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Saudaraku! ‘Kan kusebut dirimu dalam doaku! 
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ا َو ِذ يٌفا اُء وٌف ا َو ا َو َو ُء وا َو َّل َو ا ِذاَّل َو ااِذ َّل ِذ يَو ا ِذ ا ُء ُء  ِذ َو ااِذ اًّل  ا َو ْن َو ْن ا َو َو ِذ يَو وِذ ا َو َو ُء اَو ا ِذ اْن واِذ َو اواَّل ِذ يَو ِذ ْن َو اِذ ااَو َو ا َو ا َو َّل َو اواْن ِذ ْن ا َو ُء اُء وَو ا َو ْن ِذ ِذيْن يْن ا َو اُء وا ِذ واَّل ِذ يَو   َو

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: “Wahai Rabb Kami, ampunilah 

kami dan saudara-saudara kami telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian 

terhadap orang-orang yang beriman (berada) dalam hati kami. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun 

lagi Maha Penyayang.” (Al-Hasyr: 10) 

Diantara keutamaan-keutamaan iman yang itu merupakan buah dari keimanan seorang muslim dan akan nampak pada 

segi amalan lahiriyah-nya adalah mereka sangat bersemangat untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada saudaranya 

sesama muslim, baik itu berbentuk pengajaran ilmu yang bermanfaat atau bantuan yang berupa materi atau paling 

minimal ia akan mendoakan kebaikan padanya. 

Hanya saja hal ini timbul disebabkan adanya sisi kebersamaan didalam keimanan. Dan hal tersebut akan memberikan 

sebuah konsekuensi adanya suatu ikatan persaudaraan diantara sesama kaum mukminin. Dengan timbulnya suatu ikatan 

persaudaraan diantara kaum mukminin, pada akhirnya, akan membuahkan hasil yang menggembirakan berupa saling 

mencintai dan saling mendoakan dengan kebaikan diantara mereka. 

Para pembaca yang kami hormati, marilah kita mencoba merenung sejenak untuk bisa menghayati makna-makna dan bisa 

mengambil beberapa faedah yang bisa dipetik dari cuplikan ayat diatas. 

Makna dari: 

ا َو ْن ِذ ِذيْنا يْن ا َو اُء وا ِذ واَّل ِذ يَو   َو

adalah: Orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Anshar yaitu para tabi‟in dan kaum muslimin setelahnya sampai 

hari kiamat. 

Mereka mendoakan ampunan bagi saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dalam keimanan, yaitu para 

shahabat (Muhajirin dan Anshar) Radhiallahu „anhum. 

Dan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa‟di berkata dalam kitabnya,Taisirul Karimir Rahman, menafsirkan ayat 

tersebut, bahwa doa ini (ayat ini) mencakup segenap kaum mukminin yang terdahulu baik dari kalangan shahabat 

maupun kaum mukminin yang hidup sebelum masa shahabat, dan juga kaum mukminin yang datang setelah para 

shahabat. 

Jadi doa mereka mencakup semua kaum mukminin. Mereka mendoakan bagi saudaranya sesama mukmin dengan 

kebaikan dalam keadaan saudaranya tersebut tidak hadir di hadapannya dan tanpa sepengetahuannya. Inilah yang 

diistilahkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya dengan (  َاالُّد َا اُء  ِب َا ْه ِب  اْه َا ْه ِب  ). 

Adalah suatu doa yang dilakukan tanpa kehadiran orang yang didoakan dan juga tanpa sepengetahuannya.   Dan insya 

Allah akan datang penjelasannya melalui hadits-hadits Rasulullah Shalallahu „alaihi wa Sallam. 
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Perlu diketahui, bahwasanya amalan yang seperti ini merupakan bukti dan petunjuk yang kuat dan jelas akan kejujuran 

dan kesempurnaan keimanan seseorang. Sebab bagaimana tidak sedangkan Rasulullah Shalallahu „alaihi wa 

Sallam bersabda: 

يِذا ااِذ َو ْن ِذ اِذ َو ِذ يِذا َو ا ُء ِذ ُّب ا َو َّل ا ُء ِذ َّل يْن ا َو َو ُء ُء يُء   َوا ُء ْن ِذ

“Tidak sempurna keimanan salah seorang diantara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai 

bagi dirinya sendiri (dari segala hal yang baik).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Maka jika engkau mendoakan bagi saudaramu suatu kebaikan apapun tanpa sepengetahuannya bahwa engkau telah 

mendoakannya dan juga tanpa adanya wasiat dari dirinya untuk minta didoakan dengan sesuatu, maka hal itu merupakan 

suatu petunjuk akan kecintaanmu yang jujur kepada saudaramu tersebut. Ini juga berarti bahwa engkau benar-benar 

menginginkan suatu kebaikan ada pada diri saudaramu sebagaimana engkau menginginkan kebaikan itu ada pada dirimu 

sendiri. 

