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 Di dalam al-Qur`ân al-‘Azhîm ayat 60, 

Allâh هلالج لج berfirman : 

ُوَن  ْب َلُكْم ۚ إينَّ الَّذييَن َيْسَتْكِبي َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتجي
ريينَ   َعْن عيَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداخي

“Dan Rabbmu berfirman, “Berdoalah kepada-

Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. 

Sesungguh-nya orang-orang yang sombong 

tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka 

Jahanam dalam keadaan hina dina.” (QS Ghâfir 

(40) : 60). 

 Di dalam hadits yang shahih, diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia, an-

Nu’man bin Basyîr Radhiyallâhu ‘anhu, bahwa 

Rasulullâh ملسو هيلع هللا ىلص bersabda : 

KATA PENGANTAR 
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َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة ُُثَّ قَ َرأَ   } اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكمْ  { الدُّ
“Doa itu adalah ibadah” kemudian beliau 

membaca firman Allâh هلالج لج : “Berdoalah kepada-

Ku niscaya akan Aku perkenankan untukmu.” 

[HR Ahmad] 

 Ruh dari ibadah itu adalah doa, karena di 

dalam doa-lah, manusia benar-benar merasa 

fakir, lemah dan butuh akan tuhannya. Dia tidak 

akan bisa melewati beratnya hidup ini, 

melainkan dengan bersandar kepada Allâh هلالج لج. 

Ebook yang ada di hadapan pembaca ini 

adalah risalah yang disusun oleh Syaikh 

Muhammad bin Shâlih al-Munajjid 

hafizhahullâhu yang berjudul “Mi`ah Du`a’ 

minal Kitâbi was Sunnati Shahîhah” yang kami 

beri judul “100 DOA SHAHIH DARI AL-

QUR’AN DAN SUNNAH”.  

Tidak dipungkiri, bahwa sudah banyak 

buku yang berisi kumpulan doa dan dzikir yang 

shahih, seperti Hishnul Muslim yang terkenal, 

yang disusun oleh Syaikh Sa’id bin Wahf al-

Qahthânî. Di tanah air ada juga karya guru 

kami, al-Ustadz Yazid bin ‘Abdilqadir Jawwas 

dan juga al-Ustadz Mubarok Bamu’allim, yang 
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menyusun buku tentang DOA & DZIKIR sesuai 

sunnah Nabi. Dan masih banyak lainnya lagi. Ini 

semua adalah keutamaan dan nikmat dari Allâh 

 bagi kita, sehingga kita bisa dimudahkan untuk هلالج لج

bisa berdoa dan berdzikir sesuai dengan sunnah 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. 

Adapun ebook ini, maka kami sengaja 

menerjemahkannya untuk turut andil menye-

barkan ilmu yang bermanfaat, dan sengaja kami 

susun dalam bentuk ebook  berformat PDF yang 

kami bagikan secara free alias gratis dengan 

tampilan yang pas di layar smartphone Anda -

insya Allâh-. 

Alhamdulillâh, karena ebook ini berisi ayat-

ayat al-Qur`ân dan sunnah Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang shahih, 

maka kami tidak begitu kesulitan di dalam mem-

publish ebook ini. Sebagai amanat ilmiah, 

terjemahan al-Qur`ân kami rujuk ke aplikasi al-

Qur`ân di Android yang bernama QuranDroid, 

dengan beberapa penyesuaian yang tidak 

merubah makna.  

 Seperti biasanya, selaku manusia biasa yang 

tidak terlepas dari kesalahan, kekeliruan, ke-

teledoran, ketergesa-gesaan, lupa dan alpa -baik 

disengaja maupun tidak disengaja-, maka 

tentunya di dalam ebook ini akan banyak 
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kekurangan dan kesalahannya. Karena itu, kami 

sangat welcome dengan segala masukan, 

kritikan dan saran dari anda semua. 

 Semoga upaya yang sederhana ini bisa 

memberikan manfaat, terutama bagi diri saya 

pribadi, dan siapa saja yang membaca ebook 

ini; sehingga bisa diamalkan dan pahalanya bisa 

mengalir kepada kami. Dan semoga pula apa 

yang kami lakukan ini bisa menjadi bekal amal 

shalih yang kekal, yang akan menjadi timbangan 

kebaikan bagi di hari yang tiada berguna harta 

dan anak, kecuali hati yang selamat. 

 

Cinere, 16 Muharram 1439 H 

6 Oktober 2017 M. 

Abû Salmâ Muhammad Rachdie bin Burhân 

Email : rachdie@aol.com 
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Beliau adalah Syaikh yang mulia, Muhammad 

bin Shâlih al-Munajjid  -semoga Allâh menjaga dan 

melindungi beliau-. Beliau lahir pada tanggal 30 

Dzulhijjah 1380 H.  

Pendidikan beliau dari SD hingga SMA adalah di 

Riyadh, lalu saat menginjak kuliah, beliau pindah ke 

Zhahran, KSA. Dari muda beliau sudah concern 

dengan ilmu syar’i dan semangat di dalam 

mempelajarinya. 

Diantara guru-guru beliau yang paling utama 

adalah al-‘Allâmah Ibnu Bâz (beliau bermulazamah 

dengan Syaikh Ibnu Bâz selama lebih dari 15 tahun), 

al-‘Allâmah Ibnu ‘Utsaimîn dan Ibnu Jibrîn. Selain itu 

beliau juga banyak mengambil ilmu dari Syaikh 

‘Abdurrahman bin Nâshir al-Barrak. Dalam bidang al-

Qur’an, beliau belajar dibawah bimbingan Syaikh 

Sa’îd Âlu ‘Abdullâh.  

Diantara guru-guru beliau pula adalah Syaikh 

Shâlih al-Fauzân, Syaikh ‘Abdullâh al-Ghunaimân, 

Syaikh Muhammad Walad Sayyidil Habîb asy-

Syinqithî, Syaikh Abdulmuhsin al-Zamîl, Syaikh 

‘Abdurrahman al-Mahmûd, dll. 

