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Anjuran Memperbanyak Berdoa

Khutbah Pertama

ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،إِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه،ﺎت أَ ْﻋ َامﻟِﻨَﺎ
ِ  َو َﺳ ﱢﻴ َﺌ،ﴍو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ
َ ﴍ
ُ َوأَ ْﺷ َﻬﺪ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،ُ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدىَ ﻟَﻪ،ُاﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
.ُأَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟﻪ

ind

!)[۱۰۲ : ; < = > ? @( ]آل ﻋﻤﺮان: 9 8 7 6 5 4)
543210/.-,+*)('&%$#"
{ z y x w v u) [۱ :=> ?( ]اﻟﻨﺴﺎء
>=<;:9876
(¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ }~ ﮯ
}|
|
[۷۱-۷۰ :]اﻷﺣﺰاب

nb

ar

ُ ﴍ
 َو َ ﱠ، َو َﺧ ْ َري ا ْﻟ َﻬﺪ ِْي ﻫَ ﺪْيُ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ،َﺎب اﻟﻠ ِﻪ
اﻷ ُﻣﻮ ِر
ُ ﻳﺚ ِﻛﺘ
ِ أَﻻ َﻓﺈِ ﱠن أَ ْﺻﺪ ََق ا ْﻟ َﺤ ِﺪ
َ َ  اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. َو ُﻛ ﱠﻞ َﺿ َﻼﻟَ ٍﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر، َو ُﻛ ﱠﻞ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿ َﻼﻟَ ٌﺔ، َو ُﻛ ﱠﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ،ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛﺎ ُﺗ َﻬﺎ
ﻋﲆ ﻫَ َﺬا
. ُ أ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.أﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو
َ َﻗ
7 6 5 4 3 2 1 0 / . -) :ﺎل اﻟﻠ ُﻪ َﺗ َﻌ َﺎﱃ
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mi

Jamaah Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!

w.

Seluruh makhluk pasti membutuhkan Rabb mereka, baik dalam mengambil
manfaat ataupun menolak mudharat, untuk meraih kebaikan agama, dunia,
serta kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Semakin bertambah kualitas ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu
wa Ta’ala, akan semakin sempurna dan tinggi derajatnya.

ww

Allah Subhanahu wa Ta’ala menguji hamba-hamba-Nya dengan segala
rintangan, yang mendorong mereka untuk memohon kepada-Nya. Ini adalah
suatu kenikmatan yang terkandung dalam ujian. Sikap membutuhkan Allah
Subhanahu wa Ta’ala juga merupakan satu kekayaan tersendiri, inti dari ibadah,
dan tujuan yang mulia. Ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala,
Dzat yang tidak pernah zhalim, merupakan kemuliaan yang tinggi. Berdoa
adalah pertanda (inti) dari ibadah. Allah Subhanahu wa Ta’ala mencintai hamba125
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hamba-Nya yang selalu meminta kebutuhan mereka kepada-Nya
Diriwayatkan oleh Muslim, dalam hadits qudsi yang berasal dari Abu Dzar
Radhiyallahu ‘Anhu,

وىن أَﻫْ ِﺪ ُﻛ ْﻢ َﻳﺎ ِﻋ َﺒﺎ ِدى ُﻛ ﱡﻠ ُﻜ ْﻢ َﺟﺎ ِﺋ ٌﻊ إِ ﱠﻻ َﻣﻦْ أَ ْﻃ َﻌ ْﻤ ُﺘ ُﻪ
ِ َُﻳﺎ ِﻋ َﺒﺎ ِدى ُﻛ ﱡﻠ ُﻜ ْﻢ َﺿ ﱞﺎل إِ ﱠﻻ َﻣﻦْ ﻫَ َﺪ ْﻳ ُﺘ ُﻪ َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻬﺪ
ﻮىن أَ ْﻛ ُﺴ ُﻜ ْﻢ
ِ ﻮىن ُأ ْﻃ ِﻌ ْﻤ ُﻜ ْﻢ َﻳﺎ ِﻋ َﺒﺎ ِدى ُﻛ ﱡﻠ ُﻜ ْﻢ َﻋﺎ ٍر إِ ﱠﻻ َﻣﻦْ َﻛ َﺴ ْﻮ ُﺗ ُﻪ َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻜ ُﺴ
ِ َﻓ ْﺎﺳﺘ َْﻄ ِﻌ ُﻤ

