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MUQADDIMAH
Pengertian berdo'a adalah memohon atau
meminta pertolongan kepada Allah SWT,
tetapi bukan berarti hanya orang yang terkena
musibah saja yang layak memanjatkan do'a.
Sebagai seorang Muslim kita layak berdo'a
walaupun dalam keadaan sehat. Do'a
merupakan unsur yang paling esensial dalam
ibadah. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw
"Do'a itu ibadah" dan "Tiada sesuatu yang paling
mulia dalam pandangan Allah, selain dari berdo'a
kepada-Nya, sedang kita dalam keadaan lapang"
Agar do’a yang kita panjatkan dapat
dikabulkan oleh Allah SWT, maka di dalam
berdo'a kita harus memperhatikan hal-hal
pokok sebelum do’a kita panjatkan. Adapun
hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum
berdoa diantaranya: tata cara, waktu dan
tempat berdo'a.
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Tata Cara Berdo'a
1. Menghadap kiblat
Hal ini berdasarkan sebuah hadis
"Rasulullah datang ketempat wuquf diArafah
dan ia menghadap kiblat lalu terus menerus
berdo'a sehingga tenggelam matahari"
2. Membaca hamdalah atau pujian, Istighfar
dan Shalawat
Salah seorang Sahabat Nabi berkata :
"Ketika Nabi Muhammad saw duduk dimesjid,
tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk, lalu ia
shalat.
Setelah
selesai
ia
membaca
doa,'Allahummaghfirlii warhamnii'. Maka
waktu itu Rasulullah pun berkata, wahai
kawan, engkau terburu-buru. Jika Engkau
shalat, duduklah dahulu kemudian bacalah pujipujian kepada Allah. Karena dia yang memiliki
pujian itu, lalu Engkau baca shalawat kepadaku
kemudian baru berdo'a .Kemudian datang
seorang yang lain setelah shalat ia memuji
Allah dan membaca shalawat untuk Nabi
Muhammad saw. dan setelah itu Nabi bersabda,
Berdo'alah akan dipenuhi."
4
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3. Dengan suara lembut dan rasa takut.
Firman Allah SWT yang berbunyi,
"Berserulah (Berdo'a) kepada Tuhanmu dengan
merendahkan diri dan suara yang lembut.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang melampaui batas. Dan janganlah
engkau berbuat kerusakan dibumi sesudah
(Allah SWT ) memperbaikinya, dan berdoalah
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima)
dan harap (akan dikabulkan). Sesungguhnya
rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang
yang berbuat baik." (Q.S. Al A'raf : 55-56)
4. Yakin akan dipenuhi
Didalam berdoa kita harus yakin dan
berprasangka baik kepada Allah, seperti
hadis berikut ini : "Sesungguhnya Allah
'Azza wa Jalla berfirman : Aku akan mengikuti
prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Dan Aku
selalu menyertainya apa bila ia berdoa kepadaKu".
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A. Waktu yang paling baik untuk berdo’a
1. Antara azan dan Iqamat.
2. Menjelang waktu shalat dan
sesudahnya.
3. Waktu sepertiga malam yang terakhir.
4. Sepanjang hari jum'at
5. Antara Dzuhur dan Ashar, serta Ashar
dan Maghrib
6. Ketika Khatam membaca Al-Qur'an
7. Ketika Turun hujan.
8. Ketika melakukan Tawaf.
9. Ketika menghadapi musuh dimedan
perang.
10. Dalam berdo’a sebaiknya di ulang 3
(tiga) kali.
B. Tempat-tempat yang baik untuk berdo'a
1.
2.
3.
4.
5.

Didepan dan didalam Kabah.
Dimasjid Rasulullah saw.
Di belakang makam Nabi Ibrahim as.
Diatas bukit Safa dan Marwah.
Di Arafah, di Muzalifah, di Mina dan
disisi jamarat yang tiga.
6. Di tempat-tempat yang mulia lainnya
seperti Masjid atau Mushalla.
6 I Kumpulan Do’a Sehari-hari

C. Anjuran untuk berdo'a
Firman Allah :

      








   

Artinya : ”Dan Tuhanmu berfirman:
"Berdoalah
kepada-Ku,
niscaya
akan
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orangorang yang menyombongkan diri dari
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam
dalam keadaan hina dina".

: اﻟﻨﱯ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻗﺎل
ّ ﻋﻦ
(ﱡﻋﺎءُ ُﻫ َﻮ اﻟﻌِﺒَ َﺎدة )رواﻩ اﻟﱰﻣﺪي
َ اﻟﺪ

Artinya : “Do’a adalah itu adalah ibadah”
(H.R. Turmudzi)
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ﺲ
َ  ﻟَْﻴ: اﻟﻨﱯ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻗﺎل
ّ ﻋﻦ
ِ
ِ
ﱡﻋ ِﺎء )رواﻩ
َ َﺷ ْﻲءٌ أ ْﻛَﺮَم َﻋﻠَﻰ اﷲ ﺗَﻌﺎﱃ ﻣ َﻦ اﻟﺪ
(ﺗﺮﻣﺪي و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Artinya : “Tidak ada yang lebih mulya di
hadapan Allah selain do’a” (H.R. Turmudzi
dan Ibnu Majah).

 َﻣ ْﻦ: رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
ُ ﻗَﺎل
ِ ﺳﱠﺮﻩ أن ﻳﺴﺘ
ﻴﺐ اﷲُ ﺗَﻌﺎﱃ ﻟَﻪُ ﻋْﻨ َﺪ
ﺠ
َُ
َ َْ َ
ِ ب ﻓَـ ْﻠﻴ ْﻜﺜِ ِﺮ اﻟﺪﱡﻋﺎء ﰲ اﻟﱠﺮ
ِ ِ َ اﻟﺸ
ِ
ﺧﺎء
ُ ﱠﺪاﺋﺪ واﻟ ُﻜَﺮ
ََ
()رواﻩ اﻟﱰﻣﺪي
Artinya
:
“Barang
siapa
yang
keburukannya ingin disembunyikan oleh Allah
ketika ia ditimpa masalah dan malapetaka maka
banyaklah berdo’a dengan penuh sungguhsungguh” (H.R. Turmudzi).
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Bagian
Kedua
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Do’a-do’a yang dikutip
dari Al Qur’an
1. Doa Mohon Kebaikan Demi Akhirat

      
    

Artinya: "Ya Tuhan, berilah kami
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta
selamatkanlah kami dari siksa neraka." (QS. AlBaqarah: 201).
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2. Doa Tabah Menghadapi Lawan

      

    

Artinya: "Ya Tuhan, limpahkanlah
kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian
kami, serta tolonglah kami dalam mengalahkan
orang-orang kafir." (QS. Al-Baqarah: 250).
3. Doa Diberi Keteguhan Iman

       
       



Artinya: "Ya Tuhan, janganlah Engkau
jadikan hati kami condong kepada kesesatan
sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami,
12
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dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisiMu. Sungguh hanya Engkaulah Yang Maha
Pemberi karunia." (QS. Âli 'Imrân: 8).
4. Doa Kekuatan Iman

      

  

Artinya: "Ya Tuhan, sungguh kami telah
beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan
selamatkanlah kami dari siksa neraka:" (QS. Âli
'Imrân: 16).
5. Do’a Husnul Khâtimah (akhir yang baik)
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Artinya: "Ya Tuhan sungguh kami telah
mendengar seruan yang menyeru kepada iman:
"Barimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka
kami pun beriman. Ya Tuhan, ampunilah dosadosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan
kami, serta matikanlah kami beserta orang-orang
yang banyak berbuat kebajikan. Ya Tuhan,
berilah kami apa yang telah Engkau janjikan
kepada kami dengan perantaraan rasul-rasulMu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada
hari kiamat nanti. Sungguh Engkau sama sekali
tidak akan pernah menyalahi janji." (QS. Âli
Imrân: 193-294).

14
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6. Doa Penyesalan / Istighfar Nabi Adam

      
    

Artinya: "Ya Tuhan, kami telah
menganiaya dm kami sendiri, dan jika Engkau
tidak mengampuni kami serta memberi rahmat
kepada kami, niscaya kami termasuk orangorang yang merugi." (QS. Al-A'râf 23).
7. Doa Mohon Perlindungan dari Api Neraka

      
Artinya: "Ya Tuhan, janganlah Engkau
tempatkan kami bersama-sama dengan orangorang zhalim." (Al-A'râf 47).
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8. Doa Mohon Keadilan

 
      

  

Artinya: "Ya Tuhan, berilah keputusan
antara kami dan kaum kami dengan haq (adil).
Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaikbaiknya." (QS. Al-A'râf 89).
9. Doa Mohon Keselamatan

     

     

Artinya: "Ya Tuhan, janganlah Engkau
jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang
zhalim, dan selamatkanlah kami dengan curahan
rahmat-Mu dari tipu daya orang- orang yang
kafir." (Qs. Yûnus: 85-86).

16

I Kumpulan Do’a Sehari-hari

10. Doa Mohon Perlindungan

       

       

   

Artinya: "Ya Tuhanku, sungguh aku
berlindung kepada-Mu dari memohon sesuatu
yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan
sekiranya Engkau tidak memberi ampunan serta
tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya
aku akan termasuk golongan orang-orang yang
merugi." (QS. Hûd: 47).
11. Doa Permohonan Ampunan
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Artinya : “Ya Tuhan kami, beri ampunlah
Aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orangorang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari
kiamat). (QS. Ibrâhîm: 41-42).
12. Doa Mohon Tempat yang Baik

     

      



Artinya: "Ya Tuhanku, masukkanlah aku
secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula
aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah
kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan (pemimpin)
yang menolong." (Al-Isrâ': 80).
13. Doa Mohon diberi Kemudahan

       

  

18
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Artinya: "Ya Tuhan kami, berikanlah
rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan
sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus
dalam urusan kami ini." (QS. Al-Kahfi: 10).
14. Doa Kelapangan Hati

       

      
 

Artinya: "Ya Tuhan, lapangkanlah
dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan
lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka
mengerti perkataanku." (QS. Thâha: 27).
15. Doa Mohon Jodoh dan Keturunan yang
Baik
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Artinya: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau
membiarkan aku hidupku seorang diri, dan
Engkaulah pewaris yang paling baik." (QS. AlAnbiyâi': 89).

  
      
   

Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku dari
sisi-Mu seorang anak yang baik. Sungguh
Engkau Maha Pendengar doa." (QS. Âli
'Imrân: 38).
16. Doa Terhindar dari Godaan Syaiton

      
     
Artinya: "Ya Tuhanku, aku berlindung
kepada-Mu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku
berlindung pula kepada-Mu, ya Tuhan kami
20
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dari kedatangan mereka kepadaku." (OS. AlMukminûn: 97-98).
17. Doa Mohon Perlindungan dari Azab
Neraka Jahannam

      
   
Artinya: "Ya Tuhan kami, jauhkanlah
adzab Jahanam dari kami, Sungguh 'adzab itu
adalah kebinasaan yang kekal." (QS. AlFurqân: 65).
18. Doa Mensyukuri Ni'mat
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Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku ilham
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada
kedua
orang
ibu-bapakku
dan
untuk
mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai,
serta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke
dalam golongan hamba-hamba-Mu yang
shalih." (QS. Al-Naml: 19).
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Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku ilham
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada
kedua orang ibu-bapakku, dan untuk
mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai,
serta berilah kebaikan kepadaku dengan memberi
kebaikan kepada anak cucuku. Sungguh aku
bertaubat kepada-Mu, dan sungguh aku adalah
termasuk golongan orang-orang yang berserah
diri." (QS. Al-Ahqâf. 15).
19. Doa Mohon Keluasan Rahmat

   

ِ
ﺖ
َ َوﺳ ْﻌ
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Artinya: "Ya Tuhan kami, rahmat dan
ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah
ampunan kepada orang-orang yang bertaubat
dan mengikuti jalan-Mu serta peliharalah
mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala
Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam
sorga yang telah Engkau janjikan kepada mereka
dari orang-orang shalih di antara bapak-bapak
mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka
semua. Sungguh Engkaulah Yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah
mereka dari balasan kejahatan." (QS. AlMukmin: 7-8)
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20. Doa Selamat dari Kedengkian

     

      
     

Artinya: "Ya Tuhan kami, ampunilah
dosa-dosa kami dan dosadosa saudara-saudara
kami yang telah mendahului kami dengan
membawa iman, dan janganlah Engkau
membiarkan kedengkian dalam hati kami
terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan
kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi
Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr: 10).
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21. Doa Bertawakkal Kepada Allah

        
      

       

 

Artinya: "Ya Tuhan kami, hanya kepada
Engkaulah kami bertawakal, hanya kepada
Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada
Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah
bagi orang-orang kafir. Ya Tuhan kami,
ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh hanya
Engkau Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana." (Al-Mumtahanah: 4-5).
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22. Doa Melihat Keajaiban Alam

       

  

Artinya: "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau
menciptakan alam ni dengan sia-sia. Maha Suci
Engkau, maka selamatkanlah kami dari siksa
neraka." (QS. Âli 'Imrân: 191).
23. Doa Mohon Perlindungan dari Orangorang Dzalim

     

     
     

Artinya: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah
kami dari negert yang zhalim penduduknya ini,
dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu serta
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berilah kami penolong dari sisi-Mu." (QS. AlNisâ': 75).
24. Doa Mohon Rizqi

      

     

      

Artinya: "Ya Allah Tuhan kami,
turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari
langit yang pada hari turunnya hidangan itu
akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orangorang yang bersama kami dan yang datang
sesudah kami, serta menjadi tanda bagi
kekuasaan-Mu. Berilah kami rizki, dan
Engkaulah Pemberi rizki yang paling utama."
(OS. Al-Mâ'idah: 114).
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25. Doa Agar Diberi Kedudukan yang Mulia

     

 

Artinya: “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku
pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah
sebaik-baik pemberi tempat.” (QS. AlMukminûn: 29).
26. Doa Agar Diberi Hikmah











    

       
  

Artinya: "Ya Tuhanku, berikanlah
kepadaku hikmah dan pertemukanlah aku
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dengan orang-orang yang shalih, serta
jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang
yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku
termasuk golongan orang-orang yang mewarisi
sorga yang penuh nikmat." (QS. Al-Syu'ârâ':
83-85).
27. Doa Agar Diberi Bangunan Indah di Surga

        

    

 

Artinya: "Ya Tuhanku, bangunlah
untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam sorga,
dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan
perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari
kaum yang zhalim." (QS. Al-Tahrîm: 11).
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28. Doa Agar Terhindar dari orang-orang Zhalim

      

    

   

Artinya: "Ya Tuhanku, ampunilah dosadosaku dan dosa kedua ibu-bapakku, serta dosa
orang yang masuk ke rumahku dengan
membawa iman, dan orang beriman laki-laki
maupun perempuan. Dan janganlah Engkau
tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu
selain kebinasaan." (QS. Nûh: 28).
29. Doa Agar Terlepas dari Kesulitan /Istigfar

Nabi Yunus

      
  

Kumpulan Do’a Sehari-hari I 31

Artinya: "Tidak ada Tuhan selain
Engkau. Maha Suci Engkau, sungguh aku
adalah termasuk orang-orang yang zhalim."
(QS. Al-Anbiyâ': 87).
30. Doa Agar diberi Cahaya dan Ampunan

        
   
Artinya:
"Ya
Tuhan
kami,
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan
ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh Engkau
Maha Kuasa alas segala sesuatu." (Al-Tahrîm:
8).
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Bagian
Ketiga
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Do’a-do’a yang dikutip
dari Hadits
1. Doa Mohon Ampunan Dosa

اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮِﱃ َﺧ ِﻄْﻴﺌَِﱴ َو َﺟ ْﻬﻠِﻰ َواِ ْﺳَﺮ ِاﰱ ِﰱ
ِ
ﺖ اَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑِِﻪ ِﻣ ﱢﲎ
َ ْاَْﻣ ِﺮى ُﻛﻠﱢﻪ َوَﻣﺂاَﻧ
Artinya: "Ya Allah, ampunilah kesalahan,
kebodohan dan keterlaluanku dalam segala
urusan, dan ampuni pula segala dosa yang
Engkau lebih mengetahui daripada aku."
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2. Doa Kebaikan Dunia Akhirat

ِ
ِ َاَﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ا
ِ
ِ
ُﺼ َﻤﺔ
ْ ﺻﻠ ْﺢ ِﱃ دﻳِْﲎ اﻟﱠﺬ ْي ُﻫ َﻮ ﻋ
ْ ُ
ِ اَﻣ ِﺮى واَﺻﻠِﺢ ِﱃ دﻧْـﻴﺎي اﻟﱠِﱴ ﻓِﻴـﻬﺎ ﻣﻌ
،ﺎﺷﻰ
ََ َْ
َ َُ ْ ْ َ ْ
ِ
ِ َوا
ِ
ِِ
اﺟ َﻌ ِﻞ
ْ َ
ْ ﺻﻠ ْﺢ ِﱃ آﺧَﺮﺗﻰ اﻟﱠِﱴ ﻓْﻴـ َﻬﺎ َﻣ َﻌﺎدى َو
ت
ْ
َ اﺟ َﻌ ِﻞ اﻟْ َﻤ ْﻮ
ْ  َو،اﳊَﻴَﺎ َة ِزﻳَ َﺎد ْة ِﱃ ِﰱ ُﻛ ﱢﻞ َﺧ ٍْﲑ
اﺣﺔً ِﱃ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ َﺷﱟﺮ
َ َر
Artinya: "Ya Allah, perbaikilah urusan
agamaku yang menjadi pegangan bagi setiap
urusanku. Perbaikilah duniaku yang di situlah
urusan kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang
ke sanalah aku akan kembali. Jadikanlah hidupku
ini sebagai tambahan kesempatan untuk
memperbanyak amal kebajikan, dan jadikanlah
kematianku sebagai tempat peristirahatan dari
setiap kejahatan."
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3. Doa Mohon Petunjuk Allah

ِ
ﻚ َر ْﲪَﺔً ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨ ِﺪ َك ﺗُـ ْﻬ ِﺪى ِﺑَﺎ
َ ُاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَ ْﺳﺄَﻟ
ِ ِ
ِ ِ
ﱳ
ََ  َوﺗَـ ُﺮﱠد ﺑَﺎ اﻟْﻔ. َوَْﲡ َﻤ ُﻊ ﺑَﺎ َﴰْﻠﻰ،َ◌ﻗ ْﻠِﱮ
ﻆ ِﺑَﺎ َﻏﺎﺋِِﱮ
ُ ﺼﻠِ ُﺢ ِﺑَﺎ ِدﻳِْﲎ َوَْﲢ َﻔ
ْ َُﻋ ﱢﲎ َوﺗ
ِ وﺗَـﺮﻓَﻊ ِﺑﺎ ﺷ
.ﺎﻫ ِﺪى َوﺗُـَﺰﱢﻛﻰ ِﺑَﺎ َﻋ َﻤﻠِﻰ
َ َ َُْ
ض ِﺑَﺎ َو ْﺟ ِﻬﻰ َوﺗُـ ْﻠ ِﻬ ُﻤ ِﲎ ِﺑَﺎ ُر ْﺷ ِﺪى
َوﺗُـ َﱢ
ُ ◌ّ ﱯ
ِ وﺗُـﻌ
ﺼ ُﻤ ِﲎ ِﺑَﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ ُﺳ ْﻮٍء
َْ
Artinya: "Ya Allah, aku memohon kepadaMu curahan rahmat dari sisi-Mu, yang
dengannya
hatiku
mendapat
petunjuk,
terkumpul segala yang bercerai-berai dan
terhimpun segala yang terpisah-pisah, tertolak
segala fitnah atas diriku dan bertambah baik
urusan agamaku, terpelihara segala sesuatu
yang jauh dariku dan terangkat apa yang dekat
denganku, disucikan segala perbuatanku dan
dicerahkan wajahku, diberi ilham menuju
petunjuk dan terpelihara diriku dari segala
sesuatu yang jelek."
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4. Doa Mohon
Ampunan

Curahan

Rahmat

dan

ِاَﻟﻠﱠﻬﻢ ا
ﺖ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻰ ﻇُْﻠ ًﻤﺎ َﻛﺜِْﻴـًﺮا
ﻤ
ﻠ
ﻇ
ﱏ
ﱢ
َ
َ
ُﱠ
ُ ْ
ِوﻻَﻳـﻐ ِﻔﺮ اﻟ ﱡﺬﻧـﻮب ا
ﱠ
ﺖ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮِﱃ َﻣ ْﻐ ِﻔَﺮًة
ﻧ
ا
ﻻ
ْ
َ
َ
َ ُْ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ﺖ اﻟْﻐَ ُﻔ ْﻮُر اﻟﱠﺮِﺣْﻴ ُﻢ
َ ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨﺪ َك َو ْار َﲪِْﲎ اﻧﱠ
َ ْﻚ اَﻧ
Artinya: "Ya Allah, aku telah banyak
berbuat zhalim terhadap diriku sendiri, dan
tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali
Engkau, maka curahkanlah ampunan dan belas
kasih kepadaku dari sisi-Mu. Sungguh Engkau
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
5.

