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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-37 

 

Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya. 
Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barangsiapa yang 
diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, 
maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah padanya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah (sesembahan) 
yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata dan tiada sekutu apapun bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya 
Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam adalah seorang hamba dan utusan-Nya. 

Amma ba'd, kemudian setelah itu... 

Melanjutkan pembahasan kitab Riyadush Sholihin Bab Tentang Kesabaran karya Al Imam An Nawawi rohimahulloh, 

maka pada kesempatan kali ini akan memasuki hadits ke-37. 

-dalam kitab Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rohimahulloh tertulis nomor haditsnya adalah 

nomor 36  karena hadits nomor 4 dan 5 dijadikan satu yakni hadits nomor 4- 

-capture scan kitab dari Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rohimahullah- 

 

Hadits ke-37 : 

Dan dari Abu ‘Abdirrohman yakni ‘Abdullah bin Mas’ud rodhiAllahu ‘anhu berkata : Seakan-akan aku melihat 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bercerita tentang salah seorang nabi dari kalangan para nabi_sholawatullahi 

wa salamuhu ‘alaihim_ yang mana nabi tersebut dipukul oleh kaumnya hingga berdarah kemudian ia pun mengusap 

darah dari wajahnya sambil berdo’a : “Ya Allah, ampunilah kaumku tersebut karena sesungguhnya meraka itu 

adalah kaum yang tidak mengetahui.” 

[muttafaqun ‘alaih_yakni diriwayatkan oleh Al Bukhori dan Muslim rohimahumallah dalam Shohih keduanya] 

Catatan kaki : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahullah dalam Shohih nya pada Kitab Tentang Kisah Para Nabi, 

pada Bab Kisah Nomor 54, nomor hadits 3477. Dan dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rohimahullah dalam Shohih nya 

pada Kitab Tentang Jihad dan Ekspedisi-Ekspedisi, pada Bab Perang Uhud, nomor hadits 1792. 
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Faedah dan Penjelasan Hadits 

1.   Salah satu metode dalam mendidik atau berda’wah adalah dengan menceritakan kisah-kisah nyata untuk diambil 

pelajaran dari hal tersebut 

Pada umumnya manusia itu akan bosan atau kurang bisa menerima jika dinasihati dengan cara diberikan nasihat 

secara langsung misalnya : “Kamu itu harus demikian dan demikian ! Kamu itu tidak boleh demikian dan demikian !” 

Akan tetapi jika dinasihati dengan menceritakan kisah-kisah nyata yang kemudian bisa diambil pelajaran dari hal 

tersebut, maka pada umumnya manusia tidak akan bosan dan bisa lebih menerima. 

Dan di dalam Al Qur’an sendiri terdapat banyak kisah-kisah yang bermanfaat, baik itu berupa kisah-kisah umat-umat 

terdahulu, kisah para nabi dan rosul, kisah kehidupan akhirat, dan lainnya. Bahkan di dalam Al Qur;an pun terdapat 

sebuah surat yang dinamakan Surat Al Qoshosh yang artinya kisah/cerita. Demikian pula hadits-hadits Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam pun banyak bercerita tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu.  

Maka dari sini bisa diambil faedah bahwa metode bercerita dengan kisah-kisah nyata merupakan salah satu cara di 

dalam berda’wah, mendidik, atau menasihati orang lain. Allah Ta’ala berfirman : 

بِ  ـٰ ُْولِى ٱِّۡلَۡلَب ۡى ٍ۬ ٌ۬  ۗلََقۡد َكاَن ِفى َقَصِصِہۡم ِعۡبَرة ٌ۬ ِّلأ ََ َأ  ُُ  ََ ِصي ۡۡ ََ ِِ َو ٰ َبۡيَن َيَدۡي ِِ ََ ٱلذ ۡصِدي ََ ـِِٰن  ٰٰ َولَ َر ََ ۡۡ ا ُي
ا َكاَن َحِديً۬اٌ۬ ََ   

ُنو َِ َقۡوم ٌ۬ ُيۡؤ
 لأ
ةاٌ۬ ََ ٰ َوَرۡح نَ َوُهداٌ۬  

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur’an itu 

bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan [kitab-kitab] yang sebelumnya dan menjelaskan segala 

sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (Surat ke-12 Yusuf ayat 111) 

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah cerita yang disampaikan HARUS merupakan kisah yang nyata dan bukan 

cerita-cerita rekaan/fiktif karena hal yang demikian adalah kedustaan. Da’wah Islam adalah da’wah yang haq (benar), 

sehingga tidaklah mungkin sesuatu hal yang haq itu dicampuradukkan dengan hal-hal yang dusta. 