ind

“Wahai hamba-Ku, setiap kalian adalah tersesat kecuali yang Aku berikan
kepadanya hidayah. Karenanya, mintalah petunjuk kepada Aku, niscaya Aku akan
memberi kalian petunjuk. Wahai hamba-Ku, setiap kalian adalah lapar, kecuali
yang aku beri makan kepadanya. Karenanya, mintalah kepadaku makanan,
niscaya aku akan berikan kepadamu makanan. Wahai hamba-Ku, setiap kalian
itu telanjang, kecuali yang Aku berikan kepadanya pakaian. Karenanya, mintalah
kepadaku pakaian, niscaya akan aku berikan kepadanya pakaian.” (Al-Hadits)

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menciptakan sebab-sebab kebahagiaan
dan kebinasaan yang tertuang dalam hukum kausalit’alahissalam Tak ada
sesuatu pun yang mampu menghalangi kehendak serta iradah-Nya. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

ar
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nb

“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah,
Tuhan semesta alam.”” (Al-A’raf: 54)

mi

Doa adalah sesuatu yang paling mulia disisi Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Allah mensyariatkannya sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat, kabaikan
keberkahan dan untuk menghindari mudharat, keburukan ataupun musibah.
Disebutkan di dalam hadits, “Doa itu bermanfaat bagi apa saja yang telah turun
dan apa saja yang belum turun.” (Al-Hadits)
Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memerintahkan hamba-Nya
untuk berdoa dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa
Ta’ala,

w.
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“Dan Tuhanmu berfirman, «Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.” (Ghafir: 60)
Inti doa adalah memohon kepada AllahSubhanahu wa Ta’ala agar memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat, menghilangkan malapetaka dan
menghindarkan keburukan. Selain itu berdoa merupakan manifestasi dari
126
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ibadah kepada Rabb, yang menunjukkan ketergantungan hati, kefakiran raga
dan keikhlasan kepada Allah.
Doa juga mengadung unsur keyakinan bahwa Allah Mahakuasa, tidak
ada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya, Maha Mengetahui, tidak ada
yang tersembunyi darinya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Mahahidup
lagi terus menerus mengatur makhluknya, Maha Pemurah lagi Mahamulia.
Dzat yang Terpuji, yang memiliki kebajikan selama-lamanya. Kedermawanan
dan kemualiaan-Nya tidak terbatas,
s kebaikan dan perbuatan ma’ruf-Nya tidak
pernah berhenti dan simpanan keberkahan-Nya tak pernah habis.

ind

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda, “Tidaklah ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah
kecuali doa.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim)

ar

Imam At-Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari ‘Ubadah
bin Shamit Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda, “Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah di atas muka bumi
kecuali akan Allah kabulkan permintaannya, atau dijauhkan kejelekan darinya,
selama ia tidak kembali melakukan dosa atau memutus tali pesaudaraan.
Kemudian seorang laki-laki dari kaum tersebut berkata, “Jadi, kita memperbanyak
(doa)? Beliau bersabda, “Allah lebih banyak lagi (mengabulkan permintaan
kalian).” (HR. Tirmidzi)

nb

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu secara marfu’,

ُ أَ ْﻗ َﺮ ُب َﻣﺎ َﻳ ُﻜ
ﺎﺟﺪٌ َﻓﺄَ ْﻛ ِ ُرثوا اﻟﺪﱡ َﻋﺎ َء
ِ ﻮن ﻓﻴﻪ ا ْﻟ َﻌ ْﺒﺪُ ِﻣﻦْ َر ﱢﺑ ِﻪ َوﻫُ َﻮ َﺳ

”Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah
tatkala sujud. Maka perbanyaklah doa (ketika sujud).” (HR. Muslim)

mi

Waktu antara azdan dan iqamat merupakan waktu mustajab untuk berdoa.
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu secara marfu’, “Doa itu tidak akan ditolak
di antara adzan dan iqamah.” (HR. Tirmidzi, dan ia berkata “hadits hasan shahih).
Disebutkan dalam Shahih Bukhari, secara marfu’,

w.