Beliau adalah salah satu ulama, da’i dan pendidik 

yang paling produktif. Ada ribuan ceramah beliau 

baik audio maupun visual dalam berbagai bidang 

ilmu agama, kurang lebih 4.500 jam selama 23 tahun 

aktivitas dakwah di channel dakwah radio dan TV. 

BIOGRAFI SYAIKH 
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Tulisan-tulisan beliau, baik berupa buku yang 

tercetak dalam berjilid-jilid, artikel/makalah termasuk 

buku digital dapat dengan mudah kita dapatkan dari 

internet. 

Beliau sampai saat ini tercatat sebagai 

penanggung jawab situs tanya jawab Islam yang 

sangat bermanfaat, islamqa.info yang mulai 

beroperasi dari tahun 1996. Ada puluhan ribu artikel 

tanya jawab di dalamnya yang sarat akan manfaat 

dan ilmu. 

Selain itu beliau juga mengampu grup Zâdul 

‘Ilmiyyah yang mempublikasikan berbagai program 

ilmiah secara online, seperti ebook, kajian online, dll. 

Semoga Allâh membalas beliau dengan 

kebaikan, memanjangkan usianya di atas ketaatan, 

meluruskan langkah-langkah beliau, dan 

mengistiqomahkan beliau di atas kebenaran. 
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Segala puji hanyalah milik Allâh yang Maha 

Memperkenankan permintaan siapa saja yang 

berdoa kepada-Nya. Sholawat dan Salam 

semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, Hamba Allâh dan orang 

terbaik yang menyeru kepada Allâh. Amma 

Ba’d : 

Berikut ini adalah risalah ringkas yang berisi 

kumpulan doa, yang menghimpun ayat-ayat 

PENDAHULUAN 
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pilihan dan riwayat-riwayat (shahih) yang 

paling diprioritaskan ketika berdoa meminta 

kepada Rabb langit dan bumi. Saya sengaja 

menghimpunnya untuk saudara-saudaraku 

seislam, semoga Allâh menjadikannya ber-

manfaat. 

Sesungguhnya doa itu, jika dilakukan dalam 

kondisi fakir (butuh), merendah, terdesak, 

sembunyi-sembunyi, menyanjung Allâh, mem-

benarkan nikmat-Nya, mengakui dosa dan 

meminta dengan penekanan serta menghadir-

kan hati, maka akan layak untuk diperkenan-

kan (dikabulkan). Sesungguhnya, Allâh itu Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

 

Muhammad Shâlih al-Munajjid 
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1. “Ya Allâh, sesungguhnya aku memohon surga 

kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dari 

neraka.” 

 

2. “Ya Rabb, bangunkanlah untukku sebuah 

rumah di sisi-Mu di dalam surga,” [QS at-Tahrîm 

(66) : 11]. 

 

MEMOHON SURGA DAN KESELAMATAN  

DARI NERAKA 
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3. Ya Rabb, “masukkanlah aku ke dalam 

golongan orang-orang yang shalih ۞ dan jadi-

kanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-

orang yang datang kemudian ۞ dan jadikanlah 

aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga 

penuh kenikmatan.” [QS asy-Syu’âra (26) : 83-

85]. 

 

4. “Ya Rabb kami, jauhkanlah adzab (siksa) 

neraka Jahannam dari kami, karena 

sesungguhnya adzabnya (Jahannam) itu  kekal 

kebinasaannya.” [QS al-Furqôn (26) : 65]. 
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5. “Ya Allâh, Rabb-nya Jibrîl dan Mîkâ’îl! Rabb-

nya Isrâfîl! Saya berlindung kepada-Mu dari 

panasnya neraka dan dari siksa kubur.” 
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6. “Ya Rabb kami, sesungguhnya kami benar-

benar beriman, karena itulah ampunilah dosa-

dosa kami, dan lindungilah kami dari siksa 

neraka.” [QS Ali ‘Imrân (3) : 16]  “Dan hapus-

kanlah dosa-dosa kami, serta wafatkanlah kami 

bersama orang-orang yang berbakti ۞ Ya Rabb 

kami, berilah kepada kami apa yang telah 

Engkau janjikan melalui rasul-rasul-Mu. Dan 

MEMOHON MAGHFIROH  (AMPUNAN) DAN 

RAHMAT ALLAH 
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janganlah Engkau hinakan kami pada hari 

Kiamat, sesungguhnya Engkau tidak pernah 

mengingkari janji.” [QS Ali ‘Imrân (3) : 193-

194]. 

 

7. “Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami 

dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan di 

dalam urusan kami.” [QS Ali ‘Imrân (3) : 147]. 

 

8. “Ya Rabb kami, kami telah menzhalimi diri 

kami sendiri, dan apabila Engkau tidak meng-

ampuni dan merahmati kami, niscaya kami 

benar-benar termasuk orang yang merugi.” [QS 

al-A’râf (7) : 23]. 
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9. “Ya Rabb, ampunilah aku dan kedua ibu 

bapakku beserta siapapun yang memasuki 

rumahku dengan beriman serta semua orang 

yang beriman laki-laki dan wanita.” [QS Nûh 

(71) : 28] “Ya Rabb, sayangilah keduanya 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku 

sewaktu kecil.” [QS al-Isrâ` (17) : 24]. 
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10. “Ya Rabb, kami telah beriman maka ampuni-

lah dan rahmatilah kami karena Engkau adalah 

Yang Maha Memberi Rahmat terbaik.” [QS al-

Mu’minûn (23) : 109]. “Ya Rabb, ampuni dan 

rahmatilah aku, karena Engkau adalah Yang 

Maha Memberi Rahmat terbaik.” [QS al-

Mu’minûn (23) : 118]. 

 

 

11. “Ya Rabb kami, ampunilah kami dan 

saudara-saudara kami yang telah beriman 
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terlebih dahulu dari kami. Dan janganlah 

Engkau tanamkan kedengkian di dalam hati 

kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya 

Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha 

Penyantun lagi Maha Penyayang.” [QS al-Hasyr 

(59) : 10]. 

