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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحیِم 
  

 َاللَُّھمَّ َصلىِّ َعَلى َسیِِّدَنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى اِلِھ َوَصْحِبِھ
Dengan Asma' Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih.Ya Allah, tetapkanlah shalawat dan 
salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, Keluarga dan shahabat-shahabat beliau. 

 
 ِبْسِم اِهللا النُّْوِر ُنْوٌرَعَلى ُنْوٍر اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذْى َخَلَق النُّْورَ 

 َوَأْنَزَل التَّْوَراَة َعَلى َجَبِل اِلطُّْوِرِفى ِكَتاٍب َمْسُطْوٍر
Dengan Asma' Allah yang menyinari sinar diatas sinar, Segala puji bagi Allah Pencipta nur dan 
menurunkan kitab Taurat diatas gunung Thurdi dalam kitab yang tertulis 

 
 ٌرْلِعزَِّة َواْلَجَالِل َمْشُھْوِبا َو َاْلَحْمُد ِللَِّھ الََّذْي ِباْلِغَنآِء َمْذُكْوٌر

آِء َولضَّرَّآِء َمْشُكوٌر َواْلَحْمُد ِللَِّھ   َوَعَلى السَّرَّ ْي َخَلَق الَِّذ  
َالْرِض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّْوَرُثمَّ الَِّذْینَ السَّمَواِت َوْا

بِِّھْم َیْعِدُلْوَنَكَفُرْواِبَر  
Segala Puji bagi Allah Yang Disebut kaya dengan kemulyaan dan keagungan yang dikenal dan atas 
senang dan susah yang disyukuri dan segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan 
menjadikan gelap dan terang, kemudian orang-orang kafir kepada Tuhannya dan berpaling. 

 
ُن َیاَحيُّ َیا َقیُّْومُ  ِایَّاَك َنْعُبُد َوِایَّاَك َنْسَتِعْیعۤسۤق  حَمصگھیعۤ 

ْرُزُق َمْن َیَشآُء َوُھَو اْلَقِويُّ اْلَعِزْیُز الَِّطْیُف ِبِعَباِدِه َی َاُهللا  
Kaf Ha Ya 'Ain Shaad, Ha Mim 'Ain Sin Qaf, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan memohon 
pertolongan, hai Dzat Yang Hidup Tegak Kokoh, Allah Yang sangat belas kasihan kepada hamba-
Nya memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, Dia sangat kuat dan mulia 

 
 َشْىٍء ِبَیِدكَ ىَّ ُكلَعنِّْىٍءِاْكِفِنْي َواْصِرْف َیاَكاِفْي ُكلِّ َشْى

.ْيٍء َقِدْیٌر اْلَخْیُر ِا نََّك َعَلى ُكلِّ َش  
Hai Dzat Yang mencukupi segala sesuatu, cukupilah aku dan palingkanlah dariku segala sesuatu 
dengan kekuasaanMu yang baik, bahwasanya Engkau berkuasa atas segala-galanya. 
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َكِثْیَر النََّواِل َوَیاَداِئُم اْلَوَصاِل َوَیاَحَسَن اْلِفَعالِ  َاللَُّھمَّ َیا
اَباقٍ اٍل َوَیاَبِدْیًعا ِبَالِمثَاٍل َوَیَوَیاَراِزَق اْلِعَباِد َعَلى ُكلِّ َح

ِبَالَزَواٍل َنجَِّناِمَن اْلُكْفِرَوالضََّالِل ِبَحقِّ َالِالَھ ِاالَّاهللاُ ُمَحمَّدٌ 
.َصلَّى هللاُ َعَلْیِھ َوَسلََّمرَُّسْوُل اِهللا   

Ya Allah, Dzat Yang banyak pemberiannya dan Yang selalu bertemu, Yang bagus perbuatannya, 
Pemberi rizki hamba-hambaNya pada setiap keadaan, hai Dzat Pencipta pertama kali dengan tidak 
melalui contoh, hai Dzat yang langgeng, yang tidak akan binasa, selamatkanlah kami dari kufur dan 
tersesat dengan : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
ْعَلْم ِبِھ َاْوَعِلْمتُ  الشَّكُّ ِفي ِاْیَماِنْى ِبَك َوَلْم َاَاللَُّھمَّ ِاَن َدَخَل 

 َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِاالَّ اهللاُ ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اهللاِ ُتْبُت
.َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم  

