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Doa Anak ShalEh 

Doa untuk Kedua Orang Tua 

 

��������	 ��������� ����� �������������� ������������� ��� ������� � ��!"�� 

 

“Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dan dosa 

kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka, 

segabaimana mereka mendidikku sejak kecil”  
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Doa Anak ShalEh 

Doa Memohon Kebaikan di Dunia dan 

Akhirat 

 

����#�� �$��%�& ��#�'�� ()�#�*�� �+���,-� .�/�� ()�#�*�� ����0��� .�/ ��#�12 ��#���� 

 

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 

akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (QS Al-Baqarah : 201) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa agar Hati Ditetapkan dalam Hidayah 

 

 �3��4 ()������ �3��!� 5�6 ��#�� �7�8�� ��#�9�:���8 �;�4 ���<�� ��#���="=' �>�?�1 �@ ��#����
�$��8����� �A�B 

 

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami 

condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk 

kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. 

karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)". (QS Al-Imran : 8) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Berlindung dari Syaithan 

 

 C�B D$�� �3�� =;��&�B�� �E�F����G�� �H��?���8 �5�6 �3�� =;��&�B D$��
�C����I�J�: 

 

“Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau 

dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau 

ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku." (QS Al-Mu’minuun : 97-98) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Diberi Tambahan Ilmu 

 

 

(���"�& .��K�L D$�� 

 

“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan." (QS Thaahaa : 114) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Berlindung dari Sifat Malas 

 

  �5�6 �3�� =;��&�B�� �M��������� �N�O�P����� �5�P�Q����� �N�*�R����� �?�Q�<��� �5�6 �3�� =;��&�B .D�4 � ��!"��
�H���������� ����J����� �)�#�9�/ �5�6 �3�� =;��&�B�� ���P�S��� �$��%�& 

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 

kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di 

waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga 

berlindung kepada-Mu dari sikssa kubur serta 

bencana kehidupan dan kematian.” 

(HR Bukhari dan Muslim) 



 

 

 7         http://bam.raudhatulmuhibbin.org  

Doa Anak ShalEh 

Doa Apabila Berkunjung kepada Orang yang Sakit 

 

TU� VW��X �C�4 Y������F �Z�[�� �@.  

“Tidak mengapa, semoga sakitmu 

ini membuat dosamu bersih, insya 

Allah.”  

 

(HR. Al-Bukhari 7/10, Muslim 4/1893.) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Keluar Rumah 
 

 �@�� �]���� �@�� ^_U� ��"�& �A�"!����1 ^_U� � �*��
_U��� !@�4 �+��=' 

 

“Dengan nama Allah (aku keluar). 

Aku bertawakkal kepadaNya, dan 

tiada daya dan upaya kecuali karena 

pertolongan Allah”.  

(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Masuk Rumah 

 

 ��#D��� ��"�&�� ^��#�̀ ���, _U� � �*���� ^��#�Q���� _U� � �*��
��#�"!����1 

 

“Dengan nama Allah, kami masuk (ke 

rumah), dengan nama Allah, kami keluar 

(darinya) dan kepada Tuhan kami, kami 

bertawakkal”.  

 

(HR Abu Dawud) Jangan lupa selalu membeli salam kepada keluarga di rumah 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Sebelum Tidur 

 

������B�� �H���6�B � ��!"�� �3���a���. 

 

“Dengan namaMu, ya Allah! Aku 

mati dan hidup.”  

 
(HR. Al-Bukhari dan Muslim) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa ketika Bangun Tidur 

 

 

�����G0#�� �b�����4�� ��#�1��6�B ��6 ���<�� ��������B �c�%!�� �b!"�� �����J���� 

 

Segala puji bagi Allah, yang mem-

bangunkan kami setelah ditidurkan-Nya 

dan kepadaNya kami dibangitkan.”  

(HR. Al-Bukhari dan, Muslim) 



 

 

 12         http://bam.raudhatulmuhibbin.org  

Doa Anak ShalEh 

Doa Sebelum Berwudhu: 

م�   ���  ��س�

“Dengan menyebut nama Allah.” 

 

Doa Setelah Bersudhu: 

 

�5�:��D��d�9����� �5�6 �.�#�"�<�̀ ��� �5��������9�� �5�6 �.�#�"�<�̀ � � ��!"���.  

“Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang 

bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang (yang senang) bersuci”.  

 
(HR. At-Tirmidzi 1/78, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 1/18.) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Masuk WC 
 

�e�f��P�O����� �e�P�O��� �5�6 �3�� =;���&�B �.D�4 � ��!"��� _U� � �*��. 

“Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ber-

lindung kepada-Mu dari godaan setan laki-laki dan 

perempuan”.  

(HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

 

Doa Keluar dari WC 

 
 

 

 
�3������=� “Aku minta ampun kepada-Mu”  

(HR Ashabus Sunan) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Sebelum Makan 

م�   ���  ��س�
  (HR. Abu Dawud). 

 

Doa Sesudah Makan 
 

 �����J���   � � ��   � � ��   � � ��   � � �� g]���� ������ �5�6 �b���#�'�L���� ��%�8 �.�#���<�F�B �c�%!��
h+��=' �@�� �.D#�6. 

 

“Segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan yang 

memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku.”  
 

