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UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 
Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta 

atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan 
atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan 
tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Hak Terkait Pasal 49 
1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan 

izin atau melarang pihak lain tanpa 
persetujuannya membuat, memperbanyak, atau 
menyiarkan rekaman suara dan /atau gambar 
pertunjukannya. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak 

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing 
paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau denda 
paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan /atau denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, 
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada 
umum suatu ciptaan atau barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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KATA PENGANTAR 

ِحيِ  لره
 
ِن ٱ مَٰ ۡحۡ لره

 
ِ ٱ َّلله

 
    ِبۡسِم ٱ

Puji syukur  penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas 

limpahan rahmat taufik dan inayahnya, sehingga dapat 

menyelesaikan buku ini. Sholawat dan salam semoga 

tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, 

semoga kita mendapat safaatnya. 

Buku yang berjudul Terapi jiwa. Buku ini disusun 

karena  permintaan dari beberapa pasien dan jamaah yang 

memerlukan panduan untuk berdoa. 

Kami menyadari bahwa penulisan buku banyak 

kekurangannya, Oleh karena itu pada kesempatan ini sangat 

mengharapkan  buku ini bisa sebagai panduan dalam 

mentrapi secara Islami dengan ayat-ayat ruqyah dan doa-

doa. 

Tiada kata yang dapat kami ucapkan semoga buku 

dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengamal  dalam 

kehidupan sehari-hari dunia dan akhirat. Amin 

 

Penulis  

Sadiqul Alim, M.Pd 
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A. Terapi Ruqyah 

 

Al-Qur‟an telah menjelaskan bahwa di dalam ayat-ayat 

yang agung firman allah swt, ayat qur‟an sebagai obat atau 

penawar bagi orang-orang yang beriman, sehingga sebagai 

muslim kita dapat mengambil sebuah pelajaran dan obat 

yang  diberikan selain kita berobat dengan obat alami 

sebagai orang yang beriman, kita juga agar bisa 

membacakan ayat-ayat al-qur‟an sebagai obat yang mujarab. 

Dengan penuh  keyakinan keimanan yang kita miliki 

menjadikan hamba allah yang tidak merugi dunia akhirat 

agar tidak tersesat dalam berobat dan mentrapi badan, oleh  

karena jasmani dan rohani  jika badan terasa tidak nyaman 

atau sakit, berarti jasmani atau rohanni memerlukan obat 

yang sesuai, kerana allah yang memberikan penyakit juga 

allah yang memberikan obatnya, maka dari itu ketika kita 

berobat yang memberikan kesembuhan hanya allah SWT.hal 

ini di jelaskan dalam firman allah  surat Al-Isro‟. 

ٌِِنَِي َوََل يَزِيُد  ۡؤ ٍُ َٔ ِشَفةٓءٞ َورَۡۡحَحٞ ّىِۡي ُْ ة  ٌَ ََ ٱۡىُلۡرَءاِن  ٌِ ُِل  َوُجَنّ
ٍِنَي إَِلا َخَصةٗرا  َّٰيِ   ٨٢ٱىظا

 

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman 
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dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-

orang yang zalim selain kerugian.”(Al-Isro‟:82) 

 

 Dari Aisyah ra,ia berkata bahwa rosulullah SAW 

bersabda: malaikat diciptakan dari cahaya, jin 

diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa 

yang telah dijelaskan kepadamu.
1
 

 Dari shafiyah binti huyay ra, bahwa Nabi Saw bersabda, 

syethon itu berjalan dalam tubuh bani adam (manusia) 

melalui aliran darah.
2
 

 

Dalam meruqyah diri sendiri atau orang lain caranya 

dibaca keras atau dapat di dengar sehingga akan menjadikan 

bertambah Iman yang kuat, gangguan yang ada dalam 

bentuk jiwa Insa Allah dapat keluar dengan syarat pembaca 

dan yang di ruqyah yakin sehingga penyakit atau jin 

gangguan yang berada dalam tubuhnya akan hilang. Dalam 

meruqyah ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh 

orang yang meruqyah. 

Tahapan Terapi : 

 Suci dari hadas dan Najis 

                                                 
1
 Hr.Ahmad,VI/153,168 dan muslim,XVIII/123 al-Nawawy 

2
 Hr Bukhari,IV/282,fath al-barry,dan Muslim XIV/155, an Nawawy 
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 Yakin dan memberikan pelajaran tentang ketauhidan 

agar imamnya lebih kuat. 

 Memberikan penjelasan tentang ruqyah kepada pasien 

atau keluarganya. 

 Peruqyah harus pasrah kepada Allah swt karena 

kesembuhan datang dari Allah SWT. 

 Membersihkan tempat/lokasi dari hal-hal yang yaang 

membuat orang berbuat musrik (gambar, patung 

berwujud mahluk hidup) dan yang lainnya. 

 Apabila pasien wanita di sertai muhrim. 

Untuk terapi mandiri bacakan ayat-ayat ruqyah di 

bawah ini terus di tiupkan pada telapak tangan dan 

diusapkan pada seluruh tubuh, hal ini bila dilakukan setiap 

sehabis sholat. Sedangkan untuk terapi orang lain di bacakan 

sambil tangannya letakkan di atas kepala atau sentuhkan 

pada bagian tubuh pasien yang mengalami sakit. Ayat-ayat 

ruqyah bisa mengobati seseorang dari sihir atau 

menghancurkan sihir tersebut. Berikut gangguan yang 

biasanya terjadi pada diri manusia yang di sebabkan dari jin 

yang di suruh manusia. 

 

 Sihir Cinta (Sihr Mahabbah). 



 

TERAPI JIWA | 11  

 

Seorang yang terkena sihir cinta atau mahabah   maka 

dalam diri orang tersebut akan timbul gejala-gejala, 

misalnya: senang kepada orang yang berlebihan, selalu 

ingin dekat suami atau istri, tidak dapat menahan hasrat, 

kepatuhan yang berlebihan pada istri atau suami. 

 Sihir Khayalan (Sihr al -Takhyil) 

Seorang yang terkena sihir ini ada beberapa gejala yang 

terlihat misalnya: melihat mushaf berputar-putar   atau 

pening, melihat benda yang diam bergerak atau 

sebaliknya,  yang di lihat tidak sebenarnya beda dengan 

yang dilihat orang lain. 

 Sihir Pemisah (Sihr al-Tafriq) 

Perbuatan sihir pemisah misalnya: rasa berbalik dari 

benci menjadi benci, tidak senang dengan pasangan, 

apabila di dalam rumah hatinya sempit dan ragu-ragu, 

wajah pasangan terlihat jelek, ada bau biasanya 

berbentuk minyak wangi, di dalam bantal atau benda 

lainnya yang memungkinkan orang akan berpisah dengan 

suami atau istri. 

 Sihir gila (Sihr al Junun) 

Di masyarakat banyak orang yang melihat orang lain jika 

dalam diri orang itu terkena sihir gila, untuk sihir gila 

mempunyai ciri-ciri misalnya: orang yang terkena sihir 
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ini pelupa atau linglung, mata melotot, tidak menetap 

pergi tanpa tujuan yang jelas, bicaranya suka ngantur dan 

tidak fokus terhadap sesuatu. 

 Sihir suara/panggilan (sihr al-Hawatif) 

Sihir ini terjadi kepada seseorang misalnya : ragu atau 

curiga pada seseorang, mimpi di kejar binatang atau ada 

yang memangil-mangil, dan selalu was-was di dalam 

dirinya. 

 Sihir pendarahan (Sihr al-nazif) 

Sihir ini terjadi pada seseorang wanita yang mempunyai 

ciri-ciri keluar darah Istihadhah itu hanyalah gerakan 

setan
3
 

 Sihir sakit (sihr al-maradl) 

Pada sihir ini mempunyai gejala pada orang misalnya: 

lumpuh total atau sebagian, sakit berkepanjangan, atau 

gangguan saraf sendi dan yang tidak sesuai penyakitnya. 

 Sihir Penghalang pernikahan (sihr Ta‟thil al-Zawaj) 

Sihir ini bisa terjadi karera jin akan mengikuti pada pria 

atau wanita dengan ciri-ciri sakit, misalnya:   sangat 

pelupa, rasa takut, marah, sakit kepala berkepanjangan, 

sesak nafas, pikiran kacau, gelisah saat tidur, sakit perut, 

                                                 
3
 H.R Turmudzi ia berkata hadist ini “hasan shahih”, menurut 

Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari.”Hadits Hasan” 
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menolak setelah setuju dan banyak hal yang menghalangi 

untuk segera menikah. 

 Sihir  Ganngguan seksual (sihr Al-rabth), impotensi (Al-

„ajz al-Jinsiy), Lemah syahwat (al-Dla‟f aljinsiy)
4
 

Sihir gangguan seksual yang di alami laki misalnya  

mandul, ejakulasi dini, tidak berfungsinya organ sek 

dengan baik sehingga membuat mengendor atau 

mengkerut. Ketika bergaul dengan Istri  bisa dalam 

keadaan normal, tetapi ketika berhubungan badan tidak 

normal. Sedangkan gannguan sek pada wanita misalnya 

penolakan, kehilangan gairah dengan pasangan, adanya 

pendarahan yang tidak normal, adanya penghalang dalam 

rahim. 

 

 

Cara pengobatan yang harus di lakukan dalam 

menterapi  bagi tubuh dan orang yang sedang mengalami  

gangguan  penyakit dalam tubuh cara penyembuhannya. 

1. Bacakan ayat-ayat ruqyah semuanya atau di 

perdengarkan bagi yang sakit. 

2. atau baca pada air untuk di minumkan  

                                                 
4
 Wahid Abdussalam Baly,1996, Ilmu Sihir Dan Penangkalnya Tinjauan 

Al-Qur‟an, Hadits,hal. 140 
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3. atau bacakan pada air untuk mandi Sediakan daun 

bidara tujuh helai, daun  ditumbuk di campur dengan 

air yang akan di bacakan ruqyah untuk mandi, atau 

selama 3,7 hari sampai hilang penyakitnya. 

4. Kalau  untuk mengusir sihir pada tempat tertentu 

maka cukup di bacakan ayat-ayat ruqyah  atau di 

bacakan pada air lalu disiramkan pada tempat yang 

di rasa tidak nyaman. 

 

B. Ayat -ayat Ruqyah  

untuk terapi jiwa  pembacaan ayat-ayat ruqyah di baca 

dengan  khusu‟  dengan suci badan atau tempat agar dalam 

rugyah mandiri atau meruqyah orang lain bisa konsentrasi 

lebih kepada keikhlasan kepada allah swt dengan di baca 

tartil berikut ayat-ayatnya: 

 

1. Ta‟awudz 
 

َحَِّٰؽنِي  َزَِّٰت ٱلشا ٍَ َْ  َۡ ٌِ ُغُٔذ ثَِم 
َ
ن  ٩٧راّبِ أ

َ
ُغُٔذ ثَِم َرّبِ أ

َ
َوأ

وِن    ٩٨ََيُُۡضُ
 

"Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-

bisikan syaitan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau 
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ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku"(Al 

Mu‟minun: 97-98) 

 

2. Al Fatihah 
 

 

ِ  ِمۡسِب ِنَٰمۡح ٱّللا ًِ  ٱلرا دُ  ١ ٱلراِظي ٍۡ ِ َرّبِ  ٱۡۡلَ ٍِنيَ ّلِلا  ٢ ٱىَۡعَّٰيَ
ِنَٰمۡح ًِ  ٱلرا ِٔۡم   ٣ ٱلراِظي َِ َمَّٰيِِم يَ َجۡػُجُد ِإَوياةَك  إِياةكَ  ٤ ٱّلِي

ِدَُة ٥نَۡصَذػِنُي  ْۡ َرََّٰط  ٱ ًَ  ٱلّطِ ۡصَذلِي ٍُ ۡ ََ  ِضَرََّٰط  ٦ ٱل ِي  ٱَّلا
ًۡ َدۡۡيِ  ِٓ َخ َغيَۡي ٍۡ ۡجَػ

َ
ۡؾُغِٔب أ ٍَ ۡ ًۡ َوََل  ٱل ِٓ ٓاىّنِيَ َغيَۡي   ٧ ٱلغا

 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi 

Maha Penyayang.  Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta 

alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  Yang 

menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang 

kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta 

pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.  (yaitu) 

Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada 

mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan 

(pula jalan) mereka yang sesat (Al-Fatihah:1-7) 

 

3.  Al baqorah 
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 ًٓ ٓ َّٰلَِم  ١ ال ذالِنَي  ٱىِۡهَتَُّٰت  َذ ٍُ ٗدى ىِّيۡ ُْ  ٢ََل َرۡيَتَۛ ذِيِِّۛ 
 ََ ِي ِ  ٱَّلا َُِٔن ث ٌِ َٔن  ٱىَۡؾۡيتِ يُۡؤ ٍُ ةَ َوُيلِي َّٰٔ يَ ًۡ  ٱلطا ُٓ ة َرَزكَۡجَّٰ ٍا َوِم

ََ  ٣يُِفُِلَٔن  ِي ٌَِ  َوٱَّلا ُزَِل 
ُ
ةٓ أ ٌَ ُزَِل إحَِلَۡم َو

ُ
ةٓ أ ٍَ ِ َُِٔن ث ٌِ يُۡؤ

 ِ َُِٔن  ٱٓأۡلِخَرةِ َرۡجيَِم َوب ِ ٔك ًۡ يُ ْوَلَٰٓهَِم  ٤ُْ
ُ
َِ  أ ٌّ ٗدى  ُْ  َّٰ لََعَ

 ًُ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ۖۡ َوأ ًۡ ِٓ ِ ّب ۡفيُِعٔنَ را ٍُ ۡ   ٥ ٱل

 

 Alif laam miim.  Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan 

padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.  (yaitu) 

mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan 

shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman 

kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu 

dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta 

mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.  Mereka 

itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, 

dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Al -Baqorah 

:1-5) 
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 ْ ٔا َجُػ ٔاْ  َوٱتا ة َتۡذيُ َحَّٰ ٌَ ة َزَفَر  ِؽنيُ ٱلشا ٌَ ۖۡ َو ََ َّٰ ُميِۡم ُشيَۡيَمَّٰ لََعَ
َا  َُ َوَلَِّٰس َحَِّٰؽنيَ ُشيَۡيَمَّٰ َٔن  ٱلشا ٍُ ِ ْ ُحَػيّ  ٱجلاةَس َزَفُروا

ۡعرَ  ُزَِل لََعَ  ٱلّصِ
ُ
ٓ أ ة ٌَ يََهنۡيِ َو ٍَ ۡ ثَِجةثَِو َهَُّٰروَت َوَمَُّٰروَتَۚ  ٱل

ظَ 
َ
َۡ أ ٌِ ةِن  ٍَ ِ ة ُحَػيّ ٌَ َُ  دٍ َو ة ََنۡ ٍَ َّٰ َحُلََٔلٓ إِجا َِحٞ ـاََل َظَّتا ـِۡذ

ة ُحَفّرِكَُٔن ثِِّ  ٌَ ة  ٍَ ُٓ ِۡ ٌِ َٔن  ٍُ ۖۡ َذَيَذَػيا رۡءِ َبنۡيَ  ۦدَۡسُفۡر ٍَ ۡ  ٱل
ََ ثِِّ  ۚۦَ َوَزوِۡصِّ  ً ثَِغةّٓرِي ُْ ة  ٌَ َظٍد إَِلا بِإِۡذِن  ۦَو

َ
َۡ أ ٌِ َِۚ  ٱّللا

 ُٓ ًۡ َوََل يََِفُػ ُْ ة يَُُضُّ ٌَ َٔن  ٍُ َۚ َوَيَذَػيا ًۡ  َِ ٍَ َ ْ ل ٔا ٍُ َوىََلۡد َغيِ
ُّ ٱۡشَتَ  َّٰ ة َلُ  ى ۡواْ ثِِّ  ٱٓأۡلِخَرةِ ِػ  ۥٌَ ة ََشَ ٌَ ٖۚ َوََلِۡئَس  َۡ َخَلَّٰق   ۦٓ ٌِ

َٔن  ٍُ ٔاْ َحۡػيَ ٔۡ ََكُُ َ َۚ ل ًۡ ُٓ ُُفَص
َ
  ١٠٢أ
 

„‟Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-

syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka 

mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), 

padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), 

hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). 

Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang 

diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu 

Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan 

(sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: 
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"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu 

janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari 

kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat 

menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan 

mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan 

sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan 

mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat 

kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, 

sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa 

yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah 

baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah 

perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau 

mereka mengetahui. (Al -Baqorah :102) 

 

 

 ًۡ ُس ُٓ َٔ  ِإَوَلَّٰ ُْ َّ إَِلا  َّٰ ٓ إَِل ٞ َنَِّٰظٞدۖۡ َلا َّّٰ َُ إَِل ًُ  ٱلراۡظَمَّٰ  ١٦٣ ٱلراِظي
َّٰتِ ِػ َخيِۡق  إِنا  َمََّٰن ۡروَ  ٱلصا

َ
ۡوِ  ٱۡخذَِلَِّٰؿ وَ  ِض ٱۡۡل ةرِ وَ  ٱحلا َٓ  ٱجلا

ة يََِفُع  ٱَۡلَۡعرِ ََتۡرِي ِػ  ٱىاَِّت  ٱىُۡفيِۡم وَ  ٍَ ِ َُزَل  ٱجلاةَس ث
َ
ةٓ أ ٌَ َو

 ُ ََ  ٱّللا ةٓءِ ٌِ ٍَ ۡظَية ثِِّ  ٱلصا
َ
ةٓء  ـَأ ٌا ۡرَض ٌَِ 

َ
ة  ٱۡۡل َٓ ِ د ۡٔ َبۡػَد َم
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ِ َدٓاثاح  َودَۡۡصِيِؿ 
ٌَِ ُكّ ة  َٓ َعةبِ وَ  ٱلّرَِيَّٰطِ َوَبرا ذِي  ٱلصا

رِ  َصخا ٍُ ۡ ةٓءِ َبنۡيَ  ٱل ٍَ ۡرِض وَ  ٱلصا
َ
م  َحۡػلِئَُن  ٱۡۡل ۡٔ   ١٦٤ٓأَلَيَّٰخ  ىَِّل

 
Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada 

Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang 

berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, 

dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu 

dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-

nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan 

pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit 

dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan 

kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Al -Baqorah 

:163-164) 

 

ة َٓ حُّ
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ة َرَزكَۡجَّٰسُ  ٱَّلا ٍا ْ ِم ٔا ُفُِل

َ
ْ أ ٔٓا ُِ ٌَ ن َءا

َ
َِ َرۡجِو أ ٌّ  ً

ۗٞ وَ  ٔۡمٞ َلا َبۡيٞع ذِيِّ َوََل ُخياحٞ َوََل َشَفََّٰػحٞ ِِتَ يَ
ۡ
َّٰفُِرونَ يَأ ًُ  ٱىَۡك ُْ

ٔنَ  ٍُ َّٰيِ ُ  ٢٥٤ ٱىظا َٔ  ٱّللا ُْ َّ إَِلا  َّٰ َۚ  ٱىَۡحُّ ََلٓ إَِل ُٔم ُخُذهُ  ٱىَۡليُّ
ۡ
 ۥََل دَأ

 ُ َۚ لا ٔۡمٞ َِحٞ َوََل َُ ة ِػ  ۥِش َّٰتِ ٌَ َمََّٰن ة ِػ  ٱلصا ٌَ  َو
َ
َ َذا  ۡرِض  ٱۡۡل ٌَ
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ِي ة  ۚۦَ إَِلا بِإِۡذُِِّ  ۥٓ يَۡشَفُع ِغَِدهُ  ٱَّلا ٌَ ًۡ َو ِٓ يِۡدي
َ
ة َبنۡيَ أ ٌَ  ًُ َحۡػيَ

ۖۡ َوََل َُيِ  ًۡ ُٓ ٍِِّ  يُؽٔنَ َخيَۡف َۡ ِغيۡ ِ ٌّ ء   َۚ وَِشَع  ۦٓ بََِشۡ ة َشةَٓء ٍَ ِ إَِلا ث
 ُّ َّٰتِ ُنرِۡشيُّ َمََّٰن ۡرَضۖۡ وَ  ٱلصا

َ
َۚ وَ  ۥُٔدهُ  ُٔ َوََل َي  ٱۡۡل ة ٍَ ُٓ َٔ ِظۡفُظ ُْ

ًُ  ٱىَۡػِلُّ  َِ  إِۡنَراهَ ِػ  ََلٓ  ٢٥٥ ٱىَۡػِظي َ  ٱّلِي ََ  ٱلرُّۡشدُ كَد دابَنيا ٌِ
 َۚ ِ ِ  ٱىَۡغّ َ يَۡسُفۡر ث ٍَ َُّٰؾٔتِ َذ ِ  ٱىطا َۢ ث ٌِ ِ َوُيۡؤ َذَلِد  ٱّللا

َصَم  ٍۡ ِ  ٱۡشَذ ۡثَقَّٰ  ٱىُۡػۡرَوةِ ث ُٔ ۡ ۗٞ وَ  ٱُفَِطةمَ ََل  ٱل ة َٓ َ ُ ل ٍِيٌع  ٱّللا َش
 ًٌ   ٢٥٦َغيِي

    
“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan 

kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada 

lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa´at. Dan orang-orang 

kafir itulah orang-orang yang zalim.” 

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus 

(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. 

Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang 

dapat memberi syafa´at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah 

mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di 
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belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa 

dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi 

Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa 

berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi 

Maha Besar.” 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 

yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang 

tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” (Al -Baqorah :254-256) 

 

 

 ِ ا ة ِػ  ّلّلِ َّٰتِ ٌَ َمََّٰن ة ِػ  ٱلصا ٌَ ۡرِض  َو
َ
ة ِػٓ  ٱۡۡل ٌَ  ْ ِإَون ُتۡجُدوا

ٔهُ َُيَةِشۡجُسً ثِِّ  ۡو ُُتُۡف
َ
ًۡ أ ُُفِصُس

َ
ۖۡ أ ُ َ يََشةُٓء  ٱّللا ٍَ ِ َذَيۡؾفُِر ل

ۗٞ وَ  َ يََشةُٓء ٌَ ُب  ُ َوُيَػّذِ ء  كَِديٌر  ٱّللا ِ ََشۡ
َّٰ ُكّ ََ  ٢٨٤لََعَ ٌَ  َءا

ّبِِّ  ٱلراُشُٔل  ٌَِ را ُزَِل إحَِلِّۡ 
ُ
ٓ أ ة ٍَ ِ َُِٔنَۚ وَ  ۦث ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ََ ُكٌّ ءَ  ٱل ٌَ ا

 ِ ِ ث َلَٰٓهَِهذِِّ  ٱّللا ٌَ َِ  ۦَورُُشيِِّ  ۦَوُكُذجِِّ  ۦَو ٌّ َظد  
َ
ََل ُجَفّرُِق َبنۡيَ أ

َِة ِإَوحَلَۡم  ۚۦَ رُُّشيِِّ  ۖۡ ُدۡفَراََُم َربا َِة َؼۡػ
َ
َِة َوأ ٍِۡػ ْ َش ٔا ُ َوكَةل
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 ۡ ِطُۡي ٱل ُ يَُسّيُِؿ  ََل  ٢٨٥ٍَ ة  ٱّللا ٌَ ة  َٓ َ َۚ ل ة َٓ َجۡفًصة إَِلا ُوۡشَػ
ة َنَصَجۡخ وَغَ  ٌَ ة  َٓ َِةٓ  ٱۡزتََصَجۡخۗٞ يَۡي اِصي َِة ََل دَُؤاِخۡذَُةٓ إِن ن َربا

 ُّ ة َۡحَيَۡذ ٍَ ا َن ٓ إِۡۡصٗ َِة ٍِۡو َغيَۡي َِة َوََل ََتۡ َۚ َربا َُة
ۡ
ۡخَؽأ

َ
ۡو أ

َ
لََعَ  ۥأ

 ََ ِي َِ  ٱَّلا َۚ َربا َِة ة ََل َؼةَكَح جَلَة ثِِّ  ةٌَِ َرۡجيِ ٌَ َِة  ِيۡ ٍّ  ۖۦۡ َوََل َُتَ
ِاة وَ  ٱۡخُؿ وَ  َٓۚ جَلَة وَ  رۡ ٱۡؽفِ َخ َِة َِة ـَ  ٱرَۡۡحۡ َّٰ ىَى ۡٔ َُخ َم

َ
َُةأ لََعَ  ٱُُۡصۡ

ٔۡمِ  ََ  ٱىَۡل َّٰفِرِي   ٢٨٦ ٱىَۡك
 

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan 

apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang 

ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya 

Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang 

perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang 

dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-

Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang 

beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. 

(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan 

antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-
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Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami 

taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami 

dan kepada Engkaulah tempat kembali" 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari 

kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "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 sebelum kami. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 

yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; 

ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 

Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang 

kafir"(Al -Baqorah :284-286) 

 
4.  Al-Imron 
 

 ًٓ ٓ ُ   ١ ال َٔ  ٱّللا ُْ َّ إَِلا  َّٰ ٔمُ  ٱىَۡحُّ ََلٓ إَِل َل َغيَۡيَم   ٢ ٱىَۡليُّ َُزا
ِ  ٱىِۡهَتََّٰت  َُزَل  ٱۡۡلَقِّ ث

َ
ة َبنۡيَ يََديِّۡ َوأ ٍَ ِ ّ ٗكة ل َّٰحَ ُمَطّدِ َرى ۡٔ  ٱتلا

جِنيَو وَ  َُزَل  ٌَِ ٣ ٱۡۡلِ
َ
ِاةِس َوأ ٗدى ىِّي ُْ إِنا  ٱۡىُفۡركَةَنۗٞ َرۡجُو 
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 ََ ِي ِ َيَِّٰخ َزَفُرواْ أَِب ٱَّلا ًۡ َغَذاٞب َشِديٞدۗٞ وَ  ٱّللا ُٓ َ ُ ل َغزِيزٞ  ٱّللا
َ  إِنا  ٤ ٱُذَِلةمٍ ُذو  ءٞ ِػ  ٱّللا ۡرِض ََل ََيََۡفَّٰ َغيَۡيِّ ََشۡ

َ
َوََل  ٱۡۡل

ةٓءِ ِػ  ٍَ َٔ  ٥ ٱلصا ِي ُْ ِرُ  ٱَّلا ّٔ ًۡ ِػ يَُط رَۡظةمِ ُز
َ
َنيَۡؿ  ٱۡۡل

 َٔ ُْ َّ إَِلا  َّٰ َۚ ََلٓ إَِل ًُ  ٱۡىَػزِيزُ يََشةُٓء َٔ  ٦ ٱۡۡلَِهي ِيٓ  ُْ َُزَل  ٱَّلا
َ
أ

مُّ  ٱىِۡهَتََّٰت َغيَۡيَم 
ُ
َا أ ُْ َۡهَمٌَّٰخ  ُّ َءاَيَّٰٞخ ُّمُّ ِۡ  ٱىِۡهَتَّٰتِ ٌِ

ة  ٌا َ
تََشَّٰجَِهَّٰٞخۖۡ ـَأ ٌُ َخُر 

ُ
ََ َوأ ِي ة  ٱَّلا ٌَ ًۡ َزۡيٞؼ َذَيتاجُِػَٔن  ِٓ ِ ِػ كُئُب

 ُّ ِۡ ٌِ  َّ َج َِحِ  ٱثۡذَِؾةٓءَ تََشَّٰ وِييِِّ  ٱثۡذَِؾةٓءَ وَ  ٱىۡفِۡذ
ۡ
ة  ۖۦۡ دَأ ٌَ ًُ َو  َحۡػيَ

 ُّ وِييَ
ۡ
ۗٞ إَِلا  ۥٓ دَأ ُ َِّٰشُخٔنَ وَ  ٱّللا ًِ ِػ  ٱىرا ِاة ثِِّ  ٱىۡػِيۡ ٌَ  ۦَحُلٔلَُٔن َءا

نا  ة يَذا ٌَ ۗٞ َو َِة ِ َۡ ِغِِد َرّب ِ ٌّ  ٞ ٔاْ ُكّ ُ ْول
ُ
ٓ أ ىَۡبَّٰتِ ُر إَِلا

َ
َِة ٧ ٱۡۡل ََل  َربا

 َۚ َُم رَۡۡحًَح ُ ٌَِ لا ۡت جَلَة  َْ َِة َو َديۡتَ َْ َِة َبۡػَد إِۡذ  دُزِۡغ كُئَُب
َُخ 

َ
ةُب إُِاَم أ ْا َٔ ۡ ٓ  ٨ ٱل َِة ٌُِع  َربا م  َلا  ٱجلاةِس إُِاَم َصة ۡٔ حِلَ

َ َرۡيَت ذِيِّٖۚ إِنا  ٍِيَػةدَ ََل َُيۡيُِؿ  ٱّللا ۡ ََ  إِنا  ٩ ٱل ِي  ٱَّلا
 ََ ِ ٌّ  ً ُْ ۡوَلَُّٰد

َ
ًۡ َوََلٓ أ ُٓ ُ َّٰل َن ٌۡ َ

ًۡ أ ُٓ ِۡ ْ ىََ ُتۡؾِِنَ َخ ِ َزَفُروا  ٱّللا
ًۡ َوكُُٔد  ٔٗ َشۡي  ُْ ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
ۖۡ َوأ   ٪ ٱجلاةرِ ة
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“ Alif laam miim.” 

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus 

makhluk-Nya.” 

“Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan 

sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan 

sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.” 

“ Sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan 

Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang 

yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa 

yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai 

balasan (siksa).” 

“Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang 

tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.” 

“Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana 

dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

“Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada 

kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, 

itulah pokok-pokok isi Al qur´an dan yang lain (ayat-ayat) 

mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya 

condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti 

sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya 
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untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta´wilnya, 

padahal tidak ada yang mengetahui ta´wilnya melainkan 

Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 

"Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, 

semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat 

mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-

orang yang berakal.” 

“ (Mereka berdoa): "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)" 

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan 

manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak 

ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak 

menyalahi janji.” 

 “Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan 

anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) 

Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api 

neraka.” (Al -Imron:1-10) 
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ِٓدَ  ُ  َش ُّ  ٱّللا ُا
َ
َٔ وَ  ۥأ ُْ َّ إَِلا  َّٰ َلَٰٓهَِهحُ ََلٓ إَِل ٍَ ۡ ْ  ٱل ٔا ُ ْول

ُ
ًِ َوأ  ٱىۡػِيۡ

 ِ ۢا ث ٍَ ِ َٔ  ٱىۡلِۡصِػٖۚ كَةٓن ُْ َّ إَِلا  َّٰ ًُ  ٱىَۡػزِيزُ ََلٓ إَِل  إِنا  ١٨ ٱۡۡلَِهي
 ََ ِ ِغَِد  ٱّلِي ۗٞ  ٱّللا ًُ َّٰ ۡشَل ة  ٱۡۡلِ ٌَ ََ  ٱۡخَذيََؿ َو ِي ٔاْ  ٱَّلا ودُ

ُ
أ

ًُ  ٱىِۡهَتََّٰت  ُْ ة َصةَٓء ٌَ َۢ َبۡػِد  ٌِ ًُ إَِلا  َ  ٱىۡػِيۡ ٌَ ۗٞ َو ًۡ ُٓ َِ َبۡؾَيۢا ثَۡي
ِ َيَِّٰخ يَۡسُفۡر أَِب َ ـَإِنا  ٱّللا   ١٩ ٱۡۡلَِصةِب ََسِيُع  ٱّللا

 

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan 

Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. 

Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga 

menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan 

Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.” 

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah 

hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah 

diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada 

mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. 

Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka 

sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”( Al-

Imron:18-19). 
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ًا  كُوِ  ُٓ يِۡم َمَّٰيَِم  ٱليا ٍُ ۡ يَۡم دُۡؤِِت  ٱل ٍُ ۡ َ تََشةُٓء َودَنُِع  ٱل ٌَ

يَۡم  ٍُ ۡ ۖۡ بَِيِدَك  ٱل َ تََشةُٓء ٌَ َ تََشةُٓء َودُِذلُّ  ٌَ َ تََشةُٓء َودُػِزُّ  ٍا ِم
 ۡۖ َّٰ  ٱۡۡلَۡۡيُ ء  كَِديٞر إُِاَم لََعَ ِ ََشۡ

َۡو  دُٔىِشُ  ٢٦ ُكّ ةرِ ِػ  ٱحلا َٓ  ٱجلا
ةرَ َودُٔىُِش  َٓ ِۡو  ِػ  ٱجلا

ََ  ٱىَۡحا َوُُتۡرُِج  ٱحلا ّيِِخ ٌِ ٍَ ۡ َوُُتۡرُِج  ٱل
ّيَِخ  ٍَ ۡ ََ  ٱل ٌِ ۡۖ َحِّ

َ تََشةُٓء ثَِؾۡۡيِ ِظَصةب   ٱىۡ ٌَ   ٢٧َودَۡرُزُق 
 

“ Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, 

Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau 

kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang 

Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau 

kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau 

kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau 

masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang 

hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari 

yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau 

kehendaki tanpa hisab (batas)." .”( Al-Imron:26-27) 
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ة ٌَ َِة  َو ْ َربا ٔا ُ ن كَةل
َ
ٓ أ ًۡ إَِلا ُٓ َ ل ۡٔ َِة  ٱۡؽفِرۡ ََكَن كَ جَلَة ُذَُُٔب

َِة وَ  ٌَ كَۡدا
َ
ۡمرَُِة َوَثّجِۡخ أ

َ
َِة ِػٓ أ اَذ َُةِإَوَۡسَ ٔۡمِ لََعَ  ٱُُۡصۡ  ٱىَۡل

 ََ َّٰفِرِي   ١٤٧ ٱىَۡك
  
“Tidak ada doa mereka selain ucapan: "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.".”( Al-Imron:147) 

 

َّٰتِ ٱلصا ِػ َخيِۡق  إِنا  ۡرِض وَ  َمََّٰن
َ
ۡوِ  ٱۡخذَِلَِّٰؿ وَ  ٱۡۡل ةرِ وَ  ٱحلا َٓ  ٱجلا

ْوِِل 
ُ

ىَۡبَّٰتِ ٓأَلَيَّٰخ  ّۡلِ
َ
ََ  ١٩٠ ٱۡۡل ِي َ يَۡذُنُروَن  ٱَّلا ة  ٱّللا ٍٗ كَِحَّٰ

ُروَن ِػ َخيِۡق  ًۡ َوَيَذَفها ِٓ ِ ُِٔب َّٰ ُص َّٰتِ َوُرُػٔٗدا َولََعَ َمََّٰن  ٱلصا
ۡرِض وَ 

َ
ة َخيَۡلَخ َهََّٰذا َبَِّٰؽاٗل  ٱۡۡل ٌَ َِة  ََِم ـَلَِِة  َربا ُشۡجَحَّٰ

ٓ  ١٩١ ٱجلاةرِ َغَذاَب  َِة َ دُۡدِخِو  َربا ٌَ ُّ  ٱجلاةرَ إُِاَم  ۡخَزۡيَذ
َ
 ۖۥۡ َذَلۡد أ

َُطةر  
َ
َۡ أ ٌِ ٍِنَي  َّٰيِ ة لِيظا ٌَ ٓ  ١٩٢َو َِة با َِةدِٗية  را ٌُ َِة  ٍِۡػ َِة َش إِجا

ًۡ َف  ٔاْ ثَِرّبُِس ُِ ٌِ ۡن َءا
َ
َِ أ يَمَّٰ َِةدِي لِۡۡلِ َِة ـَ  َٔ ُح َۚ َربا ِاة ٌَ جَلَة  ٱۡؽفِرۡ ة
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ِاة َشّيِ  َِة َوَكّفِۡر َخ َع  َٔ ُذَُُٔب ٌَ َِة  َٔذا َِة َودَ ِ ثَۡرارِ ةد
َ
َِة ١٩٣ ٱۡۡل  َربا

َّٰ رُُشيَِم َوََل  َِة لََعَ ة وََغدتا ٌَ َِة  ِ َٔۡم َوَءاد حِ  ُُتۡزَُِة يَ ٍَ إُِاَم  ٱىۡلَِحَّٰ
ٍِيَػةدَ ََل ُُتۡيُِؿ  ۡ ِعيُع  ـَٱۡشَذَضةَب  ١٩٤ ٱل

ُ
ّّنِ ََلٓ أ

َ
ًۡ أ ُٓ ًۡ َربُّ ُٓ َ ل

 َۢ ِ ٌّ َُثَّٰ  َبۡػُغُسً 
ُ
ۡو أ

َ
َِ َذَنٍر أ ٌّ ُِِسً  ٌّ ٍِو   َّٰ َو َع ٍَ َخ

ََ َبۡػظ   ـَ  ِي ْ ِػ  ٱَّلا وُذوا
ُ
ًۡ َوأ َّٰرِِْ ٌَِ دَِي  ْ ٔا ۡخرُِص

ُ
ْ َوأ ةَصُروا َْ 

ًۡ َشّيِ  ُٓ ِۡ َزّفَِرنا َخ
ُ
ْ َۡل ٔا ْ َوكُذِيُ ٔا ََّٰذيُ ًۡ  َٔ َشبِيِل َوَق ِٓ ِ ةد

ة  َٓ ٌَِ ََتۡذِ َّٰخ  ََتۡرِي  ًۡ َصجا ُٓ ِا ۡدِخيَ
ُ
َُۡهَّٰرُ َوَۡل

َ
َۡ  ٱۡۡل ِ ٌّ اٗثة  َٔ زَ

َِۚ ِغِِد  ُ وَ  ٱّللا َُ  ۥِغَِدهُ  ٱّللا اِب ُظۡص َٔ ُاَم  ََل  ١٩٥ ٱثلا َحُؾرا
ََ َتَليُُّت  ِي َّٰدِ اْ ِػ َزَفُرو ٱَّلا َتَّٰعٞ  ١٩٦ ٱَۡلَِل ٌَ  ًۡ ُٓ َّٰ َوى

ۡ
أ ٌَ ًا  كَيِيٞو ُث

ۖۡ َوبِۡئَس  ًُ ِا َٓ ةدُ َص َٓ ٍِ ۡ َِ  ١٩٧ ٱل ََ  َلَِّٰس ِي ْ  ٱَّلا ا ۡٔ َل ًۡ  ٱتا ُٓ َ ًۡ ل ُٓ َربا
ة  َٓ ٌَِ ََتۡذِ َّٰٞخ ََتۡرِي  َُۡهَّٰرُ َصجا

َ
َۡ  ٱۡۡل ِ ٌّ ة ُُُزَٗل  َٓ ََ ذِي َخَِِّٰلِي

ِۗٞ ِغِِد  ة ِغَِد  ٱّللا ٌَ ِ َو ثَۡرارِ َخۡۡيٞ  ٱّللا
َ
ِو  ِإَونا  ١٩٨ىِّۡۡل ْۡ َ

َۡ أ ٌِ
ِ  ٱىِۡهَتَّٰتِ  َُ ث ٌِ َ يُۡؤ ٍَ َ ِ ل ُزَِل  ٱّللا

ُ
ٓ أ ة ٌَ ًۡ َو ُزَِل إحَِلُۡس

ُ
ٓ أ ة ٌَ َو

وَن أَِب ِ ََل يَۡشَتُ ًۡ َخَِّٰشػِنَي ّلِلا ِٓ ِ َيَِّٰخ إحَِلۡ َۚ  ٱّللا ة كَيِياًل ِٗ ٍَ َث
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ۗٞ إِنا  ًۡ ِٓ ِ ًۡ ِغَِد َرّب ُْ ۡصُر
َ
ًۡ أ ُٓ َ ْوَلَٰٓهَِم ل

ُ
َ أ َصةِب ٱۡۡلِ ََسِيُع  ٱّللا

ة ١٩٩ َٓ حُّ
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلا ٔا ُِ ٌَ ْ َءا وا ٔاْ وَ  ٱۡضِِبُ ْ َوَضةثُِرواْ َوَراثُِؽ ٔا ُل  ٱتا

 َ ًۡ ُتۡفيُِعَٔن  ٱّللا   ٪١٩ىََػياُس
 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang berakal.” 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri 

atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 

dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami 

dari siksa neraka.” 

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau 

masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau 

hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim 

seorang penolongpun.” 

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) 

yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu 

kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, 

ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari 
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kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami 

beserta orang-orang yang banyak berbakti.” 

“Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau 

janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul 

Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari 

kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." 

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya 

(dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-

nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, 

baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu 

adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang 

yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, 

yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang 

dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan 

mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga 

yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala 

di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." 

“Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan 

orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. 

“ Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat 

tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah 

tempat yang seburuk-buruknya.” 
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“Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, 

bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di 

dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai 

tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di 

sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang 

berbakti. 

“Dan sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang 

beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan 

kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang 

mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak 

menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. 

Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. 

Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.” 

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 

kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 

perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, 

supaya kamu beruntung.” .".”( Al-Imron:190-200) 

 

5. Al‟araf 

ًُ  إِنا  ُ َرباُس ِي ٱّللا َّٰتِ َخَيَق  ٱَّلا َمََّٰن ۡرَض وَ  ٱلصا
َ
ًا  ٱۡۡل ياةم  ُث

َ
ِػ ِشذاحِ أ

ىَّٰ  َٔ َۡو ُحۡؾَِش  ٱۡىَػۡرِش  لََعَ  ٱۡشَذ ةرَ  ٱحلا َٓ ُّ  ٱجلا َس َظسِيٗسة وَ  ۥَحۡؽيُُج ٍۡ  ٱلشا
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رَ وَ  ٍَ ِ  ٱجلُُّضٔمَ وَ  ٱۡىَل ۡمرِه
َ
َرَّٰتِۢ ثِأ ََل َلُ  ۦٓۗٞ ُمَصخا

َ
ۗٞ وَ  ٱۡۡلَۡيقُ أ ۡمُر

َ
َتَجةَرَك  ٱۡۡل

 ُ ٍِنيَ َربُّ  ٱّللا ْ  ٥٤ ٱۡىَعَّٰيَ ٔا ُّ  ٱۡدُغ َۚ إُِا ًۡ دََُضُّٗٗع وَُخۡفَيًح ََل َُيِتُّ  ۥَرباُس
 ََ ۡػَذِدي ٍُ ۡ ْ ِػ  َوََل  ٥٥ ٱل ۡرِض ُتۡفِصُدوا

َ
ة وَ  ٱۡۡل َٓ ٔهُ َبۡػَد إِۡضَلَِّٰع  ٱۡدُغ

َۚ إِنا رَۡۡحََخ  ًػة ٍَ ة َوَؼ ـٗ ۡٔ ِ َخ ََ  ٱّللا ِ ٌّ ۡعِصننِيَ كَرِيٞت  ٍُ ۡ   ٥٦ ٱل
 

“ Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah 

menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia 

bersemayam di atas ´Arsy. Dia menutupkan malam kepada 

siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-

Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-

masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, 

menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha 

Suci Allah, Tuhan semesta alam 

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan 

suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang melampaui batas.” 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-

Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan 

(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al-„Arof:54-56) 
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ىِۡق َغَطةَكۖۡ ـَإَِذا 
َ
ۡن أ

َ
ٓ إََِلَّٰ ُمََٔسَٰٓ أ َِة وَۡظۡي

َ
ة ۞َوأ ٌَ ِِهَ دَيَۡلُؿ 

ـُِهَٔن 
ۡ
ََٔرَع   ١١٧يَأ ئَُن  ٱۡۡلَقُّ ـَ ٍَ ْ َحۡػ ٔا ة ََكُُ ٌَ  ١١٨َوَبَؽَو 

 ْ ٔا َِةلَِم وَ  َذُؾيُِج ُْ ْ ٔا ََ  ٱَُليَُج ىِۡقَ   ١١٩َصَّٰؾِرِي
ُ
َعَرةُ َوأ  ٱلصا

 ََ ْ  ٪١١َسَِّٰضِدي ٔٓا ُ ِاة ثَِرّبِ  كَةل ٌَ ٍِنيَ َءا َرّبِ ُمََٔسَّٰ   ١١٫ ٱىَۡعَّٰيَ
  ١١٬َوَهَُّٰروَن 

 

“Dan Kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah 

tongkatmu!". Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan 

apa yang mereka sulapkan.” 

“Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu 

mereka kerjakan.” 

“Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka 

orang-orang yang hina.” 

“Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri 

dengan bersujud.” 

“Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta 

alam.” 

"(yaitu) Tuhan Musa dan Harun" .” (Al-„Arof:117-122) 
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6. At-Taubah 
 

ًۡ  ىََلدۡ  ة َغِِذُّ ٌَ ًۡ َغزِيٌز َغيَۡيِّ  ُُفِصُس
َ
َۡ أ ِ ٌّ ًۡ رَُشٔٞل  َصةَٓءُز

 ِ ٌِِنِيَ َظرِيٌص َغيَۡيُسً ث ۡؤ ٍُ ۡ ًٞ  ٱل اْ  ـَإِن ١٢٨رَُءوٞف راِظي ۡٔ ىا َٔ دَ
ُ َذُلۡو َظۡصِِبَ  َٔ َربُّ  ٱّللا ُْ ُۡخۖۡ َو َّكا َٔ ۖۡ َغيَۡيِّ دَ َٔ ُْ َّ إَِلا  َّٰ ََلٓ إَِل

ًِ ٱىۡػَ  ٱىَۡػۡرِش    ١٢٩ ِظي
 
“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari 

kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, 

sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, 

amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang 

mukmin.”“Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka 

katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan 

selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia 

adalah Tuhan yang memiliki ´Arsy yang agung".(At-

taubah:128-129) 

7. Yunus 
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 ٓ ة ٍا ة ِصۡبُذً ثِِّ  ـَيَ ٌَ ْ كَةَل ُمََٔسَّٰ  ا ۡٔ ىَۡل
َ
ۖۡ أ ۡعُر َ إِنا  ٱلّصِ  ٱّللا

 ُّ َ إِنا  ۥٓ َشُيۡجِؽيُ َو  ٱّللا ٍَ ََ ََل يُۡطيُِط َخ ۡفِصِدي ٍُ ۡ  َوُيِعقُّ  ٨١ ٱل
 ُ ٔۡ َنرِهَ  ۦثَِسيَِمَّٰذِِّ  ٱۡۡلَقا  ٱّللا َ ۡضرُِمٔنَ َول ٍُ ۡ   ٨٢ ٱل

 

“Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa 

yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya 

Allah akan menampakkan ketidak benarannya" 

Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus 

berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat 

kerusakan.”Dan Allah akan mengokohkan yang benar 

dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang 

berbuat dosa tidak menyukai(nya).” (Yunus:81-82) 

 

8.  Al-Mukminun 
 

 ًۡ ـََعِصبُۡذ
َ
َِة ََل  أ ًۡ إحَِلۡ ُاُس

َ
ًۡ َخَجٗسة َوأ ة َخيَۡلَجَُّٰس ٍَ جا

َ
أ

ُ  َذَذَعََّٰل  ١١٥دُرَۡصُػَٔن  يُِم  ٱّللا ٍَ ۡ ۖۡ  ٱل َٔ رَبُّ  ٱۡۡلَقُّ ُْ َّ إَِلا  َّٰ ََلٓ إَِل
ًِ  ٱىَۡػۡرِش  َ ١١٦ ٱىَۡهرِي ٌَ َع  َو ٌَ ِ يَۡدُع  ة َءاَخَر ََل  ٱّللا ًٓ َّٰ إَِل

ََ َلُ  ُّ  ۦثِِّ  ۥثُۡرَهَّٰ ة ِظَصةثُ ٍَ ُّ  ۦَٓۚ ِغَِد َرّبِِّ  ۥـَإِجا ََل ُحۡفيُِط  ۥإُِا
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َّٰفُِرونَ  ًۡ وَ  ٱۡؽفِرۡ َوكُو راّبِ   ١١٧ ٱىَۡك َُخ َخۡۡيُ  ٱرَۡظ
َ
َوأ

َِّٰۡحِنيَ    ١١٨ ٱىرا
 

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa 

kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami.”Maka Maha 

Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan 

selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) ´Arsy yang mulia.” 

“Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping 

Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, 

maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.” 

“Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah 

rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling 

baik."(Al-Mu‟minun:115-118) 

 

9. An -Naml 
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َذَم  ٍَ ۡشُهَر ُِۡػ
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡغِِنٓ أ

َ
َّٰ  ٱىاَِّتٓ َرّبِ أ ا َولََعَ َخ لََعَ ٍۡ ۡجَػ

َ
أ

ۡدِخيِِۡن ثِرَۡۡحَذَِم ِػ 
َ
ُّ َوأ َّٰ َو َصَّٰيِٗعة دَۡرَعى ٍَ ۡخ

َ
ۡن أ

َ
يا َوأ َنَِّٰلَ

َّٰيِعِ ِغَجةدَِك    ١٩ نيَ ٱىصا
"Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri 

nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan 

kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan 

amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku 

dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu 

yang saleh"(An-Naml:19) 

 

10. Toha 

 

ىۡقِ 
َ
ْ َنيُۡد  َوأ ٔا َُِػ ة َض ٍَ ْۖۡ إِجا ٔٓا َُِػ ة َض ٌَ ٍِيَِِم دَيَۡلۡؿ  ة ِػ يَ ٌَ

ةِظرُ َسَِّٰعر   َوََل ُحۡفيُِط  َِتَّٰ  ٱلصا
َ
  ٦٩َظۡيُر أ

    
“ Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, 

niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. 

"Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu 

daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang 

sihir itu, dari mana saja ia datang."(Toha:69) 
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11. As-shofat 

 

َّٰخِ  فا َٰٓ ة  َوٱىصا َِّٰصَرَّٰتِ ـَ   ١َضّفٗ َّٰيَِحَّٰخِ ـَ   ٢زَۡصٗرا  ٱىزا  ٣ذِۡنًرا  ٱىتا
َِّٰظٞد  إِنا  ًۡ ىََن ُس َٓ َّٰ َّٰتِ  رابُّ  ٤إَِل َمََّٰن ۡرِض وَ  ٱلصا

َ
ة َوَربُّ  ٱۡۡل ٍَ ُٓ َِ ة ثَۡي ٌَ َو

َشَّٰرِقِ  ٍَ ۡ ِاة   ٥ ٱل ةٓءَ إُِاة َزيا ٍَ ۡجَية ٱلصا ٍَِح  ٱلُّ َٔانِتِ ثِزِي  وَِظۡفٗظة ٦ ٱۡىَه
ةرِد   ٌا   َ ِ َشۡيَطَّٰ

َِ ُكّ ُػَٔن إََِل  َلا  ٧ٌّ ٍا َۡلِ يَصا ٍَ ۡ َّٰ  ٱل لَۡعَ
َ
َوُيۡلَذـَُٔن  ٱۡۡل

ِ َصةُِت  
ًۡ َغَذاٞب َواِضٌت   ٨ٌَِ ُكّ ُٓ َ َۡ  إَِلا  ٩ُدُظٔٗراۖۡ َول ٌَ

ُّ  ٱۡۡلَۡؽَفحَ َخِؽَؿ  ۡتَجَػ
َ
ةٞب زَةكِٞت  ۥـَأ َٓ   ٪ِش

 

“ Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-

benarnya.”“Dan demi (rombongan) yang melarang dengan 

sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat).” 

“Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. 

”Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.“Tuhan langit 

dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan 

Tuhan tempat-tempat terbit matahari.”“Sesungguhnya 

Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, 

yaitu bintang-bintang.”Dan telah memeliharanya (sebenar-

benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka.” 

“Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan 

(pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari 
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segala penjuru.”“Untuk mengusir mereka dan bagi mereka 

siksaan yang kekal.“Akan tetapi barangsiapa (di antara 

mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar 

oleh suluh api yang cemerlang.”(As-Shofat:1-10) 

12. Al-Ahqaf 

 

ََ  ِإَوذۡ  ِ ٌّ َِةٓ إحَِلَۡم َجَفٗرا  ۡذ َِّ ٱَۡصَ ٍُِػَٔن  ۡۡلِ ة  ىُۡلۡرَءانَ ٱيَۡصَذ ٍا ـَيَ
 ََ ِِذرِي ٌُّ ِمًِٓ  ۡٔ اْ إََِلَّٰ كَ ۡٔ ة كُِِضَ َوىا ٍا ْۖۡ ـَيَ ٔا ُِطُذ

َ
ٔٓاْ أ ُ وهُ كَةل َظَُضُ

٢٩  ْ ٔا ُ َۢ َبۡػِد ُمََٔسَّٰ  كَةل ٌِ ُزَِل 
ُ
َِة نَِتًَّٰجة أ ٍِۡػ ٓ إُِاة َش َِة ٌَ ۡٔ ََّٰل َي

ِدٓي إََِل  ۡٓ ة َبنۡيَ يََديِّۡ َح ٍَ ِ ّ ٗكة ل ِإَوََلَّٰ َؼرِيق   ۡۡلَقِّ ٱُمَطّدِ
ۡصَذلِيم   ٌُّ٣٠  ٓ َِة ٌَ ۡٔ ََّٰل ْ َداِِعَ  َي ٔا ِصيُج

َ
ِ ٱأ ْ ثِِّ  ّللا ٔا ُِ ٌِ َحۡؾفِۡر  ۦَوَءا

حِلم  
َ
َۡ َغَذاٍب أ ِ ٌّ ًۡ َوُيِضرُۡزً  َِ ُذُُٔبُِس ٌّ َ ٣١ىَُسً  ٌَ  َو

ِ ٱَلا ُُيِۡت َداِِعَ  ۡػِضز  ِػ  ّللا ٍُ ِ ۡرِض ٱـَيَۡيَس ث
َ
 ۥَوىَۡيَس َلُ  ۡۡل

جنٍِي  ۦٓ ٌَِ ُدوُِِّ  ٌُّ ْوَلَٰٓهَِم ِػ َعَلَّٰو  
ُ
َۚ أ ۡوحِلَةُٓء

َ
  ٣٢أ

Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin 

kepadamu yang mendengarkan Al Quran, maka tatkala 

mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: 

"Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika 

pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya 
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(untuk) memberi peringatan. Mereka berkata: "Hai kaum 

kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al 

Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang 

membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin 

kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum 

kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah 

dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan 

mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari 

azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima (seruan) 

orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan 

melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada 

baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan 

yang nyata"(Al-ahqaf : 29-32) 

 

13. Ar-Rohman 

 
 

ۡػَشَ  ٍَ َّٰ َِّ  َي نِس وَ  ٱۡۡلِ ًۡ إِِن  ٱۡۡلِ ۡرَؽةرِ  ٱۡشَذَؽۡػُذ
َ
َۡ أ ٌِ ن دَُِفُذواْ 

َ
أ

َّٰتِ  َمََّٰن ۡرِض وَ  ٱلصا
َ
َْۚ ـَ  ٱۡۡل َ   ٱُُفُذوا   ٣٣ََل دَُِفُذوَن إَِلا بُِصيَۡطَّٰ

ثَةِن  ة دَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
اٞظ  يُرَۡشُو  ٣٤ـَجِأ َٔ ة ُش ٍَ َغيَۡيُه

اِن  َِ ُاةر  َوَُنَةٞس ـاََل دَنَذِۡصَ ٌّ٣٥  
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“Hai jama´ah jin dan manusia, jika kamu sanggup 

menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka 

lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan 

kekuatan.” 

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 

dustakan.” 

“Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan 

cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri 

(dari padanya).”(Ar-rohman:33-35) 

 

 

14. Al-Hasr 
 

 ۡٔ َ َُزجۡلَة َهََّٰذا  ل
َ
ُّ  ٱىُۡلۡرَءانَ أ ۡحَذ

َ
َّٰ َصَجو  ىاَرأ َخَِّٰشٗػة  ۥلََعَ

َۡ َخۡشَيحِ  ِ ٌّ ٗٗع  َذَطّدِ ٌُّ َِۚ َثَُّٰو َودِيَۡم  ٱّللا ٌۡ َ
ِاةِس  ٱۡۡل ة لِي َٓ َُُۡضُِب

ُروَن  ًۡ َحَذَفها ُٓ َٔ  ٢١ىََػيا ُْ  ُ ِي ٱّللا ًُ  ٱَّلا َّٰيِ ۖۡ َع َٔ ُْ َّ إَِلا  َّٰ ََلٓ إَِل
َهََّٰدةِ  وَ  ٱىَۡؾۡيتِ  َٔ  ٱلشا ُْ َُ ًُ  ٱلراۡظَمَّٰ َٔ  ٢٢ ٱلراِظي ُْ  ُ ِي ٱّللا  ٱَّلا

 َٔ ُْ َّ إَِلا  َّٰ يُِم ََلٓ إَِل ٍَ ۡ وُس  ٱل ًُ  ٱىُۡلدُّ َّٰ َل َُ  ٱلصا ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ َُ  ٱل ٍِ ۡي َٓ ٍُ ۡ  ٱل
َۚ  ٱۡۡلَجاةرُ  ٱىَۡػزِيزُ  ُ َذَهِّبِ ٍُ ۡ ََ  ٱل ِ ُشۡجَحَّٰ ة يُۡشُِكَٔن  ٱّللا ٍا َٔ  ٢٣َخ ُْ 
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 ُ ۖۡ  ٱَۡلَةرِئُ  ٱىَۡخَّٰيِقُ  ٱّللا ُِر ّٔ َط ٍُ ۡ ةٓءُ َلُ  ٱل ٍَ ۡش
َ
ٖۚ  ٱۡۡل يَُصّجُِط  ٱۡۡلُۡصَِنَّٰ

ة ِػ  ۥَلُ  َّٰتِ ٌَ َمََّٰن ۡرِض  وَ  ٱلصا
َ
َٔ  ٱۡۡل ُْ ًُ  ٱىَۡػزِيزُ َو   ٢٤ ٱۡۡلَِهي

 

“Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada 

sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk 

terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan 

perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia 

supaya mereka berfikir.” 

“Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang 

Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha 

Pemurah lagi Maha Penyayang.” 

“Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang 

Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan 

Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, 

Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, 

Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” 

“Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang 

Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. 

Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan 

Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Al-

Hasr:21-24) 
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15. Jin 
 

ُّ  كُۡو  ُا
َ
وِِحَ إََِلا أ

ُ
عَ أ ٍَ ََ  ٱۡشَذ ِ ٌّ َِّ َجَفرٞ  َِة  ٱۡۡلِ ٍِۡػ ْ إُِاة َش ٔٓا ُ َذَلةل

ِدٓي إََِل   ١كُۡرَءاًُة َغَضٗجة  ۡٓ ِاة ثِِّ  َٔ َف  ٱلرُّۡشدِ َح ٌَ ُّۡشَِك  ۖۦۡ ة َوىََ ن
َظٗدا 

َ
َِةٓ أ ِ ۥ ٢ثَِرّب ُّ ُا

َ
ة  َوأ ٌَ َِة  ِ َذَ دََعََّٰلَّٰ َصدُّ َرّب َصَِّٰعَجٗح َوََل  ٱُتا

ا  ۥ ٣َوَلٗ ُّ ُا
َ
َِة لََعَ  َوأ ُٓ ِ ََكَن َحُلُٔل َشفِي ُاة ٤َشَؽٗؽة  ٱّللا

َ
 َوأ

ن ىاَ َتُلَٔل 
َ
ِاةٓ أ َِ نُس َظ َُّ وَ  ٱۡۡلِ ِ لََعَ  ٱۡۡلِ ۥ ٥َنِذٗثة  ٱّللا ُّ ُا

َ
 َوأ

 ََ ِ ٌّ نِس ََكَن رَِصةٞل  ََ  ٱۡۡلِ ِ ٌّ َِّ َحُػُٔذوَن ثِرَِصةل   ًۡ  ٱۡۡلِ ُْ ـََزاُدو
ٗلة  َْ   ٦َر

 
“Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan 

kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan 

jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya 

kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan.” 

“(Yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu 

kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan 

mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami.” 

“dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia 

tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.” 
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“Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami 

selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas 

terhadap Allah.” 

“Dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin 

sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta 

terhadap Allah.” 

“Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara 

manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki 

di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa 

dan kesalahan.”(Jin:1-6) 

 

 

 

16.  Al-Ikhlas 
 

َٔ  كُۡو  ُْ ُ َظٌد  ٱّللا
َ
ُ   ١أ دُ  ٱّللا ٍَ ًۡ ئَُلۡ   ٢ ٱلطا َ ًۡ يَِِلۡ َول َ   ٣ل

 ُ ًۡ يَُسَ لا َ َظُدۢ  ۥَول
َ
ا أ ًٔ   ٤ُنُف

“Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.” 

“Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala 

sesuatu.”“Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan.”“Dan tidak ada seorangpun yang setara 

dengan Dia."(Al-Ikhlas:1-4) 
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17.  Al-Falaq 

 

ُغُٔذ ثَِرّبِ  كُۡو 
َ
ة َخيََق   ١ ٱىَۡفيَقِ أ ٌَ  ِ ِ   ٢ٌَِ ََشّ ٌَِ ََشّ َو

ِ   ٣ََغِشٍق إَِذا َوكََت  ٌَِ ََشّ ََّٰثَِّٰخ َو ٌَِ ٤ ٱىُۡػَلدِ ِػ  ٱجلافا  َو
ِ َظةِشٍد إَِذا َظَصَد    ٥ََشّ

 
“Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang 

Menguasai subuh.“Dari kejahatan makhluk-Nya.” 

“Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.” 

“Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 

menghembus pada buhul-buhul.”Dan dari kejahatan 

pendengki bila ia dengki"(Al-Falaq:1-5) 

 

18. An-Nas 
 

ُغُٔذ ثَِرّبِ  كُۡو 
َ
ِ   ٢ ٱجلاةِس َميِِم   ١ ٱجلاةِس أ َّّٰ  ٱجلاةِس إَِل

٣   ِ َٔاِس ٌَِ ََشّ َۡٔش ۡ ِاةِس  ٱل ِي ٤ ٱۡۡلَ َۡٔشُِٔس ِػ  ٱَّلا يُ
ََ  ٥ ٱجلاةِس ُضُدورِ  ِاحِ  ٌِ   ٦ ٱجلاةِس وَ  ٱۡۡلِ

 
“Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang 

memelihara dan menguasai) manusia.”“Raja manusia.” 
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“Sembahan manusia.”“Dari kejahatan (bisikan) syaitan 

yang biasa bersembunyi.”“yang membisikkan (kejahatan) 

ke dalam dada manusia.”“dari (golongan) jin dan 

manusia.”(An-Nas:1-6) 

 

C. Ayat pembatalkan sihir  

 

Ayat di bawah ini di baca  setelah selesai sholat juda bisa 

untuk ruqyah mandiri atau untuk orang lain
5
.  

ِ  ِمۡسِب ِنَٰمۡح ٱّللا ًِ  ٱلرا  ١ ٱلراِظي

ۡخنُيَ 
َ
ْ أ ًۡ وَ  ٱجلاةِس َشَعُرٓوا ُْ ُجٔ َْ وََصةُٓءو بِِصۡعٍر َغِظيم   ٱۡشَتۡ

١١٦  
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi 

Maha Penyayang.   

Mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang 

banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang 

besar (mena´jubkan).(Al-A‟raf:116) 

                                                 
5 Di terangkan dalam kitab Fathul Malik Majid 

hal.11. 
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ََٔرَع   ئَُن  ٱۡۡلَقُّ ـَ ٍَ ٔاْ َحۡػ ة ََكُُ ٌَ   ١١٨َوَبَؽَو 
Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu 

mereka kerjakan. (Al-A‟raf:118). 

ة ِصۡبُذً ثِِّ  ٌَ ۡۖ ۡعُر َ إِنا  ٱلّصِ ُّ  ٱّللا َ إِنا  ۥٓ َشُيۡجِؽيُ ََل يُۡطيُِط  ٱّللا
َو  ٍَ ََ َخ ۡفِصِدي ٍُ ۡ   ٨١ ٱل

Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya 

Allah akan menampakkan ketidak benarannya" 

Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus 

berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan 

(Yunus:81) 

ةِظرُ َوََل ُحۡفيُِط  َِتَّٰ  ٱلصا
َ
  ٦٩َظۡيُر أ

Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia 

datang"(toha:69) 

ُ  َوَيُِۡصَكَ  ا َغزِيًزا  ٱّللا   ٣َُۡۡصً
dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang 

kuat (banyak).(al fath:3) 

 



 
50 | SADIQUL ALIM 

 

 ٓ َِة ََّٰب  َذَفَذۡع ثَۡن
َ
ةٓءِ أ ٍَ ٍِر   ٱلصا َٓ ِۡ ٌُّ ةٓء   ٍَ ِ ۡرَُة   ٫ث َوـَضا

ۡرَض 
َ
ُٗة ـَ  ٱۡۡل ةٓءُ  ٱتۡلََق ُخُئ ٍَ ۡ ۡمر  كَۡد كُِدَر  ٱل

َ
َٰٓ أ   ٬لََعَ

“Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan 

(menurunkan) air yang tercurah.” 

“Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, 

maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang 

sungguh telah ditetapkan.”(al-Qomar:11-12) 

 

ُ َنَذَت   ٖۚ إِنا  ٱّللا َُة۠ َورُُشِلٓ
َ
ۡؽيََِبا أ

َ
َ َۡل   ٢١كَِٔيٌّ َغزِيٞز  ٱّللا

Allah telah menetapkan: "Aku dan rasul-rasul-Ku pasti 

menang". Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha 

Perkasa.(Al-Mujadalah:21) 

 

ۡ لََعَ  َّكا َٔ َ َحَذ ٌَ ِ َو ُّ  ٱّللا َٔ َظۡصُج ُٓ َ إِنا  ۥَٓۚ َذ ِ  ٱّللا ۡمرِه
َ
  ٣ ۦَبَّٰيُِؼ أ

Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya 

Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya 

Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. ( 

At_thalaq:3) 

 

D. 10 Ayat Surah Al-Baqarah  
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Di riwayatkan dari muqbil bin yasar Rosulullah saw   

bersabda siapa saja yang mau membaca  surah Al-Baqarah  

di malam hari maka orang tersebut tidak akan di ganggu 

oleh syethon dan hal yang membeci pada dirinya juga di 

bacakan orang yang kena gangguan jina insa allah akan 

sadar.
6
 

 ًٓ ٓ َّٰلَِم  ١ ال ذالِنَي  ٱىِۡهَتَُّٰت  َذ ٍُ ٗدى ىِّيۡ ُْ  ٢ََل َرۡيَتَۛ ذِيِِّۛ 
 ََ ِي ِ  ٱَّلا َُِٔن ث ٌِ َٔن  ٱىَۡؾۡيتِ يُۡؤ ٍُ ةَ َوُيلِي َّٰٔ يَ ًۡ  ٱلطا ُٓ ة َرَزكَۡجَّٰ ٍا َوِم

ََ  ٣يُِفُِلَٔن  ِي ٌَِ  َوٱَّلا ُزَِل 
ُ
ةٓ أ ٌَ ُزَِل إحَِلَۡم َو

ُ
ةٓ أ ٍَ ِ َُِٔن ث ٌِ يُۡؤ

 ِ َُِٔن  ٱٓأۡلِخَرةِ َرۡجيَِم َوب ِ ٔك ًۡ يُ ْوَلَٰٓهَِم  ٤ُْ
ُ
َِ  أ ٌّ ٗدى  ُْ  َّٰ لََعَ

 ًُ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ۖۡ َوأ ًۡ ِٓ ِ ّب ۡفيُِعٔنَ را ٍُ ۡ   ٥ ٱل

 

1. Alif laam miim 

2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertakwa 

3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki 

yang Kami anugerahkan kepada mereka 

                                                 
6
 Kitab Khazinatul Asror, hal 137 
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4. dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang 

telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah 

diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya 

(kehidupan) akhirat 

5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan 

mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung 

 ُ َٔ  ٱّللا ُْ َّ إَِلا  َّٰ َۚ ٱىَۡليُّ  ٱىَۡحُّ ََلٓ إَِل ُخُذهُ  ُٔم
ۡ
َۚ  ۥََل دَأ ٔۡمٞ َِحٞ َوََل َُ ِش

 ُ ة ِػ  ۥلا َمََّٰنَّٰتِ ٌَ ة ِػ  ٱلصا ٌَ ۡرِض  َو
َ
َ َذا  ٱۡۡل ِيٌَ يَۡشَفُع  ٱَّلا

ۖۡ َوََل  ۚۦَ إَِلا بِإِۡذُِِّ  ۥٓ ِغَِدهُ  ًۡ ُٓ ة َخيَۡف ٌَ ًۡ َو ِٓ يِۡدي
َ
ة َبنۡيَ أ ٌَ  ًُ َحۡػيَ

ٍِِّ  يُؽٔنَ َُيِ  َۡ ِغيۡ ِ ٌّ ء   ٓ  ۦٓ بََِشۡ ة َشة ٍَ ِ ُّ إَِلا ث َءَۚ وَِشَع ُنرِۡشيُّ
َّٰتِ  َمََّٰن ۡرَضۖۡ وَ  ٱلصا

َ
َٔ  ۥُٔدهُ  ُٔ َوََل َي  ٱۡۡل ُْ َۚ َو ة ٍَ ُٓ  ٱىَۡػِلُّ ِظۡفُظ

 ًُ َِ  إِۡنَراهَ ِػ  ََلٓ  ٢٥٥ ٱىَۡػِظي َ  ٱّلِي ََ  ٱلرُّۡشدُ كَد دابَنيا ٌِ َۚ ِ  ٱىَۡغّ
 ِ َ يَۡسُفۡر ث ٍَ َُّٰؾٔتِ َذ ِ  ٱىطا َۢ ث ٌِ ِ َوُيۡؤ َصَم َذَلِد  ٱّللا ٍۡ  ٱۡشَذ

 ِ ۡثَقَّٰ  ٱىُۡػۡرَوةِ ث ُٔ ۡ ۗٞ وَ  ٱُفَِطةمَ ََل  ٱل ة َٓ َ ُ ل ًٌ  ٱّللا ٍِيٌع َغيِي   ٢٥٦َش
 ُ ََ َوِِلُّ  ٱّللا ِي ََ  ٱَّلا ِ ٌّ  ً ُٓ ْ َُيۡرُِص ٔا ُِ ٌَ يَُمَِّٰخ َءا رِ  إََِل  ٱىظُّ  ٱجلُّٔ

ََ وَ  ِي ًُ  ٱَّلا ُْ ۡوحِلَةُٓؤ
َ
ْ أ َُّٰؾُٔت َزَفُرٓوا ََ  ٱىطا ِ ٌّ  ً ُٓ رِ َُيۡرُِصَٔج  ٱجلُّٔ
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يَُمَّٰ إََِل  ۡضَحَُّٰت  ِخ  ٱىظُّ
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
وَن  ٱجلاةرِ  أ ة َخَِِّٰلُ َٓ ًۡ ذِي ُْ

٢٥٧  
 

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus 

mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. 

Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang 

dapat memberi syafa´at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah 

mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di 

belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa 

dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi 

Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa 

berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi 

Maha Besar 

256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 

yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang 

tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui 
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257. Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia 

mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada 

cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-

pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka 

daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu 

adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya 

 

 ِ ا ة ِػ  ّلّلِ َّٰتِ ٌَ َمََّٰن ة ِػ  ٱلصا ٌَ ۡرِض  َو
َ
ة ِػٓ  ٱۡۡل ٌَ  ْ ِإَون ُتۡجُدوا

ٔهُ َُيَةِشۡجُسً ثِِّ  ۡو ُُتُۡف
َ
ًۡ أ ُُفِصُس

َ
ۖۡ أ ُ َ يََشةُٓء  ٱّللا ٍَ ِ َذَيۡؾفُِر ل

ۗٞ وَ  َ يََشةُٓء ٌَ ُب  ُ َوُيَػّذِ ء  كَِديٌر  ٱّللا ِ ََشۡ
َّٰ ُكّ ََ  ٢٨٤لََعَ ٌَ  َءا

ُزِ  ٱلراُشُٔل 
ُ
ٓ أ ة ٍَ ِ ّبِِّ ث ٌَِ را َُِٔنَۚ وَ  ۦَل إحَِلِّۡ  ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ََ  ٱل ٌَ ُكٌّ َءا

 ِ ِ ث َلَٰٓهَِهذِِّ  ٱّللا ٌَ َِ  ۦَورُُشيِِّ  ۦَوُكُذجِِّ  ۦَو ٌّ َظد  
َ
ََل ُجَفّرُِق َبنۡيَ أ

َِة ِإَوحَلَۡم  ۚۦَ رُُّشيِِّ  ۖۡ ُدۡفَراََُم َربا َِة َؼۡػ
َ
َِة َوأ ٍِۡػ ْ َش ٔا ُ َوكَةل

 ۡ ِطُۡي ٱل ُ يَُسّيُِؿ  ََل  ٢٨٥ٍَ ة  ٱّللا ٌَ ة  َٓ َ َۚ ل ة َٓ َجۡفًصة إَِلا ُوۡشَػ
ة  ٌَ ة  َٓ َِةٓ  ٱۡزتََصَجۡخۗٞ َنَصَجۡخ وََغيَۡي اِصي َِة ََل دَُؤاِخۡذَُةٓ إِن ن َربا

 ُّ ة َۡحَيَۡذ ٍَ ا َن ٓ إِۡۡصٗ َِة ٍِۡو َغيَۡي َِة َوََل ََتۡ َۚ َربا َُة
ۡ
ۡخَؽأ

َ
ۡو أ

َ
لََعَ  ۥأ

 ََ ِي َِ  ٱَّلا َۚ َربا َِة َِة  ةٌَِ َرۡجيِ ِيۡ ٍّ ة ََل َؼةَكَح جَلَة ثِِّ َوََل َُتَ  ۖۦۡ ٌَ
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ِاة وَ  ٱۡخُؿ وَ  َٓۚ جَلَة وَ  ٱۡؽفِرۡ َخ َِة َِة ـَ  ٱرَۡۡحۡ َّٰ ىَى ۡٔ َُخ َم
َ
َُةأ لََعَ  ٱُُۡصۡ

ٔۡمِ  ََ  ٱىَۡل َّٰفِرِي   ٢٨٦ ٱىَۡك
 

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan 

apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang 

ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya 

Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang 

perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang 

dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-

Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Rasul 

telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya 

dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 

Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka 

mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara 

seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", 

dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". 

(Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan 

kepada Engkaulah tempat kembali". Allah tidak membebani 

seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan 

ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 
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(Mereka berdoa): "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 

sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 

kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri 

maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 

Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap 

kaum yang kafir" 

 

E. Doa - doa mashur 

Mengangkat Kedua Tangan saat Berdoa 

ةنَ  ٍَ َْ َشيْ ًْ  َخ ًَ كَةَل إِنا َرباُس ُ َغيَيِّْ وََشيا َْ اجلاِِبِّ َضلا اّللا َخ
ْن 

َ
ِ أ َْ َخجِْده ٌِ ًٌ يَْصَذْعِِي  ة َظِِيٌّ َنرِي ٍَ ُْ يَرَْذَع إحَِلِّْ يََديِّْ َذَۡيُدا

ْو كَةَل َخةنَِجتَنْيِ 
َ
 ِضْفًرا أ

Dari Salman, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

'Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Hidup Kekal, lagi Maha 

Pemurah, Malu dari hamba-Nya yang mengangkat kedua 

tangannya kepada-Nya kemudian mengembalikannya 
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dengan tangan hampa atau berkata, "...dengan kedua 

tangannya yang tidak mendapatkan apa-apa (sia-sia),"
7
. 

ةُج  َِة اْۡلَضا َث ثُٔ َٗعِضٍم َظدا
َ
َِة أ َث ةٍر َظدا َُ بَشا ُد بْ ٍا َِة ُُّمَ َث َظدا

 
َ
َْ أ ِِب َنسٍِۡي َخ

َ
َِ أ ْ َْ ََيَِْي ث اُف َخ ٔا َريَْرَة الطا ُْ ِِب 

َ
َْ أ ِِب َصْػَفٍر َخ

ُّ كَةَل  ُ َخِْ ًَ زاََلُث  رَِِضَ اّللا ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا كَةَل رَُشُٔل اّللا
َٔاِلِ  ْ َٔةُ ال َصةـِرِ َوَدْغ ٍُ ْ َُٔة ال ْظئُِم َوَدْغ ٍَ ْ َٔةُ ال َٔاٍت ُمْصَذَضةثَةٌت َدْغ َدَغ

 لََعَ َوَلِهِ 

Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abu 

Ashim menceritakan kepada kami, Al Hajjaj Ash-Shawwaf 

menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari 

Abu Ja'far, dari Abu Hurairah —radhiyallahu anhu—, ia 

berkata, Rasulullah SAW bersabda. "Tiga do 'a yang 

mustajab: (1) Do'a orang yang teraniaya, (2) Do 'a orang 

yang dalam perjalanan, dan (3) Do'a  orangtua kepada 

anaknya '. "
8
  

1. Do‟a Sebelum Belajar  

                                                                            
                                                 
7
  Shahih: Shahih Abu Daud :1337 

8
 Hasan: Ash-Shahihah (598 dan 1797). 
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“Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku 

karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku 

termasuk golongannya orang-orang yang shaleh.” 

2. Do‟a Setelah Belajar  

                                                                                                                      
“Ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran, 

sehinggga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah 

kepada kami kejelekan sehingga kami dapat 

menjauhinya.” 

3. Doa Minta Rezeki  
 

َنا َماِئَدةً  ِمنَ  السََّماءِ  َتُكونُ  لََنا ِعيًدا ِِلَوَّلَِنا َوآِخرِنَا  رَب ََّنا أَْنزِلْ  َعَلي ْ
ۖ   َواْرزُقْ َنا َوأَْنتَ  َخي ْرُ  الرَّازِِقيَ   َوآيَةً  ِمْنكَ  

 
 
 

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; beri rzekilah kami, dan 

Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama (QS. Al-

ma'idah :114) 
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4. Do‟a Agar cepat hamil 

ۡخنُي  وَ 
َ
ةَ أ َِة كُرا َّٰذِ َِة َوُذّرِيا ۡزَنَِّٰص

َ
َۡ أ ٌِ ۡت جَلَة  َْ َِة  َِةَربا  ٱۡصَػيۡ

ة  ًٌ ة ٌَ ِ ذالِنَي إ ٍُ   ٧٤لِيۡ
"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri 

kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), 

dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang 

bertakwa. (Al-Furqon :74) 

5. Do‟a Nabi Zakaria 

 

َعاءِ  ْيعُ  الدُّ ۖ   ِإنَّكَ  َسَِ  َربِّ  َىبْ  ِلْ  ِمنْ  َلُدْنكَ  ُذرِّيَّةً  طَيَِّبةً  

 

"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak 

yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." 

(QS Ali Imran: 38) 

 

Pada saat itu nabi Zakaria sulit mendapat keturunan. 

kisah nabi Zakaria sangat dramatis. dalam doa beliau 

seperti yang tercantum dala Al-Qur'an surat Maryam ayat 

4-6, nabi Zakaria memiliki istri yang mandul. beliau 

sudah lama menikah tapi istrinya tidak kunjung hamil. 

namun karena doa yang di panjatkan nabi Zakaria dengan 
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lemah lembuh dan penuh keikhlasan Allah pun 

mengabulkan doanya. 

6. Doa Nabi Ibrahim 

Diriwayatkan dalam Al-Qur'an nabi Ibrahim semasa 

hidupnya sulit di karuniai keturunan. beliau terus 

berusaha dan tak henti-hentinya untuk berdoa. Doa nabi 

Ibrahim supaya cepat hamil ini terdapat pada Al-Qur'an 

surat As Shaffat ayat 100. 

 َربِّ  َىبْ  ِلْ  ِمنَ  الصَّاِِلِْيَ 

 

"Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) 

yang termasuk orang-orang yang saleh."(QS. As Shaffat 

:100) 

7. Doa Sebelum Makan 

 اَللُّّٰهمَّ  بَارِكْ  لََنا ِفْيَما َرَزقْ تَ َنا َوِقَنا َعَذابَ  النَّارِ 
 "Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah 

Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari 

siksa api neraka" 

 

 

8. Doa Sesudah Makan 
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 َاِلَْْمدُ  ِ للِ  الَِّذىْ  اَْطَعَمَنا َوَسَقانَا َوَجَعَلَنا ُمْسِلِمْيَ 
 "Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami 

dan minuman kami, serta menjadikan kami sebagai 

orang-orang islam" 

9. Doa Sesudah  Minum 

َاِلَْْمدُ  ِ للِ  الَِّذىْ  َجَعَلوُ  َعْذبًا فُ رَاتًا ِبَرْْحَِتوِ  وَلَْ  ََيَْعْلوُ  ِمْلًحا اَُجاًجا 
 ِبُذنُ ْوبَِنا

"Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini 

(minuman) segar dan menggiatkan dengan rahmat-Nya 

dan tidak menjadikan air ini (minuman) asin lagi pahit 

karena dosa-dosa kami" 

10.  Doa Ketika Makan Lupa Membaca Doa 

 ِبْسمِ  اللِ  ِفِ  أَوَّلِوِ  َوآِخرِهِ 
 

 "Dengan menyebut nama Allah pada awal dan 

akhirnya" 

11. Doa Sebelum Tidur 
 

 ِبْسِمكَ  اللُّّٰهمَّ  َاْحَيا َواَُمْوتُ 
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 "Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku hidup dan 

aku mati". 

12.  Doa Ketika Mimpi Buruk 

 اَللُّّٰهمَّ  ِإنِّ  أَُعْوذُ  ِبكَ  ِمنْ  َعَملِ  الشَّْيطَانِ  َوَسيِّئَاتِ  ْاَِلْحاَلمِ 
 

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan 

kepada Engkau dari perbuatan setan dan dari mimpi-

mimpi yang buruk" 

13.  Doa Ketika Mendapat Mimpi Baik 

 َاِلَْْمدُ  ِ للِ  الَِّذيْ  َقْطلَ  اِلَْاَجتِ 
 

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi hajatku" 

 

 

14. Doa Bangun Tidur 

 

 َاِلَْْمدُ  ِ للِ  الَِّذىْ  َاْحَيانَا بَ ْعَدَمآ اََماتَ َنا َواِلَْيوِ  النُُّشْورُ 
 

 "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami 

sesudah kami mati (membangunkan dari tidur) dan 

hanya kepada-Nya kami dikembalikan" 
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15. Doa Masuk Kamar Mandi  

 اَللُّّٰهمَّ  ِانّْ  اَُعْوُذِبكَ  ِمنَ  اْْلُُبثِ  َواْْلََبآِئثِ 
 "Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari godaan 

syetan  laki-laki dan setan perempuan" 

 

 

16. Doa Istinja 

 اَللُّّٰهمَّ  َحسِّنْ  فَ ْرِجىْ  ِمنَ  اْلَفَواِخشِ  َوَظهِّرْ  قَ ْلِبْ  ِمنَ  الن َِّفاقِ 
 

"Wahai Tuhanku, sucikanlah hatiku dari sifat kepura-

puraan (munafiq) serta peliharalah kemaluanku dari 

perbuatan keji" 

 

17. Doa Keluar Kamar Mandi Atau Toilet 

 ُغْفرَاَنكَ  اِلَْْمدُ  ِ للِ  الَِّذىْ  اَْذَىبَ  َعّن  ْااَلَذى َوَعافَاِنْ 

 

"Dengan mengharap ampunanMu, segala puji milik 

Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku 

dan yang telah menyejahterakan." 
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18. Doa Menjelang Sholat Shubuh 

 

نْ َيا َوِضْيقِ  يَ ْومِ  اْلِقَياَمةِ   اَللُّّٰهمَّ  ِانِّ  اَُعْوذُ  ِبكَ  ِمنْ  ِضْيقِ  الدُّ
 "Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 

dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. (HR. 

Abu Daud)" 

 

19. Doa Menyambut Pagi hari 

 

َنا َوِبكَ  ََنَْيا َوِبكَ  ََنُْوتُ  َواِلَْيكَ   اَللُّّٰهمَّ  ِبكَ  َاْصَبْحَنا َوِبكَ  اَْمَسي ْ
 النُُّشْورُ 

 "Ya Allah, karena Engkau kami mengalami waktu pagi 

dan waktu petang, dan karena Engkau kami hidup dan 

mati dan kepada-Mu juga kami akan kembali." 

20. Doa Menyambut Sore Hari 

َنا َوِبكَ  َاْصَبْحَنا َوِبكَ  ََنَْيا َوِبكَ  ََنُْوتُ  َواِلَ ْيكَ   اَللُّّٰهمَّ  ِبكَ  اَْمَسي ْ
رُ   اْلَمِصي ْ

 

"Ya Allah, karena Engkau kami mengalami waktu petang 
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dan waktu pagi, karena Engkau kami hidup dan mati dan 

kepada-Mu juga kami akan kembali." 

21.  Doa Ketika Bercermin 

 َاِلَْْمدُ  ِ للِ   َكَما َحسَّْنتَ  َخْلِقىْ   َفَحسِّ نْ  ُخُلِقىْ 
 

 "Segala puji bagi Allah, baguskanlah budi pekertiku 

sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa wajahku" 

22. Doa Masuk Rumah 

رَاْلَمْخرَجِ  ِبْسمِ  اللِ  َوَلََْنا  رَاْلَمْوِلجِ  َوَخي ْ اَللُّّٰهمَّ  ِانّْ  َاْسأَُلكَ  َخي ْ
ْلَنا  َوِبْسمِ  اللِ  َخَرْجَنا َوَعَلى اللِ  رَبّ َنا تَ وَكَّ

 

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu baiknya 

tempat masuk dan baiknya tempat keluar dengan 

menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut 

nama Allah kami keluar dan kepada Allah Tuhan kami, 

kami bertawakkal" 

23. Doa Keluar Rumah / Doa Bepergian 

 ِبْسمِ  اللِ  تَ وَكَّْلتُ  َعَلى اللِ  اَلَحْولَ  َوالَقُ وَّةَ  ِاالَّ  بِالل
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"Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada 

Allah, tiada daya kekuatan melainkan dengan pertologan 

Allah." 

