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KATA PENGANTAR 
DIREKTUR PENERANGAN 

AGAMAISLAM 

Assalamu' alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, diiringi rasa syukur, buku 
Naskah Do'a Sehari-Hari terbitan Direktorat 
Penerangan Agama Islam telah dapat diluncurkan 
ke khalayak umum. Ini merupakan sebuah 
sumbangsih bagi umat Islam dalam rangka 
memenuhi kebutuhan akan buku-buku keagamaan. 

Buku-buku keagamaan sudah selayaknya 
dapat dikonsumsi oleh umat Islam secara bebas. 
Namun, harus kami akui bahwa buku-buku 
keagamaan masih sangat mm1m, baik dari 
eksemplarnya maupun tema-tema yang disajikan. 
Padahal, banyak umat Islam di pelosok negeri yang 
sangat membutuhkan buku-buku tersebut, 
sementara tidak ada kemampuan untuk 
membelinya. 

Dalam kurun waktu empat tahun ini, 
Direktorat Penerangan Agama Islam telah 
mencanangkan pengadaan buku-buku keagamaan 
yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. 
Beberapa tema yang disajikan dalam buku-buku 
terbitan Direktorat Penerangan Agama Islam di 
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antaranya fikih, tasawuf, pemikiran Islam dan 
dakwah. Hal ini tentunya masih belum memenuhi 
kebutuhan akan buku-buku keagamaan, mengingat 
keterbatasan pencetakan. 

Kami sangat mendukung langkah berbagai 
pihak yang ikut serta menyiapkan buku-buku 
keagamaan untuk dibaca oleh masyarakat. 
Tentunya, ini akan sangat membantu pembinaan 
dan peningkatan kualitas kehidupan umat 
beragama. 

Akhirnya, semoga buku N askah Do' a Sehari
Hari yang ada di tangan saudara dapat bermanfaat 
dan memberikan pengaruh bagi kehidupan 
beragama umat Islam. Untuk segala kekurangan, 
kami mohon koreksi dan kritiknya. 

Wassalamu' alaikum 
Direktur Penerangan Agama Islam 

Dra. Hj. Euis Sri Mulyani, M.Pd 

NIP. 19551021197903 2 001 
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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. Ada pun 
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 za membaca 
doa, 'Allahummaghfirlii warhamnii'. Maka 
waktu itu Rasulullah pun berkata, wahai 
kawan, engkau terburu-buru. ]ika Engkau 
shalat, duduklah dahulu kemudian bacalah puji
pujian 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." 
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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 orang
orang 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. AI 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 kepada
Ku". 
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A. W aktu 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 

per an g. 
10. Dalam berdo' a sebaiknya di ulang 3 

(tiga) kali. 

B. Tempat-tempat yang baik untuk berdo'a 

1. Didepan dan didalam Kabah. 
2. Dimasjid Rasulullah saw. 
3. Di belakang makam N abi Ibrahim as. 
4. Diatas bukit Safa dan Marwah. 
5. Di Arafah, di Muzalifah, di Mina dan 

disisi jamarat yang tiga. 
6. Di tempat-tempat yang mulia lainnya 

seperti Masjid atau Mushalla. 
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C. Anjuran untuk berdo'a 

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

Artinya : "Do'a adalah itu adalah ibadah" 
(H.R. Turmudzi) 
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~ Ju r-L_, ~ ~~ ~ ~~ d' 

O~J) ~~.:u\ ~ JW ~\ ~ f_;S'i ~~ 
(~L. J.\ _, ~.M} 

Artinya : "Tidak ada yang lebih mulya di 
hadapan Allah selain do'a" (H.R. Turmudzi 
dan Ibnu Majah). 

"' ' "' ' J 

J\.i ~ / 

r-LJ~ All I ~ All I j_,....,J if . 
/ ~ 

~ JW ' ~ 

~ ~I 
/ ~ / 01 J~ .... 
~ O_r ... / .. 

