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• Menghadap kiblat ketika berdoa.

• Mengangkat kedua belah tangan.

• Mulakan doa dengan memuji Allah.

• Berdoa dengan suara sederhana.

• Mengutamakan doa yang ma’thur.

• Berdoa dengan hati yang tunduk dan khusyuk.

• Bersungguh-sungguh ketika berdoa

• Mengusap wajah selepas berdoa.

ADAB-ADAB DALAM BERDOA



يَانَا حح
َ
ي أ َ

َ اَّله ُد ّلَِله َمح اَْلح
َماَتنَا َوإَََلحَه النُُّشورَ 

َ
َد َما أ .َبعح

Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah

mematikan kami dan hanya kepada-Nya kami dibangkitkan.

DOA BANGUN DARI TIDUR v1 



ُد  َمح َ اَْلح ه ّلَِله ي رَده لََعَ َ
ُروَِح،اَّله

َذَن َِل َجَسَدي، َِف وَََعفَاَِن 
َ
.َِرَِ بََذكح َوأ

Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku kepadaku, 

menyelamatkan tubuhku dan mengizinkan aku berzikir kepada-Nya.

DOA BANGUN DARI TIDUR v2 



ي ََل ِمْسِب اللَ  َ
.  إََله ُهوَ إَلَٰ اَّله

Dengan nama Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia.

DOA MENANGGALKAN PAKAIAN 



َ َما ُهَو َلُ،
ََِ وََخْيح

لَُك َمنح َخْيح
َ
أ سح

َ
امهلَل إَِني أ

َِ َوََشي َما ُهَو َلُ  ُعوُذ بََك َمنح ََشي
َ
.َوأ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya

dan kebaikan yang dibawanya. Dan aku berlindung kepada-Mu 

daripada keburukannya dan keburukan yang dibawanya.

DOA MEMAKAI PAKAIAN v1 



ي َكَساَِن َهَذا  َ
َ اَّله ُد ّلَِله َمح اثلهوحَب،اَْلح

ة   َل َمِّني َوََل قُوه َ َحوح
َوَرَزقََنيَه َمنح َغْيح

Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan padaku

pakaian ini dan menjadikannya sebagai rezeki untukku

tanpa daya upaya dan kekuatan dariku.

DOA MEMAKAI PAKAIAN v2 



ُد  َمح ،اَْلح َ ّلَِله
نح ُخلَُِق  نحَت َخلحَِق فََحسي .امهلَل َكَما َحسه

Segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau indahkan

penciptaanku, maka indahkan pula budi pekertiku.

DOA MELIHAT CERMIN



ُعوُذ بََك 
َ
امهلَل إَِني أ

َبَائََث  ُبَُث َواْلح .َمَن اْلح

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu

daripada jin jantan dan jin betina.

DOA MASUK TANDAS v1 



َس انلهَجَس  ُعوُذ بََك َمَن الِريجح
َ
امهلَل إَِني أ

َبَث  حُمخح ََبيَث ال يحَطاَن الِرهَجيمَ : اْلح .الشه

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu

daripada godaan syaitan yang kotor, najis, tercela, mengotorkan

lagi terkutuk : Iaitu syaitan yang direjam.

DOA MASUK TANDAS v2 



َِرانََك، ُغفح
َذى وَََعفَاَِن 

َ ذحَهَب َعِّني اْلح
َ
ي أ َ

َ اَّله ُد ّلَِله َمح .اَْلح

Aku memohon keampunan-Mu. Segala puji bagi Allah yang

telah menyingkirkan gangguan dariku dan menyelamatkanku.

DOA KELUAR TANDAS 



يحَك َلُ  ُِ ََل ََشَ َد ُ وَحح َهُد اَن ََل إَٰلَ َاَله اّلِله َهُد اَنه . اَشح َواَشح
ُلُ  ُِ َورَُسوح ًدا َعبحُد عَ . ُُمَمه ، وَجح َ ابَْيح َعلحَِنح َمَن اتلهوه لحَِّنح اَللهُهمه اجح

 َ اَْلَْيح َعلحَِنح َمنح َعبَاَدَك الصه َِريحَن، وَجح حُمتََطَهِّ .َمَن ال
Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata yang

tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan 

utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat

dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang menyucikan diri.