24. Doa Memakai Pakaian 

ِبْسمِ  اللِ  اَللُّّٰهمَّ  ِانِّ  َاْسأَُلكَ  ِمنْ  َخْيِهِ  َوَخْيِ  َماُىوَ  َلوُ  َواَُعْوُذِبكَ  
 ِمنْ  َشرِّهِ  َوَشرَِّما ُىَوَلوُ 

 

"Dengan nama-Mu yaa Allah akku minta kepada Engkau 

kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada 

padanya, dan aku berlindung kepada Engkau dari 

kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya" 

 

25. Doa Memakai Pakaian Baru 
 

 َاِلَْْمدُ  لِلّّٰوِ  الَِّذىْ   َكَساِنْ  َىَذا َوَرَزقَِنْيوِ  ِمنْ  َغْيِ  َحْولٍ  ِمنِّْ  َوالَقُ وَّةٍ 
 

"Segala puji bagi Allah yang memberi aku pakaian ini 

dan memberi rizeki dengan tiada upaya dan kekuatan 

dariku" 
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26. Doa Melepas Pakaian 

 ِبْسمِ  اللِ  الَِّذيْ  الَ  إَِلوَ  ِإالَّ  ُىوَ 
 

 "Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain-Nya" 

27. Doa  Ilmu Yang Bermanfaat 

 

َُلكَ  ِعْلًما نَاِفًعا َورِْزقًا طَيًِّبا َوَعَمالً  ُمتَ َقبَّالً   اَللُّّٰهمَّ  ِانِّ  َاْسا 
 "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu 

yang berguna, rezki yang baik dan amal yang baik 

Diterima. (H.R. Ibnu Majah)" 

 

28. Doa Berpergian 

 

َنا َسَفَرنَا َىَذا َواْطِوَعنَّابُ ْعَدهُ  اَللُّّٰهمَّ  اَْنتَ   اَللُّّٰهمَّ  َىوِّنْ  َعَلي ْ
َفُةِف  ااْلَْىلِ   الصَّاِحبُ  ِف  السََّفرَِواْْلَِلي ْ

  

"Ya Allah, mudahkanlah kami berpergian ini, dan 

dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani 

dalam berpergian, dan Engkau pula yang melindungi 

keluarga." 
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29. Doa Naik Kendaraan 

ُسْبَحانَ  الَِّذىْ  َسخَّرَلََنا َىَذا َوَماُكنَّاَلوُ  ُمْقرِِنْيَ  َواِنَّآ ِاَل  رَب َِّنا 
َقِلبُ ْونَ   َلُمن ْ

 

 "Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami 

(kendaraan) ini. padahal sebelumnya kami tidak 

mampu untuk menguasainya, dan hanya kepada-Mu lah 

kami akan kembali " 

30. Doa Naik Kapal 

 ِبْسمِ  اللِ  ََمَْرَىا َوُمْرَسَهآِانَّ  َرّبِّْ  َلَغُفْوٌررَِّحْيمٌ 
 

"Dengan nama Allah yang menjalankan kendaraan ini 

berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku benar-

benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" 

 

31. Doa Ketika Sampai di Tempat Tujuan 

 

 َاِلَْْمدُ  ِ للِ  الَِّذى َسَلَمِن  َوالَِّذى اََوِن  َوالَِّذى ََجَعَ  الشَّْملَ  بِ 
 

"Segala puji bagi Allah, yang telah menyelamatkan akau 

dan yang telah melindungiku dan yang mengumpulkanku 

dengan keluargaku." 
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32. Doa Ketika Menuju Masjid 

اَللُّّٰهمَّ  اْجَعلْ  ِفْ  قَ ْلِب  نُ ْورًا َوِف  ِلَساِنْ  نُ ْورًا َوِفْ  َبَصرِىْ  نُ ْورًا 
َوِفْ  ََسِْعىْ  نُ ْورًا َوَعنْ  َيَسارِىْ  نُ ْورًا َوَعنْ  ََيِْيِنْ  نُ ْورًا َوفَ ْوِقىْ  نُ ْورًا 

 َوََتِْتْ  نُ ْورًا َواََماِمىْ  نُ ْورًا َوَخْلِفىْ  نُ ْورًا َواْجَعلْ  لِّْ  نُ ْورًا

 

"Ya Allah, jadikanlah dihatiku cahaya, pada lisanku 

cahaya dipandanganku cahaya, dalam pendengaranku 

cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku cahaya, dari 

atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari depanku 

cahaya, belakangku cahaya, dan jadikanlah untukku 

cahaya." (H.R. Bukhari dan Muslim) 

 

33. Doa Masuk Masjid 
 

 اَللُّّٰهمَّ  افْ َتحْ  ِلْ  اَبْ َوابَ  َرْْحَِتكَ 
 

 "Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu" 

34. Doa Keluar Masjid 

 اَللُّّٰهمَّ  ِانِّ  َاْسأَُلكَ  ِمنْ  َفْضِلكَ 
 

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-

Mu" 
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35. Doa Akan Membaca Al-Qur'an 

اَللُّّٰهمَّ  افْ َتحْ  َعَلىَّ  ِحْكَمَتكَ  َواْنُشرْ  َعَلىَّ  َرْْحََتكَ  َوذَكِّْرِنْ  
 َماَنِسْيتُ  يَاَذااَلَْاَللِ  َوْااِلْكرَامِ 

 

 "Ya Allah bukakanlah hikmahMu padaku, 

bentangkanlah rahmatMu padaku dan ingatkanlah aku 

terhadap apa yang aku lupa, wahai Dzat yang memiliki 

keagungan dan kemuliaan." 

36. Doa Setelah Membaca Al-Qur'an 

 وََّرْْحًَة. وَُّىًدى َونُ ْورًا اًماِامَ  ِلْ  َواْجَعْلوُ  بِاْلُقْرآِن. اْرَْحِْنْ  اَللُّّٰهمَّ 
ْرِنْ  اَللُّّٰهمَّ   َواْرزُْقِنْ  َماَجِهْلُت. ِمْنوُ  َوَعلِّْمِنْ  َماَنِسْيتُ  ِمْنوُ  ذَكِّ
 يَاَربَّ  ُحجَّةً  ِلْ  َواْجَعْلوُ  الن ََّهاٍر. َواَْطرَافَ  اللَّْيلِ  آنَآءَ  َوتَوُ  ِتالَ 

 اْلَعاَلِمْيَ 

 

"Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran yang agung, 

jadikanlah ia bagiku ikutan cahaya petunjuk rahmat. Ya 

Allah, ingatkanlah apa yang telah aku lupa dan ajarkan 

kepadaku apa yang tidak aku ketahui darinya, 

anugerahkanlah padaku kesempatan membacanya pada 
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sebagian malam dan siang, jadikanlah ia hujjah yang 

kuat bagiku, wahai Tuhan seru sekalian alam." 

 

37. Doa Untuk Menyembuhkan Jerawat Dan Bisul 
 

َهاَعّنِّْ  ِالصَِّغْيِ  اَْطِفىَ   اَللُّّٰهمَّ  ُمْطِفىَءاْلَكِبْيِ  َوُمَكِّبِّ
 "Ya Allah,Yang memadamkan yang besar dan Yang 

membesarkan yang kecil, padamkanlah penyakit ini 

dariku." 

 

38. Doa ketika sedang sakit gigi dan gusi 

 Rasullullah saw menganjurkan untuk membaca doa 

berikut ini. 

 

َضعْ  َيَدكَ  َعَلى الَِّذى تََألََّ  ِمنْ  َجَسِدكَ  َوُقلْ  ِبْسمِ  اللِ  ,َثالَ  ثًا  
 .َوُقلْ  َسْبعَ  َمرَّاتٍ  أَُعوذُ  بِاللِ  َوُقْدرَ  تِوِ  ِمنْ  َشرِّ  َما َأِجدُ  َوُأَحاِذرُ 
 

“ Letakkan tanganmu pada tempat yang sakit dan 

bacalah Bismillah tiga kali, lalu bacalah "Aku 

berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari 

keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku 

khawatirkan." (HR. Muslim) 
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39. Doa Niat Wudhu 

 نَ َوْيتُ  اْلُوُضْوءَ  ِلَرْفعِ  اِلََْدثِ  ْااَلْصَغرِ  فَ ْرًضا لِلّّٰوِ  تَ َعاَل 
 

"Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadast kecil 

fardu (wajib) karena Allah ta'ala" 

 

40. Doa Setelah Wudhu 
 

َاْشَهدُ  اَنْ  الَّاَِلوَ  ِاالَّاللُ  َوْحَدهُ  اَلَشرِْيكَ  َلوُ  َوَاْشَهدُ  اَنَّ  
ُُمَمًَّداَعْبُدهُ  َوَرُسْولُُو. اَللُّّٰهمَّ  اْجَعْلِنْ  ِمنَ  الت َّوَّاِبْيَ  َواْجَعْلِنْ  ِمنَ  

 اْلُمَتَطهِّرِْيَن، َوْجَعْلِّنْ  ِمنْ  ِعَباِدكَ  الصَّاِِلِْيَ 
 

 

"Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha 

Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku mengaku 

bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Utusan 

Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-

orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari 

golongan orang-orang yang suci dan jadikanlah aku 

dari golongan hamba-hamba Mu yang shaleh" 

 

 

 

http://www.doaharianislami.com/2017/01/bacaan-doa-wudhu-dan-sesudah-wudhu.html
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41.  Doa berlindung dari keburukan 

 َْ ة ََكَن َخ ٍا ىُْخ َٗعنَِشَح َخ
َ
ِ كَةَل َشأ ْشَضِعّ

َ
َِ َُْٔـٍَو اْۡل ْ ـَْرَوةَ ث

َ كَةَىْخ ََكَن  ًَ يَْدُغٔ ثِِّ اّللا ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا رَُشُٔل اّللا
 ًْ َ ة ل ٌَ  ِ َْ ََشّ ٌِ ٍِيُْخ َو ة َغ ٌَ  ِ َْ ََشّ ٌِ ُغُٔذ ثَِم 

َ
ًا إِّّنِ أ ُٓ َحُلُٔل اليا

وْ  ٍَ ْخ
َ
 .أ

Dari Farwah bin Naufal Al Asyja'i RA, dia berkata, 

"Saya pernah bertanya kepada Aisyah RA tentang doa 

yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW memohon 

kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Aisyah RA 

menjawab, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah 

berdoa sebagai berikut, 'Ya Allah, aku berlindung 

kepada-Mu dari keburukan perbuatan yang telah aku 

lakukan dan yang belum aku lakukan.'" 
9
 

ًَ ََكَن  . ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا نا رَُشَٔل اّللا
َ
َِ َخجاةٍس أ ْ َْ اث َخ

 ِْ ٌَ ٍُْخ َوبَِم ٓا ْشيَ
َ
ًا لََم أ ُٓ ُْخ ِإَوحَلَْم َحُلُٔل اليا َّكا َٔ ُخ وََغيَيَْم دَ

َُْخ 
َ
دَِم ََل إَِلَ إَِلا أ ُغُٔذ ثِػِزا

َ
ًا إِّّنِ أ ُٓ ُخ اليا ٍْ َججُْخ َوبَِم َخةَض

َ
أ

                                                 
9
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نُْس  َُّ َواْۡلِ ُٔت َواْۡلِ ٍُ ِي ََل َح َُْخ اىَْحُّ اَّلا
َ
ْن دُِغياِِن أ

َ
أ

ٔدُٔنَ  ٍُ  .َح

Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Rasulullah SAW 

pernah berdoa, "Ya Allah, sesunguhnya hanya kepada-

Mu lah aku berserah diri, hanya kepada-Mu lah aku 

beriman, hanya kepada-Mu lah aku bertawakal, hanya 

kepada-Mu lah aku kembali, dan hanya karena-Mu lah 

aku berbantah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 

kepada keagungan-Mu —tiada Tuhan selain Engkau— 

dari penyesatan-Mu kepadaku. Engkaulah yang hidup 

dan tidak akan pernah mati, sedangkan jin dan manusia 

pasti akan mati. "
10

  

ًَ ََكَن  ُ َغيَيِّْ وََشيا نا اجلاِِبا َضلا اّللا
َ
َريَْرةَ أ ُْ ِِب 

َ
َْ أ إَِذا ََكَن َخ

َِ ثاََلنِِّ  ِ وَُظْص ِد اّللا ٍْ ٌٌِع ِِبَ ٍَِع َشة ْشَعَر َحُلُٔل َش
َ
ِػ َشَفٍر َوأ

َْ اجلاةرِ  ٌِ  ِ َِة َٗعنًِذا ثِةّللا ـِْغْو َغيَيْ
َ
َِة َوأ َِة َضةِظجْ َِة َربا  .َغيَيْ

Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW 

apabila dalam perjalanan dan telah memasuki saat 

menjelang fajar, maka beliau akan mengucapkan, "Allah 
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Maha Mendengar dan Dia-lah yang menciptakan 

pendengaran. Dengan memuji Allah dan dengan ujian-

Nya yang baik kepada kami ya Tuhan kami, temanilah 

kami dan berikanlah kemurahan kepada kami." 

Rasulullah SAW mengucapkan doa tersebut dengan 

memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka.
11

  

ِِب   غَ
َ
ْشَػرِيِّ  ُمََٔس  أ

َ
َْ  اْۡل ُ  َضلا  اجلاِِبِّ  َخ ًَ  َغيَيِّْ  اّللا  وََشيا

 ُّ ُا
َ
َذا يَْدُغٔ ََكنَ  أ َٓ ِ َٗعءِ  ث ِل  الُّ ْٓ ًا اْؽفِْر َِل َخِؽيَئَِّت وََص ُٓ اليا

ًا اْؽفِْر َِل  ُٓ ٌِِّنِ اليا ًُ ثِِّ  ْغيَ
َ
َُْخ أ

َ
ة أ ٌَ ْمرِي َو

َ
اِػ ِػ أ ِإَوَْسَ

ًا اْؽفِْر  ُٓ ٍِْدي َوَُّكُّ َذلَِم ِغِِْدي اليا ْزِِل وََخَؽهِي وََخ َْ ي َو ِصّدِ
رُْت  َْسَ

َ
ة أ ٌَ ْرُت َو خا

َ
ة أ ٌَ ُخ َو ٌْ ة كَدا ٌَ َُْخ  َِل 

َ
ة أ ٌَ ْغيَُِْخ َو

َ
ة أ ٌَ َو

ٍء  ِ ََشْ
َُْخ لََعَ ُكّ

َ
ُر َوأ َؤّخِ ٍُ ْ َُْخ ال

َ
ُم َوأ َلّدِ ٍُ ْ َُْخ ال

َ
ٌِِّنِ أ ًُ ثِِّ  ْغيَ

َ
أ

 كَِديرٌ 

Dari Abu Musa Al Asy'ari RA dari Nabi Muhammad 

SAW, bahwasanya beliau pernah berdoa sebagai berikut, 

"Ya Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan, dan 

perbuatanku yang terlalu berlebihan dalam urusanku, 

serta ampunilah kesalahanku yang Engkau lebih 

                                                 
11

  Muslim 8:80 



 
76 | SADIQUL ALIM 

 

mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku dalam 

kesungguhanku, kemalasanku, dan ketidaksengajaanku 

serta kesengajaanku yang semua itu ada pada diriku. Ya 

Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu, dosa 

yang mendatang, dosa yang aku samarkan, dosa yang 

aku perbuat dengan terang-terangan dan dosa yang 

Engkau lebih mengetahuinya daripada aku, Engkaulah 

yang mengajukan dan Engkaulah yang mengakhirkan, 

serta Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. " 
12

  

 ًَ ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا َريَْرةَ كَةَل ََكَن رَُشُٔل اّللا ُْ ِِب 
َ
َْ أ َخ

ْضيِْط 
َ
ْمِري َوأ

َ
ُح أ ٍَ َٔ ِغْط ُْ ِي  ْضيِْط َِل دِيِِن اَّلا

َ
ًا أ ُٓ َحُلُٔل اليا

ة َِل ُدجَْيةَي اىاَِّت  َٓ ْضيِْط َِل ٓاِخَرِِت اىاَِّت ذِي
َ
َػةَِش َوأ ٌَ ة  َٓ  ذِي

َْٔت  ٍَ ْ ِ َخْۡيٍ َواْصَػْو ال
َػةدِي َواْصَػْو اْۡلََيةةَ زَِيةَدةً َِل ِػ ُكّ ٌَ

ِ ََشٍّ 
َْ ُكّ ٌِ  َراَظًح َِل 

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW 

pernah berdoa sebagai berikut, 'Ya Allah ya Tuhanku, 

perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku; 

perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat 
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kehidupanku; perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi 

tempat kembaliku! Jadikanlah ya Allah kehidupan ini 

mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan 

dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasan dari 

segala kejahatan!'".
13

 

ُّ ََكَن  ُا
َ
ًَ أ ُ َغيَيِّْ وََشيا َْ اجلاِِبِّ َضلا اّللا ِ َخ َْ َخجِْد اّللا َخ

َدى َواتلَُّق َواىَْػَفةَف َواىِْؾَِن  ُٓ ْ لَُم ال
َ
ْشأ

َ
ًا إِّّنِ أ ُٓ  َحُلُٔل اليا

Dari Abdullah bin Mas'ud RA dari Nabi Muhammad 

SAW, bahwasanya beliau pernah berdoa, "Ya Allah ya 

Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 

petunjuk, ketakwaan, kelembutan, dan kekayaan. "
14

  

.  ٍَ ًْ إَِلا َن كُُٔل ىَُس
َ
ًَ كَةَل ََل أ رَْر

َ
َِ أ ْ َْ َزيِْد ث ة ََكَن رَُشُٔل َخ

ُغُٔذ 
َ
ًا إِّّنِ أ ُٓ ًَ َحُلُٔل ََكَن َحُلُٔل اليا ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا اّللا

َرِم وََغَذاِب  َٓ ْ َْ اىَْػْضِز َواىَْهَصِو َواْۡلَُْبِ َواَْلُْخِو َوال ٌِ ثَِم 
 ٌَ َُْخ َخْۡيُ 

َ
ة أ َٓ ِ ة َوَزّك َْ ا َٔ ًا ٓاِت َجْفِِس َتْل ُٓ ة اىَْلِْبِ اليا َْ َْ َزَّكا

َْ ِغيٍْم ََل َحَِْفُع  ٌِ ُغُٔذ ثَِم 
َ
ًا إِّّنِ أ ُٓ ة اليا َْ ََل ْٔ ة َوَم َٓ َُْخ َوحِلُّ

َ
أ
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ٍة ََل  َٔ َْ َدْغ ٌِ َْ َجْفٍس ََل تَْشَجُع َو ٌِ َْ كَيٍْت ََل ََيَْشُع َو ٌِ َو
ة َٓ َ  .يُْصَذَضةُب ل

Dari Zaid bin Arqam RA, dia berkata, "Saya tidak akan 

mengatakan kepada kalian kecuali seperti apa yang 

pernah diucapkan Rasulullah SAW dalam doanya yang 

berbunyi, 'Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepada-

Mu dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kekikiran, 

kepikunan, dan siksa kubur. Ya Allah ya Tuhanku, 

berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia, 

sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik Dzat yang dapat 

mensucikannya, Engkaulah yang menguasai dan yang 

menjaganya. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku 

berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak berguna, 

hati yang tidak khusyu', diri yang tidak pernah puas, dan 

doa yang tidak terkabulkan."'' 
15
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42. Doa Mohon Petunjuk dan Kelurusan 

ًَ كُْو  . ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا ٍّ كَةَل كَةَل َِل رَُشُٔل اّللا َْ لََعِ َخ
َدى  ُٓ ْ ْدِّن َواذُْنْر ثِةل ِْْدِّن وََشّدِ ًا ا ُٓ رِيَق اليا َِْداَحَذَم اىؽا

 ًِ ْٓ َدادِ َشَداَد الصا  .َوالصا

Dari Ali RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah 

bersabda kepada saya, 'Hai Ali, ucapkanlah doa, Ya 

Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Jadikan petunjuk-

Mu sebagai jalanku dan kelurusan hidupku selurus anak 

panah.”
16

  

43. Doa dengan Wasilah Amalan-amalannya  

 ًَ ُ َغَييِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا َْ رَُشِٔل اّللا َر َخ ٍَ َِ ُخ ْ ِ ث َْ َخجِْد اّللا َخ
َوْوا إََِل 

َ
ـَأ َؽُر  ٍَ ْ ًْ ال ُْ َخَذ

َ
َن أ ْٔ شا ٍَ ة زاََلزَُح َجَفٍر َحَذ ٍَ َِ ُّ كَةَل ثَيْ ُا

َ
أ

َْ اْۡلََجِو ََغٍر ِػ َصَجٍو ـَةَْنَ  ٌِ ًْ َضْخَرٌة  ًِ ََغرِِْ ْخ لََعَ ـَ ؽا
ةًَل  ٍَ ْخ

َ
ًْ َِلَْػٍظ اجُْظُروا أ ُٓ ًْ َذَلةَل َبْػُغ ِٓ ـَةجَْؽَجَلْخ َغيَيْ

 َ ة َىَػوا اّللا َٓ ِ َ َتَػةََل ث ٔا اّللا ـَةْدُغ  ِ ة َضةِۡلًَح ّلِلا َْ ٔ ٍُ ٍِيُْذ َغ
                                                 

16
  Muslim 8:83 
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ًا  ُٓ ًْ اليا ُْ َظُد
َ
ًْ َذَلةَل أ ة َخُِْس َٓ اِن  َحْفرُُص ُّ ََكَن َِل َواِلَ إُِا

ًْ ـَإَِذا  ِٓ ْرَِع َغيَيْ
َ
ِِت َوِِل ِضجَْيٌح ِضَؾةٌر أ

َ
َشيَْخةِن َنجَِۡياِن َواْمَرأ

ة َرجَْو ثَِِنا  ٍَ ُٓ يا ـََصَليُْذ اِلَ َٔ ِ ُت ث
ْ
ًْ َظيَجُْخ َذَجَدأ ِٓ رَْظُخ َغيَيْ

َ
أ

ًْ ٓاِت َظَّتا  َضُر ـَيَ ٍم الشا ْٔ ى ِِب َذاَت يَ
َ
ُّ َُأ ُا

َ
ْمَصيُْخ َوأ

َ
 أ

ْظيُُت ـَِضبُْخ 
َ
ة ُنُِْخ أ ٍَ ة ـََعَيجُْخ َن ٌَ ة كَْد َُة ٍَ ُٓ ََٔصْدُت ـَ

 َْ ٌِ ة  ٍَ ُٓ وكَِظ
ُ
ْن أ

َ
ْزَرهُ أ

َ
ة أ ٍَ ِٓ ٍُْخ ِغَِْد رُُءوِش ثِةْۡلاَِلِب َذُل

َن  ْٔ جَْيُح َحَذَغةَؽ ة َوالّطِ ٍَ ُٓ جَْيَح َرجْيَ ْشِقَ الّطِ
َ
ْن أ

َ
ْزَرهُ أ

َ
ة َوأ ٍَ ِٓ ِم ْٔ َُ

ًْ َظَّتا َؼيََع اىَْفْضُر ـَإِْن ِغَِْد كَ  ُٓ َب
ْ
ِِب َوَدأ

ْ
ًْ يََزْل َذلَِم َدأ َدََما ـَيَ

ة  َٓ ٌِِْ َِٓم ـَةـُْرْج جَلَة  ّّنِ َذَػيُْخ َذلَِم اثْذَِؾةَء وَْص
َ
ًُ أ ُنَِْخ َتْػيَ

ة  َٓ ٌِِْ ْوا 
َ
ة ـُرَْصًح ـََرأ َٓ ٌِِْ  ُ ةَء َذَفَرَج اّللا ٍَ ة الصا َٓ ٌِِْ ـُرَْصًح ََُرى 

ة الصا  َٓ ْظَجبُْذ
َ
َُِح َخّمٍ أ ُّ ََكَُْخ َِلَ ابْ ًا إُِا ُٓ ةَء َوكَةَل اْْلَخُر اليا ٍَ

ثَْخ 
َ
ة ـَأ َٓ ة َجْفَص َٓ ة َُيِتُّ الرَِّصةُل اىنَِّصةَء َوَؼيَجُْخ إحَِلْ ٌَ َشّدِ 

َ
َنأ

َِةٍر  ٌِةاََح ِدي َِةٍر َذَذػِجُْخ َظَّتا ََجَْػُخ  ٍِةاَِح ِدي ِ ة ث َٓ َظَّتا ٓاتَِي
 َٓ ِ اداِق ـَِضبُْذ ة كَةىَْخ يَة َخجَْد اّللا َٓ ة َوَرْػُخ َبنْيَ رِْصيَيْ ٍا ة ـَيَ َٓ ِ ة ث

 ًُ ـَإِْن ُنَِْخ َتْػيَ ة  َٓ ٍُْخ َخِْ ًَ إَِلا ِِبَّلِِّ َذُل َ َوََل َتْفَذْط اْۡلَةَت اّللا
ة ـُرَْصًح َذَفَرَج  َٓ ٌِِْ َِٓم ـَةـُْرْج جَلَة  ّّنِ َذَػيُْخ َذلَِم اثْذَِؾةَء وَْص

َ
أ
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 َ ُرّزٍ ل
َ
ِصًۡيا ثَِفَرِق أ

َ
َصرُْت أ

ْ
ًا إِّّنِ ُنُِْخ اْشَذأ ُٓ ًْ َوكَةَل اْْلَخُر اليا ُٓ

 ُّ ْغِؽِِن َظّقِ َذَػَرْعُخ َغيَيِّْ ـََركَ
َ
ُّ كَةَل أ يَ ٍَ ة كََِض َخ ٍا ـَيَ

ة  َْ ُّ َبَلًرا َورَِٗعَء ٌِِْ ُّ َظَّتا ََجَْػُخ  ْزرَُغ
َ
َزْل أ

َ
ًْ أ ُّ ـَيَ ـَرَِؽَت َخِْ

ْت إََِل ـََضةءَ  َْ ٍِِْن َظّقِ كُيُْخ اذْ َ َوََل َتْظيِ ِّن َذَلةَل اداِق اّللا
ْٓزِئْ ِِب  َ َوََل تَْصَذ ة َذَلةَل اداِق اّللا َْ ة ـَُخْذ َٓ ِ دِيَْم اَْلََلرِ َورَِٗعن
َخَذُه 

َ
ة ـَأ َْ ْٓزُِئ ثَِم ُخْذ َذلَِم اَْلََلَر َورَِٗعَء ْشَذ

َ
َذُليُْخ إِّّنِ ََل أ

َت ثِِّ  َْ َِٓم  ـََذ ّّنِ َذَػيُْخ َذلَِم اثْذَِؾةَء وَْص
َ
ًُ أ ـَإِْن ُنَِْخ َتْػَي

ة ثَِقَ  ٌَ  ُ ة ثَِقَ َذَفَرَج اّللا ٌَ  ـَةـُْرْج جَلَة 

Dari Abdullah bin Umar RA dari Rasulullah SAW, 

beliau bersabda, "Ketika tiga orang laki-laki sedang 

berjalan, tiba-tiba hujan turun hingga mereka berlindung 

ke dalam sebuah gua yang terdapat di suatu gunung. 