Doa Sayyidul Istighfar

ِ ِ
ﺖ َﺧﻠَ ْﻘﺘَِﲎ َواَﻧَﺎ
َ ْﺖ َرﱢﰊ ﻻَاﻟَﻪَ اﻻﱠ اَﻧ
َ ْاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اّﻧ
ِ
ِ
،ﺖ
ُ ﺎاﺳﺘَﻄَ ْﻌ
ْ َﻋْﺒ ُﺪ َك َواَﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﻬﺪ َك َوَو ْﻋﺪ َك َﻣ
ِ َ ِاَﻋﻮذُﺑ
ﻚ
َ َ اَﺑـُ ْﻮءُ ﻟ،ﺖ
ُ ﺻﻨَـ ْﻌ
َ ﻚ ﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ
ُْ
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ﻚ َﻋﻠَ ﱠﻲ َواَﺑـُ ْﻮءُ ﺑِ َﺬﻧِْﱮ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮِﱃ ﻓَﺎِﻧﱠ ُﻪ
َ ِﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘ
ِ ﻻَﻳـﻐ ِﻔﺮ اﻟ ﱡﺬﻧـﻮ
ﺖ
َ ْب اﻻﱠ اَﻧ
َ ُْ ُ ْ َ
Artinya: "Ya Allah, Engkau adalah
Tuhanku, yang tiada Tuhan yang pantas
disembah melainkan Engkau.yang telah
menciptakan diriku. Aku adalah hamba-Mu, dan
aku berada dalam perintah dan perjanjian-Mu,
yang dengan segala kemampuanku perintah-Mu
aku laksanakan. Aku berlindung kepada-Mu
dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadapMu. Engkau telah mencurahkan nikmat-Mu
kepadaku, sementara aku senantiasa berbuat
dosa. Maka ampunilah dosa-dosaku. Sebab tidak
ada yang dapat mengampuni dosa kecuali
Engkau. "
6.

Doa Kesehatan Lahir Batin

ِﰱ
اِ ﱢﱏ

 اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻋﺎﻓِِﲎ.ِﰱ ﺑَ َﺪِﱏ
ِﻋﺎﻓ
ِ
ِ
 اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ.ﺼ ِﺮى
ﺑ
ﰱ
ﲎ
َ
ََ

اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻋﺎﻓِِﲎ
 اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ.َﲰْﻌِﻰ
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 اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اِ ﱢﱏ.ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ َواﻟْ َﻔ ْﻘ ِﺮ
َ ِاَﻋُ ْﻮذُﺑ
ِ ِ
ِ ﻚ ِﻣﻦ َﻋ َﺬ
ِ
ﺖ
َ ْ ﻻَاﻟَﻪَ اﻻﱠ اَﻧ.اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ
ْ َ اَﻋُ ْﻮذُﺑ

Artinya: "Ya Allah, berilah kesehatan
pada badanku. Ya Allah, berilah kesehatan pada
pendengaranku. Ya Allah, berilah kesehatan
pada penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung
kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Ya
Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa
kubur. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah
kecuali Engkau.”
7. Doa Lailatul Qadar

ِ
ﻒ َﻋ ﱢﲎ
ﻚ َﻋ ُﻔ ﱞﻮ ُِﲢ ﱡ
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اﻧﱠ
ْ َﺐ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ ﻓ
ُ ﺎﻋ
Artinya: "Ya Allah Engkau adalah Maha
pemaaf Lagi Maha.”
8. Doa Berlindung dari Keburukan

ِ
ﻚ
َ َﻚ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ َﺧ ٍْﲑ َﻣﺎ َﺳﺄَﻟ
َ ُاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اﻧﱠﺎ ﻧَ ْﺴﺄَﻟ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ َﺷﱟﺮ
َ ِ َوﻧَـﻌُ ْﻮذُﺑ،ﻚ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ
َ ِﻣْﻨﻪُ ﻧَﺒِﻴﱡ
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ﺖ
َ َْواَﻧ
َوﻻَﻗُـ ﱠﻮَة

.ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ
َوﻻَ َﺣ ْﻮَل

ﻚ
َ ﻧَﺒِﻴﱡ
ُاﻟْﺒَﻼَغ

ِ
ُﺎاﺳﺘَـ َﻌﺎ َذ َك ﻣْﻨﻪ
ْ َﻣ
ﻚ
َ اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَـ َﻌﺎ ُن َو َﻋﻠَْﻴ
ِ ِاِﻻﱠ ﺑ
ﺎﷲ

Artinya: "Ya Allah, aku memohon
kepada-Mu segala kebajikan sebagaimana yang
dimohon oleh nabi-Mu Muhamad. Dan aku
berlindung kepada-Mu dari segala kejelekan
sebagajmana yang nabi-Mu Muhamad mohon
perlindungan. Engkaulah Yang Maha Pemberi
Pertolongan, dan kepada-Mulah puncak segala
pengharapan. Tiada daya upaya untuk
meninggalkan ma'siat dan tiada kekuatan untuk
melakukan ibadah kecuali atas pertolongan
Allah."
9. Doa Teguh Pendirian

ﻚ
َ ُاﻻَ ْﻣ ِﺮ َواَ ْﺳﺄَﻟ
ﻚ
َ ُِﺷ ْﻜَﺮ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘ
ِﻟ
ﺻ ِﺎدﻗًﺎ
ﺎ
ﻧ
ﺎ
ﺴ
ً
َ
َ

ِ
ﺎت ِﰱ
َ ُاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَ ْﺳﺄَﻟ
َ َﻚ اﻟﺜﱠﺒ
ِ
ﻚ
َ ُ َواَ ْﺳﺄَﻟ.اﻟْ َﻌ ِﺰْﳝَﺔَ ِﰱ اﻟﱡﺮ ْﺷﺪ
ﻚ
َ ُ َواَ ْﺳﺄَﻟ.ﻚ
َ َِو ُﺣ ْﺴ َﻦ ِﻋﺒَ َﺎدﺗ
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َﺷﱢﺮ َﻣﺎ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ
َواَ ْﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮَك ِﳑﱠﺎ

ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ
َ ِ َواَﻋُ ْﻮذُﺑ.َوﻗَـ ْﻠﺒًﺎ َﺳﻠْﻴ ًﻤﺎ
،ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺧ ِْﲑ َﻣﺎ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ
َ َُواَ ْﺳﺄَﻟ
ِ
ِ ﺖ َﻋﻼﱠم اﻟْﻐُﻴـﻮ
ب
َ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ اﻧﱠ
ُْ ُ َ ْﻚ اَﻧ

Artinya: "Ya Allah, aku memohon
kepada-Mu ketegaran dalam menghadapi segala
permasalahan. Aku memohon dengan sangat
kepada-Mu untuk berkenan memberikan
curahan petunjuk, serta aku memohon kepadaMu dapat mensyukuri nikmat dan rajin
melakukan ibadah. Aku mernohon kepada-Mu
lisan yang jujur dan hati yang lurus. Aku
berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang
Engkau ketahui, dan aku memohon kepada-Mu
kebaikan yang Engkau ketahui, serta aku
memohon kepada-Mu curahan ampunan dari
segala dosa yang Engkau ketahui. Sebab hanya
Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang
ghaib."
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Bagian
Keempat
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Do’a-do’a Pilihan

1. Doa Pembuka Rizqi dari Setiap Penjuru

ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َﻋ َﺪ َد اَﻧْـ َﻮ ِاع
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َ
اﻟﱢﺮْزِق واﻟْ ُﻔﺘـﻮﺣ ِ
ﺎت ،ﺑﺎﺑ ِ
ﻂ
ﻂ اﻟﱠ ِﺬ ْي ﻳَـْﺒ ُﺴ ُ
ﺎﺳ َ
َ ُْ َ
ََ
اﻟﱢﺮْز َق ﻟِﻤﻦ ﻳ َﺸﺂء ﺑِﻐَ ِْﲑ ِﺣﺴ ٍ
ﺎب اُﺑْ ُﺴ ْﻂ َﻋﻠَ ﱠﻲ
َْ َ ُ
َ
ِ
ِ
ﻚ
ِرْزﻗًﺎ َﻛﺜِْﻴـًﺮا ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ ﺟ َﻬ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ َﺧَﺰاﺋِ ِﻦ ِرْزﻗ َ
ﺑِﻐ ِﲑ ِﻣﻨ ٍﱠﺔ ﳐَْﻠُﻮ ٍق ﺑَِﻔ ْ ِ
ﻚ َو َﻋﻠَﻰ اَﻟِِﻪ
ﻚ َوَﻛَﺮِﻣ َ
ﻀﻠ َ
َْ
ْ
ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َو َ
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Artinya: "Wahai Allah limpahkanlah
rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad
Saw; sebanyak aneka rupa rizqi. Wahai Dzat
Yang Maha Meluaskan rizqi kepada orang yang
dikehendaki-Nya tanpa hisab. Luaskan dan
banyakanlah rizqiku dari segenap setiap penjuru
dan perbendaharaan rizqi-Mu tanpa pemberian
dari makhluk, berkat kemurahan-Mu jua. Dan
limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan
para sahabat beliau. "
2. Doa untuk Mendapatkan Rizqi yang Halal

َِ اَﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﻳﺎ َﻏ ِﲏ ﻳ
ئ ﻳَ ُﺎﻣﻌِْﻴ ُﺪ ﻳَ َﺎرِﺣْﻴ ُﻢ
ُ ﺎﲪْﻴ ُﺪ ﻳَ ُﺎﻣْﺒ ِﺪ
َُ َ ﱡ
ِ
ﻚ َوا ْﻛ ِﻔ ِﲎ
َ ﻚ َﻋ ْﻦ َﺣَﺮ ِاﻣ
َ ﻳَ َﺎوُد ْوُد اَ ْﻏﻨِِﲎ ِﲝَﻼَﻟ
ِﻀﻠ
ِ ﻚ ﻋ ﱠﻤﻦ
اك
ﻮ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ
و
ﺳ
َ
ْ ﺑَِﻔ
َ
َ
ََ َ ْ
ِِ
ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ َواَﻟﻪ َو
Artinya: "Wahai Allah, wahai Dzat Yang
Maha Kaya, wahai Dzat Yang Maha Terpuji,
wahai Dzat Yang memulai, wahai Dzat Yang
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Mengembalikan, wahai Dzat Yang Maha
Penyayang, wahai Dzat Yang Maha Mencintai.
Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu dari
keharaman-Mu. Cukupilah kami dengan
anugerah-Mu dari selain Engkau. Semoga Allah
melimpahkan rahmat dan salam atas junjungan
kita Nabi Muhammad Saw. keluarga dan
sahabat beliau."
3. Doa
Untuk
Pencaharian

Memudahkan

Mata

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
 اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ.اﷲ َﻋﻠَﻰ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ َوَﻣ ِﺎﱄ َوِدﻳِْﲏ
ْ
ِﺿ ِﻦ ِ◌ى ﺑَِﻘﻀﺎﺋِﻚ وﺑﺎ ِرْك ِﱄ ﻓ
ﺎ
ﻤ
ﱢر
ﺪ
ﻗ
ﻴ
َر ﱢ
ُ
ْ
ََ َ َ
َ َ ْ
ِ ﺐ ﺗَـﻌ
ِ
ِ
ت
ﺮ
ﺧ
ا
ﺎ
ﻣ
ﻞ
ﻴ
ﺠ
ﱠ
َ
َ ْ َ َ ْ ْ َﻋﻠَْﻴﻪ َﺣ ﱠﱴ ﻻَ اُﺣ ﱡ
ِ
ﺖ
َ َوﻻَﺗَﺄْﺧْﻴـَﺮ َﻣﺎ َﻋ ﱠﺠ ْﻠ
Artinya: "Dengan nama Allah, semoga
Engkau menjaga diri kami, harta kami dan
agama kami. Wahai Allah, ridhailah kami dari
ketetapan-Mu dan berilah berkah kepada kami
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pada segala apa yang telah Engkau putuskan
sehingga kami Tidak suka apa yang Engkau
mempercepatkan apa yang Engkau akhirkan dan
tidak pula menyukai mengakhirkan apa yang,
Engkau cepatkan. "
4. Doa Menjenguk Orang Sakit

ِ ﱠﺎس ا ْذ
ِ  اَ ْﺷ.ﺐ اﻟْﺒﺄْس
ِ
ِ ب اﻟﻨ
ﺖ
ﻫ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َر ﱠ
َ ْﻒ اَﻧ
َ َ
ِ اﻟﺸ
 ﻻَ ِﺷ َﻔﺎءَ اِﻻﱠ ِﺷ َﻔ ُﺎؤ َك ِﺷ َﻔﺎءً ﻻَ ﻳـُﻐَﺎ ِد ُر.ﱠﺎﰱ
َﺳ َﻘ ًﻤﺎ
Artinya: "Tuhan segala manusia,
hilangkanlah
penyakit.
Sembuhkanlah,
Engkaulah penyembuh. Tak ada penawar selain
dari penawar-Mu, penawar yang menghabiskan
sakit dan penyakit. "

Penjelasan:
Doa ini dibaca 3 kali, kemudian
menyapukannya kepada badan orang sakit
dengan tangan kanan, atau ketika kita
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menyapu badan orang sakit. Hal ini
dilakukan Nabi Saw. ketika salah seorang
keluarganya sakit. (HR. Al-Bukhârî dan
Muslim).

ِا
ِ ب اﻟﻨ
ْ
ﺄ
ﺒ
ﻟ
ا
ﺢ
ﺴ
ﻣ
ِ
ْ
س َر ﱠ
َﱠﺎس ﺑِﻴَ ِﺪ َك اﻟ ﱢﺸ َﻔﺎءُ ﻻ
َ َ َْ
ِﺎﺷﻒ ﻟَﻪ ا
ِ
ﱠ
ﺖ
ﻧ
ا
ﻻ
ْ
َ
َ
ُ َ َﻛ
Artinya: "Hilangkanlah penyakit wahai
Tuhan segala manusia. Di tangan-Mu
kesembuhan. Tak ada yang menghilangkan
penyakit, selain dari pada-Mu sendiri."
5. Doa Mohon Rahmat dan Ampunan

ِاَﻟﻠﱠﻬﻢ ا
ِ ِ
ﻚ َو َﻋَﺰاﺋِ ِﻢ
أ
ﱐ
ﱢ
ُﱠ
َ ِﻚ ُﻣ ْﻮﺟﺒَﺎت َر ْﲪَﺘ
َ َُﺳﺄَﻟ
ْ
ِ
ﻚ َواﻟ ﱠﺴﻼََﻣﺔَ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ إِ ٍْﰒ َواﻟْﻐَﻨِْﻴ َﻤﺔَ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ
َ َِﻣ ْﻐﻔَﺮﺗ
ِ ْ ِﺑِﱟﺮ واﻟْ َﻔﻮز ﺑ
.ﱠﺠﺎ َة ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر
َْ َ
َ ﺎﳉَﻨﱠﺔ َواﻟﻨ
Artinya : “Ya Allah aku mohon kepadaMu segala hal yang mendatangkan rahmat-Mu
dan keteguhan ampunan-Mu selamat dari segala
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dosa dan beruntung dengan mendapat berbagai
kebaikan,
beruntung
memperoleh
surge,
terhindar dari siksa neraka.”
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Bagian
Kelima
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Do'a Sehari-hari
Do'a - do'a ini disusun berurutan
berdasarkan kejadian yang kita alami sejak
bangun tidur pada pagi hari sampai tidur
kembali pada malam harinya.
1. Do'a Ketika Bangun Tidur

ِ اَ ْﳊﻤ ُﺪ
ﷲ اﻟﱠ ِﺬى اَ ْﺣﻴَﺎﻧَﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ اََﻣﺎﺗَـﻨَﺎ َواِﻟَْﻴ ِﻪ
َْ
ﱡﺸ ْﻮِر
ُ اﻟﻨ
Artinya: "Segala Puji bagi Allah yang
menghidupkan kami sesudah mati/tidur kami,
dan kepada-Nya kami kembali"
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2. Do'a Ketika Mimpi Baik

ِ ﷲ اﻟﱠ
ِ اَ ْﳊﻤ ُﺪ
ِ اﳊﺎﺟ
ﺖ
ﻞ
ﻄ
ﻗ
ي
ﺬ
ْ
ْ
َ
َْ
َ َ َ
Artinya: "Segala puji bagi Allah yang
telah memberi hajatku"
3. Do'a Ketika Mimpi Buruk

ِ
ِ َﻚ ِﻣﻦ ﻋﻤ ِﻞ اﻟﺸﱠﻴﻄ
ِ
ﺎن
ْ
َ َ ْ َ اﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَﻋُ ْﻮذُﺑ
ِ وﺳﻴﱢﺌ
ﺎت ْاﻻَ ْﺣﻼَِم
َََ
Artinya: "Yaa Allah, sesungguhnya aku
berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dan
dari mimpi-mimpi yang buruk"
4. Do'a Masuk WC

ِ
ِ ِاﳋَﺒﺎﺋ
ِ اﳋُﺒ
ﺚ
َْ ﺚ َو
ُْ ﻚ ِﻣ َﻦ
َ ِاﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَﻋُ ْﻮذُﺑ
Artinya: "Dengan nama Allah. Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatan para setan"
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5. Do’a Istinja

ِ اَﻟﻠّﻬ ﱠﻢ ﺣ ﱢﺴﻦ ﻓَـﺮِﺟﻲ ِﻣﻦ اﻟْ َﻔﻮ
ِ اﺧ
ﺶ َوﻇَ ﱢﻬ ْﺮ
ْ ْ َ ُ
َ َ
ِ ﻗَـ ْﻠِﱯ ِﻣﻦ اﻟْﻨﱢـ َﻔ
ﺎق
َ
Artinya : “Ya Allah bersihkan farjiku dari
keburukan dan bersihkan hatiku dari nifaq
(kemunafikan).”
6. Do'a Setelah keluar WC

ِ ﷲ اﻟﱠ
ِ ﻚ اَ ْﳊﻤ ُﺪ
ﲎ اْﻻَذَى
ﻫ
ذ
ا
ى
ﺬ
ْ
َ
ﺐ َﻋ ﱢ
َ
ْ َ َ َﻏُ ْﻔَﺮاﻧ
َ
َو َﻋﺎﻓَ ِﺎﱏ

Artinya: "Segala Puji bagi Allah yang
telah menghilangkan apa yang menyakitkan aku
dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku."
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7. Do'a Hendak Berpakaian

ِ
،ُﻚ ِﻣ ْﻦ َﺧ ِْﲑِﻩ َو َﺧ ِْﲑَﻣﺎ ُﻫ َﻮ ﻟَﻪ
َ ُاﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَ ْﺳﺄَﻟ
ِ َ ِواَﻋﻮذُﺑ
ُﻚ ﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮِﻩ َو َﺷﱢﺮ َﻣﺎ ُﻫ َﻮ ﻟَﻪ
ُْ َ
Artinya: " Yaa Allah, aku memohon
kepada-Mu dari kebaikan pakaian ini, dan
kebaikan sesuatu yang ada dipakaian ini. Dan
aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan
pakaian ini dan sesuatu yang ada dipakaian ini"

اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬى َﻛ َﺴ ِﺎﱏ َﻫ َﺬا َوَرَزﻗَﻨِْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ
ِ َﻏ ِﲑ ﺣﻮٍل
ﻣ
◌ٍ ﲎ وﻻَ ﻗُـ ﱠﻮة
ﱢ
َْ ْ
َ
Artinya : Segala puji bagi Allah yang
telah memakaikan pakaian ini kepadaku dan
mengkaruniakannya kepadaku tanpa daya dan
kekuatan dariku. (HR. Ibnu as-Sani)
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8. Do'a Ketika Bercermin

ﺖ َﺧ ْﻠ ِﻘﻰ ﻓَ َﺤ ﱢﺴ ْﻦ ُﺧﻠُ ِﻘﻰ
َ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻛ َﻤﺎ َﺣ ﱠﺴْﻨ
Artinya : Ya Allah, sebagaimana Engkau
telah memperindah kejadianku, maka perindah
pulalah akhlakku. (HR. Ahmad).

اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬى َﺳ ﱠﻮى َﺧ ْﻠ ِﻘﻰ ﻓَـ َﻌ ﱠﺪﻟَﻪُ َو َﻛﱠﺮَم
ﺻ ْﻮَرةَ َو ْﺟ ِﻬﻰ ﻓَ َﺤ ﱠﺴﻨَـ َﻬﺎ َو َﺟ َﻌﻠَِﲎ ِﻣ َﻦ
ُ
ِِ
ﲔ
َ ْ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
Artinya : Segala puji bagi Allah yang
menyempurnakan kejadianku dan memperindah
dan memuliakan rupaku lalu, membaguskannya
dan menjadikan aku orang Islam. (HR. Ibnu asSani)
9. Do’a Sebelum Makan

ِ
ِ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ اﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ﺑَﺎ ِرْك ﻟَﻨَﺎ ﻓْﻴ َﻤﺎ َرَزﻗْـﺘَـﻨَﺎ َوﻗﻨَﺎ َﻋ َﺬ
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Artinya: Ya Allah berkahilah kami dalam
rezki yang telah Engkau limpahkan kepada kami,
dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dengan
nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. (HR. Ibnu as-Sani).
10. Do’a Sesudah Makan

ِ اَ ْﳊﻤ ُﺪ
ﷲ اﻟﱠ ِﺬى اَﻃْ َﻌ َﻤﻨَﺎ َو َﺳ َﻘﺎﻧَﺎ َو َﺟ َﻌﻠَﻨَﺎ
َْ
ِ ِﻣﺴﻠ
ﲔ
ﻤ
َْ ْ ُ
Artinya: Segala puji bagi Allah Yang telah
memberi kami makan dan minum, serta
menjadikan kami muslim. (HR. Abu Daud).