Ya Allah, seandainya kufur/rasa bimbang dan ragu masuk dalam keimananku kepada Engkau sedang 
aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha 
illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
َاللَُّھمَّ ِاْن َدَخَل اْلُكْفُرِفْي ِاْسَالِمْي ِبَك َوَلْم َاْعَلْم ِبِھ َاْوَعِلْمتُ 

 ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اهللاِ الَّ اُهللاْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِاُتْبُت َع
.َوَسلََّم  َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ   

 
 Ya Allah, seandainya kufur masuk kedalam keislamanku kepada Engkau sedang aku tidak mengerti 
atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah 
Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
 

َدَخَل الشَّكُّ ِفى َتْوِحْیِدَى ِایَّاَك َوَلْم َاْعَلْم ِبھِ ِاْن َاللَُّھمَّ 
َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ االَّ اهللا ُمَحمَّدٌ 

.ُ َعَلیِھ َوَسلََّم رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللا  
 Ya Allah, seandainya rasa bimbang dan ragu masuk ke dalam ketauhidanku terhadap Engkau, 
sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : 
La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 
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َدَخَل اْلَغْیُب َواْلِكْبُر َوالرَِّیاُء وَالسُّْمَعُة َوالنُّْقَصانُ ِاْن  َاللَُّھمَّ 
ِفْى َعَمِلْي َلَك َوَلْم َاْعَلْم ِبِھ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمتُ 

مَ ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلَّ الَّ اُهللاَوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
.  

Ya Allah, seandainya rasa sombong, takabur,riya' dan sum'ah / menonjolkan diri dan kekurangan di 
dalam amal perbuatanku bagi Engkau masuk ke dalam hatiku sedang aku tidak mengerti atau 
mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur 
Rasulullah SAW. 

 
َلى َجَرى اْلَكِذُب َواْلِغْیَبُة َواْلنَِّمْیَمُة َواْلُبْھَتاُن َع ِاْن َاللَُّھمَّ

 َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ  َوَاْسَلْمُت َواُقْوُل الَ ِبِھِلَساَنْي َوَلْم َاْعَلْم  
.ُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم ُمَحمٌَّد رَُّسْوالَّ اُهللا ِالَھ ِا  

 Ya Allah, seandainya sifat dusta, pengumpat, mengadu domba dan pembohong berjalan pada 
mulutku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan 
mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
 ِبِھ اْلوْسَوَسُةِفْي َصْدِرْي َوَلْم َاْعَلْمَوُم َِّاْن َدَخَل اْلَخْطَرُة َھالّل

الَّ اهللاُ ُمَحمَّدٌ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
. رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   

Ya Allah, seandainya di dalam hatiku terlintas rasa was-was sedang aku tidak mengerti atau 
mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur 
Rasulullah SAW. 

 
ْى ِایَّاَك َوَلمْ ِتَفَدَخَل التَّْشِبْیُھَ والتَّْقِصْیُر ِفْي َمْعِراللَُّھمَّ ِاْن 

الَّ اهللا َاْعَلْم ِبِھ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
. ُُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   

Ya Allah, seandainya rasa penyerupaan dan lalai masuk ke dalam ma'rifatku kepada Engkau sedang 
aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha 
illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 
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َدَخَل النَِّفاُق ِفْي َقْلِبْي ِمَن الذُُّنْوِب اْلَكَبآِئرِ  ِاْن َاللَُّھمَّ
 َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمتُ ِبِھْعَلْم َوالصََّغآِئِر ُكلَِّھا َوَلْم َا

الَّ اهللاُ ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلَّمَ َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
. 

 Ya Allah, seandainya rasa nifak, dosa-dosa besar dan kecil masuk ke dalam hatiku dan aku tidak 
mengetahui ataupun mengetahui, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha 
illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 

 
یآُء ِفْي َاْعَماِلْى َوَاُقَوِلْي َوَلْم َاْعَلمْ َدَخَل الرِّ ِاْن َاللَُّھمَّ 

الَّ اهللاُ ُمَحمَّدٌ ِالَھ ِاَاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال 
.رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   

Ya Allah, seandainya sifat riya' masuk ke dalam amal perbuatanku dan perkataanku sedang aku tidak 
mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah 
Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
َوَلْم َاْعَلْم ِبِھ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنھُ  َ للَُّھمَّ َما َعِمْلُت ِمْن ُسْوٍء
الَّ اهللاُ ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللا َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا

.َُعَلیِھ َوَسلََّم   
Ya Allah, kejahatan-kejahatan yang telah aku perbuat sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku 
bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
ِلْمتُ  ِبِھ َاْوَعَاللَُّھمَّ َمااَََرْدَت ِلْي ِمْن َخْیٍر َفَلْم َاْشُكْرُه َوَلْم َاْعَلُم

الَّ اهللاُ ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اهللاِ ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
. َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   

Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Engkau kehendaki bagiku, lalu aku tidak dapat mensyukuri 
sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha 
illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 
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 ِبھِ َاللَُّھمَّ َماَقدَّْرَت َعَليَّ ِمْن َاْمٍرَفَلْم َاْرَضُھ َوَلْم َاْعَلُم
َحمَّدٌ الَّ اهللاُ ُمَاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا

.رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   
Ya Allah, hal-hal yang telah Engkau takdirkan kepadaku, lalu aku tidak bergembira atau tidak 
menerimakannya sedang aku tidak tahu atau tahu, maka bertaubatlah aku dan berserah diri dengan 
mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 

 ِبھِ َاللَُّھمَّ َماَاْنَعْمَت َعَليَّ ِمْن ِنْعَمٍة َفَعَصْیُتَك ِفْیِھ َوَلْمْ َاْعَلُم
الَّ اهللاُ ُمَحمَّدٌ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا

. َوَسلََّم رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ  
Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku, lalu aku salah gunakan, 
durhaka kepadamu sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri 
dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 

 ِبھِ  ِمْن َنْعَمآِئَك َفَغَفْلُت َعْن ُشْكِرَك َوَلْم َاْعَلُمْيِنَتْیَلْوَاللَُّھمَّ َا
الَّ اهللاُ ُمَحمَّدٌ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا

.رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   
Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau kuasakan kepadaku, lalu aku tidak bersyukur 
kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri 
dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW 

 
 َفَلْم ُاَءدَِّحقَُّھ َوَلْم َاْعَلْم ِبِھ َاْوَعِلْمتُ  ِمْن اآلئَكَاللَُّھمَّ َمآَاْوَلْیَتِنْي

الَّ اهللاُ ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اهللاِ ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
. َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   

 Ya Allah, hal-hal yang telah Engkau takdirkan kepadaku, lalu aku tidak bergembira atau tidak 
menerimakannya sedang aku tidak tahu atau tahu, maka bertaubatlah aku dan berserah diri dengan 
mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
ْعَلْم ِبھِ ْسَنى َفَلْم َاْحَمْدَك َوَلْم َاُحَاللَّْھمَّ َما َمَنْنَت َعَليَّ ِمَن اْل

الَّ اهللاُ ُمَحمَّدٌ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
.رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   

Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan aku tidak memujiMu, 
sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha 
illallah Muhammadur Rasulullah SAW 
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 َاللَّْھمَّ َماَاْحَبْبَت ِلْي ِبِھ َعَليَّ ِمَن النََّظرِفْیَك َفَغَمْضُت َعْنھُ 
الَّ ُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِاَوَلْم َاْعَلْم ِبِھ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْم

.اهللاُ ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   
 
Ya Allah, berfikir dalam kekuasaanMu yang Engkau ciptakan terhadapku, lalu aku menutup mata, 
sedang aku mengetahui atau tidak, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila 
ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
اَصَنْعُت ِفى ُعْمِرْى ِبَماَلْم َتْرَض َوَلْم َاْعَلْم ِبھِ َاللَُّھمَّ َم

الَّ اهللاُ ُمَحمَّدٌ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
.ُ َعَلیِھ َوَسلََّم رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللا  

Ya Allah, perbuatan-perbuatan yang aku lakukan sepanjang umurku, lalu Engkau tidak ridha, sedang 
aku mengerti atau tidak, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah 
Muhammadur Rasulullah SAW.. 

