
1SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Sahaja ku niat UMRAH dan aku berihram 

dengannya kerana Allah Ta’ala.

NIAT UMRAH

NIAT BADAL UMRAH

Sahaja ku niat BADAL UMRAH bagi  _________ 

dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta’ala.

(nama)

(nama)
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TALBIAH

Aku datang menyahut panggilan Mu Ya Allah. 

Aku datang menyahut panggilan Mu. 

Aku datang menyahut panggilan Mu tiada sekutu bagi Mu. 

Aku menyahut panggilan Mu. Sesungguhnya segala pujian, 

nikmat dan kekuasaan adalah milik Mu, 

tiada sekutu bagi Mu
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PENGHULU ISTIGHFAR

Ini adalah penghulu segala Istighfar. Sesiapa yang membacanya ketika pagi dan 
petang lalu mati ia pada hari itu jadilah dia dari ahli syurga.

Ya Allah! Engkau Tuhanku, tiada tuhan melainkan Engkau yang 
menjadikan aku, aku hambaMu, dan semampuku aku setia atas 

janjiku kepadaMu. Aku berlindung denganMu dari kejahatan yang 
aku lakukan. Aku mengakui nikmatMu ke atasku, dan aku mengakui 

dosaku kepadaMu, maka ampunilah aku, kerana sesungguhnya tiada 
siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.

BAHAGIAN 1

CARA MENGERJAKAN
UMRAH
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CARA MENGERJAKAN
UMRAH
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BAHAGIAN 1:  CARA MENGERJAKAN UMRAH

IBADAH UMRAH DAN KEUTAMAANNYA

Firman Allah Ta’ala:

Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah kerana Allah. (Al-Baqarah: 196)

Dari Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda:

Satu umrah ke satu umrah menghapuskan dosa di antara keduanya, dan 
haji yang mabrur tiada balasan baginya melainkan syurga (H.R Jamaah 
melainkan Abu Dawud)

Diterima dari Aisyah r.a katanya:

Saya tanyakan kepada Rasulullah : “Wahai Rasulullah, adakah pada wanita 
itu jihad?” Jawab Baginda: “Ya, jihad tanpa pertempuran, iaitu Haji dan 
Umrah.” (H.R Ibn Majah, Baihaqi dan lain-lain dengan sanad-sanad yang sah)

Umrah bererti, berkunjung ke Baotullah Al-Haram dengan niat mengerjakan 
ibadah Umrah dan ia boleh dikerjakan pada bila-bila masa sahaja, tetapi 
lebih utama pada bulan Ramadhan.

Sabda Rasulullah s.a.w:

Berumrah pada bulan Ramadhan sama nilainya dengan Haji. (H.R Ibn Majah)
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BAHAGIAN 1:  CARA MENGERJAKAN UMRAH

PERSEDIAAN JIWA MENJELANG 
KEBERANGKATAN OLEH USTAZ ABDUL SALAM

1. Memohon restu dan redha dari orang tua, mengunjung dan menziarahi 
keluarga kerabat dan sahabat untuk meminta maaf atas segala kesalahan 
dan kesilapan.

2. Bertaubat nasuha yang sebenarnya bermakna meninggalkan 
pekerjaan maksiat atas dosa itu dan menyesalinya serta berazam dengan 
seikhlasnya tidak akan mengulanginya lagi.

3. Solat sunnat taubat dua, empat atau enam rakaat, dua rakaat dengan 
satu salam.

4. Solat sunat hajat, memohon agar mendapat rahmat dan barakah, 
kesihatan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah ini.

5. Menyelesaikan kezaliman bermakna menyelesaikan urusannya 
dengan orang yang berhak dengan meminta maaf, meminta halal atau 
mengembalikan apa yang mesti dikembalikan.

6. Membayar hutang sekadar kemampuan atau sekurangnya meminta izin 
kepada yang punya piutang.

7. Mempersiapkan nafkah perbelanjaan harian bagi anak isteri yang 
ditinggalkan selama pelaksanaan ibadah haji.

8. Memastikan wang yang digunakan untuk perbelanjaan haji itu halal, 
diperolehi dengan jalan usaha yang dibenarkan agama.

9. Bersedekah walaupun sedikit sebelum berangkat kerana sedekah itu 
menghindari bala bencana.

10. Berniat ikhlas menunaikan farhu haji bukan kerana riak dan takbur 
tapi untuk mendapatkan keredhaan Allah.
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BAHAGIAN 1:  CARA MENGERJAKAN UMRAH

KELEBIHAN IBADAH UMRAH

Setiap ibadah yang telah diperintahkan Allah Ta’ala untuk kita 
mengerjakannya sudah tentu mengandungi banyak kelebihan dan 
hikmahnya, begitulah pula halnya dengan ibadat umrah, maka di antara 
hikmahnya ialah:

• Melahirkan tanda tunduk dan patuh kepada perintah Allah ta’ala.

• Mensyukuri nikmatNya yang tidak terkira.

• Menguatkan keimanannya dan keyakinan terhadap ajaran Islam dengan 
melihat tempat-tempat bersejarah sejak Islam mula berkembang.

• Menambahkan pengetahuan di bidang sejarah perkembangan agama 
Allah sejak zaman dahulu hingga ke zaman Nabi Muhammad s.a.w.

• Mendidik diri supaya khusyuk dan tawaduk sebagai hamba Allah ta’ala.

• Dapat berkenalan dan memperkuat lagi ukhuwah Islamiyah.

• Melatih umat Islam mengatur ekonominya dengan adanya usaha-usaha 
umrah.

• Orang yang mengerjakannya dengan ikhlas akan dapat pengampunan 
dan keredhaan Allah ta’ala.
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BAHAGIAN 1:  CARA MENGERJAKAN UMRAH

ADAB-ADAB BATIN SEMASA 
MENGERJAKAN UMRAH

ADAB-ADAB BATIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

• Perbelanjaan yang digunakan haruslah dari harta yang halal, niat 
beribadah semata-mata kerana Allah ta’ala dan membesarkan syariatNya.

• Gunakan kesempatan untuk melahirkan kebaikan budi dengan 
memperbanyak sedekah, tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu boros.

• Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan nafsu 
syahwat, sama ada melalui perbualan, bercumbuan atau penglihatan.

• Jangan melakukan perbuatan fasiq, iaitu segala perbuatan yang boleh 
menarik seseorang jauh dari mentaati Allah ta’ala.

• Jangan bertengkar atau bergaduh yang boleh membawa kepada 
permusuhan di antara satu sama lain.

• Jauhi dari berpakaian yang berlebih-lebihan, jangan berlagak seperti 
orang yang boros dan sombong.

• Apabila memasuki kota Makkah, hendaklah dimaklumi bahawa ia telah 
berada di kawasan suci. Maka sewajarnya berasa bimbang jika tidak 
merasa dirinya dekat kepada Allah ta’ala. Oleh itu hendaklah ia sentiasa 
mengharapkan rahmat dari Allah ta’ala.

• Ketika melihat Ka’abah, hendaklah merasakan kebesaran dan keagungan 
Allah dengan penuh harapan akan dapat melihat Allah di hari kiamat.

• Semasa bertawaf di Ka’abah, hendaklah ia merasakan dirinya seperti 
para Malaikat Muqarrabin yang sentiasa bertawaf keliling Arasy Allah.

• Ketika bersa’ie antara Safa dan Marwah, hendaklah merasa bagaikan 
hamba yang bimbang tentang kemusnahan diri dan miliknya, dengan 
berulang kali pergi dan kembali untuk menunjukkan keikhlasan dan 
pengabdian sambil mengharapkan perhatian Tuhan yang penuh rahmat.

• Semasa bercukur/menggunting rambut, hendaklah berasa hamba dan 
menurut perintah tanpa banyak bicara serta penuh penghambaan, 
mengharapkan pengampunan Tuhannya serta dimuliakan darjatnya.
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BAHAGIAN 1:  CARA MENGERJAKAN UMRAH

PANDUAN UMRAH JEMAAH WANITA

IBADAH UMRAH & WANITA
Diterima dari Aisyah r.a katanya: Saya tanyakan kepada Rasulullah : “Wahai 
Rasulullah, adakah pada wanita itu jihad?” Jawab Baginda: “Ya, jihad tanpa 
pertempuran, iaitu Haji dan Umrah.” (H.R Ibn Majah, Baihaqi dan lain-lain 
dengan sanad-sanad yang sah)

PAKAIAN WANITA DALAM IHRAM
Panduan wanita dalam berpakaian bagi mendapatkan haji yang mabrur:
1. Pakaian longgar dan labuh, warna yang tidak garang dan tidak jarang.
2. Tudung kepala yang labuh menutupi dada.
3. Pakaian yang terkena minyak wangi.
4. Tidak boleh menutup muka.

WANITA DALAM HAIDH & NIFAS
Diriwayatkan dari Bukhari dari Aisyah r.a berkata: Aku sampai ke Makkah 
sedang aku dalam keadaan haid, dan aku belum lagi menunaikan tawaf, 
dan belum juga menunaikan Sà ie antara Safa dan Marwah, maka aku 
mengadu kepada Rasulullah s.a.w dan beliau berkata: 

“Kerjakanlah segala pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menunaikan 
Haji kecuali janganlah kamu melakukan tawaf, sehingga kamu menjadi suci 
(dari haid).”

Wanita ketika sedang haid dan nifas hendaklah menggantikan kekurangan 
ibadah fardunya dengan banyak bertasbih, berzikir, berselawat dan 
berdoa. Mereka hanya dibolehkan mengingati bacaan Al-Quran di dalam 
hati tanpa melafazkannya. Begitu pula melihat pada Al-Quran (tetapi tidak 
menyentuhnya) dan membacanya dalam hati.
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BAHAGIAN 1:  CARA MENGERJAKAN UMRAH

PENGHAYATAN ROHANI
UMRAH DENGAN BADAN, UMRAH DENGAN AKAL 
FIKIRAN DAN UMRAH DENGAN HATI

• Ketika anda mandi, sebelum berada di dalam keadaan berihram, anda 
seolah-seolah ’membersihkan diri’ dari kesilapan dan dosa yang lalu dan 
menyatakan kepada yang Maha Kuasa yang anda sudah bersiap sedia 
untuk memulakan kehidupan baru yang dirahmatinya.

• Kain ihram adalah pakaian yang melambangkan kebenaran, kesucian, 
keserdahanan dan ketakutan. Anda mestilah menjauhi diri dari segala 
yang menghalang mereka dari mengingati dan mentaati Allah Yang 
Mengasihani.

• Berada dalam keadaan ihram adalah saat yang penuh erti tatkala anda 
menyedari yang harta dan kehendak dunia tidak diperlukan untuk 
menuju kepada Yang Maha Agung.

• Seragam ihram yang membezakan anda sebagai tentera Tuhan Yang Esa. 
Ia menjadi lambang ketaatan dan khidmat pada yang Maha Esa. Semuanya 
berbaris menuju ke satu arah untuk menunjukkan kasih mereka kepada 
Tuhan.

• Dua helai kain yang tidak berjahit (yang ditenun), menggantikan pakaian 
lelaki sebagai peringatan buat anda akan kain kafan. Supaya mereka 
dapat merasakan kematian sebelum ianya terjadi.  

• Ihram adalah tanda peringatan yang hebat bahawa kekayaan, kuasa dan 
status tiada ertinya didalam pengerakan hamba menuju kepada Pencipta 
yang Mengasihi. Semua dipandang sama disisi Tuhan.

• Berada dalam keadaan ihram melambangkan pergerakkan anda sentiasa 
dijauhi dari keadaan yang merugikan. Dengan mengikuti golongan yang 
beriman, beramal soleh. Serta berpesan dengan perkara yang benar dan 
kesabaran.
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• Sebelum memasuki Miqat, anda mesti menyatakan (mengucap) niat 
melakukan Umrah. Ini adalah penyataan hamba terhadap seruan dari 
Yang Maha Kuasa; membawa seluruh diri dari sebuah kehidupan yang 
melalaikan kepada pengabdian didalam umrah.

• Umrah bukanlah suatu pemergian. Ia adalah satu kepulangan. Anda 
bukanlah ke Makkah tetapi pulang kepada yang Maha Esa Allah, sumber 
segala-segalanya.

• Anda adalah tetamu Yang Maha Kuasa. Tertakluk kepada peraturan Yang 
Maha Pelindung. Keadaan ini adalah sebagai peringatan buat anda yang 
anda adalah sekadar tetamu Allah di dunia tertakluk kepada undang 
undang. Pemiliknya yang sebenar, Allah di dunia tertakluk kepada 
undang undang. Pemiliknya yang sebenar, Allah yang Maha Agung. 
Menyangkakan memiliki segala-galanya adalah satu illusi dan ini adalah 
punca segala masalah buat kita.

• Dalam melafazkan talbiyah, anda menyahut panggilan Allah yang Maha 
Mengasihani. Harus mengingat kembali saat apabila sangkakala yang 
kedua dititup, manusia akan dibangkitkan di padang masyar dibahagikan 
kepada dua golongan yang diberi nikmat dan dimurkai.

• Ka’abah itu adalah lambang yang nyata (zahir) dipandangan dunia bagi 
Mahkamah Ilahi di alam yang Ghaib.

• Tiada apa-apa dalam ka’abah. Ianya adalah kasas kosong. Tetapi 
‘kekosongan’ itu menyambung ‘segala-galanya’ iaitu Allah Yang Maha 
Kaya, sumber buat segala-gala. Dalam menghadapnya, anda menguatkan 
lagi kepercayaan terhadap Pencipta yang Maha Esa.

• Apabila anda mengangkat tangan kanan, menghadap Hajar-Al-Aswad lalu 
membaca “Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar”, mengangkat sumpah 
(janji setia) di hadapan rumah Allah dan berikrar untuk memenuhi janji 
taatnya, iaitu menjalani kehidupan yang digaris pandu oleh Allah. Dia 
menekankan ikrarnya berulang kali ketika umrah.

BAHAGIAN 1:  CARA MENGERJAKAN UMRAH
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• Tiada tempat perhentian di Tawaf. Ianya berakhir di tempat ia dimulakan 
nyata datang dari Tuhan dan ia akan dikembalikan kepada Tuhan juga.

• Dalam tawaf, anda adalah sebahagian daripada sungai yang mengalir ke 
arah lautan kekal. Kehidupan ini adalah satu perjalanan pulang kepada 
Allah yang Maha Pengampun. Kehidupan di dunia ini adalah sementara 
manusia haruslah hidup seperti seorang pengembara.

• Anda bergerak dalam putaran. Kerana ianya adalah satu perjalanan 
intisari. Ianya tidak lurus tetapi berputar. Ianya berakhir di tempat 
permulaan.

• Konsep kebaratan, ketimuran, keselataan dan keutaraan yang dikenakan 
akan dimusnahkan Allah adalah Tuhan Yang Agung disebelah timur dan 
juga barat.

• Sai’e membawa kita kesedaran. Berusaha dan bertawakal kepada Allah 
s.w.t akan membuahkan hasil yang betul, sama seperti apa yang dilakukan 
seorang ibu yang berlari-lari mencari air di padang pasir yang tandus.

• Allah adalah Maha Pengampun dan Dialah teman setia dalam segala 
usaha luhur kita tetapi Dia ingin kita membuat bahagian yang pertama 
kepada Hajar, keputusan dalam mencari Zamzam. Datang bukan dengan 
usaha tetapi setelah berusaha.

• Anda tidak akan tahu sama ada umrahnya telah diterima atau tidak. Dia 
akan merasai perubahan melalui hatinya dan tingkah lakunya.

BAHAGIAN 1:  CARA MENGERJAKAN UMRAH
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BAHAGIAN 1:  CARA MENGERJAKAN UMRAH

TAUBAT

Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang sentiasa bertaubat 
dan mensucikan diri. Kita sebagai hambanya yang lemah tidak lepas dari 
dosa. Maka Nabi mendidik ummatnya untuk sentiasa meminta keampunan 
dari Allah s.w.t.

Ibnu Mas’ud R.A. berkata bahawa Nabi s.a.w bersabda: Barangsiapa 
berkata:

Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung yang mana tiada 
Tuhan melainkan Dia yang hidup lagi berdiri dengan sendiriNya, dan aku 
bertaubat kepadaNya.

Maka diampunkan dosanya walaupun ia lari dari medan perang.

Dan Nabi s.a.w bersabda lagi:
“Tidak berkekalan melakukan dosa orang yang memohon ampun walaupun 
kembali melakukan dosa tujuh puluh kali dalam sehari.

Dari Abu Hurairah ujarnya - Rasulullah bersabda: Barangsiapa mengucapkan 

Maka akan dihapuskan dari dirinya segala kesalahannya sekalipun 
banyaknya serupa buih di lautan.

(100 kali) 
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BAHAGIAN 1:  CARA MENGERJAKAN UMRAH

RUKUN & WAJIB UMRAH

10 LANGKAH RINGKAS MENGERJAKAN UMRAH

1 Mandi sunat ihram

2 Solat sunat ihram

3 Pakaian ihram

4 Niat di Miqat

5 Talbiyah sehingga mula tawaf

6 Tawaf Umrah

7 Solat Sunat Tawaf

8 Minum air zam-zam

9 Sà i Umrah

10   Bercukur/Bergunting

RUKUN

1. Niat Ihram
2. Tawaf Umrah
3. Sà i
4. Bercukur / Bergunting
5. Tertib

WAJIB

1. Berniat di Miqat.
2. Meninggalkan larangan  Ihram.
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NOTA

MENJELANG
KEBERANGKATAN
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BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN

DOA & SOLAT SUNAT SAFAR

NIAT SOLAT SAFAR

Apabila telah tiba masa untuk berangkat, disunnahkan solat Safar dua 
rakaat sebelum keluar dari rumah.

Sengaja aku solat sunat Safar dua rakaat kerana Allah Tà ala.

DOA SELEPAS SOLAT SAFAR

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Kaafirun

Surah Al-Ikhlas
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BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN
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25

Ya Allah, Engkaulah rakan dalam perjalanan ini dan Engkaulah penjaga 
bagi keluarga, harta, anak-anak dan teman. Peliharalah kami dan mereka 
daripada segala penyakit dan bencana. Ya Allah, kami memohon dari Mu 
kebaikan dan ketaqwaan dengan perjalanan kami ini, serta amalan-amalan 
yang diredhai. 

Ya Allah kami memohon Engkau permudahkan perjalanan ini bagi 
kami, dan kami memohon Engkau anugerahkan kepada kami keselamatan 
pada jasad, agama dan harta kami sepanjang perjalanan kami ini. Dan 
menyampaikan kami ke rumahMu demi menunaikan haji dan menziarahi 
nabiMu Muhammad s.a.w. Ya Allah ya tuhan kami, sesungguhnya kami 
berlindung denganMu daripada keburukan-keburukan safar, dan kami 
meminta perlindungan dariMu dari keburukan pada keluarga, harta, anak-
anak dan sahabat-sahabat kami. 

Ya Allah ya tuhan kami, masukkanlah kami dan mereka ke dalam 
perlindunganMu, dan janganlah Engkau tarik nikmatMu dari kami 
dan mereka. Dan janganlah Engkau ubah keyakinan kami dan mereka 
kepadaMu. KepadaMu ya Allah kami berserah dan kami berpegang erat. 
Ya Allah kurniakanlah aku kelepasan dari apa yang merunsingkanku 
dan perkara yang aku kurang memerhatikannya. Ya Allah ya tuhanku, 
tambahkanlah ketaqwaan dan ampunkanlah dosa-dosaku.
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Dengan nama Allah, aku beriman kepada Allah, aku berserah diri kepada 
Allah, tiada daya dan upaya kecuali Allah, ya Allah aku berlindung 
denganMu dari menyesatkan atau aku disesatkan, dan dari penghinaan 
atau dihina, dan dari kezaliman atau dizalimi, dan dari kebodohan atau 
diperbodohkan. Ya Allah sesungguhnya aku tidak keluar kerana tujuan 
yang jahat, atau sombong, atau untuk menunjuk-nunjuk, atau mencari 
nama. Akan tetapi aku keluar kerana ingin mengelak dari kemurkaanMu, 
dan mencari keredhaanMu, dan mengikut sunnah nabiMu dan kerana rindu 
kepada pertemuan denganMu.

BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN

DOA KELUAR RUMAH



26SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Dengan nama Allah, dan dengan pertolongan Allah, dan Allah maha 
Besar, tiada daya dan upaya kecuali Allah yang maha Tinggi dan Agung. 
Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku, dan apa yang tidak 
dikehendakinya pasti tidak akan berlaku. Maha Suci Tuhan yang telah 
memudahkan perjalanan kenderaan ini buat kami sedang kami tidak 
berkuasa atasnya, dan kepada Tuhan kami, kami semua akan kembali.

DOA NAIK KENDERAAN
BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN

Dengan nama Allah yang menjalankannya dan yang memberhentikannya, 
sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

DOA MENAIKI KAPAL TERBANG
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Ya Allah Tuhan bagi tujuh lapis langit dan segala yang dinaungiNya, dan 
Tuhan bagi tujuh lapis bumi dan segala yang ditanggungNya, dan Tuhan 
bagi seluruh syaitan dan segala yang disesatkan mereka, dan Tuhan 
kepada seluruh angin dan apa yang diterbangkanNya. Maka sesungguhnya 
kami meminta dariMu kebaikan tempat ini dan penduduknya. Dan kami 
berlindung denganMu dari keburukan dan kerosakan tempat ini, keburukan 
penduduknya dan segala keburukan yang ada di dalamnya.

DOA MEMASUKI SESUATU NEGERI
BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN
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ADAB-ADAB DI TANAH HARAM

• Haram mengeluarkan tanah atau batunya ke Tanah Halal.
• Haram memotong atau menebang pohon kayu yang ada di tanah haram.
• Haram menangkap binatang pemburuan.
• Haram mengusir binatang.
• Haram membawa senjata dan pisau.
• Haram mengambil barang yang dijumpai.
• Haram memindah jenazah ke Tanah Halal.
• Orang kafir tidak dibenarkan masuk ke Tanah Haram.
• Haram berniat untuk membuat jahat walau tidak melaksanakannya.
                                                                                                                                                                                                 

BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN
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DOA APABILA NAMPAK KOTA MAKKAH

Ya Allah, berilah aku ketenangan dengan tempat ini, dan kurniakanlah 
rezeki yang halal ketika aku di dalamnya. Wahai Tuhan kami kurniakanlah 
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari 
azab neraka. Ya Allah sesungguhnya negeri ini negeriMu, dan rumah ini 
rumahMu, aku datang mengharapkan rahmatMu, dan kembali mentaatiMu, 

BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN

28



30SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN

31

menurut perintahMu, mengharap pahalaMu, redha dengan qadarMu, 
berserah kepada suruhanMu. Aku bermohon dariMu seperti permohonan 
orang-orang yang sangat mengharap kepadaMu, permohonan orang-
orang yang sangat takut kepada azabMu, agar Engkau terima aku dengan 
keampunan, dan Engkau maafkan aku dengan rahmatMu, dan Engkau 
masukkan aku ke syurgaMu.

DOA MEMASUKI TANAH HARAM

Ya Allah, tanah haram ini tanah haramMu, dan negeri ini negeriMu, dan 
keamanan yang ada adalah keamananMu. Maka haramkanlah aku dari 
nerakaMu, dan kurniakanlah kemananan padaku dari azabMu di hari 
Engkau membangkitkan hamba-hambaMu.

30 31SHAHIDAH SATU TRADISI 
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DOA MEMASUKI MASJIDIL HARAM

BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN
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DOA KETIKA MELIHAT KAABAH

Ya Allah, tambahlah bagi rumah ini kemuliaan, kebesaran, kebaikan dan 
kehebatan, dan tambahlah kemuliaan, dan kebaikan bagi sesiapa yang 
memuliakannya dan mengagungkannya daripada mereka-mereka yang 
mengerjakan haji dan umrah.

BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN

33

Aku berlindung kepada Allah yang maha Agung, dan dengan kemuliaannya, 
dan kekuasaannya, daripada syaitan yang direjam.

Ya Allah ampunkanlah dosaku dan bukakanlah bagiku rahmatMu, dan 
masukkanlah aku ke dalam rahmatMu, dan permudahkanlah bagiku pintu-
pintu rezekiMu, wahai Tuhanku, ini adalah tanah haramMu (tempat suci) 
dan tempat keamananMu, maka haramkanlah dagingku dan kulitku dan 
tulangku dari api neraka. 

Ya Allah, Engkau pemberi keselamtan, dan dariMu keselamatan, 
dan kepadaMu kembalinya keselamatan, maka hidupkanlah aku dalam 
kesejahteraan dan keselamatan. Dan masukkanlah aku ke dalam syurgaMu 
Darussalam, dengan keberkatan yang Engkau sediakan dan ketinggianMu 
wahai yang maha Mulia. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku, dan 
ringankan bebanku, dengan rahmatMu wahai Tuhan yang Pemurah.

32

DOA DI TEMPAT BERTAMADUN ISLAM YANG DIKUNJUNGI

Ya Allah, terimalah ketaatan kami dan berilah kesihatan dan kemaafan 
kepada kami, ya Allah matikanlan aku dalam Islam, dan masukkanlah 
aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, aku serahkan 
sepenuhnya penjagaan tempat yang mulia ini dari hari ini hingga 
hari qiamat kepadaMu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan 
Muhammad s.a.w hambaMu dan pesuruhMu.

BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN
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35

DOA ZIARAH MA’LA
BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN

Assalamualaikum wahai penghuni kaum yang beriman. Sesungguhnya 
kami insya Allah menuruti kamu dan akan bersama kamu. Allah 
merahmati pemergian mu, Allah mengampuni segala dosa-dosa kami 
dan dosa-dosa kamu. 

Ya Allah, janganlah Engkau rugikan kami dari mendapat ganjaran 
mereka. Dan janganlah Engkau beri fitnah sesudah di tinggalkan mereka, 
dan ampunilah kami dan mereka.

Ya Allah, ampunilah ahli penghuni kuburan Ma ‘ala.
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BAHAGIAN 1:  MENJELANG KEBERANGKATAN

AWAL MAKKAH
CEKLIST MENGERJAKAN UMRAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

PEKERJAAN

Mandi sunat ihram (di rumah)
Solat sunat ihram (di rumah)
Solat Sunat Safar & doa (di rumah)
Memakai half ihram
Keluar rumah dengan kaki kanan
Membaca doa keluar rumah
Membaca doa naik kenderaan
Memperbanyakkan Istighfar dalam perjalanan
Membaca doa naik kenderaan (flight)
Menukar kepada pakaian ihram yang sempurna 
sebelum menjatuhkan niat
Menjatuhkan niat umrah (ketika di Miqat)
Menjaga pantang larang ihram
Memulakan bacaan talbiyah sehingga mula tawaf
Tawaf umrah
Solat sunat tawaf (belakang maqam Ibrahim, jika dapat)

Berdoa di Multazam
Minum air zam-zam (sehingga kenyang)
Sà i Umrah
Bergunting/Bercukur (Tahallul)

üTandakan bila telah dilaksana

HUKUM

Sunnah
Sunnah
Sunnah
Harus

Sunnah
Sunnah
Sunnah
Sunnah
Sunnah
Wajib

Wajib
Wajib

Sunnah
Rukun

Sunnah
Sunnah
Sunnah
Rukun
Rukun

ü

PERHATIAN
Bagi jemaah awal Makkah, sila ikut ceklist awal Madinah ketika 
menuju ke Madinah.
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AWAL MADINAH
CEKLIST MENGERJAKAN UMRAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

PEKERJAAN

Mandi sunat ziarah Madinah (di rumah)
Solat sunat Safar & doa (di rumah)
Memakai pakaian biasa yang sesuai
Keluar rumah dengan kaki kanan
Membaca doa keluar rumah
Membaca doa naik kenderaan
Memperbanyakkan Istighfar dalam perjalanan
Membaca doa naik kenderaan (flight)
Jangan mengikut Jemaah lain menjatuhkan niat 
umrah dalam flight
Solat sunat tahiyyat masjid ketika masuk 
Masjid Nabawi
Memberi salam kepada Rasulullah s.a.w & 
kedua khalifah, Abu Bakar & Umar r.a.
Memperbanyak selawat sepanjang berada 
di Madinah
Cuba untuk mendapatkan solat & iktikaf di 
‘Raudhah’ kalau dapat

üTandakan bila telah dilaksana

HUKUM

Sunnah
Sunnah
Harus

Sunnah
Sunnah
Sunnah
Sunnah
Sunnah

Sunnah

Sunnah

Sunnah

Sunnah

ü

PERHATIAN
Bagi Jemaah awal Madinah, sila ikut ceklist awal Makkah bagi menunaikan Umrah, 
kecuali niat menjatuhkan umrah akan dibuat di ‘Bir Ali’, dan sebaiknya dibuat 
ketika atas kenderaan menuju Makkah.

PERSIAPAN UNTUK
BERIHRAM
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PERSIAPAN UNTUK 
BERIHRAM
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BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

PAKAIAN IHRAM

Pakaian full ihram 
lelaki ialah 2 kain 

berwarna putih dan 
bersih, satu dipakai 
di bawah menutup 

aurat dan yang kedua 
bagi menutup tubuh 

bahagian atas.

Jemaah lelaki 
digalakkan memakai 

half ihram untuk 
keberangkatan 

awal Makkah, dan 
pakaian biasa bagi 

keberangkatan awal 
Madinah.

Pakaian ihram wanita 
adalah pakaian biasa 
yang menutup aurat 
ketika di luar rumah.

LELAKI WANITA

Awal Makkah
(Full ihram)

Awal Madinah
(Half ihram)

Awal Makkah/ 
Madinah

Awal Makkah/ 
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BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

SUNAT IHRAM

SEBELUM NIAT IHRAM

1. Membersihkan diri dengan mengetip kuku, mencukur misai dan 
menghilangkan bulu-bulu yang ada di badan.

2. Mandi sunat ihram beserta niat:

 Sengaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Tà ala

3. Mewangi-wangikan tubuhnya.
4. Solat 2 rakaat sunat ihram.

 Sengaja aku solat sunat Ihram dua rakaat kerana Allah Tà ala

SELEPAS NIAT IHRAM

1. Membaca talbiah sehingga mula tawaf untuk Umrah
2. Menguatkan suara bagi lelaki dan perlahan bagi wanita.

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Kaafirun

Surah Al-Ikhlas
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Hukum berniat adalah rukun, sedangkan berniat di Miqat adalah 
wajib, maka sesiapa yang tidak menjatuhkan niat di Miqat, maka perlu 
membayar dam.

Setiap Jemaah hendaklah pastikan yang mereka telah menukar ke 
pakaian ihram sebelum menjatuhkan niat.

Sebaik sahaja berniat, disunnahkan bertalbiah dan wajib menjaga 
pantang larang ihram.

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

RUKUN PERTAMA: NIAT

NIAT UMRAH

NIAT BADAL UMRAH

(nama)

Sahaja aku berniat UMRAH dan aku berihram dengannya kerana Allah Tà ala

Sahaja aku berniat BADAL UMRAH bagi    (nama)    dan aku berihram 
dengannya kerana Allah Tà ala
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BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

NIAT UMRAH BERSYARAT

Niat bersyarat digalakkan bagi mereka yang khuatir tidak dapat 
melaksanakan haji atau umrah setelah berniat, disebabkan sakit atau 
haidh dan seumpamanya. Dengan cara ini, jika berlaku keuzuran, dia boleh 
keluar dari ihram haji atau umrah dengan bergunting atau bercukur tanpa 
perlu mengeluarkan dam.

CARA NIAT BERSYARAT

“Aku berniat mengerjakan haji/umrah, dan aku berihram untuknya kerana 
Allah Tà ala. Dan sekiranya aku dihalangi oleh sakit/haidh/ditahan, maka 
aku niat keluar daripada ihram haji/umrah tanpa menyembelih kambing.”

Singapura - Makkah

Madinah - Makkah

Jemaah yang terus masuk ke Makkah dari 
Singapura, miqatnya adalah di Qarnul 
Manazil. (Jemaah menjatuhkan niat ketika 
di dalam kapal terbang).

Jemaah yang masuk ke Makkah dari 
Madinah, miqatnya adalah di Zul Hulaifah 
atau dikenali sebagai Biir À li.

MIQAT SHAHIDAH
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LARANGAN IHRAM

Setelah seseorang itu berniat untuk mengerjakan umrah, wajiblah dia 
menjauhi larangan-larangan semasa ihram.

 1 Memakai pakaian yang berkurung, termasuk kasut bagi lelaki.

 2  Menutup kepala atau sebahagiannya bagi lelaki.

 3  Menutup muka bagi wanita.

 4  Memakai sarung tangan bagi wanita dan lelaki.

 5 Menghilangkan, menggugurkan rambut atau mana-mana bulu di badan.

 6  Mengetip kuku.

 7  Menggunakan wangi-wangian.

 8  Melakukan aqad nikah.

 9  Persetubuhan, membatalkan Umrah.

10 Melakukan perkara-perkara yang menaikkan syahwat seperti 
bersentuhan, berpeluk atau bercium.

11 Memburu binatang darat yang boleh dimakan.

12 Memotong, menebang atau mencabut tumbuh-tumbuhan di 
Tanah Haram.
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RUKUN KEDUA: TAWAF

Tawaf ialah perbuatan mengelilingi Kaabah dengan cara anti-clockwise 
sebanyak tujuh kali dengan syarat-syarat tertentu. Ianya adalah salah 
satu dari rukun Umrah, maka tidak sah jika ditinggalkan atau dilakukan 
dengan cara yang salah.

SYARAT TAWAF
1. Suci daripada dua hadas
2. Suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat tawaf
3. Menutup aurat
4. Niat tawaf (Sunnah/ Nazar/ Wada’)
5. Bermula dari hajar aswad
6. Kaabah sentiasa di sebelah kirinya sepanjang tawaf
7. Berjalan bertujuan tawaf semata-mata
8. Tujuh kali pusingan dengan yakin
9. Di dalam Masjidil Haram dan di luar Hijir Ismail

SUNAT TAWAF
1. Berjalan kaki tanpa alas
2. Mengucup Hajar Aswad atau sekiranya tidak dapat, istilam atau isyarat 

sahaja dengan tangan dan mengucup tangannya di permulaan tawaf.
3. Idhtiba’, menunjukkan bahu kanan. (Bagi lelaki)
4. Berlari-lari anak 3 pusingan pertama. (Bagi lelaki) Hanya pada tawaf 

yang selepasnya sa’ie.
5. Membaca zikir atau Al-Quran dan tidak bercakap perkara yang sia-sia.
6. Mengusap atau menyentuh rukun Yamani, jika dapat. Jika tidak, cukup 

dengan istilam dan memberi isyarat dari jauh dan tidak disunnahkan 
mengucup tangan.

7. Berturut-turut tujuh pusingan
8. Solat sunat tawaf dua rakaat belakang Maqam Ibrahim setelah  

selesai tawaf
9. Minum air zam zam sehingga kenyang

42
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CARA MENGERJAKAN TAWAF

Sebelum anda memulakan tawaf, hendaklah terlebih dahulu anda 
mensucikan diri dari najis dan hadas. Kemudian menutup aurat, setelah itu 
masuklah ke Masjid Al-Haram dengan mendahulukan kaki kanan, sambil 
membaca doa masuk ke masjid.

Sebelum memulai tawaf eloklah anda berdiri di penjuru Hajar Al-Aswad 
atau di belakang garisan yang setentang dengannya. Menghadaplah ke 
Ka’abah dengan sepenuh tubuh sambil berniat tawaf.

Aku niat tawaf ........... di Kaabah ini tujuh kali pusingan kerana Allah Tà ala.

Mulakan dengan mengucup Hajar Al-Aswad jika dapat, atau sentuhlah 
dengan tangan, jika tidak dapat juga cukuplah dengan isyarat sahaja 
(melambaikan tangan) ke arah Hajar Al-Aswad. Kemudian mengucup 
tangannya.

Berpaling dengan mengkirikan Ka‘abah. Mulalah berjalan ke hadapan 
mengelilingi Ka‘abah sambil berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan 
sebagainya (mengikut keinginan masing-masing). 

Dari garisan penjuru Hajar Al-Aswad itu dikira permulaan tawaf, 
setelah sampai di rukun Yamani disunatkan Istilam. Apabila di Hajar 
Al-Aswad seharusnya mengucupnya  (jika ada kemudahan), jika tidak 
dapat sentuhlah dengan tangan, jika tidak dapat juga, cukuplah degan 
melambaikan tangannya, kemudian mengucup tangannya, maka dengan 
sesampainya di Hajar Al-Aswad kembali dikira satu pusingan.

45
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Setelah selesai satu pusingan, maka teruskanlah dengan pusingan yang 
kedua, ketiga dan seterusnya sampai tujuh pusingan dengan membaca 
doa yang baik-baik atau doa-doa yang terdapat di dalam kitab-kitab Haji/
Umrah.

    Setelah selesai tawaf, disunatkan bersembahyang dua rakaat di belakang 
Makam Ibrahim, jika tidak dapat, sembahyang di mana-mana sahaja dalam 
Masjidil Haram.

    
Sengaja aku solat sunat Tawaf dua rakaat kerana Allah Tà ala

    
Selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama bacalah Surah Al-

Kafirun, dan pada rakaat kedua pula setelah membaca Al-Fatihah bacalah 
surah Al-Ikhlas.

    Setelah selesai sembahyang dan berdoa, pergilah ke rukun Hajar Al-
Aswad dan mengucupnya jika dapat.

    Setelah itu disunatkan pula minum air Zamzam sambil menghadap ke 
arah Kiblat dan berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat.
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JENIS TAWAF & NIAT

QUDUM

UMRAH

HAJI

SUNNAT

WAD’A

Aku niat tawaf Qudum di Kaabah ini tujuh kali pusingan 
kerana Allah Tà ala.

Aku niat tawaf Umrah di Kaabah ini tujuh kali pusingan 
kerana Allah Tà ala.

Aku niat tawaf Haji di Kaabah ini tujuh kali pusingan 
kerana Allah Tà ala.

Aku niat tawaf di Kaabah ini tujuh kali pusingan kerana 
Allah Tà ala

Aku niat tawaf Wad`a di Kaabah ini tujuh kali pusingan 
kerana Allah Tà ala
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Hijr Ismail
Hatim

Rukun Syami Rukun Iraqi

Rukun 
Hajar Aswad

Niat mengerjakan tawaf 
bermula di sini

Multazam

Pintu Kaabah

Makam
Nabi

Ibrahim

Rukun Yamani

DOA SEMASA MENUJU KE HAJAR ASWAD

Wahai Tuhanku, kerana keimanan kepadaMu, dan kerana membenarkan 
kitabMu, dan kerana menunaikan janji kami kepadaMu, dan kerana 
mengikut sunnah nabiMu Muhammad s.a.w



ISTILAM HAJAR ASWAD

Dengan nama Allah, Allah yang maha Agung dan segala puji bagi Allah.

ISTILAM RUKUN YAMANI & DOA

Dengan nama Allah, Allah yang Maha Agung
Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, 

dan hindarkanlah kami dari azab neraka, dan masukkanlah kami ke 
dalam syurga bersama-sama orang yang berbuat kebaikan. Wahai Tuhan 

yang maha Mulia, wahai Tuhan yang maha Pengampun, wahai Tuhan 
sekelian alam.

