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Doa Adalah Senjata Orang Mukmin
 وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ اﻷﻣﯿﻦ،اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
:  وﺑﻌﺪ،اﻟﻄﺎھﺮﻳﻦ
Doa adalah jalan keselamatan, tangga pengantar, sesuatu yang dituntut
oleh orang-orang yang berpengetahuan, kendaraan orang-orang shalih, tempat
berlindung bagi kaum yang terzalimi dan tertindas, melalui doa nikmat
diturunkan dan melaluinya pula murka dihindarkan. Alangkah besar
kebutuhan para hamba Allah akan doa, seorang muslim tidak akan pernah
bisa lepas dari kebutuhan akan doa dalam setiap situasi dan kondisinya.
Doa adalah obat yang paling mujarab, ia ibarat musuh bagi penyakit, ia
senantiasa melawan, menhilangkan atau meringankanya.
Begitulah kedudukan doa, seyogyanya bagi seorang muslim untuk
mengetahui keutamaan-keutamaan dan adab-adab doa, kita memohon kepada
Allah SWT agar menerima doa dan amal soleh kita.
Keutamaan-keutamaan doa
Doa memiliki keutamaan dan faedah yang tak terhitung, kedudukannya
sebagai satu bentuk ibadah cukup menjadi bukti keutamaanya, bahkan ia
adalah ibadah itu sendiri, sebagaimana yang sabdakan Rasulullah saw,” Doa
adalah ibadah.” (HR: Tirmizi, disahihkan Al-Albani). Meninggalkan doa adalah
bentuk menyombongkan diri dari menyembah Allah SWT, sebagaimana Allah
SWT berfirman:
َ))وَﻗَﺎلَ رَﺑﱡﻜُﻢُ ادْﻋُﻮﻧِﻲ أَﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟَﻜُﻢْ إِنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﺴْﺘَﻜْﺒِﺮُونَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎدَﺗِﻲ ﺳَﯿَﺪْﺧُﻠُﻮنَ ﺟَﮫَﻨﱠﻢ
(60:دَاﺧِﺮِﻳﻦَ (( )ﻏﺎﻓﺮ
“ Dan Tuhamnu berfirman: “ berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan
kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri
dari menyembah-Ku(berdo’a kepada-Ku) akan masuk neraka jahanam dalam
keadaan hina dina.” (QS: Gafir:60).
Dan doa itu menunjukan tawakal kepada Allah SWT, hal itu
dikarenakan orang yang berdo’a dalam kondisi memohon pertolongan kepadaNya, menyerahkan urusan hanya kepada-nya bukan kepada yang lain-Nya.
Sebagaimana doa juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan
bentuk pemenuhan akan perintah-Nya. Allah SWT berfirman:
((ْ))وَﻗَﺎلَ رَﺑﱡﻜُﻢُ ادْﻋُﻮﻧِﻲ أَﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟَﻜُﻢ
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“ Dan Tuhamnu berfirman: “ berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan
kuperkenankan bagimu” ( Gafir: 60).
Doa juga merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim
dalam mencari kebaikan dan menolak kemadharatan, Rosulullah saw
bersabda:
 وﻣﺎ ﺳُﺌﻞ اﷲ ﺷﯿﺌﺎً ﻳُﻌﻄﻰ أﺣﺐ،))ﻣﻦ ﻓُﺘﺢ ﻟﻪ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺎب اﻟﺪﻋﺎء ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻪ أﺑﻮاب اﻟﺮﺣﻤﺔ
 ﻓﻌﻠﯿﻜﻢ ﻋﺒﺎد اﷲ، إن اﻟﺪﻋﺎء ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻤﺎ ﻧﺰل وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺰل،إﻟﯿﻪ ﻣﻦ أن ﻳُﺴﺄل اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ
(ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء(( )رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
“ Barang siapa diantara kalian telah dibukakan baginya pintu doa, pasti
dibukakan pula baginya pintu rahmat, dan tidaklah Allah SWT diminta sesuatu
yang Dia berikan lebih Dia senangi dari pada diminta kekuatan, sesungguhnya
doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang terjadi maupun belum terjadi, maka
hendaklah kalian berdoa.” (HR: tirmizi, dihasankan oleh Al-Albani).
Doa adalah senjata yang digunakan para nabi dalam menghadapi
situasi-situasi sulit, begitu pun nabi Muhamad saw dalam perang badar,
ketika ia melihat jumlah kaum musyrikin sebanyak seribu sedang pasukan
islam tiga ratus Sembilan belas, ia segera menghadap kiblat seraya
mengangkat kedua tanganya berdoa:
 اﻟﻠﮫﻢ إن ﺗﮫﻠﻚ ھﺬه اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ، اﻟﻠﮫﻢ آت ﻣﺎ وﻋﺪﺗﻨﻲ،))اﻟﻠﮫﻢ أﻧﺠﺰ ﻟﻲ ﻣﺎ وﻋﺪﺗﻨﻲ
(( أھﻞ اﻹﺳﻼم ﻻ ﺗﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻷرض
“ Ya Allah wujudkanlah untuk kami apa yang engkau janjikan, ya Allah
berikanlah kepada kami apa yang engakau janjikan, ya Allah jika sekumpulan
kaum muslimin ini binasa, maka tidak ada yang akan menyembah engkau di
muka bumi ini.” Rasulullah saw terus melantunkan doa seraya membentangkan
kedua tanganya menghadap kiblat hingga selempangnya jatuh, maka
datanglah Abu Bakar mengambil selempang Rasulullah saw dan meletakanya
di atas pundaknya dan menjaganya dari belakang dan berkata: wahai nabi
Allah, doa engkau kepada Tuhanmu sudah cukup, karena Dia pasti akan
mewujudkan apa yang Dia janjikan untukmu.” (HR: Muslim)
Demikian pula nabi Ayub a.s., ia menggunakan senjata doa ketika
mengalami berbagai macam cobaan, terisoler dari manusia, tidak ada lagi yang
menyayanginya selain istrinya sendiri, dalam kondisi seperti itu ia tetap
bersabar dan mengharap ridho Allah SWT, dan ketika cobaan itu telah
berlarut lama, ia berdoa:
( ﻓَﺎﺳﺘَﺠَﺒﻨَﺎ ﻟَﻪُ ﻓَﻜَﺸَﻔﻨَﺎ83) َ))وَأﻳُﻮبَ إذ ﻧَﺎدى رَﺑَﻪُ أﻧّﻲ ﻣَﺴَﻨِﻰَ اﻟﻀُﺮُ وَأﻧﺖَ أرﺣَﻢُ اﻟﺮّاﺣِﻤِﯿﻦ
(83،84:ﻣَﺎ ﺑِﻪِ ﻣِﻦ ﺿُﺮ (( )اﻷﻧﺒﯿﺎء
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“ Dan ingatlah (kisah ayub), ketika ia menyeru Tuhanya: “(Ya Tuhanku),
sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engaku adalah Tuhan Yang
Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kamipun
memeperkenankan seruanya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada
padanya…” ( QS: Al-Anbiya’: 83-84).
Di samping itu doa juga dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan,
menjadikan hati lapang, mempermudah urusan, dalam doa seorang hamba
bermunajat kepada Tuhanya, mengakui kelemahan dan ketidak berdayaanya,
mengungkapkan rasa butuhnya kepada Pencipta dan Pemiliknya, doa juga
sarana untuk menghindari murka Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah
saw:
())ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺄل اﷲ ﻳﻐﻀﺐ ﻋﻠﯿﻪ(( )رواه أﺣﻤﺪ واﻟﺘﺮﻣﺬي وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
“ Barang siapa tidak mau meminta kepada Allah, niscaya Dia akan marah
kepadanya” ( HR: Ahmad, Tirmizi, dihasankan Al-Albani). Alangkah indahnya
ungkapan seorang penyair:
Janganlah engkau meminta manusia satu kebutuhan
Mintalah kepada yang pintu-Nya tak pernah tertutup
Allah marah jika engkau tidak meminta-Nya
Sedang manusia justru marah ketika meminta
Doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terzalimi, ia dalah
tempat berlindung bagi orang-orang lemah yang putus harapan, tertutup
segala pintu di hadapanya, imam Syafi’I mengatakan:
Apakah engkau meremehkan doa dan memandangnya sepele
Padahal engkau tidak tahu apa yang diperbuat doa
Ia adalah anak panah-anak panah malam yang tak kan meleset
Akan tetapi ia memiliki masa dan masa itu ada penghujungnya
Adab-adab berdoa:
Adab-adab berdoa banyak sekali, semuanya dianjurkan untuk dilaksanakan
saat berdoa, agar ia menjadi penguat untuk dikabulkanya doa, diantara adabadab itu adalah:
1- Membuka doa dengan hamdalah dan pujian bagi Allah SWT dan
salawat atas nabi saw.
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Sebagaimana hadits fadhalah bin Ubaid: Tatkalah Rasulullah saw
duduk, tiba-tiba masuk seorang laki-laki lalu berdoa: “ Allahumaghfirli
warhamni.” Maka Rasulullah saw bersabda:
 ﻓﻘﺎل. اﻟﻠﮫﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻲ وارﺣﻤﻨﻲ:ﻗﺎﻋﺪاً إذ دﺧﻞ رﺟﻞٌ ﻓﺼﻠّﻰ ﻓﻘﺎل

