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Setiap orang yang melakukan do'a dengan memenuhi 

persyaratannya dan menjauhi penghalang terkabulnya do'a, 

mengamalkan adab-adabnya, serta mencari waktu yang 

mustajab/dikabulkan dan tempat-tempat yang mulia, maka 

dia termasuk orang-orang yang dikabulkan oleh Allah 

do'anya, Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص telah menjelaskan berbagai macam 

orang yang mewujudkan syarat-syarat tersebut lalu Allah 

mengabulkan do'a mereka, di antara mereka itu adalah: 

1.  Do'a seorang Muslim untuk saudaranya yang 

Muslim yang tidak ada di hadapannya. 

Dari Ummu Darda اهنع هللا يضر telah berkata kepada Sofwan, 

"Apakah kamu hendak berhaji tahun ini? Lalu aku 

berkata, 'Ya,' berkata Ummu Darda, 'Berdo'alah kepada 

Allah untuk kami dengan kebaikan, maka sesungguhnya 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص telah bersabda, 

ُُموَكَّلٌَُُمَلكٌُُرَْأِسوُُِِعْندَُُُمْسَتَجابَةٌُُاْلَغْيبُُِِبَظْهرُُِِِلَِخيوُُِاْلُمْسِلمُُِْرءُِاْلمََُُدْعَوةُُ

 ِبِْثلٍَُُوَلكَُُآِميَُُبِوُُِاْلُموَكَّلُُُاْلَمَلكُُُقَالَُُِِبَْيٍُُِِلَِخيوَُُِدَعاُُكلََّما

"Do'a seorang Muslim untuk saudaranya yang tidak 

berada di hadapannya akan dikabulkan, di atas kepalanya 

ada malaikat, setiap dia berdo'a untuk saudaranya 

dengan kebaikan, berkata malaikat yang bertugas 



 

dengannya, 'Amin dan bagi kamu seperti Itu juga." (HR. 

Muslim). 

Dari dari Abu Darda هنع هللا يضر dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

 ِبِْثلٍَُُوَلكَُُاْلَمَلكُُُقَالَُُِإّلَُُّاْلَغْيبُُِِبَظْهرُُِِِلَِخيوَُُِعْبٍدُُمْسِلٍمَُيْدُعوُنُْاُمُِمَُ

"Tidaklah ada seorang hamba Muslim, mendo'akan 

saudaranya yang tidak berada di hadapannya, kecuali 

malaikat akan berkata, 'Dan bagimu sepertinya.' (HR. 

Muslim). 

2.  Do'a orang yang dizhalimi. 

Dari Ibnu Abbas رضيُهللاُعنهما, sesungguhnya Nabi ملسو هيلع هللا ىلص telah 

mengutus Mu'adz هنع هللا يضر ke negeri Yaman, dan beliau 

berwasiat kepadanya salah satunya adalah sabdanya: 

َنوُُُلَْيسَُُفَِإن ََّهاُُلومُِاْلَمظَُُْدْعَوةََُُواتَّقُِ ُِحَجابٌُُاّللََُُِّوبَ ْيَُُبَ ي ْ

"Dan berhati-hatilah kamu dengan do'a orang yang 

dizhalimi, maka sesungguhnya tidak ada pembatas 

antara dia dengan Allah. " (HR. al-Bukhari). 

Dan di antara do'a yang dikabulkan adalah kisah 

Sa'ad هنع هللا يضر dengan Abu Sa'dah pada saat orang bertanya 

kepadanya tentang Sa'ad, "Adapun apa yang kamu 

adukan/keluhkan pada kami, sesungguhnya Sa'ad adalah 



 

orang yang tidak berjalan bersama rombongan perang, 

tidaklah dia orang yang membagi dengan rata dan 

tidaklah dia berbuat adil dalam memutuskan perkara." 

Lalu Sa'ad berkata, "Demi Allah sungguh aku akan 

mendo'akan dengan tiga perkara, ya Allah, jika hamba-

Mu ini dusta, melakukan ini karena riya' dan hanya ingin 

dikenal orang, maka panjangkanlah umurnya, 

panjangkanlah kefaqirannya dan jadikanlah dia sasaran 

fitnah-fitnah." Dan setelah itu jika dia ditanya dia 

berkata, "Orang tua yang terkena fitnah dan telah 

menimpaku do'anya Sa'ad." Berkata Abdul Malik, "Maka 

aku telah melihatnya (Abu Sa'dah) berjatuhan kedua alis 

matanya karena terlalu tuanya, dan sesungguhnya dia 

telah menjadikan budak-budak perempuan di jalan dan 

bermain-main dengannya atau meraba-raba dengan 

tangannya." (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

Arwa binti Uwais telah berselisih paham dengan Sa'id 

Ibnu Zaid هنع هللا يضر di hadapan Marwan Ibnu Hakam, Arwa 

menuduh bahwa Sa'id telah mengambil sebagian dari 

tanahnya, Said berkata, "Apakah aku akan mengambil 

tanahnya, setelah aku mendengar perkataan dari 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص?, lalu (Marwan) berkata, "Apa yang kamu 

dengar dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص" Beliau berkata, "Aku 

mendengar Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 



 

 اْلِقَياَمةُُِيَ ْومَُُأََرِضيََُُسْبعُُِِفُُُطوَِّقوَُُُحقِّوُُِبَِغْيُُِاِْلَْرضُُِِمنُُِْشب ْرًاَُأَخذََُُمنُْ

"Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah yang 

bukan hak-nya, maka dia akan dibenamkan ke dalamnya 

dengan tujuh lipat tanah." 