Dari sini maka sungguh telah keliru lah perbuatan sebagian umat Islam yang berda’wah lewat jalur sinetron, 

sandiwara, film, cerita fiktif/rekaan, dan semisalnya. Meskipun mereka mengklaim bahwa sinetron/sandiwara/film 

yang dibuat merupakan kisah nyata, tapi pada hakikatnya itu semua adalah kedustaan. Hal ini terbukti dengan para 

pemeran dalam sinetron/sandiwara/film tersebut yang “pura-pura” memerankan orang baik ataupun orang buruk, 

atau memerankan si A dan si B dan seterusnya. Maka keberpura-puraan mereka dalam peran tersebut pada 

hakikatnya adalah kedustaan yang nyata yang tidak bisa dibantah lagi. 

Yang namanya sandiwara tentunya sudah dikenal di masyarakat Romawi dan Persia di masa awal Islam. Akan tetapi 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah sedikitpun memberikan contoh kepada umat Islam untuk 

berda’wah melalui metode sandiwara atau semisalnya tersebut. Maka dari sini hendaknya umat Islam mau untuk 

kembali kepada ajaran Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. 

2. Bolehnya menceritakan pengalaman pribadi kepada orang lain dengan bahasa tertentu yang dipahami lawan 

bicara untuk memberikan penekanan kepada lawan bicara agar lebih bisa diterima oleh lawan bicara. 

Hal ini diambil dari lafazh hadits :   إِٰلي أَْنُظرُ  َكأَنِي  َِ ِِ  للاُ  َصلذي للاِ  َرُسْو ا َيْحِكي َسلذمَ  وَ  َعلَْي نَ  َنبِي ا اِّْلَْنبَِيا ٍِ۬  َِ   (Seakan-akan aku melihat 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bercerita tentang salah seorang nabi dari kalangan para nabi). 

Semisal dengan hal ini di dalam bahasa Indonesia perkataan : “Sungguh aku melihat hal itu dengan mata dan 

kepalaku sendiri.” Maka dari kalimat ini tentunya kita ketahui bahwa yang melihat itu hanya mata, dan bukan kepala. 

Akan tetapi kalimat ini akan dipahami oleh lawan bicara bahwa si pembicara sedang memberikan penekanan. 
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3.   Bahwa dalam berda’wah itu pasti akan ada tantangan  

Di dalam berda’wah atau menasihati orang lain, pasti di sana akan ada tantangan ataupun ujian. Bisa berupa rasa 

letih, hilangnya sebagian harta, atau bahkan munculnya musuh-musuh da’wah. Allah Ta’ala berfirman : 

ٲلِكَ  َِ َأ  َجَعۡلَنا َوَك ا َنِبى   لُِك ِطينَ  َعُدو اٌ۬ ـٰ َي ٌ۬  إِلَىٰ  َبۡعُضُهمۡ  ُيوِحى َوٱۡلِجنأ  ٱۡۡلِنسِ  ََ َِ  ُزۡخُرفَ  َبۡعض  ا ٱۡلَقۡو ۚ   ُغُروراٌ۬  

ا ٍَ۬ٓ  َولَۡو   ا َربُّكَ  ََ ۡرُهمۡ  ۚ   َفَعلُوهُ ََ َِ ا َف ََ ََُرونَ  َو ۡۡ َي  

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan [dari jenis] manusia dan [dari jenis] 

jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu 

[manusia]. Jika Robb-mu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa 

yang mereka ada-adakan tersebut. (Surat ke-6 Al An’am ayat 112) 

Maka dari hal ini dapat diketahui bahwa tugas seorang da’i hanyalah menyampaikan da’wah dengan niat yang benar, 

cara yang benar, materi da’wah yang benar yang sesuai tuntunan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. Adapun 

terkait dengan apakah da’wahnya diterima oleh orang lain ataukah tidak, maka hal itu merupakan hak Allah Ta’ala 

saja. Dan jika da’wah yang dilakukan tersebut sudah benar, akan tetapi tetap muncul tantangan-tantangan baik itu 

berupa munculnya musuh-musuh da’wah, maka hendaknya sang da’i tersebut bersabar dan bertawakkal kepada 

Allah Ta’ala. 