Artinya "Barang siapa yang 
keburukannya ingin disembunyikan oleh Allah 
ketika ia ditimpa masalah dan malapetaka maka 
banyaklah berdo'a dengan penuh sungguh
sungguh" (H.R. Turmudzi). 
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Bagian 
Kedua 
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Do' a-do' a yang dikutip 
dari AI Qur' an 

1. Doa Mohon Kebaikan Dunia Akhirat 

Artinya: "Ya Tuhan, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta 
selamatkanlah kami dari siksa neraka." (QS. Al
Baqarah: 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 

., JJ ., J / 

~j ~iA ~l ~ ~_,lj ti ~ 8j 
"' 

~ ""*" , '£ .... ~ {:_::::: .... ., .... .,~ , 

yLA.J.ll ~I ~J ~j ~J.} ~ L:J 

Artinya: "Ya Tuhan, janganlah Engkau 
jadikan hati kami condong kepada kesesatan 
sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, 
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dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi
Mu. Sungguh hanya Engkaulah Yang Maha 
Pemberi karunia." (QS. Ali 'Imran: 8). 

4. Doa Kekuatan Iman 

Artinya: "Ya Tuhan, sungguh kami telah 
beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan 
selamatkanlah kami dari siksa neraka:" (QS. Ali 
'Imran: 16). 

5. Do' a Husnul Khatimah (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 dosa
dosa 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-rasul
Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada 
hari kiamat nanti. Sungguh Engkau sama sekali 
tidak akan pernah menyalahi janji." (QS. Ali 
Imran: 193-294). 
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6. Do a Penyesalan I lstighfar N abi Adam 

Artinya: "Ya Tuhan, kami telah 
menganiaya dm kami sendiri, dan jika Engkau 
tidak mengampuni kami serta memberi rahmat 
kepada kami, niscaya kami termasuk orang
orang yang merugi." (QS. Al-A'raf 23). 

7. Doa Mohon Perlindungan dari Api Neraka 

.... ~ ,., , .,,., .,., .... ., .... .,:: ,., /. 

~-;, -.d j, 1~ q ~ .,_ :d 1 ~ "j ~--
QP ~--~ / .Y'-' c: . ;_) 
Artinya: "Ya Tuhan, janganlah Engkau 

tempatkan kami bersama-sama dengan orang
orang zhalim." (Al-A'raf 47). 
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8. Doa Mohon Keadilan 

-- ~ ~ .:.JI I -- -- -- ._,-- I --. --.. ~--.' ~._, :: ~ .JI I --. ~ "'., --1 ~lj ~~ ~~ ~j - L:..J_., 
-- --

Artinya: "Ya Tuhan, berilah keputusan 
antara kami dan kaum kami dengan haq (adil). 
Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik
baiknya." (QS. Al-A'ra£ 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. Yunus: 85-86). 
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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. Hud: 47). 

11. Doa Permohonan Ampunan 
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Artinya : "Y a Tuhan kami, beri ampunlah 
Aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang
orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari 
kiamat). (QS. Ibrahim: 41-42). 

12. Doa Mohon Tempat yang Baik 
..... ,. .,, ., ., ;. ., / ; ., J ., ., t ~ 

c? ~ _;>lj ~4 J_;...Lo ~~~ ~5 
... " 

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-Isra': 80). 

13. Doa Mohon diberi Kemudahan 
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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. Thaha: 27). 

15. Doa Mohon Jodoh dan Keturunan yang 
Baik 

Do' a Sehari-hari I 19 



Artinya: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau 
membiarkan aku hidupku seorang diri, dan 
Engkaulah pewaris yang paling baik." (QS. Al

Anbiyai': 89). 

Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku dari 
sisi-Mu seorang anak yang baik. Sungguh 
Engkau Maha Pendengar doa." (QS. Ali 
'Imran: 38). 

16. Doa Terhindar dari Godaan Syaiton 

J J .,,. t J J t 
,·, .. ~·-~.·,lu" -1"L ~.._cl" 
v~ v . '_) . :..r- ~ ... ... ... 