 

12. “Ya Allâh, sesungguhnya aku meminta 

kepada-Mu ya Allâh, Yang Maha Tunggal, Dzat 

yang dipinta kepada-Nya segala sesuatu. Yang 

tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan 

tiada satupun yang setara dengan Dia. Agar Ia 

sudi mengampuni dosa-dosaku, karena 
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sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” 

 

 

“Ya Allâh, ampunilah kesalahanku, kebodohan-

ku dan sikap berlebihanku di dalam urusanku, 
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dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui 

tentangnya daripadaku. Ya Allâh ampunilah aku 

dalam kesungguhan dan kemalasanku, yang tak 

kusengaja maupun yang kusengaja, yang 

kesemuanya ini ada padaku. Ya Allâh ampuni-

lah dosaku yang telah lalu dan yang akan 

datang, dosaku yang tersembunyi dan yang 

nyata, yang mana Engkau lebih mengetahuinya 

daripadaku. Engkaulah Dzat Yang Mampu 

Memajukan dan yang Menangguhkan, serta 

Engkaukan yang berkuasa atas segala sesuatu.” 
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“Ya Allâh, Engkaulah Rabbku. Tiada sesembah-

an yang hak kecuali Engkau. Engkaulah yang 

menciptakanku dan Aku adalah hamba-Mu. Aku 

berada dalam ketentuan dan janji-Mu sebisaku. 

Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 

yang kulakukan. Aku mengakui segala nikmat-

Mu dan semua dosa-dosaku, maka dari itu 

ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada 

yang mengampuni dosa kecuali Engkau.” 

Penjelasan Kosakata : 
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“Aku berada dalam ketentuan dan janji-Mu 

sebisaku”. Ketentuan (al-Ahdu) di sini adalah 

perintah dan larangan. Allâh berjanji kepada 

mereka yang memenuhi ketentuannya akan dibalas 

dengan balasan yang besar. 

Abû’u (mengakui) itu bermakna i’tiraf (mengiktiraf). 

 

 

15. “Ya Allâh, sesungguhnya aku telah meng-

aniaya diri sendiri dengan penganiayaan yang 

besar, sedangkan tak ada yang mengampuni 

dosa melainkan Engkau. Karena itu ampunilah 

aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan rahmati-
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lah aku karena sesungguhnya Engkau adalah 

Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

16. “Ya Allâh, ampunilah aku, rahmatilah aku, 

tunjuki diriku, karuniakanlah kesehatan dan 

rezeki kepadaku.” 

 

 17. Ya Allâh, ampunilah seluruh dosa-dosaku, 

yang kecil maupun yang besar, yang awal 

maupun yang akhir, dan yang terang-terangan 

maupun yang sembunyi-sembunyi.” 
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Penjelasan Kosakata : 

 

Diqqohu wa Jillahu maknanya, yang kecil maupun 

yang besar, atau yang sedikit maupun yang banyak. 

Awwaluhu wa âkhiruhu maksudnya seluruh dosa. 

 

 

“Ya Allâh, ampunilah dan tunjukilah aku. 

Karuniakanlah rezeki dan kesehatan padaku. 

Aku berlindung kepada Allâh dari sempit sesak-

nya tempat berpijak di hari kiamat.” 
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“Ya Allâh, sucikanlah diriku dengan air salju dan 

embun serta dengan air sejuk. Ya Allâh sucikan 

diriku dari dosa dan salah, sebagaimana bersih-

nya baju yang putih dari kotoran.” 

 

20. “Ya Rabb, ampunilah aku, terimalah taubat-

ku, sesungguhnya Engkau adalah Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Pengasih.” 
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“Ya Allâh, ampunilah yang masih hidup dan 

yang telah wafat dari kami,yang masih kecil dan 

yang sudah dewasa, yang pria maupun yang 

wanita, yang menyaksikan ataupun yang tidak 

menyaksikan. Ya Allâh siapa diantara kami yang 

Engkau hidupkan maka hidupkanlah di atas 

keimanan, dan siapa yang Engkau wafatkan, 

maka wafatkanlah di atas Islam.” 
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“Ya Allâh, ampunilah dosa dan kesalahanku. 

Tinggikanlah (kedudukanku), cukupkanlah diri-

ku dan tunjukilah aku kepada amal dan akhlaq 

yang baik. Karena sesungguhnya tidak ada yang 

mampu memberikan petunjuk kepada kebaikan 

(amal dan akhlaq) dan memalingkan keburuk-

annya melainkan Engkau.” 

Pengertian Kosakata : 

 

An’isynî yaitu tinggikan aku dan kuatkanlah hati dan 

jiwaku.  

Wajburnî yaitu cukupkan diriku dan tutupi 

kefakiran serta kekuranganku. 
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23. “Ya Allâh, ampunilah dosaku, usirlah setan-

ku dan lepaslah belengguku.” 

Penjelasan Kosakata : 

 

 

Wa Akhsi` Syaithânî yaitu, jadikan ia jauh/terusir 

dariku dan terhalang untuk menggodaku dari 

ketaatan. 

Wa fukka Rihânî : Lepaskan belenggu dari semua 

hak yang harus kupenuhi. 
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24. “Ya Allâh, sesungguhnya kami berlindung 

kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan 

sesuatu apapun yang kami ketahui, dan kami 

memohon maghfirah (ampunan) kepada-Mu 

dari segala hal yang tidak kami ketahui.” 

 

25. “Ya Allâh, ampuni aku, rahmati aku, 

tunjukilah aku, cukupi aku, karuniakan 

kesehatan dan rezeki kepadaku, dan tinggikan 

(kedudukan)-ku.” 
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26. “Ya Allâh, sesungguhnya kami meminta 

kepada-Mu petunjuk dan ketakwaan, kesucian 

dan kecukupan.” “Ya Allâh, sesungguhnya kami 

meminta kepada-Mu hidayah dan jalan lurus.” 

 

27. Ya Allâh, aku memohon petunjuk untuk  

meluruskan urusanku. Dan aku memohon per-

lindungan kepada-Mu dari kejelekan jiwaku.” 