ِ اَ ْﳊﻤ ُﺪ
ﷲ اﻟﱠ ِﺬى اَﻃْ َﻌ َﻤ َﲎ ﻫ َﺬا َوَرَزﻗَﻨِْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ
َْ
ِ
ﲎ َوﻻَ ﻗُـ ﱠﻮٍة
َﻏ ِْﲑ َﺣ ْﻮٍل ﻣ ﱢ
Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah
memberiku makanan ini dan melipahkannya
kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. (HR.
Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).
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11. Do'a Berpergian

ُاﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻫ ﱢﻮ ْن َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َﺳ َﻔَﺮﻧَﺎ َﻫ َﺬا َواﻃْ ِﻮ َﻋﻨﱠﺎ ﺑـُ ْﻌ َﺪﻩ
ِﺼ
اﳋَﻠِْﻴـ َﻔﺔُ ِﰱ
ﺎﺣ
ْ ﺐ ِﰱ اﻟ ﱠﺴ َﻔ ِﺮ َو
َ ْاﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اَﻧ
ُ ﺖ اﻟ ﱠ
اْﻻَ ْﻫ ِﻞ
Artinya: "Ya Allah, mudahkanlah kami
berpergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya
Allah yang menemani dalam berpergian, dan
Engkau pula yang melindungi keluarga.”
12. Do'a Naik Kendaraan Darat

ِ
ُُﺳْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﱠﺬى َﺳ ﱠﺨَﺮ ﻟَﻨَﺎ َﻫ َﺬا َوَﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻟَﻪ
ِ
ﲔ َواِﻧﱠﺎ اِ َﱃ َرﺑـﱢﻨَﺎ ﻟَ ُﻤْﻨـ َﻘﻠِﺒُـ ْﻮ َن
َ ْ ُﻣ ْﻘ ِﺮﻧ
Artinya: "Maha suci Tuhan yang
memudahkan ini kendaraan bagi kami,
sedangkan kami tiba bisa memudahkan kepadaNya, dan kepada Allah kami kembali.”
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13. Do'a Naik Kendaraan Laut

ِ
ﺎﻫﺎ اِ ﱠن َرﱢﰉ ﻟَﻐَ ُﻔ ْﻮٌر
َ ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﷲ َْﳎَﺮ َاﻫﺎ َوُﻣ ْﺮ َﺳ
َرِﺣْﻴ ٌﻢ
Artinya: "Dengan nama Allah, yang
menjalankan kendaraan ini berlayar dan
berlabuh, sesungguhnya Tuhanku Pemaaf lagi
Pengasih.”
14. Tiba ditempat Tujuan

ِ اﳊﻤ ُﺪ
ﷲ اﻟﱠ ِﺬى َﺳﻠَ َﻤ ِﲎ َواﻟﱠ ِﺬى َآوِﱏ َواﻟﱠ ِﺬى
ْ َْ
ﱠﻤ َﻞ ِﰉ
ْ َﲨَ َﻊ اﻟﺸ
Artinya: "Segala puji bagi Allah, yang
telah menyelamatkan akau dan yang telah
melindungiku dan yang mengumpulkanku
dengan keluargaku."
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15. Do'a Melepas Pakaian

ِاﷲ اﻟﱠ ِﺬى ﻻَ اِﻟَﻪ ا
ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ﱠ
اﷲ
ﻻ
َ
ُ
ْ
Artinya: "Dengan nama Allah yang tiada
tuhan selain-Nya."
16. Do'a Sebelum Tidur.

ت
َ ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اَ ْﺣﻴَﺎ َوﺑِ ْﺴ ِﻤ
َ ﺑِ ْﺴ ِﻤ
ُ ﻚ َواَُﻣ ْﻮ

Artinya: Dengan nama-Mu ya Allah aku
hidup dan dengan nama-Mu aku mati. (HR.
Bukhari dan Muslim).
17. Do’a Sesudah Bangun Tidur

ِ اﳊﻤ ُﺪ
ﷲ اﻟﱠ ِﺬى اَ ْﺣﻴَﺎﻧَﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ اََﻣﺎﺗَـﻨَﺎ َواِﻟَْﻴ ِﻪ
ْ َْ
ﱡﺸ ْﻮُر
ُ اﻟﻨ
Artinya: Segala puji bagi Allah yang
menghidupkan kami setelah mematikan kami.
Kepada-Nya-lah kami akan kembali (HR.
Bukhari).
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18. Do’a Terkejut Bangun Dari Tidur

َوِﻣ ْﻦ
َواَ ْن

ِ
ﻀﺒِ ِﻪ
َ ﻣ ْﻦ َﻏ
ِ اﻟﺸﱠﻴ
ِ ْ ﺎﻃ
ﲔ
َ

ِ اَﻋﻮذُ ﺑِ َﻜﻠِﻤ
ِ ﺎت
اﷲ اﻟﺘﱠﺎ ﱠﻣ ِﺔ
ُْ
َ
ِ َﺷﱢﺮ ِﻋﺒ ِﺎد ِﻩ وِﻣﻦ َﳘﺰ
ات
ََ ْ َ َ
ﻀُﺮْو َن
ُ َْﳛ

Artinya: Aku berlindung dengan kalimah
Allah yang sempurna dari kemarahan Allah dari
kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari gangguan
setan dan dari kehadiran mereka (HR. Abu
Daud dan Tir-middzi).
19. Do’a Ketika Duduk Setelah Tidur

ِ ِ
ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ِزْدِﱏ ِﻋ ْﻠ ًﻤﺎ
َ َﺖ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧ
َ ْﻻَ اﻟﻪَ اﻻﱠ اَﻧ
ِ
ﺐ ِﱃ ِﻣ ْﻦ
ْ َوﻻَ ﺗُِﺰ ْغ ﻗَـ ْﻠِﱮ ﺑَـ ْﻌ َﺪ ا ْذ َﻫ َﺪﻳْـﺘَِﲎ َوَﻫ
ِﻟَﺪﻧْﻚ ر ْﲪﺔ ا
ِ ﺖ اﻟْﻮﱠﻫ
ﱠ
ﺎب
ﻧ
ا
ﻚ
ﻧ
ْ
َ
ًَ َ َ ُ
َ
َ
َ
Artinya: Tidak ada Tuhan melainkan
Engkau, maha suci Engkau ya Allah, aku minta
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ampun kepada-Mu tentang dosa-dosaku, dan
aku mohon rahmat-Mu tentang dosa-dosaku,
dan aku mohon rahmat-Mu. Ya Allah,
tambahlah ilmuku dan janganlah Engkau
gelincirkan hatiku setelah Engkau memberi
petunjuk kepadaku, dan karuniakanlah rahmat
untuk-ku
daripada-Mu,
sesungguhnya
Engkaulah yang maha Memberi. (HR. Abu
Daud).
20. Do’a Menjelang Shalat Shubuh

ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ِﺿْﻴ ِﻖ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َو ِﺿْﻴ ِﻖ
َ ِاﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَﻋُ ْﻮذُ ﺑ
ﻳَـ ْﻮِم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ
Artinya: Ya Allah! Sesungguhnya aku
berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia
dan kesempitan hari kiamat. (HR. Abu Daud).
21. Do’a Menyambut Datangnya Pagi

اﳊَ ْﻤ ُﺪ
ْ ﻚ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َو
ُ ﺻﺒَ َﺢ اﻟْ ُﻤ ْﻠ
ْ َﺻﺒَ ْﺤﻨَﺎ َوا
ْ َا
ِ
اﳋَْﻠ ُﻖ َواْﻻَ ْﻣُﺮ
ْ ﷲ َواﻟْ ِﻜ ِْﱪﻳَﺎءُ َواﻟْ َﻌﻈَ َﻤﺔُ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َو
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.ﱠﻬ ُﺎر َوَﻣﺎ َﺳ َﻜ َﻦ ﻓِْﻴ ِﻬ َﻤﺎ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ
َ َواﻟﻠﱠْﻴ ُﻞ َواﻟﻨـ
ﺻﻼَ ًﺣﺎ
ْ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
َ ﱠﻬﺎ ِر
َ اﺟ َﻌ ْﻞ اَﱠوَل َﻫ َﺬا اﻟﻨـ
ِ واَوﺳﻄَﻪ َﳒﺎﺣﺎ و
آﺧَﺮﻩُ ﻓَﻼَ ًﺣﺎ ﻳَﺎ اَْر َﺣ َﻢ
َ ً َ ُ ََْ
ِِ
ﲔ
َ ْ اﻟﱠﺮاﲪ
Artinya: Kami telah mendapatkan Shubuh
dan jadilah segala kekuasaan kepunyaan Allah,
demikian juga kebesaran dan keagungan,
penciptaan makhluk, segala urusan, malam dan
siang dan segala yang terjadi pada keduanya,
semuanya kepunyaan Allah Ta’ala. Ya Allah,
jadikanlah permulaan hari ini suatu kebaikan
dan pertengahannya suatu kemenangan dan
penghabisannya suatu kejayaan, wahai Tuhan
yang paling Penyayang dari segala penyayang.
22. Do’a Mohon Ilmu yang Bermanfaat

ِ
ﻚ ِﻋ ْﻠ ًﻤﺎ ﻧَﺎﻓِ ًﻌﺎ َوِرْزﻗًﺎ ﻃَﻴﱢﺒًﺎ
َ ُاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَ ْﺳﺄَﻟ
ًَو َﻋ َﻤﻼً ُﻣﺘَـ َﻘﺒﱠﻼ
64

I Kumpulan Do’a Sehari-hari

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku
mohon kepada-Mu ilmu yang berguna, rezki
yang baik dan amal yang baik Diterima. (H.R.
Ibnu Majah).
23. Do’a Menyambut Petang Hari

ِ ِ ِ ْ اَﻣﺴﻴـﻨﺎ واَﻣﺲ اﻟْﻤ ْﻠﻚ ﻟِﻠﱠ ِﻪ و
َاﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﻻَ اﻟَﻪ
َ ُ ُ َ ْ َ ََْ ْ
ِ
ِ
ﻚ
َ ُﻚ ﻟَﻪُ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَ ْﺳﺄَﻟ
َ ْاﻻﱠ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳ
ِ
ِِ
ﻚ
َ ِِﻣ ْﻦ َﺧ ِْﲑ َﻫﺬﻩ اﻟﻠﱠْﻴـﻠَ ِﺔ َو َﺧ ِْﲑ َﻣﺎ ﻓْﻴـ َﻬﺎ َواَﻋُ ْﻮذُﺑ
ِ
ِ
ﻚ
َ ِِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮَﻫﺎ َو َﺷﱢﺮَﻣﺎ ﻓْﻴـ َﻬﺎ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَﻋُ ْﻮذُﺑ
ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻜ َﺴ ِﻞ َوا ْﳍََﺮِم َو ُﺳ ْﻮِء اﻟْ ِﻜ َِﱪ َوﻓِْﺘـﻨَ ِﺔ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ
ِ و َﻋ َﺬ
◌ِ ﻘﱪ
ْ َ ْاب اﻟ
َ
Artinya: “Kami telah mendapatkan
petang, dan jadilah kekuasaan dan segala puji
kepunyaan Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Ya
Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu
kebaikan malam ini dan kebaikan yang terdapat
padanya dan aku berlindung dengan-Mu dari
kejahatannya dan kejahatan yang terdapat
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padanya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu
dari malas, tua bangka, dan dari keburukan
lanjut umur dan gangguan dunia dan azab
kubur.” (HR. Muslim).

ِ ِ
ﻚ
َ ﺖ َﻋﻠَْﻴ
َ ْﺖ َرﱢﰉ ﻻَ اﻟَﻪَ اﻻﱠ اَﻧ
َ ْاﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اَﻧ
ِ ب اﻟْﻌﺮ ِش اﻟْﻌ
ِ
ﺎء
ﺷ
ﺎ
ﻣ
ﻢ
ﻴ
ﻈ
َ
َ ْﺖ َواَﻧ
ُ ﺗَـ َﻮﱠﻛ ْﻠ
ْ
َ َ َ ْ َ ﺖ َر ﱢ
َاﷲُ َﻛﺎ َن َوَﻣﺎ َﱂْ ﻳَ َﺸ ْﺎء َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻻَ َﺣ ْﻮﻻَ َوﻻ
ِ ِﻗُـ ﱠﻮَة اِﻻﱠ ﺑ
ِ ﺎﷲ اﻟْﻌﻠِﻰ اﻟْﻌ
ِ
ﱠ
اﷲ
ن
ا
ﻢ
ﻠ
ﻋ
ا
.
ﻢ
ﻴ
ﻈ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ َ ﱢ
َ
ُ
ِ
ﺎع ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ
َ ََﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷْﻴ ٍﺊ ﻗَﺪﻳْ ٍﺮ َواَ ﱠن اﷲَ ﻗَ ْﺪ اَﻃ
ِ
ٍ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ
َ َِﺷ ْﻲء ِﻋ ْﻠ ًﻤﺎ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَﻋُ ْﻮذُﺑ
ِ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻰ وِﻣﻦ َﺷﱢﺮ ُﻛ ﱢﻞ داﺑﱠٍﺔ اَﻧْﺖ
آﺧ ٌﺬ
َ
َ
ْ َ
ٍ ﺎﺻﻴﺘِﻬﺎ اِ ﱠن رﱢﰉ ﻋﻠَﻰ ِﺻﺮ
ِ
اط ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘْﻴ ٍﻢ
َ َ َ َ َﺑِﻨ
َ
Artinya : Ya allah, Engkaulah Tuhanku, tidak
ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, kepada-Mu
aku bertawakkal, dan engkau adalah penguasa
‘Arasy Yang Maha Agung, apa yang dekehendaki
Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki66
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Nya, tidak akan terjadi, tidak ada daya dan uapaya
melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi dan
Maha Besar. Aku mengetahui bahwa Allah Maha
Berkuasa atas segala sesuatu, dan bahwa
pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Ya
Allah, aku berlindung dengan-Mu dari kejahatan
dariku, dan kejahatan setiap binatang yang melata
yang Engkau dapat bertindak terhadapnya,
sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus.

24. Do’a Masuk Rumah

ِِ اﷲ اﻟ ﱠ
ِ اﻟ ﱠﺴﻼَم ﻋﻠَﻴـﻨَﺎ وﻋﻠَﻰ ِﻋﺒ ِﺎد
ﲔ
ََ َْ ُ
َ ْ ﺼﺎﳊ
َ
ِ
ﻚ َﺧْﻴـَﺮ اْﳌ ْﻮﻟِ ِﺞ َو َﺧْﻴـَﺮ اْﳌ ْﺨَﺮِج
َ ُاﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَ ْﺳﺄَﻟ
ِاﷲ ﺧﺮﺟﻨَﺎ َوﻋﻠَﻴﻪ
ِ َ اﷲ و َﳉﻨَﺎ وﺑِﺴ ِﻢ
ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ْ َ َ ْ ََ
ْ
ْ َ َ
ْ
اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬى َﻋ َﻮ ِاﱏ
ْ ﺗَـ َﻮﱠﻛ ْﻠﻨَﺎ
Artinya: “Semoga Allah mencurahkan
keselamatan atas kami dan atas hamba-hambaNya yang shalih. Ya Allah, bahwasanya aku
memohon pada-Mu kebaikan tempat masuk dan
tempat keluarku. Dengan menyebut nama-Mu
aku masuk, dan dengan mneyebut nama Allah
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aku keluar. Dan kepada Allah Tuhan kami, kami
berserah diri. Segala puji bagi Allah yang telah
melindungi kami”. (HR. Abu Daud).
25. Do’a Keluar Rumah

ِ اﷲ ﺗَـﻮﱠﻛ ْﻠﺖ ﻋﻠَﻰ
ِ ﺑِﺴ ِﻢ
َاﷲ َوﻻَ َﺣ ْﻮﻻَ َوﻻَ ﻗُـ ﱠﻮة
َ ُ َ
ْ
ِ ِاِﻻﱠ ﺑ
ﺎﷲ
Artinya : Dengan menyebut nama Allah,
aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak
ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja.
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)
26. Do’a Menuju Masjid

اﺟ َﻌ ْﻞ ِﰱ ﻗَـ ْﻠِﱮ ﻧـُ ْﻮًرا َوِﰱ ﻟِ َﺴ ِﺎﱏ ﻧـُ ْﻮًرا
ْ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ِ
ﺼ ِﺮى ﻧـُ ْﻮًرا
ْ اﺟ َﻌ ْﻞ ِﰱ َﲰْﻌﻰ ﻧـُ ْﻮًرا َو
ْ َو
َ َاﺟ َﻌ ْﻞ ِﰱ ﺑ
ِ
ِ ِ
ِ
اﺟ َﻌ ْﻞ
ْ اﺟ َﻌ ْﻞ ﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠﻔﻰ َوﻣ ْﻦ اََﻣﺎﻣﻰ ﻧـُ ْﻮًرا َو
ْ َو
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ِﻣ ْﻦ ﻓَـ ْﻮﻗِﻰ ﻧـُ ْﻮًرا َوِﻣ ْﻦ َْﲢ ِﱴ ﻧـُ ْﻮًرا اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اَ ْﻋ ِﻄ ِﲎ
ﻧـُ ْﻮًرا
Artinya: “Ya Allah, jadikanlah dalam
qalbuku nur, dalam lisanku nur, jadikanlah
dalam pendengaranku nur dan dalam
penglihatanku nur. Jadikanlah dari belakang-ku
nur dan dari depanku nur. Jadikanlah dari
atasku nur dan dari bawahku nur. Ya Allah,
berilah aku nur tersebut.” (HR.Muslim).
27. Do’a Masuk Masjid

ِ اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ
ِ
ِ
ِ
ﻚ
ﻮ
ـ
ﺑ
ا
ﱃ
ﺢ
ﺘ
ـ
ﻓ
ا
و
ﰉ
ﻮ
ـ
ﻧ
ذ
ﱃ
ﺮ
ﻔ
ْ
ُ
َ
ُ
َ ِاب َر ْﲪَﺘ
َ
ُ
َ َْ ْ َ ْ ْ

Artinya: “Ya Allah, ampunilah segala
dosaku dan bukakanlah bagiku segala pintu
rahmat-Mu.” (H.R. Abu Daud).

ﻚ
َ ِاب َر ْﲪَﺘ
َ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اﻓْـﺘَ ْﺢ ِﱃ اَﺑْـ َﻮ
Artinya: “Ya Allah, bukakanlah bagiku
pintu-pintu rahmat-Mu.” (HR. Muslim).
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28. Do’a Keluar Masjid

ِ ْ َاﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ اِ ﱢﱏ اَﺳﺄَﻟُﻚ ِﻣﻦ ﻓ
ﻚ
َ ﻀﻠ
ُ
ْ َ ْ
Artinya : Ya Allah, aku memohon kepadaMu karunia-Mu. (HR. Muslim, Abu Daud,
an-Nasa’i dan Ibnu Majah).
29. Do’a Ketika Hendak Bersetubuh

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ِ َاﷲ اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﺟﻨﱢﺒـﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻴﻄ
ِ ﺎن و َﺟﻨ
ﱢﺐ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ِ َاﻟﺸﱠﻴﻄ
ﺎن َﻣﺎ َرَزﻗْـﺘَـﻨَﺎ
ْ
Artinya: Dengan nama Allah, ya Allah;
jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan
jauhkanlah syaitan dari rezki (bayi) yang akan
Engkau anugerahkan pada kami. (HR.
Bukhari).
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30. Do’a Masuk Pasar

ِاﷲ اﻟﻠﱠﻬﻢ ا
َ
ﻚ َﺧْﻴـَﺮ َﻫ ِﺬ ِﻩ
ﻟ
ﺄ
ﺳ
ا
ﱏ
ﱢ
ُ
َ
ﺑِ ْﺴ ِﻢ ِ ُ ﱠ
َ ْ
ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ
َ ِاﻟ ﱡﺴ ْﻮ ِق َو َﺧْﻴـَﺮ َﻣﺎ ﻓْﻴـ َﻬﺎ َواَﻋُ ْﻮذُ ﺑ
ِ
ِ
ِ ﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱡﺴ
ﻮق َوِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ ﻓْﻴـ َﻬﺎ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اﱏﱢ
َ
ِ ُﻚ اَ ْن ا
ﺐ ﻓِْﻴـ َﻬﺎ َﳝِْﻴـﻨًﺎ ﻓﺎَ ِﺟَﺮًة
ﻴ
ﺻ
َ ِاَﻋُ ْﻮذُﺑ
َْ
ِ
◌ً ﻔﻐَﺔً ﺣﺎﺳﺮة
َ اَْو
َ َ َﺻ

Artinya : Dengan nama Allah ya Allah
aku memohon pada-Mu kebaikan pasar ini dan
kebaikan yang ada di dalamnya. Aku berlindung
kepada-Mu dari keburukan pasar ini dan dari
keburukan yang ada didalamnya. Dan aku
berlindung pada-Mu dari sumpah palsu dan
dari suatu pembelian atau penjualan yang
merugikan. (HR. Hakim).
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31. Doa Agar Tidak Pikun