Da’wah seorang nabi tentunya kita sepakati bahwa pasti mereka adalah orang yang ikhlash. Kita pun akan sepakat 

bahwa seorang nabi tentunya merupakan orang yang benar cara berda’wahnya. Kita pun juga akan sepakat bahwa 

seorang nabi tentunya benar pula materi da’wah yang disampaikannya. Akan tetapi, toh tetap Allah jadikan bagi 

da’wah nabi itu musuh-musuh yang tidak menyenangi da’wah yang dibawanya. Ringkasnya, sebenar dan sebaik 

apapun kita dalam berda’wah, maka pasti akan muncul di sana musuh-musuh da’wah. 

4.  Tugas seorang da’i hanyalah menyampaikan petunjuk kebenaran, dan adapun urusan hidayah taufiq maka itu 

adalah hak-nya Allah Ta’ala semata. 

Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallam merupakan sebaik-baik da’i. Da’wah yang disampaikannya juga adalah 

sebaik-baik da’wah. Demikian pula dengan Al Qur’an yang diwahyukan kepada Beliau yang merupakan sebaik-baik 

petunjuk. Akan tetapi, toh Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam tidak bisa memberikan hidayah taufiq kepada 

pamannya sendiri yakni Abu Tholib untuk mau mengikuti petunjuk yang Beliau bawa berupa agama Islam. 

Maka dari sini, para ‘ulama membagi hidayah/petunjuk itu menjadi 2 macam yakni : 

a. Hidayah al bayan atau al irsyad. Yakni petunjuk berupa penjelasan-penjelasan mengenai inilah jalan-jalan 

kebenaran yang harus diikuti dan inilah jalan-jalan kesesatan yang harus dijauhi. Untuk petunjuk jenis ini, maka 

Rosulullah shollalalhu ‘alaihi wa sallam dan apa yang diwahyukan kepadanya merupakan sebaik-baik petunjuk. 

Allah Ta’ala berfirman : 

ِقيم ٌ۬  ََ ۡس َُّ  
ٰٓ إِلَٰى ِصَرٲط ٌ۬ ۡہِد ََ َك لَ  َوإِنذ

Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. 

[Surat ke-42 Asy Syuro ayat 52] 

 َُ َأُر ٱۡل ِى ِهَى أَۡقَوُم َوُيَب ا ٱۡلقُۡر ٍَ۬اَن َيۡہِدٰ لِلَذ َِ ـٰ اإِنذ َه ا َكبِيراٌ۬
ِت أَنذ لَُهۡم أَۡجراٌ۬ ـٰ لَِح ـٰ لُوَن ٱلصذ ََ يَن َيۡع ِِ ِنيَن ٱلذ َِ ۡؤ  

Sesungguhnya Al Qur’an ini memberikan petunjuk kepada [jalan] yang paling lurus dan memberi kabar gembira 

kepada orang-orang Mu’min yang mengerjakan amal sholih bahwasanya bagi mereka ada pahala yang besar 

[Surat ke-17 Al Isro ayat 9] 
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b. Hidayah at taufiq. Yakni petunjuk berupa kemauan bagi orang yang dida’wahi tersebut untuk mau mengikuti 

petunjuk yang berupa penjelasan-penjelasan. Terkhusus hidayah jenis ini, maka hal ini mutlak hanya menjadi haq 

Allah Ta’ala semata. Allah Ta’ala berfirman : 

ۡغِربُ  ََ َُ َوٱۡل ِر َۡ ََ ِ ٱۡل ذ ِقيم ٌ۬   قَُ ّلِّلأ ََ ۡس َُّ  
ا ٍُ۬ٓ إِلَٰى ِصَرٲط ٌ۬ ََ ن َي ََ   َيۡہِدٰ 