MEMOHON HIDAYAH, BIMBINGAN DAN 

KEMANTAPAN DI ATAS AGAMA 
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“Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan 

hati kami kepada kesesatan setelah Engkau 

tunjuki kami. Karuniakanlah kepada kami 

rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya 

Engkaulah Sang Maha Pemberi.” [QS Âli ‘Imrân 

(3) : 8] 

 

29. “Wahai Yang Maha Membolak-balikkan 

hati, kokohkan hatiku di atas agamamu.” 
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“Wahai yang mengubah-ubah hati, tetapkan 

hati kami di atas ketaatan kepada-Mu.” 

 

30 “Ya Allâh, berilah aku petunjuk sebagaimana 

orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah 

aku perlindungan sebagaimana orang yang 

Engkau beri perlindungan. Rahmatilah aku 

sebagaimana orang yang Engkau rahmati. 
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Berkahilah segala apa yang telah Engkau berikan 

kepadaku dan jauhkan aku dari kejelekan takdir 

yang telah Engkau tentukan. Sesungguhnya 

orang yang Engkau bela tidak akan terhina. 

Maha Suci Engkau wahai Rabb kami yang Maha 

Tinggi.” 

 

31. “Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada 

kami rahmat dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah 

petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan 

kami.” [QS al-Kahfi (18) : 10]. 
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32. “Ya Allâh, hanya kepada-Mu aku berserah 

diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku 

bertawakkal, kepada-Mu aku bertaubat, karena-

Mu aku bermusuhan (dengan lawan). Aku ber-

lindung kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu, 

tidak ada sesembahan yang benar kecuali 

Engkau, agar Engkau tidak menyesatkanku. 

Engkau Maha Hidup yang tidak akan pernah 

mati, sedangkan jin dan manusia semuanya 

mati.” 
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33. Ya Allâh, sesungguhnya aku meminta-Mu 

ketetapan dalam perintah dan niat (tekad) atas 

petunjuk. Aku meminta kepada-Mu syukur pada 

nikmatmu. Saya meminta kepada-Mu 
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kebagusan ibadah kepada-Mu. Saya meminta 

kepada-Mu hati yang bersih. Saya meminta 

kepada-Mu lisan yang benar. Saya meminta 

kepada-Mu dari kebaikan yang Engkau ketahui. 

Saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa 

yang Engkau ketahui. Saya meminta ampun 

kepada-Mu atas apa yang Engkau tahu. 

Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui 

segala hal yang ghaib.” 

 

34. “Ya Allâh, aku berlindung kepada-Mu dari 

kesesatan atau disesatkan, dari ketergelinciran 

atau digelincirkan, dari menzhalimi atau 

dizhalimi dan membodohi atau dibodohi.” 
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MEMOHON KEPADA ALLAH KEBAIKAN  

DUNIA DAN AKHIRAT 
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35. “Ya Allâh, Aku memohon kepada-Mu dari 

kebaikan keseluruhannya, yang segera maupun 

yang tertunda, yang kuketahui maupun yang 

tidak kuketahui. Ya Allâh kumohon kepada-Mu 

kebaikan yang dipinta oleh hamba-Mu dan 

Nabi-Mu Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Aku juga berlindung 

kepada-Mu dari kejelekan yang hamba dan 

Nabi-Mu berlindung darinya. Ya Allâh, Aku 

memohon kepada-Mu surga dan segala hal yang 

mendekatkan kepadanya baik berupa perkataan 

maupun amalan, dan saya juga memohon 

kepada-Mu untuk menjadikan setiap takdir 

(keputusan) yang Engkau tetapkan adalah baik 

untukku." 
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36. “Ya Allâh, ampunilah dosaku, lapangkanlah 

bagiku tempat tinggalku, dan berkahilah aku 

atas semua rezeki yang Engkau karuniakan 

kepadaku.” 

 

37. Ya Allâh, jadikanlah bermanfaat untukku 

pengetahuan yang Engkau angerahkan kepada-

ku. Karuniakanlah aku ilmu yang bermanfaat 

untukku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku.” 
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“Ya Allâh karuniakan di dalam hatiku cahaya, di 

dalam pengelihatanku cahaya, di dalam 

pendengaranku cahaya, dari kananku cahaya, 

dari kiriku cahaya, dari atasku cahaya, dari 

bawahku cahaya, dari depanku cahaya dan dari 

belakangku cahaya. Ya Allâh karuniakan bagiku 

cahaya.” 

 

 



 

 
 

100 DOA SHAHIH DARI AL-QUR’AN DAN SUNNAH 42 

 

 

39. “Ya Allâh, curahkanlah rasa takut kepada-

Mu kepada kami yang dapat menghalangi kami 

dari bermaksiat kepada-Mu, curahkanlah 

ketaatan kepada-Mu yang dapat mengantarkan 
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kami ke dalam Surga-Mu, dan curahkanlah 

keyakinan yang meringankan musibah di dunia. 

Jadikanlah kenikmatan bagi kami pendengaran 

kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami 

selama kami hidup. Jadikan itu sebagai warisan 

dari kami, dan jadikan pembalasan atas orang 

yang menzhalimi kami. Tolonglah kami dari 

orang-orang yang memusuhi kami, dan 

janganlah Engkau jadikan musibah menimpa 

agama kami, janganlah Engkau jadikan dunia 

sebagai obesesi terbesar kami dan pengetahuan 

kami yang tertinggi, serta jangan Engkau 

kuasakan atas kami orang-orang yang tidak 

menyayangi kami.” 
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40. Ya Allâh, “Tuhan pencipta langit dan bumi, 

Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, 

wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan 

kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang 

shalih.” [QS Yusuf (12) : 101]. 

 

41. “Ya Allâh, bantulah kami untuk bersyukur 

kepada-Mu, berdzikir dan beribada dengan cara 

lebih baik kepada-Mu.” 
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42. “Ya Allâh, sebagaimana Engkau telah mem-

perindah bentukku, maka indahkanlah akhlak-

ku.” 

 

43. “Ya Allâh, sesungguhnya aku memohon 

kepada-Mu karunia dan rahmat-Mu, karena 

sesungguhnya tiada satupun yang memilikinya 

kecuali hanya Engkau semata.” 
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44. “Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada 

kami pasangan dan keturunan yang bisa 

menjadi penyejuk mata kami serta jadikanlah 

kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang 

bertakwa.” [QS al-Furqân (25) : 74) “Ya Rabb, 

berikanlah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, 

sesungguhnya Engkau adalah Maha Mendengar-

kan doa.” [QS Ali ‘Imrân (3) : 38]. 