 
  َما َقَصْرُت ِمْن َعَمِلْي ِفْي َرَجآِئَك َوَلم َاْعَلْم ِبھِ للَُّھمََّا

الَّ اهللاُ ُمَحمَّدٌ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
. رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   

Ya Allah, jika aku bergantung kepada selain Engkau di dalam menghadapi kepayahan-kepayahan, 
sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : 
La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
َلْم ِبھِ للَُّھمَّ ِاِن اْعَتَمْدُت َعَلى َاَحٍد ِسَواَك ِفى الشََّدآِئِد َوَلْم َاْعَا

الَّ اهللاُ ُمَحمَّدٌ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
. رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   

Ya Allah, jika aku bergantung kepada selain Engkau di dalam menghadapi kepayahan-kepayahan, 
sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : 
La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW 

َك ِفى النََّوآِئِب  َوَلْم َاْعَلْم ِبِھ َاْوَعِلْمتُ َوَاللَُّھمَّ ِاِن الْسَتَعْنُت َغْی
ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اهللاِ  الَّ اُهللالَھ ِاُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِا

. َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم   
. 
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Ya Allah, jika aku memohon pertolongan kepada selain Engkau, dalam kecelakaan dan bahaya, 
sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : 
La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
َاللَُّھمَّ َماَاْصَلَح ِفْي َشْأِنْي ِبَفْضِلَك َوَرَأْیُتُھ ِمْن َغْیِرَك َوَلمْ 

الَّ اهللا َاْعَلْم ِبِھ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل َال ِالَھ ِا
.لَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلََّم ُُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اِهللا َص  

Ya Allah, urusan-urusanku yang telah Engkau baguskan dengan anugerah Engkau dan pandanganku 
salah, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan 
mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW 

 
ِل ِمْن َغْیِركَ َ للَُّھمَّ ِاِن َزلَّْت َقَدِمْي َعِن الصَِّراِط ِبالسُّؤَا

ُیَثبِّْتِنْي َوَلْم َاْعَلْم ِبِھ َاْوَعِلْمُت ُتْبُت َعْنُھ َوَاْسَلْمُت َوَاُقْوُل الَ 
.َم الَّ اهللاُ ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلیِھ َوَسلَِّالَھ ِا  

Ya Allah, jika aku tegelincir menyimpang dari jalan lurus (shirat), karena memohon kepada selain 
Engkau, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan 
mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 

 
لَُّھمَّ َیاَحيُّ َیاَقیُّْوُم َیاَمنَّاُن یَاَدیَّاُن َیاُسْلَطاُن َیاآلِالَھ ِاالَّ َاْنتَ َال

ُسْبَحاَنَك ِانِّْي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمْیَن َفاْسَتَجْبَناَلُھ َوَنجَّْینُھ ِمنَ 
بِّ اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجى اْلُمْؤ ِمِنْیَن َوَزَكِریَّآ ِاْذَناَدىَ ربَُّھ َر

. َالَتَذْرِنْي َفْردًا َوَاْنَت َخْیُر اْلَواِرِثْیَن   
 Ya Allah, Yang Hidup tegak kokoh, Yang memiliki rahmat dan banyak anugerahNya, banyak 
memberi dan Pemilik kerajaan, Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, maha suci Engkau, 
bahwasanya aku menganiaya diri sendiri, (firman Allah) : 

"Lalu Kami kabulkan dan Kami selamatkan dia dari kesusahan, demikianlah Kami menyelamatkan 
orang-orang beriman" 

Zakariya ketika menyeru tuhannya, ya Tuhanku: 

"Janganlah Engkau tinggalkan aku sendiri, Engkaulah waris yang paling baik". 
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َاللَُّھمَّ ِبَحقَّ آل ِالَھ ِاالَّ اهللاُ  َوِبِعزَِّتِھ َوِبَحقِّ اْلُكْرِسيِّ َوَسَعِتِھ َوِبَحقِّ 
ِح َوَحَفَظِتِھ َوِبَحقِّ ْوَ وَعَظَمِتِھ َوِبَحقِّ اْلَقَلِمَ وَجَرَیاِنِھ َوِبَحقِّ اللَِّْشَعْرْلا

َنِتھِ  الصَِّراِط َوِرقَِّتِھ َوِبَحقِّ ِجْبَرآِئْیَل َوَاَما اْلمِْیَزاِن َوِخفَِّتِھ َوِبَحقِّ
 َشَفَقِتِھ َوِبَحقِّ ِاْسَراِفْیَلَ َوَنْفَخِتِھ َوِبَحقِّ ِعْزَرآِئْیَلَوِبَحقِّ ِمْیَكاِئْیَل َو