(Doa ini dibaca ulang-ulang kali antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.)

48SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

4948 49SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

DOA TAWAF PUSINGAN PERTAMA

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah 
maha Besar, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah 
yang Maha Tinggi lagi maha Agung. Selawat dan salam atas Rasulullah 
s.a.w, Ya Allah, kami beriman sepenuhnya kepadaMu, membenarkan 
sebenar-benarnya kitabMu, menunaikan janji kami terhadapMu, dan 
mengikut sunnah nabiMu dan kekasihMu Muhammad s.a.w. Ya Allah, aku 
bermohon kemaafan dan keafiatan serta keselamatan yang berterusan 
dalam urusan agama, dunia dan akhirat, dan kejayaan mendapat syurga 
dan terselamat dari api neraka.

Dengan nama Allah, Allah yang maha Agung dan segala puji bagi Allah

1



50SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

DOA TAWAF PUSINGAN KEDUA

Ya Allah, sesungguhnya rumah ini rumahMu, dan tanah haram ini tanah 
haramMu, dan keamanan ini keamananMu, aku adalah hambaMu dan anak 
dari hambaMu dan inilah tempat aku berlindung denganMu dari api neraka. 
Maka haramkanlah daging dan kulit tubuhku dari api neraka. Ya Allah 
cintakanlah kami kepada keimanan dan hiaskanlah keimanan di dalam hati 
kami, dan bencikanlah kami kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. 
Dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang terpimpin. Ya Allah 
kurniakanlah aku syurga tanpa perhitungan.

Dengan nama Allah, Allah yang maha Agung dan segala puji bagi Allah

2
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DOA TAWAF PUSINGAN KETIGA

Ya Allah, aku berlindung denganMu dari keraguan, kesyirikan, perpecahan, 
sifat munafiq, keburukan akhlaq, keburukan pandangan dan kerosakan 
harta, keluarga dan anak-anak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
keredhaanMu dan syurgaMu. Dan aku meminta perlindungan dari fitnah 
qubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian.

Dengan nama Allah, Allah yang maha Agung dan segala puji bagi Allah



52SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

DOA TAWAF PUSINGAN KEEMPAT

Ya Allah, jadikanlah umrah ini umrah yang diterima, perjalanan yang 
disyukuri, dosa yang diampuni, amal soleh yang diterima, dan perniagaan 
yang tidak rugi. Wahai Tuhan yang mengetahui apa yang ada di dalam hati, 
keluarkanlah aku dari kegelapan kepada cahaya, Ya Allah sesungguhnya 
aku memohon sebab-sebab yang mendatangkan rahmatMu, dan kewajipan 
keampunanMu, keselamatan dari segala dosa, keuntungan dalam 
mendapat segala kebaikan, berjaya mendapat syurga dan selamat dari api 
neraka. Ya Allah, puaskanlah hatiku dengan apa yang Engkau kurniakan, 
berkatilah apa yang Engkau beri kepadaku, dan gantikanlah mana yang 
hilang dengan yang lebih baik lagi.

4
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Dengan nama Allah, Allah yang maha Agung dan segala puji bagi Allah
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DOA TAWAF PUSINGAN KELIMA

Ya Allah, naungilah aku di bawah ArasyMu pada hari yang tidak ada 
naungan melainkan naunganMu, tidak ada yang kekal melainkan ZatMu, dan 
kurniakanlah aku minuman dari telaga NabiMu minuman yang memuaskan 
yang membuatkan aku tidak merasa haus selama-lamanya setelah itu. Ya 
Allah aku memohon kebaikan seperti kebaikan yang dipohon oleh NabiMu 
Muhammad s.a.w. Dan aku berlindung denganMu Ya Allah dari segala kejahatan 
seperti yang pernah diminta perlindungan oleh NabiMu Muhammad s.a.w. 
Ya Allah, aku memohon darimu syurga dan nikmat-nikmatnya, dan segala 
apa yang mendekatkan aku kepadanya, sama ada percakapan, perbuatan 
atau amalan, dan aku berlindung denganMu dari api neraka dan apa yang 
mendekatkan aku kepadanya, sama ada percakapan, perbuatan dan amalan.

Dengan nama Allah, Allah yang maha Agung dan segala puji bagi Allah
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DOA TAWAF PUSINGAN KEENAM

Ya Allah, sesungguhnya banyak sekali kewajipanku kepadaMu dan 
hakMu yang aku tidak tunaikan, begitu juga kewajipanku kepada hamba-
hambaMu dan hak mereka ke atas diriku. Maka aku memohon keampunan 
atas kekurangan dariku kepadaMu, dan selesaikanlah apa yang antaraku 
dan hamba-hambaMu yang lain, dan cukupkanlah aku dengan apa yang 
halal dariMu dan jauh dari yang haram, dan dengan ketaatan kepadaMu 
dan jauh dari maksiat kepadaMu, dan dengan kelebihan dariMu dan bukan 
mengharap kepada selainMu, wahai Tuhan yang luas pengampunanNya.   
Ya Allah sesungguhnya rumahMu ini sangat agung, dan Engkau amat mulia, 
dan Engkau Ya Allah Pemurah, Mulia lagi Agung, suka kepada kemaafan 
maka maafkanlah aku.

Dengan nama Allah, Allah yang maha Agung dan segala puji bagi Allah
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DOA TAWAF PUSINGAN KETUJUH

Ya Allah, aku memohon dariMu keimanan yang sempurna, dan keyakinan 
yang benar, dan rezeki yang luas, dan hati yang khusyuk, dan lidah yang 
sentiasa dalam berzikir dan rezeki yang halal lagi baik, taubat sebelum 
mati dan pengampunan dan rahmat setelah mati dan pengampunan 
ketika dihisab nanti, dan kejayaan mendapat syurga dan terselamat dari 
api neraka, dengan rahmatMu wahai Tuhan yang Mulia, wahai Tuhan 
yang memberi Pengampunan. Wahai Tuhanku tambahkanlah ilmuku dan 
masukkanlah aku bersama golongan orang-orang yang soleh.

Dengan nama Allah, Allah yang maha Agung dan segala puji bagi Allah
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SOLAT SUNAT TAWAF

Sengaja aku solat sunat Tawaf dua rakaat kerana Allah Tà ala

DOA SELEPAS SOLAT SUNAT TAWAF

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Kaafirun

Surah Al-Ikhlas
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Ya Allah, sesungguhnya ini adalah negeriMu, dan masjidMu, dan 
rumahMu, dan aku adalah hambaMu dan anak kepada hamba-hambaMu. 
Telah aku datang dengan dosa-dosa yang banyak dan kesalahan-kesalahan 
yang bertimbun, dan amalan-amalan yang rosak. Dan ini adalah tempat bagi 
meminta perlindungan dariMu dari api neraka, Ya Allah ampunkanlah kami 
dan maafkanlah kami dan rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau maha 
Pengampun lagi Mengasihani. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memanggil 
hamab-hambaMu ke rumahMu ini, dan telah aku datang kerana inginkan 
keredhaanMu, dan Engkau telah memberi kenikmatan kepadaku maka 
ampunkanlah aku dan rahmatilah aku dan berilah keafiatan kepadaku, 
sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah berilah 
kemudahan kepadaku dan jauhkan kesusahan dariku dan ampunilah aku di 
dunia dan di akhirat sana. Ya Allah peliharalah aku dengan kelembutanMu, 
dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang mencintaiMu dan yang 
mencintai malaikatMu dan rasulMu dan nabi-nabiMu, dan juga hamba-
hambaMu yang soleh dan kekasih-kekasihMu yang bertaqwa.

Ya Allah sepertimana Engkau memberi petunjuk kepadaku untuk 
Islam, maka tetapkanlah aku di dalamnya, dan pergunakanlah aku dalam 
ketaatan kepadaMu dan ketaatan kepada rasulMu, dan jauhkanlah aku dari 
fitnah-fitnah yang membawa kepada kesesatan.
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Ya Allah sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan 
dan apa yang aku zahirkan maka terimalah keuzuranku. Dan Engkau 
mengetahui segala hajatku maka kabulkanlah permintaanku, dan Engkau 
mengetahui apa yang ada dalam diriku maka ampunkanlah dosa-dosaku.

Ya Allah aku bermohon dariMu keimanan yang senantiasa hidup dalam 
hatiku, dan keyakinan yang benar sehingga aku yakin tiada yang akan 
menimpaku kecuali apa yang telah Engkau tetapkan bagiku. Dan berilah 
aku rasa redha kepada segala apa yang telah Engkau bahagikan kepadaku, 
wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

Ya Allah berilah selawat dan salam kepada kekasihMu Nabi Muhammad 
s.a.w dan sekalian nabi-nabi dan rasul, dan kepada keluarga mereka dan 
sesiapa sahaja yang mengikuti mereka sehingga hari qiamat kelak, wahai 
Tuhan yang sangat Pengasih dari semua yang pengasih.
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DOA DI MULTAZAM

6160

Wahai Tuhan kepada rumah yang mulia ini, lepaskanlah kami, kedua ibu 
bapa kami, saudara-daudara kami dan anak-anak kami dari api neraka, 
wahai Tuhan yang mempunyai kemuliaan, kelebihan, kebaikan, pemberian 
dan kurnia. Ya Allah perbaikilah kesudahan kami dalam setiap perkara dan 
jauhkanlah kami dari perkara yang memalukan kami di dunia dan azab di 
akhirat nanti. Ya Allah sesungguhnya aku adalah hambaMu dan anak kepada 
hamba-hambaMu datang berdiri di hadapan pintuMu, dalam keadaan rasa 
hina kepadaMu, aku berharap rahmatMu dan amat takut kepada azabMu. 
Ya Allah sesungguhnya aku bermohon dariMu agar Engkau muliakan 
namaku, ringankan bebanku, perbaiki urusanku, mensucikan hatiku dan 
mengampunkan dosaku. Dan aku memohon dariMu martabat yang tinggi 
di syurga.
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DOA DI HIJIR ISMAIL
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“Ya Allah! Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau yang 
menjadikan aku, aku hambaMu, dan semampuku aku setia atas janjiku 
kepadaMu. Aku berlindung denganMu dari kejahatan yang aku lakukan. 
Aku mengakui nikmatMu ke atasku, dan aku mengakui dosaku kepadaMu, 
maka ampunilah aku, kerana sesungguhnya tiada siapa yang dapat 
mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau, ya Allah aku bermohon dariMu 
segala kebaikan yang dipohon oleh hamba-hambaMu yang soleh. Dan aku 
meminta perlindungan denganMu dari segala yang diminta perlindungan 
denganMu dari hamba-hambaMu yang soleh.

Ya Allah ya Tuhanku, dengan nama-namaMu yang mulia, dan dengan 
sifat-sifatMu yang tinggi, sucikan hati kami dari segala sifat yang 
menjauhkan kami dariMu, dan matikanlah kami dalam keadaan mengikut 
jalan nabiMu dan dalam golongan agamaMu dan dalam keadaan rindu 
ingin berjumpa denganMu, wahai Tuhan yang empunya keagungan dan 
kemuliaan. 

Ya Allah terangilah hatiku dengan ilmu, dan pergunakanlah badanku 
untuk taat kepadaMu, dan bersihkan batinku dari segala fitnah, dan 
sibukkanlah pemikiranku dengan i`tibar, dan peliharah aku dari keburukan 
was-was syaitan, dan selamatkanlah aku darinya wahai yang maha 
Penyayang, sehingga ia tidak dapat menguasaiku, wahai Tuhan kami 
sesungguhnya kami beriman maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan 
peliharalah kami dari azab api neraka.

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM
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DOA MINUM AIR ZAMZAM

CARA MINUM AIR ZAM-ZAM

Ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepadaku kata-kata nabiMu yang 
bermaksud: “Air zam-zam mengikut sebab diminumnya air tersebut” 

………………..
Ya Allah sesungguhnya aku memohon dariMu rezeki yang luas, dan ilmu 
yang bermanfaat, dan amalan yang diterima dan penyembuhan dari 
segala penyakit.

Muka menghadap Ka’bah dan minumlah air zam-zam dengan tiga teguk 
sebagai sunnah Rasulullah s.a.w ketika minum.

Niat sendirian semasa minum air zam-zam.
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RUKUN KETIGA: SA’IE

Sa’ie ialah perbuatan berjalan ulang-alik dari bukit Safa ke bukit Marwah 
sebanyak 7 kali, dan ia merupakan salah satu dari rukun umrah yang mesti 
dikerjakan, maka tidak sah umrahnya jika ditinggalkan.

Perhatian: Semasa mengerjakan Sa’ie boleh berhenti jika masuk waktu 
solat atau terlalu penat, kemudian menyambung kembali dari tempat yang 
anda berhenti. Sebaiknya berpatah balik ke belakang beberapa langkah 
sebelum memulakan semua Sa’ie.

SYARAT

SUNAT

3

Tujuh kali dengan 
yakin, dikira satu kali 
dari Safa (ganjil) ke 

Marwah (genap).

1 Dalam keadaan suci.

2 Memanjat naik ke bukit Safa 
dan Marwah.

3 Berdoa setiap kali di atas bukit 
Safa dan Marwah, serta berzikir 
ketika ber-Sa’ie.

4 Mengadap kiblat dan 
mengangkat tangan ketika 
berdoa.

5 Memakai ihram cara idthib`a 
bagi lelaki.

6 Berlari-lari anak antara dua 
tanda hijau. (lelaki)

1

Dilakukan selepas 
Tawaf yang 

sempurna dan sah.

2

Bermula dari bukit 
Safa dan berakhir 
di bukit Marwah.
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NIAT SA’IE

Sahaja aku berniat  Sa’ie tujuh pusingan antara 
Safa dan Marwah Sa’ie umrah kerana Allah tà ala.

Apabila hendak memulakan Sa’ie, berdirilah di atas bukit Safa dan baca:
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Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah salah satu dari syiar-syiar 
agama Allah, maka barangsiapa yang mengerjakan haji atau umrah, 
tidaklah dia berdosa dengan berjalan ulang alik di antara keduanya. 

Dan barangsiapa yang menambah kebaikan maka sesungguhnya Allah 
memberi balasan lagi maha mengetahui. Allah maha Besar, tiada Tuhan 
kecuali Allah dan Allah maha Besar, dan segala puji bagi Allah. Segala puji 
bagi Allah atas segala petunjuk yang diberikan kepada kami, segala puji 
bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kami. Tiada Tuhan 
kecuali Allah yang Esa dan tiada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan 
pujian, Dia yang menghidupkan dan mematikan, di tangannya segala 
kebaikan sesungguhnya Engkau ya Allah berkuasa atas segala sesuatu. 

Tiada Tuhan kecuali Allah yang Esa, yang berpegang kepada janjiNya, 
dan menolong hambaNya, dan memuliakan tenteraNya. Tiada Tuhan 
kecuali Allah dan kami ikhlas kepadaNya (mengikut ajaranNya), walaupun 
tidak disukai oleh orang-orang kafir.

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM
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BACAAN PERTAMA
DARI SAFA KE MARWAH

Allah yang maha Besar, dan pujian yang tak terhingga bagi Allah, dan maha 
suci Allah yang Agung dan pujian kepada Allah yang Mulia di waktu siang 
dan malam. Tiada Tuhan kecuali Allah yang Esa, yang berpegang kepada 
janjiNya, dan menolong hambaNya, dan memuliakan tenteraNya, tiada 
sesuatu yang wujud sebelum dan selepasNya. Dia yang menghidupkan 
dan Dia yang mematikan dan Dia kekal hidup tidak mati dan tidak akan 
lenyap. Di tanganNya segala kebaikan dan kepadaNya semua kembali, dan 
Dialah yang berkuasa atas segalaNya.
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Ya Allah ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, dan maafkanlah aku 
dan muliakanlah aku, dan apa yang Engkau ketahui dari kesalahanku 
ampunkanlah sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak 
ketahui, dan sesungguhnya Engkau maha Mulia.

Sesungguhnya Safa dan Marwah dari syiar-syiar Allah, maka barangsiapa 
yang membuat Haji atau Umrah tidak mengapalah dia bertawaf (bersa’ie) 
dengannya dan barangsiapa yang menambah kebaikan, sesungguhnya 
Allah menerima syukur lagi mengetahui.

KETIKA SAMPAI DI LAMPU HIJAU

KETIKA NAIK KE BUKIT MARWAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM
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BACAAN KEDUA
DARI MARWAH KE SAFA
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Allah yang maha Besar (3x), dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan kecuali 
Allah yang Esa yang kepadaNya segalah hajat ditujukan, yang tidak perlu 
kepada teman dan anak, dan tiada sekutu bagiNya dan kerajaanNya, dan 
tiada perlu kepada pertolongan, maka agungkanlah Dia dengan sebenar-
benarnya. Ya Allah sesungguhnya Engakau berkata dalam kitabMu 
yang diturunkan kepada kami (berdoalah kepadaKu, nescaya Aku akan 
memperkenankannya). Dengan itu kami berdoa kepadaMu sepertimana 
yang Engkau perintahkan kepada kami, maka perkenankanlah bagi 
kami sepertimana yang Engkau janjikan sesungguhnya Engkau tiada 
memungkiri janji. Wahai Tuhan kami sesungguhnya kami mendengar 
panggilan menyuruh kami beriman kepadaMu, maka kami sahut dan 
beriman kepadaMu. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah 
segala kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang 
membuat kebaikan. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami apa 
yang Engkau janjikan kepada kami melalui pengutusMu dan janganlah 
Engkau hampakan kami di hari kiamat nanti, sesungguhnya Engkau tidak 
memungkiri janji. Wahai Tuhan kami, kepadaMu kami bertawakkal dan 
kami kembali kepadaMu dan kepadaMu kami kembali. Wahai Tuhan kami 
ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah pergi dahulu dari 
kami dan janganlah masukkan di dalam hati-hati kami kedengkian kepada 
mereka-mereka yang beriman, wahai Tuhan kami sesungguhnya Engkau 
yang Pelembut dan Penyayang.

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM
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Ya Allah ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, dan maafkanlah aku 
dan muliakanlah aku, dan apa yang Engkau ketahui dari kesalahanku 
ampunkanlah sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak 
ketahui, dan sesungguhnya Engkau maha Mulia.

Sesungguhnya Safa dan Marwah dari syiar-syiar Allah, maka barangsiapa 
yang membuat Haji atau Umrah tidak mengapalah dia bertawaf (bersa’ie) 
dengannya dan barangsiapa yang menambah kebaikan, sesungguhnya 
Allah menerima syukur lagi mengetahui.

KETIKA SAMPAI DI LAMPU HIJAU

KETIKA NAIK KE BUKIT MARWAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

7372

Allah yang maha Besar (3x), dan segala puji bagi Allah, wahai Tuhan 
kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunkanlah kami 
sesungguhnya Engkau berkuasa atas segalanya. Ya Allah sesungguhnya 
aku bermohon kepadaMu kebaikan-kebaikan sama ada yang cepat atau 
lambat. Dan aku meminta pengampunan atas dosaku dan aku memohon 
rahmatMu, wahai Tuhan yang Maha Merahmati.

73SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

BACAAN KETIGA
DARI SAFA KE MARWAH

3



74SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Ya Allah ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, dan maafkanlah aku 
dan muliakanlah aku, dan apa yang Engkau ketahui dari kesalahanku 
ampunkanlah sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak 
ketahui, dan sesungguhnya Engkau maha Mulia.