Kemudian Sa'id berkata, "Ya Allah, jika wanita ini 

berdusta, maka butakanlah matanya dan jadikanlah 

kuburannya di rumahnya." Selanjutnya dia berkata, "Aku 

telah melihatnya (wanita itu) buta dan meraba-raba 

dinding seraya berkata, "Telah menimpaku do'anya Sa'id 

Ibnu Zaid." Maka pada saat dia berjalan di tempat 

tinggalnya, dia melewati sebuah sumur yang ada di 

tempat itu lalu ia terperosok di dalamnya, dan jadilah 

sumur itu kuburannya. (HR. Muslim). 

Dan dari Abu Hurairah هنع هللا يضر telah bersabda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص: 

 نَ ْفِسوَُُِعَلىُفَ ُفُجورُهُُُفَاِجًراَُكانََُُوِإنُُُْمْسَتَجابَةٌُُاْلَمْظُلومَُُِدْعَوةُُ

"Do'a orang yang terzhalimi mustajab walaupun dia 

seorang penjahat, adapun kejahatannya itu adalah 

tanggung jawab dirinya. " (HR. Ahmad, Abu Daud, dan 

ath-Thayalisi dan dihasankan oleh Al-Albani). 

Dan sebagian mereka menyenandungkan sebuah syair: 

 



 

Janganlah engkau berbuat zhalim jika kamu mampu 

Sebab kedzhaliman akan mendatangkan kepadamu suatu 

penyesalan 

Matamu terpejam sedangkan orang yang terzhalimi selalu bangun 

Mendo'akanmu agar celaka dan mata Allah tidak pemah terpejam. 

3.  Do'a yang baik dari orang tua kepada anaknya, 

4. Do'a yang tidak baik dari orang tua terhadap 

anaknya, 

5.  Do'a seorang musafir: 

Abu Hurairah هنع هللا يضر telah berkata, telah bersabda Rasulullah 

 :ملسو هيلع هللا ىلص

َُوَدْعَوةُُُاْلَمْظُلومَُُِدْعَوةُُُِفيِهنََُُّشكََُُّّلََُُلُنَُُُّيْسَتَجابَُُُدَعَواتٍَُُثََلثُُ

 ِلَوَلِدهَُُِواِلدُِالَُُْوَدْعَوةُُُاْلُمَساِفرُِ

"Tiga macam do'a yang dikabulkan dan tidak ada 

keraguan di dalamnya: Do'a orang yang terzhalimi, do'a 

orang musafir dan do'a orang tua untuk anaknya." (HR. 

at-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh 

Syaikh al-Albani). 

Dalam riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi, َُوَلِدهَُُِعَلى  "Atas 

anaknya (keburukan)." (HR. at-Tirmidzi dan Ahmad). 



 

Maka semestinya berhati-hati terhadap do'a mereka, 

karena do'a mereka itu dikabulkan. 

6. Do'a orang yang berpuasa.  

Dari Abu Hurairah dimarfu'kan kepadanya, 

َمامُُُيُ ْفِطرََُُحّتَُُّالصَّائِمَُُُدْعَوتُ ُهمُُْتُ َردُ َُّلَُُثََلثَةٌُ ُاْلَمْظُلومَُُِوَدْعَوةُُُاْلَعاِدلَُُُواْْلِ

َُوِعزَِّتُُالرَّبُ َُويَ ُقولُُُالسََّماءُُِأَبْ َوابَََُُلَاَُويَ ْفَتحُُُاْلَغَمامُُِفَ ْوقَُُاّللَُُُّيَ ْرفَ ُعَها

 ِحيٍُُبَ ْعدََُُوَلوَُُِْلَْنُصَرنَّكُِ

"Tiga kelompok yang tidak akan ditolak do'a mereka: 

Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, seorang imam 

yang berlaku adil, do 'a orang yang terzhalimi. Allah 

mengangkatnya ke atas awan dan membukakan baginya 

pintu-pintu langit dan Rabb berfirman, 'Demi kemuliaan-

Ku sungguh aku akan menolongmu walaupun dalam 

jangka waktu yang lama'." (HR. at-Tirmidzi). 