ُ ني َﻳ ْﺒ َﻘﻰ ُﺛـ ُﻠ ُﺚ اﻟ ﱠﻠ ْﻴ ِﻞ ْاﻵ ِﺧ ُﺮ َﻓ َﻴ ُﻘ
َ َﻳ ْﻨ ِﺰ ُل َر ﱡﺑﻨَﺎ َﺗ َﺒﺎ َر َك َو َﺗ َﻌ َﺎﱃ ُﻛ ﱠﻞ ﻟَ ْﻴ َﻠ ٍﺔ إِ َﱃ َﺳ َام ِء اﻟﺪﱡ ْﻧ َﻴﺎ ِﺣ
ﻮين
ِ ﻮل َﻣﻦْ َﻳﺪ ُْﻋ
ﻴﺐ ﻟَ ُﻪ َﻣﻦْ َﻳ ْﺴﺄ ُﻟ ِﻨﻲ َﻓﺄ ْﻋ ِﻄ َﻴ ُﻪ َﻣﻦْ َﻳ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ِين َﻓﺄ ْﻏ ِﻔ َﺮ ﻟَ ُﻪ
َ َﻓ ْﺄﺳﺘ َِﺠ

ww

“Rabb kami Tabaraka wa Ta’ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga
malam terakhir, lalu Ia berfirman, ‘Barangsiapa berdoa kepada-Ku, niscaya
akan Aku kabulkan. Barangsiapa meminta kepada-Ku, niscaya akan Aku beri.
Barangsiapa meminta ampunan kepada-Ku, niscaya akan Aku ampuni.”

127
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Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda, “Ia berbicara tentang hari Jum’at,” beliau berkata, “di
dalamnya terdapat satu waktu, yang seorang hamba berdiri shalat pada waktu
tersebut dan memohon sesuatu kepada Allah, kecuali akan Ia berikan kepadanya.
Dan ia mengisyaratkan dengan tangan sembari menyedikitkannya.” (HR. Muttafaq
‘alaihi)

Adapun di antara waktu mustajab untuk berdoa, sebagaimana dijelaskan
oleh syariat, adalah pada malam lailatul qadar,
r Hari Arafah, tatkala berada di
Hajar Aswad, ketika hujan turun, dan setelah shalat lima waktu.

ind

َ أَ َﻗ ْﻮ ُل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َوأَ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴﺎ ِﺋ ِﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َذ َﻧ َﺐ َﻓﺎِ ْﺳ َﺘ ْﻐ َﻔ ُﺮو ُه
ﻴﻢ
َ إِ ﱠﻧﻪ ﻫﻮاﻟﻐﻔﻮر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ
Khutbah Kedua

ar

 ﱡ، إﺣﺴﺎ ِﻧ ِﻪ
 وأﺷﻬﺪُ ْأن ﻻ إﻟ َﻪ إﻻ اﻟﻠ ُﻪ َوﺣ َﺪ ُه ﻻ، واﻟﺸﻜ ُﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ِﻪ واﻣ ِﺘﻨَﺎ ِﻧ ِﻪ
َ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ َﻋﲆ
َ ﴍ
 اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. وأﺷﻬﺪُ ﱠأن ُﻣﺤ َﻤﺪاً ﻋﺒﺪُ ُه ورﺳﻮ ُﻟ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إﱃ رﺿﻮا ِﻧ ِﻪ، ﺗﻌﻈﻴ ًام ﻟِ َﺸﺄ ِﻧ ِﻪ
ِ ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
َِ
ََ
. ُ أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.ﻋﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
Di antara syarat-syarat terkabulnya doa adalah

Pertama, ikhlas kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta’ala
berfirman,

nb

[١٤: «( ]ﺬﻟﻓﺮª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £)

“Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepada-Nya, meskipun
orang-orang kafir tidak menyukai(nya)” (Ghafir: 14)

mi

Dalam hadits qudsi, ”Wahai Bani Adam! Kalau sekiranya kalian mendatangiku
dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian kalian menemui-Ku (dengan)
tidak menyekutukan-Ku, niscaya akan Aku berikan kepada kalian sepenuh bumi
ampunan.” (HR. Tirmidzi)

w.