Untuk itu kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala agar dihilangkan dari diri kita penyakit-penyakit yang bisa 

menghalangi timbulnya sifat kecintaan. Allah Subhanahu wa Ta‟ala mengisahkan doa mereka dalam firman-Nya: 

ا َو ِذ يٌفا اُء وٌف ا َو ا َو َو ُء وا َو َّل َو ا ِذاَّل َو ااِذ َّل ِذ يَو ا ِذ ا ُء ُء  ِذ َو ااِذ اًّل  ا َو ْن َو ْن  “  َو َو

“…Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman (berada) dalam hati kami. Ya Rabb 

kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (Al-Hasyr: 10) 

-Imam Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya, Al-Jami‟ li Ahkamil- Qur`an, bahwa makna (   ِب ًّال  ) adalah sifat dendam 

dan iri hati. 

Disini Allah Subhanahu wa Ta‟ala menyebutkan dalam firman-Nya bahwa dalam doa tersebut mereka memohon kepada 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala agar dihilangkan dari hati-hati mereka sifat dendam dan iri hati, baik sedikit maupun banyak. 

Yang mana jika hilang dua sifat tercela tersebut, maka akan tertanam dalam hati itu sifat kebalikannya, yaitu adanya 

kecintaan sesama mukmin, loyalitas, saling menasehati, dan lain-lain. 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman: 

واْنيُء ْن ِذ َو اِذا ا َو اِذ ْنيُء ْن ِذ ِذ يَو ا َو اْن ِذ َو ااِذ َو و ْن َو ْن ِذ ْن ١٩:ا  ي   َو  

“Dan memohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) kaum mukminin, baik yang laki-laki maupun 

perempuan.” (Muhammad: 19) 

Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta‟ala memerintahkan nabi-Nya Shalallahu „alaihi wa Sallam agar beliau berdoa 

meminta ampun atas dosa-dosanya dan juga memintakan ampunan bagi saudara-saudaranya kaum mukminin, laki-laki 

dan perempuan. 

Hal yang senada juga Allah Subhanahu wa Ta‟ala kisahkan dalam firman-Nya tentang doa nabi Ibrohim „Alaihis Salam: 

اواْن ِذ َو  ُءإ  و  ي ا َو ُء مُء مَو ا َو ْن اِذ ْنيُء ْن ِذ ِذ يَو ا َو واِذ َويَّل اِذ َو ااِذ ا َو ٤١:ا َو َّل َو اواْن ِذ ْن  
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“Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan segenap orang-orang yang beriman pada hari terjadinya 

hisab (hari kiamat).” (Ibrohim: 41) 

Potongan dua ayat diatas kembali menunjukkan tentang mendoakan saudaranya dengan kebaikan tanpa sepengetahuan 

dan kehadiran saudaranya di hadapannya. 

Kesimpulan dari ayat-ayat yang telah kita lewati itu bahwasanya mendoakan saudaranya dengan kebaikan tanpa 

sepengetahuannya merupakan petunjuk, jalan dan amalan yang telah diamalkan oleh para rasul ل  ن  اص ة و اس م  . 

Keutamaan amalan ini 

Para pembaca yang sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta‟ala, setelah kita bisa memahami makna 

ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta‟aladiatas dan juga mengambil faedah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, maka 

sekarang marilah kita melihat kepada petunjuk Rasulullah Shalallahu „alaihi wa Sallam dalam masalah ini. 

Al-Imam Muslim meletakkan beberapa hadits dalam masalah ini dalam kitabShohih-nya yang kemudian diberi judul oleh 

Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi‟i: “Keutamaan doa untuk kaum muslimin dengan tanpa sepengetahuan dan kehadiran 

mereka.” 