 

45. “Ya Rabb, jadikanlah aku dan keturunanku 

termasuk orang yang menegakkan sholat. Ya 

Rabb kami, perkenankanlah doa ini.” [QS 

Ibrâhîm (14) : 40] 
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46. “Ya Rabb, lapangkanlah dadaku dan 

mudahkanlah urusanku.” [QS Thahâ (20) : 25-

26]. 

 

47. “Rabb kami, terimalah amalan kami karena 

sesungguhnya Engkau adalah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui.” [QS al-Baqoroh (2) : 

127]. 

 

48. “Rabb kami, sesungguhnya kami telah ber-

iman. Maka catatlah kami bersama orang-orang 

yang menjadi saksi (atas kebenaran Al-Qur’an 

dan nubuwah Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص).” [QS al-

Mâ`idah (5) : 83]. 
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49. “Ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku.” 

[QS Thahâ (20) : 114]. 

 

50. “Ya Allâh, sesungguhnya kumohon kepada-

Mu kecintaan-Mu dan kecintaan kepada orang 

yang mencintai-Mu serta kecintaan kepada 

amalan yang dapat mendekatkanku kepada 

kecintaan-Mu.” 
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51. “Ya Rabb kami, karuniakanlah kebaikan bagi 

kami di dunia dan di akhirat, serta lindungilah 

kami dari siksa neraka.” [QS al-Baqoroh (2) : 

201]. 

 

MEMOHON KEBAIKAN AGAMA, DUNIA  

DAN AKHIRAT 
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52. "Ya Allâh, perbaikilah bagiku agamaku 

sebagai pelindung atas urusanku; perbaikilah 

bagiku duniaku yang menjadi tempat 

kehidupanku; perbaikilah bagiku akhiratku yang 

menjadi tempat kembaliku! Jadikanlah 

kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku 

dalam segala kebaikan dan jadikanlah 

kematianku sebagai kebebasanku dari segala 

kejahatan!" 
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53. “Ya Allâh, Pencipta langit dan bumi, Yang 

Mengetahui yang Ghaib dan yang tampak 

nyata. Engkaulah Rabb segala sesuatu, dan 

sesembahan (yang benar) segala sesuatu. Aku 

bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang benar) 

selain Engkau dan tiada sekutu bagi-Mu, dan 

bahwasanya Muhammad adalah hamba dan 

utusan-Mu, serta para malaikat juga menyaksi-

kan hal itu. Aku berlindung kepada-Mu dari 

setan dan sekutunya, dan aku berlindung 

kepada-Mu dari perbuatan dosa yang ku-

timpakan pada diriku sendiri atau kepada 

muslim yang lain.” 

Penjelasan Kosakata : 

 

Wa Syirkihi (dan sekutunya) : yaitu segala sesuatu 

yang diserukan berupa kesyirikan kepada Allâh.  

Di dalam riwayat lain dikatakan, Wa syarokahu, 

yaitu menjerumuskan muslim ke dalam kesyirikan 

dan kekufuran. 
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54. “Ya Allâh, dengan perantaraan ilmu-Mu 

yang ghaib dan kemampuan-Mu atas makhluk-

Mu, hidupkanlah aku sesuai dengan yang Kau 

ketahui apabila hidup itu lebih baik bagiku, dan 

wafatkanlah aku sesuai dengan yang Kau 

ketahui jika kematian itu lebih baik bagiku. 

 

55. “Ya Allâh, aku memohon perlindungan-Mu 

dari sempitnya dunia dan hari kiamat.” 
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56. “Ya Allâh, sesungguhnya aku adalah hamba-

Mu, anak dari hamba-Mu (yaitu Adam) dan 
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anak hamba perempuan-Mu (yaitu Hawa). 

Ubun-ubunku berada di tangan-Mu dan 

keputusan-Mu berlaku padaku serta ketentuan-

Mu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepada-

Mu dengan setiap nama yang telah Engkau 

namai untuk diri-Mu sendiri, yang Engkau 

turunkan dalam kitab-Mu serta Engkau ajarkan 

kepada seseorang dari makhluk-Mu atau yang 

Engkau simpan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib 

di sisi-Mu. Kumohon, jadikanlah al-Qur'an 

sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku 

dan pelenyap kesedihanku.” 
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57. “Ya Allâh, pemelihara langit dan bumi, 

pemilik Arsy yang agung. Rabb bagi kita dan 

Rabb-nya segala sesuatu. Yang membelah dan 

menumbuhkan biji-bijian. Yang menurunkan 

Taurat, Injil dan Al-Qur`an. Aku berlindung 

kepada-Mu dari keburukan setiap makhluk yang 
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berbuat jelek, karena segala sesuatu berada 

dalam genggaman-Mu. Engkaulah Rabb yang 

Awal yang tidak ada sesuatu pun yang 

mendahului-Mu. Engkaulah Rabb yang Akhir 

dan tidak sesuatu pun sesudah-Mu. Engkaulah 

Rabb yang Zhahir maka tidak ada sesuatu pun 

yang yang bisa menutupi dari-Mu. Engkaulah 

Rabb yang Bathin maka tidak ada sesuatupun 

yang tersembunyi oleh-Mu. Kumohon, 

lunaskanlah hutang-hutangku serta cukupkanlah 

diriku dari kefakiran." 
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58. “Ya Rabb yang Maha Hidup dan Terus 

Menerus Mengurus makhluknya, dengan 

rahmat-Mu kumohon pertolongan-Mu. Per-

baikilah seluruh urusanku, dan janganlah Kau 

serahkan semuanya hanya kepadaku saja (tanpa 

rahmat dari-Mu) walau hanya sekejap mata.”  

 

MEMOHON KEBAIKAN SEGALA SESUATU 
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59. “Ya Allâh cukupkanlah aku dengan yang 

halal daripada yang haram, dan penuhilah 

bagiku dengan karunia-Mu sehingga aku tak 

butuh selain-Mu.” 