Kedua, menjauhi hal-hal yang diharamkan, baik dalam hal makanan,
minuman atau pakaian. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Nabi Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda, ”Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha baik,
tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan
kaum Muslimin sebagaimana Ia memerintahkan para Rasul.” (HR. Muslim)

ww

Allah berfirman,

Z Y X W V U T S R Q P O N M)
[١٧۲:[( ]اﻛﻘﺮة
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“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang
kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadaNya kamu menyembah.”” (Al-Baqarah: 172)

Kemudian ia menyebutkan seseorang yang memperlama safarnya, kusut
lagi berdebu dan mengangkat kedua tangannya ke langit. “Wahai Rabb,
wahai Rabb….”, sedang makanan yang ia makan itu haram, dan minuman
yang ia minum itu haram, dan pakaiannya juga haram, dan makan dari yang
diharamkan. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya?

ind

Ketiga, kehadiran hati dan kuatnya harapan. Abu Hurairah Radhiyallahu
Anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, ia bersabda, “Berdoalah kepada
Allah, dan kalian yakin akan diijabah (dikabulkan), dan ketahuilah bahwa Allah
tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai.”” (HR. Tirmidzi)

Keempatt, mendulukan pujian kepada Allah dan shalawat kepada Nabi
Shallallahu ‘alaihi wasallam sebelum dia menyebutkan permintaannya, karena
terdapat dalil As-Sunnah yang shahih mengenai hal ini.
Adab-adab berdoa meliputi:

ar

1. Berdoa dalam kondisi suci, karena doa adalah dzikir. Dikisahkan Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam bertayamum dengan (debu) tembok WC sebelum
menjawab salam, lalu ia berkata, ““Aku enggan berdzikir kepada Allah kecuali
dalam keadaan suci.” (HR. Abu Dawud)

mi

nb

2. Mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Sesungguhnya Allah Pemalu lagi Mahamulia. Ia malu dari hamba-hambaNya, apabila mereka mengangkat kedua tangan mereka kepada-Nya dan Dia
menolaknya dengan tangan kosong.”” (HR. Hakim, dishahihkan dan disepakati
oleh Adz-Dzahabi)

w.

3. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi
Shallallahu ‘alaihi wasallam, ““Apabila seorang dari kalian berdoa, maka
hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam meminta, dan janganlah ia berkata,
“Ya Allah, jika Engkau berkehendak maka berilah aku, sesungguhnya Ia tidak
enggan kepadanya.”

ww

4. Mencari lafazh-lafazh dzikir yang ma’tsur,
r terutama yang mengandung
nama yang agung. Dalam Shahih Ibnu Hibban dari Abdulllah bin Buraidah
Radhiyallahu Anhu dari bapaknya, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
mendengar seorang laki-laki berdoa, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon
kepada-Mu, Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada
sesembahan selain-Mu, yang Maha Esa, tempat bergantung, yang tidak
beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorangpun yang
129
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menyamainya.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya ia telah
meminta kepada Allah, dengan nama-Nya yang jika dimintai niscaya Ia akan
memberi, dan jika diseru dengannya niscaya Ia akan mengabulkannya.”Dan
disebutkan dalam sebuah lafazh, “Sungguh kamu telah meminta kepada Allah
dengan nama-Nya yang Agung.” (hadits shahih)
5. Terus-menerus berdoa bukan hanya saat terjadi musibah dan turun bencana.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda, “Barangsiapa ingin Allah kabulkan permohonannya
tatkala masa-masa sulit dan masa kesusahan, hendaklah ia memperbanyak
doa dalam keadaan lapang.”” (Tirmidzi dan Hakim, ia menshahihkannya)
Jamaah yang dimuliakan Allah...
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Manakah doa-doa kita sebelum, ketika, dan setelah shalat? Manakah doadoa kita di masyarakat, perkumpulan kita? Manakah doa-doa kita di saat sunyi,
ketika menyendiri pada pertengahan malam, sebelum shalat fajar, dan di waktuwaktu terakhir dari pada akhir malam, tidak di saat musibah, tidak pula di waktu
turun ujian saja, tetapi di setiap waktu? Lalu manakah doa orang-orang yang
lalai seperti kita? Manakah orang-orang yang berdoa dengan merendahkan
hati? Sesungguhnya keyakinan dalam berdoa itu akan muncul di saat keimanan
di lubuk hati kokoh, ketika keshalihan dan keistiqamahan tampak baik, di saat
tersembunyi dan terang-terangan. di saat itulah seorang yang berdoa yakin
dengan ijabah (perkenan) dari Allah atas doanya.