7.  Do'a orang yang berpuasa ketika berbuka. 

8.  Do'a seorang imam atau pemimpin yang adil. 

Dari Abu Hurairah هنع هللا يضر di dalam hadits yang panjang dari 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص tentang mensifati surga dan kenikmatannya yang 

kekal, beliau berkata di akhir haditsnya, 



 

َمامُُوَُُيُ ْفِطرُُُِحيَُُالصَّائِمَُُُُدْعَوتُ ُهمُُْتُ َردُ َُّلَُُثََلثَةٌُ ُاْلَمْظُلومَُُِوَدْعَوةُُُاْلَعاِدلُُُاْْلِ

َُوِعزَِّتُُالرَّبُ َُويَ ُقولُُُالسََّماءُُِأَبْ َوابَُُُها َلَُُوتُ َفتَّحُُُاْلَغَمامُُِفَ ْوقَُُهللاُُُيَ ْرفَ ُعَها

 ِحيٍُُبَ ْعدََُُوَلوَُُِْلَْنُصَرنَّكُِ

"Tiga kelompok yang tidak akan ditolak do'a-do'a 

mereka: Orang yang berpuasa sampai dengan berbuka, 

seorang imam yang adil, do'a orang yang terzhalimi. 

Allah mengangkatnya ke atas awan dan membukakan 

baginya pintu-pintu langit dan Rabb berfirman, 'Demi 

kekuasaan-Ku sungguh aku akan menolongmu walaupun 

setelah waktu yang lama'." (HR. at-Tirmidzi dan 

disahihkan al-Albani). 

Dari Abdullah Ibnu Amr dimarfu'kan kepadanya, 

 تُ َردُ َُماَُلَدْعَوةًُُِفْطرِهُُِِعْندَُُلِلصَّائِمُُِِإنَُّ

"Sesungguhnya bagi yang berpuasa ketika berbuka ada 

suatu do'a yang tidak ditolak." (HR. Ibnu Majah 

dihasankan oleh al-Hafidz). 

Dan dari Abu Hurairah هنع هللا يضر yang dimarfu'kan kepadanya, 

ًرا،َوَدْعَوةُُُىمُُْدَعاؤَُُُردُ ي َُُُّلَُُثََلثَةٌُ َُكِثي ْ اِكُرُّللَِِّ َمامُُُ،اْلَمْظُلومُُِ:ُاَلذَّ   ُمْقِسطُُالَُُْواْْلِ



 

"Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a-do'a mereka: 

Orang yang banyak berdzikir kepada Allah, do'anya orang 

yang teraniaya dan pemimpin yang adil." (HR. al-Baihaqi 

dan dihasankan oleh al-Albani). 

9.  Do'a anak yang shalih. 

Sebagaimana hadits Abu Hurairah هنع هللا يضر yang marfu' 

kepadanya: 

ْنَسانَُُُماتَُُِإَذا ُِعْلمٍُُوََُُجارِيَةٍَُُصَدَقةٍُُِمنُُْ:َثََلثَةٍُُِمنُُِْإّلََُُّعَمُلوُُُانْ َقَطعَُُاْْلِ

تَ َفعُُ  لَوَُُُيْدُعوَُصاِلحٍَُُوَلدٍُوَُُبِوُُِيُ ن ْ

"Apabila seorang manusia meninggal, terputuslah 

amalannya kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu 

yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu 

mendo'akan baginya." (HR. Muslim). 

10.  Do'a orang yang terbangun dari tidur apabila 

berdo'a dengan do'a yang ma'tsur (do'a yang ada 

tuntunannya). 

Dari Ubadah Ibnu Shamir هنع هللا يضر dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص beliau bersabda, 

َُولَوُُُْلكُُاْلمَُُُلوَُُُلوَُُُشرِيكََُُّلَُُوْحَدهُُُاّللَُُُِّإّلَُُِّإَلوََُُّلُُفَ َقالَُُاللَّْيلُُِِمنُُْتَ َعارََُُّمنُْ

ُاّللَُُُِّإّلَُُِّإَلوََُُوَّلُُاّللََُُِّوُسْبَحانَُُّللَُُِّاْْلَْمدَُُُقِديرٌَُُشْيءٍُُُكلَُُِّعَلىَُوُىوَُُاْْلَْمدُُ



 

َُدَعاُأَوُُِْلُُاْغِفرُُْاللَُّهمَُُّقَالَُُُثَُِِّبّللَُُِِّإّلَُُّقُ وَّةََُُوَّلَُُحْولََُُوَّلَُُأْكبَ رَُُُواّللَُُّ

 َصََلتُوُُُقُِبَلتَُُْوَصلَّىَُوضَّأَُت َُُفَِإنَُُْلوُُُاْسُتِجيبَُ

"Barangsiapa yang terbangun di malam hari lalu berdo'a 

dengan (do'a ini) yang artinya, "Tidak ada tuhan yang 

sebenarnya kecuali Allah Yang Maha Esa Yang tidak ada 

sekutu bagi-Nya, miliknya seluruh kerajaan dan bagi-Nya 

segala puji dan puja dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu, segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah, tidak ada 

tuhan yang sebenarnya kecuali Allah dan Allah Maha 

Agung tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah, 

kemudian dia berkata, 'Ya Allah, ampunilah aku,' atau-

pun dia berdo'a maka akan dikabulkan, maka jika dia 

berkehendak berwudhu kemudian shalat maka akan 

diterima shalatnya." (HR. al-Bukhari danُat-Tirmidzi). 

11. Do'a orang yang dalam keadaan darurat atau 

kesulitan.  

