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Doa-Doa Nabi  

 

ََنََأََنَْعََ ََس َاَّللهِ ََرُسول َقال َفَ ْليَ ْعزِْمََ:قال: ََأَحدُُكْم ََدَعا ِإَذا

َفَِإنهُوَََلَُمْسَتْكرَِهََلوََُ؛اللهُهمهَِإْنَِشْئَتَفََأْعِطِنََ:َوََلَيَ ُقوَلنَهَ،اْلَمْسأََلةََ

Dari Anas  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Bila 

seseorang di antara kalian berdoa, hendaklah dia berdoa 

dengan perasaan yang mantap, dan janganlah 

mengucapkan “Ya, Allah! jika Engkau menghendaki 

berilah aku, karena sesungguhnya tidak ada seorangpun 

yang memaksa Allah (untuk berbuat sesuatu).”1 

Berikut ini beberapa doa yang diriwayatkan dari Nabi  

yang sering beliau baca, maka selayaknya bagi seorang 

muslim berdoa dengan membacanya, dan memilih sesuai 

dengan kebutuhannya sambil menjaga sebab-sebab 

dikabulkannya doa. 

ََلَكَاْْلَْمُدَأَْنَتَقَ يُِّمَالسهَماَواِتََوْاأَلْرِضََوَمْنَِفْيِهنه،ََوَلَكَاْلَْْمُدََلَكَ اَللهُهمه

َِفْيِهنَه ََوَمْن ََوْاأَلْرِض َالسهَماَواِت َالسهَماَواِتََ،ُمْلُك َنُ ْوُر َأَْنَت َاْْلَْمُد َوَلَك

َِفْيِهنَه ََوَمْن َأَْنتَََ،َوْاأَلْرِض َاْْلَْمُد ََوَلَكَََوَلَك ََوْاأَلْرِض، َالسهَماَواِت َمِلُك
                                                
1َ HR. Bukhari no. 6338 dan Muslim no. 2678. 



 

،ََواْْلَنهُوََحقٌّ،ََ،اْْلَْمدَُ ،ََوقَ ْوُلَكَاْلَْقُّ ،ََوِلَقاُؤَكَاْلَْقُّ ،ََوَوْعُدَكَاْلَْقُّ أَْنَتَاْلَْقُّ

ٌدََحقٌّ،ََوالسهاَعُةََحقٌَّ ََلَكََأسََْ،َوالنهاُرََحقٌّ،ََوالنهِبي ُّْوَنََحقٌّ،ََوُمَُمه َلْمُت،َاَللهُهمه

ََوِإلَْيَكَ ََخاَصْمُت، ََوِبَك َأَنَ ْبُت، ََوِإلَْيَك ْلُت، َتَ وَكه ََوَعَلْيَك َآَمْنُت، َوِبَك

ْمُتََوَماََأخهْرُت،ََوَماََأْسَرْرُتََوَماَأَْعَلْنتَُ ََماََقده َِلْ أَْنَتََ،َحاَكْمُت.َفَاْغِفْر

أَنَْ ُر،َََلَِإلَ َوَِإَلَه  .تََاْلُمَقدُِّمََوأَْنَتَاْلُمَؤخِّ

“Ya, Allah! Bagi-Mu segala puji, Engkau yang mengurusi 

langit dan bumi serta seisinya, bagi-Mu segala puji. Dan 

bagi-Mu kerajaan langit dan bumi serta seisi-nya. Bagi-Mu 

segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya.  

Bagi-Mu segala puji Engkau Tuhan yang menguasai langit 

dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkaulah 

Tuhan Yang Maha Benar, janji-Mu benar, bertemu dengan-

Mu benar,  firman-Mu benar, Surga benar (ada), Neraka 

benar (ada), (terutusnya) para nabi benar, (terutusnya) 

Muhammad benar (dari-Mu), peristiwa hari kiamat benar. Ya 

Allah, kepada-Mu aku pasrah, kepada-Mu aku beriman, 

kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali 

(bertaubat), dengan pertolongan-Mu aku berdebat (kepada 

orang-orang kafir), kepada-Mu (dan dengan ajaran-Mu) aku 

memutuskan hukum. Oleh karena itu, ampunilah dosaku 

yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang 



 

tersembunyi dan terang-terangan. Engkaulah yang 

mendahulukan dan mengakhirkan, tiada Tuhan yang hak 

disembah kecuali Engkau”.2 

َياََحَسَنةَلنيبَوكانَأكثرَدعاءَا ن ۡ َوِفَٱأۡلِٓخَرِةََ﴿َ.....ََرب هَنٓاََءاتَِناَِفَٱلدُّ

 ﴾ََوِقَناََعَذاَبَٱلنهاِرَََحَسَنة

Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah: “Ya Tuhan 

kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 

dan peliharalah kami dari siksa neraka”.3   

ََواْْلََرِمََواْلُبْخِلََوأَُعْوُذَِبَكَِمْنَ َْأَُعْوُذَِبَكَِمْنَاْلَعْجِزََواْلَكَسِلََواْْلُْْبِ اَللهُهمهَِإّّنِ

َنِةَاْلَمْحَياََواْلَمَماتَِ  َعَذاِبَاْلَقْْبََِوأَُعْوُذَِبَكَِمْنَِفت ْ

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, 

kemalasan, rasa takut, pikun, dan kebakhilan, aku 

berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dan aku berlindung 

kepada-Mu dari cobaan kehidupan dan kematian”.4   

                                                
2َ   HR. Bukhari no. 7442 dan Muslim no. 769. 

3َ   HR. Bukhari no. 6389 dan Muslim no. 2688. 

4َ   HR. Bukhari no. 2823 dan Muslim no. 2706. 



