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َِف الُْقلُوِب  �هُم� ُمَرصّ ِْف قُلُوبَنَا �ََىل َطاَعِتكَ  الل َرصّ   
 

Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah 
kepada-Mu. | HR Muslim no 2654 
 

ِّْت قَلِْىب �ََىل ِديِنكَ   َ� ُمَقلَِّب الُْقلُوِب ثَب
Wahai Dzat yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.  
HR At Tarmidzi no 3522 

 
 

َشع      ّينِ أ�ُعوُذ ِبَك ِمْن ِ�ْملٍ َال يَْنَفع ، َوِمْن قَلٍْب َال َخيْ
�
 اللهُم� ا

َتَ�اُب لَهَا َبع ، َوِمْن َدْعَوٍة َال �ُس�ْ  َوِمْن نَْفٍس َال �َش�ْ
 
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari Ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak 
khusyu, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang (puas) dan dari doa yang tidak diijabahi. 
HR Muslim  

 

ِل �َاِفيَ  ّىنِ أ�ُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك َوَحتَو�
�
�هُم� ا ِتَك الل

يعِ َخسَِطكَ     َوفَُ�اَءِة ِنْقَمِتَك َوَمجِ
 
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya kenikmatan yang telah 
Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksa-Mu 
yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu. | HR Muslim no 2739 
 

ْوِء،     ْوِء، َوِمْن لَْيَ�ِ الس� ْ أ�ُعْوُذِبَك ِمْن يَْوِم الس� ّينِ
�
�هُ�م� ا َالل

ْوِء  ْوِء، َوِمْن َصاِحِب الس�  َوِمْن َسا�َِة الس�
ْوِء ِيفْ َداِر الْ�ُمَقاَمةِ     َوِمْن َ�اِرالس�

 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hari yang buruk, malam yang buruk, 
waktu yang buruk, teman yang jahat, dan tetangga yang jahat di tempat tinggal tetapku.  
HR Ath Thobroni, shahiih 
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ْ أ�ُعْوُذِبَك ِمَن الَْفْقِر َوالِْق��ِ  ّينِ
�
�هُم� ا  الل

ِ َوأ�ُعْوُذِبَك ِمْن أ�ْن أ�ْظِملَ أ�ْو أ�ْظملََ َوا�ِّ  ��  
 

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kefakiran, kekurangan & kehinaan. Dan aku 
berlindung kepadaMu dari mendzalimi dan didzalimi orang lain. | HR. An Nasaa-i, Shahiih 
 
 

ّىنِ أ�ُعوُذ ِبكَ 
�
�هُم� ا ِمْن ُمنَْكَراِت ا��ْ�َالقِ  الل   

اِل َوا��ْهَواءِ   َوا��ْمعَ
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlaq, amal dan hawa nafsu yang mungkar. | HR At 
Tirmidzi No 3591, Shahiih 

 

ْ أ�ُعْوُذ ِبكَ  أ�ْن أ�ْرشَِك ِبَك َوأ�َ� أ�ْ�ملَُ  ّينِ
�
�هُم� ا  َالل

َتْغفِ  ُرَك ِلَما َال أ�ْ�ملَُ َوأ�س�ْ  
 
 
Ya Allah! Sesungguhnya aku ber-lindung kepadaMu, agar tidak menyekutukan kepadaMu, 
sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui. | HR 
Ahmad, Shahiih. 
 

ِينّ أ�ُعوُذ ِبَك ِمَن الُْ�ْنبِ 
�
�هُم� ا  الل

َىل أ�ْرَذِل الُْعُمرِ 
�
 َوأ�ُعوُذ ِبَك أ�ْن أ�َرد� ا

نَْيا َوأ�ُعوُذ ِبَك ِمْن �ََذاِب الَْقْربِ  َوأ�ُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتنَِة ا��   
  

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, aku berlindung kepada-Mu 
kepada serendah-rendahnya usia (pikun), aku berpindung kepada-Mu dari fitnah dunia, 
dan aku berlindung berlindung kepada-Mu dari adzab kubur. | HR. Bukhari 2822 
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َقاءِ  ين� أ�ُعوُذِبَك ِمن َ�ِد الَبَالِء ، َوَدَرِك الش�
�
�هُم� ا  الل

اتَِت ا���َداءِ   َوُسوِء الَقَضاِء ، َوَمشَ
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari susahnya bala, hinanya 
kesengsaraan, keburukan qodho dan kegembiraan para musuh. | HR Bukhari No. 6347 
 

 

َِمالَ�ْم أ�ْمعَلْ  لُْت َوِمْن َرشّ َِما َمعِ ْ أ�ُعْوُذِبَك ِمْن َرشّ ّينِ
�
�هُم� ا   الل

  
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa yang telah aku 
kerjakan dan dari keburukan apa yang belum aku kerjakan. |  HR Muslim 4/2085 
 
 

َعُل الَْحْزنَ  ال� َما َجَعلَْتُه َسهًْال َوأ�نَْت َجتْ
�
�هُم� َال َسهَْل ا   َالل

