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DOA 

[ Siri 2 ] 

Berdoa hendaklah penuh dengan keyakinan bahawa Allah akan 
memakbulkan doanya.Hanya jiwa yang tidak khusyuk ketika berdoa 
sahaja yang ragu-ragu terhadap penerimaan Allah. 
 
Sabda Nabi s.a.w:  
“Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dengan 
kemustajabannya.Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menerima 
doa dari jantung hati yang lalai dan alpa”.  

(Riwayat al-Tirmizi, dinilai sahih oleh al-Albani). 

Namun, waktu dan ketika yang dipilih oleh Allah untuk sesuatu doa itu 
diperkenankan, hanya dalam ilmu Allah. Kadang-kala dilewatkan atas 
hikmah yang DiaMahaMengetahui, dan insan yang berdoa juga biasanya 
akan tersingkap hikmah tersebut apabila tiba masanya. Sehingga apabila 
tiba waktu doa itu ditunaikan Allah, baru kita akan merasa betapa 
beruntungnya kemustajaban itu hadir pada waktu tersebut. Maka jangan 
putus asa dalam berdoa.            
 
Sabda Nabi s.a.w : 
“Sentiasa doa dimustajabkan untuk seorang hamba Allah selagi 
mana dia tidak berdoa untuk membuat sesuatu dosa, atau 
memutuskan silaturrahim, selagi dia tidak tergopah-
gapah”.Ditanya baginda : “Apa itu tergopoh-gapah ? “. Sabda 
baginda : “Apabila dia berkata : aku telah pun berdoa ! aku telah 
pun berdoa !, tetapi aku tidak nampak pun dimustajabkan 
untukku, lalu dia berhenti ketika itu dan meninggalkan doa“. 

(Riwayat Muslim). 

Cara bagaimana Allah memustajabkan sesuatu pengharapan atau doa 
hamba itu juga berbeza-beza.Mungkin tidak seperti jalan yang disangka 
hamba yang berdoa itu, tetapi Allah sesuatu yang lain yang lebih baik 
untuknya.Umpamanya, mungkin seorang hamba meminta kekayaan yang 
besar atas andaian dengan kekayaan itu maka dia akan bahagia.  
 
Namun Allah mengetahui tentang hal hamba tersebut yang mana 
kekayaan besar boleh memudaratkan iman atau persekitarannya yang 
lain. Allah mungkin menggantikan kekayaan yang besar itu dengan rezeki 
yang mencukupi, kesihatan yang baik, anak-anak yang soleh dan 
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keluarga yang bahagia.Kesemua itu membawanya mencapai ketenangan 
hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 
 
Maka insan hendaklah jangan cepat menyatakan doanya tidak diterima, 
sebaliknya hendaklah dia sentiasa menyemak dan menilai segala kurnia 
Allah yang ada di sekelilingnya.Kemustajaban doa itu berlaku dalam 
berbagai bentuk. Sehingga ada yang Allah tangguhkan apa yang diminta 
itu kehari akhirat, kerana Allah mengetahui bahawa di saat itu insan 
tersebut lebih memerlukan apa yang diminta tersebut.  
 
Sabda Nabi s.a.w : 
“Tiada seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa yang tiada 
dalamnya dosa, atau memutuskan silaturahim melainkan Allah 
akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga perkara: samada 
disegerakan kemakbulan, atau disimpan untuk diberikan pada 
hari akhirat, atau pun dijauhkan keburukan yang sepadan 
dengannya”. 

(Riwayat Ahmad, Al-Bazzardan Abu Ya’ladengansanad yang sahih). 

Diharapkan artikel ini dapat memberi manfaat kepada semua. 

 

 

~ Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang 
Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdo'a kepada-Ku, 
maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku, 

agar mereka selalu berada dalam kebenaran ~ 

al-Baqarah: 2: 186 

 