 

َ،َوُسوِءَاْلَقَضاءََِ،َوَدَرِكَالشهَقاءََِ،يَ تَ َعوهُذَِمْنََجْهِدَاْلَبََلءََِ:َوكانَرسولَهللاَ

ََوََشَاَتِةَاأْلَْعَداءَِ

Rasulullah  sering Berlindung kepada Allah dari sulitnya 

bencana, datangnya kesengsaraan, buruknya ketentutan 

qadha Allah, dan cacian para musuh.5 

َهاَ َِفي ْ َالهِِتْ َُدنْ َياَي َِلْ ََوَأْصِلْح َأَْمرِْي َِعْصَمُة َُىَو َالهِذْي َِدْيِنْ َِلْ ََأْصِلْح اَللهُهمه

َ َُكلِّ َِفْ َِلْ َزََِيَدًة َاْْلََياَة ََمَعاِدْيََواْجَعِل َها َِفي ْ َالهِِتْ َآِخَرِتْ ََوَأْصِلْحَِلْ َمَعاِشْي

َُكلهََشرٍَّ ََخْْيٍََواْجَعِلَاْلَمْوَتََراَحًةَِلَِْمْن

“Ya Allah, perbaikilah dienku yang merupakan pemelihara 

urusanku, dan perbaikilah duniaku yang di dalamnya 

kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang merupakan 

tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini bagiku untuk 

menambah kebaikan untukku, dan jadikanlah kematian 

untuk menyelamatkanku segala keburukan”.6 

ََْأْسأَُلَكَاْلَُْ ََدوََوالت َُّقوََواْلَعَفاَ ََواْلِنَىَاَللهُهمهَِإّّنِ

                                                
5َ   HR. Bukhari no. 6616 dan Muslim no. 2707. 

6َ   HR. Muslim no. 2720. 



 

“Ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kehormatan 

diri, dan kekayaan jiwa”.7 

َاَللهُهمهَ َاْلَقْْبِ ََوَعَذاِب ََواْْلََرِم ََواْلُبْخِل ََواْلَكَسِل َاْلَعْجِز َِبَكَِمَن َأَُعْوُذ َِإّنهْ اَللهُهمه

َْآِتَنَ ْفِسْيَت ََ َِإّّنِ ُرََمْنَزَكهاَىاَأَْنَتََولِي َُّهاََوَمْوََلَىاَاَللهُهمه ْقَواَىاََوزَكَِّهاَأَْنَتََخي ْ

ََوِمْنَ ََتْشَبُع َنَ ْفٍسَََل ََوِمْن َََيَْشُع َقَ ْلٍبَََل ََوِمْن َفُع َيَ ن ْ َََل َِعْلٍم َِبَكَِمْن أَُعْوُذ

ََدْعَوٍةَََلَُيْسَتَجاُبََْلَا

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

kelemahan, kemalasan, kekikiran, pikun dan azab kubur. Ya 

Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan, sucikan ia, Engkaulah 

sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah penolongnya 

dan pemiliknya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 

kepada-Mu dari ilmu yang tidak berguna dan dari hati yang 

tidak khusyu dan dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari 

do‟a yang tidak dikabulkan”.8 

ََْأْسأَُلَكَاْْلَُدوََوالسهَدادََ،َاَللهُهمهَاْىِدّنََْوَسدِّْدّنَْ  اَللهُهمهَِإّّنِ

                                                
7َ   HR. Muslim no. 2721. 

8َ   HR. Muslim no. 2722. 



 

“Ya Allah tunjukilah aku dan tuntunlah aku;  Ya Allah 

sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, petunjuk dan 

tuntunan”.9 

َْأَُعْوُذَِبَكَِمْنََشرََِّماَعََ َِمْلُتََوِمْنََشرََِّماَََلَْأَْعَملَْاَللهُهمهَِإّّنِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

keburukan yang aku lakukan dan keburukan yang belum aku 

lakukan”.10 

ََوا ََواْلُبْخِل ََواْلَكَسِل، ََواْلَعْجِز ََواْْلََزِن، َاْْلَمِّ َِمَن َِبَك َأَُعْوُذ َِإّّنِ ،َاللُهم ْْلُْْبِ

ْيِنََوَغَلَبِةَالّرَِجالَِ ََوَضَلِعَالده

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

keluh kesah dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, 

dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan hutang dan laki-laki 

yang menindas-(ku)”.11  

َاْلَعْرِشَاْلَعِظْيِمَََلَِإَلَوَِإَلهَاَّللهَََُلَإَِ َلَوَِإَلهَاَّللهَُاْلَعِظْيُمَاْْلَِلْيُمَََلَِإَلَوَِإَلهَاَّللهََُربُّ

َاْلَعْرِشَاْلَكِرْيَِ َاأْلَْرِضََربُّ َالسهَماَواِتََوَربُّ  َربُّ

                                                
9َ   HR. Muslim no. 2725. 

10َ   HR. Muslim no. 2716. 

11َ   HR. Bukhari no. 6369. 



 

“Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha 

Agung lagi Maha Pemurah, tiada Tuhan yang berhak 

disembah kecuali Allah, Rabb „Arsy yang besar, tiada Tuhan 

yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan langit dan bumi, 

dan „Arsy yang mulia”.12 

َاَللهُهمهَُمَصرَِّ َاْلُقُلْوُبََصرِّْ َقُ ُلْوبَ َناََعَلوَطَاَعِتكََ

“Ya Allah, yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami 

untuk menta‟ati-Mu”.13 

ََواْلُبْخِلََوأَُعْوُذَِبَكَِمْنََأْنَأَُردهَِإىَلَأَْرَذِلَاْلُعُمِرَ َْأَُعْوُذَِبَكَِمَنَاْْلُْْبِ اَللهُهمهَِإّّنِ

نْ َياََوأَُعْوُذَِبَكَمَِ َنِةَالدُّ َنِةَاْلَقْْبََِوأَُعْوُذَِبَكَِمْنَِفت ْ َْنَِفت ْ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa 

takut dan bakhil, dan aku berlindung kepada-Mu dari 

disampaikan kepada umur yang paling hina (pikun), aku 

berlidung kepada-Mu dari cobaan dunia, aku berlindung 

kepada-Mu dari fitnah  di dalam  kubur”.14 

                                                
12َ   HR. Bukhari no. 6346 dan Muslim no. 2730. 

13َ   HR. Muslim no. 2654. 

14َ   HR. Bukhari no. 6374. 



