
Doa Hajat 

َمْدُ لل   هِ َكثِيراً، فَسُبْحَانَ الل   هِ بُكْرَةً وََأِصيلاً.  َلل   هُ َأْكبَرُ َكبِيراً وَاْلح  ا

 ِ دٍ وَعَلَى آل لاَمُ عَلىَ َسي ِدِنَا وََسنَدِنَا ومَوْلاَنَا مُحَم َّ لاَةُ وَالس َّ ِينَ. وَالص َّ َم َمْدُ لل   هِ رَب ِ الْعَال  وََصحْبِهِ َأْجمَعِين.  هِ اَْلح

 ِ َل ا الل   هُ اْلح ِينَ، َأْسَألَُك لَا ِإلَهَ ِإل َّ َم َمْدُ لِل   هِ رَب ِ الْعَال يمُ الْ كَِريمُ، ُسبْحَانَ الل   هِ رَب ِ الْعَرِْش الْعَظِيمِ، اَْلح

 َ لَامَة ِ بِر ٍ وَالس َّ ِ ذَنٍْب وَالْغَنِيمَةَ مِْن كُل  ِ   مُوِجبَاِت رَْحمَتَِك وَعََزاِئمَ مَغْفِرَتَِك وَالْعِْصمَةَ مِْن كُل  مِْن كُل 

 َ ا قََضيْتَهَا يَا ِإْثٍم، ل ْجتَهُ وَلَا حَاجَةً ِهيَ لََك رًِضا ِإل َّ ا فَر َّ ا ِإل َّ ا غَفَرْتَهُ وَلَا هَم ًّ َأْرَحمَ  ا تَدَْع لِي ذَنْبًا ِإل َّ

اِحمِينَ. َ  الر َّ هُم َّ َأنَْت َتحْكُمُ ب ا  الل َّ ا الل   هُ الْعَلِي ُّ الْعَظِيمُ لا ِإلهَ ِإل َّ يْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ َيخْتَلِفُونَ ، لا ِإلهَ ِإل َّ

 ْ َمْدُ لل   هِ رَب ِ ال بِْع وَرَب ِ الْعَرِْش الْعَظِيمِ ، اْلح مَواِت الس َّ َلِيمُ الْ كَِريم ُسبْحَانَ الل   هِ رَب ِ الس َّ َمينَ الل   هُ اْلح  عَال

 َ نْيَا وَاْلاِخر يَن ِإذَا دَعَوْكَ رَْحمانَ الد ُّ ر ِ َلل هُم َّ كَاِش َف الْغَم ِ مُفَر َِج الْهَم ِ مُجِيَب دَْعوَةِ الْمُْضطَ ةِ وَرَِحيمَهُمَا  ا

َلل هُم َّ ِإن ِي َأْسَألَُك   جَاِحهَا رَْحمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَْن رَْحمَةِ مَْن ِسوَاكَ.فَاْرحَمْنِي فِي حَاَجتِي هذِهِ بِقََضائِهَا وَنَ  ا

دُ  ْحمَةِ، يَا مُحَم َّ دٍ نَبِي ِ الر َّ هُ ِإلَيَْك بِنَبِي  َِك مُحَم َّ هُ بَِك ِإلَى رَب ِي فِي حَاَجتِي هَذِهِ لِتُْقضَى لِي،   وََأتَوَج َّ ِإن ِي َأتَوَج َّ

 . َلل هُم َّ فَشَف  ِعْهُ فِي َّ  ا



هَا يَا َأْرَحمَ الرَاِحمِي اِت اِقِْض َحوَاِئجَنَا كُل َّ َاجَاِت َويَا دَافَِِع البَلي َّ َ  هُمَ  يَا قَاضِيَ اْلح َلل  ن.ا

 َ َ  هُمَ  َأِجْرنا َلل ُ ا مَا فِيرُوِس ُكور ءِ اْلَأمْرَاِض وَاْلَأْسقَاِم )لَا ِسي َّ ْوَبَاءِ وَالْبَلاَءِ وَمِْن سَي ِ ِ ْصنَا وََنج ِنَا مَِن ال  ونَا(. وخَل

حَاذِرُ( مِْن وَجَ  ةِ الل   هِ وَقُْدرَتِهِ مِْن شَر ِ مَا َأِجدُ وَأُّ  عي ه ذَا. بِسِْم الل   هِ، )َأعُوذُ بِعِز َّ

ا اَنَْت ِشفَا افِي لَا َشافِيَ ِإل َّ اِس، مُْذهَِب الْبَْأِس، اِْشِف َأنَْت الش َّ َ  هُمَ  رَب َّ الن َّ َلل  ءً لَا يُغَادِرُ َسقَمًا. ا