Tanpa diduga sebelumnya, ada sebuah batu besar jatuh 

menutup mulut goa dan mengurung mereka di dalamnya. 

Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada 

temannya yang lain, 'Ingat-ingatlah amal shalih yang 

pernah kalian lakukan hanya karena mencari ridha Allah 

semata. Setelah itu, berdoa dan memohonlah pertolongan 

kepada Allah dengan perantaraan amal shalih tersebut, 
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mudah-mudahan Allah akan menghilangkan kesulitan 

kalian.' Tak lama kemudian salah seorang dari mereka 

berkata, "Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya mempunyai 

dua orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu, saya juga 

mempunyai seorang istri dan beberapa orang anak yang 

masih kecil. Saya menghidupi mereka dengan 

memggembalakan ternak. Apabila pulang dari 

menggembala, saya pun segera memerah susu dan saya 

dahulukan untuk kedua orang tua saya. Lalu saya berikan 

air susu tersebut kepada kedua orang tua saya sebelum 

saya berikan kepada anak-anak saya. Pada suatu ketika, 

tempat penggembalaan saya jauh, hingga saya pun baru 

pulang pada sore hari. Kemudian saya dapati kedua orang 

tua saya sedang tertidur pulas. Lalu, seperti biasa, saya 

segera memerah susu dan setelah itu saya membawanya 

ke kamar kedua orang tua saya. Saya berdiri di dekat 

keduanya serta tidak membangunkan mereka dari tidur. 

Akan tetapi, saya juga tidak ingin memberikan air susu 

tersebut kepada anak-anak saya sebelum diminum oleh 

kedua orang tua saya, meskipun mereka, anak-anak saya, 

telah berkerumun di telapak kaki saya untuk meminta 

minum karena rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut 

saya dan anak-anak saya jalankan dengan sepenuh hati 
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hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu 

bahwasanya saya melakukan perbuatan tersebut hanya 

untuk mengharap ridha-Mu, maka bukakanlah suatu 

celah untuk kami hingga kami dapat melihat cahaya!' 

Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta 'ala membuka celah 

lubang gua tersebut, berkat adanya amal perbuatan baik 

tersebut, hingga mereka dapat melihat langit. Salah 

seorang dari mereka berdiri sambil berkata, "Ya Allah ya 

Tuhanku, dulu saya mempunyai seorang sepupu 

perempuan {anak perempuan paman} yang saya sukai 

sebagaimana sukanya kaum laki-laki yang menggebu-

gebu terhadap kaum wanita. Pada suatu ketika saya 

pernah mengajaknya untuk berbuat mesum, tetapi ia 

menolak hingga saya dapat memberinya uang seratus 

dinar. Setelah bersusah payah mengumpulkan uang 

seratus dinar, akhirnya saya pun mampu memberikan 

uang tersebut kepadanya. Ketika saya berada diantara 

kedua pahanya {telah siap untuk menggaulinya}, tiba-

tiba ia berkata, 'Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah 

dan janganlah kamu membuka cincin {menggauliku} 

kecuali setelah menjadi hakmu.' Lalu saya bangkit dan 

meninggalkannya. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya 

Engkau pun tahu bahwasanya saya melakukan hal itu 
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hanya untuk mengharapkan ridha-Mu. Oleh karena itu, 

bukakanlah suatu celah lubang untuk kami!' Akhirnya 

Allah SWT membukakah sedikit celah lubang lagi untuk 

mereka bertiga. Seorang lagi berdiri dan berkata, "Ya 

Allah ya Tuhanku, dulu saya pernah menyuruh seseorang 

untuk mengerjakan sawah saya dengan cara bagi hasil. 

Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun 

berkata, 'Berikanlah hak saya kepada saya!' Namun saya 

tidak dapat memberikan kepadanya haknya tersebut 

hingga ia merasa sangat jengkel. Setelah itu, saya pun 

menanami sawah saya sendiri hingga hasilnya dapat saya 

kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan 

menggaji beberapa penggembalanya. Selang berapa lama 

kemudian, orang yang haknya dahulu tidak saya berikan 

datang kepada saya dan berkata, "Takutlah kamu kepada 

Allah dan janganlah berbuat zhalim terhadap hak orang 

lain!" Lalu saya berkata kepada orang tersebut, "Pergilah 

ke beberapa ekor sapi beserta para penggembalanya itu 

dan ambillah semuanya untukmu!" Orang tersebut 

menjawab, "Takutlah kepada Allah dan janganlah kamu 

mengolok-olok saya!" Kemudian saya katakan lagi 

kepadanya, "Sungguh saya tidak bermaksud mengolok-

olokmu. Oleh karena itu, ambillah semua sapi itu beserta 
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para pengggembalanya untukmu!" Akhirnya orang 

tersebut memahaminya dan membawa pergi semua sapi 

itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui 

bahwa apa yang telah saya lakukan dahulu adalah hanya 

untuk mencari ridha-Mu. Oleh karena itu, bukalah bagian 

pintu goa yang belum terbuka!" Akhirnya Allah pun 

membukakan sisanya, hingga mereka dapat keluar dari 

dalam goa yang tertutup oleh batu besar tersebut. 
17

  

44. Doa Ketika Mendapatkan Kesulitan 

ًَ ََكَن َحُلُٔل  ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا نا َُِِبا اّللا
َ
َِ َخجاةٍس أ ْ َْ اث َخ

ُ َربُّ  ًُ ََل إَِلَ إَِلا اّللا ًُ اْۡلَيِي ُ اىَْػِظي ِغَِْد اىَْهْرِب ََل إَِلَ إَِلا اّللا
ُ َربُّ الصا  ًِ ََل إَِلَ إَِلا اّللا رِْض اىَْػرِْش اىَْػِظي

َ
ةَواِت َوَربُّ اْۡل ٍَ

 ًِ  .َوَربُّ اىَْػرِْش اىَْهرِي

Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi Muhammad 

SAW pernah berdoa ketika dalam kesulitan yaitu, "Tiada 

Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha 

Penyantun. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Penguasa 
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arasy yang agung. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan 

langit dan bumi serta Tuhan arasy yang mulia.”
18

  

45. Doa Memohon Ampunan dan Keafiatan 

ًَ َحُلُٔل  ُ َغيَيِّْ وََشيا ثَة ثَْسٍر ِظنَي كُجَِظ اجلاِِبُّ َضلا اّللا
َ
ٍَِع أ  َش

 ُ ِ َضلا اّللا َذا َٗعَم كَةَم رَُشُٔل اّللا َْ َلةَِم  ٌَ ًَ ِػ  َغيَيِّْ وََشيا
 ُّ ْدِق ـَإُِا ًْ ثِةلّطِ ًا كَةَل َغيَيُْس ثُٔ ثَْسٍر ُث

َ
ًا ثََسي أ ِل ُث وا

َ
اْۡل

َع اىُْفُضٔرِ  ٌَ  ُّ ًْ َواىَْهِذَب ـَإُِا ِاحِ ِإَوياةُز ة ِػ اْۡلَ ٍَ ُْ ِ َو َع اىِِْبّ ٌَ

 ٍُ ْ َ ال ٔا اّللا ة ِػ اجلاةرِ وََشيُ ٍَ ُْ َظٌد َبْػَد َو
َ
ًْ يُْؤَت أ َ ُّ ل َػةـَةةَ ـَإُِا

ٔا َوََل  َػةـَةةِ َوََل ََتَةَشُدوا َوََل َتَجةَؽُغ ٍُ ْ َْ ال ٌِ ا  احْلَلِنِي َخْۡيً
اًُة َٔ ِ إِْخ ٔا ِغَجةَد اّللا ٔا َوََل دََداثَُروا َوُكُُٔ  َتَلةَؼُػ

Dari Abu Bakar RA, ketika Rasulullah SAW meninggal 

dunia, ia bercerita, "Rasulullah SAW berdiri di tempatku 

berdiri ini, tahun pertama (setelah hijrah) kemudian Abu 

Bakar menangis lalu melanjutkan, (Rasulullah bersabda), 

'Hendaknya kalian berlaku jujur. (Karena) sesungguhnya 

ia (kejujuran) bersama kebaikan, dan keduanya (akan 

berada) di surga. Jauhkanlah oleh kalian kebohongan, 
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(karena) sesungguhnya ia bersama kenistaan, dan 

keduanya (akan berada) di neraka. Mintalah kepada 

Allah ampunan, karena sesungguhnya ia tidak diberikan 

kepada seseorang setelah keyakinan yang lebih baik 

daripada pengampunan. Dan janganlah kalian saling 

berbuat hasad, jangan saling memusuhi, jangan saling 

memutuskan tali silaturrahim, jangan saling 

membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah 

yang bersaudara'.
19

 "  

ة كَةىَ  َٓ جا
َ
َْ َٗعنَِشَح أ يَْخ إِْن َواَذْلُخ حَلْيََح  ْخ َخ

َ
َرأ

َ
ِ أ يَة رَُشَٔل اّللا

 َٔ ٌّٔ َُتِتُّ اىَْػْف ًا إُِاَم َخُف ُٓ ْدُغٔ كَةَل َتُلٔىنَِي اليا
َ
ة أ ٌَ اىَْلْدرِ 

 ـَةْخُؿ َخِّنِ 

Dari 'Aisyah RA, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, 

bagaimana pendapatmu jika ketepatanku mendapatkan 

lailatul qadar? Doa apakah yang harus aku ucapakan?" 

Beliau menjawab, "Ucapkanlah olehmu, 'Ya Allah, 
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 Shahih: Ar-Raudh An-Nadhir :917, Takhrij Al Ahadits Al Mukhtarah : 

62-64 
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sesungguhnya Engkau Maha Mencintai ampunan, maka 

ampunilah diriku."
20

  

رَ  ُْ ِِب 
َ
َْ أ ة  يَْرةَ َكةَل َخ ٌَ  ًَ ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا كَةَل رَُشُٔل اّللا

لَُم 
َ
ْشأ

َ
ًا إِّّنِ أ ُٓ َْ اليا ٌِ ـَْغَو 

َ
ة اىَْػجُْد أ َٓ ِ ٍة يَْدُغٔ ث َٔ َْ َدْغ ٌِ

جَْية َواْْلِخَرةِ  َػةـَةةَ ِػ الُّ ٍُ ْ  ال

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW 

bersabda, 'Tidak ada doa yang diucapkan seorang hamba 

ketika berdoa, yang lebih utama dari ucapan, 'Ya Allah, 

sesungguhnya diriku memohon kepada-Mu ampunan di 

dunia dan di Akhirat."
21

  

46. Doa Pagi dan Sore Hari 

َرِقِّ َكةَل  ِِب َخياةٍش الزُّ
َ
َْ أ ُ َغيَيِّْ  َخ ِ َضلا اّللا كَةَل رَُشُٔل اّللا

َْ كَةَل ِظنَي يُْطجُِط  ٌَ  ًَ ُ وَْظَدُه ََل ََشِيَم َلُ وََشيا ََل إَِلَ إَِلا اّللا
ٍء كَِديٌر  ِ ََشْ

َٔ لََعَ ُكّ ُْ ُد َو ٍْ يُْم َوَلُ اْۡلَ ٍُ ْ ََكَن َلُ َغْدَل َلُ ال
ػِيَو وَُظػا  ٍَ َْ َوَلِ إِْش ٌِ ُّ َغْشُ َخِؽيَبةٍت َوُرـَِع َلُ  َرَرَجٍح  َخِْ

                                                 
20

 Shahih: Al Misykah : 2091 

 
21

 Shahih: Ash-Shahihah :1138 
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ٍِِْسَ ِإَوَذا  يَْؽةِن َظَّتا ُح َْ الشا ٌِ َغْشُ َدرََصةٍت َوََّكَن ِػ ِظْرٍز 
 ِ ى رَُصٌو رَُشَٔل اّللا

َ
ٍِسُْو َذلَِم َظَّتا يُْطجَِط كَةَل ـََرأ ْمَِس ـَ

َ
أ

ًُ ذَ  ِ ة يََرى اجلاةن ٍَ ًَ ذِي ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ إِنا َضلا اّللا َلةَل يَة رَُشَٔل اّللا
ثُٔ َخياةٍش 

َ
ثَة َخياةٍش يَْروِي َخَِْم َنَذا َوَكَذا َذَلةَل َضَدَق أ

َ
 أ

Dari Abu 'Ayyasy Az-Zuraqi, ia berkata, "Rasulullah 

SAW bersabda, 'Barangsiapa ketika pagi hari 

mengucapkan, "Tiada Tuhan selain Allah yang Maha 

Esa, Yang tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan 

bagi-Nya pujian, serta Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu," maka ia akan mendapatkan pahala seperti 

memerdekakan hambasahaya dari anak keturunan Nabi 

Isma'il AS, dihapuskan darinya sepuluh kesalahan, 

diangkat baginya sepuluh derajat, dan ia tetap terjaga dari 

syetan sampai tiba sore harinya Jika ia berada di sore 

hari, maka i a akan tetap demikian sampai pagi hari 

menjelang'." Perawi berkata, "Seorang lelaki bermimpi 

bertemu dengan Rasulullah SAW sebagaimana mimpinya 

orang yang tidur, dan ia berkata, 'Wahai Rasulullah. Abu 

Ayyasy telah meriwayatkan darimu begini dan begini.' 
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Maka beliau menjawab, 'Benar (apa yang dikatakan) Abu 

'Ayyasy'." 
22

. 

َريَْرَة كَةَل  ُْ ِِب 
َ
َْ أ ُ  َخ ِ َضلا اّللا ًَ إَِذا كَةَل رَُشُٔل اّللا َغيَيِّْ وََشيا

َِة َوبَِم ََنَْية  ْمَصيْ
َ
َِة َوبَِم أ ْضَجْع

َ
ًا ثَِم أ ُٓ ٔا اليا ُ ًْ َذُلٔل ْضَجْعُذ

َ
أ

َِة َوبَِم  ْمَصيْ
َ
ًا ثَِم أ ُٓ ٔا اليا ُ ًْ َذُلٔل ْمَصيُْذ

َ
ُٔت ِإَوَذا أ ٍُ َوبَِم َج

ِطۡيُ  ٍَ ْ ُٔت ِإَوحَلَْم ال ٍُ َِة َوبَِم ََنَْية َوبَِم َج ْضَجْع
َ
 أ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW 

bersabda, 'Jika kalian berada di pagi hari, maka 

ucapkanlah, "Ya Allah, dengan-Mu kami di pagi hari, 

dan dengan-Mu kami di sore hari. Dengan-Mu kami 

hidup, dan dengan-Mu kami mati." Dan jika kalian 

berada di sore hari, maka ucapkanlah, "Ya Allah, 

dengan-Mu kami di sore hari, dengan-Mu pula kami di 

pagi hari. Dengan-Mu kami hidup, dan dengan-Mu kami 

mati, serta hanya kepada-Mu tempat kembali."
23

  

                                                 
22

  Shahih: At-Ta'liq Ar-Raghib (1/227-228) 

23
 Shahih: Ash-Shahihah (263), Takhrij Al Kalim Ath-Thayyib (20), 

Takhrij Al Misykah (2369-edisi revisi tahqiq kedua). 
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ةَن َحُلُٔل  ََ َخفا ةَن بْ ٍَ ٍِْػُخ ُخسْ ِ  َش ٍِْػُخ رَُشَٔل اّللا ُ  َش َضلا اّللا
ٍم  ْٔ ِ يَ

َْ َخجٍْد َحُلُٔل ِػ َضَجةِح ُكّ ٌِ ة  ٌَ ًَ َحُلُٔل  َغيَيِّْ وََشيا
ٌء ِػ  ٍِِّ ََشْ َع اْش ٌَ ِي ََل يَُُضُّ  ِ اَّلا ًِ اّللا ِ حَلْيٍَح بِْص

َوَمَصةءِ ُكّ
اٍت  ًُ زاََلَث َمرا ٍِيُع اىَْػيِي َٔ الصا ُْ ةءِ َو ٍَ رِْض َوََل ِػ الصا

َ
اْۡل
ءٌ َذيَ  هُ ََشْ َْ اىَْفةىِِش  ُُضا ٌِ ُّ َؼَرٌف  َضةثَ

َ
ثَةُن كَْد أ

َ
كَةَل َوََّكَن أ

ة إِنا  ٌَ َ
ة َتُِْظُر إََِلا أ ٌَ ثَةُن 

َ
ـََضَػَو الراُصُو َحُِْظُر إحَِلِّْ َذَلةَل َلُ أ

 ُ ٍِِْضَ اّللا هٍِذ حِلُ ٌَ ْٔ ُّ يَ كُيْ
َ
ًْ أ َ ثُْذَم َوىَِهِّنِ ل ة كَْد َظدا ٍَ اْۡلَِديَر َن

ا كََدَرهُ   لََعَ

Dari Utsman bin 'Affan RA, ia berkata, "Aku mendengar 

Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seorang hamba 

yang membaca pada tiap pagi harinya dan sore hari pada 

tiap malamnya, 'Dengan nama Allah yang tidaklah 

sesuatu yang ada di bumi dan di langit akan celaka 

dengan nama-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui,' tiga kali, niscaya ia tidak akan dapat 

dicelakakan oleh sesuatu'." Perawi berkata, "Sementara 

Abban telah terkena penyakit lumpuh, sedangkan seorang 

lelaki memandanginya. Maka Abban berkata kepadanya, 

'Mengapa kamu memandangku? Adapun mengenai hadits 
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itu, telah kuriwayatkan sebagaimana yang aku 

riwayatkan kepadamu. Namun saat itu aku tidak 

membacanya, sehingga Allah telah menakdirkanku 

dengan takdir-Nya'."
24

  

 ٍَ ََ ُخ ٍِْػُخ ابْ ُ َغيَيِّْ  َر َحُلُٔل َش ِ َضلا اّللا َْ رَُشُٔل اّللا ًْ يَُس َ ل
ًا  ُٓ ٍِِْس وَِظنَي يُْطجُِط اليا َٔاِت ِظنَي ُح َغ ُؤََلِء الا َْ ًَ يََدُع  وََشيا
ًا إِّّنِ  ُٓ جَْية َواْْلِخَرةِ اليا َٔ َواىَْػةذَِيَح ِػ الُّ لَُم اىَْػْف

َ
ْشأ

َ
إِّّنِ أ

َٔ وَ  لَُم اىَْػْف
َ
ْشأ

َ
ًا أ ُٓ ةَِل اليا ٌَ ِل َو ْْ َ

اىَْػةذَِيَح ِػ دِيِِن َوُدجَْيةَي َوأ
 َْ ٌِ َْ َبنْيِ يََديا َو ٌِ َْ َروَْٗعِِت َواْظَفْظِِن  ٌِ َراِِت َوٓا ْٔ اْشُتْ َغ
ْن 

َ
ُغُٔذ ثَِم أ

َ
ِق َوأ ْٔ َْ ـَ ٌِ ةَِل َو ٍَ َْ ِش ٍِيِِن وََخ َْ يَ َخيَِْف وََخ

َْ ََتَِّْت  ٌِ ْدَذةَل 
ُ
 َحْػِِن اْۡلَْصَؿ  كَةَل َوكِيعٌ  أ

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW tidak 

pernah meninggalkan doa-doa ini baik ketika berada di 

sore hari maupun pagi hari, 'Ya Allah, aku memohon 

kepada-Mu ampunan dan ke'afiatan di dunia dan di 

                                                 

24
  Shahih: Takhrij Al Ahadits Al Mukhtarah (291-292), At-Ta'liq (1/226-

227). 
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Akhirat. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan 

dan ke'afiatan bagi agama dan duniaku, keluarga dan 

hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, tenangkanlah rasa 

takutku, lindungilah aku dari depanku dan belakangku, 

dari samping kanan dan kiriku, serta dari arah atasku. 