DOA SELEPAS BERWUDHU’



لَ  حَموح َ ال لَُك َخْيح
َ
أ سح

َ
َِرَج اَللهُهمه إَِني أ حَمخح َ ال َج وََخْيح

حنَا نَا ولَََعَ الَل َربينَا تََوَّكه ِمْسِب الَل َوََلحنَا َوِمْسِب الَل َخِرَجح

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu tempat masuk yang baik

dan tempat keluar yang baik. Dengan nama Allah kami masuk, dengannama

Allah kami keluar dan hanya kepada Tuhan kami, kami berserah diri.

DOA MASUK RUMAH



ح  ُت لََعَ الَل،ِمْسِب الَل تََوَّكه
َة إََله بَاللَ  َل َوََل قُوه .ََل َحوح

Dengan nama Allah aku berserah diri kepada-Nya.

Tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah.

DOA KELUAR RUMAH v1



، َزله
ُ
وح أ

َ
َزله أ

َ
وح أ

َ
، أ َضله

ُ
وح أ

َ
َضله أ

َ
نح أ

َ
ُعوُذ بََك أ

َ
امهلَل إََِنِّ أ

ه  وح ُُيحَهَل لََعَ
َ
َهَل أ جح

َ
وح أ

َ
لََم، أ ظح

ُ
وح أ

َ
َلَم أ ظح

َ
وح أ

َ
.أ

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada aku tersesat

atau aku disesatkan, aku berbuat dosa atau orang lain membuatku berdosa,

atau menganiayai orang lain atau teraniaya dan aku berbuat bodoh

atau diperbodohkan oleh orang lain.

DOA KELUAR RUMAH v2



، َ َِرنَْيح َِر نَلَا َهَذا َوَما ُكنها َلُ ُمقح يح َسخه َ
ُسبحَحاَن اَّله

َوإَنها إَََل َربينَا لَُمنحَقَلبُونَ 

Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini

untuk kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. 

Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

DOA NAIK KENDERAAN



ََتَك  بحَواَب رَْحح
َ
تَحح َِل أ .اَللهُهمه افح

Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.

DOA MASUK MASJID v1

ََتَك  بحَواَب رَْحح
َ
تَحح َِل أ َفِرح َِل َوافح .اَللهُهمه اغح

Ya Allah, ampunilah aku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.

DOA MASUK MASJID v2



َلَك  لَُك َمنح فَضح
َ
أ سح

َ
.اَللهُهمه إَِني أ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kurnia-Mu.

DOA KELUAR MASJID v2

َلَك  بحَواَب فَضح
َ
تَحح َِل أ .اَللهُهمه افح

Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu kurnia-Mu.

DOA KELUAR MASJID v2



اَلَة الحَقائََمَة،اَللهُهمه رَبه  َة َوالصه َوَة اتلهامه عح َهَذَِ ادله
حوََسيلََة َوالحَفَضيلََة، َوابحَعثحهُ  ًدا ال آَت ُُمَمه

تَهُ  ي وََعدح َ
.َمَقاًما َُمحُموًدا اَّله

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada aku tersesat

atau aku disesatkan, aku berbuat dosa atau orang lain membuatku berdosa,

atau menganiayai orang lain atau teraniaya dan aku berbuat bodoh

atau diperbodohkan oleh orang lain.

DOA SELEPAS AZAN



حُملحُك  يحَك َلُ، َلُ ال ُِ ََل ََشَ َد ُ وَحح ََل إَٰلَ َاَله اّلِله
 ُ َْيح ُد ُُيحَِي َوُيَميُت َوُهَو َِحٌّ ََل َيُموُت بَيََدَِ اْلح َمح َوَلُ اْلح

ء  قََديِر   .َوُهَو لََعَ ُُكي ََشح
Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya.