Katakanlah (wahai Muhammad) : “Hanya milik Allah saja lah timur dan barat. Dia memberikan petunjuk kepada 

siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.” [Surat ke-2 Al Baqoroh ayat 142] 

ا ٍُ۬ٓ  ََ ن َي ََ َ َيۡہِدٰ  ِكنذ ٱّلِّلذ ـٰ ۡن أَۡحَبۡبَت َولَ ََ ۡہِدٰ  ََ ِدينَ   إِنذَك ََل  ََ ۡه َُ   َوُهَو أَۡعلَُم ِبلۡل

Sesungguhnya kamu (wahai Muhammad) tidak akan dapat memberi petunjuk (yakni petunjuk at taufiq)  kepada 

orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah saja lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, 

dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. [Surat ke-28 Al Qoshosh ayat 56] 

Oleh karena itulah, kita sebagai seorang Muslim senantiasa memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan 

ketetapan atau keistiqomahan serta tambahan petunjuk sebagaimana yang kita baca dalam sholat : 

َرٲطَ  ٱۡهِدَنا      ِقيمَ  ٱلصأ ََ ۡس َُ ٱۡل  

 Berikanlah (ketetapan) hidayah kepada kami ke jalan yang lurus [Surat ke-1 Al Fatihah ayat 6] 

Ayat ini janganlah dipahami sebagaimana ocehan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa umat Islam itu adalah 

orang-orang yang tersesat dikarenakan dalam setiap sholatnya selalu memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Akan 

tetapi permohonan yang dimaksudkan adalah ketetapan di atas jalan yang lurus berupa agama Islam dan juga 

tambahan petunjuk berupa taufiq untuk bisa menjalankan petunjuk-petunjuk agama Islam. 

Apakah setiap orang yang memohon petunjuk itu diharuskan berkonsekuensi bahwa berarti ia saat ini adalah orang 

yang sesat ? Tentunya tidak demikian. 

Hal ini sebagaimana misalkan ada seorang anak yang mendo’akan orang tuanya misalkan : “Ya Allah, berikanlah 

kebaikan kepada orang tuaku”, maka apakah hal ini berkonsekuensi berarti orang tua yang dido’akan tersebut adalah 

orang yang jelek sehingga masih butuh akan do’a kebaikan ??? Maka tentunya tidak harus demikian.  

5.  Hukum asal da’wah adalah dengan cara lemah lembut 

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh sang nabi ‘alaihissalam dalam kisah hadits di atas. Meskipun kaumnya telah 

berbuat aniaya terhadap dirinya, akan tetapi sang nabi tersebut tetap bersabar dan berlemah lembut terhadap 

kaumnya dan bahkan mendoakan ampunan bagi kaumnya dikarenakan ketidaktahuan mereka. Dan hal inilah memang 

yang menjadi hukum asal metode da’wah yakni dengan cara lemah lembut.  

Allah Ta’ala berfirman : 

َِ  إِلِى اْدعُ  ةِ  َربأكَ  َسِبي ََ ْوِعَظةِ َوالْ  ِباْلِحْك َِي َوَجاِدْلُهم اْلَحَسَنةِ  ََ أَْحَسنُ  ِهيَ  بِالذ  

“Serulah (manusia) kepada jalan Robb-mu dengan hikmah (lemah lembut) dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik.” (Surat ke-16 An Nahl ayat 125) 

ا ََ ة   َفِب ََ نَ  َرْح ا ُكنتَ  َولَوْ  لَُهمْ  لِنتَ  للا ِ  َأ واْ  اْلَقْلبِ  َغلِيظَ  َفظ ا َۡضُّ نْ  َلَن َحْولِكَ  َِ  

“Maka disebabkan rohmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras 

lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (Surat ke-3 Ali Imran ayat 159) 
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Dan bahkan terhadap seorang yang sangat jelek sekaliber Fir’aun la’natullahi ‘alaih pun pada awalnya Nabi Musa dan 

Nabi Harun ‘alaishimassalam diperintah oleh Allah Ta’ala untuk menda’wahinya dengan lemah lembut.  

Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-20 Thoha ayat 43-44 : 

ُِ ۥ َطَغىٰ  َهَبآ إِلَٰى ِفۡرَعۡوَن إِنذ ِۡ  ٱ

ََىٰ  ُر أَۡو َيۡخ كذ َِ ََ ُِ ۥ َي ا لذَعلذ ناٌ۬ ُِ ۥ َقۡوَلاٌ۬ لذيأ  َفقُوََل لَ

Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas (43). Maka berbicaralah kamu berdua 

kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. (44)  

Namun ketika Fir’aun dan kaumnya tersebut membangkang, maka Allah berikan kepada mereka hal yang lebih tegas lagi 

berupa musibah angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Dan ketika mereka masih saja membangkang, maka pada 

akhirnya Allah berikan hal yang sangat tegas yakni berupa penenggelaman mereka ke dalam lautan.  

Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-7 Al A’rof ayat 132-136 : 

ا َوَقالُواْ  ََ ۡه ََِنا ََ ۡأ ِِۦ ََ ۡن  ِب ۡسَحَرَنا  ٍَ۬اَية ٌ۬  َِ ََ ا ِبَہا لأ ََ ِنينَ  لَكَ  َنۡحنُ  َف َِ ۡؤ َُ ِب  

وَفانَ  َعلَۡيِہمُ  َفأَۡرَسۡلَنا  ََ  َوٱۡلَجَرادَ  ٱلطُّ َذ َۡاِدعَ  َوٱۡلقُ مَ  َوٱلضذ ت ٌ۬  َوٱلدذ ـٰ ت ٌ۬   ٍَ۬اَي ـٰ لَ َۡصذ َََِۡبُرواْ  َُّ ا َوَكاُنواْ  َفلۡس َاٌ۬ ينَ َُّ  َقۡو َِ ۡجِر  

ا َذ ۡجزُ  َعلَۡيِهمُ  َوَقعَ  َولَ َُوَسى َقالُواْ  ٱلرأ ـٰ ا َربذكَ  لََنا ٱۡدعُ  َي ََ   ۚ   ِعنَدكَ  َعِهدَ  ِب

تَ  لَٮ ِن ۡۡ ََ ا َك ۡجزَ  َعنذ َننذ  ٱلرأ َِ َعكَ  َولَُنۡرِسلَنذ  لَكَ  لَُنۡؤ ََ  َبِنىٓ  ََ إِۡسَرٲ ٍِ۬ٓي  

ا َذ َنا َفلَ ۡۡ ََ ۡجزَ  َعۡنُہمُ  َُ َ  أَ  إِلَىٰٓ  ٱلرأ لُِغوهُ ُهم َج ـٰ ا َب َِ َينُكًُ۬ونَ  ُهمۡ  إِ  

َنا َۡ َق ََ ۡنُہمۡ  َفلن ُهمۡ  َِ ـٰ ُہمۡ  ٱۡلَيمأ  ِفى َفأَۡغَرۡقَن ُبواْ  ِبأَنذ ِذ ََِنا َك ـٰ اُنواْ  ِبـ َاَي َُ ِۡلِينَ  َعۡنَہا َو ـٰ َغ  

Mereka (kaum Fir’aun) berkata: "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir 

kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu". (132) Maka Kami kirimkan 

kepada mereka (musibah berupa) taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka 

tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. (133) Dan ketika mereka ditimpa ‘adzab [yang 

telah diterangkan itu] merekapun berkata: "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Robb-mu dengan 

[perantaraan] kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan 

‘adzab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Isra’il pergi 

bersamamu". (134) Maka setelah Kami hilangkan ‘adzab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai 

kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. (135) Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami 

tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang 

yang melalaikan ayat-ayat Kami itu. (136)  

Sehingga, janganlah dipahami bahwasanya cara berda’wah itu harus selalu lemah lembut dalam setiap keadaan. Di 

dalam kondisi-kondisi tertentu, da’wah dengan lemah lembut bisa berubah menjadi sedikit lebih tegas jika memang  hal 

tersebut dibutuhkan, terutama jika muncul penentangan atau pembangkangan dari orang yang dida’wahi. Tidakkah kita 

melihat bahwa tatkala Fir’aun menentang dan membangkang, maka Allah tenggelamkan dirinya beserta pasukannya di 

dalam lautan ??? Maka hendaknya hal ini dapat dipahami oleh kita bersama. [Lihat pula artikel di sini : http://al-

atsariyyah.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwah.html ] 