 

َْأَُعْوُذَِبَكَ َِإّّنِ ،َاَللهُهمه َْأَُعْوُذَِبَكَِمنَالَكَسِلََواْْلََرِم،ََواْلَمْنَرِمَواْلَمْأَثَِ َِإّّنِ اَللهُهمه

َالَْ َتِة َِفن ْ َاْلَقْْبِ،َوَعَذاِبَاْلَقْْبِ،ََوَشرِّ َنِة َالنهاِر،ََوِفت ْ َنِة ِنَى،َِمْنََعَذاِبَالنهاِر،ََوِفت ْ

َنِةَاْلَمِسْيِحَالدهجهاِل. َنِةَاْلَفْقِر،َوِمْنََشرَِِّفت ْ ََوَشرَِِّفت ْ

ََكَماَيُ نَ قهوَ َِمْنََخطَاََي، َقَ ْليبْ اَللهُهمهَاْغِسْلََخطَاََيَيَِِبْلَماِءََوالث هْلِجََواْلبَ َرِد،َوَنقِّ

ََوبَ ْيََ َبَ ْيِنْ َوَِبِعْد َنِس، َالده َِمَن َْاألَبْ َيُض َالث هْوُب َبَ ْيَ ََِبَعْدَت ََكَما ََخطَاََيَي

َاْلَمْشرِِقََواْلَمْنِربَِ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

malas, pikun, hutang dan dosa. Dan aku berlindung kepada-

Mu dari azab neraka, dan siksa neraka, dan dari fitnah kubur 

dan azab kubur, dari cobaan kekayaan, dan dari buruknya 

cobaan kefakiran, dan dari fitnah Almasih Dajjal.  

“Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, 

es dan salju, Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kesalahan-

kesalahanku, sebagaimana baju  putih dibersihkan dari 

kotoran. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan kesalahan-

kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur 

dan barat”.15 

                                                
15َ   HR. Bukhari no. 6375 dan Muslim no. 589. 



 

نُ ْوَبَِإَلهَأَْنَت،َفَاْغِفْرَِلَْ ًرا،ََوََلَيَ ْنِفُرَالذُّ ََكِثي ْ َْظََلْمُتَنَ ْفِسْيَظُْلًما َِإّّنِ اَللهُهمه

َإِنهَكَأَْنَتَاْلَنُفْوُرَالرهِحْيمَُ  َمْنِفرًَةَِمْنَِعْنِدَكََواْرََحِْنْ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan 

tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh 

karena itu, ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat 

kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan 

Maha Penyayang”.16 

َأَنَ ْبتَُ ََوِإلَْيَك ْلُت، َتَ وَكه ََوَعَلْيَك َآَمْنُت، ََوِبَك ََأْسَلْمُت، ََلَك ََوِبَكَاللُهمه ،

َ َِبِعزهِتَك َأُعْوُذ َاَللهُهمه َأَْنتََ-َخاَصْمُت، َِإَله َِإَلَو ََ-ََل َاْلَْيُّ َأَْنَت َُتِضلهِن، َأْن

 الهِذْيَََلَََتُْوُتََواْلِْنهََواِِلْنُسَََيُْوتُ ْوََنُت هَفٌقََعَلْيوَِ

“Ya Allah untuk-Mu keislamanku, kepada-Mu aku beriman, 

kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku menyandarkan 

diri dan karena-Mu aku bersengketa, Ya Allah aku berlindung 

dengan kemuliaanMu yang tiada Tuhan yang berhak 

disembah selain-Mu agar Engkau tidak menyesatkan aku, 

Engkau Zat yang hidup dan tidak akan mati sedangkan jin 

dan manusia semuanya akan mati”.17 

                                                
16َ   HR. Bukhari no. 834 dan Muslim no. 2705. 

17َ   HR. Bukhari no. 7383 dan Muslim no. 2717. 



 

َاَللهُهمهَ ْ ََوَجْهِلْيََوِإْسَراِفَِْفَْأَْمرِْيََوَماَأَْنَتَأَْعَلُمَِبِوَِمنِّ َئِِتْ اَللهُهمهَاْغِفْرَِلََْخِطي ْ

ََماَ َاْغِفْرَِلْ ََوَخطَِئْيََوَعْمِدْيَوَُكلََُّذِلَكَِعْنِدْيَاَللهُهمه َِجدِّْيََوَىْزِلْ اْغِفْرَِلْ

ََأخهْرتَُ ََوَما ْمُت َأَْنَتَََقده ْ َِمنِّ َبِِو َأَْعَلُم َأَْنَت ََوَما َأَْعَلْنُت ََوَما ََأْسَرْرُت َوَما

ََشْيٍءََقِديْ رٌَ ُرََوأَْنَتََعَلوَُكلِّ َاْلُمَقدُِّمََوأَْنَتَاْلُمَؤخِّ

“Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kebodohanku dan 

sikapku yang berlebihan dan dari sesuatu yang Engkau lebih 

mengetahuinya daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku dalam 

sungguh-sungguhanku, gurauku, kesalahanku dan 

kesegajaanku, dan semuanya itu ada padaku. Ya Allah, 

ampunilah apa yang telah berlalu dan akan datang dariku, 

perbuatan yang tersembunyi dan yang tampak, dan apa 

yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku, Engkaulah 

Tuhan yang terdahulu dan Engkau yang kemudian, dan 

Engkau berkuasa atas segala sesuatu”.18 

ْيِعَ َْأَُعْوُذَِبَكَِمْنََزَواِلَنِْعَمِتَكََوََتَوُِّلََعاِفَيِتَكََوُفَجاَءِةَنِْقَمِتَكََوَجَِ َِإّّنِ اَللهُهمه

ََسَخِطكََ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

lenyapnya nikmatmu dan pergantian sehat dari-Mu, dan 
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siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba, dan seluruh murka-

Mu”.19  

 اَللهُهمهَاْغِفْرَِلََْواْرََحِْنََْواْىِدّنََْوَعاِفِنََْواْرزُْقِنَْ

“Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk 

kepadaku,  jagalahlah aku dan berilah rezeki kepadaku”.20 

َعََ َِإّّنِ َاللهُهمه َفِ يه ََماٍض َبَِيِدَك، َََنِصَيِِت َأََمِتَك، َاْبُن ََعْبِدَك، َاْبُن ْبُدَك،