Artinya: "Ya Tuhanku, aku berlindung 
kepada-Mu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku 
berlindung pula kepada-Mu, ya Tuhan kami 
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dari kedatangan mereka kepadaku." (OS. Al
Mukmim1n: 97-98). 

17. Doa Mohon Perlindungan dari Azab 
Neraka Jahannam 

be_., 

~l {-P.- wl~ ~ 0~T ~j 

Artinya: "Ya Tuhan kami, jauhkanlah 
adzab Jahanam dari kami, Sungguh 'adzab itu 
adalah kebinasaan yang kekal." (QS. Al
Furqan: 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 
zmtuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah 
Engkau mmgerahkmz kepadaku dan kepada 
kedua orang ibu-bapakku, dmz wztuk 
mmgerjakan amal shalilz yang Engkau ridhai, 
serta berilalz kebaikmz kepadaku dengmz memberi 
kebaikmz kepada mzak cucuku. Swzggulz aku 
bertaubat kepada-Mu, dan szmggulz aku adalalz 
termasuk golongmz orang-orang yang berserah 
diri." (QS. Al-Ahqa£. 15). 

19. Doa Mohon Keluasan Rahmat 

., 
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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. Al

Mukmin: 7-8) 

24 I Do' a Sehari-hari 



20. Doa Selamat dari Kedengkian 

Artinya: "Ya Tuhan kami, ampunilah 
dosa-dosa kami dan dosadosa saudara-saudara 
kami yang telah mendahului kami dengan 
membawa zman, 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. Y a 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. Ali 'Imran: 191). 

23. Doa Mohon Perlindungan dari Orang
orang 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. II (QS. Al
Nisa': 75). 

24. Doa Mohon Rizqi 

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

Artinya: "Y a Tuhanku, tempatkanlah aku 
pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah 
sebaik-baik pemberi tempat." (QS. Al
Mukminun: 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'ara': 
83-85). 

27. Doa Agar Diberi Bangunan lndah 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-Tahrim: 11). 
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28. Doa Agar Terhindar dari orang-orang Zhalim 

Artinya: "Ya Tuhanku, ampunilah dosa
dosaku 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. NUh: 28). 

29. Doa Agar Terlepas dari Kesulitan /Istigfar 
Nabi Yunus 
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Artinya: "Tidak ada Tuhan selain 
Engkau. Maha Suci Engkau, sungguh aku 
adalah termasuk orang-orang yang zhalim." 
(QS. Al-Anbiya': 87). 

30. Doa Agar diberi Cahaya dan Ampunan 

.!.. / 
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Artinya: "Ya Tuhan kami, 
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan 
ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh Engkau 
Maha Kuasa alas segala sesuatu." (Al-Tahrim: 
8). 
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Bagian 
Ketiga 
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Do' a-do' a yang dikutip 
dari Hadits 

1. Doa Mohon Ampunan Dosa 

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 

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 
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Artinya: "Ya Allah, aku memohon kepada
Mu 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 Curahan Rahmat dan 
Ampunan 

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 
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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 terhadap
Mu. 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 
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Artinya: "Y a Allah, berilah kesehatan 
pada badanku. Y a 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. II 

7. Doa Lailatul Qadar 

Artinya: "Ya Allah Engkau adalah Maha 
pemaaf Lagi Maha. II 

8. Doa Berlindung dari Keburukan 
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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 
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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 kepada
Mu 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 
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Do' a-do' a Pilihan 

1. Doa Pembuka Rizqi dari Setiap Penjuru 
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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 

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 Memudahkan Mata 
Pencaharian 

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 

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-Bukhari dan 
Muslim). 
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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 

Artinya : "Y a Allah aku mohon kepada
Mu 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 
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Artinya: "Segala Puji bagi Allah yang 
menghidupkan kami sesudah matiltidur kami, 
dan kepada-Nya kami kembali" 
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2. Do' a Ketika Mimpi Baik 

Artinya: "Segala puji bagi Allah yang 
telah memberi hajatku" 

3. Do' a Ketika Mimpi Buruk 

Artinya: "Yaa Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dan 
dari mimpi-mimpi yang buruk" 

4. Do'a Masuk WC 

Artinya: "Dengan nama Allah. Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan para setan" 
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5. Do' a Istinja 

Artinya : "Y a Allah bersihkan farjiku dari 
keburukan dan bersihkan hatiku dari nifaq 
(kemunafikan)." 