Sesungguhnya Safa dan Marwah dari syiar-syiar Allah, maka barangsiapa 
yang membuat Haji atau Umrah tidak mengapalah dia bertawaf (bersa’ie) 
dengannya dan barangsiapa yang menambah kebaikan, sesungguhnya 
Allah menerima syukur lagi mengetahui.

KETIKA SAMPAI DI LAMPU HIJAU

KETIKA NAIK KE BUKIT MARWAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

7574

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

BACAAN KEEMPAT
DARI MARWAH KE SAFA

75SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

4



Allah yang maha Besar (3x), dan segala puji bagi Allah, ya Allah 
sesungguhnya aku memohon dariMu segala kebaikan yang diketahui 
olehMu, dan aku berlindung denganMu dari segala keburukan yang 
diketahui olehMu. Tiada Tuhan kecuali Allah yang berkuasa, yang nyata 
kebenarannya. Muhammad pesuruh Allah yang menepati janji dan yang 
amanah. Ya Allah aku bermohon dariMu, sepertimana Engkau memberi 
petunjuk kepadaKu kepada Islam maka janganlah dicabut keIslaman itu 
dari diriku sehinggalah Engkau mematikan aku dalam keadaan beragama 
Islam. Ya Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, dan dalam pendengaranku 
cahaya, dan dalam penglihatanku cahaya, ya Allah bukakanlah pintu hatiku, 
dan permudahkanlah segala urusanku. Dan aku memohon perlindungan 
denganMu dari kejahatan bisikan-bisikan dalam diriku, dan dari urusan-

76SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

7776 77SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

urusan yang tidak tersusun, dan dari fitnah kubur. Ya Allah sesungguhnya 
aku berlindung dariMu dari kejahatan yang datang pada malam hari dan 
pada siang hari, dan dari kejahatan yang dibawa oleh tiupan angin, wahai 
Tuhan yang amat pemurah. Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah kami 
sembahMu dengan sebenar-benarnya, maha Suci Engkau tidaklah aku 
mengingatiMu dengan selayaknya.



78SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Ya Allah ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, dan maafkanlah aku 
dan muliakanlah aku, dan apa yang Engkau ketahui dari kesalahanku 
ampunkanlah sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak 
ketahui, dan sesungguhnya Engkau maha Mulia.

Sesungguhnya Safa dan Marwah dari syiar-syiar Allah, maka barangsiapa 
yang membuat Haji atau Umrah tidak mengapalah dia bertawaf (bersa’ie) 
dengannya dan barangsiapa yang menambah kebaikan, sesungguhnya 
Allah menerima syukur lagi mengetahui.

KETIKA SAMPAI DI LAMPU HIJAU

KETIKA NAIK KE BUKIT MARWAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

7978

(membaca bacaan ketika sampai di lampu hijau)

79SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

BACAAN KELIMA
DARI SAFA KE MARWAH

5



80SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Allah yang maha Besar (3x), dan segala puji bagi Allah, maha suci Engkau, 
kami tidak mensyukuriMu dengan sebenar-benarnya. Maha suci Engkau 
yang maha Tinggi pengurusanMu ya Allah. 

Ya Allah cintakanlah kami kepada keimanan dan hiaskanlah keimanan 
ke dalam hati-hati kami, dan bencikanlah kami kepada kekufuran dan 
kefasiqan dan maksiat. Dan masukkanlah kami di antara orang-orang yang 
dipimpin. 

Wahai Tuhan ampunkanlah kami dan rahmatilah kami, dan muliakanlah 
kami dan maafkanlah apa yang kami tidak tahu, sesungguhnya Engkau 
mengetahui apa yang kami tidak tahu. Sesungguhnya Engkau maha Mulia. 

Ya Allah peliharalah aku dari azabMu di hari Engkau membangkitkan 
hamba-hambaMu. Wahai Tuhanku berilah petunjuk kepadaku, dan 
sucikanlah aku dengan ketaqwaan, dan ampunkanlah aku di dunia 
dan akhirat, ya Allah luaskanlah bagi kami keberkatanMu, rahmatMu, 
kelebihanMu dan rezekiMu, ya Allah sesungguhnya aku memohon nikmat 
yang berterusan yang tidak hilang. 

Ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya, dan di dalam pendengaranku 
cahaya, dan di dalam penglihatanku cahaya, dan dalam lidahku cahaya, 
dan dari arah kananku cahaya, dan dari arah kiriku cahaya, dan dari atasku 
cahaya, dan jadikanlah di dalam jiwaku cahaya, dan perbanyakkanlah cahaya 
bagiku. Ya Allah lapangkanlah dadaku dan permudahkanlah urusanku.

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

8180 81SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Ya Allah ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, dan maafkanlah aku 
dan muliakanlah aku, dan apa yang Engkau ketahui dari kesalahanku 
ampunkanlah sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak 
ketahui, dan sesungguhnya Engkau maha Mulia.

Sesungguhnya Safa dan Marwah dari syiar-syiar Allah, maka barangsiapa 
yang membuat Haji atau Umrah tidak mengapalah dia bertawaf (bersa’ie) 
dengannya dan barangsiapa yang menambah kebaikan, sesungguhnya 
Allah menerima syukur lagi mengetahui.

KETIKA SAMPAI DI LAMPU HIJAU

KETIKA NAIK KE BUKIT MARWAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM



82SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

BACAAN KEENAM
DARI MARWAH KE SAFA

83

6

82 83SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Allah yang maha Besar (3x), dan segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan kecuali 
Allah yang Esa, yang berpegang kepada janjinya, dan menolong hambanya, 
dan memuliakan tenteranya, Tiada Tuhan kecuali Allah, tidak kami sembah 
kecuali kepadanya dan kami ikhlas kepadaNya (mengikut ajarannya), 
walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. 

Ya Allah aku bermohon dariMu petunjuk, taqwa, pengampunan dan 
berpegang kepada makhluk. Ya Allah aku bermohon keredhaanMu dan 
syurgaMu, dan aku meminta perlindungan dari kemurkaanMu dan nerakaMu, 
dan segala percakapan dan perbuatan yang mendekatkan aku kepadanya. 

Ya Allah, dengan cahayaMu berilah petunjuk kepada kami, dan kami 
meminta agar kami merasa cukup dengan kelebihanMu, dan sepanjang 
malam dan siang aku senantiasa dalam perlindunganMu, nikmatMu, 
pemberianMu dan kebaikanMu. Engkau yang pertama tiada sebelumMu 
sesuatu pon, dan Engkau yang kekal terakhir dan tiada sesuatu selepasMu. 
Kami meminta perlindungan kepadaMu dari kelemahan, kemalasan, 
azab kubur dan fitnah kekayaan. Dan kami meminta kejayaan memasuki 
syurgaMu.

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM



84SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Ya Allah ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, dan maafkanlah aku 
dan muliakanlah aku, dan apa yang Engkau ketahui dari kesalahanku 
ampunkanlah sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak 
ketahui, dan sesungguhnya Engkau maha Mulia.

Sesungguhnya Safa dan Marwah dari syiar-syiar Allah, maka barangsiapa 
yang membuat Haji atau Umrah tidak mengapalah dia bertawaf (bersa’ie) 
dengannya dan barangsiapa yang menambah kebaikan, sesungguhnya 
Allah menerima syukur lagi mengetahui.

KETIKA SAMPAI DI LAMPU HIJAU

KETIKA NAIK KE BUKIT MARWAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

8584 85SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

BACAAN KETUJUH
DARI SAFA KE MARWAH

(membaca bacaan ketika sampai di lampu hijau)

7



86SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Allah yang maha Besar (3x), dan segala puji bagi Allah. Ya Allah ya 
Tuhanku cintakanlah kami kepada keimanan dan hiaskanlah ia di dalam hati 
kami, dan bencikanlah kami kepada kekufuran dan kefasiqan dan maksiat. 
Dan jadikanlah kami daripada golongan orang-orang yang terpimpin. 

Ya Allah kurniakankanlah penghabisan yang baik bagi ajal kami, 
dan capaikanlah cita-cita kami dengan kurniaanMu. Dan mudahkanlah 
perjalanan kami untuk mencapai keredhaanMu, dan perbaikilah amalan-
amalan kami dalam segala hal. Wahai yang menyelamtkan mereka yang 
kehanyutan, wahai yang memberi pertolongan kepada mereka yang dalam 
kekusutan dan kehancuran, wahai yang senantiasa memberi kebaikan, 
sesungguhnya aku meminta perlindungan dari keburukan pemberianMu, 
dan keburukan perkara yang Engkau tahan dari kami. 

Wahai Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman 
kepadaMu, dan masukkanlah kami bersama golongan orang-orang yang 
soleh, dalam keadaan kami tidak dikecewakan dan terfitnah. Wahai Tuhan 
kami permudahkanlah dan janganlah Engkau susahkan urusan-urusan 
kami, dan berilah penghabisan yang baik buat kami.

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

8786 87SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Ya Allah ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, dan maafkanlah aku 
dan muliakanlah aku, dan apa yang Engkau ketahui dari kesalahanku 
ampunkanlah sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak 
ketahui, dan sesungguhnya Engkau maha Mulia.

Sesungguhnya Safa dan Marwah dari syiar-syiar Allah, maka barangsiapa 
yang membuat Haji atau Umrah tidak mengapalah dia bertawaf (bersa’ie) 
dengannya dan barangsiapa yang menambah kebaikan, sesungguhnya 
Allah menerima syukur lagi mengetahui.

KETIKA SAMPAI DI LAMPU HIJAU

KETIKA NAIK KE BUKIT MARWAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM



88SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

DOA SELEPAS SA’IE

Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, berilah kesihatan dan 
maafkanlah segala dosa kami. Dan bantulah kami dalam mentaatiMu dan 
mensyukuriMu. Dan janganlah Engkau biarkan kami bergantung kepada 
selainMu. Dan matikanlah kami dalam keimanan dan keislaman yang 
sempurna dan dalam keadaan Engkau redha kepada kami. 

Wahai Tuhan kami, rahmatilah kami dan bantulah kami dalam 
meninggalkan maksiat-maksiat sepanjang hayat kami, dan rahmatilah 
kami dengan tidak memberatkan kami dengan sesuatu yang tidak 
menyenangkan kami, dan kurniakan kepada kami sebaik-baik pandangan 
dalam perkara-perkara yang mendapatkan keredhaanMu kepada kami, 
wahai Tuhan yang maha Pengasih lagi maha Penyayang.

8988 89SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

RUKUN 4: BERCUKUR/BERGUNTING

Bercukur atau bergunting adalah tahallul (keluar dari ihram) bagi ibadah 
umrah. Dan kadar yang wajib adalah dengan menggugurkan tiga helai rambut.

Bagi lelaki, bercukur adalah lebih baik dari bergunting, kerana 
Rasulullah s.a.w mendoakan mereka yang bercukur tiga kali, sedangkan 
yang bergunting didoakan sekali sahaja. Sementara jemaah wanita pula 
hanya bergunting dari hujung rambut dan dilarang bercukur.

DOA KETIKA BERCUKUR/ BERGUNTING

Allah yang maha Besar (3x), ya Allah ubun-ubun kepalaku ini di dalam 
kekuasaanMu, maka jadikanlah setiap helai rambut ini cahaya pada 
hari kiamat nanti, dan ampunkanlah dosaku wahai yang maha luas 
pengampunanNya.



90SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Segala puji bagi Allah yang telah membantuku menyelesaikan ibadah 
Umrahku. Ya Allah berilah kurniakanlah kepadaku kebaikan dengan 
setiap rambut yang gugur ini, dan hapuskanlah dariku keburukan dengan 
gugurnya setiap rambut tersebut, dan naikkanlah dengannya darjatku 
di sisiMu, dan ampunkanlah aku dan mereka-mereka yang bergunting 
dan bercukur dan juga sekelian muslimin. Ya Allah tambahkanlah bagiku 
keimanan dan keyakinan, taufiq dan pertolongan, dan ampunkanlah kami 
dan kedua ibu bapa kami.

DOA SELEPAS BERCUKUR/ BERGUNTING

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

9190

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

DOA SELEPAS TAWAF WADA’

91SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH



92SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

9392

BAHAGIAN 1:  PERSIAPAN UNTUK BERIHRAM

93SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Sesungguhnya Dia yang menurunkan Al-Quran kepadamu pasti akan 
kembalikanmu (setelah dikeluarkan dari sana) ke tempat yang engkau 
rindui wahai Muhammad (iaitu Makkah). 

Wahai Tuhan yang memberi perlindungan, lindungilah aku, wahai 
Tuhan yang maha mendengar, perkenanlah doaku, wahai Tuhan yang maha 
gagah perkasa, perbaikilah diriku, wahai Tuhan yang menutupi segala 
keaiban, tutuplah aibku, wahai Tuhan yang maha pemurah, rahmatilah 
aku, wahai Tuhan yang berkuasa mengembalikan sesuatu, kembalikanlah 
aku ke rumahMu ini. Dan kurniakanlah kepadaku rezeki yang luas agar 
aku dapat sentiasa kembali ke rumahMu ini dalam keadaan aku sentiasa 
bertaubat, beribadat dan sentiasa memujiMu. 

Wahai Tuhan yang Esa, yang berpegang kepada janjiNya, dan 
menolong hambaNya, dan memuliakan tenteraNya. Ya Allah, kurniakanlah 
keselamtan, kesihatan dan keuntungan kepada hamba-hambaMu yang 
ingin mengerjakan Haji, kepada yang menziarahi rumahMu, kepada para 
musafir dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari 
keredhaanMu daripada umat Nabi Muhammad s.a.w. 

Ya Allah, peliharalah aku dari segenap pihak, kanan, kiri, hadapan, 
belakang, atas dan bawahku sehingga aku kembali kepada keluargaku dan 
negeriku. Ya Allah aku bermohon dariMu agar tidak menjauhkan aku dari 
rahmatMu walau sekelip mata sekalipun. Ya Allah jadilah teman buatku 
dalam perjalananku ini dan penjaga buat keluargaku. Dan hancurkanlah 
musuh-musuhku dan tetapkanlah mereka sehingga mereka tidak dapat 
bergerak dan datang kepada kami. 

Ya Allah janganlah Engkau jadikan tawaf ini sebagai temu janji terakhir 
buatku, tetapi sekiranya ianya yang terakhir maka aku mohon syurga 
menjadi gantian bagi pertemuanku denganMu, dengan rahmatMu wahai 
Tuhan yang Maha Pengasih di antara semua yang mengasihani.



94SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

NOTA

BAHAGIAN 2

MADINAH
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BAHAGIAN 2

MADINAH

95SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

DOA APABILA KEIHATAN RUMAH-RUMAH DI MADINAH

Ya Allah sesungguhnya ia adalah Tanah Haram 
NabiMu, Engkau telah mengharamkannya 

menerusi lidah NabiMu, maka jadikanlah ianya 
penyelamat bagiku dari api neraka.



9796SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 2:  MADINAH

ADAB DI KOTA MADINAH

ADAB ZIARAH NABI S.A.W

1. Membaca doa masuk Masjid Nabawi.
2. Sebelum memberi salam, solat sunat Tahiyatul Masjid dan solat sunat 

Dhuha jika masuk pada waktu pagi.
3. Memberi salam menghadap ke arah maqam Rasulullah s.a.w dengan 

tidak mengangkat tangan (menghadap ke pintu makam).
4. Bila memberi salam, tidak mengeraskan atau meninggikan suara atau 

meminta-minta satu perkara kepada Rasul s.a.w.
5. Bila berdoa selepas salam, jangan membelakangkan Nabi s.a.w dan 

kedua-dua sahabatnya, melainkan bergerak ke arah kiri atau kanan 
menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan.

6. Bila berdoa, jangan lupa memulakan dengan Alhamdulillah dan selawat 
kepada Nabi s.a.w.

ADAB MASUK KOTA RASULULLAH S.A.W

Digalakkan semua jemaah ketika sampai di hotel Madinah supaya 
sujud syukur di bilik hotel kerana mensyukuri nikmat berjumpa 
Rasulullah s.a.w dan nikmat duduk di Madinah.

Digalakkan bila bersiar-siar di Madinah dalam keadaan berwudhu’. 

Memperbanyakkan selawat, tasbih dan istighfar.

97SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

96

BAHAGIAN 2:  MADINAH

ADAB MASUK MASJID NABAWI

Ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan kebenaran, keluarkanlah aku dengan 
kebenaran dan jadikanlah bagiku kekuatan yang dapat membantuku.  
Ya Allah, cucurilah selawatMu atas Nabi Muhammad dan keluarganya, 
dan ampunilah dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatMu dan 
masukkanlah aku ke dalamnya.

DOA MASUK MASJID NABI S.A.W



9998SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 2:  MADINAH

DOA SEMASA DI RAUDHAH

Ya Allah, sesungguhnya inilah satu dari taman-taman syurga yang telah 
Engkau muliakan dan Engkau terangi dengan cahaya NabiMu dan kekasihMu 
Muhammad s.a.w maka himpunkanlah aku di dalam kumpulannya dan 
matikanlah aku atas kecintaan kepadanya dan sunnahnya. Dan berikanlah 
aku minum dari telaganya dan dari tangannya yang mulia dengan minuman 
yang memuaskan yang tidak akan haus lagi selepasnya. Sesungguhnya 
Engkau amat berkuasa atas segala sesuatu. Juga selawat dan salam dari 
Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad berserta keluarga dan para 
sahabatnya, demikianlah juga segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Setelah masuk ke dalam masjid, solat dua rakaat sunnat Tahiyatul Masjid. 
Kalau boleh masuklah ke Raudhah kemudian baca doa ini.

99SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

98

BAHAGIAN 2:  MADINAH

MEMBERI SALAM PADA NABI S.A.W
Setelah selesai solat, bangunlah untuk ziarahi maqam Baginda yang mulia 
dan berdiri di hadapannya dengan penuh hormat dan menundukkan 
kepala, sambil mengucapkan salam.



100SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 2:  MADINAH

101

Sejahtera atasmu wahai Khalifah Rasulullah wahai sahabatnya semasa di 
dalam gua. Sesungguhnya kamu telah membantu mengembangkan Islam, 
dan menghubungkan silaturrahim dan terus menegakkan kebenaran 
hingga akhir hayatmu.

Kemudian beredar kadar sehasta lalu memberi salam kepada Khalifah Abu 
Bakar Ash-shiddik r.a.:

Sejahtera atasmu wahai Penghulu yang mulia, Rasul yang agung, yang 
pelembut dan penyayang serta rahmat Allah dan berkatNya atasmu, 
sejahtera atasmu wahai Nabi pilihan Allah.

Wahai kekasih Allah, aku menyaksikan tiada Tuhan melainkan 
Allah yang Esa yang tiada sekutu bagiNya, dan Tuan adalah hamba dan 
pesuruhNya, dan aku menyaksikan bahawa Tuan telah menyampaikan 
utusan, menunaikan amanah, menasihati umat dan telah berjuang pada 
jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Tuhan sahajalah yang 
membalas kepada Tuan dengan sebaik-baik balasan.

100 101SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Sejahtera atasmu wahai orang yang bercakap dengan kebenaran. Sejahtera 
atasmu wahai orang yang dimuliakan Allah dengannya Islam, dan terhina 
segala musuh-musuh yang jahat.

Kemudian beredar lagi sehasta memberi salam kepada Khalifah Umar 
Alkhatab r.a.:

BAHAGIAN 2:  MADINAH
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Kemudian kembali ke Maqam Rasulullah s.a.w dan berdoa:

BAHAGIAN 2:  MADINAH
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Segala puji bagi Allah, Tuhan Penguasa seluruh alam. Ya Allah, selawat dan 
salam atas Penghulu kami Muhammad serta keluarga dan sahabatnya.