َذا ِشئَْت َسهْالً  
�
 ا

Ya Allah! Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah 
bisa Engkau jadikan mudah, apabila Engkau menghendakinya. | HR Ibnu Hibban, shahiih 

 

اِيف ِيف أ�ْمرِي ْرسَ
�
ِيل َوا �هُم� اْغِفْرِيل َخِطْيئَِيت َوَ�ْ   َالل

ِمِينّ َوَما أ�نَْت أ�ْ�َملُ ِبِه   
ي َوَهْزِيل، َوَخَطِيئ  �هُم� اْغِفْرِيل ِ�ِدّ    َالل

Ya Allah, ampunilah bagiku kesalahan dan kebodohanku, dan sikap berlebihanku dalam 
urusanku, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Ya Allah, ampunilah 
bagiku keseriusanku dan gurauku, dan kekeliruan dan kesengajaanku, dan semuanya itu ada 
pada diriku. | HR Bukhari No. 6399 
 

�هُم� َ�اِسبِْين ِحَساً� �َِسًريا   الل
 

Ya Allah, hisablah aku hisablah aku dengan hisab yang mudah. | HR. Ahmad VI/48, Shahiih 
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ِّْعِين ِبمَ  هُم� قَن
ّٰ اَرَزْقتَِينْ َوَ�ِرْك ِيلْ ِفيِه، َواْ�لُْف َالل   

ْريٍ    �َٰىل ُلكِّ �َا ئَِبٍة ِيلْ ِخبَ
Yaa Allah, jadikanlah aku merasa qona’ah merasa cukup, puas, rela) terhadap apa yang telah 
Engkau rizkikan kepadaku, dan berilah berkah kepadaku di dalamnya dan gantikanlah bagiku 
semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik. | HR Al Hakim I/50, Shahiih. 

 
 

َتِ�ْريُ ِبَك ِمَن الن�ارِ  ّىنِ أ�ْسأ�ُ�َ الَْجن�َة َوأ�س�ْ
�
�هُم� ا  الل

 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon Surga kepada-Mu dan aku (mohon) perlindungan 
kepada-Mu dari api Neraka (diucapkan 3x). |  HR At Tirmidzi no 2572, shahiih   
 
 

 

ًال ُمتََقب�الً  ْ أ�ْسأ�ُ�َ ِ�لًْما َ�ِفًعا، َوِرْزقًا َطِيًّبا، َوَمعَ ِينّ
�
�هُم� ا  َالل

 
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan 
amalan yang diterima. | HR Ibnu Majah no 925, dalam shahiih Ibnu Majah 

 

ّىنِ أ�ْسأ� ُ�َ ُحب�َك َوُحب� َمنْ 
�
�هُم� ا  الل

ُِّغِىن ُحب�كَ  ى يَُبل ِ ب�َك َوالَْعَمَل ا��  ُحيِ
َىل� ِمنْ 

�
�هُم� اْجَعْل ُحب�َك أ�َحب� ا  الل
َباِردِ نَْفِىس َوأ�ْهِىل َوِمَن الَْماِء الْ   

 

Ya Allah, aku mohon pada-Mu cinta-Mu dan cinta orang yang mencintai-Mu, amalan yang 
mengantarkanku menggapai cinta-Mu. Ya Allah, jadikan kecintaanku kepada-Mu lebih aku 
cintai daripada cintaku pada diriku sendiri, keluargaku, dan air dingin. | HR At Tirmidzi, 
Hasan 
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، َونَِعميًا َال يَْنَفُد،  َوُمَرافََقَة  ميَاً� َال �َْرتَد�
�
ّينِ أ�ْسأ� ُ�َ ا

�
�هُم� ا الل

دٍ  صىل هللا �ليه و سمل     ُمَحم�
 ِيف أ�ْ�َىل َجن�ِة الُْ�ْ�ِ 

 
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu iman yang tidak akan lepas, nikmat yang 
tidak akan habis, dan menyertai Muhammad shollallahu ’alayhi wasallam di surga yang 
paling tinggi selama-lamanya  |  HR. Ibnu Hibban no. 2436, shahiih 
 

 

�ْم�َتِين َو �َِلّْمِين َما يَْنَفُعِين  �هُم� انَْفْعِين ِبَما �َل   الل
اَوِزْدِينْ ِ�لْمً   

Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku atas apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan  
ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, serta tambahkanlah ilmu kepadaku. | HR 
At Tirmidzi III/185, Shahiih 
 
 

ُْت َاللّهُم� َ�َ أ�ْسلَْمُت، َوِبَك أَٓمنُْت، َو�َ  لَْيَك تََولك�   
لَْيَك َ�اَمكُْت 

�
ُت، َوا لَْيَك أ�نَبُْت، َوِبَك َ�اَمصْ

�
 َوا

ْرُت  ْرُت َوَما أ�ْرسَ ْمُت َوَما أ�خ�  فَاْغِفْر ِيلْ َما قَد�
رُ  ُم َوأ�نَْت الُْمَؤِخّ  َوَما أ�ْ�لَْنُت، أ�نَْت الُْمَقِدّ