 

 

60. “Ya Allâh, aku berlindung kepada-Mu dari 

hati yang tidak khusyu’, doa yang tidak di-

dengar, jiwa yang tidak pernah kenyang dan 

ilmu yang tidak membawa manfaat. Aku 

berlindung kepada-Mu dari keempat hal ini.” 
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61. “Ya Allâh, aku berlindung kepada-Mu dari 

buruknya perbuatan yang kukerjakan dan dari 

keburukan yang tidak kukerjakan.” 

 

62. “Ya Allâh, tidak ada kemudahan melainkan 

yang Kau jadikan mudah, dan Engkaulah yang 

bisa menjadikan kesedihan dengan kehendak-

Mu menjadi mudah.” 

Penjelasan Kosakata : 

 

Al-Hazn (kesedihan) yaitu kesulitan yang amat 

sangat 
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63. “Ya Allâh, rahmat-Mu lah yang kuharapkan. 

Janganlah Kau serahkan kepada diriku (tanpa 

rahmat-Mu) walau hanya sekejap mata. Per-

baikilah segala urusanku. Tidak ada sesembahan 

(yang benar) kecuali Engkau.” 

 

64. “Ya Allâh, janganlah Kau membuatku ber-

sedih saat di hari kiamat.” 
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65. “Ya Allâh, bukalah bagiku pintu-pintu 

rahmat-Mu. Ya Allâh, sesungguhnya aku 

meminta karunia-Mu.” 

 

66. Ya Allâh, jadikanlah luasnya rezeki-Mu 

kepadaku saat tuaku dan terhentinya usiaku.” 

 

67. “Ya Allâh, jadikanlah diriku termasuk orang-

orang yang bertaubat, dan jadikanlah termasuk 

orang-orang yang mensucikan diri.” 
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68. “Ya Allâh, aku memohon kepada-Mu rasa 

takut baik saat sendirian maupun saat terang-

terangan. Aku memohon tetap bisa berucap 



 

 
 

100 DOA SHAHIH DARI AL-QUR’AN DAN SUNNAH 63 

yang benar baik di kala ridha maupun murka. 

Aku memohon kesederhanaan di saat fakir dan 

kaya. Aku memohon kenikmatan tanpa habis 

dan kesenangan tanpa henti. Aku memohon 

keridhaan setelah adanya keputusan, ke-

nyamanan hidup setelah mati dan kelezatan 

memandang kepada wajah-Mu serta keridhaan 

berjumpa dengan-Mu tanpa ada bahaya yang 

membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. 

Ya Allah, hiasilah kami dengan indahnya ke-

imanan dan jadikanlah kami orang yang 

menyampaikan hidayah dan yang mendapatkan 

hidayah.” 
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69. “Ya Rabb, bimbinglah aku untuk bisa men-

syukuri nikmat-Mu yang telah Kau karuniakan 

kepadaku dan kedua orang tuaku. Bimbinglah 

agar aku bisa beramal shalih yang Kau ridhai. 

Perbaikilah bagiku anak keturunanku, sungguh 

aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya 

aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” 

 

70. “Tiada sesembahan yang hak kecuali diri-

Mu, Maha Suci Engkau, sesungguhnya Aku 

termasuk orang-orang yang zhalim.” [QS al-

Anbiyâ` (21) : 87]. 
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71. “Ya Allâh, sesungguhnya Engkau adalah 

Maha Pemaaf, mencintai sifat pemaaf, maka 

maafkan aku.” 

 

MEMOHON AL-AFWU (AMPUNAN) DAN  

AL-AFIYAH (KESELAMATAN) 
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72. “Ya Allâh, aku memohon keselamatan 

kepada-Mu di dunia dan di akhirat. Ya Allâh, 

aku memohon ampunan dan keselamatan 

kepada-Mu dalam urusan agama, dunia, 

keluarga dan hartaku. Ya Allâh, tutupilah aib-

aibku dan hilangkanlah rasa takutku. Ya Allâh, 

jagalah diriku dari arah depan, belakang, kanan, 

kiri dan dari atasku, aku berlindung dengan 

keagungan-Mu dari kedengkian dari arah 

bawahku.” 

Penjelasan Kosakata : 
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“dan aku berlindung dengan keagungan-Mu dari 

kedengkian dari arah bawahku”, yaitu dibinasakan 

dari bawahku, maksudnya adalah kehinaan. 

 

 

73. “Ya Allâh, sesungguhnya aku meminta 

kepada-Mu ampunan di dunia dan di akhirat.” 

 

74. “Ya Allâh, sesungguhnya aku memohon 

kepada-Mu ampunan dan keselamatan/ 

kesehatan serta keyakinan di akhirat dan di awal 

(dunia).” 
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75. “Ya Allâh, berilah kesehatan bagi badanku. 

Berilah kesehatan bagi pendengaranku. Berilah 

kesehatan bagi pengelihatanku. Tidak ada 

sesembahan yang haq kecuali Engkau.” 

 

 

76. “Ya Allâh, karuniakan kenikmatan bagi 

pendengaranku dan pengelihatanku, jadikanlah 
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keduanya sebagai waris bagi diriku. Berikan 

keselamatan bagi agamaku dan jasmaniku. 

Tolonglah aku terhadap orang-orang yang 

menzhalimiku sehingga Engkau dapat mem-

bantuku membalas dirinya.” 
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MEMOHON PERLINDUNGAN DARI PENYAKIT 

JASMANI DAN JIWA 
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77. “Ya Allâh, aku berlindung kepada-Mu dari 

kelemahan dan kemalasan, dari kekhawatiran 

dan kebakhilan, dari kepikunan dan kerasnya 

hati, dari kelalaian, kebergantungan, kehinaan 

dan kemiskinan. Aku juga berlindung kepada-

Mu dari kefakiran dan kekufuran. Dari kefasik-

an, pertikaian, kemunafikan, sum’ah (ingin 

didengar) dan riya’ (ingin dilihat). Aku ber-

lindung kepada-Mu dari penyakit bisu, tuli, gila, 

lepra, kusta, dan penyakit buruk lainnya.”  

Penjelasan Kosakata : 

 

Al-Îlah : kefakiran. 

