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DOA IBUBAPA & KELUARGA
Doa untuk Ibu bapa
“Ya Allah! ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihilah mereka
sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil.”

Doa mohon kerajinan zuriat bersolat
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat,
ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. (Surah Ibrahim: 40)

Doa Pelindungan untuk Anak
Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari setiap gangguan
syaitan, binatang berbisa dan setiap pandangan mata yang jahat.” (Riwayat
Al-Tirmizi)

Doa Keberkatan Keluarga
Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku serta berkatilah kurniaan yang Engkau
berikan padaku. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan pada-Mu dan baikkanlah
amalku serta ampunilah dosa-dosaku. (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

Doa Mendapat Keluarga yang Soleh
Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami
pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Surah Al-Furqan: 74)

DOA IBUBAPA & KELUARGA
Doa Umum
Ya Allah! Ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibubapa kami dan kasihilah
mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil.
Wahai Tuhan Kami! Berilah Ampun Bagiku dan bagi kedua ibubapaku serta bagi
orang-orang yang beriman, pada masa berlaku hitungan amal dan pembalasan.
Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku, dan bagi kedua ibubapaku, serta bagi sesiapa yang masuk kerumah ku dengan keadaan beriman, lelaki dan perempuan
(dalam segala zaman), dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim
melainkan kebinasaan!
“Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu yang
Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap
mengerjakan amal soleh yang Engkau redai; dan masukkanlah daku dengan
limpah rahmatMu dalam kumpulan hamba-hambaMu yang soleh.”

DOA REZEKI
Doa Bebas Hutang
Saidina Ali R.A lalu berkata: “Mahukah aku ajarkan kepada kamu beberapa perkataan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku, jika engkau sebutkannya, jika
engkau mempunyai hutang sebesar bukit Sobir maka Allah SWT akan menunaikan
hutang tersebut bagi kamu.
Katakanlah:
Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, tanpa perlu kepada yang haram.
Kayakanlah aku dengan kurniaan-Mu, tanpa aku mengharapkan kepada selain-Mu.
(Riwayat al-Tirmizi)

Doa ditambahkan kebaikan dunia akhirat
“Wahai Allah! Tambahkanlah buat kami dan jangan Engkau kurangkan. Muliakanlah
kami, jangan hinakan kami. Berilah kebaikan buat kami, jangan cegahnya. Pilihlah
kami, jangan Engkau biarkan dan redhailah kami dan redhailah pula semua usaha
kami.” (Riwayat al-Tirmizi)

Doa mohon rezeki yang baik & Halal
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan
amalan yang diterima.” (Riwayat Ibn Majah)

Doa Nabi Musa Mohon rezeki
"Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan". (Surah Al-Qasas: 24)

DOA REZEKI
Doa dipermudahkan dielokkan kesudahan urusan
“Wahai Allah! Perelokkanlah kesudahan segala urusan kami, serta lindungilah kami
daripada kenistaan hidup di dunia dan seksaan hidup di akhirat.” (Riwayat Ahmad)

Doa Umum
Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit [yang
hari turunnya] akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang – orang yang Bersama
kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau;
berilah rezeki kepada kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama.
Ya tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak
dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Pemberi
Ya Allah Maha lembut kepada hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada sesiapa
yang Dia kehendaki, Dan dialah yang Maha Kuat, Lagi Maha Kuasa.
Ya Allah! Bukakanlah untukku, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan,
pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu
keberkatan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu Ilmu, Pintu-pintu keampunan dan
pintu-pintu syurga. Ya Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan.

DOA MUSIBAH & PENYAKIT
Doa Pelindungan dari bala dan kehinaan
“Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada bala yang berat, hinanya kesengsaraan, takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh (terhadap masalah yang
menimpa).” (Riwayat al-Bukhari & Muslim)

Doa Berlindung dan Menghilangkan rasa dukacita
Rasulullah SAW bersabda: “Mahukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa jika
kamu membacanya Allah akan menghilangkan rasa dukacitamu dan melangsaikan
hutangmu.” Abu Umamah menjawab: “Sudah tentu, wahai Rasulullah.” Maka Baginda bersabda: “Ucapkanlah pada waktu pagi dan petang bacaan ini:
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kedukaan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung
kepada Engkau dari sifat pengecut dan kedekut. Dan aku berlindung kepada
Engkau dari bebanan hutang dan paksaan manusia.” (Riwayat al-Bukhari)

Doa Ketika diuji musibah
Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Ya
Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik
daripadanya. (Riwayat al-Bukhari)

DOA MUSIBAH & PENYAKIT
Doa mohon tidak dihilangkan nikmat dari Allah
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu daripada hilangnya kenikmatan
yang telah Engkau berikan, daripada berubahnya kesihatan yang telah Engkau
anugerahkan, daripada seksa-Mu (bencana) yang datang secara tiba-tiba, dan
daripada segala bentuk kemurkaan-Mu.” (Riwayat Muslim)

Doa berlindung dari penyakit kronik
“Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan
penyakit-penyakit yang buruk.”(Riwayat Abu Daud)