Sejahtera atasmu wahai junjungan kami Rasulullah. Bahawasanya 
Allah telah menurunkan atasmu kitabNya yang benar, dan Dia berfirman 
di dalamnya: “Sekiranya mereka yang telah menganiaya diri mereka itu 
datang kepadamu dan memohon keampunan kepada Allah, dan Rasul juga 
meminta pengampunan untuk mereka, nescaya mereka dapati Allah itu 
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Maka inilah aku datang memohon ampun dari dosaku kepada Allah dan 
memohon syafaat dengannya kepada Tuhanku, maka berilah aku syafaat 
kelak wahai pemberi syafaat kepada umat, dan selamatkanlah aku dari api 
neraka, wahai Nabi pembawa rahmat selawat dan salam atasmu dan atas 
sekalian para Nabi dan Rasul.
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MENYAMPAIKAN SALAM SAUDARA

Sejahtera atasmu wahai Nabi serta rahmat Allah dan berkatNya, wahai 
Penghuluku, wahai Rasulullah. Aku datang datang menyampaikan salam 
daripada _________________ , dia memohon syafaat daripadamu untuk 
mendapatkan pengampunan bagi dosanya. Berilah syafaat di sisi Allah 
kepadanya wahai Rasulullah.

Pesanan untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah s.a.w daripada 
saudara dan kawan-kawan:
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DOA ZIARAH BAQI’

Salam sejahtera ke atasmu wahai orang-orang mukmin yang tinggal 
di sini, sesungguhnya kami akan mengikuti kamu, kamu adalah orang-
orang yang terdahulu dari kami, dan kami adalah pengikut-pengikutmu. 
Mudah-mudahan Tuhan mengampunkan kami dan kamu, dan mengasihani 
merekah yang terdahulu dan terkemudian.

Ya Allah, janganlah Engkau kecewakan kami dari mendapat pahala 
amalan  mereka dan janganlah Engkau fitnahkan kami selepas mereka. 
Ampunilah dosa kami dan mereka, dan ampunilah dosa Ahli Baqi.
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1. MAQAM AHLI BAIT
(Abbas, Fatimah, Hassan, Ali Bin Hussein, Ja’far Sodiq)

Kiranya berpeluang menziarahi kubur Sayidina Abas, Saiyidatina Fatimah, 
Zaharah, Saiyidina Hassan Bin Ali, Saiyidina Al-Hussein, Saiyidina 
Muhammad Al-Baqir, Saiyidina Jaafar Al-Sadiq, bacalah:

BAHAGIAN 2:  MADINAH
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Salam sejahtera ke atas engkau wahai Saiyidina Abas, bapa saudara 
Rasulullah, salam sejahtera ke atas engkau wahai bapa saudara Nabi Allah, 
salam sejahtera ke atas Engkau wahai Saiyidatina Fatimuz Zahrah, salam 
sejahtera ke atas engkau wahai ketua daripada segala perempuan yang 
Mu’min, salam sejahtera ke atas wahai ibu bagi kedua pemuda Hassan 
bin Ali kesayangan Rasulullah, salam sejahtera keatas engkau orang 
yang telah didoakan akan dikau oleh datuk engkau Saiyidina Muhammad 
dengan katanya: Ya Allah, kusayangkannya, maka kasihi olehMu akan dia, 
salam sejahtera ke atas engkau wahai Ali bin Hussein Zainal Abidin, salam 
sejahtera ke atas engkau wahai Saiyidina Jaafar As-Saddiq, salam sejahtera 
ke atas kamu wahai sekalian keluarga Nabi warahmatullahi wabarakatuh.
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2. MAQAM PUTERI-PUTERI RASULULLAH
(Ummu Kalsum, Rugaiyah Zainab)

Salam sejahtera ke atas kamu wahai puteri-puteri Rasulullah, salam 
sejahtera ke atas kamu wahai puteri-puteri Nabi Allah, warahmatullahi 
wabarakatuh.

BAHAGIAN 2:  MADINAH
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3. MAQAM ISTERI-ISTERI RASULULLAH
(Aisyah, Saudah, Hafsah, Ummu Salamah, Sofiyah, Juweriyah, Ummu 
Habibah, Zainab binti Jahsen, Zainab Kuzaimah, Radhiyallahu anhum 
ajma’in):

Salam sejahtera ke atas kamu wahai isteri-isteri Rasulullah, salam sejahtera 
ke atas engkau wahai isteri-isteri Nabi Allah, ibu-ibu bagi orang Mu’minin 
warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah kurniakanlah keredhaanMu kepada 
mereka, tinggikanlah pangkat dan darjat mereka; muliakanlah kedudukan 
mereka, gandakanlah pahala amalan-amalan mereka. Amin.

BAHAGIAN 2:  MADINAH
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4. MAQAM ABU SUFYAN, AQIEL BIN ABI TOLIB DAN 
JÀ FAR AT-TAYYAR

Salam sejahtera ke atas engkau wahai Saiyidina Abi Sufian bin Al-Haris. 
Salam sejahtera di atas engkau wahai saudara susu Rasulullah, salam 
sejahtera ke atas engkau wahai Saiyidina Aqil bin Abi Talib, salam  sejahtera 
ke atas engkau wahai Saiyidina Abdullah bin Jaafar At-Tayya, salam 
sejahtera ke atas engkau wahai saudara-saudara sepupu Rasulullah dan 
salam sejahtera ke atas mereka yang berada di sekeliling kamu daripada 
sahabat-sahabat Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh.

BAHAGIAN 2:  MADINAH
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5. MAQAM SAFIAH BINTI ABI THOLIB

Salam sejahtera wahai Saiyidatina Safiah, emak saudara Rasulullah, salam 
sejahtera ke atas engkau wahai ibu Zubir warahmatullahi wabarakatuh.

(Bibi Rasulullah)

BAHAGIAN 2:  MADINAH
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6. MAQAM IMAM NAFI’

7. MAQAM IMAM MALIK

Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nafi’ Maula Abdullah bin Umar 
Syeikh Malik Imam Darulhijrah. Ya Allah kurniakanlah serta gandakanlah 
balasan amalan dan muliakanlah kedudukannya. Amin.

Salam sejahtera ke atas engkau wahai Saiyidina Malik bin Anas Imam 
Darulhijrah. Allah yang akan memberi balasan di atas segala amalan 
kebajikan engkau yang telah engkau lakukan untuk kebaikan dan kebajikan 
umat Muhammad sebaik-baik ganjaran.
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8. MAQAM IBRAHIM
(Putera Rasulullah)
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Salam sejahtera di atasmu wahai Ibrahim putera Rasulullah, salam sejahtera 
ke atas engkau wahai Ruqaiyah puteri Rasulullah, salam sejahtera ke atas 
engkau wahai Fatimah binti Asad, wahai orang yang telah dikafankan dikau 
oleh Nabi Muhammad dengan bajunya, dan mengkebumikan dikau dengan 
tangannya yang mulia, salam sejahtera ke atas engkau wahai Saiyidina 
Othman bin Maz’un saudara sesusu Rasulullah, salam sejahtera ke atas 
engkau wahai Saiyidina Abdul Rahman bin Auf sahabat Rasulullah, salah 
seorang daripada sepuluh yang dijamin masuk syurga, salam sejahtera ke 
atas engkau wahai Saiyidina Saad bin Waqas, sahabat Rasulullah, salah 
seorang  dijamin masuk syurga, salah sejahtera ke atas engkau wahai 
Saiyidina Abdullah bin Mas’ud, penyimpan rahsia Rasulullah, pembawa 
kasut, alat sugi dan alatan Rasulullah dalam perjalanan, salam sejahtera 
ke atas engkau wahai Khunais bin Huzafah sahabat Rasulullah, salam 

BAHAGIAN 2:  MADINAH
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sejahtera ke atas engkau wahai Saad bin Zararah sahabat Rasulullah, 
salam sejahtera ke atas kamu wahai sekalian sahabat Rasulullah. Ya Allah, 
ya tuhan kurniakanlah keredhaanMu kepada mereka, tinggikanlah pangkat 
dan darjat mereka, tambahkanlah pahala mereka. Amin.

9. MAQAM SHUHADA HARRAH

Assalamualaikum wahai para syuhadaa’ Harrah Al-Fatihah: Kamu telah 
mendahului menemui Tuhanmu dan kami insyaallah akan menurutimu.

BAHAGIAN 2:  MADINAH

10. MAQAM HALIMAH ASSA’DIYAH

Assalamualaikum wahai ibu yang menyusukan kekasih Allah, Al-Fatihah 
buat ibu tercinta.

(Ibu susuan Rasulullah)
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11. MAQAM KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN

Salam sejahtera ke atas engkau wahai Saiyidina Othman yang mempunyai 
dua cahaya, salam sejahtera ke atas engkau wahai Khalifah Rasulullah 
yang ketiga, salam sejahtera ke atas engkau wahai orang yang telah 
memperbekalkan senjata, harta benda dan wang ringgit kepada bala 
tentera Islam dalam masa kesusahan dan kepicikan, salam sejahtera di 
atas engkau wahai orang yang telah mengumpulkan Al Quranul Karim, 
mudah-mudahan Tuhan akan memberi ganjaran sebaik-baik pembalasan 
di atas segala amalan engkau demi untuk kebaikan dan kebajikan umat 
Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku tinggikanlah pangkat dan darjat 
kebesarannya, muliakanlah kedudukannya dan kurniakan balasan pahala 
kepadanya. Amin.

BAHAGIAN 2:  MADINAH
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12. MAQAM ABU SAID AL-KHUDRI & SAAD BIN MUAZ

Salam sejahtera wahai Abi Said Al-Khudri sahabat Rasulullah salam 
sejahtera ke atas engkau wahai orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah. 
Tuhanlah yang memberi sebaik-baik ganjaran di atas segala amalan 
kebajikan engkau demi untuk kebaikan dan kebajikan umat Muhammad. 
Salam sejahtera ke atas engkau wahai Saad bin Muaz sahabat Rasulullah 
salam sejahtera ke atas engkau wahai orang yang telah bergegar Arasy 
dengan kematianmu, moga-moga Allah memberi sebaik-baik ganjaran di 
atas amalan engkau demi untuk kebaikan dan kebajikan umat Muhammad.

BAHAGIAN 2:  MADINAH
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JABAL UHUD
Seorang yang telah sampai ke Madinah selayaknya menziarahi Jabal Uhud 
dan perkuburan yang ada di situ. Kerana di situlah terletaknya kubur para 
Syuhada Saiyidina Hamzah, Abdullah bin Jahasy, Mush’ab bin Umair r.a. dan 
ramai lagi tentera-tentera Islam yang gugur di dalam peperangan Uhud.

DOA SEMASA MENZIARAHI KUBUR DI UHUD
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Salam sejahtera atasmu wahai Saiyidina Hamzah (bapa saudara Rasulullah), 
salam sejahtera atasmu wahai penghulu bagi para syuhada, salam sejahtera 
atasmu wahai singa Allah dan singa Rasulullah.

Salam sejahtera atasmu wahai Saiyidina Abdullah bin Jahsy. Salam 
sejahtera atasmu wahai Saiyidina Mush’ab bin Umair. Salam sejahtera atas mu 
wahai orang-orang yang gugur di dalam peperangan Uhud. Salam sejahtera 
atas kamu di atas kesabaran menghadapi musuh untuk menegakkan kebenaran 
Islam, iaitu sebaik-baik balasan yang akan kamu terima dari Allah.

Ya Allah, ya Tuhanku, gandakanlah pahala amalan mereka yang telah 
dilakukan untuk kesucian agama Islam dan penganutnya. Tinggikanlah pangkat 
dan darjat mereka dengan kemurahanMu, wahai Tuhan yang amat Pemurah.
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Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, afiatkanlah kami, maafkanlah 
kesalahan kami, matikanlah kami di dalam Islam, hidupkanlah  kami di dalam 
Islam, himpunkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya 
Tuhanku, abadikanlah tempat suci ini dari hari ini hingga kiamat dengan penuh 
kesucian. Aku menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menyaksikan 
bahawa Nabi Muhammad itu hamba dan pesuruhNya. [Baca Al-Fatihah]

DOA DI TEMPAT YANG DIKUNJUNGI SAMA ADA DI MAKKAH, 
MADINAH ATAU DI MANA TEMPAT ISLAM BERTAMADUN:
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DOA ZIARAH WADA’
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Ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan ziarah hambaMu di tempat yang 
mulia ini sebagai ziarah yang penghabisan, kurniakanlah kepada hamba 
peluang untuk menziarahi kembali tempat ini di dalam sihat, jika panjang 
umur hamba, insyaallah hamba akan datang lagi. Jika sampai ajal hamba, 
maka hamba telah mengabadikan kepadaMu ‘syahadat dan perjanjian 
hamba’ dari hari ini sehingga hari kiamat, iaitu: ‘Hamba bersaksi tiada 
Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang Esa yang tidak ada sekutu baginya, dan 
hamba bersaksi bahawa Nabi Muhammah itu hambaNya dan pesuruhNya.’ 
Maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan, dari apa 
yang mereka sifatkan. Salam sejahtera ke atas sekalian Rasul serta segala 
puji-pujian tertentu bagi Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam.
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BAHAGIAN 3:  SOLAT

SOLAT JAMAK & QASAR

Orang yang bermusafir yang bukan maksiat boleh menjamakkan dan 
menqasarkan solatnya.

NIAT SOLAT QASAR & JAMAK TAQDIM

Zuhur + Asar

Maghrib + Isyak

Sengaja aku solat fardhu Zuhur dua rakaat Qasar dihimpunkan kepadanya 
Asar kerana Allah Tà ala

Sengaja aku solat fardhu Maghrib tiga rakaat dihimpunkan kepadanya Isya 
kerana Allah Tà ala

Sengaja aku solat fardhu Asar dua rakaat Qasar kerana Allah Tà ala

Sengaja aku solat fardhu Isya dua rakaat Qasar kerana Allah Tà ala
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PERHATIAN:
1) Mestilah berniat menjamakkan solat fardhu Zuhur ke Asar ketika dalam 

waktu Zuhur.
2) Mestilah berniat menjamakkan solat fardhu Maghrib ke Isya ketika 

dalam waktu Maghrib.

NIAT SOLAT QASAR & JAMAK TAKHIR

Zuhur + Asar

Maghrib + Isyak

Sengaja aku solat fardhu Zuhur dua rakaat Qasar kerana Allah Tà ala

Sengaja aku solat fardhu Maghrib tiga rakaat kerana Allah Tà ala

Sengaja aku solat fardhu Asar dua rakaat Qasar kerana Allah Tà ala

Sengaja aku solat fardhu Isya dua rakaat Qasar kerana Allah Tà ala

BAHAGIAN 3:  SOLAT
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SOLAT JENAZAH

• Menutup aurat, suci badan, pakaian dan tempat solat serta 
menghadap kiblat.

• Mayat sudah dimandikan dan dikafan.
• Letak mayat itu melintang di hadapan orang yang 

menyembahyangkannya melainkan mayat ghaib.

Rukun dan Caranya:
• Berdiri jika terdaya
• Berniat (bagi mayat yang hadir)

Niat solat jenazah mayat yang ghaib:
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Aku menyembahyangkan mayat yang ghaib fardhu kifayah empat takbir 
kerana Allah Ta’ala.

SYARAT-SYARATNYA
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BAHAGIAN 3:  SOLAT

2. Niat: Aku solat ke atas mayat seperti solat imam ke atasnya kerana 
Allah Tà ala

3. Takbir pertama
(Takbiratul Ihram)

4. Takbir kedua

5. Takbir ketiga

6. Takbir keempat

Membaca surah Al-Fatihah

1. Berdiri bagi yang mampu

Membaca selawat atas Nabi s.a.w.

Mendoakan mayat

Memberi salam (sebaiknya membaca doa 
sebelum memberi salam)

“Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami dari 
mendapat ganjarannya, dan janganlah Engkau 
mendatangkan fitnah kepada kami dengan 
kepergiannya, dan ampunilah kami dan dia.”

“Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia.”

CARA SOLAT JENAZAH
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SOLAT TAUBAT

Sengaja aku solat sunat Taubat dua rakaat kerana Allah Tà ala

Tiada Tuhan melainkan Engkau, maha suci Engkau, 
sesungguhnya aku adalah dari golongan orang-orang yang zalim

Dalam sujud akhir dibaca 40 kali

 atau

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Kaafirun

Surah Al-Ikhlas

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Ayat Kursi 11 kali

Al-Ikhlas 11 kali

127SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Ya Allah! Engkau Tuhanku, tiada tuhan melainkan Engkau yang menjadikan 
aku, aku hambaMu, dan semampuku aku setia atas janjiku kepadaMu. 

Aku berlindung denganMu dari kejahatan yang aku lakukan. Aku 
mengakui nikmatMu ke atasku, dan aku mengakui dosaku kepadaMu, 

maka ampunilah aku, kerana sesungguhnya tiada siapa yang dapat 
mengampuni dosa-dosa.

Setelah selesai dari solat sunat Taubat, perbanyakkanlah istighfar, dan 
antara istighfar yang digalakkan ialah ‘Penghulu Istighfar’:

DOA SOLAT TAUBAT

BAHAGIAN 3:  SOLAT
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Ya Allah, aku memohon ampun kepadaMu dari segala dosa yang telah aku 
bertaubat darinya lalu aku mengulanginya kembali, dan aku memohon 
ampun kepadaMu dari semua perkara yang aku janjikan kepadaMu lalu 
tidak aku tepati, dan aku memohon ampun kepadaMu dari segala amalan 
yang aku lakukan keranaMu tetapi aku campurkan ia dengan selainMu, dan 
aku memohon ampun kepadaMu ya Allah tuhan yang maha mengetahui 
yang ghaib dan yang maha menyaksikan, dari segala dosa yang aku lakukan 
di siang hari ataupun di kegelapan malam, di tempat ramai atau di tempat 
sunyi dan secara tersembunyi atau terang-terangan, wahai Tuhan yang 
maha berlemah lembut kepada hamba-hambanya yang lemah.

Kemudian boleh dibacakan doa di bawah ini atau doa-doa taubat yang lain:

BAHAGIAN 3:  SOLAT
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SOLAT TASBIH

Solat sunat Tasbih adalah solat sunat 4 rakaat yang boleh dilakukan pada 
bila-bila masa kecuali pada waktu-waktu haram. Afdhal mengerjakannya 
pada malam hari, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadhan. Sekiranya 
dilakukan pada waktu siang, maka sebaiknya dilakukan 4 rakaat dengan 
satu salam, dan sekiranya dibuat pada waktu malam, maka sebaiknya 
adalah 4 rakaat dengan dua salam.

Sengaja aku solat sunat Taubat dua rakaat kerana Allah Tà ala

Sengaja aku solat sunat Taubat dua rakaat kerana Allah Tà ala

Niat bagi 4 rakaat dengan satu salam

Niat bagi 4 rakaat dengan dua salam

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Rakaat Ketiga

Rakaat Keempat

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Takaathur

Surah Al-A’sr

Surah Al-Kaafirun

Surah Al-Ikhlas
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Sebelum salam selepas membaca tahiyat akhir, atau sesudah memberi 
salam, diharuskan membaca doa di bawah ini:

DOA SOLAT TASBIH
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• 15 kali ketika berdiri
• 10 kali ketika rukù
• 10 kali ketika bangkit dari rukù  (i`tidal)
• 10 kali ketika sujud pertama
• 10 kali ketika duduk antara dua sujud
• 10 kali ketika sujud kedua
• 10 kali ketika duduk istirehat / tasyahhud

Jumlah tasbih yang dibaca adalah 75 kali pada setiap rakaat, dan 300 kali 
pada keseluruhan solat. Jika terlepas atau terkurang bacaan tasbih pada 
sesuatu perbuatan (rukù  contohnya), maka didatangkan tasbih tersebut 
pada perbuatan sesudahnya (i`tidal atau sujud). Sunnah dilakukan setiap 
hari jika mampu, jika tidak maka sekali setiap Jumaat, jika tidak maka 
sebulan sekali dan jika tidak, maka setahun sekali.