ِ
،ﺖ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َر ﱠ
ْ ب اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﻮات اﻟ ﱠﺴْﺒ ِﻊ َوَﻣﺎ أَﻇَﻠﱠ
ِ
ِ
ﲔ
 َوَر ﱠ،ﺖ
َوَر ﱢ
ْ ﲔ َوَﻣﺎ أَﻗَـﻠﱠ
َ ْ ب اﻟﺸﱢﻴَﺎﻃ
َ ْ ب اْﻻََرﺿ
ِ
ﻚ
َ  ُﻛ ْﻦ ِﱃ َﺟ ًﺎرا ِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ َﺧ ْﻠﻘ،ﺖ
َ َوَﻣﺎ أ
ْ َﺿﻠﱠ
ِ
َﺣ ٌﺪ ﱢﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ أ َْو
َ ُﻛﻠﱢ ِﻬ ْﻢ َﲨْﻴـ ًﻌﺎ اَ ْن ﻳَـ ْﻔ ُﺮ َط َﻋﻠَ ﱠﻲ أ
. َﻋﱠﺰ َﺟ ُﺎرَك َو َﺟ ﱠﻞ ﺛَـﻨَ ُﺎؤ َك َوﻻَاِﻟَﻪَ َﻏْﻴـُﺮَك،ﻳَـْﺒﻐِ َﻲ

Artinya: "Ya Allah, wahai Pemelihara
langit yang tujuh beserta segala yang
dinaunginya, wahai Pemelihara bumi-bumi
beserta segala yang dikandungnya, wahai
Pemelihara setan-setan dan siapa saja yang
disesatkannya,
jadilah
Penolongku
dari
keburukan semua makhluk-Mu yang hendak
menyakitiku, atau hendak menyulitkanku.
Sungguh agung Pertolongan-Mu dan sungguh
mulia puji-Mu, dan tiada Tuhan selain
Engkau."
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32. Doa Susah Tidur

ِ
ِ
ﺖ
َ ْﱡﺠ ْﻮُم َوَﻫ َﺪأَت اﻟْﻌُﻴُـ ْﻮ ُن َوأَﻧ
ُ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻏ َﺎرت اﻟﻨ
َﺣ ﱞﻲ ﻗَـﻴﱡـ ْﻮٌم ﻻَ ﺗَﺄْ ُﺧ ُﺬ َك ِﺳﻨَﺔٌ َوﻻَ ﻧَـ ْﻮٌم ﻳَﺎ َﺣ ﱞﻲ ﻳَﺎ
ِ ِ ِ
.َﱎ َﻋْﻴ ِﲎ
ْ ﻗَـﻴﱡـ ْﻮٌم أ َْﻫﺪ ْئ ﻟَْﻴﻠﻰ َوأ
Artinya: "Ya Allah, sunyilah semua
bintang dan tenanglah semua mata, dan Tuhan
yang hidup dan berdiri sendiri. Tuhan tidak
mengantuk dan tidak tidur. Wahai Tuhan yang
hidup dan berdiri sendiri. Tenangkanlah
malamku ini dan tidurkanlah mataku." (HR.
Ibn Sunni dan Thabrani dari Zaid bin
Tsabit).
33. Doa Pasien yang Tidak Ada Harapan
Sembuh Lagi (dibaca pasien)

ِ َاَﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ أَﺣﻴِِﲏ ﻣﺎ َﻛﺎﻧ
اﳊَﻴَﺎةُ َﺧْﻴـًﺮا ِ ْﱄ
ْ ﺖ
َ ْ ْ ُ
ِ َوﺗَـﻮﻓﱠِﲏ ﻣﺎ َﻛﺎﻧ
.ﺖ اﻟْ َﻮﻓَﺎةُ َﺧْﻴـًﺮا ِ ْﱄ
َْ ََ
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Artinya: "Ya Allah, hidupkanlah aku
seandainya hidupku akan menjadi kebaikan
bagiku. Dan matikanlah aku seandainya matiku
itu menjadi kebaikan bagiku," (HR. Bukhari).
34. Doa Pasien yang Tidak Ada Harapan
Sembuh Lagi (dari orang lain & keluarga)

ِ َاَﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ أَﺣﻴِ ِﻪ ﻣﺎ َﻛﺎﻧ
اﳊَﻴَﺎةُ َﺧْﻴـًﺮا ﻟَﻪُ َوﺗَـ َﻮﻓﱠ ُﻪ
ْ ﺖ
َ ْ ُ
ِ َﻣﺎ َﻛﺎﻧ
.ُﺖ اﻟْ َﻮﻓَﺎةُ َﺧْﻴـًﺮا ﻟَﻪ
َ
Artinya: "Ya Allah, hidupkanlah ia
apabila hidup itu menjadi kebaikan baginya dan
matikanlah ia apabila itu menjadi kebaikan
baginya."
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Bagian
Keenam
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Do'a Seputar Ibadah
Disini do'a-do'a yang kami himpun adalah
do'a-do'a seputar ibadah anda.
1. Do'a Sesudah Wudhu

ِ ِ
َ ْاَ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ ْن ﻻَاﻟَﻪَ اﻻﱠ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳ
ُﻚ ﻟَﻪ
اﺟ َﻌ ْﻠ ِ ْﲏ
َ َواَ ْﺷ َﻬ ُﺪ اَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ
ْ اﻋْﺒ ُﺪﻩُ َوَر ُﺳ ْﻮﻟُﻪُ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ِ ِﻣﻦ اﻟﺘﱠـ ﱠﻮاﺑِﲔ واﺟﻌ ْﻠ ِﲏ
ِ
اﺟ َﻌ ْﻠ ِ ْﲏ
و
ﻦ
ﻳ
ﺮ
ﻬ
ﻄ
ﺘ
ﳌ
ا
ﻦ
ﻣ
َ
ﱢ
ْ
َ
ْ
َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َْ
َ
ِﺼ
ِ ِﻣﻦ ِﻋﺒ
ِﺎﳊ
ﲔ
اﻟ
ك
ﺎد
ﱠ
َ
َْ
َ ْ
Artinya : "Aku bersaksi tiada Tuhan
melainkan Allah dan tidak ada yang
menyekutukan bagi-Nya. Dan aku bersaksi
bahwa nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan
utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlan aku orang
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yang ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang
suci dan jadikanlah aku dari golongan orangorang yang shaleh"
2. Do'a Setelah Mendengar Adzan

ِ ِ اَﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ر ﱠ
ﺼﻼَِة
ﱠﻋ َﻮِة اﻟﺘﱠﺂ ﱠﻣ ِﺔ َواﻟ ﱠ
ْ ب َﻫﺬﻩ اﻟﺪ
َ ُ
ِ َﻤﺔ آ
ِ ِاﻟْ َﻘﺂﺋ
ِ ت ﺳﻴِﺪﻧَﺎ ُﳏ ﱠﻤ َﺪا ِناﻟْﻮ ِﺳﻴـﻠَﺔَ واﻟْ َﻔ
َﻀْﻴـﻠَﺔ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َﻚ ﻻ
َ اﺑﻌﺜْﻪُ َﻣ َﻘ َﺎﻣﺎ ﳌﱠ ْﺤ ُﻤ ْﻮَد ِناﻟﱠﺬ ْي َو َﻋ ْﺪﺗَﻪُ اﻧﱠ
َ َو
ِ ُْﲣْﻠِﻒ اﻟ
ﺎد
ﻴﻌ
ﻤ
َُ ُ

Artinya : "Yaa Allah, Tuhan yang
mempunyai seruan yang sempurna dan shalat yang
ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniaMu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan
keutamaan (paling tinggi) dan limpahkanlah
kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau
janjikan"(H.R. Muslim, Abu Daud dan Ibnu
Majah).
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3. Do'a Sebelum Shalat

ِ ب اَﻋﻮذُﺑِﻚ ِﻣﻦ َﳘﺰ
ِ ات اﻟﺸﱠﻴ
ِ ْ ﺎﻃ
ﲔ
ََ ْ َ ْ ُ َر ﱢ
َ
ﻀُﺮْو َن
َ َِواَﻋُ ْﻮذُﺑ
ُ ﻚ اَ ْن َْﳛ
Artinya : "Yaa, Allah, aku berlindung
kepada-Mu dari gangguan setan dan aku
berlindung kepada-Mu dari kedatangan
mereka."
4. Do’a Sesudah Shalat
1. Membaca Istighfar 3 (tiga) kali:

اﳊَ ﱡﻲ
ْ َﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﷲَ اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴ ِﻢ اﻟﱠ ِﺬي ﻻَإِﻟﻪَ إِﻻﱠ ُﻫ َﻮ
ْأ
﴾x ٣﴿ اﻟْ َﻘﻴﱡـﻮم وأَﺗُـﻮب إِﻟَﻴ ِﻪ
ْ ُ ْ َ ُْ
Artinya : “Aku memohon ampunan kepada
Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan
selain Dia, Maha Hidup, Maha Kuasa, dan
kepada-Nya aku bertaubat.”
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2. Membaca Tahlil 10 (sepuluh) kali:

ﻚ
ُ  ﻟَﻪُ اﻟْ ُﻤ ْﻠ,ُﻚ ﻟَﻪ
َ ْﻻَإِﻟﻪَ إِﻻﱠ اﷲ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳ
ِ
ﺖ َوُﻫ َﻮ َﻋﻠﻲ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
ْ َُوﻟَﻪ
ُ اﳊَ ْﻤ ُﺪ ُْﳛﻴِﻲ َوُﳝْﻴ
ِ
﴾x ۱۰﴿ ﺪﻳ ِﺮ
ْ َﻗ
Artinya : “Tiada tuhan selain Allah yang
Esa, tiada sekutu bagi-Nya miliknya
kerajaan dan pujian, (Ia) pula yang
menghidupkan dan mematikan. Dan Dia
Maha kuasa atas segala sesuatu.”
3. Mohon perlindungan dari api neraka, 3
(tiga) kali:
﴾x ٣﴿

اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أ َِﺟ ْﺮﻧَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر

Artinya : “Ya allah, jauhkan kami dari api
neraka.”
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4. Mohon Keselamatan:

ﻚ
َ ﻚ اﻟ ﱠﺴﻼَ ُم َوإِﻟَْﻴ
َ ﺖ اﻟ ﱠﺴﻼَ ُم َوِﻣْﻨ
َ ْاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اَﻧ
َﻳَـﻌُ ْﻮُد اﻟ ﱠﺴﻼَ ُم ﻓَ َﺤﻴﱢﻨﺎَ َرﺑﱠﻨﺎَ ﺑِﺎﻟ ﱠﺴﻼَِم َوأ َْد ِﺧ ْﻠﻨﺎ
ﺖ
ْ
َ ﺖ َرﺑـﱠﻨَﺎ َوﺗَـ َﻌﺎﻟَْﻴ
َ اﳉَﻨﱠﺔَ َد َار اﻟ ﱠﺴﻼَِم ﺗَـﺒَ َﺎرْﻛ
.ااﳉَﻼَِل َوا ِﻹ ْﻛَﺮِام
ْ َﻳَﺎذ
Artinya: "Ya Allah, Engkau sumber
keselamatan
dan
dari
pada-Mulah
datangnya keselamatan dan kepada-Mu
kembalinya keselamatan. Maka hidupkanlah
kami wahai Tuhan, dengan selamat sejahtera
dan masukkanlah kami ke dalam surga
negeri keselamatan. Maha banyak anugerahMu dan Maha Tinggi Engkau Wahai Tuhan
yang memiliki keagungan dan kehormatan.
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5. Do’a berserah kepada Allah:

ِ ِ
ﺖ َوﻻَ ُﻣ ْﻌ ِﻄ َﻲ ﻟِ َﻤﺎ
َ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻻََﻣﺎﻧ َﻊ ﻟ َﻤﺎ أ َْﻋﻄَْﻴ
ِ
ﺖ َوﻻَ ﻳَـْﻨـ َﻔ ُﻊ ذَ ى
َ َﺖ َوﻻَ َرآ ﱠد ﻟ َﻤﺎ ﻗ
َ ﻀْﻴ
َ َﻣﻨَـ ْﻌ
اﳉَ ﱡﺪ
ْ ﻚ
ْ
َ اﳉَ ﱢﺪ ِﻣْﻨ
Artinya : “Ya Allah tidak ada yang
mencegah apa yang Engkau berikan dan
tidak ada yang bisa memberi apa yang
Engkau cegah, dan tidak ada yang bisa
menolak ketetapanmu. Tidak berguna
kekayaan dan kemulian itu bagi pemiliknya.
Hanya dari-Mu kekayaan dan kemulian.“

6. Mohon pertolongan supaya menjadi
hamba yang bersyukur:

ِ اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ أ
َﻋ ﱢﲏ َﻋﻞ ى ِذ ْﻛ ِﺮَك َو ُﺷ ْﻜ ِﺮَك َو ُﺣ ْﺴ ِﻦ
ُ
ﻚ
َ ِِﻋﺒَ َﺎدﺗ

Artinya : “Ya Allah...Bantulah aku untuk
senantiasa berdzikir dan bersyukur kepadaMu, serta selalu beribadah dengan baik
kepadamu.”
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7. Kemudian berdzikir di bawah ini:

ﺳﺒﺤﺎ َن ِ
اﷲ
ُْ َ
اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ
َو ْ

﴿﴾x ۳٣
”Artinya : “Maha Suci Allah.
﴿﴾x ۳٣

”Artinya : “Segala puji bagi Allah.

اﷲ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ

﴿﴾x ۳٣
”Artinya : “Allah Maha Besar.
Do’a Setelah Shalat Dhuha

اَﻟﻠﱠﻬﻢ اِ
ﱠ
ﺿ َﺤﺎءُ َك َواﻟْﺒَـ َﻬﺎءَ ﺑَـ َﻬﺎءُ َك
ﺎء
ﺤ
ﻀ
اﻟ
ن
ﱡ
ُﱠ
ََ ُ
ﻚ َواﻟْ ُﻘ ْﺪ َرَة
َو ْ
اﳉَ َﻤ َ
ﻚ َواﻟْ ُﻘ ﱠﻮَة ﻗُـ ﱠﻮﺗُ َ
ﺎل َﲨَﺎﻟُ َ
ِ
ﻗُ ْﺪرﺗُ َ ِ
ﻚ ،اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اِ ْن َﻛﺎ َن
ﺼ َﻤﺘُ َ
ﺼ َﻤﺔَ ﻋ ْ
ﻚ َواﻟْﻌ ْ
َ
ِرزﻗِﻰ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤ ِ
ﺂء ﻓَﺎَﻧْ ِﺰﻟْﻪَُ ،واِ ْن َﻛﺎ َن ِﰲ
ْ
َ
اﻷ َْر ِ
ض ﻓَﺎَ ْﺧ ِﺮ ْﺟﻪَُ ،واِ ْن ﻛﺎَ َن ُﻣ َﻌ ﱢﺴًﺮا ﻓَـﻴَ ﱢﺴ ْﺮﻩُ،
َواِ ْن َﻛﺎ َن َﺣَﺮ ًاﻣﺎ ﻓَﻄَ ﱢﻬ ْﺮﻩُ َواِ ْن ﻛﺎَ َن ﺑَﻌِْﻴ ًﺪا
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5.

ِ
ﻚ
َ ﻚ َو َﲨَﺎﻟ
َ َِوﺑَـ َﻬﺎﺋ
ﺖ ِﻋﺒَ َﺎد َك
َ َﻣﺎ اَﺗَـْﻴ

ِ
ﻚ
َ ِﺿ َﺤﺎﺋ
ُ  ﲝَ ﱢﻖ،ُﻓَـ َﻘﱢﺮﺑْﻪ
ﻚ آﺗِِ ْﲎ
َ ِﻚ َوﻗُ ْﺪ َرﺗ
َ َِوﻗُـ ﱠﻮﺗ
ِِ اﻟ ﱠ
ﲔ
َ ْ ﺼﺎﳊ

Artinya : “Ya Allah, bahwasannya waktu
dhuha itu waktu dhuha-Mu, kecantikan ialah
kecantikan-Mu, keindahan itu keindahan-Mu,
kekuatan itu kekuatan-Mu, kekuasaan itu
kekuasaan-Mu,
dan
perlindungan
itu
perlindungan-Mu. Ya Allah, jika rizkiku masih
di atas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam
bumi, keluarkanlah, jika sukar mudahkanlah,
jika haram sucikanlah, jika masih jauh
dekatkanlah, berkat waktu dhuha, keagungan,
keindahan, kekuatan dan kekuasaan-Mu,
limpahkanlah kepada kami segala yang telah
Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu
yang shaleh.
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6. Do’a Setelah Shalat Istikharah

ِ
اﺳﺘَـ ْﻘ ِﺪ ُرَك
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ﱢﱏ اَ ْﺳﺘَ ِﺨْﻴـُﺮَك ﺑِﻌِْﻠ ِﻤ َ
ﻚ َو ْ
ﺑِ ُﻘ ْﺪرﺗِﻚ واَﺳﺄَﻟُﻚ ِﻣﻦ ﻓَ ْ ِ
ﻚ
ﻚ اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴ ِﻢ ﻓَِﺈﻧﱠ َ
ﻀﻠ َ
َ َ َْ َ ْ
ﺗَـ ْﻘ ِﺪر وﻻَ اَﻗْ ِ
ﺖ َﻋﻼﱠ ُم
ﻧ
ا
و
ﻢ
ﻠ
ﻋ
ا
ﻻ
و
ﻢ
ﻠ
ﻌ
ـ
ﺗ
و
ر
ﺪ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َُ َ
ُ ََُْ
ُ َ
ب ،اَﻟﻠﱠﻬﻢ اِ
اﻟْﻐُﻴـﻮ ِ
ﺖ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ اَ ﱠن َﻫ ِﺬ ِﻩ
ﻨ
ﻛ
ن
ْ
ُ
ُﱠ
ْ
َ
ُْ
اﻷَﻣﺮ  ....ﺧﻴـﺮِﱃ ِﰱ ِدﻳ ِﲎ ودﻧْﻴﺎَي و ِ
آﺧَﺮﺗِﻰ
ٌَْ
ْ َُ َ َ
َْ
ﺎﺟﻠِ ِﻪ و ِ
وﻋﺎﻗِﺒ ِﺔ أَﻣ ِﺮي وﻋ ِ
آﺟﻠِ ِﻪ ﻓَﺎﻗْ ِﺪ ْرﻩُ ِﱃ
ََ َ ْ ْ ََ
َ
ِِ ِ
ﺎﺻ ِﺮﻓْﻪُ َﻋ ﱢﲎ
َوﻳَ ﱢﺴ ْﺮﻩُ ِﱃ ﱡﰒﱠ ﺑﺎَ ِرْك ِﱄ ﻓْﻴﻪ َواﻻﱠ ﻓَ ْ
ﺚ َﻛﺎ َن ﰒُﱠ اِْر ِﺿ ِﲎ
َوﻳَ ﱢﺴ ْﺮِﱄ ْ
اﳋَْﻴـَﺮ َﺣْﻴ ُ
ﺑَِﻘﻀﺎﺋِ
ﻚ ﻳﺎَاَرﺣﻢ اﻟﱠﺮ ِِ
ﲔ.
اﲪ
َ
َ
َْ
ْ
َ
َ
Artinya : “Ya Allah. Sesungguhnya aku
memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmuMu dan aku memohon kekuatan kepada-Mu
dengan kuasamu, serta aku memohon
keutamaanmu yang besar karena sesungguhnya
Engkau Maha Kuasa dan aku tidak kuasa,
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Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak tahu
dan Engkau Maha Mengetahui masalahmasalah ghaib. Ya Allah, jika Engkau tahu
bahwa masalah ini .... baik bagiku untuk dunia,
agama, akhiratku serta akibat dari masalah ini
cepat atau lambat maka berilah kemampuan
kepadaku
untuk
menggapainya
dan
mudahkanlah bagiku serta berkatilah aku dalam
masalah itu. Tetapi jika itu ternyata tidak baik
bagiku maka hindarkanlah aku darinya serta
berilah kemudahan kepadaku untuk menggapai
yang terbaik sebagaimana yang Engkau
kehendaki dan ridha atas keputusan-Mu wahai
Tuhan Yang Maha Pengasih.
7. Do’a Setelah Shalat Tahajud