 

 

http://al-atsariyyah.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwah.html
http://al-atsariyyah.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwah.html
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6. Kesabaran para nabi dalam menghadapi tantangan da’wah yang diembannya 

Faedah ini bisa kita ambil dari tindakan sang nabi ‘alaihissalam di dalam hadits di atas yang tatkala mendapatkan 

perlakuan yang tidak baik dari kaumnya, maka sang nabi ‘alaihissalam tersebut tetap bersabar dan bahkan tetap 

mendo’akan kebaikan untuk kaumnya. Maka dari hal inilah Al Imam An Nawawi rohimahullah memasukkan hadits ini 

dalam Bab Ash Shobr dalam kitabnya Riyadush Sholihin ini. 

Dan hendaknya hal ini pun menjadi teladan bagi segenap para da’i maupun kita semua yang hendak berda’wah kepada 

orang lain baik itu dari kalangan orang terdekat kita (istri, anak, orang tua, dan sebagainya), maupun dari kalangan 

orang lain (tetangga, masyarakat, dan sebagainya). 

7.  Salah satu sebab dikabulkannya do’a adalah dengan menyebut nama-nama Allah  

Hal ini sebagaimana do’a yang diucapkan oleh sang nabi ‘alaihissalam tersebut yakni dengan menyebut nama Allah 

dengan seruan (   ُهمذ
 Alloohumm yang artinya ya Allah. Atau dengan menyebutkan nama-nama Allah yang lain yang ( اَلل ٰ

sesuai dengan do’a kita. Misalkan jika meminta rizqi maka dengan menyebut nama Allah yakni Ar Rozzaq (Yang Maha 

Memberikan Rizqi) atau jika memohon ampunan dan rohmat dengan nama Allah yakni Al Ghofur dan Ar Rohim (Yang 

Maha Mengampuni dan Maha Merohmati), dan semisalnya. Sebagian dari adab-adab dalam berdo’a adalah : 

a. Berdo’a dalam keadaan suci (tidak di atas kondisi berhadats) 

b. Memulai dengan sholawat atas Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam 

c. Menyesali kesalahan-kesalahan dirinya 

d. Berdo’a di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir, hari jum’at antara ‘ashr sampai maghrib, 10 

hari pertama Dzulhijjah, 10 hari terakhir Romadhon, dan semisalnya. 

e. Berdo’a dengan khusyu’ (konsentrasi penuh) 

f. Berbaik sangka kepada Allah yakni yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa’nya 

g. Makanan/minuman/pakaian nya dari harta yang halal 

h. Tidak berdo’a dengan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti memutus silaturohim 

i. Berdo’a dengan menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan do’a nya sebagaimana di atas 

 

Beberapa adab berdo’a yang disebutkan di atas bukanlah sebagai pembatasan. Oleh karena itu hendaknya merujuk 

kepada tulisan para ‘ulama terkait hal ini.  

Dan jika seseorang telah melakukan adab-adab berdo’a tersebut, maka pasti Allah akan mengabulkan do’anya. Adapun 

pengabulan do’a oleh Allah bisa berupa 3 jenis keadaan : 

a. Seseorang yang berdo’a tersebut dikabulkan oleh Allah sesuai dengan do’a yang ia minta 

b. Seseorang yang berdo’a tersebut dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu hal yang lain yang semisal atau lebih 

baik, misalnya diselamatkan dari mara bahaya, diberikan dalam bentuk lain, atau semisalnya 

c. Seseorang yang berdo’a tersebut dikabulkan oleh Allah akan tetapi ditunda pengkabulannya tersebut sampai 

hari akhirat berupa ampunan dan rohmat Allah. 

Dan dikarenakan do’a merupakan ibadah, maka harus ditujukan kepada Allah saja dan tidak boleh ditujukan kepada 

selain Allah seperti kepada penghuni kuburan, malaikat, para wali, dan semisalnya. 

Demikianlah beberapa faedah hadits yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. 

Wallahul Muwaffiq. 

ِفْيُكمْ  للاُ  َباَركَ    