“Dengan nama Allah.” 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Mengenakan Pakaian: 
 

 �����J���B � � �� � � �� � � �� � � �� h+��=' �@�� �.D#6 g]���� ������ �5�6 �b���#�'�L���� �$��!i�� ��%j8  �.���*�� �c�%!�� 

 

“Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini 

kepadaku sebagai rizki dari-Nya, tanpa daya dan 

kekuatan dariku.” (HR Abu Dawud no. 4020) 

 

Doa Menanggalkan Pakaian 
 

_U� � �*�� 
 

“Dengan Nama Allah” 

(HR Ath-Thabrani Al-Ausath no. 2525) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Mengenakan Pakaian Baru: 

 

   �5�6 �3�� =;��&�B�� �b�� �k�#�	 ��6 �����,�� �l�����, �3=��[�a�B �b��#�1���*�� �A��B �����J��� �3�� � ��!"��
�b�� �k�#�	 ��6 D��X�� �lD��X 

 

Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu. Engkau te-

lah memakaikan pakaian ini kepadaku. Aku 

meminta kepada-Mu akan kebaikannya dan kebaikan 

yang dibuat untuknya. Dan aku berlindung kepada-Mu 

dari kejelekannya dan kejelekan yang dibuat untuknya “ 
 

(HR. Abu Dawud, At-Tirmidziy dan Al-Baghawiy) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Naik Kendaraan 

 

  �C��P�"�S�#���� ��#D��� ����4 ���4�� �E����S�6 �b�� ��#=� ��6�� ��%�8 ��#�� ���O�a c�%!�� �C��J�P�am 
 �b!"�� �����J���  (3x)   ���P���B �b!"����(3x)   �b��n�/ .�� ��������/ ._*��� �A���"�o ���' .D�4 �3���J�P�a

 �A��B �!��4 �$��p%�� �������: ��� 

“Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha 

Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini un-

tuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu 

menguasainya. Dan sesung-guhnya kami akan kem-

bali kepada Tuhan kami (di hari Kiamat). Segala puji 

bagi Allah (3x), Maha Suci Engkau, ya Allah! Sesungguhnya aku men-

ganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang 

mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Ketika bersin 
 

 
 

Bagi yang mendengarkan menjawab dengan: 

 

Bila teman atau saudaranya mengucapkan 

demikian, bacalah:  

 

 

(Segala puji bagi Allah),  �����J��� � � �� � � �� � � �� � � ��  

TU� �3�������: (Semoga Allah memberi rahmat 

� =R����� �q�"�r�:�� TU� � =R�:�����:.  
Semoga Allah memberi petunjuk 

kepadamu dan memperbaiki (keadaanmu) 

HR Bukhari (7/125) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Masuk Masjid 

 

 ^� �:���S��� �b���d�"�a�� ^� �:���R��� �b���̀ ������ ^� ���s�<��� _U��� =;���&�B
 ^� ���̀ ���� �C��d���G�� �5�6]=+�u�r���� ^_U� � �*��][ �M�u�*����

_U� �]���a�� ��"�& [�3�9������ �$������B �.�� �q�9�/� � ��!"���.  

 

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha 

Agung, dengan wajahNya Yang Mulia dan kekuasaanNya yang abadi, 

dari setan yang terkutuk. [32] Dengan nama Allah dan semoga 

shalawat [33] dan salam tercurahkan kepada Rasulullah [34] Ya Allah, 

bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku.” [35] 

HR Abu Dawud no. 466; Ibnu Sunni no. 88; Muslim no. 713. 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Keluar Masjid 
 

 �.D�4 � ��!"��� ^_U� �]���a�� ��"�& �M�u�*���� =+�u�r���� _U� � �*��
 �C��d���G�� �5�6 �.�#���r�&� � ��!"��� ^�3�"�I�/ �5�6 �3=��[�a�B

� ���̀ ����.  

 

“Dengan nama Allah, semoga shalawat dan 

salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, 

sesungguhnya aku minta kepadaMu dari 

karuniaMu. Ya Allah, peliharalah aku dari 

godaan setan yang terkutuk”.   

HR Muslim, no. 713; Ibnu Sunni no. 88 Tambahan: Allaahumma’shimni minasy syai-thaanir rajim, 

adalah riwayat Ibnu Majah. Lihat Shahih Ibnu Majah 129. 
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Doa Anak ShalEh 

Doa ketika melihat angin rebut 

 

��8D��X �5�6 �3�� =;���&�B�� ��8�����, �3=��[�a�B �.D�4 � ��!"���.  

 

“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu 

kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadaMu 

dari kejelekannya.” 
  
 

(HR. Abu Dawud 4/326, Ibnu Majah 2/1228) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa melihat Halilitar 

 

  �5�6 =)�R�f�u������� �l�����J�� ���&���� �qDP�*�: �c�%!�� �C��J�P�a
�b�9�����,.  

 

“Maha Suci Allah yang halilintar bertasbih 

dengan memujiNya, begitu juga para 

malaikat, karena takut kepadaNya.”  
 

 
(Al-Muwaththa’ 2/992. Al-Albani berkata: Hadits di atas 

mauquf yang shahih sanadnya) 
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Doa Anak ShalEh 

Doa Apabila Turun Hujan: 

 

 

 

 

 

 

��<�/�� ��PD��	 � ��!"��� 
 

“Ya Allah! Turunkalah hujan yang bermanfaat (untuk manusia, 

tanaman dan binatang).” 
  
(HR.Al-Bukhari no. 1023) 
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Doa Anak ShalEh 

Maraji:  

1. Hisnul Muslim oleh Syaikh al-Qathani 

2. Do’a dan Wirid; Mengobati Guna-Guna dan Sihir Menurut al-Qur’an dan 

Sunnah, oleh ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawwaz 