))ﺑﯿﻨﻤﺎ رﺳﻮل اﷲ

 إذا ﺻﻠﯿﺖ ﻓﻘﻌﺪت ﻓﺎﺣﻤﺪ اﷲ ﺑﻤﺎ ھﻮ أھﻠﻪ وﺻﻞﱢ،" ﻋﺠﻠﺖ أﻳﮫﺎ اﻟﻤﺼﻠﻲ
 ﻓﻘﺎل ﻟﻪ،

رﺳﻮل اﷲ

 وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ،ﺛﻢ ﺻﻠّﻰ رﺟﻞ آﺧﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺤﻤﺪ اﷲ. " ﻋﻠﻲّ ﺛﻢ ادﻋﻪ
(أﻳﮫﺎ اﻟﻤﺼﻠﻲ ادع ﺗُﺠﺐ(( )رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ:

اﻟﻨﺒﻲ

Tatkalah Rasulullah saw duduk, tiba-tiba masuk seorang laki-laki lalu
berdoa: “ Allahummaghfirli warhamni.” Maka Rasulullah saw bersabda:
“Kamu tergesa-gesa wahai orang yang berdoa, jika kamu berdoa maka
duduklah, lalu ucapkan pujian kepada Allah dengan sesuatu yang layak bagiNya, dan bersalawatlah kepadaku kemudian berdoalah .” Kemudian ada lakilaki lain berdoa setelah itu, ia mengucapkan pujian kepada Allah dan
bersalawat kepada nabi, maka nabi bersabda kepadanya:” Wahai orang yang
berdoa, berdoalah engkau niscaya dikabulkan” (HR: Tirmizi, disahihkan AlBani).
2- Mengakui dosa
Mengakui dosa menunjukan kesempurnaan ubudiyah kepada Allah
SWT, sebagaimana doa Yunus a.s.:
( 87:ﻈﻠُﻤَﺎتِ أن ﻵ إﻟَﻪَ إﻵ أﻧﺖَ ﺳُﺒﺤَﺎﻧَﻚَ إﻧﱢﻲ ﻛُﻨﺖُ ﻣِﻦَ اﻟﻈَﺎﻟٍﻤِﯿﻦَ (()اﻷﻧﺒﯿﺎء
ُ )) ﻓَﻨَﺎدى ﻓِﻲ اﻟ
“ Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: “ Bahwa tidak ada
Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau,
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim “. (QS: Al-Anbiya’: 87 ).

3- Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berketetapan hati dalam
meminta
Sabda Rasul saw:
 ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺴﺘﻜﺮه،اﻟﻠﮫﻢ إن ﺷﺌﺖ ﻓﺄﻋﻄﻨﻲ:  وﻻ ﻳﻘﻮﻟﻦ،" إذا دﻋﺎ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﯿﻌﺰم اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
(ﻟﻪ " )رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
“ Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaknya berketetapan hati
dalam meminta, dan janganlah mengatakan: Ya Allah jika engkau mau berilah
aku,karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah.” ( HR:
Bukhari Muslim).

4- Berwudhu, menghadap kiblat dan mengangkat tangan ketika berdoa
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Hal itu akan lebih mendatangkan kekhusu’an dan kejujuran dalam
menghadap. Abu Abdillah bin Zaed mengatakan:

 ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ،إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻳﺴﺘﺴﻘﻲ ﻓﺪﻋﺎ واﺳﺘﺴﻘﻰ

) ﺧﺮج اﻟﻨﺒﻲ
(وﻗﻠﺐ رداءه

“ Nabi saw keluar ke tempat salat untuk minta hujan, lalu beliau berdoa dan
meminta hujan, kemudian menghadap kiblat dan membalik selempangnya.”
Dan sebagaimana hadits Abu Musa Al-Asy’ari, tatkala Rasulullah saw selesai
dari perang hunain – Abu Musa mengatakan: Beliau meminta air lalu
berwudhu, kemudian mengangkat kedua tanganya seraya berdoa:” Ya Allah
ampunilah Ubaid bin Amir.” Dan aku melihat putih ketiaknya. ( HR: Bukhari
Muslim).
5- Merendahkan suara dalam berdoa
Allah SWT berfirman:
(55:)) ادﻋُﻮا رَﺑَﻜُﻢ ﺗَﻀَﺮُﻋﺎً وَﺧُﻔﯿَﺔٌ إﻧَﻪُ ﻻَ ﻳُﺤِﺐُ اﻟﻤُﻌﺘَﺪِﻳﻦَ (( )اﻷﻋﺮاف
“ Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut,
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ” ( AlA’raf: 55).
ً إﻧﻜﻢ ﺗﺪﻋﻮن ﺳﻤﯿﻌﺎ،ً إﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺪﻋﻮن أﺻﻢ وﻻ ﻏﺎﺋﺒﺎ، ارﺑﻌﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻜﻢ،)) أﻳﮫﺎ اﻟﻨﺎس
( ﻗﺮﻳﺒﺎً وھﻮ ﻣﻌﻜﻢ (( )رواه اﻟﺒﺨﺎري
“ Wahai manusia, sayangilah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa
kepada yang tuli dan tidak pula yang jauh, kalian berdoa kepada Yang Maha
Mendengar dan Dekat, dan Dia selalu menyertaimu” ( HR: Bukhari)
6- Tidak membuat-buat kalimat bersajak
Hal itu karena orang yang berdoa harus dalam kondisi merendah, sedang
perbuatan membuat-buat seperti itu tidak pantas, Ibnu Abas pernah
menyampaikan nasehat kepada salah seorang sahabat, ia mengatakan: “
Jauhilah sajak dalam doa, sesungguhnya aku mendapatkan Rasulullah saw
dan sahabatnya menjauhi hal itu.”
7- Memilih waktu-waktu yang dianjurkan dan saat-saat yang mulia
Seperti saat-saat setelah shalat, saat azan, antara azan dan qamat,
sepertiga malam terakhir, hari jumat, hari arafah, saat turun hujan, saat
sujud, saat berangkat menyerbu musuh dalam jihad fisabililah, dll.