َاْسٍمَُىَوََلَك،َََسهْيَتَبِِوَنَ ْفَسَك،َ ََقَضاُؤَك،ََأْسأَُلَكَِبُكلِّ ُحْكُمَك،ََعْدٌلَفِ يه

َاْسَتْأث ََ ََخْلِقَك،ََأِو َِمْن ََأَحدًا ََعلهْمَتُو َِكَتاِبَك،ََأْو َِف َأَنْ َزْلَتُو َِفَِعْلِمَأَْو ْرَتَِبِو

َُحْزّن،َ ََوَجََلَء ََصْدرِي، ََونُ ْوَر َقَ ْليب، ََربِْيَع َاْلُقْرآَن َََتَْعَل ََأْن َِعْنَدَك، اْلَنْيِب

 َوَذَىاَبَهَِّي

“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari 

hamba-Mu, ubun-ubunku (nasib-ku) ada di tangan-Mu, telah 

pasti hukum-Mu atasku, adil ketetapan-Mu atasku, aku 

mohon kepada-Mu dengan perantara semua nama milik-Mu 

yang Engkau namakan sendiri dengannya, atau Engkau 

turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada  
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seseorang dari hamba-Mu, atau Engkau rahasiakan dalam 

ilmu ghaib disisi-Mu. Jadikanlah Al Qur‟an sebagai penawar 

hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus dukaku dan 

pengusir keluh kesahku”.21 

 ََيَُمَقلَِّبَاْلُقُلْوِبَثَ بِّْتَقَ ْليبََْعَلوَِديِْنكََ

“Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di 

atas dien-Mu”.22 

َاَّللهََاْلَعفََْ:َالََقََ َِمْنَاْسأَُلوا رًا ََخي ْ َاْلَيِقِي َيُ ْعَطَبَ ْعَد ََلَْ ََأَحًدا ََفِإنه ََواْلَعاِفَيَة َو

َاْلَعاِفَيةَِ

Rasulullah bersabda: “Mohonlah kepada Allah ampunan dan 

kesehatan, karena sesungguhnya seseorang tidak diberi 

sesuatu setelah keyakinan yang lebih baik dari kesehatan”.23 

َََسِْعْيََوِمْنََشرََِّبَصرِْيََوِمْنََشرَِِّلَساّنََْوِمْنَشََ َْأَُعْوُذَِبَكَِمْنََشرِّ َاَللهُهمهَِإّّنِ رِّ

ََمِنيِّيَْ َقَ ْليبََْوِمْنََشرِّ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

keburukan pendengaranku dan dari keburukan penglihatanku 
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dan dari keburukan lidahku, dan dari keburukan hatiku, dan 

dari keburukan kemaluanku”.24 

َْ ِءَاأْلَْسَقامََِاَللهُهمهَِإّّنِ َأَُعْوُذَِبَكَِمنَاْلبَ َرِصََواْْلُنُ ْوِنََواْْلَُذاِمََوّسيِّ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

penyakit belang, gila, kusta, dan penyakit berbahaya”.25 

َْأَُعْوُذَِبَكَِمْنَُمْنَكرَاِتَاأْلَْخََلِقَوََ  اأْلَْعَماِلََواأْلَْىَواءَِاَللهُهمهَِإّّنِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

ahklak, amalan, dan hawa nafsu yang jelek”.26 

َ ََعَليه َََتُْكْر ََوََل َِلْ ََواْمُكْر ََعَليه َتَ ْنُصْر ََوََل ََواْنُصْرّنْ ََعَليه َتُِعْن ََوََل ْ َأَِعنِّ َربِّ

ََوَيسَِّ ََلَكََواْىِدّنْ َاْجَعْلِنْ ََربِّ ََعَليه، َبَ َنو ََمْن ََعَلو ََواْنُصْرّنْ َاْلَُدوَِلْ، ْر

َ ََربِّ ًبا َُمِني ْ َِإلَْيَكََأوهاًىا َُُمِْبًتا ََلَك، ََلَكَِمْطَواًعا ََلَكََرىهاًِب اًرا ََلَكَذَكه َشكهارًا

ََوثَ بَِّ ََوَأِجْبََدْعَوِتْ ََواْغِسْلََحْوَبِِتْ ََواْىِدَتَ َقبهْلَتَ ْوَبِِتْ ََوَسدِّْدَِلَساّنْ ِِتْ ْتَُحجه

 قَ ْليبََْواْسُلْلََسِخْيَمِةََصْدرِيَْ
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“Ya, Allah! Tolonglah aku, janganlah Engkau menolong orang 

lain mencelakakanku, bantulahlah aku, janganlah Engkau 

membantu orang lain mencelakakanku, sukseskanlah 

makarku, jangan Engkau suseskan makar orang lain 

terhadapku, tunjukilah aku dan mudahkanlah aku 

mendapatkan hidayah-Mu, Bantulah aku mengatasi orang 

yang menzalimiku, Ya, Allah! Jadikanlah aku orang yang 

bersyukur kepada-Mu, selalu berzikir, takut, patuh, tunduk 

menyerahkan diri dan kembali kepadaMu. 