6. Do'a Setelah keluar WC 
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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 

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" 

Artinya : Segala puji bagi Allah yang 
telah memakaikan pakaian ini kepadaku dan 
mengkaruniakannya kepadaku tanpa daya dan 
kekuatan dariku. (HR. lbnu as-Sani) 
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8. Do'a Ketika Bercermin 

Artinya : Ya Allah, sebagaimana Engkau 
telah memperindah kejadianku, maka perindah 
pulalah akhlakku. (HR. Ahmad). 

Artinya : Segala puji bagi Allah yang 
menyempurnakan kejadianku dan memperindah 
dan memuliakan rupaku lalu, membaguskannya 
dan menjadikan aku orang Islam. (HR. Ibnu as
Sani) 

9. Do' a Sebelum Makan 
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Artinya: Y a 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 

Artinya: Segala puji bagi Allah Yang telah 
memberi kami makan dan minum, serta 
menjadikan kami muslim. (HR. Abu Daud). 
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Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah 
memberiku makanan ini dan melipahkannya 
kepadaku tanpa day a dan kekuatanku. (HR. 
Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah). 
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11. Do'a Berpergian 
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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 

Artinya: "Maha suez Tuhan yang 
memudahkan mz kendaraan bagi kami, 
sedangkan kami tiba bisa memudahkan kepada
Nya, dan kepada Allah kami kembali." 
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13. Do'a Naik Kendaraan Laut 

Artinya: "Dengan nama Allah, yang 
menjalankan kendaraan ini berlayar dan 
berlabuh, sesungguhnya Tuhanku Pemaaf lagi 
Pengasih." 

14. Tiba ditempat Tujuan 

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 

Artinya: "Dengan nama Allah yang tiada 
tuhan selain-Nya." 

16. Do'a Sebelum Tidur. 

Artinya: Dengan nama-Mu ya Allah aku 
hidup dan dengan nama-Mu aku mati. (HR. 
Bukhari dan Muslim). 

17. Do' a Sesudah Bangun Tidur 
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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 

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 
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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 

Artinya: Ya Allah! Sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia 
dan kesempitan hari kiamat. (HR. Abu Daud). 

21. Do' a Menyambut Datangnya Pagi 
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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 
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Artinya : Y a 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 

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). 

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 dikehendaki-
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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 
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Artinya: "Semoga Allah mencurahkan 
keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba
Nya yang shalih. Y a 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 

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 
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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 

Artinya: "Y a Allah, ampunilah segala 
dosaku dan bukakanlah bagiku segala pintu 
rahmat-Mu." (H.R. Abu Daud). 

Artinya: "Ya Allah, bukakanlah bagiku 
pintu-pintu rahmat-Mu." (HR. Muslim). 
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28. Do' a Keluar Masjid 

Artinya : Ya Allah, aku memohon kepada
Mu karunia-Mu. (HR. Muslim, Abu Daud, 
an-Nasa'i dan Ibnu Majah). 

29. Do' a Ketika Hendak Bersetubuh 

,/ ~ ~ iiJ ' 

0\.k.~.~J\ 1:;:>.- ~!II\ ~\ ~ 
~ 1.:.; 

Gjj ~ ~lk.~~:JI 

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 

J 

~I . "/ 

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 

~ 0 ,. ~ .... .... 0 o,.... .... ~J 
o I o J . '!! ...l>- I ;;; I ;._ .1J . ,. 0 I ~ ~ ~ I<" ) ~ '-:? ~ ",-· ~ 

.!J~ ~[':Jj !Jj8 J.>.-j !Jjl>.- > '~ 
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 

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) 
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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) 

J 0 ; :;:; 

ot;;l-1 s-Jl5 ~ ~i ~ 
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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 lbadah 

Disini do'a-do'a yang kami himpun adalah 
do' a-do' a seputar ibadah anda. 