86

ِ اﳊﻤ ُﺪ اَﻧْﺖ ﻧـُﻮر اﻟ ﱠﺴﻤﻮ
ات
َ َاﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ﻟ
ْ َْ ﻚ
ُْ َ
ََ
ِ اﳊﻤ ُﺪ اَﻧْﺖ ﺑـﻬﺎء اﻟ ﱠﺴﻤﻮ
ِ َواﻷ َْر
ات
َ َض َوﻟ
ْ َْ ﻚ
َ َ ُ ََ َ
ِ اﳊﻤ ُﺪ اَﻧْﺖ زﻳﻦ اﻟ ﱠﺴﻤﻮ
ِ َواﻷ َْر
ات
َ َض َوﻟ
ْ َْ ﻚ
َ َ ُ َْ َ
ِ اﳊﻤ ُﺪ اَﻧْﺖ ﻗَـﻴﱡﻮم اﻟ ﱠﺴﻤﻮ
ِ َواﻷ َْر
ات
َ َض َوﻟ
ْ َْ ﻚ
ََ ُ َ
ِ
ِ َواﻷ َْر
اﳊَ ﱡﻖ
ْ ﺖ
َ ْض َوَﻣ ْﻦ ﻓْﻴ ِﻬ ﱠﻦ َوَﻣ ْﻦ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ اَﻧ
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ﱠﺎر َﺣ ﱞﻖ
ْ اﳊَ ﱡﻖ ّ◌ َو
ْ ﻚ
َ َوِﻣْﻨ
ُ اﳉَﻨﱠﺔُ َﺣ ﱞﻖ َواﻟﻨ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ َواﻟﻨﱠﺒِﻴﱡـ ْﻮ َن َﺣ ﱞﻖ َوُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ
ﻚ
َ ﺖ َو َﻋﻠَْﻴ
َ ِﺖ َوﺑ
َ ََﺣ ﱞﻖ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟ
ُ ﻚ اََﻣْﻨ
ُ ﻚ اَ ْﺳﻠَ ْﻤ
ِ ﺗـﻮﱠﻛ ْﻠﺖ وﺑِﻚ ﺧﺎﺻﻤ
ﺖ
َ ﺖ َواﻟَْﻴ
ُ ﻚ َﺣ َﻜ ْﻤ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ََ
ِ ﻓَﺎ ْﻏ
ِ
ت
ر
ﺮ
ﺳ
ا
ﺎ
ﻣ
و
ت
ﺮ
ﺧ
ا
ﺎ
ﻣ
و
ﺖ
ﱠﻣ
ﺪ
ﻗ
ﺎ
ﻣ
ﱃ
ﺮ
ﻔ
ﱠ
َ
َ
َ
ُ َْ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ
ﺖ اﻟْ ُﻤ َﺆ ﱢﺧُﺮ ﻻَاِﻟَ َﻪ
َ ْﱢم َواَﻧ
َ ْﺖ اَﻧ
ُ َوَﻣﺎ اَ ْﻋﻠَْﻨ
ُ ﺖ اﻟْ ُﻤ َﻘﺪ
ﺖ ﻻَإِﻟَﻪَ َﻏْﻴـُﺮَك َوﻻَ َﺣ ْﻮَل َوﻻَﻗُـ ﱠﻮَة إِﻻﱠ
َ ْإِﻻﱠ اَﻧ
ِ ِﺑ
.ﺎﷲ
Artinya : “Ya Allah, bagi-Mu segala puji.
Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam
semesta serta segala isinya. Bagimu segala puji,
Engkau Raja Penguasa langit dan bumi dan
segala isinya, bagi-Mu segala puji, pemancar
cahaya langit dan bumi. Bagimu segala puji,
Engkaulah yang hak, dan janji-Mu adalah
benar, dan perjumpaan-Mu adalah hak dan
firman-Mu adalah benar, dan surga adalah hak,
dan neraka adalah hak, dan nabi-nabi itu adalah
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benar, dan nabi Muhammad SAW adalah benar,
dan saat hari kiamat itu benar. Ya Allah,
kepada-Mu lah aku berserah diri, kepada engkau
aku beriman, dan kepada Engkau aku
bertawakal, kepada Engkau jualah aku kembali
dan kepada-Mu lah aku rindu, dan kepada
Engkau lah aku berhukum. Ampunilah aku atas
kesalahan yang telah aku lakukan dan yang
sebelumnya, baik yang aku sembunyikan
maupun yang aku nyatakan. Engkaulah Tuhan
yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir, tiada
Tuhan melainkan Engkau dan Tiada Tuhan
selain-Mu, tiada daya dan kekuatan melainkan
dengan Allah.
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Bagian
Ketujuh
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Do'a-do'a Ibadah Haji
1. Masuk kota Mekkah

ﻚ ﻓَ َﺤﱢﺮْم َﳊْ ِﻢ َوَدِم
َ ُﻚ َواَْﻣﻨ
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ َﻢ َﻫ َﺬا َﺣَﺮُﻣ
ِ
ﻚ
َ ِﻠﻰ اﻟﻨﱠﺎ ِر َوﻋﺎَِﻣ ﱢﻦ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬﺑ
َ َو َﺷ ْﻌﺮ َوﺑَﺸ ْﱢﺮ َﻋ
ِ
ﻚ َواَ ْﻫ ِﻞ
َ ﻳَـ ْﻮَم ﺗَـْﺒـ َﻌ
َ ِﺚ ِﻋﺒَ َﺪ َك َو ْﺟ َﻌﻠَِ ْﲏ ِﻣ ْﻦ اَْوﻟﻴَﻌ
ﻚ
َ ِﺗَـ ﱠﻌﺘ

Artinya : "Yaa Allah, kota ini adalah
tanah haram-Mu dan tempat yang aman. maka
hidarkan daging, darah, rambut, kuku, bulu dan
kulitku dari neraka. Amankanlah aku dari siksaMu. Masukanlah aku kedalam golongan waliMu dan ahli taat pada-Mu".
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2. Doa Masuk Masjidil Haram

ﻚ
َ ﻚ اﻟ ﱠﺴﻼَ ُم َوإِﻟَْﻴ
َ ﺖ اﻟ ﱠﺴﻼَ ُم َوِﻣْﻨ
َ ْاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اَﻧ
َﻳَـﻌُ ْﻮُد اﻟ ﱠﺴﻼَ ُم ﻓَ َﺤﻴﱢﻨﺎَ َرﺑﱠﻨﺎَ ﺑِﺎﻟ ﱠﺴﻼَِم َوأ َْد ِﺧ ْﻠﻨﺎ
ﺖ
ْ
َ ﺖ َرﺑـﱠﻨَﺎ َوﺗَـ َﻌﺎﻟَْﻴ
َ اﳉَﻨﱠﺔَ َد َار اﻟ ﱠﺴﻼَِم ﺗَـﺒَ َﺎرْﻛ
ِ ْ ﻳﺎ َذ
ِ
اب
َ  اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اﻓْـﺘَ ْﺢ ِ ْﱄ أَﺑْـ َﻮ.ااﳉَﻼَل َوا ِﻹ ْﻛَﺮام
َ
ِ  ﺑِﺴ ِﻢ،ﻚ
ِ
ْ اﷲ َو
اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َواﻟ ﱠ
ُﺼﻼَة
ْ َ َر ْﲪَﺘ
ِ واﻟ ﱠﺴﻼَم ﻋﻠَﻰ رﺳﻮِل
اﷲ
ُْ َ َ ُ َ
Artinya: "Ya Allah, Engkau sumber
keselamatan dan dari pada-Mulah datangnya
keselamatan dan kepada-Mu kembalinya
keselamatan. Maka hidupkanlah kami wahai
Tuhan, dengan selamat sejahtera dan
masukkanlah kami ke dalam surga negeri
keselamatan. Maha banyak anugerah-Mu dan
Maha Tinggi Engkau Wahai Tuhan yang
memiliki keagungan dan kehormatan. Ya Allah,
bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.
(aku masuk masjid ini) dengan nama Allah
disertai dengan segala puji bagi Allah serta
salawat dan salam untuk Rasullallah.
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3. Doa Ketika Melihat Ka'bah

ﺖ ﺗَ ْﺸ ِﺮﻳْـ ًﻔﺎ َوﺗَـ ْﻌ ِﻈْﻴ ًﻤﺎ
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ِزْد َﻫ َﺬا اﻟْﺒَـْﻴ
ُ َوِزْد َﻣ ْﻦ َﺷﱠﺮﻓَﻪُ َو َﻋﻈﱠ َﻤﻪ.ًَوﺗَ ْﻜ ِﺮْﳝًﺎ َوَﻣ َﻬﺎﺑَﺔ
َوَﻛﱠﺮَﻣﻪُ ِﳑﱠ ْﻦ َﺣ ﱠﺠﻪُ أَ ِو ْاﻋﺘَ َﻤَﺮﻩُ ﺗَ ْﺸ ِﺮﻳْـ ًﻔﺎ َوﺗَـ ْﻌ ِﻈْﻴ ًﻤﺎ
.َﺑِﺮًا
ّ َوﺗَ ْﻜ ِﺮْﳝًﺎ
Artinya: "Ya Allah, tambahkanlah
kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa
pada Bait (Ka'bah) ini. Dan tambahkan pula
pada
orang-orang
yang
memuliakan,
mengagungkan dan menghormatinya di antara
mereka yang berhaji atau yang berumrah
dengan kemuliaan, keagugan, kehormatan dan
kebaikan.

4. Doa Masuk Kota Madinah

ًﺎﺟ َﻌ ْﻠﻪُ ِ ْﱄ ِوﻗَﺎﻳَﺔ
ْ َﻓ
ِ اﻟْﻌ َﺬ
اب َو ُﺳ ْﻮِء
َ

ِ
ﻚ
َ َﺣَﺮُم َر ُﺳ ْﻮﻟ
َوأ ََﻣﺎﻧَﺔً ِﻣ َﻦ

اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻫ َﺬا
ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر
ِ اﳊِﺴ
.ﺎب
َْ
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Artinya: "Ya Allah, negeri ini adalah
tanah haram Rasul-Mu Muhammad SAW,
maka jadikanlah penjaga bagiku dari neraka,
aman dari siksa dan buruknya hisab
(perhitungan di hari kemudian)."
5.

Doa Ihram

ِ ِ
ِ ﱠ
ﺖ
َ ُﺣﱢﺮُم ﻧَـ ْﻔﺴ ْﻲ ﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ َﻣﺎ َﺣﱠﺮْﻣ
َﱐأ
ْاَﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ﱢ
ِ
ِِ
.ﲔ
َ ْ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺮم ﻓَ ْﺎر َﲪِْ ْﲏ ﻳَﺎأ َْر َﺣ َﻢ اﻟﱠﺮاﲪ

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku
mengharamkan diriku dari segala apa yang
Engkau haramkan kepada orang yang berihram
karena itu rahmatilah aku ya Allah yang Maha
Pemberi Rahmat."
6.

Doa Thawaf

ِ ِ ْ اﷲ و
ِ
ُاﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠﱠﻪ َوﻻَإِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﷲُ َواﷲ
َ ◌َ ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن
ِ ِأَ ْﻛﺒـﺮ وﻻَﺣﻮَل وﻻَﻗُـ ﱠﻮةَ إِﻻﱠ ﺑ
ﺎﷲ اﻟْ َﻌﻠِ ﱢﻲ
َ ْ َ َ َُ
.اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴ ِﻢ
Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji
milik Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah,

94

I Kumpulan Do’a Sehari-hari

Allah Maha Besar dan tiada daya dan kekuatan
melainkan atas pertolongan Allah yang Maha
Tingi dan Maha Agung."
7. Doa Sa'i

 اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ. اَﷲُ أَ ْﻛﺒَـُﺮ. اَﷲُ أَ ْﻛﺒَـُﺮ.اَﷲُ أَ ْﻛﺒَـُﺮ
ﻚ َوﺗَـ َﻮﻓﱠِ ْﲏ َﻋﻠَﻰ ِﻣﻠﱠﺘِ ِﻪ
َ اﺳﺘَـ ْﻌ ِﻤ ْﻠ ِ ْﲏ ﺑِ ُﺴﻨ ِﱠﺔ ﻧَﺒِﻴﱢ
ْ
ِ ﻀﻼﱠ
ِ
ِ َﻋ ْﺪِﱐ ِﻣﻦ ﻣ
ِ َ ت اﻟْ ِﻔ
.ﱳ
ُ ْ ْ َوأ

Artinya: "Ya Allah, bimbinglah kami
untuk beramal sesuai dengan sunnah Nabi-Mu
dan matikanlah kami dalam keadaan Islam dan
hindarkanlah kami dari fitnah/ujian yang
menyesatkan."

8.

Doa Wukuf

اﳊَ ْﻤ ُﺪ َﻛﺎﻟﱠ ِﺬ ْي ﺗَـ ُﻘ ْﻮ ُل َو َﺧْﻴـًﺮا ِﳑﱠﺎ
ْ ﻚ
َ َاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟ
ِ ﻚ ﺻﻼَِﰐ وﻧُﺴ
ﱠ
ﺎي
ﻴ
ﳏ
و
ﻲ
ﻜ
َ
ْ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َﻧَـ ُﻘ ْﻮ ُل اَﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟ
ِ
 اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ.ﻚ َرﱢْﰊ ﺗُـَﺮاﺛِ ْﻲ
َ َﻚ َﻣﺎَِ ْﰊ َوﻟ
َ  َوإِﻟَْﻴ.ﺎﰐ
ْ ََوَﳑ
ِ ﻚ ِﻣﻦ َﻋ َﺬ
ِ
ِ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ َوَو ْﺳ َﻮ ِس
ْ َ ﱐ أَﻋُ ْﻮذُﺑ
ْإ ﱢ
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ﻚ
َ ِأَﻋُ ْﻮذُﺑ

ِ
ِ ِ ﱠ
ِ اﻟ ﱠ
ﱐ
ْ اَﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ﱢ.ﺼ ْﺪر َو َﺷﺘَﺎت اْﻷ َْﻣﺮ
َِ ِﻣﻦ َﺷﱢﺮ ﻣ
.ﺎﲡ ْﻲءُ ﺑِِﻪ اﻟﱢﺮﻳْ ُﺢ
َ ْ

Artinya: "Ya Allah, segala puji untukMu, seperti apa yang Engkau firmankan dan
yang baik dari apa-apa yang kami ucapkan. Ya
Allah, bagi-Mu shalatku, ibadahku, hidupku dan
matiku dan kepada-Mu tempat kembaliku dan
kepada-Mulah pemeliharaan apa yang aku
tinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur, dan keragu-raguan dalam
hati serta kesulitan segala urusan. Ya Allah, aku
berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang
dihembuskan oleh angin."
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Bagian

Kedelapan
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Do’a Selamat Dari Segala
Marabahaya
1.

Dibaca Pada Pagi dan Sore Hari
Surat Al Ikhlas sebanyak 3 (tiga) kali;

ِ
ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ اﷲُ أَ َﺣ ٌﺪَ اﷲُ اﻟ ﱠ
ْﺼ َﻤ ُﺪَ َﱂْ ﻳَﻠ ْﺪ َوَﱂ
(x3) ََﺣ ٌﺪ
َ ﻳـُ ْﻮﻟَ ْﺪَ َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ ُﻛ ُﻔ ًﻮا أ
“Dengan menyebut Nama Allah yang
Maha pengasih lagi Maha penyayang.”
Katakanlah:
“Dialah
Allah,
Yang
Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung
kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak
dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada
seorangpun yang setara dengan Dia.”
Kemudian diikuti dengan membaca Surat
Al Falaq se-banyak 3 (tiga) kali;
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* ب اﻟْ َﻔﻠَ ِﻖ * ِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ
ﻗُ ْﻞ أَﻋُ ْﻮذُ ﺑَِﺮ ﱢ
ِ ٍِ
ِ
ﺐ * َو ِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ
َ ََو ﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ َﻏﺎ ﺳﻖ ا َذا َو ﻗ
ِ َاﻟﻨﱠـ ﱠﻔﺎﺛ
ﺎت ِﰱ اﻟْﻌُ َﻘ ِﺪ * َو ِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ َﺣﺎ ِﺳ ٍﺪ إِذَا
َﺣ َﺴ َﺪ
“ Dengan menyebut Nama Allah Yang
Maha pengasih lagi Maha penyayang.”
Katakanlah: “ Aku berlindung kepada Tuhan
Yang Menguasai subuh, dan kejahatan makhlukNya, dan dan kejahatan wanita-wanita tukang
sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan
dari kejahatan orang yang dengki apabila ia
dengki.”
dan Surat An Naas sebanyak 3 (tiga) kali;

ِ ِﱠﺎس * ﻣﺎﻟ
ِ ﻚ اﻟﻨ
ﱠﺎس * إِ َلِه
ﻗُ ْﻞ أَﻋُ ْﻮ ذُ ﺑَِﺮ ﱢ
َ ِ ب اﻟﻨ
ِ اﳋَﻨ
ِ اﻟﻨ
ﱠﺎس * اَﻟﱠ ِﺬ ْى
ْ ﱠﺎس * ِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ اﻟْ َﻮ ْﺳ َﻮا ِس
ِ
ِ ّﺻ ُﺪ ْوِر اﻟﻨ
اﳉِﻨ ِﱠﺔ َو
ْ ﺎس * ِﻣ َﻦ
ُ س ِﰱ
ُ ﻳـُ َﻮ ْﺳﻮ
ِ اﻟﻨ
(x3) * ﱠﺎس
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“ Dengan menyebut Nama Allah Yang
Maha pengasih lagi Maha penyayang.”
Katakanlah: “ Aku berlindung kepada Tuhan
(Yang Memelihara dan Menguasai) Manusia.
Raja Manusia. Sembahan manusia, dari
kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa
bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke
dalam dada manusia, dari (golongan) Jin dan
Manusia

، ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋﻠَﻰ ِآل ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ﺖ َﻋﻠَﻰ إِﺑْـَﺮِﻫْﻴ َﻢ َو َﻋﻠَﻰ ِآل إِﺑْـَﺮِﻫْﻴ َﻢ
َ ﺻﻠﱠْﻴ
َ َﻛ َﻤﺎ
َِ ﻚ
 َو ﺑَﺎ ِرْك َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َو، ﲪْﻴ ٌﺪ َِﳎْﻴ ٌﺪ
َ إِﻧﱠ
ٍ ِ
ﺖ َﻋﻠَﻰ إِﺑْـَﺮِﻫْﻴ َﻢ َو
َ  َﻛ َﻤﺎ ﺑَ َﺎرْﻛ، َﻋﻠَﻰ آل ُﳏَ ﱠﻤﺪ
ِ
َِ ﻚ
* ﲪْﻴ ٌﺪ َِﳎْﻴ ٌﺪ
َ  إِﻧﱠ، َﻋﻠَﻰ ِآل إِﺑْـَﺮﻫْﻴ َﻢ
(x10)

“ Ya Allah Pemilik Segala Sifat Maha
sempurna,
curahkan-lah
Shalawat-rahmat
khusus Mu- atas Muhammad dan keluarga
Muhammad seperti yang Engkau curahkan atas
Ibrahim dan keluarga Ibrahim; sungguh Engkau
Maha terpuji Maha agung. Dan anugerahkanlah
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keberkatan-Mu atas Muhammad dan keluarga
Muhammad, seperti yang Engkau anugerahkan
atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh
Engkau Maha terpuji, Maha agung.”

ِْ اﷲ اﻟﱠ ِﺬى َﻻ ﻳﻀﱡﺮ ﻣﻊ
ِ ﺑِﺴ ِﻢ
اﲰ ِﻪ َﺷْﻴ ٌﺊ ِﰱ
ُ
ََ َ
ْ
ِ ْاﻷ َْر
ض َوَﻻ ِﰱ َوَﻻ ِﰱ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء َوُﻫ َﻮ اﻟ ﱠﺴ ِﻤْﻴ ُﻊ
(x3) * اﻟْ َﻌﻠِْﻴ ٌﻢ

“ Dengan Nama Allah, Yang dengan
kebersamaan Nama-Nya itu tiada suatu apapun
akan terkena bahaya di langit maupun di bumi.
Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha
mengetahui.”

ﻚ
ْ ﻚ
ﻳَ َﺎر ﱢ
َ اﳊَ ْﻤ ُﺪ َﻛ َﻤﺎ ﻳَـْﻨﺒَﻐِ ْﻲ ِﳉَ َﻼ ِل َو ْﺟ ِﻬ
َ َب ﻟ
(x1) * ﻚ
َ َِو َﻋ ِﻈْﻴ ِﻢ ُﺳ ْﻠﻄَﺎﻧ

“ Aduhai
Tuhan
Pencipta
dan
Penganugerah, hanya kepada-Mu Jua aku
mempersembahkan puji syukur yang patut bagi
Zat-Mu Nan Mahamulia; Yang Layak bagi keMahaagungan Kerajaan dan Kekuasaan-Mu.”
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ِْ  و ﺑِﺎ، َﺿِﻴْﺖُ ﺑِﺎ اﷲِ رَﺑًّﺎ
 َو، اﻻ ْﺳ َﻼِم ِدﻳْـﻨًﺎ
َ
ُِﺤَﻤﱠﺪٍ ﺻَﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ آﻟِﻪِ وَﺳَﻠﱠﻢَ ﻧَﺒِﻴًّﺎ
(x3) * َوَر ُﺳ ْﻮًﻻ

” Ya Allah, Aku ridha Engkau sebagai
Tuhank, aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku
rela Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku.”

ِ
ِ
ِ
ﺖ َوُﻫ َﻮ
ُ ﱯ اﷲُ َﻻ اﻟَﻪَ إِﱠﻻ ُﻫ َﻮ َﻋﻠَْﻴﻪ ﺗَـ َﻮﱠﻛ ْﻠ
َ َﺣ ْﺴ
(x7) * ب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴ ِﻢ
َر ﱞ

“ Cukuplah Allah SWT Yang Tidak Ada
Tuhan Yang Patut dan Berhak Disembah
melainkan Dia menjadi sandaranku. Kepada
Dialah aku bertawakal dan Dialah Pencipta serta
Pemilik Singasana Yang Maha Agung.”