Firman Allah ُّعّزوجل, 

يبُُُأَمَّن  الس وءََُُوَيْكِشفَُُُدَعاهُُُِإَذاُاْلُمْضَطرَُُُّيُِ

"Atau siapakah yang memperkenankan (do'a) orang yang 

dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepada-Nya, dan yang 

menghilangkan kesusahan. " (QS. An-Naml/27: 62). 



 

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kondisi 

darurat adalah termasuk penyebab yang terkuat bagi 

terkabulnya do'a adalah hadits tentang tiga orang yang 

bermalam di suatu gua, tiba-tiba pintu gua tertutup oleh 

bebatuan yang jatuh dari gunung sehingga menutupi 

pintu gua yang mereka huni, maka seorang dari mereka 

berkata kepada yang lain, "Perhatikanlah amalan-amalan 

shalih yang telah kamu perbuat dengan ikhlas karena 

Allah, dan mohonlah kepada Allah dengan perantara 

amalan-amalan itu mudah-mudahan Allah melapangkan 

kesulitan kalian." Lalu mereka semua berdo'a kepada 

Allah dengan perantara amal-amal shalih mereka, maka 

terangkatlah batu-batu yang menutupi tadi maka mereka 

keluar dan meneruskan perjalanan. (HR. al-Bukhari). 

Dan dari Aisyah اهنع هللا يضر sesungguhnya ada seorang budak 

wanita berkulit hitam yang dimiliki oleh suatu 

perkampungan Arab, lalu mereka memerdekakannya dan 

ia hidup di tengah-tengah mereka, dia berkata, "Maka 

keluarlah seorang bayi perempuan dari mereka yang 

memakai sebuah permata merah dari kulit, dia berkata, 

"Lalu dia meletakkannya atau permata itu jatuh darinya 

lalu lewatlah seekor burung dan menyambar permata 

tersebut karena mengira bahwa permata itu sebuah 

daging, kemudian mereka memeriksa sampai memeriksa 

qubulnya. Demi Allah sesungguhnya aku berdiri di antara 

mereka, tiba-tiba lewatlah seekor burung kecil dan 



 

melemparkannya, sehingga jatuh di antara mereka, lalu 

aku berkata, "Inilah yang kalian tuduhkan kepadaku, 

sedangkan aku bersih dari apa yang kalian tuduhkan dan 

inilah dia permata, yang kalian cari", maka datanglah 

hamba sahaya wanita tadi kepada Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص kemudian 

masuk Islam, berkata Aisyah, "Dia memiliki kemah di 

mesjid/rumah sempit kecil, di mana dia selalu 

mendatangiku dan bercerita di sisiku, tidaklah dia duduk 

bermajelis di sisiku kecuali dia berkata, 'Dan di hari 

permata itu merupakan keajaiban Rabb kami, ketahuilah 

Dia-lah yang telah menyelamatkanku dari negeri kufur." 

Berkata Aisyah اهنع هللا يضر, "Maka aku ucapkan kepadanya, apa 

maksudmu, tidaklah kamu duduk bersamaku kecuali 

kamu ucapkan selalu ucapan seperti ini? Lalu dia 

menceritakan kejadian yang telah menimpanya (sebelum 

masuk Islam). (HR. al-Bukhari)  

Dan inilah sebab Islamnya hamba sahaya itu, berapa 

banyak sesuatu yang berbahaya tapi bermanfaat. 

12. Do'a orang yang bermalam dalam keadaan suci 

untuk dzikir kepada Allah. 

Dari Mu'adz Ibnu Jabal هنع هللا يضر Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

ُُاّللََُُّفَ َيْسَألُُُاللَّْيلُُِِمنُُْفَ يَ تَ َعارُ ُطَاِىًراُذِْكرٍَُُعَلىُيَِبيتُُُُمْسِلمٍُُِمنَُُْما َعزَّ

نْ َياُأَْمرُُِِمنَُُْخي ْرًاَُوَجلَُّ هُُُأَْعطَاهُُُِإّلََُُّواْْلِخَرةُُِالد  ُِإَّيَّ



 

"Tidak ada seorang Muslim pun yang bermalam dalam 

keadaan suci dan berdzikir kepada Allah, lalu dia 

terbangun di malam hari dia memohon kepada Allah akan 

kebaikan dunia dan akhirat kecuali Allah akan 

memberinya." (HR. Abu Daud, Ahmad, dan dishahihkan 

oleh al-Albani). 

13.  Do'a orang yang berdo'a dengan do'anya Dzun 

Nun (do'a Nabi Yunus). 