1. Do'a Sesudah Wudhu 

0 ~ J J J J ~/ J 0/ 

~\ r+UI ~~jj ~~\..& 01 ~~ 
0 , 0 0 /. 

~~ J_;gb~l ~ ~~ ~~\ ~ 
"' / "' / 

-;oj ~~ £b~ ~ 
~ / ., ~ 

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 orang
orang yang shaleh" 

2. Do'a Setelah Mendengar Adzan 

~~~ ~"81 ~y.lJ1 ~~ yj r~n 
,.,.,. ,.....o ,.,., o , ...-. J , :::... _,.....o 

;;I O.,.a .. all" ll.:.....~ll. I~ G...G ..:,;\ WWI .. / ~ .. ,y '-1 ~ / / / 

"' ;:;; 

~ ~1 :J~j ~~I~S~ ~\J..; ~~ 

Artinya "Yaa Allah, Tuhan yang 
mempunyai seruan yang sempurna dan shalat yang 
ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karunia
Mu 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 

J J" 

~ ~~yl yj 
, J. .,. 0 ..... J. J " 

0j~ 0\~~y~ 
" 

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: 

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 TahlillO (sepuluh) kali: 

~X \ ·~ 

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,.~ ij1 ~ li;:;r ril11 
Artinya : "Y a allah, jauhkan kami dari api 
neraka." 
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4. Mohon Keselamatan: 

m1" '~I~" '~I ~~~~_tu\ ~ ~ i ;J i 

lL,:.;f" ~L U" l:>j '~I ~ 0 '" /~c ; u ~ i ~ 
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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. 
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5. Do' a berserah kepada Allah: 

,.. O"'• ~ 

~".a' 

J 0 ~ 0 

~~~~\ 

Artinya : "Y a 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: 

~j iJ/1-J IJJ~ Js- ~ rill\ 
~~W:. 

/ '/ 

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

' / 

~X rr~ 

Artinya: "Maha Suci Allah." 

~10~ 
/ . 

,;; 0 

~Xrr~ ~ ~~ 
Artinya: "Segala puji bagi Allah." 

0 ~ ' 

~x ,.,.~ _r.$'1 ~I 

Artinya : "Allah Maha Besar." 

5. Do' a Setelah Shalat Dhuha 

/ ~ J~ " J J " J~ J " ~ 

ojlll~ ~9 o~~ ~~ J~~ 
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Artinya : "Y a 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 lstikharah 

_;;J-1 

Artinya : "Y a Allah. Sesungguhnya aku 

memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu

Mu 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 masalah
masalah 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 

/. / C).,... J 0 / ,.. ~ 

"?~\ ~j ~\ .i:3-l ~j uPj';;~ 
"' 

J.,. o..... J 0 .... ~ 
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"'j;LJ 0 t··; """ I ..... 
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Artinya : "Y a 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 
ftrman-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. Y a 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 

c~J ~ f)-J $~ W_;;- I~ r_{ul 
,. .... /. 1,/J_ .!.,Ljj:. o ~ \.>:," G\ _, ~~ o":."-' o ":. _, 

; if if J -d C5- .r.J ~J 

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 siksa
Mu. Masukanlah aku kedalam golongan wali
Mu dan ahli taat pada-Mu". 
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2. Doa Masuk Masjidil Haram 

m1~ J~~ ~~ J~~ ~~ r-+tn "bJ i ;J i 
\.l.:.;f~ ~L U~ L:;j J~l J oJ~ 
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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 

\~ 

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 

~LiJ ~ ~(! ~~j f;>- \~ r ,rn 
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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 
J o..- { ol1 ,.; 

~>- L; ~ ~ ~ f;>-1 ~~ HlJ1 
~ , 0 , 
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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 

~I' ~I \r1 411\1" Jj J..~l" ~I C;0~ ~ ~ ~ J ,, ~ ... 