8- Tidak mendoakan jelek kepada diri, keluarga dan harta
5

Nabi saw bersabda:
 ﻻ ﺗﻮاﻓﻘﻮا ﻣﻦ، وﻻ ﺗﺪﻋﻮا ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻜﻢ، وﻻ ﺗﺪﻋﻮا ﻋﻠﻰ أوﻻدﻛﻢ،))ﻻ ﺗﺪﻋﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻜﻢ
( اﷲ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﺴﺄل ﻓﯿﮫﺎ ﻋﻄﺎءً ﻓﯿﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻜﻢ(( )رواه ﻣﺴﻠﻢ
“ Janganlah kalian mendoakan jelek terhadap diri kalian, jangan pula
terhadap anak-anak dan harta kalian, jangan sampai kalian mendapati satu
saat Allah diminta satu permintaan lalu Dia mengabulkan untuk kalian“ ( HR:
Muslim).
Contoh-contoh doa dari kitab dan sunah:
Pertama: Doa-doa dari al-qur’an:
ً( إﻧَﮫَﺎ ﺳَﺂءَت ﻣُﺴﺘَﻘَﺮاً وَﻣُﻘَﺎﻣﺎ65) ًـ رَﺑَﻨَﺎ اﺻﺮٍف ﻋَﻨَﺎ ﻋَﺬّابَ ﺟَﮫَﻨَﻢَ إنَ ﻋَﺬَاﺑَﮫَﺎ ﻛَﺎنَ ﻏَﺮَاﻣﺎ1
(.65،66:)اﻟﻔﺮﻗﺎن
“ Dan orang-orang yang berkata: “ Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari
kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal.
Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat
kediaman”. (QS: Al-Fur’qan: 65-66).
( 74:)اﻟﻔﺮﻗﺎن

ًـ رَﺑَﻨَﺎ ھَﺐ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦ أزوَﺟِﻨَﺎ وَذُرِﻳﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُﺮَةَ أﻋﯿُﻦٍ واَﺟﻌَﻠﻨَﺎ ﻟِﻠﻤُﺘَﻘِﯿﻦَ إﻣَﺎﻣﺎ2

“ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan
kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam orang-orang
yang bertakwa“. (QS;Al-Fur’qan:74).
ـ رَﺑَﻨَﺎ اﻏﻔِﺮ ﻟَﻨَﺎ وَﻹﺧﻮَﻧِﻨَﺎ اﻟّﺬِﻳﻦَ ﺳَﺒَﻘُﻮﻧَﺎ ﺑِﺎﻟﻺﻳﻤَﺎنِ وَﻻَ ﺗَﺠﻌَﻞ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ﻏِﻼً ﻟِﻠَﺬِﻳﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا3
(.10:رَﺑَﻨَﺂ إﻧَﻚَ رَؤوفٌ رَﺣِﯿﻢٌ )اﻟﺤﺸﺮ
“ Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah
beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan
kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; ya Tuhan
kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”. ( AlHasyr: 10)
(.118:)اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن

َـ رَبِ اﻏﻔِﺮ وَارﺣَﻢ وَأﻧﺖَ ﺧَﯿﺮُ اﻟﺮَاﺣِﻤﯿﻦ4

“ Ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi
rahmat Yang Paling baik”.( QS;Al-mukminun: 118).
(. 201:) اﻟﺒﻘﺮة

ِـ رَﺑَﻨَﺂ ءَاﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺪُﻧّﯿَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔً وَﻓﻲِ اﻷَﺧِﺮَةِ ﺣَﺴَﻨَﺔً وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬَابَ اﻟﻨَﺎر5

“ Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan
peliharalah kami dari siksa neraka”. ( Al-Baqarah: 201).
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َ ـ رَﺑَﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﺆَاﺧِﺬﻧَﺂ إن ﻧَﺴِﯿﻨَﺂ أَو أﺧﻄَﺄﻧَﺎ رَﺑَﻨَﺎ وَﻻَ ﺗَﺤﻤِﻞ ﻋَﻠَﯿَﻨﺂ إﺻﺮاً ﻛَﻤَﺎ ﺣَﻤَﻠﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻰ اﻟّﺬِﻳ6
ﻦ
ﻣِﻦ ﻗَﺒﻠِﻨَﺎ رَﺑَﻨﺂ وَﻻَ ﺗَﺤﻤِﻠﻨَﺂ ﻣَﻼَ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﻪِ وَاﻋﻒُ ﻋَﻨّﺎ واﻏﻔِﺮ ﻟَﻨَﺎ وَارﺣَﻤﻨَﺂ أﻧﺖَ ﻣَﻮﻟَﻨَﺎ ﻓﺎﻧﺼُﺮﻧَﺎ
(286 :ﻋَﻠَﻰ اﻟﻘَﻮمِ اﻟﻜَﻔِﺮِﻳﻦَ )اﻟﺒﻘﺮة
“ Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami
tersalah, Ya Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban
yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum
kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami
tak sanggup memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah
kami. Engkau penolong kami, maka yolonglah kami terhadap kaum yang
kafir”. ( Al-Baqarah: 286).
)آل

ُـ رَﺑَﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﺰِغ ﻗُﻠُﺒَﻨَﺎ ﺑَﻌﺪَ إذ ھَﺪَﻳَﺘَﻨﺎ وَھَﺐ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻟَﺪُﻧﻚَ رَﺣﻤَﺔً إﻧَﻚَ أﻧﺖَ اﻟﻮَھَﺎب7
(. 8:ﻋﻤﺮآن

“ Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada
kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah
kepada kami rahmat dari sisi engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha
Pemberi (karunia)”. ( Ali-Imran: 8).
(27) ( وَﺣﻠُﻞ ﻋٌﻘﺪَةً ﻣِﻦ ﻟِﺴَﺎﻧﻲ26) ( وَﻳَﺴﱢﺮ ﻟﻲِ أﻣﺮِي25) ـ رَبﱢ اﺷﺮَح ﻟﻲ ﺻَﺪرِي8
( 28-25:ﻳَﻔﻘَﮫُﻮا ﻗَﻮﻟﻲِ )ﻃﻪ
“ Ya Tuhanku, lapangkanlah untuku dadaku, dan mudahkanlah untuku
urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti
perkataanku”. (Tahaa: 25-28).
16:ـ رَبِ إﻧّﻲِ ﻇَﻠَﻤﺖُ ﻧَﻔﺴِﻲ ﻓَﺎﻏﻔِﺮ ﻟﻲِ اﻟﻘﺼﺺ9
“ Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu
ampunilah aku”.
َ( وَﻧَﺠِﻨﺂ ﺑِﺮَﺣﻤَﺘِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﻘَﻮمِ اﻟﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦ85) َـ رَﺑَﻨﺂ ﻻَ ﺗَﺠﻌَﻠَﻨَﺂ ﻓِﺘﻨَﺔً ﻟِﻠﻘَﻮمِ اﻟﻈّﺎﻟِﻤﯿﻦ10
. 85،86:ﻳﻮﻧﺲ
“ Ya Tuhan kami; janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum
yang zalim”. (QS: Yunus: 85,86)
َ ـ رَﺑَﻨﺂ اﻏﻔِﺮ ﻟَﻨَﺎ ذُﻧُﻮﺑَﻨَﺎ وَإﺳﺮَاﻓَﻨَﺎ ﻓﻲِ أﻣﺮِﻧَﺎ وَﺛَﺒِﺖ أﻗﺪَاﻣَﻨَﺎ وَاﻧﺼُﺮﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻘَﻮمِ اﻟﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦ11

147:آل ﻋﻤﺮان
“ Ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami
yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami,
dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir ”. (QS: Ali Imran: 147).
10:اﻟﻜﮫﻒ

ً ـ رَﺑَﻨَﺂ ءَاﺗِﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻟَﺪُﻧﻚَ رَﺣﻤَﺔً وَھَﯿﻰء ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦ أﻣﺮِﻧَﺎ رَﺷَﺪا12
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“ Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan
sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)”. (QS:
Al-Kahfi: 10).
114:ﻃﻪ

ً رﱠبﱢ زِدْﻧِﻲ ﻋِﻠْﻤﺎ-13

“ Ya Tuhanku, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan”. (Thaha: 114).
. 97:اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن

ِ رﱠبﱢ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ھَﻤَﺰَاتِ اﻟﺸﱠﯿَﺎﻃِﯿﻦ-14

“ Ya Tuhanku aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan”. (QS:
Al-Mukminun: 97)
ُﻏﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ رَﺑﱠﻨَﺎ إِﻧﱠﻚَ أَﻧﺖَ اﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ اﻟْﺤَﻜِﯿﻢ
ْ  رَﺑﱠﻨَﺎ ﻟَﺎ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻓِﺘْﻨَﺔً ﻟﱢﻠﱠﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا وَا-15
5:اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ
“ Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orangorang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau,
Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana“. ( Al-Mumtahanah: 5).
38:آل ﻋﻤﺮان

 رَبﱢ ھَﺐْ ﻟِﻲ ﻣِﻦ ﻟﱠﺪُﻧْﻚَ ذُرﱢﻳﱠﺔً ﻃَﯿﱢﺒَﺔً إِﻧﱠﻚَ ﺳَﻤِﯿﻊُ اﻟﺪﱡﻋَﺎء-16

“ Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik.
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (QS: Ali Imran: 38)
. 127:اﻟﺒﻘﺮة

ُﻘﺒﱠﻞْ ﻣِﻨﱠﺎ إِﻧﱠﻚَ أَﻧﺖَ اﻟﺴﱠﻤِﯿﻊُ اﻟْﻌَﻠِﯿﻢ
َ َ رَﺑﱠﻨَﺎ ﺗ-17

“ Ya Tuhan kami, terimalah dari pada kami(amalan kami), sesungguhnya
Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS;Al-Baqarah:
127).
. 40:إﺑﺮاھﯿﻢ

ﻘﺒﱠﻞْ دُﻋَﺎء
َ َ رَبﱢ اﺟْﻌَﻠْﻨِﻲ ﻣُﻘِﯿﻢَ اﻟﺼﱠﻼَةِ وَﻣِﻦ ذُرﱢﻳﱠﺘِﻲ رَﺑﱠﻨَﺎ وَﺗ-18

“ Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap
mendirikan salat, ya Tuhan kami perkenankanlah doaku”. (QS: Ibrahim: 40).
41:إﺑﺮاھﯿﻢ

ُ رَﺑﱠﻨَﺎ اﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻲ وَﻟِﻮَاﻟِﺪَيﱠ وَﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ ﻳَﻮْمَ ﻳَﻘُﻮمُ اﻟْﺤِﺴَﺎب-19

“ Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian
orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab(hari kiamat)” (QS: Ibrahim:
41).
. 16:آل ﻋﻤﺮان

ِ رَﺑﱠﻨَﺎ إِﻧﱠﻨَﺎ آﻣَﻨﱠﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ ذُﻧُﻮﺑَﻨَﺎ وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬَابَ اﻟﻨﱠﺎر-20

“ Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala
dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka“. (QS; Ali-Imran: 16).
. 30:اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت

َﻘﻮْمِ اﻟْﻤُﻔْﺴِﺪِﻳﻦ
َ ْ رَبﱢ اﻧﺼُﺮْﻧِﻲ ﻋَﻠَﻰ اﻟ-21

“ Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang
berbuat kerusakan itu”. (QS: Al-Ankabut: 30).
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109:اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن

َ رَﺑﱠﻨَﺎ آﻣَﻨﱠﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ وَارْﺣَﻤْﻨَﺎ وَأَﻧﺖَ ﺧَﯿْﺮُ اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﯿﻦ-22

“ Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami
rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Paling Baik”. (QS: Al-Mukminun:
109).
. 8:اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ

ٍﻛﻞﱢ ﺷَﻲْء
ُ  رَﺑﱠﻨَﺎ أَﺗْﻤِﻢْ ﻟَﻨَﺎ ﻧُﻮرَﻧَﺎ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ إِﻧﱠﻚَ ﻋَﻠَﻰ- 23

“ Ya Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami,
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS: AT-Tahrim: 8).
. 83:اﻟﻤﺎﺋﺪة

َ رَﺑﱠﻨَﺎ آﻣَﻨﱠﺎ ﻓَﺎﻛْﺘُﺒْﻨَﺎ ﻣَﻊَ اﻟﺸﱠﺎھِﺪِﻳﻦ- 24

“ Ya Tuhan kami, kami telah beriman maka catatlah kami bersama orangorang yang menjadi saksi (atas kebenaran al-qur’an dan kenabian Muhamad
saw). (QS: Al-Maidah: 83).
Kedua: Doa-doa dari sunnah:
 وأﺻﻠﺢ، وأﺻﻠﺢ ﻟﻲ دﻧﯿﺎي اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮫﺎ ﻣﻌﺎﺷﻲ،اﻟﻠﮫﻢ أﺻﻠﺢ ﻟﻲ دﻳﻨﻲ اﻟﺬي ھﻮ ﻋﺼﻤﺔ أﻣﺮي
 واﺟﻌﻞ اﻟﻤﻮت راﺣﺔ ﻟﻲ، واﺟﻌﻞ اﻟﺤﯿﺎة زﻳﺎدة ﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﯿﺮ،ﻟﻲ آﺧﺮﺗﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮫﺎ ﻣﻌﺎدي
.ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺮ

-1

“ Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan pelindung bagi
urusanku, dan perbaikilah bagiku duniaku yang didalamnya ada
penghidupanku, dan perbaikilah bagiku akhiratku yang di dalamnya ada
tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan (ini) menambah setiap kebaikan
bagiku, dan jadikanlah kematian peristirahatan bagiku dari setiap
keburukan”.
.  واﻟﻐﻨﻰ، واﻟﻌﻔﺎف، واﻟﺘﻘﻰ،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﮫﺪى
“ Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu
iffah(kesucian) dan kekayaan”.

petunjuk,

-2

taqwa,

 اﻟﻠﮫﻢ آت، وﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ، واﻟﮫﺮم، واﻟﺒﺨﻞ، واﻟﺠﺒﻦ، واﻟﻜﺴﻞ،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ. أﻧﺖ وﻟﯿﮫﺎ وﻣﻮﻻھﺎ، وزﻛﮫﺎ أﻧﺖ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ زﻛﺎھﺎ،ﻧﻔﺴﻲ ﺗﻘﻮاھﺎ
 وﻣﻦ دﻋﻮة ﻻﻳﺴﺘﺠﺎب ﻟﮫﺎ، وﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻻ ﺗﺸﺒﻊ، وﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻻﻳﺨﺸﻊ،ﻻﻳﻨﻔﻊ

-3

“ Ya Allah sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan,
kepengecutan, kebakhilan, ketuaan dan azab kubur. Ya Allah berikanlah
kepada jiwaku ketaqwaanya, sucikanlah ia Engakau adalah sebaik-baik Yang
mensucikanya, Engaku adalah Penolong dan Pemiliknya. Ya Allah sungguh
aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak
khusu’, jiwa yang tidak pernah kenyang dan doa yang tiada dikabulkan”.
.  اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﮫﺪى واﻟﺴﺪاد،اﻟﻠﮫﻢ اھﺪﻧﻲ وﺳﺪدﻧﻲ

-4

“ Ya Allah, berilah aku petunjuk dan arahan yang benar, Ya Allah
sesunggunya aku meminta kepada-Mu petunjuk dan ketepatan”.
9

.  وﺟﻤﯿﻊ ﺳﺨﻄﻚ، وﻓﺠﺎءة ﻧﻘﻤﺘﻚ، وﺗﺤﻮل ﻋﺎﻓﯿﺘﻚ،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ زوال ﻧﻌﻤﺘﻚ

-5

“ Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya
kenikmatan dari-Mu, berpindahnya kekuatan dari-Mu, dan dari datangnya
azab-Mu dengan tiba-tiba serta dari seluruh kemurkaanmu“.
. ﻋﺪل ﻓﻲ ﻗﻀﺎؤك، ﻣﺎض ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻚ، ﻧﺎﺻﯿﺘﻲ ﺑﯿﺪك، اﺑﻦ أﻣﺘﻚ،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ ﻋﺒﺪك اﺑﻦ ﻋﺒﺪك
، أو ﻋﻠﻤﺘﻪ أﺣﺪاً ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ، أو أﻧﺰﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻚ،أﺳﺄﻟﻚ ﺑﻜﻞ اﺳﻢ ھﻮ ﻟﻚ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻚ
 وﺟﻼء، وﻧﻮر ﺻﺪري، أن ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮآن رﺑﯿﻊ ﻗﻠﺒﻲ،أو اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﯿﺐ ﻋﻨﺪك
 وذھﺎب ھﻤﻲ،ﺣﺰﻧﻲ
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“ Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu laki-laki,
anak hamba-Mu perempuan, ubun-ubunku ada di tangan-Mu, aku berjalan
berdasarkan hukum-Mu, melaju menurut ktentuan-Mu, aku meminta
kepada-Mu dengan setiap nama milik-Mu yang Engkau menamai diri-Mu
denganya, atau dengan nama-nama-Mu yang Engkau turunkan dalam kitabMu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, atau
yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, jadikanlah al-qur’an
sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku dan
pelenyap kegelisahanku”.
. اﻟﻠﮫﻢ ﻣﺼﺮف اﻟﻘﻠﻮب ﺻﺮف ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻚ

-7

“ Ya Allah Zat Yang Mengarahkan hati, arahkanlah hati kami dalam
ketaatan”.
. ﻳﺎﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻚ

-8

“ Wahai Zat Yang Membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam
agama-Mu”.
. اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة

-9

“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kekuatan/kesehatan di
dunia dan di akhirat”.
، وﺷﺮ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻐﻨﻰ، وﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ، وﻓﺘﻨﺔ اﻟﻘﺒﺮ، وﻋﺬاب اﻟﻨﺎر،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻨﺎر
 اﻟﻠﮫﻢ اﻏﺴﻞ ﻗﻠﺒﻲ، اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﺴﯿﺢ اﻟﺪﺟﺎل،وﺷﺮ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻔﻘﺮ
 وﺑﺎﻋﺪ ﺑﯿﻨﻲ، وﻧﻖ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﯿﺖ اﻟﺜﻮب اﻷﺑﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺲ،ﺑﻤﺎء اﻟﺜﻠﺞ واﻟﺒﺮد
 اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﻞ واﻟﻤﺄﺛﻢ.وﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب
. واﻟﻤﻐﺮم

-10

“ Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dan azab neraka,
fitnah dan azab kubur, keburukan fitnah kekayaan, keburukan fitnah
kemiskinan. Ya Allah sungguh aku berindung kepada-Mu dari keburukun
fitnah al-masih dajjal, Ya Allah bersihkanlah hatiku dengan air es dan embun,
dan bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana Engkau dibersihkanya
pakaian putih dari kotoran noda, dan jauhkanlah jarak antara aku dan dosadosaku sebagaimana Engkau jauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah
sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, dosa dan kemaksiatan”.
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، وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ، واﻟﺠﺒﻦ واﻟﮫﺮم واﻟﺒﺨﻞ،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻜﺴﻞ
. وﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﺤﯿﺎ واﻟﻤﻤﺎت

-11

“ Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan
kemalasan, kepenakutan, ketuaan dan kebakhilan, dan aku berlidung
kepada-Mu dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian“.
.  وﺷﻤﺎﺗﺔ اﻷﻋﺪاء، وﺳﻮء اﻟﻘﻀﺎء، ودرك اﻟﺸﻘﺎء،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺟﮫﺪ اﻟﺒﻼء
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“ Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari besarnya
tanggungan, beratnya kesusahan, buruknya takdir dan gembiranya musuh
terhadap cobaan yang menimpaku”.
 وﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ أﻋﻤﻞ،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎﻋﻤﻠﺖ
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“ Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku,
baik yang telah lalu maupun yang akan datang “.
 ﻻ إﻟﻪ إﻻ، وأﺻﻠﺢ ﻟﻲ ﺷﺄﻧﻲ ﻛﻠﻪ،اﻟﻠﮫﻢ رﺣﻤﺘﻚ أرﺟﻮ ﻓﻼ ﺗﻜﻠﻨﻲ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﯿﻦ
أﻧﺖ