ِ ِ
 َو، ﺖ َﺧﻠَ ْﻘﺘَِ ْﲏ
َ ْﺖ َرﱢﰊ َﻻ اﻟَﻪَ اﱠﻻ أَﻧ
َ ْاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أَﻧ
ِ أَﻧَﺎ ﻋﺒ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ َﻣﺎ
ﺎ
ﻣ
ك
ﺪ
َ
َ ِ أَﻋُ ْﻮذُﺑ، ﺖ
ُ اﺳﺘَﻄَ ْﻌ
ْ َ َْ
ﻚ َﻋﻠَ ﱠﻲ َو أَﺑـُ ْﻮُؤ
َ ِﻚ ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘ
َ َ أَﺑـُ ْﻮُؤ ﻟ، ﺖ
ُ ﺻﻨَـ ْﻌ
َ
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ِ
ب إِﱠﻻ
 إَِﻧ،  ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮِ ْﱄ، ﺑِ َﺬﻧِْ ْﱯ
َ فﱠﻪُ َﻻ ﻳَـ ْﻐﻔ ُﺮاﻟ ﱡﺬﻧـُ ْﻮ
(x1) * ﺖ
َ ْأَﻧ
“ Ya Allah Pemilik Semua Kesempurnaan,
Engkau
adalah
Tuhan
Pencipta
dan
Penganugerahku, Tidak Ada Tuhan Yang Patut
dan Berhak Disembah kecuali Engkau, Engkaulah
Yang telah Menciptakan aku dan aku adalah
hamba-Mu. Aku masih tetap dalam janji dan
sumpah setiaku –bahwa Engkau adalah Tuhanku
Yang Maha esa - dan akan kurealisasikan itu
semuanya dalam segala aktivitas hidupku sekuat
tenaga. Aku berlindung diri kepada-Mu dari
segala macam kejahatan yang sudah pernah
kuperbuat. Aku mengakui semua karunia yang
telah Engkau berikan kepadaku, dan aku
mengakui semua dosa-dosa yang pernah
kuperbuat. Maka ampunilah aku, sesungguhnya
Tiada Yang Mampu Mengampuni Dosa selain
Engkau “ ’

ِاَﻟﻠﱠﻬﻢ أَﻧْﺖ رﱢﰊ ﻵاِﻟَﻪ ا
ﱠ
َ
ﻚ
ﺖ
ﻧ
أ
ﻻ
ْ
َ  َﻋﻠَْﻴ،
َ
َ ْ َ َ ُﱠ
ﺖ َر ﱡ
َ  َﻣ، ب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴ ِﻢ
َ ْﺖ َوأَﻧ
ُ ﺗَـ َﻮﱠﻛ ْﻠ
ُﺎﺷﺎءَ اﷲ
ِ  وَﻻ ﻗُـ ﱠﻮةَ إِﱠﻻ ﺑِﺎ،  وﻣﺎ َﱂ ﻳ َﺸﺄْ َﱂ ﻳ ُﻜﻦ،َﻛﺎ َن
اﷲ
َ ْ َ ْ َ ْ ََ
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 أ َْﻋﻠَ ُﻢ أَ ﱠن اﷲَ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷْﻴ ٍﺊ، اﻟْ َﻌﻠِ ﱢﻲ اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴ ِﻢ
ِ
َﺣﺎ َط ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷْﻴ ٍﺊ ِﻋ ْﻠ َﻤﺎ
َ  َوأَ ﱠن اﷲَ ﻗَ ْﺪ أ، ﻗَﺪﻳْـٌﺮ
ٍ
ِ َ ِ اَﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ إِ ِﱐ أَﻋﻮذُﺑ،
ﺖ
َ ْ أَﻧ، ﻚ ﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮ ُﻛ ﱢﻞ َداﺑﱠﺔ
ُْ ّ ُ
ِ
ِ  إِ ﱠن رﱢﰊ ﻋﻠَﻰ ِﺻﺮ، ﺎﺻﻴﺘِﻬﺎ
ِ َآﺧ ٌﺬ ﺑِﻨ
اط
َ
ََ
َْ
َ
(x1) *ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘْﻴ ٍﻢ

“ Ya Allah Pemilik Sifat-sifat Maha
Sempurna,
Engkau
Pencipta
dan
Penganugerahku. Tiada Tuhan yang patut dan
berhak disembah kecuali Engkau; kepada-Mu Jua
aku bertawakal (menyandarkan diri) dan
Engkaulah Pencipta dan Pemilik Singasana Nan
Agung. Apapun yang dikehendaki Allah pasti
terlaksana, dan apapun yang tidak dikehendaki.
Nya tidak akan terjadi. Tiada daya, tiada kekuatan
kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi, Maha
Agung. Aku tahu bahwa sesungguh-nya Allah
Mahakuasa atas segala sesuatu; bahwa sungguh
Allah telah Meliputi segala sesuatu dengan
Keilmuan-Nya. Ya Allah Pemilik Sifat-sifat Maha
Sempurna. dengan-Mu aku berlindung diri dari
kejahatan diriku dan kejahatan yang ditimbulkan
oleh para Makhluk yang tiada satupun darinya
kecuali ubun-ubunnya -keseluruhun hidup dan
matinya-tetap dalam genggaman-Mu. Sungguh
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Tuhan Pencipta dan Penganugerahku tetap di atas
jalan ynng lurus tiada pernah terlahir dari-Nya
kezaliman apapun.”

ِﻋ، ض
ِ ﺎﻃ ِﺮ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ َاَﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﻓ
ِ ات َو ْاﻷ َْر
ﺎﱂ
َ
ُ
ََ
ِ ﺐ واﻟﺸﱠﻬﺎد
، ب ُﻛ ﱠﻞ َﺷْﻴ ٍﺊ َو َﻣﻠِْﻴ ِﻜ ِﻪ
ر
،
ة
ُ َ َ َ َ ِ اﻟْﻐَْﻴ
ﻚ ِﻣ ْﻦ
َ ِ أَﻋُ ْﻮذُﺑ، ﺖ
َ ْأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﱠﻻ إِﻟَﻪَ أَﻧ
ِ َ وِﻣﻦ َﺷﱢﺮ اﻟﺸﱠﻴﻄ، َﺷﱢﺮﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ
، ﺎن َو َﺷَﺮﻛِ ِﻪ
ْ
ْ َ ْ
ِ
َﺟﱠﺮﻩُ إِ َﱃ
َ َوأَ ﱠن أَﻗْـ َِﱰ
ُ ﻠﻰ ﻧَـ ْﻔﺴﻰ َﺳ ْﻮءًا أ َْو أ
َ ف َﻋ
(x1) * ُﻣ ْﺴﻠِ ٍﻢ

“ Ya Allah Pemilik Segala Kesempumaan;
Engkaulah Pencipta Langit dan Bumi; Maha
Mengetahui Yang Ghaib dan segala Yang
tersaksikan. Engkau Pencipta dan Penganugerah
Segala Sesuatu; Engkau yagn Memilikinya;
Engkau Raja-nya. aku bersaksi bahwa Tidak ada
Tuhan Yang Patut dan Berhak Disembah Kecuali
Engkau. Aku memohon per-lindungan-Mu dari
segala kejahatan yang ditimbulkan oleh diriku,
dan aku berlindung kepada Engkau dari segala
kejahatan yang dilakukan oleh syaitan dan segala
tipu dayanya; serta aku memohon perlindungan
kepada-Mu dari berbuat dosa terhadap diriku
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sendiri atau berbuat kejahatan kepada siapa saja
dari para hamba-Mu; khususnya yang ber-Islam
berserah diri secara mutlak kepada-Mu.”

ِ ﺑِﺮ ْﲪﺘ، ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎﻗَـﻴﱡـﻮم
 َوِﻣ ْﻦ، ﺚ
أ
ﻚ
َ َﺳﺘَﻐِْﻴ
َ
ْ َ َ ُْ َ َ َ ﱡ
ِ ﻋ َﺬاﺑِﻚ أ
 َوَﻻ، ﺻﻠِ ْﺢ ِﱃ َﺷﺄِْﱐ ُﻛﻠﱢ ِﻪ
ْ َ ا، َﺳﺘَﺠْﻴـُﺮ
ْ َ َ
ِ
ٍ ﺗَ ِﻜ ْﻠ ِﲏ اِ َﱃ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ وَﻻ اِ َﱃ أ
ﻚ
َ َﺣﺪ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠﻘ
َ
َْ
ْ
ٍ ْ ﻃَﺮﻓَﺔَ َﻋ
* ﲔ
ْ

” Wahai Yang Mahahidup, Maha mengatur,
dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan,
dan aku meminta perlindungan dari segala
siksaan,
perbaikilah hidupku seluruhnya.
Janganlah Engkau serahkan aku kepadaku diriku
sendiri, danjangan pula Engkau serahkan aku
kepada siapapun dari mahluk-Mu; walaupun
sekejap mata.”

ِ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻋﺎﻓِِﲏ ِﰲ ﺑَ َﺪ
 اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻋﺎﻓِِ ْﲏ َْﰲ َﲰْﻌِﻰ، اﱐ
ْ ْ ْ
ِ ﻵ ا،  اَﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﺎﻓِِﲏ ِﰱ ﺑﺼ ِﺮي،
ِ
ﱠ
َ
،ﺖ
ﻧ
أ
ﻻ
إ
ﻪ
ﻟ
َ
ْ
َ
َ
ْ َ َ ْ َ ُﱠ
ِ ﱠ
 َو، ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ َو اﻟْ َﻔ ْﻘ ِﺮ
َ ِﱐ أَﻋُ ْﻮذُ ﺑ
ْاَﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ﱢ
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ﺖ
َ ْإِﱠﻻ أَﻧ

ِ ﻚ ِﻣﻦ َﻋ َﺬ
ِ
 ﻵ اِﻟَ َﻪ، اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ
ْ َ أَﻋُ ْﻮذُﺑ
(x1/3) *

“ Ya Allah Pemilik Segala Kesempurnaan,
sehatkanlah aku lahir dan bathin,di keseluruhan
tubuhku pada pendengaranku dan penglihatanku.
tidak ada Tuhan Yang Patut dan Berhak
Disembah kecuali Engkau. Aduhai Tuhan Yang
Memiliki Semua Sifat Yang Maha Sempurna, aku
berlindung diri ke-pada-Mu dari kekafiran; aku
berlindung diri kepada-Mu dari kefakiran; aku
berlindung diri kepada-Mu dari siksaan kuburan.
Tidak Ada Tuhan Yang patut dan Berhak
Disembah kecuali Engkau.”

ِ ﱠ
ﻚ اﻟْ َﻌﺎﻓِﻴَ ِﺔ ِﰱ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َو ْاﻵ ِﺧَﺮِة
َ َُﺳﺄَﻟ
ْﱐأ
ْاَﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ﱢ
ِ ﱠ
ﻚ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ َواﻟْ َﻌﺎﻓِﻴَ ِﺔ ِ ْﰲ ِدﻳِْ ْﲏ
َ َُﺳﺄَﻟ
ْﱐأ
ْ* اَﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ﱢ
ِ
ِ
اﰐ
ْ ﺎﱄ * اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
َ ََوُدﻧْـﻴ
ْ اﺳﺘُـ ْﺮ َﻋ ْﻮَر
ْ ِ ﺎي َوأ َْﻫﻠ ْﻲ َوَﻣ
ِ ْ اﺣ ِﻔﻈِْﲏ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ
 اَﻟﻠﱠ، َو ِآﻣ ْﻦ َرْو َﻋ ِﺎﰐ
ي
ﻢ
ﻬ
ﲔ ﻳَ َﺪ ﱠ
ﱠ
ْ
ُ
ْ
ْ
ِ
ِوِﻣﻦ ﺧ ْﻠ ِﻔﻲ وﻋﻦ َﳝ
ِ
ِ
ﺎﱄ َوِﻣ ْﻦ ﻓَـ ْﻮﻗِ ْﻲ
ﴰ
ﻦ
ﻋ
و
ﲏ
ﻴ
َ
َ
ْ
ْ
َ ْ ََْ ْ َ ْ َ
ْ
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*

ﺎل ِﻣ ْﻦ َْﲢ ِ ْﱵ
َ َﻚ أَ ْن أُ ْﻏﺘ
َ ِ َوأَﻋُ ْﻮذُ ﺑِ َﻌﻈَ َﻤﺘ،
(x1)

“ Ya
Allah
Pemilik
Sifat-sifat
Mahasempurna, sungguh baku memohon kepadaMu kesehatan lahir dan batthin di dunia dan
akhirat. Ya Allah Pemilik Sifat-sifat Maha
sempurna, aku momohon kepadamu pemaafan dan
kesehatan lahir dan bathin dalam urusan agama,
dan duniaku; dalam urusan keluarga dan hartaku
Ya
Allah
pemilik
Sifat-sifat
Maha
sempurna,lindungilah aku dari bahaya bahaya
yang akan bermunculan dari
titik-titik
kerawananku, anugerahkanlah aku rasa aman
dari segala takut dan kekalutan hatiku.
Peliharalah aku dari bahaya dan kejahatan yang
bermunculan dari depan dan belakang, dari
kanan, kiri dan atas, dan aku ber-lindung diri
dengan kebesaran-Mu dari penyergapan bahaya
yang datang dari bagian bawah “

ﻚ
ُ  ﻟَﻪُ اﻟْ ُﻤ ْﻠ، ُﻚ ﻟَﻪ
َ َْﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷ ِﺮﻳ
اﳊَ ْﻤ ُﺪ َوُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷْﻴ ٍﺊ ﻗَ ِﺪﻳْ ٍﺮ * اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ْ َُوﻟَﻪ
ِ
َ َُﺳﺄَﻟ
ْ َﻚ َﺧْﻴـَﺮ َﻫ َﺬا اﻟْﻴَـ ْﻮَم ﻓَـْﺘ َﺤﻪُ َوﻧ
ْﱐأ
ُﺼَﺮﻩ
ّْ إ
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ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺷﱢﺮَﻣﺎ ﻓِْﻴ ِﻪ
َ ِ َوأ ُْﻋﻮذُﺑ، َُوﻧـُ ْﻮُرﻩُ َوﺑَـَﺮَﻛﺘَﻪُ َوُﻫ َﺪاﻩ
ﻚ ِﻣ َﻦ
ب إِ ْﱢ
َو َﺷﱢﺮ َﻣﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ * َر ﱢ
َ ِﱐ أَﻋُ ْﻮذُﺑ
ﻚ ِﻣ ْﻦ
 َر ﱢ، اﻟْ َﻜ َﺴ ِﻞ َو ُﺳ ْﻮ ْء اﻟْ َﻜِ ِﱪ
َ ِب أَﻋُ ْﻮذُ ﺑ
ٍ اب ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر و َﻋ َﺬ
ٍ
(x1) * اب ِﰱ اﻟْ َﻘ ِْﱪ
ْ َﻋ َﺬ
َ
“ Tidak ada Tuhan Yang Patut dan Berhak
disembah kecuali Allah. Tiada sekutu bagi-Nya.
Milik-Nya lah segala kerajaan dan kekuasaan;
Kepada-Nya Jua semua puja-puji dipersembahkan. Dan Dia Mahakuasa atas segala
sesuatu. Aduhai Tuhan Pemilik Segala Kebesaran
dan Kesempurnaan. Aku memohon kepada-Mu
segala kebaikan hari
ini;
kemenangan,
pembelaan, cahaya, keberkatan dan hidayatnya.
Dengan Zat-Mu Nun Maha Mulia aku berlindung
diri dari segala bentuk kejahatan yang
bermunculan padanya dan sesudahnya. Tuhan
Pencipta dan Penganugerah, Aku bedindung diri
ke-pada-Mu dari kemalasan serta kehinadinaan
dan ketidak-mampuan di masa tua. Tuhan
Pencipta dan Penganugerah, aku berlindung diri
kepadamu-Mu dari penyiksaan dalam api neraka,
dan dari penyiksaan di alam kubur “
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2. Dibaca Pada Pagi Hari

ِِ ِ ِ
ِِ
ﺿﺎ
َ  َوِر،  َﻋ َﺪ َد َﺧ ْﻠﻘﻪ، ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن اﷲ َوﲝَ ْﻤﺪﻩ
*  َوِﻣ َﺪ َاد َﻛﻠِ َﻤﺎﺗِِﻪ، َوِزﻧَﺔَ َﻋ ْﺮِﺷ ِﻪ، ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ
“ Maha Suci Allah,segala puja dan puji
hanya dipersembahkan kepada-Nya sebanyak
mahluk-Nya; setara ridha-Nya, seagung/seindah
singasana-Nya, dan seluas, seabadi ke-tentuanNya.”

ﻚ ِ ْﰲ ﻧِ ْﻌ َﻤ ٍﺔ َو َﻋﺎﻓِﻴَ ٍﺔ
َ ﺖ ِﻣْﻨ
ُ ﺻﺒَ ْﺤ
ْ َاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ ا
ِ
ﻚ َو ِﺳْﺘـَﺮَك
َ َﻚ َﻋﻠَ ﱠﻲ َو َﻋﺎﻓﻴَﺘ
َ ََو ِﺳْﺘـَﺮ ﻓَﺄَْﲤِ ْﻢ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘ
ِ ِﰱ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ و
(x1) * اﻵﺧَﺮِة
َ َ
“ Ya Allah Pemilik Semua Kesempurnaan,
sungguh aku kembali bergelimang dalam ni’ mat
karunia-Mu, dalam ke-sehatan lahir bathin
Pemberian-Mu dan dalam limpahan lindunganMu, maka sempurnakanlah Ya Allah ni’ mat
karunia, kesehatan lahir dan bathin dan limpahan
lindungan yang Engkau anugerahkan itu
kepadaku di dunia dan akhirat.” segala
Kumpulan Do’a Sehari-hari I 111

persoalanku. Kepada-Mu Jua kusandarkan
punggungku, penuh harap kepada anugerah-Mu,
penuh takut terhadap kemurkaan-Mu. Tiada
tempat bemaung, tiada tempat mencari selamat,
kecuali kepada-Mu Jua. Aku telah beriman kepada
kitab suci-Mu yang Engkau turunkan; kepada
Nabi-Mu yang Engkau utus.”
3. Doa Ampuh Dalam M engatasi Kesulitan Dan

Kegelisahan Yang Sekarang Dan Yang Akan
Datang (Bertawassul Dengan M engedepankan
Dan M engandalkan Nama-Nama Dan SifatSifat Allah Yang M aha Sempurna)

ِ
، ﻚ
َ ِاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ َﻋْﺒ ُﺪ َك َواﺑْ ُﻦ َﻋْﺒﺪ َك َواﺑْ ُﻦ أ ََﻣﺘ
ِ َﻧ
ٍ  َﻣ، ﺎﺻﻴَِﱵ ﺑِﻴَ ِﺪ َك
 َﻋ ْﺪ ٌل ِ ْﰲ، ﻚ
َ ﺎض ِ ْﰲ ُﺣ ْﻜ ُﻤ
ﺖ ﺑِِﻪ
ُﻀ
َ َﻚ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ إِ ْﺳ ٍﻢ ُﻫ َﻮﻟ
َ َُﺳﺄَﻟ
َ َﻗ
َ ﻚ َﲰﱠْﻴ
ْ  أ،ﺂؤ َك
ُﺣ ًﺪا
َ َ أ َْوأَﻧْـَﺰﻟْﺘَﻪُ ِ ْﰲ ﻛِﺘَﺎﺑ،ﻚ
َ ﻧَـ ْﻔ َﺴ
َ ﻚ أ َْو َﻋﻠﱠ ْﻤﺘَﻪُ أ
ِ
ِ ت ﺑِِﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠﻢ اﻟْﻐَْﻴ
ﺐ
َ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠﻘ
َ اﺳﺘَﺄْﺛَـ ْﺮ
ْ  أَ ِو، ﻚ
َ
 أَ ْن َْﲡ َﻌ َﻞ اﻟْ ُﻘ ْﺮاَ َن َرﺑِْﻴ َﻊ ﻗَـ ْﻠِ ْﱯ،ِﻋْﻨ َﺪ َك
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*

ِ َ وﻧـُ ْﻮِر
ِ
ﺎب َﳘﱢ ْﻲ
َ ﱐ َو َذ َﻫ
َ
ْ  َو َﺟ َﻶءَ ُﺣ ْﺰ،ﺻ ْﺪر ْي
(x1)

“Ya Allah Pemilik Segala Kesempumaan,
sungguh aku adalah hamba-Mu; Putra/putri dari
hamba-Mu yang lakilaki; Putra/putri dari hambaMu yang perempuan. Ubunubunku keseluruhan
jiwa raga-ku dalam genggaman kekuasaan-Mu.
Pasti terlaksana padaku seluruh hukum-Mu. Pasti
adil segala ketentuan-Mu atasku. aku memohon
kepada-Mu dengan kehormatan semua nama-Mu,
Yang dengannya telah Engkau namakan Diri-Mu;
Yang telah Engkau turunkan dalam wahyu-Mu;
Yang telah Engkau anugerahkan secara khusus
kepada siapa saja dari hamba-hamba pilihan-Mu,
ataupun yang Engkau khususkan untuk Diri-Mu;
tersimpan penuh rahasia dalam khazanah
keilmuan-Mu Yang Gaib. Agar Engkau jadikan
Al-Qur’an bersemi berkembang indah di hatiku,
cahaya bagi dadaku; yang memporak-porandakan
kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku.
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4. Doa Birrul Walidain
(Doa Bakti Kepada Kedua Orang Tua)
Gubahan Syaikh Muhammad ibn Ahmad
Abilhubbi Alhadhrami Attariimi -(W. 611 H)
Terjemahan oleh : DR. Abdul Kader SM
Alhabsji,

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
اﷲ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟﱠﺮِﺣْﻴ ِﻢ
ْ

“Segala puja dan puji dipersembahkan
hanya untuk Allah Maha-pengasih, Maha
Maha Penyayang yang berfirman :
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ﻚ أﱠَﻻ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ْوا إِﱠﻻ إِﻳﱠﺎﻩُ َوﺑِﺎاﻟْ َﻮﻟِ َﺪﻳْ ِﻦ
َ ﻀﻰ َرﺑﱡ
َ ََوﻗ
ِ
ِ
ِ
ِ
َﺣ َﺪ ُﳘَﺎ
َ  إ ﱠﻣﺎﻳَـْﺒـﻠُﻐَ ﱠﻦ ﻋْﻨ َﺪ َك اﻟْﻜﺒَـَﺮ أ،إ ْﺣ َﺴﺎﻧَﺎ
أ َْوﻛِ َﻼ ُﳘَﺎ ﻓَ َﻼ ﺗَـ ُﻘ ْﻞ َﳍَُﻤﺎ أ ﱢ
ُف َوَﻻﺗَـْﻨـ َﻬ ْﺮُﳘَ َﺎوﻗُ ْﻞ
ِ ﱠﳍﻤﺎ ﻗَـﻮًﻻ َﻛ ِﺮْﳝﺎ * واﺧ
ﺎح اﻟ ﱡﺬ ﱢل
ﻨ
ﺎﺟ
ﻤ
ﳍ
ﺾ
ﻔ
َ
َ
ْ َ ً ْ َُ
ْ
ُ
َ َ َ
ِ
ﺎﱐ
 َوﻗُ ْﻞ ﱠر ﱢ، ِﻣ َﻦ اﻟﱠﺮ ْﲪَِﺔ
ْ َب ْار َﲪْ ُﻬ َﻤﺎ َﻛ َﻤﺎ َرﺑـﱠﻴ
* ﺻﻐِْﻴـًﺮا
َ
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“Sungguh,
Tuhan
Pencipta
dan
Penganugerahmu
wahai
hambasudah
menentukan bahwa sekali-kali janganlah kamu
menyembah kecuali kepada-Nya Jua. Dan,
berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu.
Apabila salah seorang dari orang tuamu atau
kedua duanya telah lanjut usia maka sekali-kali
janganlah engkau berkata ‘uh’atau ‘ah’ (apalagi
membentaknya). Berkatalah kepada keduanya
dengan ucapan-ucapan lembut, mengandung
penghormatan dan kedermawanan.Rendahkanlah
kedua bahumu di hadapan keduanya sebagai
tanda kasih sayangmu. Dan berdo’alah: “Aduhai,
Tuhan Pencipta dan Penganugerah. Kasihanilah
keduanya seperti mereka dahulu- membina dan
mengasuhku sejak Kecil.” (Q.S: Al Israa’[17]: 2324).