Ya, Allah! Terimalah taubatku, basuhlah dosa-dosaku, 

kabulkan doaku, kuatkan hujjahku, perbaiki lisanku, berilah 

hatiku petunjuk dan buanglah kedengkian dari dadaku”.27 

ََلََْأَْعَلْم،َ ََوَما ََعِلْمُتَِمْنُو ََما ََوآِجِلِو ََعاِجِلِو َُكلِِّو ََأْسأَُلَكَِمنَاخَلْْيِ ْ َِإّّنِ اللهُهمه

َْ أَْعَلْم.َاللهُهمهَِإّّنِ َُكلِِّوََعاِجِلِوََوآِجِلِوََماََعِلْمُتَِمْنُوََوَماََلََْ َوأَُعْوُذَِبَكَِمَنَالشهرِّ

ََما ََخْْيِ َِمْن َِبِوَََأْسأَُلَك ََعاَذ ََما ََشرِّ َِمْن َِبَك ََوأَُعْوُذ ََونَِبيَُّك. ََعْبُدَك َسأََلَك

ََعَمٍلَ ََأْو َقَ ْوٍل َِمْن َها َِإلَي ْ َقَ رهَب ََوَما َاْلَنهَة ََأْسأَُلَك َِإّّنِ َاللهُهمه ََونَِبيَُّك. َعْبُدَك

َعََ ََأْو َقَ ْوٍل َِمْن َها َقَ رهَبَِإلَي ْ ََوَما َالنهاِر َِبَكَِمَن َََتَْعلََََوأَُعْوُذ َمٍل.ََوَأْسأَُلَكََأْن

ًرا َتُوَِلََْخي ْ  ُكلهََقَضاٍءََقَضي ْ
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“Ya, Allah! Aku memohon kepada-Mu seluruh kebaikan 

sekarang dan yang akan datang, baik yang aku ketahui 

maupun yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepada-

Mu dari seluruh kejahatan sekarang dan yang akan datang, 

baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya, 

Allah! Aku memohon kepada-Mu segala kebaikan yang 

diminta oleh hamba dan Nabi-Mu, dan aku berlindung 

kepada-Mu dari segala keburukan yang hamba dan Nabi-Mu 

berlindung darinya, Ya, Allah! Aku mohon dimasukkan ke 

dalam surga dan mohon agar perkataan dan perbuatanku 

mengantarkanku ke surga. Dan aku berlindung dari neraka 

dan berlindung dari perkataan dan perbuatan yang 

mengantarkanku ke neraka, dan aku memohon agar seluruh 

takdir-Mu baik untuk ku”.28 

َ َاْحَفْظِنْ ََو َقَاِعًدا َِِبِِلْسََلِم َاْحَفْظِنْ ََو ََقاِئًما َِِبِِلْسََلِم َاْحَفْظِنْ اللهُهمه

َ َُكلِّ ََْأْسأَُلَكَِمْن َِإّّنِ ِِبِِلْسََلِمَرَاِقًداََوََلَُتْشِمْتَِبََعُدوهاََوََلََحاِسًدا،َاللهُهمه

ََشرٍََّخَزائُنُوَبَيِدكَََخْْيٍََخَزائُِنُوَبِيََ َُكلِّ  ِدَكََوأَُعْوُذَِبَكَِمْن

“Ya Allah! Jagalah aku dengan Islam saat aku berdiri, Jagalah 

aku dengan Islam saat aku duduk, Jagalah aku dengan Islam 

saat aku berbaring, janganlah musuh dan orang yang dengki 

terhadapku menguasaiku. Ya, Allah! Aku meminta kepada-
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Mu seluruh kebajikan yang gudangnya berada di tangan-Mu, 

dan aku berlindung kepada-Mu dari seluruh kejahatan yang 

gudangnya berada di tangan-Mu”.29 

ن ََناََوبَ ْيََ َمَعاِصْيَك،ََوِمْنَطَاَعِتَكََاَللهُهمهَاْقِسْمَلََناَِمْنََخْشَيِتَكََماَََتُْوُلَِبِوَبَ ي ْ

نْ َيا،َاَللهُهمهَ ََمَصاِئَبَالدُّ َنا ََعَلي ْ َِبِو َتُ َهوُِّن ََما َالَيِقْيِ ََوِمْن ََجن هَتَك، َِبِو َتُ بَ لِّنَُنا َما

ت ََنا،ََواْجَعْلُوَاْلَواِرَثَِمنها،ََواْجعََ ْلَََثَْرََنََمتِّْعَناَِبََِْسَاِعَناََوأَْبَصارََِنََوقُ وهتَِناََماََأْحيَ ي ْ

َِديِْنَنا،ََوََلَ بَ تَ َناَِفْ َعَلوََمْنَظََلَمَنا،ََواْنُصْرََنََعَلوََمْنََعاَداََن،ََوََلَََتَْعْلَُمِصي ْ

َناََمْنَََلَيَ ْرََحَُنا َلَغَِعْلِمَنا،ََوَلََُتَسلِّْطََعَلي ْ نْ َياََأْكبَ َرَهََِّنا،ََوََلََمب ْ  ََتَْعِلَالدُّ

“Ya Allah, berilah kami rasa takut kepada-Mu yang 

menjauhkan kami berbuat maksiat kepada-Mu, dan berilah 

kami ketaatan kepada-Mu yang menyampaikan kami kepada 

surga-Mu, dan berilah kami rasa yakin yang membuat 

musibah dunia terasa ringan. Ya Allah, berilah kami 

kesenangan dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan 

kami, selagi Engkau menghidupkan kami, dan jadikanlah hal 

tersebut kekal, dan wujudkanlah dendam kami terhadap 

orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami terhadap 

orang yang memusuhi kami dan janganlah Engkau jadikan 

musibah dalam agama kami, dan jangan Engkau jadikan 
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dunia ini sebagai cita-cita kami terbesar dan tidak pula batas 

ilmu kami, dan janganlah Engkau kuasakan kepada orang 

yang tidak menyayangi kami”.30 

َِبَكَِمَنَالَنْرِقَ َِبَكَِمَنَالت هَردِّيََوَأُعْوُذ ََوأَُعْوُذ َِبَكَِمَنَاْلَْدِم َأَُعْوُذ ْ َِإّّنِ اللهُهمه

ََأْنَ َِبَك ْوِتََوأَُعْوُذ
َ
َامل َِعْنَد َالشهْيطَاُن َيَ َتَخبهَطِن ََأْن َِبَك ََوأَُعْوُذ ََواْْلََرِم َواْلََرِق