ال� أ�نَْت 
�
ٰ�َ ا

�
 َال ا

 
Ya Allah, kepada-Mu-lah kami berserah diri (bertawakal), kepada Engkau jualah kami 
kembali, dan kepada-Mu-lah kami rindu, dan kepada Engkau-lah kami berhukum.  
Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan sebelumnya, baik yang kami 
sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkau-lah Tuhan yang terdahulu dan 
Tuhan yang terakhir. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. | HR. Bukhari no. 1480 
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ي�  َوِللُْمْؤِمِنْنيَ  يَْومَ  يَُقْومُ  الِْحَساُب  �نَا اْغِفرْ  ِيل  َوِلَواِ�َ  َرب
Duhai Tuhan kami, ampuni daku dan kedua orang tuaku serta orang-orang mukmin 
pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)  |  QS Ibrahim : 41 

 

�َياِينْ َصِغْريا هَُما َ�َ َرب ي� َواْرَمحْ   َرّبِ اْغِفْر ِيل َوِلَواِ�َ
Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil |  QS Al Isra : 24 
 
 

�ِيت  َانَْعْمَت  �ََيل�  َو�ََىل   َرِبّ  َاْوِزْعِين  َانْ  َاْشُكرَ  ِنْعَمَتكَ  ال
�ِيت  ِاِينّ   ي ي�  َوَانْ  َاْمعَلَ  َصاِلً�ا �َْرَضاهُ  َوَاْصِلحْ  ِيل  ِيف  ُذِرّ َواِ�َ

 .تُبُْت  ِالَْيكَ  َوِاِينّ  ِمنَ  الُْمْسِلِمْنيَ 
Duhai Tuhanku, bimbinglah daku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau karuniakan 
padaku dan pada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat beramal saleh yang Engkau ridhai. 
Karuniakan padaku kebaikan dengan kebaikan keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat 
kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri | QS Al-Ahqaf: 
15 

اِلِ�نيَ   َرّبِ  َهْب  ِيل  ِمنَ  الص�
Ya Rabbku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh 
QS. Ash Shaffaat: 100 
 

نْكَ  ِمنْ  ِيل  َهْب  َرّبِ  �ةً  َ�ُ َبةً  ُذّرِي �كَ  َطّيِ ن
�
يعُ  ا �َاءِ  َمسِ  ا��

 
Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau 
Maha Mengdengar doa | QS Ali Imron : 38 
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َالِة َوِمْن  �نَا َوتََقب�ْل ُد�َاءِ َرّبِ اْجَعلِْين ُمِقَمي الص� �ِيت َرب ُذّرِي  
 
Ya Robb-ku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. 
Ya Robb kami, perkenankanlah do’aku  |  QS Ibrahim : 40 
 
 

�نَا تِنَا أ�ْزَواِجنَا ِمنْ  لَنَا َهْب  َرب �� ةَ  َوُذّرِ  َواْجَعلْنَا أ�ْ�ُنيٍ  قُر�
َماًما ِللُْمت�ِقنيَ 

�
 ا

Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai 
penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa | QS. Al 
Furqon: 74 

 

�هُم� أ�ْكِرثْ َماِيلْ  ْي َوَ�ِرْك ِيلْ ِفْيَما أ�ْعَطْيتَِينْ الل َوَوَ�ِ   
 

Ya Allah, perbanyaklah harta kekayaanku dan juga anakku serta berikanlah berkah 
kepadaku atas apa yang telah Engkau karuniakan kepadaku. | HR. Bukhari no. 6378 

 
 

ي ُهوَ  ِ �هُم� أ�ْصِلْح ِيل ِديِين ا�� ِعْصَمُة أ�ْمرِي الل   
�ِيت ِفهيَا َمَعاِيش   َوأ�ْصِلْح ِيل ُدنَْياَي ال
�ِيت ِفهيَا َمَعاِدي  َوأ�ْصِلْح ِيل أِٓخَرِيت ال

 َواْجَعِل الَْحَياَة ِزَ�َدًة ِيل ِيف ُلكِّ َ�ْريٍ 
 َواْجَعِل الَْمْوَت َراَ�ًة ِيل ِمْن ُلكِّ َرشٍّ 

 

Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan penjaga keselamatan urusanku, 
perbaikilah untukku urusan duniaku yang di dalamnya terdapat mata pencaharianku, 
dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah 
hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai 
pemutus dari setiap keburukan  |  HR Muslim - 
 



 8 

 
ب� الَْعْفَو فَاْعُف َعّىنِ  �َك َعُفو� ُحتِ ن

�
�هُم� ا  الل

Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah 
aku  |  HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, shahiih 
 

 

نًَة ، َوِقنَا  نًَة ، َوِيف ا�ِٓخَرِة َحس�َ نَْيا َحس�َ �هُم� أِٓتنَا يف ا�� الل
 �ََذاَب الن�ارِ 

 
Ya Allah, berikanlah kepada Kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan 
lindungilah Kami dari adzab Neraka)  |  HR. Bukhari no. 4522 dan Muslim no. 2690 