 َو َﺣﺜـﱠﻨَﺎ، اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬى أ َْﻣ ِﺮﻧَﺎ ﺑِ ُﺸ ْﻜ ِﺮ اﻟْ َﻮاﻟِ ِﺪﻳْ َﻦ
ِ وﺻ ِﻄﻨ ِﺎع اﻟْﻤﻌﺮو، ﻋﻠَﻰ إِ ْﻏﺘِﻨ ِﺎم ﺑِﱢﺮِﳘﺎ
ف
َ
َ َ
ُْْ َ َ ْ َ
ِ ﻟَ َﺪﻳْ ِﻬ َﻤﺎ * اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ اَﻟﱠ ِﺬى ﻧَ َﺪﺑَـﻨَﺎ إِ َﱃ َﺣ ْﻔ
ﺾ
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، ﺎح ِﻣ َﻦ اﻟﱠﺮ ْﲪَِﺔ َﳍَُﻤﺎ إِ ْﻋﻈَ ًﺎﻣﺎ َو إِ ْﻛﺒَ ًﺎرا
ِ َاﳉَﻨ
ْ
ﺻﺎﻧَﺎ ﺑِﺎ ﻟﺘـ ْﱠﺮ ﱡﺣ ِﻢ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ َﻤﺎ َﻛ َﻤﺎ َرﺑـﱠﻴَﺎﻧَﺎ ِﺻﻐَ ًﺎرا
َ َوأ َْو
*
“Segala puja dan puji kita persembahkan
kepada Allah Yang telah memerintahkan kita
untuk berterima kasih kepada kedua orang tua;
Yang telah memerintahkan kita mengambil keuntungan di balik bakti kepada keduanya; Yang
telah meng-anjurkan kita untuk mengerahkan
segala
daya
kemampuan
dalam
mempersembahkan kebaikan kepada keduanya.
Segala puja dan puji hanyalah bagi Allah Jua
Yang telah memehntahkan kita untuk
merendahkan kedua bahu kita sebagai terjemahan
rasa sayang, hormat, dan kagum kepada
keduanya -sebagai-mana- Allah Jua yang telah
berwasiat agar kita tetap men-dambakan rahmatNya bagi keduanya, persis seperti keduanya
menyayangi kita di masa Kecil.”
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 َو ا ْﻏ ِﻔ ْﺮَﳍُ ْﻢ، (x3) اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻓَ ْﺎر َﺣ ْﻢ َوﻟَ َﺪﻳْـﻨَﺎ
ِ َو ْار
ﺿﺎ ُِﲢ ﱡﻞ ﺑِِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﺟ َﻮ ِاﻣ َﻊ
ً ض َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ ِر
،ﻚ
ْ ِر
َ ِﻚ َوأ ََﻣﺎﻧ
َ ِ َوُِﲢﻠﱡ ُﻬ ْﻢ ﺑِِﻪ َد َار َﻛَﺮ َاﻣﺘ، ﻚ
َ ِﺿ َﻮاﻧ
 َواَِد ﱠرﺑِِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ، ﻚ
َ َِوَﻣ ْﻮ ِﻃ َﻦ َﻋ ْﻔ ِﻮ َك َوﻏُ ْﻔَﺮاﻧ
ِ
*ﻚ
َ ِﻒ ﺑِﱢﺮَك َو إِ ْﺣ َﺴﺎﻧ
َ ﻟَﻄَﺂﺋ
“Aduhai Tuhan Yang memiliki Segala Sifat
Yang Maha Sempuma, kasihanilah kedua orang
tua kami.” {3X} “Ampunilah dosa-dosa mereka,
ridhalah Engkau kepada mereka dengan
keridhaan
yang
memungkinkan
mereka
memperoleh aneka ragam ridha-Mu. Ridhalah
Engkau kepada keduanya dengan kendhaan yang
memungkinkan mereka men-dapatkan sorga-Mu
nan mulia tempat yang bakal dihuni oleh hambahamba yang Engkau anugerahkan ketentraman,
pema’afan dan pengampunan yang abadi. Ya
Allah, curahkanlah atas mereka kelembutan,
kebaktian dan kebaikan-Mu.:
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ِ ِ
ﻒ
َ َﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ اﻏْﻔِﺮْﳍَُﻢْ ﻣَﻐْﻔِﺮَةً ﺟَﺎﻣِﻌَﺔً ﲤَْﺤُﻮْﻬ ﺑَﺎ َﺳﺎﻟ
ِ
ً َوْر َﲪْ ُﻬ ْﻢ َر ْﲪَﺔ، ﺻَﺮا ِرِﻫ ْﻢ
ْ ِ َو َﺳﻴﱢ َﺊ إ،أ َْوَزا ِرﻫ ْﻢ
ِ
 َوﺗُـ َﺆﱢﻣﻨُـ ُﻬ ْﻢ، ﻀ َﺠ َﻊ ِﰱ ﻗُـﺒُـ ْﻮِرِﻫ ْﻢ
ْ ُﻨِﻴـْﺮُ ﳍَُﻢْ ﻬﺑَﺎ اﻟْ َﻤ
*ِﺑَﺎ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ َﻔَﺰِع ِﻋْﻨ َﺪ ﻧُ ُﺸ ْﻮِرِﻫ ْﻢ
“Wahai Allah Tuhan Yang memiliki Segala
Sifat Yang Maha-sempuma, ampunilah mereka
dengan pengampunan yang menyeluruh yang
dengannya saja akan terhapuslah dosa dosa
mereka yang lampau dan terpupuslah dengannya
pula tekad-tekad buruk mereka. Ya Allah,
kasihanilah mereka dengan rahmat yang
membuat liang lahat, tempat pembaringan
mereka menjadi terang benderang; rahmat yang
memberikan mereka rasa aman di hari
kebangkitan -di kala umat manusia dan sekalian
mahluk berada dalam ketakutan dan kekalutan.”

ﺿ ْﻌ ِﻔ ِﻬ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ َﻛﺎﻧـُ ْﻮا َﻋﻠَﻰ
َ ﱠﻦ َﻋﻠَﻰ
ْ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﲢَﻨ
ِ
ِ
ِ
ﻚ َﻛ َﻤﺎ
ْ
َ ﺎﻋ ُﻬ ْﻢ إِﻟَْﻴ
َ َ َو ْار َﺣ ْﻢ إِﻧْﻘﻄ،ﲔ
َ ْ ﺿ ْﻌﻔﻨَﺎ ُﻣﺘَ َﺤﻨﱢﻨ
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ِ ََﻛﺎﻧُﻮاْ ﻟَﻨَﺎ ﺣﺎﻟَﺔَ إِ ﻧْ ِﻘﻄ
ِِ ﺎﻋﻨَﺎ إِﻟَﻴ ِﻬﻢ ر
، ﲔ
اﲪ
َْ َ ْ ْ
َ
ﻒ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ َﻛﺎﻧـُ ْﻮاﻟَﻨَﺎ ِ ْﰲ َﺣ ِﺎل ِﺻﻐَﺎ ِرﻧَﺎ
ْ َوﺗَـ َﻌﻄﱠ
ِ
*ﲔ
َ ْ ُﻣﺘَـ َﻌﻄﱢﻔ

“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang
Mahasempurna,beriaku lembutlah kepada kedua
orang tua kami di saat mereka rapuh tiada
berdaya sebagaimana mereka beriaku lembut
kepada kami -dahulu- di saat kami belum
memiliki kekuatan. Kasihanilah mereka sekarang
ini; di saat mereka tidak mempunyai sandaran
lagi kecuali hanya kepada Engkau semata;
sebagaimana mereka mengasihani kami -dahuludi saat kami tidak mempunyai pegangan dan
tempat ber-lindung kecuali kepada keduanya. Ya
Allah, balutlah duka hati kedua orang tua kami
sekarang
ini,
seperti
mereka
dahulu
melakukannya kepada kami yang masih lemah
lunglai.”

ِ
ِ
َ اﺣ َﻔ ْﻆ َﳍُ ْﻢ َذاﻟ
ْ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ُﻚ اﻟْ ُﻮﱠداَﻟﱠﺬ ْي أَ ْﺷَﺮﺑْـﺘَﻪ
ِِ ْاﳊﻨَﺎﻧَﺔَ اﻟﱠِﱵ ﻣ َﻸ
، ﺻ ُﺪ ْوَرِﻫ ْﻢ
َ َْ
ُ ت ﺑﻪ
َْ  َو، ﻗُـﻠُ ْﻮﺑَـ ُﻬ ْﻢ
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ِ ْواﻟﻠﱡﻄ
ﺖ ﺑِِﻪ َﺟ َﻮا ِر َﺣ ُﻬ ْﻢ
َ َ
َ ﻒ اﻟﱠﺬ ْي َﺷﻐَْﻠ
ِ
اﳉِ َﻬ َﺎد اﻟﱠ ِﺬ ْي َﻛﺎﻧـُ ْﻮا ﻓِْﻴـﻨَﺎ
ْ ﻚ
َ َو ْﺷ ُﻜ ْﺮَﳍُ ْﻢ َذﻟ
ِ
ِِ
ِْ ﻚ
اﻹ ْﺟﺘِ َﻬ َﺎد
َ ﻀﺎﻳِ ْﻊ َﳍُ ْﻢ ذَاﻟ
ُ ُ َوَﻻ ﺗ،ُﳎَﺎﻫﺪﻳْ َﻦ
 َو َﺟﺎ ِزِﻫ ْﻢ َﻋﻠَﻰ، اﻟﱠ ِﺬ ْي َﻛﺎﻧـُ ْﻮا ﻓِْﻴـﻨَﺎ ُْﳎﺘَ ِﻬ ِﺪﻳْ َﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ
 َواﻟﱠﺮ ْﻋ َﻲ، ﲔ
َ َذﻟ
َْ ﻚ اﻟ ﱠﺴ ْﻌ َﻲ اﻟﱠﺬ ْي َﻛﺎﻧـُ ْﻮا ﻓْﻴـﻨَﺎ َﺳﺎﻋ
ِ
ِ
ﺖ ﺑِِﻪ
َ ْ أَﻓ، ﲔ
َ ْ اﻟﱠﺬ ْي َﻛﺎﻧـُ ْﻮ ﻟَﻨَﺎ َراﻋ
َ ْﺎﺟَﺰﻳ
َ ﻀ َﻞ َﻣ
ِِ
ِ ِ اﻟ ﱡﺴﻌﺎ َة اﻟْﻤ
*ﲔ
َ ْ ﲔ َو اﻟﱡﺮ َﻋﺎ َة اﻟﻨﱠﺎﺻﺤ
َ ْ ﺼ ﻠﺤ
ْ ُ َ

،

“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang
Maha sempurna -hargailah cinta yang Engkau
tuangkan di relung hati kedua orang tua kami,
cinta yang membuat mereka amat sayang kepada
kami. Hargailah rasa sayang dan sikap lembut
mereka kepada kami. Engkaulah dahulu yang
memenuhi dada mereka dengannya, kemudian
Engkaulah pula yang menggerakkan organ- organ
tubuh mereka menuangkannya ke kehidupan kami.
Berikanlah
penghargaan
besar
terhadap
perjuangan dan pengorbanan yang pernah mereka
lakukan di dalam kehidupan demi kenyamanan
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kami. Janganlah Engkau sia-siakan segala usaha,
dan
pemeliharaan
yang
pemah
mereka
persembahkan di dalam kehidupan untuk kami.
Berikanlah imbalan yang baik tediadap segala
kerja yang mereka lakukan demi kami; dan
pematian yang mereka curahkan di dalam hidup
ini demi kemaslahatan kami; dengan sebaik-baik
imbalan, dengan sebesar-besar penghargaan yang
pemah Engkau berikan kepada semua orang yang
berusaha demi kebaikan dan kesenangan orang
lain.”

 َواﻧْﻈُْﺮ، ﺎف َﻣﺎ َﻛﺎﻧـُ ْﻮا ﻳَـﺒَـﱡﺮْوﻧَـﻨَﺎ
َ َﺿ َﻌ
ْ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﺑِﱠﺮُﻫ ْﻢ أ
* ﲔ اﻟﱠﺮ ْﲪَِﺔ َﻛ َﻤﺎ َﻛﺎ ﻧـُ ْﻮا ﻳَـْﻨﻈُُﺮْوﻧَـﻨَﺎ
َ ْ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑَـ َﻌ
ﻚ
َ ِﺿﻴﱠـﻌُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﺣ ﱢﻖ ُرﺑـُ ْﻮﺑِﻴﱠﺘ
َ ﺐ َﳍُ ْﻢ ﱠﻣﺎ
ْ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻫ
 َوَﲡَ َﺎوْز َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ، ِﲟَﺎ ا ْﺷﺘَـﻐَﻠُ ْﻮا ﺑِِﻪ ِ ْﰲ َﺣ ﱢﻖ ﺗَـ ْﺮﺑِﻴﱠﺘِﻨَﺎ
ِ ﻓِﻴﻤﺎ ﻗَ ﱠ
ﻚ ِﲟَﺎ آﺛـَُﺮْوﻧَﺎﺑِِﻪ
َ ِﺼُﺮْوا ﻓْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺣ ﱢﻖ ِﺧ ْﺪ َﻣﺘ
َْ
ِ ِ
ﻒ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ْارﺗَ َﻜﺒُـ ْﻮا ِﻣ َﻦ
ُ  َو ْاﻋ، ِ ْﰲ َﺣ ّﻖ ﺧ ْﺪ َﻣﺘﻨَﺎ
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ِ
ِ ِ
 َوَﻻ، َﺟﻠِﻨَﺎ
ْ اﻟ ﱠﺸﺒُـ َﻬﺎت ﻣ ْﻦ اَ َﺟ ِﻞ َﻣﺎ ْﻛﺘَ َﺴﺒُـ ْﻮا ﻣ َﻦ أ
ِ ﺗُـﺆ
اﳊَ ِﻤﻴﱠﺔُ ِﻣ َﻦ ا ْﳍََﻮى
ْ آﺧ ْﺬ ُﻫ ْﻢ ِﲟَﺎ َد َﻋْﺘـ ُﻬ ْﻢ إِﻟَْﻴ ِﻪ
َ
ﻒ
ْ ُ َو اﻟْﻄ، ِﻤَﺎﻏَﺎﻟِﺐَ ﻋَﻠَﻰ ﻗـُﻠُﻮْﻬ ﺑِِ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﱠﳏَﺒﱠﺘِﻨَﺎ
ِ ﺑِِﻢ ِﰱ ﻣﻀ
ﺎﺟ ِﻊ اﻟْﺒِﻠَﻰ ﻟُﻄْ ًﻔﺎ ﻳَِﺰﻳْ ُﺪ َﻋﻠَﻰ ﻟُﻄْ ِﻔ ِﻬ ْﻢ
َ َ ْ
* ِْ أَﻳﱠﺎمِ ﺣَﻴَﺎﻬﺗِِ ْﻢ ﺑِﻨَﺎ

“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang
Mahasempurna -baktilah Engkau kepada kedua
orang tua kami dengan bakti yang berlipat ganda
sebagai balasan bakti yang pernah mereka berikan
kepada kami. Pandanglah mereka dengan
pandangan kasih sayang-Mu seperti mereka selalu
memandang kami dahulu. Ya Allah, janganlah
Engkau membuat perhitungan de gan mereka
tentang hak-hak-Mu yang mereka lalaikan, akibat
hidup mereka terialu terfokus untuk mengasuh
dan memelihara kami. Ya Allah, lupakanlah sikapsikap yang tidak sempuma dalam kebaktian yang
seharusnya mereka per-sembahkan kepada
Engkau, karena mereka terlena dan teriupa, sibuk
berkhidmat kepada kami. Ya Allah, maafkanlah
segala shubuhat (perbuatan-perbuatan yang masih
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tersamar halalkah ia atau haram) yang mereka
bergelimang di dalamnya ketika mencari rezeki
untuk kami. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa
mereka, yang pernah mereka lakukan karena
mereka telah dikuasai oleh cinta yang membabi
buta kepada kami. Engkau Jualah yang telah
menanamkan rasa cinta itu kepada kami di dada
mereka. Ya Allah, bersikap lembutlah kepada
mereka di kala mereka sekarang ini sudah berada
di tumpukan-tumpukan yang hancur, luluh,
porak-poranda. Kasihanilah mereka yang sudah
terpenjara di alam barzakh sekarang ini dengan
kelembutan yang jauh lebih besar daripada
kelembuatan yang pemah mereka benkan kepada
kami di kehidupan duniawi.”

ِ
ِ
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َوَﻣ
ُ َوﻳَ ﱠﺴ ْﺮﺗَﻪ، ﺎﻫ َﺪﻳْـﺘَـﻨَﺎﻟَﻪُ ﻣ َﻦ اﻟْﻄﱠﺎﻏُ ْﻮت
ِ  ووﻓﱠـ ْﻘﺘـﻨَﺎﻟَﻪ ِﻣﻦ اﻟْ ُﻘﺮﺑ، ﺎت
ِ َاﳊﺴﻨ
ِ
، ﺎت
َْ َ ُ َ َ َ
َ َْ ﻟَﻨَﺎﻣ َﻦ
ِ
ﺻﺎﻟِ ِﺢ
َ ُﻓَ ْﺴﺄَﻟ
َ ﻚ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أَ ْن ﺗَـ ْﻌ َﺠ َﻞ َﳍُ ْﻢ ﻣ ْﻦ
ِ ََﻋْﻤَﺎﻟِﻨَﺎ ﺣَﻈًّﺎ وﻧ
 َوَﻣﺎ اﻗْـﺘَـَﺮﻓْـﻨَﺎﻩُ ِﻣ َﻦ، ﺼْﻴﺒًﺎ
َ
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،

ِ اﳋ ِﻄﻴﺌ
ِ
ِ
ﺂت
َْ َْ  َوا ْﻛﺘَ َﺴْﺒـﻨَﺎﻩُ ﻣ َﻦ،اﻟ ﱠﺴﻴﱢﺌَﺂت
ِ وَﲢ ﱠﻤ ْﻠﻨَﺎﻩ ِﻣﻦ اﻟﺘﱠﺒِﻌ
 ﻓَ َﻼ ﺗُـ ْﻠ ِﺤ ْﻘ ُﻬ ْﻢ ﱢﻣﻨﱠﺎ، ﺎت
َ َ ُ ََ
ِ
 َوَﻻ َْﲢ ِﻤ ْﻞ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ذُﻧـُ ْﻮﺑِﻨَﺎ، ﻚ ُﺣ ْﻮﺑًﺎ
َ ﺑِ َﺬاﻟ
* َذﻧـُ ْﻮﺑًﺎ

“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang
Mahasempurna - pada setiap hidayah yang
Engkau anugerahkan kepada kami, pada setiap
kepatuhan yang Engkau mudahkan kami untuk
melaksanakannnya, pada setiap kebajikan yang
Engkau berikan kepada kami taufik untuk
melaksanakannya, pada setiap perbuatan dan
tindakan yang meninggikan derajat kami di sisiMu, maka seperti itu juga kami memohon kepada
Engkau
Yang
Memiliki
Sifat
Yang
Mahasempurna, agar nilai-nilai keberkahan yang
kami raih tersebut juga Engkau berikan kepada
mereka dalam bentuknya yang lebih sempurna. Ya
Allah, adapun dosa-dosa yang sudah kami
perbuat, keburukan-keburukan yang sudah kami
lakukan, tanggungan-tanggungan yang akan
kami pikul di hari kemudian, janganlah Engkau
timpakan kepada mereka, janganlah dosa-dosa
124 I Kumpulan Do’a Sehari-hari

kami itu menambahbeban berat mereka di hari
kemudian.”

