DOA WIRID YANG TERMUAT DALAM AL QUR’AN
Berikut ini kumpulan doa-doa yang dahsyat karena doa-doa ini terdapat dalam Al
Qur’anul Karim. Silahkan dibuka Al Qur’annya masing-masing:
1. DOA MOHON AMPUNAN DAN RAHMAT ALLAH

“Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada
Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau
tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku,
niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi” (QS. Huud: 47).
“Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat
dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik” (QS. Al Mu’minun: 109).
“Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi
rahmat Yang Paling baik” (QS. Al Mu’minun: 118).
“Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang
berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah
kami terhadap kaum yang kafir” (QS. Al Imran: 147).
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa
kami dan peliharalah kami dari siksa neraka” (QS. Al Imran: 16).
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada
iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”, maka kamipun beriman. Ya
Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami
kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak
berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami
dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari
kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji” (QS. Al Imran: 193-194).
“Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu
ampunilah aku”. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Dialah Yang
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Qashash: 16).
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.
Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong
kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir” (QS. Al Baqarah: 286).
“Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak
mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk
orang-orang yang merugi” (QS. Al A’raf: 23).
2. DOA AGAR TERGOLONG ORANG-ORANG BERIMAN

“Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan
orang-orang yang saleh. an jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang
(yang datang) kemudian. dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang
mempusakai surga yang penuh kenikmatan” (QS. Asy Syu’ara: 83-85).
“Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang
menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad)” (QS. Al Maidah:
83).
3. DOA AGAR DIBERIKAN KETURUNAN YANG SHALIH

“Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah
Waris Yang Paling Baik” (QS. Al Anbiya: 89).
“Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang
yang saleh” (QS. Ash Shaffat: 100).
“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya
Engkau Maha Pendengar doa” (QS. Al Imran: 38).
“Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami
sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang
bertakwa” (QS. Al Furqan: 74).
4. DOA MOHON AMPUNAN BAGI KEDUA ORANG TUA DAN KAUM MUKMININ

“Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang
mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)” (QS. Ibrahim: 41).

“Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman
lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami
terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha
Penyantun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Hasyr: 10).
“Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan
beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah
Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan” (QS. Nuh:
28).
5. DOA MOHON KETETAPAN BAGI DIRI DAN KELUARGA DALAM MENDIRIKAN
SHALAT

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan
shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.” (QS. Ibrahim: 40)
6. DOA BERLINDUNG DARI ORANG YANG ZHALIM

“Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim” (QS. Al Qashash:
21).
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang
yang zalim” (QS. Al A’raf: 47).
“Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat
kerusakan” (QS. Al Ankabut: 30).
7. DOA AGAR DITERIMA AMAL IBADAH DAN TAUBAT

“Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), dan terimalah taubat kami.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (QS.
Al Baqarah: 127 dan 128).
8. DOA AGAR BISA BERTAWAKKAL HANYA KEPADA ALLAH

“Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada
Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali” (QS. Al
Mumtahanah: 4).

“Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku
bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung” (QS. At
Taubah: 129).
9. DOA BERLINDUNG DARI KEBURUKAN ORANG-ORANG KAFIR

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang
kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Mumtahanah: 5).
“Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum
yang’zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orangorang yang kafir” (QS. Yunus: 85-86).
10. DOA AGAR DITAMBAHKAN ILMU

“Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu” (QS. Thaha: 114).
11. DOA AGAR DISEMPURNAKAN CAHAYANYA

“Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami;
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. At Tahrim: 8).
12. DOA MEMOHON KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan
peliharalah kami dari siksa neraka” (QS. Al Baqarah: 201).
13. DOA AGAR DIJADIKAN HAMBA YANG BERSYUKUR

“Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk
mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmatMu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh” (QS. An Naml: 19).
“Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau
berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang
saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan)
kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya
aku termasuk orang-orang yang berserah diri” (QS. Al Ahqaf: 15).

14. DOA BERLINDUNG DARI SETAN

“Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan n aku
berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku”
(QS. Al Mu’minun: 97-98).
15. DOA AGAR HATI DITETAPKAN DALAM HIDAYAH

“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).
16. DOA AGAR DILAPANGKAN HATI DAN DIMUDAHKAN DALAM URUSAN

“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku,
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku” (QS.
Thaha: 25-28).
“Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan
sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)” (QS. Al
Kahfi: 10).
17. DOA MEMINTA KEAMANAN NEGERI DAN BERLINDUNG DARI SYIRIK

“Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku
beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala” (QS. Ibrahim: 35).
18. DOA BERLINDUNG DARI API NERAKA

“Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu
adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat
menetap dan tempat kediaman” (QS. Al Furqan: 65-66).
***
Tambahan
DOA NAIK PESAWAT TERBANG

Ini adalah doa memohon perlindungan kepada Allah dari kematian yang mengerikan.
Termasuk di dalamnya adalah kecelakaan jatuh dari pesawat terbang, tenggelam,
terbakar, dan tertimpa tanah longsor. Dengan doa, hati menjadi tentram,
menyandarkan segala harapan kepada Yang Maha mengabulkan, sekaligus memupus
rasa takut dan was-was dari setan.
“Dari Abul Yasar ia berkata, ‘Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
berdoa, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari terjatuh dari
tempat yang tinggi, dari tertimpa bangunan, dari tenggelam, dan dari terbakar. Aku
juga berlindung kepada-Mu dari campur tangan syetan ketika akan meninggal.
Aku juga berlindung kepada-Mu dari meninggal dalam keadaan lari dari medan
perang. Aku juga berlindung kepada-Mu dari meninggal karena tersengat hewan
beracun’”
(HR. al-Nasa’i no. 5531, dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani).
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