~I ~~ \r~ ~_;j\lj j_;;-\lj _r.$1 

Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji 
milik Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah, 
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Allah Maha Besar dan tiada daya dan kekuatan 
melainkan atas pertolongan Allah yang Maha 
Tingi dan Maha Agung." 

7. Doa Sa'i 

r-+i n . ;;Si ~~ . ;;Si ~~ . ;;Si ~~ 

Artinya: "Y a Allah, bimbinglah kami 
untuk beramal sesuai dengan sunnah Nabi-Mu 
dan matikanlah kami dalam keadaan Islam dan 
hindarkanlah kami dari fitnahlujian yang 
menyesatkan." 
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Artinya: "Ya Allah, segala puji untuk
Mu, 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 kepada
Mu 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 Segal a 
Marabahaya 

1. Dibaca Pada Pagi dan Sore Hari 

Surat AI Ikhlas sebanyak 3 (tiga) kali; 

~j ~ ~ ~~~~ ~~ k r ~~ ~ j 
(3x) kr ¢~ :P ~J 13~ 

"Dengan menyebut Nama Allah yang 
Maha pengasih lagi Maha penyayang. II 

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. II 

Kemudian diikuti dengan membaca Surat 
Al Falaq se-banyak 3 (tiga) kali; 
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"Dengan menyebut Nama Allah Yang 
Maha pengasih lagi Maha penyayang." 
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan 
Yang Menguasai subuh, dan kejahatan makhluk
Nya, 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; 
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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 
Man usia 

"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 at as Muhammad dan keluarga 
Muhammad, seperti yang Engkau anugerahkan 
atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh 
Engkau Maha terpuji, Maha agung. " 

,.. j::;::i ' 

~ ~ ~\ / / tJ. / ':1 ~..U\ ~\ 0 , c: .r:. / t"4 
; ; -:C. C) 

t:~~.JI ~j ~~\ ~ ':lj ~ ':lj ~j':l\ 

(3X) * r-;l;_jl 
"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. " 

"Aduhai Tuhan Pencipta dan 
Penganugerah, hanya kepada-Mu Jua aku 
mempersembahkan puji syukur yang patut bagi 
Zat-Mu Nan Mahamulia; Yang Layak bagi ke
Mahaagungan Kerajaan dan Kekuasaan-Mu." 
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"Ya Allah, Aku ridha Engkau sebagai 
Tuhank, aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku 
rela Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. " 

"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. " 
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"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 "' 
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"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 

Do' a Sehari-hari 1105 



Tuhan Pencipta dan Penganugerahku tetap di atas 
jalan ynng lurus tiada pernah terlahir dari-Nya 
kezaliman apapun. " 

* -! ." .. ! v--
"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 ber/indung kepada Engkau dari segala 
kejahatan yang dilakukan o/eh 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 her-Islam 
berserah diri secara mutlak kepada-Mu." 

0 " 

~-' 

"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. " 

~ ~ 

~ ~ ~~ t+W , ~~~ Q ~~ r+UI 
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(1/3X) * 
"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. " 
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"Ya Allah Pemilik Sifat-sifat 
Mahasempurna, sungguh baku memohon kepada
Mu 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 " 
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"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 diper
sembahkan. Dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. Aduhai Tuhan Pemilik Segala Kebesaran 
dan Kesempurnaan. Aku memohon kepada-Mu 
segala kebaikan hari zm; 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 a/am kubur " 
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2. Dibaca Pada Pagi Hari 

"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-tentuan
Nya." 