Rasulullah Shalallahu „alaihi wa Sallam bersabda dalam hadits dari shahabiyah Ummud Darda`: 

عَو ا ا ُء َّليَو ادَو ا ُء َو َّل ٌف يِذا َو َو ٌف ا َو ْن ِذ َو ِذ يِذا ِذظَوهْن ِذاواْن َو ْن ِذا ُء ْن َو َو  َوةٌفاعِذ ْن َو ا ِذ اواْنيُء ْن ِذيِذ اِذ ةُءاواْنيَو ْن عْن َو دَو

ا ِذيِذ ْن ٍرا اَو َو ا َو ا ِذيِذا  ِذ يَو اواْنيُء َو َّل ُء اواْنيَو َو ُء َو ِذ يِذا ِذ َو ْن ٍرا َو اَو   ِذ

“Doa seorang muslim kepada saudaranya secara rahasia dan tidak hadir di hadapannya adalah sangat dikabulkan. Di 

sisinya ada seorang malaikat yang ditunjuk oleh Allah. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat 

tersebut berkata (kepadanya): “Ya Allah, kabulkanlah, dan (semoga) bagimu juga (mendapatkan balasan) yang 

semisalnya.” (HR. Muslim) 

Kisah selengkapnya dari hadits diatas adalah sebagai berikut: Seorang laki-laki datang ke negeri Syam, kemudian ia ingin 

bertemu dengan Abud Darda`Radhiallahu „anhu di rumahnya namun beliau tidak ada dan hanya mendapati Ummud 

Darda`. Ummud Darda` berkata, “Apakah kamu ingin pergi haji tahun ini?” Orang tersebut menjawab, “Ya.” Ummud 

Darda` mengatakan, “Doakanlah kami dengan kebaikan. Karena sesungguhnya Rasulullah Shalallahu „alaihi wa 

Sallam bersabda,” kemudian Ummud Darda` menyebutkan hadits diatas. 

Al-Imam An-Nawawi رحه هللا menjelaskan hadits diatas dalam kitabnya, Al-Minhaj, dengan mengatakan, “Makna    ا       

adalah tanpa kehadiran orang yang didoakan di hadapannya dan tanpa sepengetahuannya. Amalan yang seperti ini benar-

benar menunjukkan di dalam keikhlasannya. 

“Dan dahulu sebagian para salaf jika menginginkan suatu doa bagi dirinya sendiri, maka iapun akan berdoa dengan doa 

tersebut bagi saudaranya sesama muslim dikarenakan amalan tersebut sangat dikabulkan dan ia akan mendapatkan 

balasan yang semisalnya.” 

Asy-Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin menjelaskan, “Bahwasanya jika seseorang mendoakan saudaranya (sesama 

muslim) dengan tanpa sepengetahuan dan kehadiran saudaranya di hadapannya. Seorang malaikat berkata, „Amin (Ya 

Allah, kabulkanlah), dan bagimu juga (mendapatkan balasan) yang semisalnya.‟ Maka malaikat akan mengaminkan atas 

doamu jika engkau mendoakan bagi saudaramu tanpa sepengetahuan dan kehadirannya.” 



Wahyu Kresna El Haidar | http://elfaruq.wordpress.com  4 

 

Syarat-syarat dikabulkannya doa 

Pembaca yang semoga Allah Subhanahu wa Ta‟ala merahmati kita semua, setelah kita mengetahui bahwa mendoakan 

orang lain tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuannya adalah salah satu faktor pendorong dikabulkannya sebuah doa. 

Namun ada perkara yang sangat penting untuk kita ketahui agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‟ala. 

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebut syarat-syarat dikabulkannya doa, yaitu: 

Pertama: Ikhlash karena Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

Hendaknya seseorang yang berdoa mengikhlashkan di dalam doanya menengadah kepada Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala dengan hati yang khusyu‟, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala karena ia tahu bahwa hanya 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala yang mampu mengabulkan doanya, dan berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala untuk terkabulnya doa tersebut. 

Kedua: Merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

Ketika berdoa merasa dalam kondisi sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Dan sesungguhnya hanya 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan serta bisa menghilangkan 

musibah/kesusahan yang menimpanya. 

Adapun orang yang berdoa dalam keadaan merasa tidak butuh kepada AllahSubhanahu wa Ta‟ala akan tetapi ia berdoa 

sebagai kebiasaan saja, maka yang demikian tidak pantas untuk dikabulkan doanya. 

