufuz wa Tarbiyatuha kama yuqarrirruhu Ulama As Salaf  :  
Ibnu Qayyim  Al Jauziyah,  Ibnu Rajab Al Hambali,  Imam Al Ghazali  )

n

Perdana Mentri Hamas Ismail Haniyah menyerukan kepada penduduk Palestina yang berada di Tepi Barat untuk 
'bangkit' melawan rencana Israel menjarah 2 masjid bersejarah di wilayah Palestina, Selasa 23 Februari. 

Sebelumnya pada hari Ahad, PM Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa 2 masjid di Hebron dan Al 
Quds merupakan bagian dari warisan budaya Yahudi yang akan direstorasi ulang. Dia menganggap ke dua masjid 
tersebut merupakan bekas dari kuburan Rachel dan Patriarchs. 

"Keputusan (Netanyahu) memerlukan respon di Tepi Barat dan rakyat harus bangkit untuk menghadapi 
pendudukan Israel dan mematahkan belenggu dalam menghadapinya," tutur Usmail Haniyah kepada para wartawan. 

"Proyek tersebut bertujuan untuk menghilangkan identitas kita, menghilangkan monumen Islam dan mencuri 
sejarah kita," tambahnya. 

Sebelumnya Hamas pernah menyerukan seruan intifadhah/perlawanan bagi penduduk Palestina di Tepi Barat 
sejak kelompok pejuang tersebut berhasil menguasai jalur Gaza. Netanyahu mengatakan pada kabinetnya pada hari 
Ahad, 21 Februari,masjid Ibrahim di kota Al Khalil, Hebron dan masjid Bilal di Al Quds sebagai bagian dari 150 
warisan budaya Yahudi yang akan direnovasi dan disesuaikan dengan sejarah Israel.[muslimdaily.net/alarby]

Haniyah Serukan Rakyat Tepi Barat Lawan Israel
Diposting pada Rabu, 24-02-2010
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Nya, juga atas karunia-Nya yang banyak. Lalu bersholawat untuk Rasulullah 
SAW, sesudah itu barulah menyebutkan permintaannya. Kemudian 
menutupnya dengan membaca shawalat dan kembali memuji-Nya.

5. Mengisi perutnya dengan makanan yang halal saja, tidak berdoa untuk suatu dosa 
atau pemutusan hubungan silaturrahmi.

6. Tidak menuntut segera dikabulkan. Tidak mengatakan, " Aku sudah berdo'a, tapi 

mengapa belum juga dikabulkan ?”. Sebab Rasulullah n bersabda :

“ Do'a salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi tidak mengucapkan, " Aku 
akan berdo'a tetapi mengapa tidak dikabulkan ?". (H.R. Bukhari Ad-Da'awaat XI/ 
140 dan Muslim Adz-Dzikr wad-Du'a XVII/ 51 )

Menjelaskan hadist di atas, Ibnu Bathal berkata : " Artinya orang itu telah bosan 
berdo'a, sehingga meninggalkannya. Ia seperti orang yang mengungkit-ungkit 
do'anya. Atau seakan-akan ia berdo'a dan ia pula yang menentukan perihal 
pengkabulannya. Ia menjadi pengatur bagi Rabb yang Maha Mulia, dimana 
mengabulkan do'a tidak membuatnya lemah, demikian juga kalau Dia memberi 
tidak mengurangi kekayaan-Nya".

Hadist di atas mengajarkan tentang adab berdo'a. Yaitu hendaknya seseorang 
senantiasa dan terus menerus dalam berdo'a, serta tidak gampang putus asa. Yang 
demikian menunjukkan ketundukan, kepatuhan dan menampakkan rasa 
membutuhkan. 

D. Bershalawat atas Nabi Muhammad n 

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah n bersabda, 

"Barangsiapa bershalawat atasku sekali, Allah akan bershalawat atasnya 
sepuluh kali". ( H.R. Muslim dalam As-Shalah IV/ 128 )
Yang demikian itu karena setiap kebijakan akan dilipatgandakan sepuluh kali. 
Padahal shawalat atas Nabi merupakan kebajikan yang agung. 
Ibnu Al Arabiy menjelaskan " Jika ada orang bertanya, apa faedah hadist ini? Padahal 
Allah berfirman : 

 

“ Barangsiapa mengerjakan satu kebajikan, niscaya ia dibalas dengan sepuluh kali 
lipat".

Maka jawabannya adalah, faedahnya besar sekali. Jika Al Qur'an menjelaskan, 
barangsiapa mengerjakan satu kebajikan akan dilipatgandakan sepuluh kali. 
Maka shalawat atas Nabi adalah suatu kebajikan yang berpahala sepuluh derajat 
di Surga. 

Lalu - pada hadist ini-  dijelaskan bahwa Allah kbershalawat atasnya sepuluh 

kali. Maksudnya Allah ingat kepada seorang hamba jauh lebih bernilai 
dibandingkan dilipatgandakannya pahala suatu amal. Demikianlah, Allah Ta'ala 
menjadikan balasan dzikir (ingat) Nya kepada si hamba, dan balasannya dzikir    
( shalawat ) kepada Nabi adalah ingatnya Nabi kepada si hamba tadi. 

Al-Iraqiy menambahkan, " Bahkan bukan itu saja.. Dituliskan baginya sepuluh 
kebajikan, dihapus darinya sepuluh kejahatan dan diangkatnya ia sepuluh 
derajat, seperti tersebut dalam banyak hadist. “

Hadist-hadist yang menjelaskan hal itu antara lain : 

1. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad  bersabda : 

" Barangsiapa mendengar namaku disebut, hendaknya ia bershalawat atasku. 
Barangsiapa bershawalat atasku sekali , Allah akan bershalawat atasnya 
sepuluh kali. Dalam riwayat lain, disebutkan " Barangsiapa bershalawat atasku 
sekali, Allah akan bershalawat atasnya sepuluh kali, dihapuskan darinya 
sepuluh kejahatan dan diangkatlah ia sepuluh derajat". ( Hadist shahih riwayat 
Ibnu As-Sunniy, 'Amalul yaumi wal-laylah no.382. Dalam Al Adzkar, An 
Nawawi mengatakan, " isnadnya bagus" )

Secara tekstual hadist di atas menunjukkan wajibnya bershalawat atas Nabi 

Muhammad n. Ini didukung dengan hadist lain 

 n 
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