0 

J=·:j 

"Ya Allah Pemilik Semua Kesempurnaan, 
sungguh aku kembali bergelimang dalam ni 'mat 
karunia-Mu, dalam ke-sehatan lahir bathin 
Pemberian-Mu dan dalam limpahan lindungan
Mu, maka sempurnakanlah Y a Allah ni 'mat 
karunia, kesehatan lahir dan bathin dan limpahan 
lindungan yang Engkau anugerahkan itu 
kepadaku di dunia dan akhirat. " segala 
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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 Mengatasi Kesulitan Dan 
Kegelisahan Yang Sekarang Dan Yang Akan 
Datang (Bertawassul Dengan Mengedepankan 
Dan Mengandalkan Nama-Nama Dan Sifat
Sifat Allah Yang Maha Sempurna) 

~ ~ 

J\ 
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"Y a Allah Pemilik Segala Kesempumaan, 
sungguh aku adalah hamba-Mu; Putralputri dari 
hamba-Mu yang lakilaki; Putralputri dari hamba
Mu 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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(Doa Bakti Kepada Kedua Orang Tua) 
Gubahan Syaikh Muhammad ibn Ahmad 
Abilhubbi Alhadhrami Attariimi -(W. 611 H) 
Terjemahan oleh : DR. Abdul Kader SM 
Alhabsji, 

"Segala puja dan puji dipersembahkan 
hanya untuk Allah Maha-pengasih, Maha 
Maha Penyayang yang berfirman : 
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"Sungguh, Tuhan Pencipta dan 
Penganugerahmu wahai hamba- sudah 
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]: 23-
24). 
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* 
"Segala puja dan puji kita persembahkan 

kepada Allah Yang telah memerintahkan kita 
untuk berterima kasih kepada kedua orang tua; 
Yang telah memerintahkan kita mengambil ke
untungan 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 rahmat-
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Nya bagi keduanya, persis seperti keduanya 
menyayangi kita di masa Kecil." 

J 
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"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 hamba
hamba yang Engkau anugerahkan ketentraman, 
pema' afan dan pengampunan yang abadi. Ya 
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Allah, curahkanlah atas mereka kelembutan, 

kebaktian dan kebaikan-Mu.: 

"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." 
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"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 -dahulu
di saat kami tidak mempunyai pegangan dan 
tempat ber-lindung kecuali kepada keduanya. Ya 
Allah, balutlah duka hati kedua orang tua kami 
sekarang mz, seperti mereka dahulu 
melakukannya kepada kami yang masih lemah 
lunglai." 
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"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 
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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 
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." 
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"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. Y a Allah, lupakanlah sikap
sikap yang tidak sempuma dalam kebaktian yang 
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seharusnya mereka per-sembahkan kepada 
Engkau, karena mereka terlena dan teriupa, sibuk 
berkhidmat kepada kami. Ya Allah, maafkanlah 
segala shubuhat (perbuatan-perbuatan yang masih 
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." 
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"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 sisi
Mu, 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 
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lakukan, tanggungan-tanggungan yang akan 
kami pikul di hari kemudian, janganlah Engkau 
timpakan kepada mereka, janganlah dosa-dosa 
kami itu menambahbeban berat mereka di hari 
kemudian." 
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"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. 
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Ya Allah, janganlah Engkau sampaian kepada 
kedua orang tua kami berita-berita buruk tentang 
kami di dunia ini dan janganlah dosa-dosa kami di 
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 amal
amal shaleh anaknya yang masih hid up di dunia." 
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"Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang 
Mahasempurna -Tiada ayat AI 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 
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jasa-jasa kedua orang tua. Engkau lebih berhak 
dan lebih mampu memberikan penghargaan 
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-hamba
Mu- yang Engkau perintahkan." 
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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, tuntut
menuntut. 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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"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 
a lam 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 

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. lstighfar Nabi Khidir As. 
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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 
menyampurz amal tersebut selain keridlaan
Mu." 
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3. Shalawat Pengampun Dosa 

" " Lill' ~ \':~; h. ~~--.... r~n 
~ .. ;. ~~ 

. 0 _;4WI iJ }'~ :.f ~j 0 j_;fl.iJI .. 
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 Mendapat Syafaat 
Rasulullah SAW. 

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) 

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 

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 

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 
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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 
AllahSWT. 

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 
tern pat berdoa itu sendiri. 
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