Asy-Syiqôq : permusuhan dan perselisihan. 
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78. “Ya Allâh, aku berlindung kepada-Mu dari 

kelaparan karena sesungguhnya kelaparan itu 

adalah kawan tidur terjelek. Dan aku berlindung 

kepada-Mu dari khianat, karena khianat adalah 

kawan dekat terburuk.” 

Penjelasan Kosakata : 

 

Bi`sa adh-Dhoji’ yaitu orang yang tidur bersamaku 

di satu ranjang, yang dapat menghalangiku dari 

tidur dan istirahat, dari pekerjaan serta ibadah. 

Bi`sa al-Bithônah yaitu orang khusus yang selalu 

menyertai. 
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79. “Ya Allâh, aku berlindung kepada-Mu dari 

rasa takut, kebakhilan, usia yang buruk, fitnah 

“dada” dan adzab kubur.” 

Penjelasan Kosakata : 

 

 

Fitnah ash-Shodri : manifestasi isi dada (hati) berupa 

aqidah yang batil atau akhlak yang buruk, seperti 

riya’, kemunafikan, hati yang mati, cinta dunia, iri, 

dengki, waswas setan, dll. 

 

 



 

 
 

100 DOA SHAHIH DARI AL-QUR’AN DAN SUNNAH 74 

 

80. “Ya Allâh, karuniakanlah ketakwaan ke 

dalam hatiku dan sucikanlah karena Engkaulah 

sebaik-baiknya Dzat yang dapat men-

sucikannya, dan Engkaulah Penolongnya. Ya 

Allâh, aku berlindung kepada-Mu, dari hati 

yang tak khuyusu', jiwa yang tak pernah 

terpuaskan, ilmu yang tidak bermanfaat dan 

do'a yang tidak terkabulkan.” 
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81. “Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung 

kepada-Mu dari rasa cemas dan sedih, dari 

kelemahan dan kemalasan, dari kebakhilan dan 

ketakutan, dari lilitan hutang dan tindasan 

orang lain.” 

Penjelasan Kosakata : 

 

Dhola’a ad-Dayn (lilitan hutang) : berat dan sulitnya 

hutang. 
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Gholabatur Rijâl (tindasan orang) : paksaan dan 

dominasinya secara batil baik di dalam urusan 

agama maupun dunia. 

 

 

82. “Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung 

kepada-Mu dari cobaan yang menyulitkan, 

kesengsaraan yang menderitakan, keputusan 

yang buruk dan cacian musuh.” 

 

Jahdul Balâ` : Segala musibah yang menimpa 

manusia dengan kesulitan yang luar biasa sehingga 

tak mampu dipikulnya. 
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Darku asy-Syaqô` : Tertimpanya kebinasaan dan 

kehancuran bagi di dalam urusan dunia maupun 

akhirat, seperti jiwa, harta, keluarga, su’ul khâtimah, 

dll. 

 

 

83. “Ya Allâh, aku berlindung kepada-Mu dari 

hari yang buruk, malam yang buruk, waktu 

yang buruk, sahabat yang buruk dan tetangga 

yang buruk di tempat tinggalku.”  
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84. “Ya Allâh, aku berlindung kepada-Mu dari 

kematian karena tertimpa reruntuhan, dari 

kematian karena jatuh dari ketinggian, dari 

kematian karena tenggelam dan dari kematian 

karena kebakaran. Aku juga berlindung kepada-

Mu dari bujukan setan saat sakaratul maut, dari 
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kematian saat lari dari perang di jalan-Mu, dan 

dari kematian karena sengatan binatang 

melata." 

 

85. “Ya Allâh, aku berlindung kepada-Mu dari 

sirnanya nikmat-Mu, berubahnya ampunan-Mu, 

dan adzab-Mu yang tiba-tiba serta seluruh 

kemurkaan-Mu.” 
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86. “Ya Allâh, aku berlindung dengan ridha-Mu 

dari kemurkaan-Mu dan dengan ampunan-Mu 

dari hukuman-Mu. Aku berlindung kepada-Mu 

dengan segala sanjungan yang tak mampu 

kuhitung kepada-Mu sebagaimana pujian-Mu 

kepada diri-Mu sendiri.” 

 

87. “Ya Allâh, jauhkan aku dari akhlak, hawa 

nafsu, perbuatan dan penyakit yang mungkar.” 
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88. “Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung 

kepada-Mu dari keburukan pendengaranku, 

penglihatanku, lisanku, hatiku dan keburukan 

air maniku.” 

Penjelasan Kosakata : 

 

Syarri Manîyi (keburukan air maniku), yaitu 

(buruknya) kemaluan, yang tidak terjadi pada 

perbuatan haram atau yang menuju kepada 

keharaman seperti zina dengan memandang dan 

menyentuh. 
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89. “Ya Allâh, aku berlindung kepadamu dari 

penyakit lepra, gila, kusta dan segala penyakit 

buruk lainnya.” 

 

90. “Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung 

kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan dan 

kehinaan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 

menganiaya atau dianiaya.” 
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91. “Ya Allâh, aku meminta kepada-Mu 

(pertolongan untuk melaksanakan) perbuatan 

yang baik, meninggalkan kemungkaran dan 

menyukai kemiskinan. Jika Engkau meng-

hendaki terjadinya fitnah kepada hamba-

hamba-Mu, maka ambillah diriku agar tidak 

turut terfitnah.” 

 

MEMOHON PERTOLONGAN KEPADA ALLAH 

DARI FITNAH 
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92 ”Ya Allâh, aku berlindung kepada-Mu dari 

kemalasan, kepikunan, dosa dan terlilit hutang. 