w.

mi

di kalangan sahabat ada seorang masyhur yang doanya mustajab,
sebagaimana kisah Sa’ad bin Abi Waqas dan said bin zaid, salah seorang dari
sepuluh orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Suatu ketika,
seorang perempuan menuduhnya telah mengambil tanahnya dengan tuduhan
palsu dan dusta, maka tatkala ditanya tentang hal itu, ia menjawab, bagaimana
mungkin aku mengambilnya, sedang saya mendengar Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda,“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah tanpa
haknya, maka ia akan dibebani pada Hari Kiamat dengan tujuh bumi berlapis.”
Kemudian ia berkata, “Ya Allah, jika ia berkata dusta, maka butakanlah kedua
matanya, dan jadikanlah liang kuburnya di dalam rumahnya, kemudian wanita
itu buta, dan terjatuh dalam sumur miliknya, lalu meninggal.”

ww

Ada lagi kisah Abu Mu’awiyah Al-Aswad Radhiyallahu Anhu saat menghadapi
pasukan Romawi. Seorang kafir yang zhalim terhadap kaum Muslimin telah
keluar dari barisan kelompoknya dan tertangkap. Lalu beberapa kaum Muslimin
mendatangi Abu Mu’awiyah Al-Aswad dan mengatakan, “Orang ini melakukan
ini dan itu. Karena itu doakanlah kejelekan untuknya.” Lalu Abu Mu’awiyah
mengambil lembingnya lalu berdoa dan berkata,
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) ' ( ) * ] ( - , +اﻷﻧﻔﺎل[١٧:

“Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah
yang melemparr (Al-Anfal: 17). Lalu ia bertanya kepada para sahabat, “Bagian
”manakah yang kalian inginkan? Lalu mereka mengatakan, “Kemaluannya.
Maka ia pun melemparnya, dan tidak meleset dari tempat yang diinginkan oleh
para sahabat. Maka dengan ini Allah telah membunuh musuhnya.

ind

Sesungguhnya sebagian manusia menganggap berdoa tidak bermanfaat,
dengan mengatakan, ”Kami telah berdoa namun Allah tidak mengabulkan doa
kami.” Mereka tidak mengetahui jika mereka belum memenuhi persyaratan
terkabulnya doa. Mereka juga telah mengotori hakikat doa itu sendiri dan
mengotori terkabulnya doa di sisi Allah ‘Azza wa Jalla dengan keyakinan dan
keimanan yang lemah, di samping ia berpaling dari ketaatan dan terjerumus
”dalam kemaksiatan dan keburukan.