Doa Umum
Ya Allah, hindarkanlah kami dari kesulitan ekonomi, musibah, penyakit, kekejian,
kemunkaran, bencana peperangan, kesulitan-kesulitan, dan berbagai petaka, baik
yang tampak maupun yang tersembunyi, khususnya dari negeri kami ini dan dari
negeri-negeri kaum muslim pada umumnya; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa
atas segala sesuatu.
Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab nama-Nya tidak ada sesuatu
pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan (mendatangkan mudharat), dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Ya Allah, kami mohon ampunan, kesehatan dan perlindungan yang terus menerus
di dunia dan di akhirat, kemenangan masuk surga serta keselamatan dari api
neraka.
Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada-Mu sehal wal ‘aﬁyat di dunia dan
akhirat. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada-Mu maaf dan sehat wal
‘aﬁyat pada agamaku, dan duniaku, dan keluargaku dan harta bendaku.

DOA AKHIRAT
Doa ditetapkan Islam
“Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada bala yang berat, hinanya kesengsaraan, takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh (terhadap masalah yang
menimpa).” (Riwayat al-Bukhari & Muslim)

Penghulu bagi Doa mohon keampunan
“Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali
Engkau, Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia
pada perjanjianku pada-Mu (iaitu aku akan mentauhidkan-Mu) dan aku yakin akan
janji-Mu (berupa syurga untukku) dengan sedaya upayaku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan
aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.” (Riwayat al-Bukhari)

Doa mohon ketakwaan
“Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku, dan bersihkanlah ia kerana Engkaulah
sebaik-baik yang dapat membersihkannya. Engkaulah Pelindung dan Tuan
kepadanya.” (Riwayat Muslim)

Doa mohon petunjuk kebenaran
“Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israﬁl. Yang Menciptakan langit dan bumi, Yang
Maha Mengetahui yang ghaib mahupun yang kelihatan. Engkaulah yang Menghakimi hamba-hamba-Mu di dalam apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah
aku dengan izin-Mu kepada kebenaran di dalam apa yang diperselisihkan. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk ke arah Sirat al-Mustaqim kepada sesiapa yang
Engkau Kehendaki.” (Riwayat Muslim)

DOA AKHIRAT
Doa mohon untuk sentiasa bersyukur dan
mengingati Allah
“Ya Allah, tolonglah aku untuk zikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu dan elok
dalam beribadat kepada-Mu.”(Riwayat Abu Daud)menimpa).”
(Riwayat al-Bukhari & Muslim)

Doa Keselamatan daripada Azab
Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada azab api neraka,
daripada seksa kubur, daripada ﬁtnah kehidupan dan kematian, dan daripada
ﬁtnah al-Masih al-Dajjal.” (Riwayat al-Bukhari & Muslim)

Doa Umum
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keselamatan ketika beragama,
kesihatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya
maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangya maut.
Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikanlah kami
keselamatan dari api neraka, dan ampunan pada saat hisab.
Ya Allah ya Tuhanku, semoga Engkau menjadikan kami, dan anak-cucu kami menjadi orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Allah, semoga Engkau mengkabulkan permintaan kami.
Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan,
pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesihatan, pintu keselamatan, pintu aﬁyah, dan
pintu syurga.
Ya Tuhan Kami, berlilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.

DOA ILMU
Doa mohon dipermudahkan segala urusan
“Ya Allah! Tiada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikannya sebagai kemudahan. Dan Engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar itu jika Engkau
kehendaki dengan kemudahan.”
(Riwayat al-Baihaqi)

Doa Mohon Ilham
“Wahai Allah! Ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan petunjuk serta lindungilah
aku daripada kejahatan nafsuku.” (Riwayat al-Tirmizi)

Doa kecerdasan untuk Kanak-kanak
Maksudnya: "Ya Allah! Aku bermohon engkau jadikan anak ini anak yang baik,
berani dan cergas, serta besarkanlah ia dalam Islam dengan baik." (Riwayat Abu
Nu`aim)

Doa mohon berlindung dari ilmu tidak bermanfaat
“Ya Allah! Aku berlindung dengan-Mu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak puas, dan daripada doa
yang tidak diterima.” (Riwayat Muslim)

DOA ILMU
Doa penerang hati
Wahai Rabbku, lapangkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku tugasku,
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka faham perkataanku. (Surah
Taha, ayat 25-28)

Doa Umum
Kami redha Allah Swt sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik”
“Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, Dan
jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh”
“Ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, ajarkan kami apa-apa
yang bermanfaat bagi kami serta tambahkan ilmu bagi kami, segala puji hanya
bagi Allah dalam setiap keadaan.”
“Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, Dan tambahkanlah ilmu
kepadaku.”
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati
yang tidak khusyu’, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak
didengar (tidak dikabulkan).”
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1. Inilah Doaku (Edisi Kemaskini), Dr. Zulkifli Al-Bakri
2. Koleksi Doa & Zikir (Adab & Doa yang diajar oleh Rasulullah SAW), Ust. Salehuddin bin Abu Samah.
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