Allah ُّعّزوجل berfirman,  

ُالظ ُلَماتُُِِفُُفَ َناَدىَُعَلْيوُُِن َّْقِدرَُُلَّنَُأنَُفَظنَُُُّمَغاِضباًُُذََّىبَُُِإذُالن ونَُُِوَذا

ُُُسْبَحاَنكَُُأَنتَُُِإّلَُُِّإَلوَُُّلََُُّأن ُالظَّاِلِميَُُِمنَُُُكنتُُُِإّنِ َنا. ُلَوُُُفَاْسَتَجب ْ

َناهُُ  .اْلُمْؤِمِنيَُُنِجيُنُُوََكَذِلكَُُاْلَغمُُِِّمنََُُوََنَّي ْ

"Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi 

dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami 

tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia 

menyeru dalam keadaan sangat gelap: "Bahwa tak ada 

Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci 

Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang 

yang zhalim." Maka Kami memperkenankan do'anya dan 

menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikanlah 



 

Kami selamatkan orang-orang yang beriman." (QS. al-

Anbiya/21: 87-88). 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash هنع هللا يضر, Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda,  

ُُسْبَحاَنكَُُأَْنتَُُِإّلَُُِّإَلوََُُّلُُاْْلُوتَُُِبْطنُُِِفَُُوُىوََُُدَعاُِإذُُْالن ونُُِِذيَُدْعَوةُُ

ُ ُِإّلََُُّقطُ َُشْيءٍُُِفُُُمْسِلمٌَُُرُجلٌُُِِبَاَُيدْعُُُلَُُْفَِإنَّوُُُالظَّاِلِميَُُِمنُُُْكْنتُُُِإّنِ

 لَوُُُاّللََُُُّتَجابَُاسُْ

"Do'a Dzun Nun pada saat beliau berdo'a di dalam perut 

ikan ialah, Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 

kecuali Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku 

termasuk orang-orang yang zhalim, maka sesungguhnya 

tidaklah seorang Muslim berdo'a meminta sesuatu 

dengan do'a tersebutkecualiAllahakan mengabulkannya." 

(HR. at-Tirmidzi, Ahmad dan al-Hakim dan dishahihkan 

oleh Al-AIbani).  

14. Do'a orang yang tertimpa suatu musibah jika 

berdo'a dengan do'a yang ma'tsur (do'a yang 

dicontohkan oleh Rasulullah). 

Dari Ummu Salamah اهنع هللا يضر, "Sesungguhnya aku telah 

mendengar Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 



 

،ُرَاِجُعونَُُِإلَْيوَُُِوِإّنَُُّّللَُُِِّإّنَُّ:ُاّللَُُُّأََمَرهَُُُماُفَ يَ ُقولُُُُمِصيَبةٌُُُتِصيُبوَُُُعْبدٍُُِمنَُُْما

َهاًُراَخي ُُِْلَُُوَأْخِلفُُُْمِصيَبِتُُِفُُْأُجْرِنُُاللَُّهمَُّ ُُمِصيَبِتوُُِِفُُاّللََُُُّأَجَرهُُُِإّلَُُِّمن ْ

ًراَُلوَُُُوَأْخَلفَُ َهاَُخي ْ  ُِمن ْ

"Tidaklah seorang hamba terkena musibah lalu berkata, 

'Sesungguhnya kami hanya milik Allah dan hanya kepada 

Allah kami kembali, ya Allah, berilah pahala untukku dari 

musibahku dan berilah ganti bagiku dengan yang lebih 

baik darinya. "Kecuali Allah akan memberi ganti baginya 

dengan yang lebih baik, dan memberikan pahala dari 

musibahnya.  

Maka ketika wafat Abu Salamah, aku mengucapkan 

seperti apa yang telah Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص perintahkan 

kepadaku, maka Allah telah memberi ganti bagiku 

dengan yang lebih baik dari Abu Salamah yaitu Rasulullah 

  1(HR. Muslim) .ملسو هيلع هللا ىلص

 

                                                           
1  Ummu Salamah adalah salah seorang ummul mu'min, istri Rasulullah 

 suaminya adalah Abu ,ملسو هيلع هللا ىلص sebelum menikah dengan Rasulullah ,ملسو هيلع هللا ىلص

Salamah yang ketika dia meninggal. Rasulullah saw memerintahkan 

agar dia berdo'a dengan do'a di atas, lalu Allah memberikan ganti 

baginya dengan yang lebih baik dari suaminya. 



 

15. Do'a orang yang berdo'a dengan nama Allah Yang 

Agung.  

Dari Abdullah Ibnu Buraidah dari ayahnya beliau 

berkata, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص telah mendengar seorang laki-laki 

sedang berdo'a, dengan ucapan: 

ُُاللَُّهمَُّ َُُأْسأَُلكَُُِإّنِ ُاِْلََحدُُُأَْنتَُُِإّلَُُِّإَلوََُُّلُُاّللَُُُّأَْنتَُُأَنَّكََُُأْشَهدُُُِبَِّنِ

َُوالَِّذيُفَ َقالَُُقَالََُُأَحدٌُُُكُفًواَُلوَُُُيُكنَُُْولَُُْيُوَلدَُُْولَُُْيَِلدُُْلَُُْالَِّذيُالصََّمدُُ

َُوِإَذاَُأَجابَُُبِوُُُِدِعيَُُِإَذاُالَِّذيُاِْلَْعَظمُُِِِبْسِْوُُِاّللَََُُّسَألََُُلَقدُُْبَِيِدهُُِنَ ْفِسي