ِ شَْيءٍ يُؤْذِيَك بِسِْم الل   هِ َأْرقِيكَ بِسِْم  ، الل   هُ  الل   هِ، بِسِْم الل   هِ، بِسِْم الل   هِ، بِسِْم الل   هِ َأْرقِيَك، الل   هُ يَْشفِيَك مِْن كُل 

ِ دَاءٍ فِيَك.  يَْشفِيَك مِْن كُل 

 ِ َ  هُمَ  عَاف َلل ِنَا، ا َبْدَان َ  هُمَ  عَافِنَا فِي ا َلل ِنَا  ا ِ َأْعَضائ َ  هُمَ  عَافِنَا فِي كُل  َلل َ  هُمَ  عَافِنَا فِي اَبَْصارِنَا، ا َلل نَا فِي اَْسمَاعِنَا، ا

ا َأنَْت.  اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، لَا ِإل هَ ِإل َّ نَا الظ َّ ِ  وََجوَارِِحنَا وَلَطَائِفِنَا وََحوَاس 

Sungguh Maha Besar Allah, dan segala puji hanya bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha 

Suci Allah, baik waktu pagi dan petang. 

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, dan shalawat beserta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw., begitu pula kepada keluarga dan para 

sahabat seluruhnya. 

Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah yang maha lembut lagi Maha Pemurah, Maha 

Suci Allah, Rabb pemilik 'Arsy yang Maha Agung, segala puji bagi Allah Rabb semesta Alam, 

aku mengharap rahmatMu, ketetapan hati (untuk meraih) ampunanMu, mendapatkan 

keberuntungan dengan segala kebaikan dan keselamatan dari segala perbuatan dosa, jangan 

Engkau biarkan dosa padaku kecuali Engkau mengampuninya, dan jangan Engkau biarkan 

kegundahan kecuali Engkau membukakannya, dan jangan Engkau biarkan kebutuhan-kebutuhan 

yang Engkau ridlai kecuali Engkau penuhi, wahai Dzat yang maha pengasih! Ya Allah, Engkau 

yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu mengenai sesuatu yang mereka perselisihkan. Tiada 

Tuhan kecuali Allah, Yang Maha Luhur dan Maha Agung. Tiada Tuhan kecuali Allah, Yang Maha 



Lembut dan Maha Mulia. Maha Suci Allah, Tuhan tujuh langit dan Tuhan ‘Arsy yang agung. 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, Tuhan yang menyingkap kesedihan, yang 

menghilangkan kegalauan, dan yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesempitan ketika 

mereka berdoa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dunia dan akhirat, rahmatilah aku dalam 

hajatku ini dengan mengabulkannya, dengan rahmat yang mencukupi diriku dari mencari rahmat 

selain diri-Mu. Ya Allah, aku memohon dan mengharap kepadaMu, aku menghadapMu dengan 

wasilah Nabi Kasih sayang, Nabi Muhammad Saw. Ya Muhammad Saw, wahai junjunganku, aku 

menghadap Rabb-ku dengan menjadikanmu wasilah agar hajatku ini dipenuhi. Ya Allah, 

jadikanlah Rasulullah sebagai pemberi syafaat bagiku. 

Wahai Dzat yang memenuhi segala kebutuhan, penuhilah kebutuhan-kebutuhan kami, Wahai Dzat 

yang menjaga dari bala bencana, jagalah kami dari berbagai macam bala bencana yang mungkin 

datang kepada kami, Wahai Dzat yang Maha Pemurah! 

Ya Allah, selamatkanlah kami dari wabah, bala, dan segala macam keburukan penyakit, khususnya 

pernyakit Covid-19 yang sekarang melanda dunia, lindungilah kami! 

Bismillah, dengan namaMu ya Allah, aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaanMu dari 

keburukan rasa sakit yang mungkin akan menyakitiku. 

Ya Allah, Rabb semua manusia, yang menghilangkan segala penyakit, sembuhkanlah, karena 

Engkaulah yang Maha Menyembuhkan, tiada penyembuh selain Engkau, sembuhkanlah dengan 

kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi! 

Bismillah!.. Bismillah!.. Bismillah!.. Dengan nama Allah, aku membacakan dan meniupkan 

padamu, Allah akan menyembuhkan penyakitmu, dari segala macam bahaya yang menyakitkan 

dirimu, dengan nama Allah aku meruqyahmu, dan Allah-lah yang menyembuhkanmu dari setiap 

penyakit yang menimpamu. 

Ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuh kami, Ya Allah, berikanlah kesehatan pada telinga 

kami, Ya Allah berikanlah kesehatan pada kedua mata kami, Ya Allah berikanlah kesehatan pada 

setiap anggota badan dan tubuh kami, lathifah-lathifah kami, dan perasaan kami baik yang zahir 

maupun batin. Hanya Engkau yang Maha Kuasa atas semua itu, tiada tuhan selain Engkau. 

 