Tasbih yang dibaca dalam solat sunat Tasbih

BAHAGIAN 3:  SOLAT
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Ya Allah, aku memohon taufiq yang diberikan kepada golongan yang 
mendapat petunjukMu, memohon amalan-amalan orang yang meyakini 
akanMu, memohon keikhlasan golongan orang-orang yang bertaubat, 
keazaman orang-orang yang penyabar, kesungguhan orang-orang yang 
takut kepadaMu, permohonan orang yang mencintaiMu, ibadat ahli 
warà  dan makrifat orang-orang yang diberikan ilmu. Sehingga dengan 
permohonan ini aku takut untuk melakukan maksiat terhadapMu.

Ya Allah aku memohon kepadaMu perasaan takut yang dapat 
mencegahku melakukan maksiat terhadapMu dan dengannya aku dapat 
beramal dengan amalan yang boleh mendapatkan redhaMu agar aku 
bertaubat kepadaMu dengan penuh keikhlasan dan dapat memberi 
nasihat (amal mà ruf nahi munkar) dengan penuh ikhlas semata-mata 
kerana malu kepadaMu, dan sehingga aku dapat bertawakkal kepadaMu 
dengan sebenar-benarnya dalam segala urusanku, dengan penuh 
prasangka baik terhadapMu maha suci Tuhan yang menciptakan cahaya.

BAHAGIAN 3:  SOLAT
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BAHAGIAN 3:  SOLAT

SOLAT TAHAJJUD

Solat sunat Tahajjud ialah solat sunat yang dikerjakan pada waktu malam 
setelah terjaga dari tidur. Sebaik-baiknya dilakukan setelah tengah 
malam, iaitu akhir malam. Paling kurang adalah 2 rakaat dan tiada batas 
bagi banyaknya.

Sunnah bagi orang yang ingin solat Tahajjud agar tidur sebentar 
sebelum tergelincir matahari (Qailulah). Kelebihan solat tahajjud 
antaranya adalah seperti yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah s.a.w 
yang bermaksud:

“Hendaklah kamu membiasakan diri dengan bangun 
di tengah malam, kerana yang demikian itu adalah amalan 

kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. 
Dan ia juga amalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, 

penebus kesalahan-kesalahan, menjauhkan diri dari 
melakukan dosa-dosa dan menolak penyakit dari tubuh”.

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Kaafirun

Surah Al-Ikhlas

Sengaja aku solat sunat Tahajjud dua rakaat kerana Allah Tà ala
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DOA SOLAT TAHAJJUD

BAHAGIAN 3:  SOLAT
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Ya Allah, bagiMu segala puji. Engkau cahaya bagi langit dan bumi dan alam 
semesta serta segala isinya, bagiMu segala puji Engkau pengurus langit dan 
bumi serta seisinya. BagiMu segala puji, Engkau Tuhan bagi langit dan bumi 
dan sisinya, bagiMu segala puji, Engkau pemilik dan raja bagi langit dan 
bumi, bagiMu segala puji, Engkau yang benar dan janjimu adalah benar dan 
perjumpaan denganMu itu adalah benar dan kata-kataMu adalah benar, dan 
syurgaMu adalah benar dan nerakaMu adalah benar dan Nabi-Nabi itu benar 
dan Nabi Muhammad s.a.w adalah benar, dan saat hari kiamat itu benar. 

Ya Allah, kepadamulah kami berserah diri dan bertawakal, kepadaMu 
kami beriman dan kepada Engkau jugalah kami kembali dan dengan 
pertolonganMu kami berdebat, dan dengan ajaranMu aku menjatuhkan 
hukuman. Ampunilah kami atas kesalahan yang telah kami lakukan dan 
yang akan datang, dan yang kami sembunyikan dan yang kami nyatakan, dan 
segala yang Engkau tahu apa yang kami lakukan, Engkau yang mendahulukan 
dan mengakhirkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau 
dan tiada kuasa kecuali Allah.
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BAHAGIAN 3:  SOLAT

SOLAT ISYRAQ

Diriwayatkan dari Imam Tarmizi, bahawasanya barangsiapa yang solat 
fajar berjemaah, kemudian ia duduk berzikir sehingga terbit matahari, lalu 
ia solat sunat Isyraq maka baginya pahala seperti menunaikan haji dan 
umrah. Waktunya setelah keluarnya bulatan matahari dari ufuk timur, dan 
berpanjangan selama 5-10 minit.

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Asy-Syams

Surah Ad-Dhuha

“Sengaja aku solat sunat Isyraq dua rakaat kerana Allah Tà ala

Segala puji bagi Allah yang menjadikan hari ini baik, dan yang 
mendatangkan matahari dari tempat terbitnya. Ya Allah kurniakan 
kepadaku kebaikan hari ini dan jauhkanlah dariku keburukannya. 

Ya Allah sinarilah hati ini dengan cahaya petunjukMu sebagaimana 
Engkau cahayakan bumi ini dengan cahaya matahariMu, wahai yang amat 
pengasih di antara orang-orang yang mengasihani.

DOA SOLAT ISYRAQ
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SOLAT DHUHA

Solat sunat Dhuha ialah solat membawa rezeki dan menghindar kemiskinan. 
Solat Dhuha dilakukan selepas matahari terbit tujuh hasta, iaitu lebih 
kurang 45 min selepas syuruq. Waktunya selesai dengan masuknya waktu 
Zuhur. Paling sedikit adalah 2 rakaat dan paling banyak adalah 12 rakaat.

Sengaja aku solat sunat Dhuha dua rakaat kerana Allah Tà ala

atau

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Asy-Syams

Surah Ad-Dhuha

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Kaafirun

Surah Al-Ikhlas

137

DOA SOLAT DHUHA
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Ya Allah sesungguhnya waktu Dhuha itu waktu DhuhaMu, keagungannya 
adalah keagunganMu, keindahannya adalah keindahanMu, dan kekuasaan 
itu adalah kekuasaanMu, dan perlindungan itu adalah perlindunganMu, 
dan cahaya itu adalah cahayaMu, dan waktu itu adalah waktuMu. 

Ya Allah, sekiranya rezekiku berada di langit maka turunkanlah ia, jika 
di dalam bumi maka keluarkanlah ia, sekiranya ianya haram, sucikanlah 
ia, dan sekiranya susah maka permudahkanlah aku mendapatkannya, 
dan jika jauh maka dekatkanlah ia. Dengan keberkatan waktu Dhuha, 
kecantikannya, keindahannya, perlindunganMu dan kekuasaanMu, 
limpahkanlah kepadaku segala apa yang Engkau limpahkan kepada 
hamba-hambaMu yang soleh.

BAHAGIAN 3:  SOLAT
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SOLAT AWWABIN

Awwabin bermakna kembali kepada Allah di waktu manusia lalai. Waktu 
tersebut adalah selepas solat Maghrib hingga Isyà  di mana manusia sibuk 
hendak menjamu hidangan malam.

Makruh tidur selepas solat Maghrib. Jumlah rakaat paling sedikit 2 
rakaat dan yang afdhal 6 rakaat. Dilakukan setelah solat Maghrib sebelum 
mula berbicara dengan sesiapa.

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Kaafirun

Surah Al-Ikhlas

Sengaja aku solat sunat Awwabin dua rakaat kerana Allah Tà ala

139138 139SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 3:  SOLAT

SOLAT ISTIKHARAH

Solat sunat Istikharah adalah solat meminta petunjuk dari Allah s.w.t dalam 
apa-apa urusan atau sebelum membuat sesuatu pilihan. Ia boleh dilakukan 
pada bila-bila masa tetapi afdhalnya ialah di waktu malam.

DOA SOLAT ISTIKHARAH

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Kaafirun

Surah Al-Ikhlas

Sengaja aku solat sunat Istikharah dua rakaat kerana Allah Tà ala

Sebutkan perkara yang difikirkan
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Ya Allah, aku memohon petunjuk memilih yang baik dalam 
pengetahuanMu, aku mohon ditakdirkan yang baik dengan kudratMu, aku 
mengharapkan kurniaMu yang besar. Engkau Maha Kuasa dan aku adalah 
hambaMu yang dhaif. Engkau Maha Tahu dan aku adalah hambaMu yang 
jahil. Engkau Maha Mengetahui semua yang ghaib dan yang tersembunyi. 

Ya Allah, jika hal ini …… dalam pengetahuanMu adalah baik bagiku, 
baik pada agamaku, baik pada kehidupanku sekarang dan masa datang, 
takdirkanlah dan mudahkanlah bagiku kemudian berilah aku berkah 
daripadanya. 

Tetapi jika dalam ilmuMu hal ini …… akan membawa bencana bagiku 
dan bagi agamaku, membawa akibat dalam kehidupanku baik yang 
sekarang ataupun pada masa akan datang, jauhkanlah ia daripadaku dan 
jauhkanlah aku daripadanya. Semoga Engkau takdirkan aku pada yang 
baik, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas setiap sesuatu.

BAHAGIAN 3:  SOLAT

141

Sebutkan perkara yang difikirkan
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BAHAGIAN 3:  SOLAT

SOLAT HAJAT

2 rakaat, sunnah dilakukan pada bila-bila masa, apabila ada sesuatu yang 
dihajati baik keduniaan atau keagamaan.

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Kaafirun (11 kali)

Surah Al-Ikhlas  (11 kali)

Sengaja aku solat sunat Hajat dua rakaat kerana Allah Tà ala

Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau Ya Allah, 
sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang zalim.

Dibaca pada sujud terakhir, 40 kali. Jika tidak mampu, boleh dibaca, 
selepas salam.
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Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mulia. Maha 
Suci Allah Tuhan (Yang Memilihara) Arash yang agung. Segala puji bagi 
Allah Tuhan semesta alam, aku memohon kepadaMu kepastian rahmatMu 
kepastian keampunanMu, kemenangan dari tiap-tiap kebaikan dan selamat 
dari dosa.

Ya Allah, jangan Engkau biarkan diriku berdosa melainkan Engkau 
ampuninya, tiada kesusahan melainkan Engkau bukakan jalan keluar 
dan tiada sesuatu hajat yang Engkau redhai melainkan Engkau luluskan.               
Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

BAHAGIAN 3:  SOLAT
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Dibaca selepas salam
DOA SOLAT HAJAT

____(sebutkan hajatnya)____
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BAHAGIAN 3:  SOLAT

SOLAT WITIR

Solat sunat yang bilangan rakaatnya ganjil, ianya sunnah muakkadah 
(sangat dituntut). Bilangan rakaatnya yang paling kurang 1 rakaat dan 
paling banyak ialah 11 rakaat, dan afdhal ialah 3 rakaat. Ia boleh dilakukan 
sebelum tidur selepas solat Isyà , dan afdhal ialah sepertiga malam 
terakhir, sebagai penutup ibadah-ibadah pada malam hari.

Rakaat Pertama

Rakaat Kedua

Rakaat Ketiga

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah

Surah Al-Aà la

Surah Al-Kaafirun

Surah 3 Qul

Sengaja aku solat sunat Witir dua rakaat kerana Allah Tà ala

Sengaja aku solat sunat Witir satu rakaat kerana Allah Tà ala
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BAHAGIAN 3:  SOLAT

SUJUD TILAWAH

Biasanya pada setiap subuh Jumaat, imam membaca pada rakaat pertama 
surah As-Sajdah, dan pada pertengahan surah tersebut imam bersujud. 
Maka kita sebagai makmum diperintahkan pula bersujud serta membaca 
zikir sujud Tilawah. Sujud ini dinamakan sujud Sajdah atau sujud Tilawah.

Wajahku sujud kepada Allah, zat yang menciptakannya dan 
membentukannya, yang membuka pandangannya dan penglihatannya 
dengan daya dan kekuatanNya. Maka Maha mulia Allah, sebaik-baik zat 
mencipta.

Niatnya: Sahaja aku sujud Tilawah kerana Allah Tà ala

ZIKIR SEMASA SUJUD TILAWAH
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BAHAGIAN 3:  SOLAT

SUJUD SYUKUR

Ya Allah, tuliskanlah bagiku dengan sujud kesyukuran ini ganjaran di 
sisiMu dan jadikanlah dia perbendaharaan bagiku serta hapuskanlah 
dengannya dosaku, dan terimalah sujudku ini sebagaimana Engkau terima 
sujud hambaMu Daud alaihissalam.

Niatnya: Sahaja aku sujud syukur kerana Allah Tà ala

DOA SEMASA SUJUD

SUJUD SAHWI

Maha Suci Allah yang tidak pernah lena dan tidak pernah lupa.
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NOTA

BAHAGIAN 4

ZIKIR, DOA 
& SELAWAT
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BAHAGIAN 4

ZIKIR, DOA & SELAWAT

15 TEMPAT MUSTAJAB DAN DIKABULKAN DOA 

Imam Hassan Al-Basri (seorang tabii`n yang hidup di bawah kepimpinan 
khalifah Umar Al-Khattab) yang terkenal dengan keilmuan dan 
kesolehannya telah menulis sepucuk surat kepada penduduk Makkah 
di mana di dalamnya beliau menerangkan bahawa terdapat lima belas 
tempat di mana doa seorang hamba Allah itu didengari.

1. Ketika tawaf
2. Di Multazam (tempat di antara hajar aswad dan pintu Kaabah)
3. Di bawah Miizaabur-rahman (pancuran air yang berada di dalam 

kawasan hijr Ismail)
4. Di dalam Kaabah
5. Dekat telaga zam zam
6. Di atas bukit Safa
7. Di atas bukit Marwah
8. Semasa berjalan di antara Safa dan Marwah
9. Dekat maqam Ibrahim
10. Di dataran Arafah
11. Di Muzdalifah
12. Di Mina
13. Ketika melontar Jamrah pertama (Jamrah Sughra)
14. Ketika melontar Jamrah Kedua (Jamrah wusta)
15. Ketika melontar Jamrah ketiga (Jamrah Kubra)
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1) Doa ketika membasuh dua pergelangan tangan:

Ya Allah, peliharalah kedua tanganku daripada melakukan maksiat 
kepadaMu.

2) Doa ketika berkumur:

Ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat berzikir kepadaMu, dan bersyukur 
kepadaMu, dan perelok ibadah kepadaMu.

3) Doa ketika membasuh hidung:

Ya Allah, berilah aku ciuman daripada haruman bau Syurga.

4) Doa ketika membasuh muka:

Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari putihnya wajah-wajah dan 
hitamnya wajah-wajah.

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

DOA SEMASA WUDHU’

149SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

148

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

5) Doa ketika membasuh kedua tangan kanan:

Ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan hitunglah 
amalanku dengan perhitungan yang mudah.

6) Doa ketika membasuh kedua tangan kiri:

Ya Allah, janganlah beri kepadaku kitab amalanku dari sebelah kiri atau dari 
sebelah belakang.

7) Doa ketika membasuh kepala:

Ya Allah, haramkan rambutku dan kulit kepalaku daripada neraka.

8) Doa ketika membasuh kedua telinga:

Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengar ucapan 
yang baik dan mengikuti sesuatu yang terbaik.

9) Doa ketika membasuh kedua telapak kaki:

Ya Allah, tetapkan kedua kakiku di atas titian shirothol mustaqim pada hari 
dimana banyak kaki-kaki yang tergelincir.
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Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada 
sekutu bagiNya. Dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah 
hambaNya dan utusanNya. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada 
hamba-hamba yang bertaubat. Dan jadikanlah aku dalam golongan 
orang-orang yang bersih. Maha Suci Engkau wahai Tuhanku serta dengan 
memujiMu, aku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat pada 
Engkau dari dosaku.

Wahai Tuhanku yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan 
sembahyang yang akan didirikan ini, berikanlah dengan limpahan 
kurniaMu kepada Muhammad wasilah (kedudukan yang paling tinggi 
dalam syurga) dan keutamaan serta limpahkanlah kepadanya maqam yang 
terpuji yang Engkau telah janjikan baginya. Sesungguhnya Engkau tidak 
pernah mengingkari janji.

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

DOA SELEPAS WUDHU’

DOA SELEPAS AZAN
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Aku berlindung diri kepada Allah yang Maha besar, dan dengan wajahNya 
yang mulia, serta kekuasaanNya yang sedia daripada bahaya syaitan yang 
terkutuk. Segala puji bagi Allah, ya Allah ya Tuhanku! Turunkanlah selawat 
dan salam ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, ya Allah ya 
Tuhanku! Ampunilah semua dosa-dosaku, dan bukakanlah bagiku pintu-
pintu rahmatMu. 

Sahaja aku solat sunat Tahiyyat masjid dua rakaat kerana Allah Ta’ala.

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

DOA KETIKA MASUK MASJID 

NIAT SOLAT TAHIYYAT MASJID

Dari Abu Qatadah r.a berkata, bahawasanya Rasulullah s.a.w bersabda:
“Kalau sekiranya salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid maka 
dilarang untuk duduk di dalamnya sebelum mengerjakan solat dua rakaat 
(solat tahiyyatul masjid).”



152SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

Satu solat di Masjidil Haram sama seperti 100,000 kali solat di masjid 
yang lain.

Sabda Rasulullah s.a.w:

(Maksudnya): “Satu solat di Masjidil Haram menyamai seratus ribu kali 
solat, dan satu solat di Masjidku menyamai seribu kali solat, dari satu solat 
di Baitulmaqdis menyamai lima ratus kali solat.”

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

KELEBIHAN KAABAH
& MASJIDIL HARAM

153

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: “Seratus 
dua puluh rahmat turun ke atas Kaabah setiap hari dan malam; enam puluh 
untuk mereka yang melakukan Tawaf, empat puluh bagi mereka yang 
mendirikan solat dan dua puluh untuk mereka yang hanya melihat Kaabah.”

152

Sahaja aku iktikaf di dalam masjid ini sunnat kerana Allah Ta’ala.

ADAB IKTIKAF

Membaca Al-Quran, berzikir, solat atau duduk diam. Jauhi dari berbual 
atau apa saja bersangkutan dalam hal-hal keduniaan.

Ketika sedang iktikaf dan sedang melihat Kaabah, bacalah:

Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkaulah keselamatan, dan daripadaMu datang 
keselamatan, berilah kami salam keselamatan duhai Tuhan.

Ya Allah, ampunilah aku dan berilah taubat padaku sesungguhnya Kau 
maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. (x70)

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

NIAT & ADAB IKTIKAF
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Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka.
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ZIKIR SELEPAS SOLAT SUBUH

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

ZIKIR SEBELUM SOLAT SUBUH

Diriwayatkan oleh Imam Tarmizi, bahawasanya sesiapa yang membaca 
zikir di bawah ini, setelah solat Subuh, dalam keadaan dia masih dalam 
keadaan duduknya ketika akhir solat dan sebelum berkata apa-apa, maka 
akan ditulis baginya 10 kebaikan, dihapus baginya 10 kejahatan, dan 
diangkat baginya 10 darajat. Dan dia di dalam perlindungan dari segala 
yang dibenci, dan dijaga dari syaitan.

Diikuti dengan zikir di bawah ini, dibaca 3x, yang mempunyai timbangan 
yang amat berat sekiranya dibandingkan dengan orang yang duduk berzikir 
dari lepas subuh sehingga masuk waktu Dhuha. (Hadis Juwairiyah r.a).
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BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

ZIKIR SELEPAS SOLAT FARDHU

Ya Allah, Ya Tuhanku

Maha suci Allah

Maha Suci Allah, aku bertasbih sambil memuji-muji kekal 
sentiasa selama-lamanya.