Dan aku berlindung kepada-Mu untuk dicelakai dari 

bawahku'." Waqi' berkata, "Maksudnya adalah 

perlindungan dari kehinaan."
25

  

بِيِّ كَةَل 
َ
َْ أ َِ ثَُريَْدةَ َخ ْ ِ ث َْ َخجِْد اّللا ِ َضلا  َخ كَةَل رَُشُٔل اّللا

َُْخ َرّّبِ ََل إَِلَ إَِلا 
َ
ًا أ ُٓ ًَ اليا ُ َغيَيِّْ وََشيا َُة اّللا

َ
َُْخ َخيَْلَذِِن َوأ

َ
 أ

 َْ ٌِ ُغُٔذ ثَِم 
َ
ة اْشَذَؽْػُخ أ ٌَ ِْٓدَك َووَْغِدَك  َُة لََعَ َخ

َ
َخجُْدَك َوأ

ُّ ََل  ُٔء ثَِذُِِْب ـَةْؽفِْر َِل ـَإُِا ثُ
َ
ذَِم َوأ ٍَ ُٔء ثِِِْػ ثُ

َ
َِْػُخ أ ة َض ٌَ  ِ ََشّ

 ِ َُْخ كَةَل كَةَل رَُشُٔل اّللا
َ
َُُٔب إَِلا أ ُ َغيَيِّْ  َحْؾفُِر اَّلُّ َضلا اّللا

ْو دِيَْم 
َ
ةَت ِػ َذلَِم احْلَِْٔم أ ٍَ ٌِِّ َوحَلْيَذِِّ َذ ْٔ ة ِػ يَ َٓ َ َْ كَةل ٌَ  ًَ وََشيا

ُ َتَػةََل  ِاَح إِْن َشةَء اّللا  اليايْيَحِ َدَخَو اْۡلَ

Dari Buraidah, ia berkata, "Rasulullah SAW berdoa, 'Ya 

Allah, Engkaulah Tuhanku yang tidak ada Tuhan selain 

Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah 

                                                 
25

  Shahih: Takhrij Al Kalim Ath-Thayyib (27). 
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hamba-Mu. Aku berada dalam ketentuan dan janji-Mu 

semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 

yang telah aku perbuat. Kuakui akan nikmat-nikmat-Mu, 

dan kuakui akan dosa-dosaku, maka ampunilah aku. 

Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni 

dosa selain Engkau'." Perawi berkata, "Rasulullah SAW 

bersabda, 'Barangsiapa membacanya pada siang dan 

malam hari, kemudian ia mati pada hari itu atau pada 

malam itu, niscaya ia akan masuk surga, jika Allah SWT 

menghendaki'.
26

  

47. Do'a  Terjaga dari Tidur di Tengah Malam 

 َُ حِلُد بْ َٔ ْ َِة ال َث َح َظدا ٌَ ِِب رِْز
َ
َِ أ ْ َُ َخجِْد اىَْػزِيزِ ث ُد بْ ٍا َِة ُُّمَ َث َظدا

زَِِن  ْوَزاِِعُّ َظدا
َ
َِة اْۡل َث زَِِن ُمْصيٍِم َظدا ةٍُِئ كَةَل َظدا َْ  َُ ْۡيُ بْ ٍَ  ُخ

 ُ ٌِِخ رَِِضَ اّللا ة َُ الطا زَِِن ُخَجةَدةُ بْ ياَح َظدا ٌَ ُ
ِِب أ

َ
َُ أ َِةَدةُ بْ ُص

 ُّ َْ  َخِْ ٌِ َْ َتَػةرا  ٌَ ًَ كَةَل  ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا َْ رَُشِٔل اّللا َخ
 ُ يُْم َوَلُ اليايِْو َذَلةَل ََل إَِلَ إَِلا اّللا ٍُ ْ وَْظَدهُ ََل ََشِيَم َلُ َلُ ال

ِ َوََل  ُد ّلِلا ٍْ ِ َواْۡلَ ٍء َكِديٌر وَُشجَْعةَن اّللا ِ ََشْ
َٔ لََعَ ُكّ ُْ ُد َو ٍْ اْۡلَ

ًا كَةَل  ِ ُث ٔاةَ إَِلا ثِةّللا َل َوََل كُ ْٔ ْزَِبُ َوََل َظ
َ
ُ أ ُ َواّللا إَِلَ إَِلا اّللا

                                                 
26

 Shahih: Ash-Shahihah (1747). 
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وْ 
َ
ًا  َرّبِ اْؽفِْر َِل أ  ُث

َ
أ ًا َدَٗع اْشُذِضيَت َلُ ـَإِْن َغَزَم َذَذَٔعا كَةَل ُث

 ُّ  َضلا كُجِيَْخ َضاَلدُ

Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah 

menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 

menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan 

kepada kami, Umair bin Hani menceritakan kepadaku, ia 

berkata: Junadah bin Abu Umayyah menceritakan 

kepadaku, Ubadah bin Ash-Shamit —radiyalahu anhu— 

menceritakan kepadaku dari Rasulullah SAW, beliau 

bersabda, "Barangsiapa yang terjaga dari tidur pada 

tengah malam, kemudian ia membaca, 'Tidak ada Tuhan 

kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, baginya 

kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha 

Kuasa atas segala sesuatu, Maha suci Allah, segala puji 

bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, 

tiada daya dan kekuatan melainkan karena Allah,' 

kemudian ia membaca, ' Ya Tuhan, ampunilah aku,' —

atau beliau bersabda, "Kemudian ia berdoa "—, maka 

akan dikabulkan (do'a)nya. Jika ia berazam, kemudian 
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berwudhu lalu melakukan shalat, maka shalatnya akan 

diterima. "
27

  

48. Do'a y Ketika Shalat Malam 

 َُ ُر بْ ٍَ َُة ُخ ْخَِبَ
َ
َُ ُمََٔس وََدْۡيُ َواِظٍد كَةلُٔا أ َِة ََيَِْي بْ َث َظدا

ِِب َنسٍِۡي 
َ
َُ أ َِة ََيَِْي بْ َث ةٍر َظدا ٍا َُ َخ ُح بْ ٌَ َِة ِغْهِر َث ئُنَُس َظدا

ةكَ  َٓ ُ َخِْ ىُْخ َٗعنَِشَح رَِِضَ اّللا
َ
َح كَةَل َشأ ٍَ ثُٔ َشيَ

َ
زَِِن أ  ةَل َظدا

ُّ إَِذا  ًَ َحْفَذذُِط َضاَلدَ ُ َغيَيِّْ وََشيا ٍء ََكَن اجلاِِبُّ َضلا اّللا ّيِ ََشْ
َ
ثِأ

 ُّ َْ اليايِْو اْذَذَذَط َضاَلدَ ٌِ َْ اليايِْو كَةىَْخ ََكَن إَِذا َكةَم  ٌِ كَةَم 
َٔاِت ذَ  ٍَ اذِيَو ـَةِؼَر الصا ٌِيََكنِيَو ِإَوَْسَ ًا َربا ِصِْبِيَو َو ُٓ َلةَل اليا

ًُ َبنْيَ ِغَجةدَِك  َُْخ ََتُْس
َ
ةَدةِ أ َٓ ًَ اىَْؾيِْت َوالشا ِ رِْض َٗعل

َ
َواْۡل

َْ اْۡلَّقِ  ٌِ ة اْخُذيَِؿ ذِيِّ  ٍَ ِ ِدِّن ل ْْ ٔا ذِيِّ ََيَْذيُِفَٔن ا ة ََكُُ ٍَ ذِي
اٍط ُمْصَذلِيمٍ بِإِذَُِْم إُِا  َْ تََشةُء إََِل ِۡصَ ٌَ ِْٓدي   َم َت

Yahya bin Musa dan yang lainnya menceritakan kepada 

kami, mereka berkata: Umar bin Yunus mengabarkan 

kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada 

                                                 

27
 Shahih: Ibnu Majah (3878). 
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kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, 

la berkata: Abu Salamah menceritakan kepadaku, ia 

berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah —

radhiyallahu anhu—, "Dengan do'a apakah Nabi SAW 

membuka shalatnya jika beliau bangun pada tengah 

malam?" Aisyah menjawab, "Jika beliau bangun pada 

tengah malam, maka beliau membuka shalatnya, 

kemudian beliau membaca. 'Ya Allah, Tuhan Jibril, 

Mika"il dan Israfil, (Tuhan) yang menciptakan langit dan 

bumi, (Tuhan) yang mengetahui yang ghaib dan yang 

nampak, Engkau-lah yang memutuskan di antara hamba-

hamba-Mu pada sesuatu yang mereka selisihkan. 

Tunjukanlah aku dengan izinmu pada kebenaran pada 

sesuatu yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya 

Engkau Maha Memberi Petunjuk kepada orang yang 

Engkau kehendaki ke jalan yang lurus'."
28

 

 

 

                                                 

28
 Shahih: Ibnu Majah (1357); Muslim. 
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49. Do'a Keluar  Rumah 

َِة  َث ِِب َظدا
َ
َِة أ َث َمِٔيُّ َظدا

ُ
َِ َشػِيٍد اْۡل َُ ََيَِْي ثْ َِة َشػِيُد بْ َث َظدا

َِ َخجِْد  َْ إِْشَعَق ثْ َُ ُصَريٍْش َخ نَِس ابْ
َ
َْ أ ِِب َؼيَْعَح َخ

َ
َِ أ ْ ِ ث اّللا

ةلٍِم كَةَل  ٌَ  َِ ْ َْ كَةَل  ث ٌَ  ًَ ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا كَةَل رَُشُٔل اّللا
َل  ْٔ ِ ََل َظ ُْخ لََعَ اّللا َّكا َٔ ِ دَ ًِ اّللا َْ ثَيْذِِّ بِْص ٌِ َحْػِِن إَِذا َخَرَج 

ِ ُحَلةُل َلُ  ٔاةَ إَِلا ثِةّللا ُّ  َوََل كُ َِحا َخِْ ُنفِيَخ َوُورِيَخ َوَت
يَْؽةنُ   الشا

Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan 

kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ibnu 

Juraij menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah 

bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, ia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berdo 'a, 

—maksud beliau adalah bila keluar dari rumah— 

'Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada 

Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan 

kekuatan Allah,' maka akan dikatakan kepadanya, 



 

TERAPI JIWA | 99  

 

'Engkau telah dicukupi, engkau telah dilindungi,' dan 

setan akan menjauh darinya.
29

   

50. Do'a Masuk Pasar 

ُر  َْ ْز
َ
َُة أ ْخَِبَ

َ
ةُروَن أ َْ  َُ َِة يَزِيُد بْ َث ِِيٍع َظدا ٌَ  َُ ْۡحَُد بْ

َ
َِة أ َث َظدا

َح ـَيَلِيَ  ها ٌَ ُخ  ٌْ َُ َواِشٍع كَةَل كَِد ُد ْب ٍا َِة ُُّمَ َث َِةٍن َظدا َُ ِش ِِن بْ
 ِ ه َْ َصّدِ بِيِّ َخ

َ
َْ أ زَِِن َخ َر ـََعدا ٍَ َِ ُخ ْ ِ ث َُ َخجِْد اّللا ًُ بْ ِ ِِخ َشةل

َ
 أ

َٔق  َْ َدَخَو الصُّ ٌَ ًَ كَةَل  ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا نا رَُشَٔل اّللا
َ
أ

يُْم َوَلُ اۡلَْ  ٍُ ْ ُ وَْظَدُه ََل ََشِيَم َلُ َلُ ال ُد َذَلةَل ََل إَِلَ إَِلا اّللا ٍْ

 ِ
َٔ لََعَ ُكّ ُْ ِ اْۡلَْۡيُ َو ُٔت بَِيِده ٍُ َٔ َِحٌّ ََل َح ُْ ٍِيُخ َو َُيِِْي َوُي

ىَْؿ 
َ
ُّ أ ٍَِح َوَُّمَة َخِْ ىِْؿ َظَص

َ
ىَْؿ أ

َ
ُ َلُ أ ٍء كَِديٌر َنَذَت اّللا ََشْ

ىِْؿ َدرََصحٍ 
َ
ىَْؿ أ

َ
ىِْؿ َشّيَِبٍح َوَرَذَع َلُ أ

َ
 أ

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Yazid 

bin Harun menceritakan kepada kami, Azhar bin 

Sinan mengabarkan kepada kami, Muhammad bin 

Wasi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 

datang ke Mekkah, kemudian saudaraku, Salim bin 

                                                 
29

  Shahih: Al Misykah (2443-tahqiq kedua), At-Ta'liq Ar-Raghib (2/264) 

dan Al Kalim Ath-Thayyib (58/49). 
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Abdullah bin Umar, menemuiku. Ia menceritakan 

kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya. bahwa 

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang masuk 

pasar. kemudian ia mengatakan, 'Tiada Tuhan kecuali 

Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya 

kekuasaan dan baginya segala pujian. iDialah Tuhan) 

yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan. dan 

Dia hidup tanpa pernah mati, di tangan-Nya 

(terdapat) segala kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas 

segala sesuatu, ' maka Allah akan mencatat beribu-

ribu kebiakan untuknya, menghapus benbu-ribu 

keburukan darinya, dan meninggikan beribu-ribu 

derajatnya."
30

  
51. Do'a  Ketika Sakit 

 َِ ْ ِد ث ٍا َُ ُُّمَ ػِيُو بْ ٍَ َِة إِْش َث َُ َوكِيٍع َظدا َِة ُشْفَيةُن بْ َث َظدا
 َْ ِِب إِْشَعَق َخ

َ
َْ أ َُ َخجاةٍس َخ جاةرِ بْ َِة َخجُْد اْۡلَ َث ُصَعةَدةَ َظدا

ِِب ُمْصيٍِم كَ 
َ
َؽّرِ أ

َ
َريَْرةَ اْۡل ُْ ِِب 

َ
ِِب َشػِيٍد َوأ

َ
ُد لََعَ أ َٓ ْش

َ
ة  ةَل أ ٍَ ُٓ جا

َ
أ

                                                 

30
 Hasan: Ibnu Majah (2235). 
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َْ كَةَل ََل إَِلَ  ٌَ ُّ كَةَل  ُا
َ
ًَ أ ُ َغيَيِّْ وََشيا َِٓدا لََعَ اجلاِِبِّ َضلا اّللا َش

َُة 
َ
َُة َوأ

َ
ُّ َذَلةَل ََل إَِلَ إَِلا أ ُّ َربُّ كَ ْزَِبُ َضدا

َ
ُ أ ُ َواّللا إَِلا اّللا

ْزَِبُ 
َ
ُ ََل إَِلَ إَِلا أ ُ وَْظَدهُ كَةَل َحُلُٔل اّللا  ِإَوَذا كَةَل ََل إَِلَ إَِلا اّللا

ُ وَْظَدهُ ََل ََشِيَم َلُ كَةَل  َُة وَْظِدي ِإَوَذا كَةَل ََل إَِلَ إَِلا اّللا
َ
أ

َُة وَْظِدي ََل ََشِيَم َِل ِإَوَذا كَةَل ََل إَِلَ 
َ
ُ ََل إَِلَ إَِلا أ ُ اّللا  إَِلا اّللا

يُْم َوِِلَ  ٍُ ْ َُة َِلَ ال
َ
ُ ََل إَِلَ إَِلا أ ُد كَةَل اّللا ٍْ يُْم َوَلُ اْۡلَ ٍُ ْ َلُ ال

ِ كَةَل  ٔاةَ إَِلا ثِةّللا َل َوََل كُ ْٔ ُ َوََل َظ ُد ِإَوَذا كَةَل ََل إَِلَ إَِلا اّللا ٍْ اْۡلَ
َل َوََل كُ  ْٔ َُة َوََل َظ

َ
ة ِػ ََل إَِلَ إَِلا أ َٓ َ َْ كَةل ٌَ ٔاةَ إَِلا ِِب َوََّكَن َحُلُٔل 

ُّ اجلاةرُ  ٍْ ًْ َتْؽَػ َ ةَت ل ٌَ ًا   َمَرِعِّ ُث

Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, Isma'il bin 

Muhammad bin Juhadah menceritakan kepada kami. 

Abdul Jabbar bin Abbas menceritakan kepada kami dari 

Abu Ishaq. dari Al Agharr Abu Muslim, ia berkata: Aku 

bersaksi kepada Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwa 

keduanya bersaksi kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW 

bersabda, "Barang siapa yang mengatakan, 'Tiada Tuhan 

selain Allah, dan Allah Maha Besar, ' maka Tuhannya 

akan membenarkannya. Tuhan kemudian berfirman, 

'Tiada Tuhan selain Aku, dan Aku adalah Maha Besar.' 
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Apabila ia mengatakan, "Tiada Tuhan selain Allah 

semata,' —beliau bersabda— maka Allah akan 

berfirman, 'Allah —adalah Tuhan— yang tiada Tuhan 

selain aku semata.' Apabila ia mengatakan, 'Tiada Tuhan 

selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya', maka Allah 

berfirman, 'Tiada Tuhan selain Aku semata, tiada sekutu 

bagiku.' Apabila ia mengatakan, 'Tiada Tuhan selain 

Allah, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian,' 

maka Allah berfirman, 'Allah —adalah Tuhan— yang 

tiada Tuhan selain Aku semata. Bagi-Ku kekuasaan dan 

bagi-Ku segala pujian.' Apabila ia mengatakan, 'Tiada 

Tuhan selain Allah, dan tiada daya dan kekuatan 

melainkan karena Allah,' maka Allah berfirman, 'Tiada 

Tuhan selain Aku, dan tiada daya dan kekuatan 

melainkan dengan- Ku'. " Nabi pernah bersabda, "Barang 

siapa yang mengatakan itu dalam keadaan sakit, 

kemudian ia meninggal, maka neraka tidak akan 

memakannya." 
31

 

 

                                                 

31
  Shahih: Ibnu Majah (3794). 
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52. Do'a  Ketika Angin  Kencang 

َِة  َث ٍرو اَْلَْۡصِيُّ َظدا ٍْ ثُٔ َخ
َ
ِد أ َٔ ْش

َ
َُ اْۡل َِ بْ َِة َخجُْد الراْۡحَ َث َظدا

َْ َٗعنَِشَح  َْ َخَؽةٍء َخ َِ ُصَريٍْش َخ َْ اثْ َُ َربِيَػَح َخ ُد بْ ٍا ُُّمَ
ة كَةىَْخ  َٓ ُ َخِْ ًَ  رَِِضَ اّللا ُ َغيَيِّْ وََشيا إَِذا  ََكَن اجلاِِبُّ َضلا اّللا

ة  َٓ ة ذِي ٌَ ة وََخْۡيِ  َْ َْ َخْۡيِ ٌِ لَُم 
َ
ْشأ

َ
ًا إِّّنِ أ ُٓ ى الّرِيَط كَةَل اليا

َ
َرأ

 ِ ة َوََشّ َٓ ة ذِي ٌَ  ِ ة َوََشّ َْ ِ َْ ََشّ ٌِ ُغُٔذ ثَِم 
َ
رِْشيَْخ ثِِّ َوأ

ُ
ة أ ٌَ وََخْۡيِ 

رِْشيَْخ ثِِّ 
ُ
ة أ ٌَ 

Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi'ah 

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', 

dari Aisyah —radhiyallahu anhu—, ia berkata: Apabila 

Nabi SAW melihat angin, maka beliau membaca, 'Ta 

Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 

kebaikannya, kebaikan yang terkandung di dalamnya, 

dan kebaikan yang dikirim olehnya. Aku berlindung 

kepada-Mu dari keburukannya, keburukan yang ada di 

dalamnya, dan keburukan yang dibawa olehnya,"
32

  

 

                                                 
32  Shahih: Ash-Shahihah: 2757; Muttafaq alaih. 
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53. Do'a yang Diucapkan Ketika Marah 

 َِ َث َُ َدياَْلَن َظدا ُٔد بْ ٍُ َِة َُّمْ َث َْ َظدا َُة ُشْفَيةُن َخ ْخَِبَ
َ
ة كَجِيَطُح أ

 َْ ِِب حَلَْل َخ
َ
َِ أ ْ َِ ث َْ َخجِْد الراْۡحَ ْۡيٍ َخ ٍَ َِ ُخ ْ يِِم ث ٍَ ْ َخجِْد ال

ُّ كَةَل  ُ َخِْ َِ َصَجٍو رَِِضَ اّللا َػةذِ ثْ ٌُ  ِ اْشَذتا رَُصاَلِن ِغَِْد اجلاِِبّ
ًَ َظَّتا ُغرَِف اىْؾَ  ُ َغيَيِّْ وََشيا ة َضلا اّللا ٍَ َظِدِْ

َ
َغُت ِػ وَْصِّ أ

ة  َٓ َ ْٔ كَةل َ ًح ل ٍَ ِ ًُ ََك ْغيَ
َ
ًَ إِّّنِ َۡل ُ َغيَيِّْ وََشيا َذَلةَل اجلاِِبُّ َضلا اّللا

 ًِ يَْؽةِن الراِصي َْ الشا ٌِ  ِ ُغُٔذ ثِةّللا
َ
ُّ أ َت َؽَغُج َْ  ََّلَ

Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, 

Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan 

mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, 

dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Mu'adz bin Jabal 

—radhiyallahu anhu—, ia berkata: Dua orang lelaki 

saling memaki di dekat Nabi SAW, hingga kemarahan 

nampak di wajah salah seorang di antara keduanya. Nabi 

SAW kemudian berkata, "Sesungguhnya aku akan 

mengajarkan suatu kalimat yang seandainya dikatakan 

(oleh seseorang), niscaya kemarahannya akan hilang, 
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(yaitu) 'aku berlindung kepada Allah dari (godaan) setan 

yang terkutuk'."
33

  

54. Doa saat kesusahan 

 

 َْ َِة َرَذةَدةُ َخ َث َِة َِْشةٌم َظدا َث ًَ َظدا َُ إِثَْراِْي ًُ بْ َِة ُمْصيِ َث َظدا
ة َكةَل ََكَن اجلاِِبُّ  ٍَ ُٓ ُ َخِْ َِ َخجاةٍس رَِِضَ اّللا َْ اثْ ِِب اىَْػةحِلَحِ َخ

َ
أ

ًَ يَْدُغٔ ِغَِْد اىَْهْرِب َحُلُٔل ََل إِ  ُ َغيَيِّْ وََشيا َلَ إَِلا َضلا اّللا
رِْض 

َ
َٔاِت َواْۡل ٍَ ُ َربُّ الصا ًُ ََل إَِلَ إَِلا اّللا ًُ اْۡلَيِي ُ اىَْػِظي اّللا

 ًِ  َوَربُّ اىَْػرِْش اىَْػِظي

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim 

telah menceritakan kepada kami Hisyam telah 

menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu 'Aliyah dari 

Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; "Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam biasa berdo'a ketika dalam 

kesulitan, beliau mengucapkan: "LAA ILAAHA 

ILLALLAHUL 'ADZIIM AL HALIIM LAA ILAAHA 

ILLALLAH RABBUL 'ARSYIL 'AZHIIM (Tiada Ilah 

selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Penyantun. 

