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Fadhilah Doa Akasyah: 
 
Banyak sekali fadhilah dalam doa akasah ini, berikut beberapa fadhilah yang 
bisa kita ikhtiarkan : 
 
1. Barang siapa yang membaca doa ini sehari sekali atau seumur hidup 

sekali jika tidak dapat membaca,maka tulisannya saja diletakkan di 
dalam rumah, Allah akan memberikan ampunan atas segala dosa-
dosanya. 

2. Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam 
mimpi, maka mandilah keramas pada malam Jumat dengan memakai 
wewangian kemudian melakukan shalat dua rakaat kemudian setelah 
selesai shalat membaca doa ini lima kali dengan penuh ihklas, maka 
Insya Allah memperoleh anugrah berjumpa dengan Rasulullah dalam 
mimpi 

3. Jika ada orang yang sakit gila karena godaan syetan atau sakit panas dan 
di bacakan doa alasah ini Insya Allah lekas sembuh. 

4. Barang siapa yang tidak ingin kekurangan rizki bacalah doa ini, Insya 
Allah tidak kekurangan rizqi. 

5. Dan barang siapa mempunyai tanggungan hutang dan ingin lekas dapat 
membayarnya dengan membaca doa ini, Insya Allah lekas dapat 
membayarnya. 

6. Barang siapa yang ingin menghafalkan Alquran, maka tulisan doa ini 
dengan ambar dan minyak kasturiserta minyak za'faran ditukis dalam 
mangkok putih yang diisi dengan air, kemudian airnya diminum selama 
tujuh hari, Insya Allah akan lekas dapat menghafalkannya 

7. Jika ada orang yang meninggal dunia, tulislah doa ini pada kain 
kafannya, jika mayit ini didatangi ole dua malaikat Munkar dan Nakir 
untuk mengajukannya beberapa pertanyaannya, Insya Allah mayit ini 
akan dapat menjawabnya Allah berfirman : Sesungguhnya Aku malu 
menyiksa engkau karena ada doa ini dan menyebabkan ia lepasdari siksa 
kubur karena berkah doa ini. 

8. Jika ada anak,istri, pembantu atau yang lainnya pergi dari rumah tanpa 
pamit maka lakukanlah shalat dua rakaat dengan hati yang ikhlas tiga 
karena Allah sesudah membaca Al Fatihah membaca surat Al Ikhlas tiga 
kali, sesudah salam membaca doa ini, Insya Allah orang yang minngat 
tersebut akan lekas kembali. 

9. Sayyidina Usman bin Affan berkata : Sesungguhnya aku dapat 
menghafalkan Al quran berkah doa ini. 

10. Sayyidina Ali Bin Abi Thalib telah berkata : Aku menjadi kuat karena 
berkah doa ini. 

11. Barang siapa membaca doa ini setiap hari tiga kali,nanti pada hari 
kiamat wajahnya akan seperti bulan purnama tanggal 14 dan masuk 
surga tanpa kira-kira karena berkah doa ini. 
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12. Dan barang siapa yang membaca doa ini, mala Allah SWT akan selalu 

melindunginya dari bahaya kebakaran. 
13. Hasan Basri (semoga selalu mendapatkan rahmat Allah SWT berkata : 

Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : 
Sesungguhnya seseorang tidak akan memperoleh pahala seprti pahalanya 
orang yang membaca doa ini. 

14. Syech sya'ba (semoga senantiasa mendaptkan rahmat Allah SWT berkata 
: Aku mendengar dari sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berdoa 
dengan doa ini, jika ia meninggal dunia, maka akan senatiasa mendapat 
anugrah dari Allah SWT tujuh puluh ribu Malaikat yang mengantar 
jenazahnya ke qubur yang setiap satu Malaikat alam nur/cahay. Malaikat 
berkata : jangan takut engkau, sesunguhnya Allah SWT telah 
memberikan anugrah kepada engkau nanti hari kiamat dan membukakan 
pintu sorga untukmu. Allah SWT pun berfirman : Wahai Fulan 
sesungguhnya aku malu menyiksa engkau karena telah mengamalkan 
membaca doa ini. 

15. Malaikat Jibril berkata : Sesungguhnya aku melihat doa Akasah ini 
tergantung di bawah Arsy sembilan puluh ribu tahun sebelum Allah 
menciptakan bumi. 

16. Barang siapa yang membaca doa ini setiaphari, sebulan sekali, setahun 
sekali atau seumur hidup sekali, maka Allah SWT merintahkan tujuh 
puluh ribu malaikat dari langit membawa kebajikan, serta diberikan 
mudah rizqinya dan memperoleh rahmat. 

17. Doa ini apabila diamalkan tiap hari dan malam hari dengan hati ikhlas, 
maka ia tidak akan sakit kecuali sakit yang menyebabkan ia meninggal 
dunia. 

18. Jika akan bepergian atau pergi berlayar, maka bacalah doa ini sewaktu 
akan pergi dan berlayar, Insya Allah akan selama dari marabahaya. 

19. Sayyidina Abu Bakar ASh Shidiq ra telah berkata : Rasulullah SAW pernah 
bersabda padaku Janganlah kautinggalkan membaca Akasah ini karena 
sebab membaca doa ini kamu akan dapat kesentosaan dan anugrah dari 
Allah SWT dapat menghafalkan Alquran dan kitab. 

20. Sayyidina Umar Bin Khatab berkata : Rasulullah SAW telah bersabda 
Wahai Umar bacalah doa ini,karena membaca doa ini akan memperoleh 
pahala yang sangat besar, tujuh puluh ribu Malaikat berbuat kebajikan 
karena membaca doa ini, satu Malaikat mempunyai mulut,tujuh puluh 
dan mempunyai kepala tujuh puluh. Tiap satu memuji kepada Allah SWT 
dan semua itu diberikan kepada orang yang mau membaca doa ini, Allah 
memberi rahmat kepadanya. 