َََسِبْيِلَكَُمْدبِرًاََوَأُعْوُذَِبَكََأْنَأَُمْوَتََلِديْ ًناأَُمْوَتَِفَْ

“Ya Allah! aku berlindung kepada-Mu dari kematian karena 

terhimpit reruntuhan, dan aku berlindung kepada-Mu dari 

kematian karena jatuh dari ketinggian, aku berlindung 

kepada-Mu dari kematian karena tenggelam, terbakar dan 

terlalu tua, dan aku berlindung kepada-Mu dari penyesatan 

setan saat kematian, dan aku berlindung kepada-Mu dari 

kematian saat lari dari medan jihad, dan aku berlindung 

kepada-Mu dari kematian karena digigit binatang berbisa”.31  

َاخْلَِياَنِةَ َِمَن َِبَك ََوأَُعْوُذ َالضهِجْيِع َبِْئَس َفَِإنهُو َاْْلُْوِع َِمَن َِبَك َأَُعْوُذ ْ َِإّّنِ اَللهُهمه

 فَِإن هَهاَبِْئَسِتَاْلِبطَانَةَِ
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“Ya Allah, sesungguhnya aku berlidung kepada-Mu dari rasa 

lapar karena sesungguhnya dia teman tidur yang paling 

buruk, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat khianat 

karena sesungguhnya sifat itu teman dekat yang paling 

buruk”.32 

ََأْوَ ََأْظِلَم ََأْن َِبَكَِمْن ََوَأُعْوُذ لهِة، ََوالذُّ ََوالِقلهِة َالَفْقِر، َِبَكَِمَن َأَُعْوُذ ْ َِإّّنِ اللهُهمه

 أُْظَلَمَ

“Ya, Allah! aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, sedikit 

harta, dan hina. Dan aku berlindung kepada-Mu agar tidak 

menzalimi dan tidak dizalimi”.33 

َالسُّْوِء،َ ََساَعِة ََوِمْن َالسُّْوِء، َلِة َلَي ْ ََوِمْن َالسُّْوِء، َيَ ْوِم َِمْن َِبَك َأَُعْوُذ ْ َِإّّنِ اللهُهمه

 َصاِحِبَالسُّْوِء،ََوِمْنََجاِرَالُسْوِءَِفََْداِرَاملُقاََمةََِوِمْنَ

“Ya, Allah! aku berlindung kepada-Mu dari hari yang  buruk, 

dan dari malam yang buruk, dan dari waktu yang buruk, dan 

dari teman yang jahat, dan dari tetangga yang jahat di 

tempat kediamanku”.34 

ََجاَرَالَباِديَِةَيَ َتَحوهلَُ َْأَُعْوُذَِبَكَِمْنََجاِرَالُسْوِءَِفََْداِرَاملُقاََمِةَ،ََفِإنه  اللهُهمهَِإّّنِ
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34َ   Hasan, HR. Thabrani dalam kitab Mu'jam al-Kabir 17/294. 



 

“Ya, Allah! aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang 

jahat di tempat kediamanku , karena tetangga orang badui 

berubah-ubah”.35 

ََأْسأَُلَكَِعْلماًَََنِفعاً،ََورِْزقاًَطَيِّباً،ََوَعَمًَلَُمتَ َقبهًَلََاللهُهمَه  ِإّّنِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang 

bermanfaat, rezki yang baik dan amal yang diterima”.36 

ََأْسأَُلَكَََيََاهلُلَِِبَنهَكَاْلَواِحُدَ ْ َِإّّنِ ْاأَلَحُدَالصهَمُدَالهِذْيََلََْيَِلْدََوَلََْيُ ْوَلْدَاَللهُهمه

َإِنهَكَأَْنَتَاْلَنُفْوُرَالرهِحْيمَُ َُكُفًواََأَحٌد،ََأْنَتَ ْنِفَرَِلَُْذنُ ْوِبْ  َوََلََْيُكْنََلُو

“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, ya Allah! 

Dengan bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan Yang Maha 

Esa, Maha Tunggal, tidak membutuhkan sesuatu tetapi 

segala sesuatu butuh kepada-Mu, tidak beranak dan tidak 

diperanakkan, tidak ada seorang pun yang menyamai-Mu, 

aku mohon kepada-Mu agar mengampuni dosa-dosaku. 

Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha 

Penyayang”.37 

                                                
35َ   Hasan, HR. Nasa‟i dalam kitab al-Kubra no. 7939. 

36َ  Shahih, HR. Ahmad no. 27056 dan Ibnu Majah no. 925. 

37َ  Shahih, HR. Abu Daud no. 985 dan Nasa‟i no. 1301. 



 

ََلَك،َ ََشرِْيَك َََل ََوْحَدَك َأَْنَت َِإَله َِإلَ َو َََل َاْلَْْمَد ََلَك َِبَِنه ََأْسأَُلَك ْ َِإّّنِ اَللهُهمه

َْ َََيَقَ ي ُّْوُمَِإّّنِ اْلَمنهاُن،ََبِدْيَعَالسهَماَواِتََوْاأَلْرِضَََيََذاَاْلَََْلِلََوْاِِلْكَراِم،َََيََحيُّ

 اْْلَنهَةََوأَُعْوُذَِبَكَِمَنَالنهارَََِأْسأَُلكََ

“Ya Allah! aku mohon kepada-Mu. Sesungguhnya bagi-Mu 

segala pujian, tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali 

Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu, Maha Pemberi 

nikmat, Pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan Yang Maha 

Agung dan Maha Pemurah, wahai Tuhan Yang Hidup, wahai 

Tuhan yang mengurusi segala sesuatu, sesungguhnya aku 

mohon kepada-Mu agar dimasukkan ke Surga dan aku 

berlindung kepada-Mu dari siksa Neraka”.38 

َ ََأْشَهُد ََأْسأَُلَكَِبَِّّنِ ْ َِإّّنِ َالصهَمُدَاَللهُهمه َِإَلهَأَْنَتَْاأَلَحُد َِإَلَو أَنهَكَأَْنَتَهللاَََل

َُكُفًواََأَحٌدَ يَِلْدََوََلَْيُ ْوَلْدََوََلََْيُكْنََلُو  الهِذْيََلََْ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, ya Allah! 

Dengan bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tiada 

tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Tunggal 

tidak membutuhkan sesuatu, tapi segala sesuatu butuh 

                                                
38َ  Shahih, HR. Abu Daud no. 1495 dan Nasa‟i no. 1300. 