ُأَْعَطىُبِوُُُِسِئلَُ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 

sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah 

Allah yang tiada tuhan yang patut disembah kecuali 

Engkau yang Esa, tempat bergantung yang tidak beranak 

dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang 

menyamai/serupa dengan-Nya. Dia berkata bahwa 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 'Dan demi dzat yang jiwaku 

berada di tangan-Nya, sungguh dia telah memohon 

kepada Allah dengan nama-Nya Yang Agung yang apabila 

dimohon dengannya akan dikabulkan, dan apabila 

dimintai dengannya maka Allah akan memberi. " (HR. At-



 

Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dan dishahihkan 

oleh Al-Albani) 

Dan dari Anas هنع هللا يضر bahwasanya beliau bersama 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص duduk dan ada seorang yang shalat 

kemudian berdo'a: 

ُُاللَُّهمَُّ ُالسََّمَواتَُُِبِديعُُُاْلَمنَّانُُُأَْنتَُُِإّلَُُّوَُِإلََُُّلُُاْْلَْمدَُُُلكَُُِِبَنََُُّأْسأَُلكَُُِإّنِ

َُعَلْيوُُِاّللََُُُّصلَّىُالنَِّبُ ُفَ َقالَُُقَ ي ومَُُُّيََُُحيُ َُّيََُُواْْلِْكَرامُُِاْلَََْللَُُِذاَُّيََُُواِْلَْرضُِ

ُبِوُُُِسِئلََُُوِإَذاَُأَجابَُُبِوُُُِدِعيَُُِإَذاُالَِّذيُاْلَعِظيمُُِِِبْسِْوُُِاّللَََُُّدَعاَُلَقدَُُْوَسلَّمَُ

 َأْعَطى

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, 

sesungguhnya Engkau yang memiliki semua pujian tiada 

tuhan yang patut disembah kecuali Engkau Yang Maha 

Pemberi, yang telah menciptakan langit dan bumi, wahai 

yang memiliki kemuliaan, keagungan, wahai Yang Maha 

Hidup dan Maha Tegak. Maka Nabi M bersabda, 

'Sesungguhnya telah berdo'a kepada Allah dengan nama 

yang agung, apabila dimohon akan mengabulkan jika 

diminta akan memberi." (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu 

Majah, An-Nasa'i dan dishahihkan oleh Al-Albani). 



 

16. Do'a seorang anak yang berbakti kepada kedua 

orang tuanya. 

Dari Malik dari Yahya Ibnu Sa'id, sesungguhnya Sa'id 

Ibnu Musayyab berkata, sesungguhnya seseorang akan 

dinaikkan derajatnya berkat do'a anaknya setelahnya, 

dan dia berkata dengan mengisyaratkan kedua 

tangannya ke langit serta mengangkatnya. (HR. Imam 

Malik). 

Dari Abu Hurairah هنع هللا يضر berkata Nabi ملسو هيلع هللا ىلص: 

َُأّنَُُّبُِّرََُُّيَُُفَ يَ ُقولُُُاْْلَنَّةُُِِفُُالصَّاِلحُُِلِْلَعْبدُُِالدََّرَجةَُُلَيَ ْرَفعَُُُوَجلََُُّعزَُُّاّللََُُِّإنَُّ

 َلكََُُوَلِدكَُُِِبْسِتْغَفارُُِفَ يَ ُقولَُُُىِذهُُِِلُ

"Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat 

derajat seorang hamba yang shalih di dalam surga, maka 

dia berkata, "Wahai Rabb, dari manakah ini?" Maka Allah 

berfirman, "Ini berkat istighfar anakmu untukmu. " (HR. 

Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Katsir). 

Dari Abu Hurairah هنع هللا يضر sesungguhnya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص 

bersabda, 

ْنَسانَُُُماتَُُِإَذا ُِعْلمٍُُوََُُجارِيَةٍَُُصَدَقةٍُُِمنُُْ:َثََلثَةٍُُِمنُُِْإّلََُُّعَمُلوُُُانْ َقَطعَُُاْْلِ

تَ َفعُُ  لَوَُُُيْدُعوَُصاِلحٍَُُوَلدٍُوَُُبِوُُِيُ ن ْ



 

"Apabila seorang manusia meninggal maka terputuslah 

amalnya kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, atau 

ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang 

mendo'akannya." (HR. Muslim). 

Dan hadits tentang tiga orang yang bermalam di gua 

lalu gua tersebut tertutup oleh batu besar, salah seorang 

di antara mereka ada yang berbakti kepada orang tuanya 

lalu dia bertawassul dengan amal shalihnya itu, maka 

Allah mengabulkan do'anya. (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

Dan hadits tentang pemberitahuan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص tentang 

seorang tabi'in yang mulia yang jika ia bersumpah 

kepada Allah maka pasti akan dikabulkan-Nya karena dia 

memiliki seorang ibu lalu ia berbakti kepadanya. 