Segala kepujian bagi Allah

Segala puji-pujian untuk Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam atas 
mana-mana juga keadaan dan nikmat pengurniaanNya.

Allah Maha Besar
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BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

157

Allah Maha besar, sungguh Maha Besar, segala puji untuk Allah sebanyak-
banyaknya, Maha Suci Allah pagi dan petang, tiada tuhan yang disembah 
sebenar-benarnya melainkan Allah dengan ketunggalanNya, tiada sekutu 
bagiNya, untuk Allah segala kerajaan dan bagiNya segala pujian. Dia yang 
menghidupkan dan yang mematikan dan Dialah Allah yang berkuasa atas 
segala sesuatu, tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan 
Allah, Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ya Allah, tidak ada yang mencegah jika Engkau memberi dan tidak ada 
yang memberi jika Engkau mencegah. Tidak ada yang dapat menolak apa 
yang telah Engkau takdirkan dan tidak berguna kekayaan bagi orang yang 
kaya untuk mempertahankan dirinya daripadaMu.
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BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

DOA SELEPAS SOLAT
Imam Ghazali Rahimahullahu ta’ala berkata: Bacalah doa berikut setiap 
waktu khususnya selepas setiap solat:
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Ya Allah, ya Tuhanku. Aku memohon dari nikmat mana yang sempurnanya, dari 
pemeliharaan mana yang kekalnya, dari rahmat mana yang menyeluruhnya, 
dari afiat apa yang didapatinya, dari kehidupan biar yang senang-lenangnya, 
dari umur mana yang membahagiakannya, dari keihsanan segala yang 
mencukupinya, dari kenikmatan apa yang umumnya, dari kelebihan biar yang 
enaknya, dari kelembutan yang banyak manfaatnya.

Ya Allah dampingilah kami dan jangan menindas kami. Ya Allah tujukan 
wajahMu yang mulia kepada kami. Ya Allah akhirilah ajal kami dengan 
kebahagiaan, tunaikan segala cita-cita kami dengan tambahan, temankan siang 
dan malam kami dengan keafiatan, sampaikan tujuan kami dan kesudahan kami 
kepada rahmatMu, curahkan kemurahan keampunanMu ke atas dosa-dosa 
kami, gerakkan diri kami untuk membetulkan segala keaiban kami, jadikan 
taqwa bekalan kami, dalam beragama kepadaMu segala kesungguhan kami, 
dan kepadaMu tawakal kami dan pergantungan kami.

Ya Allah, ya Tuhanku. Tetapkan kami ke atas jalan yang lurus, lindungi kami 
di dunia dari perkara-perkara yang menyebabkan sesalan nanti di Hari Kiamat, 
ringankanlah kejahatan orang-orang yang jahat dari mengancam kami, bebaskan 
tengkuk kami dan tengkuk ibu bapa kami, anak-anak kami dan kaum keluarga 
kami daripada seksa kubur dan fitnahnya dan daripada seksa api neraka, dengan 
penuh rahmatMu wahai Tuhan Maha Perkasa, Maha Pengampun, Maha Pemurah, 
Maha PenutupKeaiban, Maha Penyantun, Maha Tinggi, Ya Allah (3 kali) Ya 
Rahman, ya Rahim.

Ya Allah ya Tuhanku. Tunjukilah kami yang benar itu sebagai kebenaran 
dan kurniakanlah kami untuk mengikutinya, dan janganlah sekali-kali Engkau 
kelirukan kami sehingga kami mengikut apa yang ditunjuk hawa nafsu kami. 
Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung diri kepadaMu jangan sampai aku mati 
kerana terus mengejar dunia, dengan segala rahmatMu wahai Tuhan Pemurah 
dari sekalian yang pemurah.

Selawat Allah dan salamNya ke atas penghulu kami Muhammad beserta 
keluarganya dan para sahabatnya.
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DOA DALAM KESUSAHAN

DOA MENGELAK KESEDIHAN

Kami meriwayatkan daripada Asma’ binti Umais r.a. dia berkata: Telah 
berkata Rasulullah s.a.w kepadaku – Mahukah engkau aku ajarkan beberapa 
kalimat yang boleh engkau ucapkan bila ada kesusahan? Sebutkanlah:

Doa untuk mengelakkan rasa malas, sedih serta menghapuskan resah 
gelisah dan hutang-hutang.

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu, daripada kesusahan dan kesedihan. 
Aku berlindung kepadaMu daripada sifat lemah dan malas. Aku berlindung 
kepadaMu daripada sifat pengecut dan bakhil. Aku berlindung kepadaMu 
daripada bebanan hutang dan penindasan manusia.

Ya Allah, Allah itu Tuhanku. 
Tiada aku menyekutukanNya dengan suatu apa pun.

(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

gelisah dan hutang-hutang.
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DOA MINTA KETETAPAN HATI

Telah bersabda Rasulullah s.a.w: Barangsiapa yang menyebut pada satu 
hari sepuluh kali:

Telah bersabda Rasulullah s.a.w: Barangsiapa yang menyebut pada satu 
hari sepuluh kali:

Maka bersihlah ia daripada dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh 
ibunya. Dan diselamatkan dia oleh Allah s.a.w daripada tujuh puluh macam 
bala dunia, seperti gila, sopak, kusta, angin ahmar dan sesungguhnya 
ini lebih besar pahalanya daripada tujuh puluh kali haji dan umrah yang 
makbul selepas haji Islam yang wajib, dijaga ia oleh Allah s.wt dengan 
tujuh puluh malaikat yang beristighfar untuk dia hingga ke malamnya dan 
diselamatkan ia daripada sembilan puluh sembilan macam bala.

Ini disebut dalam kitab Al-Allamah As-Syeikh Jamaluddin Muhammad bin 
Omar Abdullah, yang bernaa kitab Maqal An-Nashihin Bihafzhi Sya’airiddin. 
Dan Bismillah yang tersebut ada terkandung dalam ratib Al-Habib Omar 
ibnu Abdur Rahman Al-Attas.

Wahai Tuhan yang membolak-balikkan segala hati, 
tetapkanlah hatiku dalam agamaMu.
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DOA MENGELAK BAHAYA

ZIKIR MENJAUHI ANGIN AHMAR

Barangsiapa yang membaca Bismillah ini di waktu petang atau pagi 
sebanyak 3 kali, dia tidak akan diterpa oleh balak yang datang mendadak 
(sahih).

Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu dapat membahayakan 
disamping namaNya sama ada di bumi dan begitu juga di langit, Dialah 
Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maha suci Allah dengan segala kepujianNya. Maha suci Allah yang Maha 
besar dengan segala kepujianNya. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan 
dengan Allah.
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DOA NABI ADAM

Doa ini dibaca Nabi Adam a.s selepas melakukan tawaf, memohon pada 
Allah s.w.t supaya diampun dosa-dosanya.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui perkara yang tersembunyi 
dan yang terang dariku, maka terimalah keuzuranku. Engkaulah yang 
mengetahui hajatku maka kabulkanlah permintaanku, Engkaulah yang 
mengetahui apa yang didalam diriku maka ampunilah dosaku. Ya Allah, 
aku  bermohon mendapat keimanan yang sentiasa hidup dalam hatiku dan 
keyakinan yang benar hingga aku yakin tidak ada sesuatu yang menimpaku 
melainkan apa yang telah Engkau tuliskan buatku, maka redhakanlah aku 
dengan apa yang Engkau bahagikan untukku. Ya Tuhan, yang mempunyai 
kebesaran dan kemuliaan.
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DOA ABU DARDA’
Memohon perlindungan Allah untuk diri, keluarga dan harta benda.
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Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala 
puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Rahmat dan 
kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w semulia-
mulia Rasul dan juga ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian.

Ya Allah, Tuhan kami, Engkau Tuhan, tiada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Engkau. Kepada Engkaulah kami bertawakkal dan 
Engkaulah Tuhan Arasy yang Maha Besar.

Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti berlaku dan sesuatu yang tidak 
dikehendaki Allah pasti tidak akan berlaku. Tiada daya upaya dan tiada 
sebarang kekuatan yang dapat menjayakan dan menggagalkan sesuatu 
melainkan dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kami 
mengetahui sesungguhnya Allah meliputi pengetahunanNya pada tiap-
tiap sesuatu.

Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon perlindungan 
Engkau daripada kejahatan/keburukan pada diri kami; dan dari kejahatan 
tiap-tiap makhluk yang melata (jin, syaitan, binatang dan manusia). 
Engkau;ah yang mengawasi ubun-ubunnya (segala gerak-gerinya). 
Sesungguhnya Tuhan kami atas jalan yang benar.

Dan cucurilah rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi 
Muhammad s.a.w., keluarganya serta sahabat-sahabatnya sekalian. Segala 
puji tertentu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. 
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RATIB AL HADDAD

Diriwayatkan oleh Abu Sa’id ibn al-Mu’lla r.a.: “Sukakah kamu jika aku 
ajarkan sebuah Surah yang belum pernah diturun dahulunya, baik dalam 
Injil mahupun Zabur dan Taurat? Ia adalah Al-Fatihah.

Ayatul Kursi ini mengandungi khasiat yang besar. Terdapat 99 buah hadith 
yang menerangkan fadhilahnya. Di antaranya ialah untuk menolak syaitan, 
benteng pertahanan, melapangkan fikiran dan menambahkan iman.
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Diriwayatkan daripada Abu Mas’ud al-Badri r.a katanya: Rasulullah s.a.w 
pernah bersabda: Dua ayat terakhir dari surah al-Baqarah, memadai kepada 
seseorang yang membacanya pada malam hari sebagai pelindung dirinya.

Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas r.a.: Apabila Jibril 
sedang duduk dengan Rasulullah s.a.w., dia mendengar bunyi pintu di 
atasnya. Dia mengangkat kepalanya lalu berkata: “Ini ialah bunyi sebuah 
pintu di syurga yang tidak pernah dibuka.” Lalu satu malaikat pun turun, 
dan Jibril berkata lagi, “Ia malaikat yang tidak pernah turun ke bumi” 
Malaikat itu memberi salam lalu berkata, “Bersyukurlah atas dua cahaya 
yang diberi kepadamu yang tidak pernah diberi kepada rasul-rasul 
sebelummu-“Fatihat al-Kitab dan ayat penghabisan Surah al-Baqarah”. 
Kamu akan mendapat manfaat setiap kali kamu membacanya.



168SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

169

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

Maksudnya: Tiada Tuhan Melainkan Allah, Yang satu dan tiada sekutu bagi- 
Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang 
menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia sangat berkuasa atas segala 
sesuatu (3X)

Dari Bukhari, Muslim dan Malik, diriwayatkan daripada Abu Hurairah; 
Rasulullah s.a.w berkata, “Sesiapa membaca ayat ini seratus kali sehari, 
pahalanya seperti memerdekakan sepuluh orang hamba. Seratus kebajikan 
dituliskan untuknya dan seratus keburukan dibuang darinya, dan menjadi 
benteng dari gangguan syaitan sepanjang hari.”

Maksudnya: Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan 
Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar. (3X)

Dari Muslim, diriwayatkan oleh Samurah ibn Jundah: Rasulullah s.a.w 
bersabda: Zikir-zikir yang paling dekat di sisi Allah adalah empat, iaitu 
tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, tidak berbeza yang mana aturannya 
apabila engkau berzikirullah.
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Maksudnya: Maha suci Allah segala puji khusus bagi-Nya, Maha suci Allah 
Yang Maha Agung. (3X)

Dari Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a.: Rasulullah s.a.w. 
bersabda: Dua zikir yang mudah di atas lidah tetapi berat pahalanya 
dan disukai oleh Allah ialah: ‘SubhanAllah al-Azim dan ‘SubhanAllah wa 
bihamdihi.’”

Maksudnya: Ya Allah ampunlah dosaku dan terimalah taubatku, 
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. (3X)

Maksudnya: Ya Allah, cucurkan selawat ke atas Muhammad, Ya Allah, 
cucurkan selawat ke atasnya dan kesejahteraan-Mu. (3X)

Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr: Rasulullah s.a.w. 
bersabda: “Sesiapa berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat 
kepadanya sepuluh kali.

Maksudnya: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna 
dari kejahatan makhluk-Nya. (3X)

Dari Abu Dawud dan Tirmidhi, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa 
yang membaca doa ini tiga kali, tiada apa-apa malapetaka akan terjatuh 
atasnya.”
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Maksudnya: Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tiada suatu pun, 
baik di bumi mahupun di langit dapat memberi bencana, dan Dia Maha 
Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (3X)

Dari Ibn Hibban; Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Hamba-hamba Allah 
yang membaca doa ini pada waktu pagi dan petang tiga kali, tiada apa jua 
kesakitan akan dialaminya.”

Maksudnya: Kami redha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai Agama 
kami dan Muhammad sebagai Nabi kami. (3X)

Dari Abu Daud dan Tirmidzi; Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: “Sesiapa 
membaca ayat ini di pagi dan petang hari akan masuk ke syurga.”

Maksudnya: Dengan Nama Allah, segala pujian bagi-Nya, dan segala 
kebaikan dan kejahatan adalah kehendak Allah. (3X)

Diriwayatkah oleh Abu Hurairah: Rasulullah s.a.w. bersabda: Wahai Abu 
Hurairah, bila kamu keluar negeri untuk berniaga, bacakan ayat ini supaya 
ia membawa kamu ke jalan yang benar. Dan setiap perbuatan mesti 
bermula dengan ‘Bismillah’ dan penutupnya ialah ‘Alhamdulillah’.
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Maksudnya: Kami beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan kami 
bertaubat kepada Allah batin dan zahir. (3X)

Diriwayatkan oleh Ibn Majah: Rasulullah bersabda: Orang yang bertaubat 
itu adalah kekasih Allah. Dan orang yang bertaubat itu ialah seumpama 
orang yang tiada apa-apa dosa.

Maksudnya: Ya Tuhan kami, maafkan kami dan hapuskanlah apa-apa (dosa) 
yang ada pada kami. (3X)

Dari Tirmidhi dan Ibn Majah: Rasulullah s.a.w. berada di atas mimbar dan 
menangis lalu beliau bersabda: Mintalah kemaafan dan kesihatan daripada 
Allah, sebab setelah kita yakin, tiada apa lagi yang lebih baik daripada 
kesihatan.

Maksudnya: Wahai Tuhan yang mempunyai sifat Keagungan dan sifat 
Pemurah, matikanlah kami dalam agama Islam . (7X)

Dan dari Tirmidhi, Rasulullah s.a.w. menyatakan di dalam sebuah hadith 
bahawasanya sesiapa yang berdoa dengan nama-nama Allah dan penuh 
keyakinan, doa itu pasti dikabulkan Allah.
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Maksudnya: Wahai Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Gagah, hindarkanlah 
kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. (3X)

Maksudnya: Semoga Allah memperbaiki urusan kaum muslimim dan 
menghindarkan mereka dari kejahatan orang-orang yang suka menggangu. (3X)

Diriwayatkan oleh Abu Darda’ bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
“Tiada seorang mukmin pun yang berdoa untuk kaumnya yang tidak 
bersamanya, melainkan akan didoakan oleh Malaikat, “Sama juga untukmu”.

Maksudnya: Wahai Tuhan Yang Maha Mulia, lagi Maha Besar, Yang Maha 
Mengetahui lagi Sentiasa Sanggup, Yang Maha Mendengar lagi Melihat. Yang 
Maha Lemah-Lembut lagi Maha Mengetahui (3X)
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Maksudnya: Wahai Tuhan yang melegakan dari dukacita, lagi melapangkan 
dada dari rasa sempit. Wahai Tuhan yang mengampuni dan menyayangi 
hamba-hamba-Nya. (3X)

Dari Abu Dawud, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik: “Ketika saya 
bersama Rasulullah s.a.w., ada seseorang berdoa, “Ya Allah saya meminta 
kerana segala pujian ialah untuk-Mu dan tiada Tuhan melainkan-Mu, 
Kamulah yang Pemberi Rahmat dan yang Pengampun, Permulaan Dunia 
dan Akhirat, Maharaja Teragung, Yang Hidup dan Yang Tersendiri”.

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dia berdoa kepada Allah menggunakan 
sebaik-baik nama-nama-Nya, Allah akan memakbulkannya kerana apabila 
diminta dengan nama-nama-Nya Allah akan memberi.

Maksudnya: Aku memohon keampunan Allah Tuhan Pencipta sekalian 
makhluk, aku memohon keampunan Allah dari sekalian kesalahan. (4X)

Maksudnya: Tiada Tuhan Melainkan Allah (50X)

Diriwayatkan oleh Abu Dzar bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah 
tidak membenarkan seseorang masuk ke neraka jikalau dia mengucapkan 
kalimah tauhid ini berulang-ulang kali.”
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Maksudnya: Muhammad Rasulullah, Allah Mencucurkan Selawat dan 
Kesejahteraan keatasnya dan keluarganya. Moga-moga dipermuliakan, 
diperbesarkan, dan diperjunjungkan kebesarannya. Serta Allah Ta’ala 
meredhai akan sekalian keluarga dan sahabat Rasulullah, sekalian tabi’in 
dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan dari hari ini sehingga Hari 
Kiamat, dan semoga kita bersama mereka dengan rahmat-Mu wahai Yang 
Maha Pengasih daripada yang mengasihani.

Dari Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-khudri; seseorang 
mendengar bacaan surah al-Ikhlas berulang-ulang di masjid. Pada 
keesokan paginya dia datang kepada Rasulullah s.a.w. dan sampaikan 
perkara itu kepadanya sebab dia menyangka bacaan itu tidak cukup dan 
lengkap. Rasulullah s.a.w berkata, “Demi tangan yang memegang nyawaku, 
surah itu seperti sepertiga al Quran!”

Dari Al-Muwatta’, diriwayatkan oleh Abu Hurairah; Saya sedang berjalan 
dengan Rasulullah s.a.w, lalu baginda mendengar seseorang membaca 
surah Al-Ikhlas. Baginda berkata, “Wajiblah.” Saya bertanya kepadanya, 
“Apa ya Rasulallah?” Baginda menjawab, “Syurga” (Wajiblah syurga bagi 
si pembaca itu).
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Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w biasanya 
apabila ada salah seorang anggota keluarga baginda yang sakit, baginda 
menyemburnya dengan membaca bacaan-bacaan. Sementara itu, ketika 
baginda menderita sakit yang menyebabkan baginda wafat, aku juga 
menyemburkan baginda dan mengusap baginda dengan tangan baginda 
sendiri, kerana tangan baginda tentu lebih banyak berkatnya daripada 
tanganku.

Dari Tirmidhi diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-Khudri; Nabi Muhammad 
s.a.w selalu meminta perlindungan daripada kejahatan jin dan perbuatan 
hasad manusia. Apabila surah al-falaq dan an-nas turun, baginda ketepikan 
yang lain dan membaca ayat-ayat ini sahaja.
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Maksudnya: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara 
dan mentadbirkan sekalian alam, segala puji pujian bagi-Nya atas 
penambahan nikmat-Nya kepada kami, moga moga Allah mencucurkan 
selawat dan kesehahteraan ke atas Penghulu kami Muhammad, ahli 
keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Wahai Tuhan, kami memohon 
dengan haq (benarnya) surah fatihah yang Agung, iaitu tujuh ayat yang 
selalu di ulang-ulang, bukakan untuk kami segala perkara kebaikan dan 
kurniakanlah kepada kami segala kebaikan, jadikanlah kami dari golongan 
insan yang baik; dan peliharakanlah kami Ya tuhan kami. sepertimana 
Kamu memelihara hamba-hambaMu yang baik, lindungilah agama kami, 
diri kami, anak anak kami, sahabat-sahabat kami, serta semua yang 
kami sayangi dari segala kesengsaraan, kesedihan, dan kemudharatan. 
Sesungguhnya Engkaulah Maha Pelindung dari seluruh kebaikan dan 
Engkaulah yang mengurniakan seluruh kebaikan dan memberi kepada 
sesiapa saja kebaikan dan Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang. Amin Ya Rabbal Alamin.