 

kepada-Mu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada 

seorang pun yang menyamai-Mu”.39 

َإِنهَكَأَْنَتَالت هوهاُبَالرهحَِ َاْغِفْرَِلََْوُتْبََعَليه  ْيمََُربِّ

“Ya Tuhanku, ampunilah aku, terimalah taubatku 

sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang”.40 

ًراَِلْ،َ ََخي ْ ََماََعِلْمَتَاْْلََياَة َِبِعْلِمَكَاْلَنْيَبََوُقْدرَِتَكََعَلوَاخْلَْلِقََأْحِيِنْ اَللهُهمه

ََعِلْمتََ َِإَذا َِفَاْلَنْيِبَََوتَ َوفهِنْ ََخْشي ََتَك ََأْسأَُلَك ْ َِإّّنِ َاَللهُهمه َِلْ، ًرا ََخي ْ اْلَوَفاَة

َِفَالرَِّضاََواْلَنَضِب،ََوَأْسأَُلَكَاْلَقْصَدَِفَاْلِنَىَ ََكِلَمَةَاْلَْقِّ َوالشهَهاَدِة،ََوَأْسأَُلَك

َق َُ ََوَأْسأَُلَك َفُد، َيَ ن ْ َََل َنَِعْيًما ََوَأْسأَُلَك ََوَأْسأَُلَكََواْلَفْقِر، َقِطُع، َيَ ن ْ َََل ََعْيٍ رهَة

َالنهَظِرَ َة ََلذه ََوَأْسأَُلَك َاْلَمْوِت، َبَ ْعَد َاْلَعْيِش َبَ ْرَد ََوَأْسأَُلَك َاْلَقَضاِء، َبَ ْعَد الرَِّضا

َاَللَه َُمِضلهٍة، َنٍة َِفت ْ ََوََل َُمِضرهٍة ََضرهاَء ََغْْيِ َِلَقاِئَكَِفْ َِإىَل ُهمهَِإىَلََوْجِهَكََوالشهْوَق

 زَيِّنهاَِبزِيْ َنِةَْاِِلَْيَاِنََواْجَعْلَناَُىَداًةَُمْهَتِدْينََ

                                                
39َ  Shahih, HR. Tirmizi no. 3475 dan Ibnu Majah no. 3857. 

40َ  Shahih, HR. Tirmizi no. 3434 dan Ibnu Majah no. 3814. 



 

“Ya Allah, dengan ilmu-Mu atas yang gaib dan dengan 

Kemahakuasaan-Mu atas seluruh makhluk, perpanjanglah 

umurku, bila Engkau mengetahui bahwa hidup ini lebih baik 

bagiku. Dan wafatkanlah  aku bila Engkau mengetahui bahwa 

kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku 

mohon kepada-Mu agar aku takut kepada-Mu dalam keadaan 

sembunyi (sepi) atau ramai. Aku mohon kepada-Mu, agar 

dapat berpegang dengan kalimat hak di waktu rela atau 

marah. Aku minta kepada-Mu, agar aku bisa melaksanakan 

kesederhanaan dalam keadaan kaya atau fakir, aku mohon 

kepada-Mu agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku 

minta kepada-Mu, agar diberi penyejuk mata yang tak 

terputus. Aku mohon kepada-Mu agar aku rela menerima 

qadha‟-Mu (turun pada kehidupanku). Aku mohon kepada-

Mu, kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal 

dunia. Aku mohon kepada-Mu kenikmatan memandang 

wajah-Mu, rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan yang 

membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, 

hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah kami sebagai 

penunjuk jalan (lurus) yang memperoleh bimbingan dari-

Mu”.41 

ََمْنَ ََعَلو ََواْنُصْرّنْ ْ َِمنِّ َالَواِرَث ََواْجَعْلَها ََوَبَصرِْي، َِبَسْمِعْي ََمتِّْعِنْ اللهُهمه

َبَثْأرِيَْظََلَمِنَْ ْ  ،ََوُخْذَِمنِّ

                                                
41َ  Shahih, HR. Nasa‟i no. 1305. 



 

“Ya, Allah! berilah aku kesenangan dengan pendengaran dan  

penglihatanku, dan jadikanlah hal tersebut kekal bagiku, dan 

tolonglah aku terhadap orang yang menganiayaku, dan 

balaskan dendamku”.42 

َْأَُعْوُذَِبَكَِمنَْ ،ََوََشَاَتِةَاأَلْعَداِءََاللهُهمهَِإّّنِ ْيِن،ََوَغَلَبِةَالَعُدوِّ  َغَلَبِةَالده

“Ya, Allah! aku berlindung kepada-Mu dari jeratan hutang, 

dan dari musuh yang menguasai dan dari penghinaan 

musuh”.43 

َْأَُعْوُذَِبَعَظَمِتَكََأْنَأُْغَتاَلَِمْنَََتِِْتَ  اللهُهمهَِإّّنِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku Aku berlindung dengan 

kebesaran-Mu, agar aku tidak mendapat bahaya dari arah 

bawahku”.44 

َََلََقاِبَضَِلَماََبَسْطَتََوََلََِبِسَطَِلَماَقَ َبْضَتََوََلَ َُكلُُّوَاللهُهمه اللهُهمهََلَكَاْلَْمُد

ََأْضَلْلَتََوََلَُمضَِ ََماِنَعََىاِدَيَِلَما ََمنَ ْعَتََوََل َِلَما َُمْعِطَي ََىَدْيَتََوََل َِلَمْن له

َناَ َاْبُسْطََعَلي ْ ِلَماَأَْعطَْيَتََوََلَُمَقرَِّبَِلَماََِبَعْدَتََوََلَُمَباِعَدَِلَماَقَ رهْبَتَاللهُهمه

                                                
42َ   Hasan, HR. Tirmizi no. 3681. 

43َ  Shahih, HR. Ahmad no. 6618 dan Nasa‟i no. 5475. 

44َ  Shahih, HR. Abu Daud no. 5074 dan Nasa‟i no. 5529. 