َﻓﺎِ ْﻋ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْن اﻟﻠ َﻪ أَﻣ ﱠﺮ ُﻛ ْﻢ ﺑﺄﻣﺮ َﺑﺪَأَ ِﻓﻴﻪ ِﺑ َﻨ ْﻔ ُﺴﻪ َو َﺛﻨَﻰ ِمبَ َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ُﻪ ا ْﻟ َﻤ ْﺴ َﺒ َﺤ َﺔ ِﺑ ُﻘﺪُ ِﺳ ُﻪ َو ُﺛـ ْﻠ َﺚ ِﺑ ُﻜ ْﻢ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ
ﻮن َﻓ َﻘ َ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ َ
ﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋ ِﻞ )L K J I H G F E D C B
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اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ِﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ َﻧ ِﺒ ﱢﻴﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َوﺻﺤﺎ َﺑ َﺘ ُﻪ َو ِﻣﻦْ اِِﻫْ َﺘﺪَى ِﺑ ُﻬﺪ ِﻳ ُﻪ واﺳنت ِﺑ َﺴ َﻨ ِﺘ ُﻪ إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم
ﱢﻳﻦ َ .ﺛ ﱠﻢ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ُا ْر ُض ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻟ ﱠﺮ ِاﺷ ِﺪﻳﻦَ ا ْﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ﱢﻳ َ
ني أَ ِيب َﺑ َﻜ َﺮ َو َﻋ َﻤ َﺮ وﻋﺜامن َو َﻋ َﻠ ِﻴﻲ َو َﻋ َﲆ َﺑ ِﻘ ﱠﻴ َﺔ
اﻟﺪ ِ
رﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻤ َ
ني َو َﺗﺎ ِﺑ َﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
اﻟﺼ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ َواﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
ني
ﱠ
ني َو َﻋ َﻠﻴﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺮ ِﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ﻳﺎ أَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﺑ ُﻜ ﱠﻞ اِ ْﺳ َﻢ ﻫَ ْﻮﻟِ َﻚ َﺳ ﱠﻤ ْﻴ ُﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻚ أَ َوأَ ْﻧ َﺰﻟَ ْﺘ ُﻪ ِﰲ ُﻛﺘﱠﺎ ِﺑ َﻚ أَ ْو ُﻋ ْﻠ َﻤ َﺘ ُﻪ أَ ﱠﺣﺪَا ِﻣﻦْ ُﺧ ُﻠ ِﻘ َﻚ
ﻴﻊ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َو ُﻧﻮ َر ُﺻﺪُ و ِر َﻧﺎ وﺟﻼ َء أﺣﺰاﻧﻨﺎ
أواﺳﺘﺄﺛﺮﺗﺒﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻋ ْﻨﺪ َِك أَ ْن َﺗ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻘﺮآن َر ِﺑ َ
ﺎب ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ َو ُﻏ ُﻤﻮ َﻣﻨَﺎ
َو َذﻫَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات .
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت واﳌﺆﻣني َوا ْﻟ ُﻤ َﺆ ﱠﻣﻨ ِ
ﱢﻳﻦ
ني َو ُأ ِﻫ ﱡﻠ َﻚ ا ْﻟ َﻜ َﻔ َﺮ َة واﳌﴩﻛني َو َد ﱠﻣ َﺮ أَ َﻋﺪﱠا َء َك أَ َﻋﺪﱠا َء اﻟﺪ ِ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋ ﱠﺰ اﻹﺳﻼم َوا ْﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﻠ َﻤ ْ ِ
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ﺻﻠﺢ ﻟَﻨَﺎ َد ﱢﻳ َﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ دﻧﻴﺎَ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ آﺧﺮﺗﻨﺎ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ا ﱠﻟ ِﺘﻲ إِﻟَﻴ َﻬﺎ ُﻣ َﻌﺎ َد َﻧﺎ َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﺣ ﱠﻴﺎ ِﺗﻨَﺎ ِزﻳﺎ َد َة ﻟَﻨَﺎ ِﰲ ُﻛ ﱠﻞ َﺧ ﱢ َري َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َ ﱠ
ﴍ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋﻨﱠﺎ َﻋ َﲆ َذ َﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ َﺮ َك َو َﺣ َﺴﻦَ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ ُﻬﺪى َواِ ْﻟ َﺘ َﻘﻰ َوا ْﻟ َﻌ َﻔ َ
ﺎف َوا ْﻟ ِﻐﻨﻰ َو َﺣ َﺴﻦَ ا ْﻟ َﺨ ِ َ
ﺎمت ِﺔ

اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا
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)z y x w v u
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ِﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ )U T S R Q P O N M L K J
] (\[ ZYXX W Vاﺠﺤﻞ[٩٠:

ﻴﻢ َﻳ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ ُﻛ ْﻢ َواِ ْﺳﺄَ ُﻟﻮ ُه ِﻣﻦْ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ ُﻳ ْﻌ َﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺬ َﻛ ِﺮ اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن
اِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
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