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT
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Maksudnya: Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keredhaan dan 
syurga-Mu; dan kami memohon perlindungan-Mu dari kemarahan-Mu 
dan api neraka. (3X)

Dari Tirmidhi dan Nasa’i, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik: Rasulullah 
s.a.w. bersabda, “Jikalau sesiapa memohon kepada Allah untuk syurga 
tiga kali, Syurga akan berkata, “Ya Allah bawalah dia ke dalam syurga;” 
dan jikalau ia memohon perlindungan dari api neraka tiga kali, lalu neraka 
pun akan berkata, “Ya Allah berilah dia perlindungan dari neraka.”
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Aku berlindung kepada Allah yang maha Mendengar maha Mengetahui 
daripada syaitan yang direjam.

Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tiada suatu pun, baik di bumi mahupun 
di langit dapat memberi bencana, dan Dia Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

Dan tiada daya dan upaya kecuali Allah yang maha Agung.

Ya Allah ampunlah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun Lagi Maha Penyayang. (3X)

Maha suci Allah segala puji khusus bagi-Nya, Maha suci Allah Yang Maha Agung. 
Aku meminta pengampunan dariMu

Maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah dan tiada Tuhan melainkan Allah dan 
Allah maha Agung.

BACAAN ZIKIR RINGKAS

Bacaan zikir di bawah ini semuanya diulang tiga kali.
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SURAH AL-YASEEN
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DOA YANG DIBACA SESUDAH SURAH AL-YAASEEN

“Wahai Tuhanku, sesungguhnya kami memohon penjagaan dan 
pemeliharaanMu terhadap agama kami, diri kami, anak-anak kami, harta 
kami dan setiap yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah masukkanlah 
kami semua di dalam pemeliharaanMu, keamananMu, kawalanMu dan 
perlindunganMu dari syaitan yang ingkar, orang-orang yang merasa 

Dibacakan doa ini selepas membaca surah Yaasiin yang disusun oleh 
Al-Habib Abdullah Al-Haddad:
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dirinya kuat lalu degil kepadaMu, dan dari mereka yang mempunyai 
niat yang buruk dan dari orang-orang yang zalim, dan daripada setiap 
kejahatan yang timbul dari mereka-mereka yang jahat. Sesungguhnya 
Engkau berkuasa atas segalanya. 

Ya Allah indahkanlah kami dengan kesihatan dan keselamatan, dan 
tetapkanlah kami dengan ketaqwaan dan istiqamah dan lindungilah kami 
dari segala perkara yang akan menyesalkan kami sesungguhnya Engkau 
maha mendengar segala doa. 

Ya Allah ampunkanlah kami dan kedua ibu bapa kami, dan anak-anak 
kami, dan guru-guru kami, dan saudara seislam kami, dan teman-teman 
kami serta orang-orang yang kami cinta, dan ampunilah jua orang-orang 
yang mencintai kami keranaMu, dan sesiapa sahaja yang pernah berbuat 
kebaikan kepada kami, dan ampunilah ya Allah sekelian muminin dan 
muminat, muslimin dan muslimat, wahai Tuhan sekelian alam. 

Dan cucurilah selawat dan salamMu atas hambaMu dan RasulMu 
sayyidina Muhammad serta keluarga dan sahabatnya, dan berilah kami 
kesempurnaan dalam mengikutinya sama ada zahir atau batin, dalam 
keadaan kami sihat dan selamat, dengan rahmatMu wahai Tuhan yang 
Pengasih dari segala yang mengasihani.
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Ditambah doa berikut sesudah selesai dari membaca doa surah Yaaseen 
sebanyak empat kali tanpa dipisahkan dengan sesuatu:

Maha suci Tuhan yang melegakan dari setiap hutang, maha suci Tuhan yang 
melepaskan dari segala perkara yang disedihkan, maha suci Tuhan yang 
menjadikan apa yang dimilikinya di antara KAF dan NUN, maha suci Tuhan 
yang apabila menghendaki sesuatu, cukup dengan mengatakan “jadilah 
engkau, nescaya jadilah ia”. Wahai Tuhan yang melapangkan, lapangkanlah 
bagiku (4x), lapangkanlah bagiku kerisauanku dan kedukaanku secepatnya 
dengan rahmatMu wahai Tuhan yang amat Pemurah. Semoga rahmat Allah 
dan salamnya dicucurkan ke atas penghulu kami Sayyidina Muhammad 
dan ke atas keluarganya serta para sahabatnya.
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DOA YANG DIBACA SESUDAH SURAH AL-WAQEEAH

Ertinya: “Ya Allah, peliharalah kami dengan kesenangan hidup, dan 
janganlah Engkau hinakan kami dengan kesusahan, sehingga kami 
meminta-minta kepada orang-orang yang meminta rezeki kepadaMu, dan 
kami merayu kepada orang-orang yang jahat dari kalangan makhlukMu, 
lalu kami sibuk dengan memuji-muji mereka yang memberi kami, dan kami 
mencaci maki mereka yang tidak memberi, sedangkan Engkau adalah yang 
sebenarnya yang memberi dan menahan rezeki dari kami.

Ya Allah, sepertimana Engkau pelihara muka kami dari tunduk sujud 
kepada selainMu, maka peliharalah kami dari meminta-minta kecuali 
kepadaMu. Dengan kurniaMu dan kemuliaanMu dan kelebihanMu, wahai 
yang amat Pemurah, kayakanlah kami dari meminta selainMu dengan 
kelebihanMu. Semoga rahmat Allah dan salamnya dicucurkan ke atas 
penghulu kami Sayyidina Muhammad dan ke atas keluarganya serta para 
sahabatnya.”
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AKHIR SURAH AL-HASYR

Fadhilatnya: Dalam sebuah hadis dari Ma’qil bin Yasar bahawa barang 
siapa membaca di waktu pagi, Allah mewakilkan untuknya tujuh puluh ribu 
malaikat, berselawat ke atasnya (memohon keampunan baginya) hingga 
ke petang, kalau mati ia pada hari itu matinya syahid. Begitu pula kalau 
dibacanya waktu petang.

192 193SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

“Ya Allah sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang 
sangat banyak lagi besar, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali 
Engkau, maka ampunkanlah dosaku dengan pengampunan yang tak 
terhingga dari Mu, dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.”

“Wahai Tuhanku rahmatilah kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah Quran 
itu kepada kami sebagai imam, cahaya, petunjuk dan rahmat. Wahai 
Tuhanku ingatkanlah kami apa yang kami lupa darinya,dan ajarlah kami 
apa yang kami tidak tahu darinya, dan kurniakanlah bagi kami kekuatan 
untuk membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang, dan jadikanlah 
Quran itu hujjah (penolong) buat kami wahai Tuhan sekelian alam.”

DOA KHATAM AL-QURAN

DOA MUNAJAT TAUBAT
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Allah s.w.t akan tercapai apa yang dihajatkan.
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SELAWAT TAFRIIJIYYAH
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“Ya Allah Rahmatilah dan sejahterakanlah penghulu kami sayyidina 
Muhammad, hambaMu dan RasulMu, seorang nabi yang ummi, dan juga 
selawat dan salam ke atas keluarganya dan sahabatnya.”

“Ya Allah Rahmatilah dan sejahterakanlah penghulu kami Nabi 
Muhammad, yang menjadi pengubat segala hati dan penawarnya, yang 
menjadi penyihat kepada badan dan penyembuhnya, dan menjadi cahaya 
bagi pandangan hati dan penerangnya, dan juga selawat dan salam ke atas 
keluarganya dan sahabatnya.”

“Cukuplah bagiku Tuhanku Allah yang Maha Agung. Tiada di dalam 
hatiku melainkan Allah (serta) cahaya Nabi Muhammad s.a.w, tiada Tuhan 
melainkan Allah.”

SELAWAT UMMIY

SELAWAT SYIFA’

HASBI RABBI
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“Wahai Tuhan, aku tidak layak untuk syurgaMu, tetapi aku tidak pula 
sanggup menanggung siksa nerakaMu. Dari itu kurniakanlah ampunan 
kepadaku. Ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun 
dosa-dosa besar.”

QASIDAH TAUBAT

QASIDAH BURDAH

Ya rabbi bil Mustafa baligh maqasidana       Waghfir lana ma mada ya wasi’al karami

Mawlaya salli wa sallim daiman abada      ‘Ala habibika khayril khalqi kullihimi

Muhammadun sayyidul kawnayni wath thaqalyn      Wal fariqayni min ‘urbin wa min ‘ajami

Huwal habibul ladzi turja shafa’atuhu       Likulli hawlin minal ahwali muqtahami

Thummar ridha ‘an Abi Bakrin wa ‘an ‘Umarin      Wa ‘an ‘Aliyyin wa ‘an ‘Uthmana dzil karami
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QASIDAH YA TAWWAB
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SELAWAT THOLA’AL BADRU ‘ALAINA

Telah terbit matahari (Nabi Muhammad) dari arah (thaniyatul-wada)
Wajiblah Syukur di atas kami selagi manusia menyeru Allah

Wahai Rasul yang telah diutus. Engkau bawa perintah Allah
Wahai Nabi berilah syafaat, di padang Masyar hari kiamat

Ya Tuhan kami, selawatlah atas Nabi yang tinggal di tanah suci
Engkau penyelamat sekalian kami, wahai yang elok akhlak dan budi

Kami peroleh pakaian yang mulia, selepas baju bertampal hina
Turunkan Ya Allah tirai perlindungan

Selawat Allah di atas Ahmad, sebanyak surat ditulis, dikarang demikian keluarga serta 
sahabat, sebanyak sa’yi dilakukan orang

199198 199SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

QASIDAH QAD KAFAANI
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SELAWAT BADRIYAH

Selawat dan salam Allah semoga tercurah ke atas Nabi Muhammad pesuruh Allah
Selawat dan salam Allah semoga tercurah ke atas Nabi Muhammad kekasih Allah

Kami bertawassul dengan nama Allah dan pembawa petunjuk utusan Allah dan setiap
yang berjuang di jalan Allah khususnya pejuang Badar Ya Allah

Wahai Tuhanku, selamatkanlah umat Islam dari malapetaka dan kemurkaanMu dan
Dari segala kedukaan dan kesusahan dengan berkat pejuang Badar Ya Allah

Wahai Tuhanku, lepaskanlah dan hilangkanlah segala yang menyakiti dan jauhkanlah
segala musuh dan kasihanilah kami dengan berkat pejuang Badar Ya Allah

Wahai Tuhanku, lepaskanlah kami dari kesusahan dan kehancuran kerana akibat mereka yang 
membuat maksiat dan segala macam cubaan dan penyakit yang menyular dengan berkat 

pejuang Badar Ya Allah

Banyak rahmatMu yang telah kami terima dan banyak kerendahan yang telah
disingkirkan dan banyak nikmatMu yang telah dikecapi dengan berkat pejuang Badar Ya Allah

Banyak keampunanMu telah Engkau beri selama hidup kami dan banyak nikmatMu telah 
rasakan oleh mereke yang berhajat dan banyak yang telah Engkau maafkan pada yang 

berdosa dengan berkat pejuang Badar Ya Allah

Kami datang mengharap pengampunan serta limpahan kebaikan dan kebahagian. Dan 
hamparkanlah Ya Allah tangan kemurahanMu dengan berkat pejuang Badar Ya Allah
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Janganlah kiranya engkau tolak pengharapan kami bahkan dapatlah kiranya Engkau
terima dengan baik Dialah Tuhan yang maha mulia dan maha hebat dengan berkat 

pejuang Badar Ya Allah

Jika Engkau tolak kepada siapakah dapat kami kemukakan harapan kami Engkaulah
yang melonggarkan penderitaan dengan berkat pejuang Badar Ya Allah

Wahai Tuhanku, ampunilah dan muliakanlah kami dengan terkabulnya pengharapan
kami dan terhapusnya segala dosa kami dengan berkat perjuangan Badar Ya Allah

Wahai Tuhanku, Engkau bersifat lemah lembut yang memiliki kurniaan dan kasih sayang
telah banyak kesusahan telah Engkau lenyapkan dengan berkat pejuang Badar Ya Allah

Ya Allah limpahkanlah selawat ke atas Nabi yang berbakti dengan terhitung dan
terhingga begitu juga kepada mereka yang berjuang membela agama dengan berkat

pejuang Badar Ya Allah

Selawat dan salam dilimpahkan ke atas Nabi sebaik-baik manusia serta ke atas 
keluarganya dan para pejuang Badar, peliharalah kami dari segala kejahatan. 
Ya Allah, janganlah Engkau timpakan balasan atas segala kesilapan kami dan 
kurniakanlah kemaafan bagi kami zahir dan batin. Dan jadikanlah kami dari mereka 
yang memohon kepadaMu dengan pandangan yang mulia. Dan selawat bagi sebaik 
ciptaanNya dan lambang bagi kelembutanNya, penghulu kami kekasih kami dan 
pemberi syafaat kepada kami, Nabi Muhammad serta ke atas keluarganya dan 
sahabatnya. Segala pujian bagi Tuhan sekalian alam.
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MAHAL QIYAM
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SELAWAT UNTUK TERCAPAI SEGALA HAJAT

DOA PENUTUP MAJLIS

Allahumma solli ‘ala saiyidina muhammadin fil awwalin wa solli ‘ala 
saiyidina muhammadin fil akhirin wa solli ‘ala saiyidina muhammadin 
fin nabiyyin wa solli ‘ala saiyidina muhammadin fil mursalin wa solli ‘ala 
saiyidina muhammadin fil mala-il a’la ila yaumiddin.

Fadhilatnya: Barangsiapa yang membaca selawat ini 3 kali pada waktu 
pagi dan 3 kali pada waktu petang, nescaya akan dihapuskan dosanya dan 
kesalahannya, dipanjangkan kegembiraannya, dimustajab akan doanya, 
diberi apa yang diangan-angankannya dan dipelihara daripada musuhnya.
Petikan dari Kitab : Al-Jawaher Al Lu’luiyyah Fi Syarhil Arba’in An-Nawawiyyah

Ditulis oleh: Muhammad Al-Jardani

“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan melainkan Engkau. aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.”
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Selepas sembahyang (Jumaat) sebelum mengubah cara duduk, dan 
bercakap, bacalah: 

•  Surah Al-Fatihah (7 kali)
•  Surah Al-Ikhlas (7 kali)
•  Surah Al-Falaq (7 kali)
•  Surah An-Nas (7 kali)

Kemudian bacalah:

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

AMALAN DI HARI JUMAAT

207

Ya Allah! Ya Tuhan yang Maha Kaya lagi terpuji, yang Memulakan juga 
yang Mengulangi (kejadian makhluk), yang Penyayang lagi Pengasih, 
kayakanlah aku dengan yang halal daripadaMy bukan yang haram, dengan 
ketaatan kepadaMu bukan maksiat, dan dengan limpah kurnia daripadaMu 
bukan daripada selainMu.
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Ya Allah, turunkanlah keberkatan buat kami pada bulan-bulan Rejab dan 
Sya’aban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan.

Barangsiapa membaca pada Jumaat yang akhir dari bulan Rejab ketika 
khatib berada diatas mimbar nescaya tidak putus bekalan wang dari 
tangannya di dalam tahun itu.

Ahmad pesuruh Allah, Muhammad pesuruh Allah. (x35)

Ya Allah, ampunkan dosaku, dan rahmatilah aku dan terimalah taubatku. (70x)

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

DOA BULAN REJAB

ISTIGHFAR BULAN REJAB



208SHAHIDAH SATU TRADISI 
MESRA & AMANAH

1 - 10 Rejab

11 - 20 Rejab

21 - 30 Rejab
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TASBIH BULAN REJAB
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Sengaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardhu Ramadhan 
tahun ini kerana Allah s.w.t

Ya Allah, untukMu aku berpuasa, padamu aku beriman, diatas rezekiMu aku 
berbuka, telah pergi kehausan, telah basah saluran-saluran darah (tekak) 
dan telah tetap pahala disisiMu insya-Allah.

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

NIAT & DOA RAMADHAN

SUNNAT DIBACA SESUDAH BERBUKA PUASA

NIAT PUASA
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Ya Allah, Ya Tuhanku! Kurniakan kepadaku rahmat kerana Engkau sahaja 
yang dapat memberi rahmat.

Ya Allah, Ya Tuhanku! Ampunilah dosaku, Ya Tuhan Pentadbir semesta alam.

Ya Allah, Ya Tuhanku! Bebaskan aku dari seksa api neraka dan masukkan aku  
ke dalam syurga Engkau Ya Tuhan Pentadbir semesta alam, dengan rahmat 
Engkau, kerana Engkau sahaja yang dapat memberi rahmat.

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT

AMALAN RAMADHAN

11 HINGGA 20 RAMADHAN

21 HINGGA AKHIR RAMADHAN

1 HINGGA 10 RAMADHAN
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Sunnat diperbanyakkan membaca sebelum berbuka puasa, dengan 
harapan memohon keampunan dari Allah berkat bukan yang mulia:

Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Besar Engkau adalah 
Tuhanku tidak ada Tuhan selain dari Engkau, ampunilah dosaku yang 
besar, sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa yang besar 
melainkan Engkau yang Maha Besar.

Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, aku mohon ampun dari Allah. 
Kami memohon kepada Engkau, dan kami berlindung dengan Engkau, dan 
kami berlindung dengan Engkau dari neraka (3x)
Ya Allah, ya Tuhan! Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maha Mulia,  suka 
memberi keampunan, ampunilah kami (3x) Wahai Tuhan yang maha Mulia.

Sunnat diamalkan pada siang dan malam Ramadhan terutama  dari 21 
hingga akhir: 

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT
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DOA AKHIR TAHUN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang. Segala puji itu bagi Allah, 
Tuhan Pentadbir seluruh alam. Semoga Allah cucurkan rahmat dan sejahtera atas 
junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda 
sekalian. Ya Allah wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan 
daripada perbuatan-perbuatan yang Engkau larang dalam tahun ini maka kami belum 
bertaubat daripadanya padahal Engkau tiada meredhai dan Engkau memang tiada 
lupakannya (Tuhan tiada bersifat lupa) dan Engkau berlembut tiada mengazabkan 
kami malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan 
diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian mohon keampunan Mu. Ya Allah, 
ampunilah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang tahun 
ini yang Engkau redhai dan yang telah Engkau janjikan ganjaran pahalanya. Maka kami 
mohon diperkenankan akan perbuatan (amal bakti) yang telah kami lakukan itu dan 
Engkau tidak menghampakan harapan kami. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah.
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DOA AWAL TAHUN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang. Segala pujian itu bagi Allah 
Tuhan sekalian alam. Rahmat dan sejahtera atas Penghulu kami Nabi Muhammad 
s.a.w dan atas keluarga dan sahabat-sahabat baginda, sekalian.  Ya Allah, Engkaulah 
Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada, tiada permulaan. KelebihanMu Maha 
Besar dan kemurahanMu sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru, kami 
mohon kepadaMu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada 
tipu daya syaitan-syaitan yang terlaknat juga daripada kuncu-kuncunya syaitan 
dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripadaMu akan pertolongan mengalahkan 
runtuhan nafsu amarah (nafsu yang mendorong kepada kejahatan). Kami mohon 
juga kepadaMu Ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang 
boleh mendampingkan diri kami kepadaMu. Ya Allah Tuhan Yang Maha Agung lagi 
Mulia. Ya Allah Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.

BAHAGIAN 4:  DOA, ZIKIR & SELAWAT
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ASMAUL HUSNA
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NOTA