Dan dari Umar Ibnu Khaththab ملسو هيلع هللا ىلص aku mendengar 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

ُقَ َرنٍُُِمنُُُْثَُُّمَرادٍُُِمنُُْاْلَيَمنُُِأَْىلُُِأَْمَدادَُُِمعََُُعاِمرٍُُْبنُُُأَُوْيسَُُُعَلْيُكمََُُْيِْتُ

ُأَْقَسمََُُلوُُْبَ رُ ُِِبَاُُىوََُُواِلَدةٌَُُلوُُُِدْرَىمٍَُُمْوِضعَُُِإّلَُُِّمْنوُُُفَ بَ َرأَُُبَ َرصٌُُبِوَُُِكانَُ

ُفَافْ َعلَُُْلكََُُيْستَ ْغِفرََُُأنُُْاْسَتطَْعتَُُفَِإنَُُِْلَبَ رَّهُُُاّللََُُِّلىعَُ

"Akan datang kepada kalian Uwais Ibnu 'Aamir bersama 

rom-bongan dari Ahli Yaman Qabilah dari Murad 

kemudian dari Qarn, dulu dia berpenyakit kusta dan telah 



 

sembuh, kecuali tinggal sedikit sebesar uang dirham, dia 

memiliki seorang ibu dan dia berbakti kepadanya, 

kalaulah dia bersumpah kepada Allah, Allah akan 

menepatinya, maka jika kamu mampu memin-takan 

ampunan untukmu maka lakukanlah." (HR. Muslim). 

17. Do'a orang yang sedang melaksanakan ibadah 

haji. 

18.  Do'a orang yang berumrah. 

19.  Do'a orang yang berperang di jalan Allah. 

Sebagaimana hadits Ibnu Umar رضيُهللاُعنهما dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang 

bersabda, 

َُوَسأَُلوهُُُفََأَجابُوهَُُُدَعاُىمُُْاّللََُُِّوْفدَُُُواْلُمْعَتِمرَُُُواْْلَاجُ ُاّللََُُِّسِبيلُُِِفُُاْلَغازِي

 فََأْعطَاُىمُْ

"Orang yang berperang dijalan Allah, orang yang berhaji, 

dan berumrah adalah utusan Allah, Allah menyeru 

mereka dan mereka menjawabnya, dan mereka meminta 

kepada Allah, lalu Allah memberi mereka. " (HR. Ibnu 

Majah dan dihasankan oleh al-Albani).  

20. Do'a orang yang banyak mengingat Allah. 

Dari Abu Hurairah هنع هللا يضر dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص telah bersabda, 



 

ًرا،َوَدْعَوةُُُىمُُْدَعاؤَُُُردُ ي َُُُّلَُُثََلثَةٌُ َُكِثي ْ اِكُرُّللَِِّ َمامُُُ،اْلَمْظُلومُُِ:ُاَلذَّ   ُمْقِسطُُالَُُْواْْلِ

"Tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: Orang yang 

banyak berdzikir kepada Allah, do'a orang yang teraniaya 

dan pemimpin yang adil." (HR. al-Baihaqi dan Ath-

Thabrani dan dihasankan oleh al-Albani).  

21. Do'a orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah. 

Dari   Abu   Hurairah  هنع هللا يضر  berkata,  bersabda  Rasulullah 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص

َُعْبِديُِإَلَُُّتَ َقرَّبََُُوَماُِِبْْلَْربُُِآَذنْ ُتوُُُفَ َقدَُُْولِيًّاُِلَُُعاَدىَُمنُُْقَالَُُاّللََُُِّإنَُّ

ُِِبلن ََّواِفلُُِِإَلَُُّيَ تَ َقرَّبَُُُعْبِديُيَ َزالَُُُوَماَُعَلْيوُُِافْ تَ َرْضتُُُِمَّاُِإَلََُُّأَحبَُُِّبَشْيءٍُ

ُتوُُُفَِإَذاُُأِحبَّوَُُُحّتَُّ ُيُ ْبِصرُُُالَِّذيَُوَبَصَرهُُُبِوَُُِيْسَمعُُُالَِّذيَُْسَْعوُُُُكْنتَُُُأْحبَ ب ْ

َُولَِئنَُُِْلُْعِطيَ نَّوَُُُسأََلِنَُُوِإنُُِِْبَاََُيِْشيُالَِّتَُُورِْجَلوُُُِِبَاُيَ ْبِطشُُُالَِّتَُُوَيَدهُُُبِوُِ

ُنَ ْفسَُُِعنُُْتَ َرد ِديُفَاِعُلوَُُُأّنََُُشْيءٍَُُعنُُْتَ َردَّْدتَُُُوَماَُِلُِعيَذنَّوُُُاْستَ َعاَذِنُ

 َمَساَءتَوَُُُأْكَرهَُُُوأّنَُُاْلَمْوتََُُيْكَرهُُُاْلُمْؤِمنُِ

"Sesungguhnya Allah ُّعّزوجل berfirman, 'Barangsiapa yang 

memusuhi wali-Ku (orang yang aku cintai) sesungguhnya 



 

aku menyatakan perang terhadapnya. Dan tidaklah 

hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu 

lebih aku cintai daripada kewajiban yang telah 

kuwajibkan kepadanya, dan hamba-Ku selalu 

mendekatkan diri kepada-Ku dan melakukan hal-hal 

(amal) yang sunah sehingga Aku mencintainya, dan 

apabila aku telah mencintainya, maka akulah telinganya 

yang dia gunakan untuk mendengar dan akulah matanya 

yang dia gunakan untuk melihat, dan akulah tangannya 

yang dia gunakan untuk bertindak, dan akulah kakinya 

yang dia gunakan untuk berjalan, dan andaikata dia 

meminta sesuatu kepadaku pasti aku beri dia dan 

andaikata dia meminta perlindungan kepada-Ku sungguh 

Kulindungi dia. Dan tidaklah aku ragu tentang sesuatu 

yang aku perbuat, sebagaimana keraguan-Ku terhadap 

seorang Mukmin yang membenci kematian dan aku 

membenci menyakitinya." (HR. al-Bukhari). 