Tiada ilah selain Allah, Tuhan langit dan bumi serta 

Tuhan arasy yang mulia." 

                                                 
33 Shahih: Ar-Raudh An-Nadhir :635, Al Bukhari :6115 dan 

Muslim 8/30-31 dan Sulaiman bin Sharad. 
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55. Berdoa minta banyak  keberkahan harta 
 

َِة ُشْػَجُح كَةَل  َث َِة ُدَِْدٌر َظدا َث ةٍر َظدا َُ بَشا ُد بْ ٍا زَِِن ُُّمَ َظدا
ٍِْػُخ  ة كَةىَْخ يَة رَُشَٔل َش َٓ جا

َ
ّمِ ُشيَيٍْم أ

ُ
َْ أ نٍَس َخ

َ
َْ أ َرَذةَدةَ َخ

هُ  ةَلُ َوَوَلَ ٌَ ْزِِثْ 
َ
ًا أ ُٓ َ َلُ كَةَل اليا نٌَس َخةِدُمَم اْدُع اّللا

َ
ِ أ اّللا

 ََ نََس بْ
َ
ٍِْػُخ أ َِ َزيٍْد َش ْ َْ َِْشةِم ث ُّ وََخ ْخَؽيَْذ

َ
ة أ ٍَ َوَبةرِْك َلُ ذِي

ٌِسْيَ  ةلٍِم  ٌَ ُّ 

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar 

telah menceritakan kepada kami Ghundar telah 

menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; saya 

mendengar Qatadah dari Anas dari Ummu Sulaim bahwa 

dia berkata; "Wahai Rasulullah, do'akanlah pelayanmu 

yaitu Anas!." Beliau lalu mengucapkan: 'Ya Allah, 

karuniailah dia harta dan anak yang banyak dan 

berkahilah terhadap apa yang telah Engkau berikan 

kepadanya.' Dan dari Hisyam bin Zaid saya mendengar 

Anas bin Malik seperti itu. 
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56. Doa Istikharah 

َِة  َث َِة َخجُْد َظدا َث ثُٔ ُمْطَػٍت َظدا
َ
ِ أ َُ َخجِْد اّللا َؽّرُِف بْ ٌُ

َْ َصةثٍِر  َِْهِدرِ َخ ٍُ ْ َِ ال ْ ِد ث ٍا َْ ُُّمَ اِل َخ َٔ ٍَ ْ ِِب ال
َ
َُ أ َِ بْ الراْۡحَ

َِة  ٍُ ِ ًَ ُحَػّي ُ َغيَيِّْ وََشيا ُّ كَةَل ََكَن اجلاِِبُّ َضلا اّللا ُ َخِْ رَِِضَ اّللا
ًا اَِلْشذَِخةَرةَ ِػ  َْ َْ اىُْلْرٓاِن إَِذا  ٌِ  ِ َٔرة ة ََكلصُّ َٓ ِ ُمٔرِ َُكّ

ُ
اْۡل

ْشَذِخُۡيَك 
َ
ًا إِّّنِ أ ُٓ ًا َحُلُٔل اليا َنْع َرْكَػَذنْيِ ُث ْمرِ ـَيَْۡيْ

َ
ثِةْۡل

 ًِ َْ ـَْغيَِم اىَْػِظي ٌِ لَُم 
َ
ْشأ

َ
ْشَذْلِدُرَك ثُِلْدَردَِم َوأ

َ
ٍَِم َوأ ثِػِيْ

كِْدرُ 
َ
ُم اىُْؾُئِب  ـَإُِاَم َتْلِدُر َوََل أ َُْخ َغالا

َ
ًُ َوأ ْغيَ

َ
ًُ َوََل أ َوَتْػيَ

َػةَِش  ٌَ ْمَر َخْۡيٌ َِل ِػ ِديِِن َو
َ
َذا اْۡل َْ نا 

َ
ًُ أ ًا إِْن ُنَِْخ َتْػيَ ُٓ اليا

ْمرِي َوٓاِصيِِّ ـَةكُْدْرهُ َِل ِإَوْن 
َ
ْو كَةَل ِػ َٗعِصِو أ

َ
ْمرِي أ

َ
وََٗعكَِجحِ أ

َذا  َْ نا 
َ
ًُ أ َػةَِش وََٗعكَِجِح ُنَِْخ َتْػيَ ٌَ ْمَر ََشٌّ َِل ِػ ِديِِن َو

َ
اْۡل

ُّ َخِّنِ َواْۡصِـِِْن  ْمرِي َوٓاِصيِِّ ـَةْۡصِـْ
َ
ْو كَةَل ِػ َٗعِصِو أ

َ
ْمرِي أ

َ
أ

 ُّ ِِن ثِِّ َويَُصّّمِ َظةَصَذ ًا رَّعِ ُّ َواكُْدْر َِل اْۡلَْۡيَ َظيُْر ََكَن ُث  َخِْ

Telah menceritakan kepada kami Mutharif bin Abdullah 

Abu Mush'ab telah menceritakan kepada kami 

Abdurrahman bin Abu Al Mawal dari Muhammad bin Al 

Munkadir dari Jabir radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi 
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shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengajarkan 

istikharah kepada kami untuk setiap perkara, 

sebagaimana mengajarkan surat dari Al Qur'an. 

(Sabdanya): "Jika salah seorang dari kalian 

menginginkan sesuatu maka hendaknya ia mengerjakan 

dua raka'at lalu ia mengucapkan:. (Ya Allah saya 

memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmu-Mu, saya 

memohon penetapan dengan kekuasaan-Mu dan saya 

memohon karunia-Mu yang besar, karena Engkaulah 

yang berkuasa sedangkan saya tidak berkuasa, 

Engkaulah yang Maha mengetahui sedangkan saya tidak 

mengetahui apa-apa, dan Engkau Maha mengetahui 

dengan segala yang ghaib. Ya Allah jikalau Engkau 

mengetahui urusanku ini (ia sebutkan hajatnya) adalah 

baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, serta akibat 

urusanku -atau berkata; baik di dunia atau di akhirat- 

maka takdirkanlah untukku serta mudahkanlah bagiku 

dan berilah berkah kepadaku, sebaliknya jikalau Engkau 

mengetahui bahwa urusanku ini (ia menyebutkan 

hajatnya) buruk untukku, agamaku, kehidupanku, serta 

akibat urusanku, -atau berkata; baik di dunia ataupun di 

akhirat- maka jauhkanlah aku daripadanya, serta 

takdirkanlah untukku yang baik baik saja, kemudian 
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jadikanlah aku ridla dengannya.) " Lalu ia menyebutkan 

hajatnya. 

57. Doa menyusuri jalan mendaki (naik) 

َب  ئُّ
َ
َْ أ َُ َزيٍْد َخ َِة َۡحاةُد بْ َث َُ َظْرٍب َظدا ةُن بْ ٍَ َِة ُشيَيْ َث َظدا

ِِب ُمََٔس رَِِضَ 
َ
َْ أ ةَن َخ ٍَ ِِب ُخسْ

َ
َْ أ َع َخ ٌَ ِاة  ُّ كَةَل ُن ُ َخِْ  اّللا

َُة  ْ َُة َنِبا ْٔ ِاة إَِذا َغيَ ـَُه ًَ ِػ َشَفٍر  ُ َغيَيِّْ َوَشيا اجلاِِبِّ َضلا اّللا
ة اجلاةُس اْرَبُػٔا لََعَ  َٓ حُّ

َ
ًَ أ ُ َغَييِّْ وََشيا َذَلةَل اجلاِِبُّ َضلا اّللا

 
َ
ًْ ََل دَْدُغَٔن أ ًْ ـَإُِاُس جُْفِصُس

َ
َْ أ ًا َوََل ََغنًِجة َوىَِس َض

كُُٔل ِػ َجْفِِس ََل 
َ
َُة أ

َ
ا َوأ َِت لََعَ

َ
ًا أ ٍِيًػة ثَِطًۡيا ُث دَْدُغَٔن َش

ََ كَيٍْس كُْو ََل  ِ بْ ِ َذَلةَل يَة َخجَْد اّللا ٔاةَ إَِلا ثِةّللا َل َوََل كُ ْٔ َظ
 َْ ٌِ ة َنْنٌ  َٓ ِ ـَإِجا ٔاةَ إَِلا ثِةّللا َل َوََل كُ ْٔ ََل  َظ

َ
ْو كَةَل أ

َ
ِاحِ أ ُِٔزِ اْۡلَ ُن

ٔاةَ إَِلا  َل َوََل كُ ْٔ ِاحِ ََل َظ ُِٔزِ اْۡلَ َْ ُن ٌِ ٍح ِِهَ َنْنٌ  ٍَ ِ ُدىَُّم لََعَ ََك
َ
أ

 ِ  ثِةّللا

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah 

menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub 

dari Abu Utsman dari Abu Musa radliallahu 'anhu dia 

berkata; "Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

di suatu perjalanan, apabila kami berjalan ke tempat yang 

agak tinggi, kami pun bertakbir, maka Nabi shallallahu 
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'alaihi wasallam bersabda: 'Saudara-saudara sekalian, 

rendahkanlah suara kalian! Sesungguhnya kalian tidak 

berdoa kepada Dzat yang tuli dan jauh. Tetapi kalian 

berdoa kepada Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha 

Dekat.' Kemudian beliau mendatangiku, sedangkan diriku 

tengah membaca; 'Laa haula wa laa quwwata ilIa billaah' 

(Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan AlIah). 

Kemudian beliau bersabda: 'Hai Abdullah bin Qais, 

'Ucapkanlah: Laa haula wala quwwata illaa billaah, karena 

itu adalah salah satu dari perbendaharaan surga -atau 

beliau bersabda; 'Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu 

kalimat, yang termasuk salah satu dari perbendaharaan 

surga? Yaitu; Laa haula walaa quwwata illaa billah' (Tiada 

daya dan upaya kecuali dengan pertolongan AIIah)." 

58. Doa yang panjatkan nabi Muhammad SAW 

َِة  َث َْ َظدا َْ َخجِْد اىَْػِزيزِ َخ َٔارِِث َخ ْ َِة َخجُْد ال َث ٌد َظدا ُمَصدا
ًا  ُٓ ًَ اليا ُ َغيَيِّْ وََشيا ْزَِثُ ُدَٗعِء اجلاِِبِّ َضلا اّللا

َ
نٍَس كَةَل ََكَن أ

َ
أ

َِة َغَذاَب  ًَِح َوكِ ًَِح َوِِف اْْلِخَرةِ َظَص جَْية َظَص َِة ِػ الُّ ِ َِة ٓاد َربا
 اجلاةرِ 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah 

menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abdul Aziz 

dari Anas dia berkata; "Do'a yang paling banyak 

dipanjatkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah: 

'RABBANAA AATINAA FID DUN-YAA HASANAH 

WAFIL AAKHIRATI HASANAH WAQINAA 'ADZAABAN 

NAAR Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami 
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kebaikan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami 

dari siksa api neraka 

59. Doa Meminta perlindungan dari fitnah duniawi 

 َُ َِة َغجِيَدةُ بْ َث ْؾَراءِ َظدا ٍَ ْ ِِب ال
َ
َُ أ َِة ـَْرَوةُ بْ َث َْ  َظدا ُۡحَيٍْد َخ

ِِب َوكاةٍص 
َ
َِ أ ْ َِ َشْػِد ث ْ َْ ُمْطَػِت ث ْۡيٍ َخ ٍَ َِ ُخ ْ يِِم ث ٍَ ْ َخجِْد ال

 ًَ ُ َغيَيِّْ وََشيا ُّ كَةَل ََكَن اجلاِِبُّ َضلا اّللا ُ َخِْ بِيِّ َرِِضَ اّللا
َ
َْ أ َخ

 ُٓ ًُ اىِْهَذةثَُح اليا ة ُتَػيا ٍَ ةِت َن ٍَ ِ ُؤََلءِ اىََْك َْ َِة  ٍُ ِ ُغُٔذ ُحَػّي
َ
ًا إِّّنِ أ

ْن َُُردا 
َ
َْ أ ٌِ ُغُٔذ ثَِم 

َ
َْ اْۡلَُْبِ َوأ ٌِ ُغُٔذ ثَِم 

َ
َْ اَْلُْخِو َوأ ٌِ ثَِم 

جَْية وََغَذاِب اىَْلِْبِ  َِحِ الُّ َْ ـِذْ ٌِ ُغُٔذ ثَِم 
َ
رِ َوأ ٍُ ْرَذِل اىُْػ

َ
 إََِل أ

Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al 

Maghra` telah menceritakan kepada kami 'Ubaidah bin 

Humaid dari Abdul Malik bin 'Umair dari Mush'ab bin 

Sa'd bin Abu Waqqash dari Ayahnya radliallahu 'anhu 

dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 

mengajari kami beberapa kalimat (do'a) sebagaimana 

beliau kamu belajar menulis, yaitu; "ALLAHUMMA 

INNI A'UUDZU BIKA MINAL BUKHLI, WA 

A'UUDZU BIKA MINAL JUBNI, WA A'UUDZU BIKA 

AN URADDA ILAA ARDZALIL 'UMUR WA 

A'UUDZU BIKA MIN FITNATID DUNYA WA 

'ADZAABIL QABRI Ya Allah, aku berlindung kepada-

Mu dari sifat kikir, aku berlindung kepada-Mu dari 

sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari 

kepikunan, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 

dunia dan siksa kubur." 
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60. Keutamaan Bertasbih 

 

 ًَ ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا َريَْرةَ َكةَل كَةَل رَُشُٔل اّللا ُْ ِِب 
َ
َْ أ َخ

ٍِزَياِن َظجِيَجَذةِن  ْ َذةِن َخفِيَفَذةِن لََعَ الّيَِصةِن زَلِييََذةِن ِػ ال ٍَ ِ ََك
 ًِ ِ اىَْػِظي ِدهِ ُشجَْعةَن اّللا ٍْ ِ َوبَِع َِ ُشجَْعةَن اّللا  .إََِل الراْۡحَ

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW 

telah bersabda, 'Dua kalimat yang ringan diucapkan 

tetapi berat timbangannya dan disenangi oleh Allah 

Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Pengasih yaitu, 

Subhaanallaah wa bihamdihi subhaanallaahil azhim 

{Maha Suci Allah dengan segala pujian-Nya dan Maha 

Suci Allah Yang Maha Agung}.'"
34

  

 

61. Bertasbih Seratus Kali 

 ًَ ُ َغيَيِّْ وََشيا ِ َضلا اّللا ِاة ِغَِْد رَُشِٔل اّللا غَ َشْػٍد  كَةَل ُن
ٍَِح  ىَْؿ َظَص

َ
ٍم أ ْٔ ْن يَْسِصَت ُكا يَ

َ
ًْ أ َظُدُز

َ
َحْػِضُز أ

َ
َذَلةَل أ

ىَْؿ 
َ
َظُدَُة أ

َ
َْ ُصيََصةنِِّ َنيَْؿ يَْسِصُت أ ٌِ َلُ َشةنٌِو 

َ
ـََصأ

ٍَِح كَةَل  ْو َظَص
َ
ٍَِح أ ىُْؿ َظَص

َ
ٌِةاََح تَْصبِيَعٍح َذُيْهَذُت َلُ أ يَُصّجُِط 

ىُْؿ َخِؽيَبحٍ 
َ
ُّ أ  .َُيَػُّ َخِْ

                                                 
34

 Muslim 8:70 
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Dari Sa'ad bin Abu Waqqash RA, dia berkata, "Kami 

pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Setelah itu 

beliau bertanya, 'Apakah mampu salah seorang dari 

kalian memperoleh seribu kebaikan dalam sehari?' 

Lalu salah seorang dari para sahabat bertanya, "Ya 

Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan mampu 

meraih seribu kebaikan dalam sehari?" Rasulullah 

berkata, "Ketahuilah bahwa orang yang bertasbih 

seratus kali akan dicatat seribu kebaikan untuknya dan 

dihapus seribu kesalahan darinya." 
35

 

 

  

                                                 
35

 Muslim 8:71 



 
114 | SADIQUL ALIM 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Al-Qur‟an Al-Karim 

 Al-„allamah Asy-Syekh Ahmad Ad- Dairoby, Fathul 

majiid al-muallaf li naf‟il majiid. 

Abu Muhamad Al-ghozali,ihya‟ „ulumal-din,Dar al 

Sya‟b 

Al-waliyyi Ash-shalih Asy-syeh Muhammad As- 

Sanusy al Hasany,Al-asraarul muniifah.Bukhari, fath al-

barry,dan Muslim XIV/155, an Nawawy 

Fadlan Abu Yasir, terapi gangguan jin dengan ruqyah 

dan doa, karanggede  Boyolali jawa  Tengah Ibnu hajar, fath 

al-barri, Dar al-fikr 

Ibnu Taimiyyah, Al-Jin, Dar al-Qurthubi 

 

K H M Suri Sudahri, Pengobatan Segela Penyakit 

dengan Alqur‟an, 1992,Bintang terang 99 surabaya 

Sayyid Muhammad Haqqy An nazily, Khazinatul 

Asror. 

Syarhu Muslim, al-Nawawi, Maktabah Zahran 

 



 

TERAPI JIWA | 115  

 

Syeh  Muhammad ash-Shayim, Kisah-Kisah Nyata 

Raja Jin , cet pertama  2000. Penerbit Sinar Baru Algesindo 

Bandung 

Wahid Abdus Salam Bali, Ilmu Sihir dan Penangkalnya 

Ditinjauan Alqur‟an, Hadits dan Ulama, cet kedua 1996 PT 

Logos Wacana Ilmu. 

Wahid Abdus Salam Bali, Sihir Dan Cara 

Pengobatannya, cet kedua Rajab, 1995.Robbani Pres 

Jakarta 

  



 
116 | SADIQUL ALIM 

 

Biografi  Penulis 

 

SADIQUL ALIM, M. Pd  di lahirkan di 

Lampung Selatan, 17 September 1979, Dari 

keluarga empat bersaudara  anak pertama 

Pasangan Muhaimin dan Siti Junariah. Istri: 

Roihatul Janah, Anak: Ashif Azqilan, dan 

Fathul Yusuf Alwaris.  

Pendidikan diperoleh dari: SDN Air Ringkih, Tamat 

1992, MTs Negeri 1 Metro,  Tamat 1995, MAN 1 Metro, 

Tamat 1998, Pesantren Lirboyo Jawa Timur, Tamat 1999,  

Sarjana SI Tarbiyah/PAI di STAIN Jurai Siwo Metro, 

Tamat 2003, S2 PAI pada Fakultas Tarbiyah/PAI Program 

Pascasarjana IAIN Metro, Tamat 2017. 

Pengalaman Organisasi: Semasa sekolah aktif di 

OSIS, Pramuka, LDK STAIN Metro, sedangkan di ekstra 

aktif di HMI, setelah lulus menjadi guru aktif Penggurus  

MGMP PAI Kabupaten Way Kanan, AGPAII, TPK Mapel 

Kab. Way Kanan, Pembina Dakwah Pada Pengajian Al-

Hikmah.  

Pengalaman Mengajar:  

1. SMPN 2 Rebang Tangkas 2004 s.d sekarang, 

2. SDN Karya Maju 2007-2009, 

3. SMPN 3 Rebang Tangkas 2012-2013,  

4. SMA Persiapan Rebang Tangkas 2004-2014,  

5. Instruktur  Kurikulum 2013 

Prestasi selama menjadi guru:  

1. Finalis Guru berprestasi dan berdedikasi Tingkat 

Nasional (2013),  

2. Juara 1 Guru berprestasi dan berdedikasi Tk. Provinsi 

Lampung (2013),  

3. Juara 1 Guru berprestasi dan berdedikasi Tk. Kabupaten 

(2015),  



 

TERAPI JIWA | 117  

 

4. Juara 1 Guru berprestasi Tk. Kabupaten (2016), 

5. Finalis guru prestasi Tk. Provinsi (2016) 

6. Juara  2 Inovasi Pembelajaran Tk. Kabupaten (2017). 

7. Juara  2 Guru berprestasi Tk. Kabupaten (2018). 

 

Alamat email: alimazqilan@gmail.com 

Buku  karya  penulis:  

1. Mendidik Anak Dalam Pandangan  Islam 

2. Menggairahkan Pembelajaran PAI with Macromedia 

Flash. 

3. Menabur Semangat Menuai Manfaat 

4. Faidah-Faidah Lapar Bahaya Kenyang 

5. Terapi Jiwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alimazqilan@gmail.com