Milik-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha Menghidupkan lagi

Maha Mematikan. Dia Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Dalam kekuasaan-Nya 

segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

DOA MASUK PASAR



تَنَاامهلَل بَارَكح نَلَا َفيَما َرَزقح
.ِمْسِب اللَ . َوقَنَا َعَذاَب انلهارَ 

Ya Allah, berkatilah kami pada apa yang Engkau rezekikan kepada

kami dan lindungilah kami daripada api neraka. Dengan nama Allah.

DOA SEBELUM MAKAN



َي
َ اَّله ُد ّلَِله َمح َعَمنَا وََسَقانَااَْلح طح

َ
أ

َلَمْيَ  .وََجَعلَنَا َمَن الُمسح

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan,

minum dan menjadikan kami orang-orang muslim.

DOA SELEPAS MAKAN v1



َي
َ اَّله ُد ّلَِله َمح َعَمَِّن اَْلح طح

َ
َهَذا َوَرَزقََنيهَ أ

ة   َل َمِّني َوََل قُوه َ َحوح
.َمنح َغْيح

Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan 

menjadikannya sebagai rezekiku dengan tanpa daya upaya

dan kekuatan dariku.

DOA SELEPAS MAKAN v2



َي
َ اَّله ُد ّلَِله َمح َعَمَِّن اَْلح طح

َ
َهَذا َوَرَزقََنيهَ أ

ة   َل َمِّني َوََل قُوه َ َحوح
.َمنح َغْيح

Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan 

menjadikannya sebagai rezekiku dengan tanpa daya upaya

dan kekuatan dariku.

DOA SELEPAS MAKAN v2



َ ٱِمْسِب  َن ٱّلِله ـٰ َ .لِرهَحيمَ ٱلِرهْحح
َة إََله بَالَل الحَعَِلي الحَعَظيمَ  َل َوََل قُوه .َوََل َحوح

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tiada daya upaya dan kekuatan selain milik Allah yang

Maha Tinggi lagi Maha Agung.

DOA KETIKA DITIMPA MUSIBAH



ةَ  َ اتلهامه َعيحُذَك بََكَلَماَت اّلِله
ُ
أ

ة   ، َوَمنح ُُكي َعْيح  ََلمه ة  .َمنح ُُكي َشيحَطان  وََهامه

Aku minta perlindungkan bagimu dengan kalimah Allah yang

sempurna daripada semua godaan syaitan, haiwan berbisa dan 

daripada seluruh gangguan mata yang menimpakan penyakit.

DOA PERLINDUNGAN BAGI ANAK



اَِف، نَت الشه
َ
َف أ َس، َاشح

ح
َأ ذحَهَب اْلح

َ
امهلَل رَبه انلهاَس، أ

.ََل َشَفاَء إََله َشَفاُؤَك، َشَفاًء ََل ُيَغاَدُر َسَقًما

Ya Allah, Tuhan manusia. Lenyapkanlah penyakit ini, sembuhkanlah

sesungguhnya Engkaulah penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain

kesembuhan-Mu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikitpun penyakit.

DOA DIBACAKAN KEPADA ORANG SAKIT



َمَك امهلل ُموُت بَسح
َ
يَا َوأ حح

َ
.أ

- Bertakbirlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali & bertahmidlah 33 kali -

DOA SEBELUM TIDUR v1

Dengan nama-Mu ya Allah, aku hidup dan aku mati.



َفُعُه، رح
َ
َمَك َرِّبي وََضعحُت َجنَِب، َوبََك أ بَسح

رحَسلحتََها
َ
َت َنفحَِس فَارحَْححَها، َوإَنح أ َسكح مح

َ
إَنح أ

اَْلَْيَ  َها بََما ََتحَفُظ بََه َعبَاَدَك الصه َفظح .فَاحح
Dengan nama-Mu wahai Tuhanku aku letakkan badanku. Dan dengan

nama-Mu aku angkat. Jika Engkau mengambil nyawaku maka sayangilah dia. 

Dan jika Engkau melepaskannya kembali, maka jagalah dia sebagaimana

Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh.

DOA SEBELUM TIDUR v2



SEMOGA KITA SEMUA DAPAT 

MENGAMALKAN DOA-DOA YANG 

DIHIMPUNKAN DALAM BUKU INI

KE DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

KITA SETIAP HARI

INSYA-ALLAH