 

ََْأْسأَُلَكَ ِقْيَمَالهِذْيَََلَِمْنَبَ رََكاِتَكََوَرَْحَِتَكََوَفْضِلَكََورِْزِقَكَاللهُهمهَِإّّنِ
ُ
النهِعْيَمَامل

َلِةََواأَلْمَنَيَ ْوَمَاخلَْوِ َاللهُهمهَ ََْأْسأَُلَكَالنهِعْيَمَيَ ْوَمَالِعي ْ َِإّّنِ ََيُْوُلََوََلَيَ ُزْوُلَاللهُهمه

نََ ََحبِّْبَِإلَي ْ ََماََمنَ ْعَتَاللهُهمه ت ََناََوَشرِّ ََماَأَْعطَي ْ َِبَكَِمْنََشرِّ ََعِائٌذ ْ اَاِِلَْيَاَنَِإّّنِ

َالرهاِشِدْيَنَ َِمَن ََواْجَعْلنَا ََوالِعْصَياَن ََواْلُفُسْوَق َالُكْفَر َنا َِإلَي ْ َوََكّرِْه َقُ ُلْوبَِنا َِفْ َوزَيِّْنُو

ََوَلَ ََخزَاََي َر ََغي ْ َِِبلصهاْلِِْيَ ََوَأْلِْْقنَا َُمْسِلِمْيَ ََوَأْحِيَنا ِمْيَ ِِ َُمْسِل َتَ َوف هَنا اللهُهمه

ََسِبْيِلَكََمْفتُ ْونَِ ََعْن ْوَن ََوَيُصدُّ َُرُسَلَك َُيَكذِّبُوَن ََوالهِذْيَن َالَكَفَرَة َقَِاتِل َاللهُهمه ْيَ

َِإَلَوَ َاْلكِتَاَب َأُْوتُ ْوا َالهِذْيَن َالَكَفَرَة ََقِاتِل َاللهُهمه ََوَعَذاَبَك َرِْجَزَك ََعَلْيِهْم َواْجَعْل

َ  اَْلقِّ

“Ya, Allah! Segala puji hanyalah milik-Mu, tidak ada 

seorangpun yang dapat menyempitkan sesuatu yang Engkau 

bentangkan, dan tidak seorangpun yang dapat 

membentangkan apa yang Engkau sempitkan, tidak ada 

yang mampu menunjuki orang yang Engkau sesatkan dan 

tidak ada yang mampu menyesatkan orang yang Engkau 

tunjuki, tidak ada yang mampu memberi sesuatu yang 

Engkau halangi, dan tidak ada yang mampu menghalangi 

sesuatu yang Engkau  beri, tidak ada yang mampu 

mendekatkan sesuatu yang Engkau jauhkan dan tidak ada 



 

yang mampu menjauhkan sesuatu yang Engkau dekatkan. 

Ya, Allah ! bentangkanlah untuk kami keberkahan, rahmat , 

karunia dan rezki-Mu. 

Ya Allah! aku meminta kepada-Mu nikmat yang kekal yang 

tidak sirna dan hilang. Ya, Allah! Sesungguhnya aku meminta 

kepada-Mu nikmat di masa sulit, rasa aman di saat takut. Ya, 

Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa yang 

Engkau berikan kepada kami dan keburukan apa  yang 

Engkau cegah dari kami. Ya, Allah! Berilah kami rasa cinta 

kepada keimanan, dan jadikan ia hiasan hati kami. Dan 

berikanlah kami rasa benci terhadap kekafiran, kefasikan dan 

maksiat dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

Ya Allah! Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, hidupkan 

kami dalam keadaan Islam dan masukkan kami ke dalam 

golongan orang-orang yang saleh, tidak dalam keadaan hina 

dan tercela. Ya Allah! Perangilah orang-orang kafir yang 

mendustakan para rasul-Mu, menghalangi orang dari jalan-

Mu, dan timpakan kepada mereka murka dan azab-Mu. Ya, 

Allah! Perangilah orang-orang ahli kitab, Wahai Tuhan Yang 

Maha benar”.45 

 َْ َاْلَعْفَوَفَاْعُفََعنِّ ََكِرْيٌََتُِبُّ  اَللهُهمهَِإنهَكََعُفوٌّ

                                                
45َ  Shahih, HR. Ahmad no. 15573. 



 

“Ya Allah!, sesungguhnya Engkau Tuhan Maha Pengampun 

Maha mulia, suka mengampuni, maka ampunilah aku”.46 

ََْ َاْلَعْفَوَفَاْعُفََعنِّ ََتُِبُّ َاَللهُهمهَِإنهَكََعُفوٌّ

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka 

mengampuni, maka ampunilah aku”.47 

َِبَكَ ََوأَُعْوُذ َُعُقْوبَِتَك َِمْن ََوِبَُعاَفاِتَك ََسَخِطَك َِمْن َبِِرَضاَك َأَُعْوُذ ْ َِإّّنِ اَللهُهمه

ََكَماَأَثْ نَ ْيَتََعَلوَنَ ْفِسكََ  ِمْنَكََلََُأْحِصْيَثَ َناًءََعَلْيَكَأَْنَت

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu 

dari murka-Mu dan dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan 

aku berlindung dengan-Mu dari-Mu, aku tidak mampu 

menghitung pujian terhadap-Mu, Engkau seperti yang 

Engkau sanjung diri-Mu”.48 

َلََناَِفََْمِديْ َنِتَناَوِفَََْثَرََِنَوِفَُْمدََِّنَوِفََْصاِعَناَبَ رََكًةََمَعَبَ رََكةٍََاللهُهمهََِبرِكَْ

                                                
46َ  Shahih, HR. Tirmizi no. 3513 dan Ibnu Majah no. 3850. 

47َ  Shahih, HR. Ahmad no. 25898 dan Ibnu Majah no. 3850. 

48َ  HR. Muslim no. 486. 



 

“Ya Allah!, berkahilah kota kami, berkahilah buah-buahan 

kami, berkahilah mud kami, berkahilah sha' kami, yaitu 

limpahan keberkahan bersama keberkahan yang lain”.49  

 

                                                
49َ   HR. Muslim no. 1373. 