-14

“ Ya Allah, aku memohon rahmatmu, jangan Engkau serahkan diriku
kepadaku walau sekejap, dan perbaikilah bagiku seluruh urusanku, tiada
Tuhan selain Engkau”.
. اﻟﻠﮫﻢ ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ إﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ
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“ Ya Allah, Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku
termasuk orang-orang yang zalim”.
 وﻣﻦ، وﻣﻦ ﺷﺮ ﻗﻠﺒﻲ، وﻣﻦ ﺷﺮ ﻟﺴﺎﻧﻲ، وﻣﻦ ﺷﺮ ﺑﺼﺮي،إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﺳﻤﻌﻲ
ﺷﺮ ﻣﻨﯿﻲ
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“ Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pendengaranku,
dan dari keburukan penglihatanku, dan dari keburukan lisanku, dan dari
keburukan hatiku, dan dari keburukan maniku”.
 واﻷھﻮاء، واﻷﻋﻤﺎل،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻜﺮات اﻷﺧﻼق
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“ Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kemungkarankemungkaran akhlak, perbuatan dan hawa nafsu“.
اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻚ ﻋﻔﻮ ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺤﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻓﺎﻋﻒ ﻋﻨﻲ
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“ Ya Allah, sungguh Engkau Maha Memaafkan lagi Mulia, Engkau Suka
Memaafkan, maka maafkanlah aku”.
، وأن ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻲ، وﺣﺐ اﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ، وﺗﺮك اﻟﻤﻨﻜﺮات،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮات
 وﺣﺐ، وﺣﺐ ﻣﻦ ﻳﺤﺒﻚ، وأﺳﺄﻟﻚ ﺣﺒﻚ، وإذا أردت ﻓﺘﻨﺔ ﻗﻮم ﻓﺘﻮﻓﻨﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺘﻮن،وﺗﺮﺣﻤﻨﻲ
. ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺮﺑﻨﻲ إﻟﻰ ﺣﺒﻚ
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“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu (kemampuan untuk)
berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang
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miskin, (aku memohon) Engkau mengampuni dan menyayangiku, dan jika
Engkau menghendaki fitnah terhadap satu kaum maka wafatkanlah aku
dalam keadaan tidak tertimpa fitnah, dan aku memohon cinta-Mu dan cinta
kepada orang yang Engkau cintai, dan cinta kepada perbuatan yang
mendekatkanku kepada-Mu”.
 وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ، ﻣﺎﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ وﻣﺎ ﻟﻢ أﻋﻠﻢ، ﻋﺎﺟﻠﻪ وآﺟﻠﻪ:اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺮ ﻛﻠﻪ
 اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻚ. ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ وﻣﺎ ﻟﻢ أﻋﻠﻢ، ﻋﺎﺟﻠﻪ وآﺟﻠﻪ:اﻟﺸﺮ ﻛﻠﻪ
 اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﺠﻨﺔ وﻣﺎ. وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺎذ ﻣﻨﻪ ﻋﺒﺪك وﻧﺒﯿﻚ،ﻋﺒﺪك وﻧﺒﯿﻚ
. ً وأﺳﺎﻟﻚ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻗﻀﺎء ﻗﻀﯿﺘﻪ ﻟﻲ ﺧﯿﺮا،ﻗﺮب إﻟﯿﮫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻋﻤﻞ
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“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kebaikan seluruhnya,
yang segera maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku
ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya, yang
segera maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku
ketahui. Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu surga dan segala
perkataan maupun perbuatan yang mendekatkan kepadanya, dan aku
meminta kepada-Mu agar Engkau menjadikan seluruh yang Engkau
takdirkan untuku menjadi kebaikan”.
 وﻻ،ً واﺣﻔﻈﻨﻲ ﺑﺎﻹﺳﻼم راﻗﺪا،ً واﺣﻔﻈﻨﻲ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻗﺎﻋﺪا،ًاﻟﻠﮫﻢ اﺣﻔﻈﻨﻲ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻗﺎﺋﻤﺎ
 وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ، اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﯿﺮ ﺧﺰاﺋﻨﻪ ﺑﯿﺪك.ًﺗﺸﻤﺖ ﺑﻲ ﻋﺪواً وﻻ ﺣﺎﺳﺪا
. ﺷﺮ ﺧﺰاﺋﻨﻪ ﺑﯿﺪك
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“ Ya Allah, jagalah diriku dengan islam dalam keadaan berdiri, dan jagalah
diriku dengan islam dalam keadaan duduk, dan jagalah diriku dengan islam
dalam keadaan tertidur, dan jangan Engkau legakan hati musuh dan orang
yang hasud atas bencana yang menimpaku, Ya Allah sesungguhnya aku
meminta kepada-Mu dari setiap kebaikan yang tempat simpananya ada di
tangan-Mu, dan aku berlindung dari setiap keburukan yang tempat
simpananya ada di tangan-Mu”.
 وﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻚ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﻐﻨﺎ ﺑﻪ،اﻟﻠﮫﻢ اﻗﺴﻢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺘﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺎ وﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﺻﯿﻚ
 وﻗﻮاﺗﻨﺎ، وأﺑﺼﺎرﻧﺎ، اﻟﻠﮫﻢ ﻣﺘﻌﻨﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎﻋﻨﺎ، وﻣﻦ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﮫﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻟﺪﻧﯿﺎ،ﺟﻨﺘﻚ
 وﻻ، واﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺎداﻧﺎ، واﺟﻌﻞ ﺛﺄرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻨﺎ، واﺟﻌﻠﻪ اﻟﻮارث ﻣﻨﺎ،ﻣﺎ أﺣﺒﺒﺘﻨﺎ
 وﻻ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﻨﺎ وﻻ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻣﻦ، وﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺪﻧﯿﺎ أﻛﺒﺮ ھﻤﻨﺎ،ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺼﯿﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ دﻳﻨﻨﺎ
. ﻻﻳﺮﺣﻤﻨﺎ
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“ Ya Allah, berikanlah bagi kami dari rasa takut (kami) kepada-Mu sesuatu
yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepada-Mu, dan dari
ketaatan (kami) kepada-Mu sesuatu yang dapat menyampaikan kami kepada
surga-Mu, dan dari keyakinan (kami) sesuatu yang dapat meringankan
musibah dunia atas kami, Ya Allah jadikanlah kami senantiasa dapat
menikmati pendengaran kami, dan penglihatan kami, serta kekuatan kami
selama Engkau hidupkan kami, dan jadikanlah itu pewaris dari kami, dan
jadikan pembalasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami, dan
tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah
Engkau jadikan musibah yang menimpa kami terjadi pada agama kami, dan
janganlah Engkau jadikan dunia sebagai penyebab terbesar kesedihan kami,
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dan batas tertinggi pengetahuan kami, dan janganlah Engkau jadikan orangorang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami”.
 اﻟﻠﮫﻢ اﻏﻔﺮ، وﻣﺎ أﻧﺖ أﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻲ، وإﺳﺮاﻓﻲ ﻓﻲ أﻣﺮي،اﻟﻠﮫﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﺧﻄﯿﺌﺘﻲ وﺟﮫﻠﻲ
 وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪي، وﺧﻄﺌﻲ وﻋﻤﺪي،ﻟﻲ ھﺰﻟﻲ وﺟﺪي
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“ Ya Allah, ampunilah bagiku kesalahan dan kebodohanku, dan tindakantindakan yang berlebih-lebihan dalam urusanku, dan apa yang Engkau lebih
mengetahuinya daripadaku, Ya Allah ampunilah bagiku gurau maupun
keseriusanku, dan ketersalahan maupun kesengajaanku, semua itu dariku”.
.  وأﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﺰي اﻟﺪﻧﯿﺎ وﻋﺬاب اﻵﺧﺮة،اﻟﻠﮫﻢ أﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر ﻛﻠﮫﺎ
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“ Ya Allah jadikanlah baik akhir dari seluruh perkara kami, dan lindungilah
kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat”.
 واھﺪﻧﻲ وﻳﺴﺮ،ّ واﻣﻜﺮ ﻟﻲ وﻻ ﺗﻤﻜﺮ ﻋﻠﻲ،ّ واﻧﺼﺮﻧﻲ وﻻ ﺗﻨﺼﺮ ﻋﻠﻲ،ّرب أﻋﻨﻲ وﻻ ﺗﻌﻦ ﻋﻠﻲ
 ﻟﻚ،ً ﻟﻚ رھّﺎﺑﺎ،ً ﻟﻚ ذﻛﺎرا،ً رب اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻚ ﺷﺎﻛﺮا،ّ واﻧﺼﺮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻐﻰ ﻋﻠﻲ،ّاﻟﮫﺪى إﻟﻲ
 وﺛﺒﺖ، وأﺟﺐ دﻋﻮﺗﻲ، واﻏﺴﻞ ﺣﻮﺑﺘﻲ، رب ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘﻲ،ً إﻟﯿﻚ ﻣﺨﺒﺘﺎً أواھﺎً ﻣﻨﯿﺒﺎ،ًﻣﻄﻮاﻋﺎ
.  واﺳﻠﻞ ﺳﺨﯿﻤﺔ ﻗﻠﺒﻲ، وﺳﺪد ﻟﺴﺎﻧﻲ، واھﺪ ﻗﻠﺒﻲ،ﺣﺠﺘﻲ
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“ Ya Tuhanku, berikanlah pertolongan untuku dan jangan terhadapku, dan
berikanlah kemenangan untuku jangan terhadapku, bermakarlah untuku
jangan bermakar terhadapku, berilah aku petunjuk dan mudahkanlah
petunjuk datang kepadaku, dan berilah aku pertolongan atas orang yang
berbuat lalim terhadapku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang senantiasa
bersyukur, berzikir, takut, taat, merendahkan diri kepada-Mu, serta banyak
berdoa dan bertaubat. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, bersihkanlah
dosaku, kabulkanlah doaku, teguhkanlah hujjaku, tunjukanlah hatiku,
arahkanlah lisanku, dan cabutlah kedengkian hatiku“.
.  وأﻋﺬﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻧﻔﺴﻲ،اﻟﻠﮫﻢ أﻟﮫﻤﻨﻲ رﺷﺪي
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“ Ya Allah ilhamkanlah kepadaku kedewasaanku, dan lindungilah aku dari
keburukan jiwaku”.
.  وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻻﻳﻨﻔﻊ،ًاﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎً ﻧﺎﻓﻌﺎ
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“ Ya Allah aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, dan aku
berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat”.
 ﻓﺎﻟﻖ، رﺑﻨﺎ ورب ﻛﻞ ﺷﻲ، ورب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﯿﻢ،اﻟﻠﮫﻢ رب اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﺴﺒﻊ ورب اﻷرض
 أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻛﻞ ﺷﺊ أﻧﺖ آﺧﺬ، وﻣﻨﺰل اﻟﺘﻮراة واﻹﻧﺠﯿﻞ واﻟﻔﺮﻗﺎن،اﻟﺤﺐ واﻟﻨﻮى
 وأﻧﺖ اﻟﻈﺎھﺮ، وأﻧﺖ اﻵﺧﺮ ﻓﻠﯿﺲ ﺑﻌﺪك ﺷﺊ، اﻟﻠﮫﻢ أﻧﺖ اﻷول ﻓﻠﯿﺲ ﻗﺒﻠﻚ ﺷﺊ،ﺑﻨﺎﺻﯿﺘﻪ
.  اﻗﺾ ﻋﻨﺎ اﻟﺪﻳﻦ وأﻋﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، وأﻧﺖ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻠﯿﺲ دوﻧﻚ ﺷﺊ،ﻓﻠﯿﺲ ﻓﻮﻗﻚ ﺷﺊ
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“ Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan bumi, Tuhan Arsy yang agung, Tuhan
kami dan Tuhan segala sesuatu, Yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan
dan biji buah-buahan, Yang Menurunkan taurat, injil dan al-qur’an, aku
berlindung kepada-Mu dari keburukan segala sesuatu yang Engkau memegang
ubun-ubunya. Ya Allah, Engkau Yang pertama dan tidak ada sesuatu sebelumMu, dan Engkau Yang terakhir dan tidak ada sesuatu setelah-Mu, dan Engkau
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Yang Nampak dan tidak ada sesuatu di atas-Mu, dan Engkau Yang
tersembunyi dan tidak ada sesuatu yang di bawah-Mu, bayarkanlah hutang
kami dan tolonglah kami dari kefakiran”.
. ًاﻟﻠﮫﻢ ﺣﺎﺳﺒﻨﻲ ﺣﺴﺎﺑ ﺎً ﻳﺴﯿﺮا
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“ Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah”.
.  وﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻚ،وﺷﻜﺮك،اﻟﻠﮫﻢ أﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮك

-30

“ Ya Allah, tolonglah kami dalam berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu
dan beribadah dengan baik kepada-Mu”.
 وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ وﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ، وﻧﻌﯿﻤﺎً ﻻﻳﻨﻔﺪ،اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ إﻳﻤﺎﻧﺎً ﻻﻳﺮﺗﺪ
. أﻋﻠﻰ ﺟﻨﺔ اﻟﺨﻠﺪ

-31

“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu keimanan yang tidak akan
kembali, dan nikmat yang tidak akan habis, serta menemani rasulullah saw di
surga al-kuld yang tertinggi”.
 وﺷﻤﺎﺗﺔ اﻷﻋﺪاء، وﻏﻠﺒﺔ اﻟﻌﺪو، اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ-32
“ Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dilingkupi hutang
dan dikuasai musuh serta dari kegembiraan musuh ( atas bencana yang
menimpaku )”.
 )اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﺠﻨﺔ وأﺳﺘﺠﯿﺮ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ( ﺛﻼث ﻣﺮات-33
“ Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga dan meminta
perlindungan dari neraka”.
.  وأﺳﺘﻐﻔﺮك ﻟﻤﺎ ﻻ أﻋﻠﻢ، اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ أن أﺷﺮك ﺑﻚ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ-34
“ Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari berbuat syirik
kepada-Mu dalam keadaan aku menyadari itu, dan aku memohon ampun atas
dosa syirik yang aku tidak menyadarinyaaa”.
 وزدﻧﻲ ﻋﻠﻤﺎ، وﻋﻠﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ، اﻟﻠﮫﻢ اﻧﻔﻌﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ-35
“Ya Allah, berikanlah aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan
kepadaku, dan ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat bagiku, dan tambahlah
ilmuku”.
. ً وﻋﻤﻼً ﻣﺘﻘﺒﻼ،ً ورزﻗﺎً ﻃﯿﺒﺎ،ً اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎً ﻧﺎﻓﻌﺎ-36
“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, dan
rezki yang baik, serta amal yang engkau terima”.
 اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ. وإﻟﯿﻚ أﻧﺒﺖ وﺑﻚ ﺧﺎﺻﻤﺖ، وﻋﻠﯿﻚ ﺗﻮﻛﻠﺖ، وﺑﻚ آﻣﻨﺖ،اﻟﻠﮫﻢ ﻟﻚ أﺳﻠﻤﺖ
.  واﻟﺠﻦ واﻹﻧﺲ ﻳﻤﻮﺗﻮن، أﻧﺖ اﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﻻﻳﻤﻮت.ﺑﻌﺰﺗﻚ ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺖ أن ﺗﻀﻠﻨﻲ