Dari fitnah kubur dan siksa kubur. Dari fitnah 

neraka dan siksa neraka. Dari buruknya fitnah 

kekayaan dan aku berlindung kepada-Mu dari 

buruknya fitnah kefakiran serta aku berlindung 

kepada-Mu dari fitnah Al-Masîh Ad-Dajjâl. Ya 

Allâh, bilaslah kesalahan-kesalahanku dengan air 

salju dan air embun, sucikanlah hatiku dari 

kotoran-kotoran sebagaimana Engkau men-

sucikan baju yang putih dari kotoran. Jauhkan-

lah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku 

sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan 

barat." 
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93. “Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung 

kepada-Mu dari siksa kubur dan dari siksa 

neraka. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 

yang tampak maupun yang tak tampak. Aku 

berlindung kepada-Mu dari  dari fitnah al-Masîh 

ad-Dajjâl. Aku berlindung kepada-Mu dari 

fitnahnya hidup dan mati dan dari fitnahnya 

dosa serta hutang.” 
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94. “Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan 

kami sebagai (sasaran) fitnah bagi orang-orang 

yang kafir.” [QS al-Mumtahanah (60) : 5] “Ya 

Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami 

sebagai (sasaran) fitnah bagi orang-orang yang 

zhalim.” [QS Yûnus (10) : 85]. 
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95. Ya Rabb kami, “Berilah kami pelindung dari 

sisi-mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” 

[QS an-Nisâ` (4) : 75]. 

 

96 “Ya Rabb, masukkanlah aku ke tempat 

masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke 

tempat keluar yang benar, serta berikanlah 

MEMOHON KEMENANGAN DAN 

PERTOLONGAN 
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kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat 

menolongku.” [QS al-Isrâ` (17) : 80]. 

 

97. “Ya Rabb, selamatkanlah aku dari orang-

orang yang zhalim itu.” [QS al-Qashshash (28) : 

21]. 

 

98 “Ya Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari 

bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula 

kepada-Mu wahai Rabb, agar mereka tidak 

mendekati aku.” [QS al-Mu’minûn (23) : 97-

98]. 
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99. “Ya Rabb, bantulah aku dan jangan Engkau 

bantu untuk memusuhiku. Tolonglah aku dan 

jangan Engkau tolong untuk memusuhiku. 

Bantulah aku berbuat makar (kepada musuh 

Islam) dan janganlah Engkau kembalikan makar 

itu terhadap diriku. Tunjukilah aku dan 

mudahkanlah petunjuk itu bagiku. Tolonglah 

aku menghadapi orang yang berbuat zhalim 

terhadap diriku. Ya Allâh, jadikanlah aku orang 

yang selalu bersyukur kepada-Mu, senantiasa 

ingat kepada-Mu, takut kepada-Mu, taat 

kepada-Mu, tunduk kepada-Mu, atau yang 

selalu kembali kepada-Mu. Ya Rabb, terimalah 

taubatku, hilangkan kegelisahanku, dan kabul-

kanlah doaku, kuatkan hujjahku, dan berilah 

petunjuk bagi hatiku, luruskan lisanku, dan 

cabutlah kedengkian dari hatiku.” 
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100. “Ya Allâh jagalah aku dengan (senantiasa 

berpegang dengan) Islam baik saat berdiri, 

duduk dan berkendara. Janganlah kau jadikan 

musuh yang dengki itu senang dengan 

kesusahanku. Ya Allâh, sesungguhnya aku me-

minta kepada-Mu segala kebaikan yang segala 

perbendaharaannya berada di tangan-Mu, dan 

aku memohon perlindungan kepada-Mu dari 

segala keburukan yang segala perbendahara-

annya berada di tangan-Mu.” 
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“Ya Allâh, sesungguhnya aku memohon kepada-

Mu dengan (menghaturkan) bagi-Mu segala 

pujian, tidak ada sesembahan yang haq kecuali 

Engkau, Sang Maha Pemberi, Yang Mencipta 

langit dan bumi. Wahai Dzat Yang Memiliki 

Kemuliaan dan Keagungan. Wahai Dzat yang 

Maha Hidup dan Maha Mengurus makhluk-

Nya.” Lalu menyebutkan permohonannya. 

 

CONTOH DOA TAWASUL SAAT  

MENGAWALI DOA  
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“Ya Allâh, sesungguhnya aku memohon kepada-

Mu dengan saya mempersaksikan Engkau 

adalah Allâh yang tidak ada sesembahan yang 

haq kecuali Engkau, Yang Maha Tunggal dan 

Dzat yang segala sesuatu bergantung kepada-

Nya. Yang tidak melahirkan dan tidak pula 

dilahirkan, serta tidak ada satupun yang 

sepadan dengan diri-Nya. 
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“Ya Allâh, hanya milikmu segala sanjungan. 

Engkaulah cahaya langit dan bumi. Hanya 

milikmu segala sanjungan, Engkaulah yang 

menegakkan langit dan bumi. Hanya milikmu 

segala sanjungan, Engkaulah Sang Pengatur 

langit dan bumi serta yang ada di dalamnya. 
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Engkau adalah Yang Maha Benar, janji-Mu 

benar, Ucapan-Mu adalah benar, perjumpaan 

dengan-Mu juga benar. Surga itu benar, neraka 

itu benar, para nabi benar dan hari kiamat juga 

benar...” Lalu ia menyebutkan permohonannya. 

 



 

 
 

100 DOA SHAHIH DARI AL-QUR’AN DAN SUNNAH 97 

“Ya Allâh wahai Rabb kami, hanya milik-Mu 

segala sanjungan yang memenuhi langit dan 

bumi. Dan bagi-Mu pujian sepenuh apa yang 

Engkau kehendaki setelahnya. Yang paling layak 

untuk dipuji dan diagungkan, yang paling 

berhak dikatakan oleh seorang hamba. Kami 

semua ini adalah hamba-Mu. Ya Allâh, tidak ada 

yang mampu menghalangi apa yang Kau 

berikan dan tidak ada pula yang mampu mem-

beri apa yang Kau halangi. Tidak ada gunanya 

kekayaan yang dimiliki karena hanya dari-Mu 

lah kekayaan itu berasal.” 
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“Ya Allâh, limpahkanlah sholawat kepada 

Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagai-

mana Engkau melimpahkan sholawat kepada 

Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya 

Engkau lah Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. 

Ya Allâh, limpahkanlah keberkahan kepada 

Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagai-

mana Engkau melimpahkan keberkahan kepada 

Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya 

Engkau lah Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. 

 

 

Segala Pujian hanyalah milik Allâh, Pemelihara 

alam semesta.  
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