 ٍك َوَجَھنَِّمِھ َوِبَحقِّ آَدَماِلَوَقْبضََِتِھ َوِبَحقِّ ِرْضَوَاَن َوَجنَِّتِھ َوِبَحقِّ َم
َسِفیَنِتِھ َوِبَحقِّ ِاْبرَاِھْیمَ َوُنُبوَِّتِھ َوِبَحقِّ ُنْوٍح َوَوَصْفَوِتِھ َوِبَحقِّ ِشْیٍث 
ِدَیاَنِتِھ َوِبَحقِّ ِاْسَماِعْیَل َوَذِبْیَحِتِھ َوِبَحقِّ َیْعُقْوبَ َوُخلَِّتِھ َوِبَحقِّ ِاْسحقِّ َو

قِّ ُمَوَسى َواَیاِتِھ َوِبَحقِّ َھاُرْونَ َوَحْسَرِتِھ َوِبَحقِّ ُیْوُسَف َوُغْرَبِتِھ َوِبَح
َوُحْرَمِتِھ َوِبَحقِّ ُھَود ٍوَھْیَبِتِھَ وِبَحقِّ َصاِلٍح َوَناَقِتِھ َوِبَحقِّ ُلْوطٍ 

َوِجْیَرِتِھ َوِبَحقِّ ُیْوُنَس َوَدْعَوِتِھ َوِبَحقِّ َداِنَیاَل َوَكَراَمِتِھ َوِبَحقِّ َزَكِریَّا 
اْلُمْصَطَفى   َعْیَسى َوُرْوَحا ِنیَِّتِھ َوِبَحقِّ َسیَِّدَنا ُمَحمٍَّدَوَطَھاَرِتِھ َوِبَحقِّ

. اهللاُ  َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَشَفاَعِتِھ صلَّى  
 Ya Allah, dengan hak La ila ha illallah dan kemuliaannya, hak kursi dan keluasannya, hak 'Arsy dan 
keagungannya, hak kalam dan berjalannya, hak Lauh Mahfudh dan penjaga-penjaganya, hak 
Timbangan (Mizan) dan dua matanya, hak Shirat dan kelembutannya, dengan hak Jibril dan 
kejujurannya, hak Mikail dan belas kasihnya, hak Israfil dan terompetnya, hak Izrail dan terpilihnya, 
hak Ridlwan dan surganya, hak Malik dan nerakanya, hak Adam dan terpilihnya, hak Ibrahim dan 
terpilihnya sebagai khalilullah, hak Ishak dan keagamaannya, hak Isma'il dan disembelihnya, hak 
Ya'kub dan kedukaannya, hak Yusuf dan terasingnya, hak Musa dan ayat-ayatnya, hak Harun dan 
kehormatannya, hak Hud dan kewibawaannya, hak Shaleh dan untanya, hak Luth dan pemikirannya, 
hak Yunus dan ajakannya, hak Danial dan kerahmatnya, hak Zakariya dan kesuciannya, hak Isa dan 
kejiwaannya dan dengan hak Muhammad yang terpilih menjadi kekasihNya dan dengan syafa'at 
'Udhmanya SAW. 
 

 

َاللَُّھمَّ َیاَحيُّ َیاَقیُّْوُم َیاآلِالَھ ِاالَّ َاْنَت ُسْبَحَنَك ِانِّْي ُكْنُت ِمنَ 
الظَِّلِمْیَن َفاْسَتَجْبَناَلُھ َوَنجَّْیَنُھ ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجى 

َلْیِھ َتَوكَّْلُت َوَھَوَربُّ اْلَعْرشِ الَّ ُھَوَعاْلُمْؤِمِنْیَن َال ِالَھ ِا
َم اْلَوِكْیُل ِنْعَم اْلَمْولَى َوِنْعَم النَِّصْیرُ َوِنْعَحْسِبَي اهللاُ اْلَعِظْیِم 

 َوَال َحْوَل َوَال ُقوََّة ِاالَّ ِباِهللا اْلَعِلى اْلَعِظْیِم
 Ya Allah, Yang Hidup, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, bahwasanya 
aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri, (Firman Allah); Lalu kami mengabulkannya dan 
menyelamatkannya dari kesusahan, demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. 
Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah, kepadaNya aku bertawakkal, Dia pengurus 'Arsy yang 
Agung. Allah-lah yang mencukupi aku, sebaik-baik Pelindung, Pengurus dan Penolong. Tidak ada 
daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Agung. 
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ِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذابَ ًة َوِفى ْاآلِخَر َربََّنآ آِتَنا ِفى الدُّْنَیا َحَسَن
النَّاِر َوَصلَّى اهللاُ  َعَلىَخْیِر َخْلِقِھ َوُنْوِرَعْرِشِھ َسیِِّدَنا َوَنِبیَِّنا 

َوَشِفْیِعَنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى اِلِھ َوَاْصَحاِبِھ َاْجَمِعْیَن ِبَرْحَمِتكَ 
.اَربَّ اْلَعاَلِمْیَن َیاَاْرَحَم الرَّاِحِمْیَن َاِمْیَن َاِمْیَن َی  

 
Ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan akherat, serta peliharalah kami dari siksa 
api neraka. Shalawat Allah tetapkanlah kepada sebaik-baik makhlukNya, cahaya 'ArsyNya yaitu 
junjungan kami , Nabi dan pemberi syafaat bagi kami Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat 
beliau semua dengan rahmatMu hai Dzat Yang paling belas kasihan. Amin (Semoga Allah 
mengabulkan permohona kami ini, hai Dzat yang mengurus alam semesta). 

  
 Doa Akasyah 

 
Dalam kitab Mujarabat ada menyatakan bahawa doa Akasah ini pada asalnya dibawa oleh 
Malaikat Jibril as.s dari arasy… dari sayyidina Abu Bakar A-Siddiq r.a telah berkata.,.. pada 
suatu hari aku sedang duduk di hadapan Rasulullah SAW di dalam Masjid Madinah AL 
Munawwarah, tiba-tiba datang Malaikat Jibril as. Dengan membawa Doa Akasyah lalu diberikan 
kepada Rasulullah SAW seraya berkata.. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang aku bawa ini 
Doa Akasyah yang sejak dari Nabi Adam a.s. dan nabi-nabi lain belum pernah diberi kecuali 
kepada engkau. Kata Malaikat Jibril algi, sesungguhnya aku melihat Doa Akasyah ini tergantung 
di bawah Arasy selama 90,000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia seisinya. 
 
Fadilatnya: 
 
1. Dapat menghafal Al Quran:  …. Hendaklah membaca doa ini sebelum membaca Al Quran 

dengan penuh ikhlas kepada Allah SWT… Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ra berkata, 
Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku,, Wahai Abu Bakar, janganlah kamu tinggal 
membaca doa Akasyah ini, sebab membaca doa ini bererti akan memperolehi kesentosaan 
dan anugerah dari Allah SWT,, dapat menghafaz Al Quran dan Kitab.. Sayyidina Uthman 
Ibnu Affan ra. Pernah berkata, Sesungguhnya aku dapat menghafaz Al Quran dengan berkat 
doa Akasyah ini. 

2. Memperolehi kekuatan luar biasa: Sayyidina  Ali ibnu Abu Talib ra. Pernah berkata, Aku 
telah memiliki kekuatan dan keberanian yang laur biasa disebabkan berkahnya  Doa 
Akasyah ini. 

3. Diampuni Allah SWT segala Dosa. 
4. Membaca dengan ikhlas hati benar2 kerana Allah secara istiqomah..Insyallah diberi 

keampunan dan dihapuskan segala dosa. 
5. Pada hari kiamat akan diberi Allah SWT pahala yang besar.. Hasan Basri ra berkata, 

Sesungguhnya aku telah mendegar Rasulullah SAW bersabda; Bahawa seseorang itu tidak 
akan memperolehi pahala yang berlimpah-limpah seperti pahala orang membaca Doa 
Akasyah ini… Syeikh Sya’ban ra berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,, Barang 
siapa membaca doa Akasyah ini, jika ia meninggal dunia, maka ia sentiasa mendapat 
anugerah dari Allah SWT banyak nya malaikat ikut menghantarkan jenazahnya kekubur,,, 
yang satu malaikat telah membawa nur. 

6. Mendapat darjat yg tinggi didunia dan akhirat. DALam hidupnya sentiasa membaca doa 
tersebut,, nescaya Allah SWT mengangkat darjatnya di dunia dan akhirat.. Apabila bangkit 
dari kubur, wajahnya seperti bulan purnama…banyaknya malaikat berada disekeliling 
nya,,yg semuanya membawa bendera dari cahaya terus menuju ke syurga bersama-sama 
orang yang membaca doa Akasyah....Orang yg berada di padang masyar merasa kagum 
dan tercengang/hairan kerana dihormati oleh para malaikat dan orang soleh.. Wallahu 
‘alam.   