اﳊَﻴَ ِﺎة ﻓَ ُﺴﱠﺮُﻫ ْﻢ ﺑِﻨَﺎ
ْ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َوُﻛ َﻤﺎ َﺳَﺮْرﺗَـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﻨَﺎ ِﰱ
ِ
ِ
َﺧﺒَﺎ ِرﻧَﺎ َﻣﺎ
ْ  َوَﻻﺗُـﺒَـﻠﱠ ْﻐ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ أ، ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟْ َﻮﻓَﺎة
، َوَﻻ ُﲢَ ﱠﻤ ْﻠ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ أ َْوَزا ِرﻧَﺎ َﻣﺎ ﻳَـﻨُـ ْﻮُؤُﻫ ْﻢ، ﻳَ ُﺴ ْﻮُؤُﻫ ْﻢ
ِ ِ ِ وَﻻ ُﲣْ ِﺰِﻫﻢ ﺑِﻨﺎ َﰲ ﻋﺴ َﻜ ِﺮ ْاﻷَﻣﻮ
ث
ُ ات ﳌﺎَ ُْﳓﺪ
َْ ْ َ ْ
َ
َْ
ِ  وﻧَﺄْﺗِﻰ ِﻣﻦ اﻟْﻤْﻨ َﻜﺮ، ﺎت
ِ
ِ
 َو ُﺳﱠﺮ، ات
َ َﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺨ ِﺰﻳ
َ ُ َ
اﺣ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺄ َْﻋ َﻤﺎﻟِﻨَﺎ ِ ْﰲ ُﻣ ْﻠﺘَـ َﻘﻰ ْاﻷ َْرَو ِاح إِ َذاِ ُﺳﱠﺮ
َ أ َْرَو
ِ ﺼﻼَ ِح ﺑِﺄَﺑ
*ﺼﻼَ ِح
ﻨﺂء اﻟ ﱠ
أ َْﻫ ُﻞ اﻟ ﱠ
ْ
“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang
Mahasempurna-sebagaimana Engkau dahulu
menggembirakan hati keduaorang tua kami
dengan keberadaan kami di dunia, maka
gembirakan pulalah hati mereka dengan kami di
kala mereka sudah berpindah ke alam yang lain.
Ya Allah, janganlah Engkau sampaian kepada
kedua orang tua kami berita-berita buruk tentang
kami di dunia ini dan janganlah dosa-dosa kami di
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dunia ini Engkau timpakan atas mereka. Ya Allah,
janganlah Engkau permalukan kedua orang tua
kami di antara orang-orang yang sudah
meninggal dunia karena keburukan dan hal-hal
yang memalukan, yang kami lakukan di muka
bumi ini. Ya Allah, gembirakan ruh kedua orang
tua kami dengan menyampaikan kepada mereka
perbuatan-perbuatan kami yang baik sehingga
mereka juga bisa bergembira seperii gembiranya
orang-orang tua yang shaleh di sana karena amalamal shaleh anaknya yang masih hidup di dunia.”

،
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َوَﻣﺎﺗَـﻠَ ْﻮﻧَﺎﻩُ ِﻣ ْﻦ ﺗَِﻼ َوﺗِِﻪ ﻓَـَﺰﱠﻛْﻴﺘَـ َﻬﺎ
ٍ وﻣﺎﺻﻠﱠﻴـﻨﺎ ِﻣﻦ
ﺼ ﱠﺪﻗْـﺘَـﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ
َ َ َوﺗ، ﺻ َﻼة ﻓَـﺘَـ َﻘﺒﱠـ ْﻠﺘَـ َﻬﺎ
َ ْ َْ َ َ َ
ِ ﺻ َﺪﻗٍَﺔ ﻓَـﻨ ﱠﻤﻴﺘـﻬﺎ وﻋ ِﻤ ْﻠﻦ ِﻣﻦ أَﻋﻤ ٍﺎل
ٍ ﺎﳊ
ﺎت
َ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ َ
َ ﺻ
ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أَ ْن َْﲡ َﻌ َﻞ َﺣﻈﱠ ُﻬ ْﻢ
َ َﺿْﻴﺘَـ َﻬﺎ * ﻓَ ْﺴﺄَﻟ
َ ﻓَـَﺮ
 َوﻗَ ْﺴ َﻤ ُﻬ ْﻢ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ، ِﻣْﻨـ َﻬﺎ أَ ْﻛﺒَـُﺮ ِﻣ ْﻦ ُﺣﻈُْﻮ ِﻇﻨَﺎ
ِ
وَﺳَﻬْﻤَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺛـَﻮَاﻬﺑَﺎ أ َْوﻓَـَﺮ
، أ َِﺟَﺰَل ِﻣ ْﻦ أَﻗْ َﺴ ِﺎﻣﻨَﺎ
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ِﺖ ﺑِِ ﱢﱪِﻫﻢ وﻧَ َﺪﺑْـﺘَـﻨَﺎ إ
َ  ﻓَِﺈﻧﱠ، ِﻣ ْﻦ ِﺳ َﻬﺎ ِﻣﻨَﺎ
َ ﻚ أ َْو
َ ْ َ ﺻْﻴ
ِ
ﺖ أ َْوَﱃ ﺑِﺎﻟِْ ﱢﱪ ِﻣ َﻦ اﻟْﺒَﺂ ِرﻳْ َﻦ َو
َ ْ َوأَﻧ، َﱃ ُﺷ ْﻜ ِﺮﻫ ْﻢ
* ﺻ ِﻞ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤﺄْ ُﻣ ْﻮِرﻳْ َﻦ
ْ َﺣ ﱡﻖ ﺑِﺎ ﻟْ َﻮ
َأ
“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang
Mahasempurna -Tiada ayat Al Qur’an yang
sudah kami baca dan Engkau lipatgandakan
pahalanya, tiada shalat yang kami lakukan yang
Engkau terima dengan kedenmawanan-Mu, tiada
sedekah yang kami keluarkan kemudian Engkau
tumbuh kembangkan, tiada perbuatan shaleh yang
kami lakukan kemudian Engkau ridha kepada
kami, kecuali kamijuga meminta kepada-Mu Ya
Allah semoga kiranya kedua orang tua kami juga
mendapat bagian, bahkan kami berharap agar
mereka mendapatkan bagian yang lebih besar.
Sediakanlah pahala yang lebih besar bagi mereka
dan pahala yang kami terima. Sisihkanlah untuk
mereka anugerah dan penghormatan yang jauh
lebih besar daripada yang Engkau anugerahkan
kepada kami. Ya Allah, Engkaulah yang telah
memerintahkan kepada kami untuk menghargai
jasa-jasa kedua orang tua. Engkau lebih berhak
dan lebih mampu memberikan penghargaan
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kepada mereka ketimbang kami. Engkaulah yang
memerintahkan kami untuk berterima kasih
kepada kedua orang tua, namun Engkaulah yang
berhak dan mampu membalas kebaikan mereka.
Engkau lebih mampu menjaga hubungan baik
dengan mereka ketimbang kami -hamba-hambaMu- yang Engkau perintahkan.”

ٍ ُ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ْﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ َﳍُﻢ ﻗُـﱠﺮَة أ َْﻋ
، ﺎد
ُ ﲔ ﻳَـ ْﻮَم ﻳَـ ُﻘ ْﻮُم ْاﻷَ ْﺷ َﻬ
ْ
ِْ وأ
 َو، ﱢﺪآءَ ﻳَـ ْﻮَم اﻟﺘـﱠﻨَ ِﺎد
َ ﺐ اﻟﻨ
َ
َ ََﲰ ْﻌ ُﻬ ْﻢ ﱢﻣﻨﱠﺎ أَﻃْﻴ
 َﺣ ﱠﱴ، اﺟ َﻌ ْﻠ ُﻬ ْﻢ ﺑِﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ أ َْﻋﺒَ ِﻂ ْاﻵﺑَﺂءَ ﺑِ ْﺎﻷ َْوَﻻ ِد
ْ
ﻚ
َ ِﻚ َوُﻣ ْﺴﺘَـ َﻘﱢﺮ َر ْﲪَﺘ
َ َِْﻤَﻌَﻨَﺎﻬﺑِِ ْﻢ ِ ْﰲ َدا ِر َﻛَﺮ َاﻣﺘ
ِ
ِ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
َ َِوَﳏَ ﱢﻞ أ َْوﻟﻴَﺂﺋ
َ  َﻣ َﻊ اﻟﱠﺬﻳْ َﻦ أَﻧْـ َﻌ ْﻤ، ﻚ
ِ  واﻟْﺸﱡﻬﺪ، ﺼﺪﱢﻗِﲔ
ِﺼ
ِﺎﳊ
ِ
ﲔ
اﻟ
و
آء
ﱠ
َْ
َ ﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢ
َ َ َ َ َ ْ ﲔ َواﻟ ﱢ
ِ
ِ ِ وﺣﺴﻦ أُوﻟَﺌ،
ِ ﻀﻞ ِﻣﻦ
اﷲ
َ  َذاﻟ، ﻚ َرﻓْﻴـ ًﻘﺎ
َ َُ ََ
َ ُ ْ َﻚ ﻓ
ِ وَﻛ َﻔﻰ ﺑِﺎ
* اﷲ َﻋﻠِْﻴ ًﻤﺎ
َ
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“Ya Allah, jadikanlah kami sumber
kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat
Engkau membangkitkan seluruh mahluk-Mu
untuk memberikan kesaksian di Hari Kemudian.
Perdengar-kanlah kepada orang tua kami hal-hal
yang baik dan kami di saat para mahluk di hari
kemudian sating kejar mengejar, tuntutmenuntut. Ya Allah, jadikanlah kami anakanak
yang paling dibanggakan oleh para orang tua
mereka, di saat para orang tua berbangga dengan
anak-anaknya yang shaleh; sehingga Engkau
berkenan mempertemukan kami semua di dalam
surga-Mu nan mulia. Tempatkanlah kami dan
orang-orang tua kami di lembah rahmat-Mu, di
kediaman para wali-Mu, berdampingan dengan
hamba-hamba-Mu yang Engkau beri ni’mat
terbesar atas mereka yaitu para Nabi, para
shiddiqien, para syuhada, dan para shalihin. Oh
alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan
mereka. Semua itu, semata-mata hanyalah
anugerah dari-Mu jua. Ya Allah, cukuplah
Engkau Maha Mengetahui segala sesuatu.”
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ِ ب اﻟْﻌِﱠﺰِة ﻋ ﱠﻤﺎ ﻳ
 َو، ﺼْﻴـ ُﻔ ْﻮ َن
ﻚ َر ﱢ
َ ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن َرﺑﱢ
َ َ
ِ
ب
ْ  َو، ﲔ
اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َر ﱢ
َ ْ َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َو َﺳﻠ ﱠﻢ َوﺑَ َﺎرَك َﻋﻠَﻰ
َ ْ اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
َ ﲔ * َو
ِ ْ ﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ُﳏ ﱠﻤ ٍﺪ وﻋﻠَﻰ آﻟِِﻪ وﺻﺤﺒِ ِﻪ أ
*ﲔ
ََ َ
َ ْ َﲨَﻌ
ََْ
َ
“Maha Suci Pencipta dan Penganugerahmu
wahai Muhammad; Dialah Tuhan Pemilik segala
keperkasaan, Mahatinggi atas semua sifat yang
tidak layak yang digambarkan orang-orang jahil
tentang-Nya. Salam sejahtera atas sekalian Rasul,
dan segala puji syukur hanyalah dipersembahkan
kepada Allah Pencipta, Penganugerah dan Pemilik
alam semesta.Salam, shalawat dan barakaat ilahi
semoga tetap tercurah atas penghulu para Rasul,
Muhammad sekeluarga dan para sahabat beliau.”
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Bagian

Kesembilan
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Doa Penutup
1. Doa Kafarah Majlis

إِﻻﱠ

ِ ِ
َ َُﺳْﺒ َﺤﺎﻧ
َﻚ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َرﱢْﰊ َوﲝَ ْﻤﺪ َك ﻻَ إِﻟَﻪ
ِ أَﻧْﺖ أ
ﻚ
َ ب إِﻟَْﻴ
ْ َ
ُ َﺳﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮَك َوأَﺗُـ ْﻮ

Artinya: ”Mahasuci Engkau, Ya Allah
wahai Rabbku, dan dengan memuji-Mu, tiada
Ilah selain Engkau, aku memohon ampun
kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu."
2. Istighfar Nabi Khidir As.

ِ اَﻟﻠﱠﻬﻢ اِ ﱢﱐ اَﺳﺘـﻐ ِﻔﺮَك ﻟِﻤﺎ ﺗـﺒ
ﻚ ِﻣْﻨﻪُ ﰒُﱠ
َ ﺖ اﻟَْﻴ
ُ ُْ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ﱠ
ِ ِ
ِ ﻋ ْﺪ
ﻚ ِﻣ ْﻦ
َ ُت ﻓْﻴ ِﻪ َواَ ْﺳﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮَك ﻟ َﻤﺎ أ َْﻋﻄَْﻴﺘ
ُ ُ
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ِ ِ
ِ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ ﰒُﱠ َﱂ أُو
ِِ َ َف ﻟ
ﱢﻌ ِﻢ
َ ﻚ ﺑﻪ َواَ ْﺳﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮَك ﻟﻠﻨـ
ْ ْ ْ
ِ اﻟﱠِﱴ أَﻧْـﻌﻤ
ﺖ ِﺑَﺎ َﻋﻠَﻰ
ُ ْﺖ ﺑَﺎ َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻓَﺄَﺗَـ َﻘ ﱠﻮﻳ
َ َْ
ِ ِ
ِ ﻣﻌ
ت ﺑِِﻪ
َ ﺎﺻْﻴ
ُ ﻚ َواَ ْﺳﺘَـ ْﻐﻔُﺮَك ﻟ ُﻜ ﱢﻞ َﺧ ٍْﲑ أ ََرْد
ََ
ِ ﻚ ﻓَﺨﺎﻟَﻄَِﲎ ﻓِﻴ
.ﻚ
ﻴ
ﻟ
ﺎ
ﻣ
ﻪ
َ
َ َﺲ ﻟ
َ َ َو ْﺟ َﻬ
ْ
َ َ ْ
Artinya: "Ya Allah, sungguh aku
meminta ampun kepada-Mu dari setiap dosa
yang aku telah bertaubat dari dosa tersebut,
kemudian aku kembali kepada dosa itu. Aku
meminta ampun kepada-Mu dari setiap sesuatu
yang aku telah berikan kepada-Mu dari diriku,
kemudian aku tidak memenuhi janji tersebut
bagi-Mu. Aku meminta ampun dari setiap
kenikmatan yang telah Engkau berikan
kepadaku, kemudian kupergunakan untuk
berbuat maksiat kepada-Mu. Aku meminta
ampun kepada-Mu dari setiap kebaikan yang
aku inginkan keridlaan-Mu, kemudian telah
menyampuri amal tersebut selain keridlaanMu."
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3. Shalawat Pengampun Dosa

ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ﻧَﺒِﻴﱢـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ُﻛﻠﱠ َﻤﺎ ذَ َﻛَﺮَك
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
.اﻟ ﱠﺬاﻛُِﺮْو َن َو َﻏ َﻔ َﻞ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮَك اﻟْﻐَﺎﻓِﻠُ ْﻮ َن

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah
shalawat kepada Nabi kami Muhammad selama
orang-orang yang berzikir mengingat-Mu dan
orang-orang yang lupa melupakan-Mu."
4. Shalawat
Agar
Rasulullah SAW.

Mendapat

Syafaat

ٍ
ب
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
َ ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤﺪ َوأَﻧْ ِﺰﻟْﻪُ اﻟْ ُﻤْﻨـَﺰَل اﻟْ ُﻤ َﻘﱠﺮ
.ﻚ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ
َ ِﻣْﻨ
Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah
shalawat kepada Muhammad dan tempatkanlah
ia di tempat yang dekat dengan-Mu di hari
akhirat."
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5. Doa Taubatan Nasuha (Doa Nabi Adam)

َرﺑﱠﻨﺎَ ﻇَﻠَ ْﻤﻨَﺂ أَﻧْـ ُﻔ َﺴﻨَﺎ َوإِ ْن َﱂْ ﺗَـ ْﻐ ِﻔ ْﺮﻟَﻨَﺎ َوﺗَـ ْﺮ َﲪْﻨَﺎ
ِ اﳋ
ِ
ﺎﺳ ِﺮﻳْ َﻦ
َْ ﻟَﻨَ ُﻜ ْﻮﻧً ﱠﻦ ﻣ َﻦ
Artinya: "Ya Tuhan kami, kami telah
menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau
tidak mengampuni kami dan memberi rahmat
kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk
orang-orang yang merugi."
6. Doa Pembersih Seluruh Dosa

ََوﻻ
ِﻣ ْﻦ

ِ ﱠ
ﺖ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ْﻲ ﻇُْﻠ ًﻤﺎ َﻛﺜِْﻴـًﺮا
ُ ﱐ ﻇَﻠَ ْﻤ
ْاَﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إ ﱢ
ِ ﻳـ ْﻐ
ﱡ
ﻮ
ـ
ﻧ
ﺬ
اﻟ
ﺮ
ﻔ
ًﺖ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮِ ْﱄ َﻣ ْﻐ ِﻔَﺮة
ُ
َ ْب إِﻻﱠ أَﻧ
َ ْ ُ َ
ِ
.ﺖ اﻟْﻐَ ُﻔ ْﻮُر اﻟﱠﺮِﺣْﻴ ُﻢ
َ ِﻋْﻨﺪ َك َو ْار َﲪِْ ْﲏ إِﻧﱠ
َ ْﻚ أَﻧ

Artinya: "Ya Rabb...., sesungguhnya aku
telah banyak berbuat zalim, tidak ada yang bisa
mengampuni dosaku ini selain Engkau, ya
Allah, berikanlah keampunan dari sisi-Mu ya
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Rabb, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan
Yang Maha Pengampun."
7. Doa Mohon Ketenteraman

ب اَ ْد ِﺧ ْﻠ ِﲎ ُﻣ ْﺪ َﺧ َﻞ ِﺻ ْﺪ ٍق َواَ ْﺧ ِﺮ ْﺟ ِ ْﲏ ﳐَُْﺮ َج
َر ﱢ
ِ
ِ َﻚ ﺳ ْﻠﻄَﺎﻧًﺎ ﻧ
ٍ ِ
.ﺼْﻴـًﺮا
ْ ﺻ ْﺪق َو
ُ َ ْاﺟ َﻌ ْﻞ ِ ْﱄ ﻣ ْﻦ ﻟَ ُﺪﻧ
Artinya: "Ya Tuhanku, masukkanlah aku
ke dalam golongan yang benar dan keluarkanlah
aku ke tempat orang-orang yang benar. Dan
berikanlah aku di sisi-Mu kekuasaan (pemimpin)
yang menolong."
8. Doa Mohon Kedudukan

ِاﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﻣﺎﻟ
ِﻚ ﺗُـ ْﺆﺗ
ِ ﻚ اﻟْﻤ ْﻠ
ﺂء
ﺸ
ﺗ
ﻦ
ﻣ
ﻚ
ﻠ
ﻤ
ﻟ
ا
ﻰ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
ُ
ُ َْ ُ
ِﻚ ِﳑﱠﻦ ﺗَ َﺸﺂء وﺗُﻌ
ﺂء
ﺸ
ﺗ
ﻦ
ﻣ
ﺰ
ﱡ
َ
َ
َْ َ ُ
ْ َ َوﺗَـْﻨ ِﺰعُ اﻟْ ُﻤ ْﻠ
ُ
ِ ْ وﺗ ِﺬ ﱡل ﻣﻦ ﺗﺸﺂء ﺑِﻴ ِﺪ َك
ﻚ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ
َ  اﻧﱠ،اﳋَْﻴـُﺮ
َ ُ َ َ ْ َ َُ
.َﺷْﻴ ٍﺊ ﻗَ ِﺪﻳْـٌﺮ
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Artinya: ”Katakanlah, Wahai Tuhan yang
memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan
kepada orang yang Engkau kehendaki dan
Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau
kehendaki. Engkau muliakan orang yang
Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang
yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah
segala kebajikan, Sesungguhnya Engkau Maha
Kuasa atas segala sesuatu."
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Penutup
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
terdapat dua hal esesnsial yang perlu
diperhatikan yaitu iktiar dengan sekuat tenaga
dan tawakkal dengan berserah diri kepada
Allah SWT.
Setiap hari, setiap saat, setiap waktu,
semua kegiatan yang kita lakukan mulai dari
bangun tidur sampai beranjak tidur lagi,
hendaknya diawali dan diakhiri dengan
berdoa. Semua itu dilakukan agar semua
aktifitas kita sehari-hari mendapat kemudahan
dan ridha dari Allah.
Berdoa merupakan cara yang paling efektif
untuk mengingat Allah, mensyukuri semua
karunia yang telah diberikan Allah kepada kita.
Akan tetapi, agar doa yang kita panjatkan
dapat segera dikabulkan oleh Allah maka kita
harus memperhatikan tata cara, waktu dan
tempat berdoa itu sendiri.
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