-37

“ Ya Allah, kepada-Mu aku berserah, dan kepada-Mu aku beriman, dan
kepada-Mu aku bertawakal, dengan (pertolongan) -Mu pula aku bisa melawan
musuh, Ya Allah, aku berlindung dengan izzah-Mu -tiada Tuhan selain Engkau-
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(agar) tidak Engkau sesatkan aku, Engkau Maha Hidup Yang Tidak mati,
sedang jin dan manusia mati”.
 واﻟﻐﻨﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ، واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ إﺛﻢ، وﻋﺰاﺋﻢ ﻣﻐﻔﺮﺗﻚ، اﻟﻠﮫﻢ إﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺣﻤﺘﻚ-38
.  واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎر، واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ،ﺑﺮ
“ Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu sebab-sebab yang dapat
mendatangkan rahmat-Mu, dan kesungguhan ampunan-Mu, dan keselamatan
dari setiap dosa, dan manfaat dari setiap kebajikan, dan kemenangan surga,
serta keselamatan dari neraka”.
 وﺗﻮﻓﻨﻲ إذا، أﺣﯿﻨﻲ ﻣﺎﻋﻠﻤﺖ اﻟﺤﯿﺎة ﺧﯿﺮاً ﻟﻲ، وﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ، اﻟﻠﮫﻢ ﺑﻌﻠﻤﻚ اﻟﻐﯿﺐ-39
 وأﺳﺄﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﻖ، اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﺧﺸﯿﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﯿﺐ واﻟﺸﮫﺎدة،ﻋﻠﻤﺖ اﻟﻮﻓﺎة ﺧﯿﺮاً ﻟﻲ
 وأﺳﺄﻟﻚ ﻗﺮة، وأﺳﺄﻟﻚ ﻧﻌﯿﻤﺎً ﻻﻳﻨﻔﺪ، وأﺳﺄﻟﻚ اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﻨﻰ واﻟﻔﻘﺮ،ﻓﻲ اﻟﺮﺿﺎء واﻟﻐﻀﺐ
 وأﺳﺄﻟﻚ ﻟﺬة اﻟﻨﻈﺮ، وأﺳﺄﻟﻚ ﺑﺮد اﻟﻌﯿﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت، وأﺳﺄﻟﻚ اﻟﺮﺿﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء،ﻋﯿﻦ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ
 اﻟﻠﮫﻢ زﻳﻨﺎ ﺑﺰﻳﻨﺔ. وﻻ ﻓﺘﻨﺔ ﻣﻀﻠﺔ، ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺿﺮاء ﻣﻀﺮة، واﻟﺸﻮق إﻟﻰ ﻟﻘﺎﺋﻚ،إﻟﻰ وﺟﮫﻚ
.  واﺟﻌﻠﻨﺎ ھﺪاة ﻣﮫﺘﺪﻳﻦ،اﻹﻳﻤﺎن
“ Ya Allah, dengan ilmu ghaib-Mu, dan kekuasan-Mu atas makhluk-Mu,
hidupkanlah aku jika dalam pengetahuan-Mu bahwa hidup lebih baik bagiku,
dan wafatkanlah aku jika dalam pengetahuan-Mu bahwa kematian lebih baik
bagiku. Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu rasa takut kepada-Mu
saat rahasia maupun nyata, dan aku meminta kepada-Mu kalimat hak(kalimat
kebenaran) di saat ridha maupun marah, dan aku meminta kepada-Mu
kesederhanaan di saat kaya maupun miskin, dan aku meminta kepada-Mu
nikmat yang tiada habis, dan aku meminta kepada-Mu penyejuk mata yang
tiada terputus, dan aku meminta kepada-Mu keridhoan terhadap takdir, dan
aku meminta kepada-Mu kesejukan hidup setelah mati, dan aku meminta
kepada-Mu kelezatan melihat wajah-Mu dan kerinduhan kepada pertemuan
dengan-Mu, tidak dalam kesengsaraan yang merugikan, tidak pula fitnah yang
menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah
kami orang-orang yang menunjukan kepada jalan kebenaran yang
mendapatkan hidayah.
، اﻟﻠﮫﻢ ﻧﻘﻨﻲ ﻣﻨﮫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻰ اﻟﺜﻮب اﻷﺑﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺲ، اﻟﻠﮫﻢ ﻃﮫﺮﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ-40
. اﻟﻠﮫﻢ ﻃﮫﺮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺜﻠﺞ واﻟﺒﺮد واﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد
“ Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa dan kesalahan. Ya Allah,
bersihkanlah diriku dari dosa dan kesalahan sebagaimana dibersihkanya
pakaian putih dari noda. Ya Allah, bersihkanlah diriku dengan es, embun dan
air dingin“.
 وﺧُﺬ، واﻧﺼﺮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻈﻠﻤﻨﻲ، واﺟﻌﻠﮫﻤﺎ اﻟﻮارث ﻣﻨﻲ، اﻟﻠﮫﻢ ﻣﺘﻌﻨﻲ ﺑﺴﻤﻌﻲ وﺑﺼﺮي-41
ﻣﻨﻪ ﺑﺜﺄري
“ Ya Allah, jadikanlah aku dapat menikmati pendengaran dan penglihatanku,
dan jadikanlah keduanya pewaris dariku, dan tolonglah aku atas orang yang
menzalimiku, dan ambilah darinya pembalasanku”.
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.  وﻣﺮداً ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺰ وﻻ ﻓﺎﺿﺢ، وﻣﯿﺘﺔ ﺳﻮﻳﺔ، اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻋﯿﺸﺔ ﻧﻘﯿﺔ-42
“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kehidupan yang bersih,
kematian yang lurus dan tempat kembali yang tidak menghinakan dan tidak
pula mengungkapkan aib”.
 وأرﺿﻨﺎ وأرض، وآﺛﺮﻧﺎ وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﯿﻨﺎ، وأﻋﻄﻨﺎ وﻻ ﺗﺤﺮﻣﻨﺎ، وأﻛﺮﻣﻨﺎ وﻻﺗﮫﻨﺎ، اﻟﻠﮫﻢ زدﻧﺎ وﻻﺗﻨﻘﺼﻨﺎ-43
. ﻋﻨﺎ
“ Ya Allah, tambahkanlah bagi kami dan Engkau kurangi, muliakanlah kami
jangan Engkau hinakan kami, berilah kami jangan Engkau haramkan kami,
utamakanlah kami jangan engkau utamakan atas kami, jadikanlah kami ridho
dan mendapat keridhoan”.
.  اﻟﻠﮫﻢ أﺣﺴﻨﺖ ﺧﻠﻘﻲ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﻲ-44
“ Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan ciptaanku, baguskanlah
akhlaku”.
.وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ
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