Ketiga: Meninggalkan makanan yang haram 

Hendaknya ia meninggalkan makan dari makanan yang haram, karena makan dari makanan yang haram akan menjadi 

penghalang dikabulkannya doa seseorang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shohih dari 

Rasulullah Shalallahu „alaihi wa Sallam. Beliau Shalallahu „alaihi wa Sallambersabda: 

ا ا ِذيِذاواْنيُء ْن َو ِذ يَو ا ِذيَو ا َو َو َو اواْنيُء ْن ِذ ِذ يَو َوا َو َو َو اَّللاَّل اطَو ِّ   ا َو ِذوَّل ا ِذ َّل ا َو ْن َو ُء ا َو َواطَو ِّ ٌف اَّللاَّل ا ِذوَّل  َو ُّبهَو اوا َّل سُء

ا اا} َو َو اَو اعَو ِذ يٌف يَو ُء وَو يَو ُء واصَو اِذ   ا ِذاِّ ا ِذيَو ا َو ْن وعْن اواطَّل ِّ َو اِذا َو يْن ا ُء ُء وا ِذ اا{ َو ا َو ُّبهَو اوا ُّب ُء ُء  َو َو اَو

اا} يْن زَو ْن َو  ُء اطَو ِّ َو اِذا َو ا َو يْن ا  َو ُء وا ُء ُء وا ِذ اا{ َو ا َو ُّبهَو اواَّل ِذ يَو ا َوشْن َوثَو اوا َّل َو َو ا ُءطِذ  ُء اوا َّل ُء َو اذَو َو َو ثُءيَّل

ا ومٌف ا َو َو ْن َو ُءيُءا َو َو ومٌف شْن َو ُءيُءا َو َو ا َو َو ومٌف يُءا َو َو طْن َويُء ا َو َو بِّ ا َو ا َو بِّ ا َو ا َو ا َو َو ْنيِذا ِذاَو اوا َّليَو اِذ ا َويُء ُّب  َواْن َو َو

اِذ َوا ااِذ َو ا َو َواَّل ا ُء ْن َو َو بُء ومِذ ا ِذ اْن َو َو اُء ِذيَو   َو

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta‟ala adalah baik dan Ia tidaklah menerima kecuali yang 

baik. Dan sungguh Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman (kaum mukminin) dengan apa-apa yang Ia 

perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman: „Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik 

dan beramallah dengan amalan sholih.‟ Dan Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman: „Wahai orang-orang yang beriman, 

makanlah dari sesuatu yang baik apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian.‟ Kemudian beliau menyebutkan, ada 

seorang laki-laki yang sedang berpergian jauh dalam keadaan rambutnya kusut masai dan berdebu, kemudian 

menengadahkan kedua tangannya ke atas (ke arah langit) dan berkata: „Wahai Rabbku, wahai Rabbku!‟ sementara 

makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, pakaiannya adalah haram, dan ia diberi makan dari hasil yang 

haram. Maka, bagaimana bisa dikabulkan doanya?” (HR. Muslim) 
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Maka Rasulullah Shalallahu „alaihi wa Sallam menganggap jauh akan terkabulnya doa orang tersebut. Padahal orang 

tersebut telah melakukan sebab-sebab zhahir (tampak) terkabulnya doa seperti: 

1. Mengangkat telapak tangan ke arah langit (kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala), karena Allah Subhanahu wa Ta‟ala ada 

di atas „Arsy. 

2. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta‟ala “Ar Rabb” ( ا َّر ُّد ). Ber-tawassulkepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala dengan 

nama ini adalah salah satu sebab terkabulnya doa sebagaimana doa-doa dalam Al-Qur`an banyak dimulai dengan 

kata “Rabb”, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala: 

ا وبَو ةِذا َو َو َوة ا َو ِذ َو اعَو َو َو ِذ َو اْن َو ا َو َو َوة ا َو ِذ اوْلْن ا َو َّل َو ا َو ِذ َو ا ِذ اوا ُّب ا َو ُء اُء يْن ا َو  َو ِذ ْنهُءيْن

٢٠١:اوا   ة وا َّل  ِذا  

“Dan diantara mereka ada yang mengatakan (berdoa), “Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan 

di akhirat, dan jauhkanlah kami dari adzab An Nar (neraka).” (Al-Baqarah: 201) 

Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala: 

ا ادُءعَو اِذ اذُء ِّ َّل ِذ ا َو َّل َو ا َو َو َو َّل ْن يْن ةِذا َو ِذ اواصَّل َو او ْن َو ْن ِذ ا ُء ِذ يَو بِّ ااِذ اا(40) َو  َو َّل َو اواْن ِذ ْن

ا اواْن ِذ َو بُء ا َو ُء مُء مَو ا َو ْن اِذ ْنيُء ْن ِذ ِذ يَو ا َو واِذ َويَّل اِذ َو 41) َو ) ٤١ا-٤٠:ا   و  ي  

“Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku! Wahai Rabbku, kabulkanlah doaku! 

Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kaum muslimin pada hari ditegakkannya Al-Hisab (Hari 

Perhitungan).” (Ibrohim: 40-41) 

3. Berdoa dalam keadaan safar, dan safar adalah salah satu sebab terkabulnya doa. 

Akan tetapi doa orang tersebut tidak dikabulkan karena makanannya haram, pakaiannya haram, dan mendapatkan 

makanan dari hasil perkara yang haram. 

Kemudian yang penting untuk diketahui juga ketika seorang hamba berdoa untuk tidak terburu-buru akan terkabulnya 

doanya, karena terburu-buru adalah salah satu sebab penghalang terkabulnya doa. Sebagaimana sabda 

RasulullahShalallahu „alaihi wa Sallam: 

َوا اَّللاَّل اُء ادَوعَو ْن ا َو ْن ا َو ُء اُء ِذا َو اَو اَّللاَّل ا َو ا َو ُء اَو ا َو ْن َو ُء ا َو َو ْنفَو ا ِذ  َو ا َو ْن َو ْن ا َو ااَويْن يْن اِذ َو َو ِذ ُء  ُء ْن َو َو بُء

ُءااِذ  اَّللاَّل ا َو ْن َو ِذ ْن   َو َويْن

“Dikabulkan bagi salah seorang diantara kalian (ketika berdoa) selagi tidak terburu-buru.” Para shahabat bertanya: 

“Bagaimana terburu-burunya (seseorang ketika berdoa), wahai Rasulullah Shalallahu „alaihi wa Sallam?” Beliau Shalallahu 

„alaihi wa Sallam menjawab, “Ia berkata, “Saya telah berdoa akan tetapi Allah tidak mengabulkan untukku.” (HR. Al-

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad). 

Kepada Saudaraku Kaum Muslimin 

Menengok sejarah perjalanan waktu yang ada, sungguh kita patut merasa bersedih terhadap krisis yang menimpa 

saudara-saudara kita yang ada di berbagai belahan dunia. Mereka mengalami penindasan, pembantaian, pengrusakan, 
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perampasan wilayah dan bentuk-bentuk kezhaliman yang lain. Mayoritas mereka dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. 

Dan kita yang berada disini juga tidak memiliki kekuatan yang memadai, baik secara fisik maupun materi, yang dapat kita 

berikan sebagai bantuan kepada mereka selain dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala untuk 

kemenangan dan kesabaran bagi mereka, serta mendoakan kehancuran bagi musuh-musuh mereka. 

Inilah realita yang harus bagi diri kita untuk bisa memetik hikmah dari peristiwa tersebut. Al-Imam Ibnul Qoyyim dalam 

kitabnya, Al-Fawaid, mengatakan, “Bahwa keadaan seorang hamba, selamanya berputar diantara hukum-hukum yang 

berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan hukum-hukum yang berkaitan dengan turunnya 

musibah. Sehingga ia butuh, bahkan sangat membutuhkan sekali, kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala ketika ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan ia sangat membutuhkan sekali kepada kelembutan 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala tatkala turun kepadanya sebuah musibah. Sejauh mana kadar seorang hamba tersebut telah 

menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta‟ala, maka sejauh itu pulalah kadar kelembutan Allah Subhanahu 

wa Ta‟ala yang akan ia dapatkan ketika terjadi musibah yang menimpanya. 

Wallahu ta‟ala a‟lam bishshawab. 

  ص ى هللاع  ا  ي ا ع  ا ايا واص   ةا  ي  يا وا ي اهللا باوا  اي ي
http://www.assalafy.org  
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