Dan inilah orang yang dicintai yang selalu 

mendekatkan diri dan memiliki kedudukan yang agung di 

sisi Allah, apabila dia meminta sesuatu kepada Allah 

maka Allah memberinya, dan jika dia meminta 

perlindungan maka Allah akan melindunginya, dan jika 

berdo'a maka Allah mengabulkannya, maka dia selalu 

menjadi orang yang dikabulkan do'anya. Karena 

kemuliannya di sisi Rabbnya ُّعّزوجل, dan sungguh banyak 



 

dari ulama Salafus Shalih yang terkenal dengan 

terkabulnya do'a-do'a mereka. 

Dan di dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim 

bahwa Rubayyi' binti Nadhr telah memecahkan gigi seri 

seorang hamba sahaya, lalu dia tawarkan kepada mereka 

untuk membayar diyat atau denda dan mereka menolak, 

lalu meminta maaf, mereka menolak, maka akhirnya 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص memutuskan perkara mereka dengan hukum 

qishas berkata Anas Ibnu Nadhr, "Apakah dipecahkan 

juga gigi seri Rubayyi'?" Demi dzat yang telah mengutus 

engkau dengan kebenaran tidak akan dipecahkan gigi 

serinya, maka kaum itu pun ridha lalu mangambil ganti 

rugi, maka Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

َُِلَبَ رَّهُُُاّللََُُِّعَلىُأَْقَسمََُُلوَُُْمنُُْاّللَُُِِّعَبادُُِِمنُُِْإنَُّ

"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang 

jika dia bersumpah kepada Allah dia akan 

mengabulkannya." (HR. al-Bukhari). 

Dan dari Anas Ibnu Malik هنع هللا يضر Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

"Berapa banyak orang yang lemah, miskin lagi dihina 

yang hanya memiliki dua pakaian lusuh, kalaulah dia 

bersumpah kepada Allah, Allah akan memenuhinya di 

antara mereka itu dialah al-Barra' Ibnu Malik." (HR. al-



 

Hakim dan dishahihkannya serta disepakati oleh adz-

Dzahabi). Adapun lafaznya pada riwayat at-Tirmidzi: 

َُِلَبَ رَّهُُُاّللََُُِّعَلىُأَْقَسمََُُلوَُُْلوُُُيُ ْؤبَوَُُُّلُُِطْمَرْينُُِِذيُرََُأْغب ََُُأْشَعثَُُِمنَُُْكمُْ

ُهمُْ  َماِلكٍُُْبنُُُاْلبَ َراءُُُِمن ْ

"Berapa banyak orang yang kusut, berdebu yang hanya 

memiliki dua pakaian lusuh yang tidak pernah 

diperhatikan orang, kalaulah dia bersumpah kepada 

Allah, Allah akan memenuhinya di antara mereka itu 

dialah al-Barra Ibnu malik." (HR. at-Tirmidzi). 

Dan ketika peperangan sedang berkecamuk, kaum 

Muslimin berkata, "Wahai Barra', bersumpahlah kepada 

Rabb-mu!" Maka dia berkata, "Wahai Rabb, aku 

bersumpah kepada Engkau bahwa Engkau akan memberi 

kami bahu-bahu mereka sehingga musuh itu kalah." Dan 

pada hari Tustar, dia berkata, "Aku bersumpah kepada 

Engkau wahai Rabb, bahwa Engkau berikan kepada kami 

bahu-bahu mereka dan Engkau jadikan aku orang yang 

pertama mati syahid, lalu mereka (musuh) memberikan 

bahu-bahu mereka dan Barra' terbunuh dalam keadaan 

syahid. (HR. Abu Nu'aim di dalam kitab al-Hilyah 1/350). 

Dan Ibnu Rajab هللاُرمحو  banyak sekali menyebutkan 

dalam kitabnya "Jaami 'ul 'Ulum wal Hikum" contoh 



 

tentang bagai-mana Allah mengabulkan permohonan dari 

hamba-hamba-Nya yang beriman. (Jami'ul 'Ulum wal 

Hikam, hal 348-356). Dan begitu juga Syaikhul Islam 

telah menyebutkan perkara-perkara yang agung tentang 

hal tadi dalam kitabnya "Perbedaan Antara Wali Allah dan 

Wali Syetan" (Hal 306-320). Dan begitu juga Ibnu Abud 

Dunya telah menyebutkan dalam kitabnya "Kitab Mujabi 

ad-Da'wah (orang-orang yang dikabulkan do'anya)" 

perkara-perkara yang agung. (Hal 17-18).[] 


