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:: Doa Melihat Hilal (Bulan Sabit) :: 

 

َناُأَِىلَّوُُُاَللَُّهمََُُّأْكبَ ُر،ُللاُُ َُوالت َّْوِفْيقَُُِوْاإِلْساَلِم،َُوالسَّاَلَمةَُُِوْاإِلْْيَاِن،ُِِبْأَلْمنَُُِعَلي ْ

 للاَُُُورَب كَُُرَب  َناَُوتَ ْرَضى،ُرَب ََّناُُتُِبُ ُِلَما

“Allah Maha Besar. Ya Allah! Tampakkan bulan sabit (hilal) 

itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, 

keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk 

menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. Tuhan kami 

dan Tuhanmu (wahai bulan sabit) adalah Allah.”1 

 

:: Doa Berbuka Puasa :: 

 

 للاَُُُشاءَُُِإنُُْْاأَلْجرَُُُوثَ َبتَُُاْلُعُرْوقَُُُوابْ تَ لَّتُُِالظََّمأَُُُذَىبَُ

“Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta 

pahala akan tetap, insya Allah.”2 

*  *  * 

                                                           
1  HR. Tirmidzi dan ad-Darimi, lihat Shahih Tirmidzi 3/175. 
2  HR. Abu Dawud dan selainnya, lihat Shahih al-Jami’ 4/209. 



ُُْاَللَُّهمَُّ  ِلُُْتَ ْغِفرََُُأنَُُْشْيءٍُُُكلََُُّوِسَعتُُْالَِّتُُِْبَرْْحَِتكََُُأْسأَُلكَُُِإّنِ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu dengan 

rahmatMu yang meliputi segala sesuatu, supaya memberi 

ampunan atasku.”3 

 

:: Doa Apabila Berbuka di Rumah Orang :: 

 

 الصَّائُِمْونَُُِعْندَُكمَُُُوأَْفَطرَُُاْلَمالَِئَكةَُُُعَلْيُكمَُُُوَصلَّتُُْْاألَبْ َرارُُُطََعاَمُكمَُُُوَأَكلَُ

“Telah makan makanan kalian orang-orang baik, dan para 

malaikat bershalawat (mendo’akan kebaikan) atas kalian, 

orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian” 4 

Dalam riwayat lain dengan redaksi: 

 اْلَمالَِئَكةَُُُعَلْيُكمَُُُوَصلَّتُُْْاألَبْ َراُر،ُطََعاَمُكمَُُُوَأَكلَُُالصَّائُِمْوَن،ُِعْندَُكمُُُأَْفَطرَُ

“Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka di sisimu dan 

orang-orang yang baik makan makananmu, serta malaikat 

mendoakanmu, agar kamu mendapat rahmat” 5 

                                                           
3  Riwayat Ibnu Majjah secara Mauquf dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash 

عنهماُللاُرضي , dihasankan Ibnu Hajar. 

4  HR. Ahmad, Abi Syaibah dan lainnya. 



:: Ucapan Bila Dicaci Maki Ketika Puasa :: 

 

Yakni apa yang diucapkan seseorang yang berpuasa bila ia 

caci / di maki atau di ajak berkelahi oleh orang lain: 

 

ُ َُُصائِمٌُُِإّنِ  َصائِمٌُُِإّنِ

“Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku 

sedang berpuasa”6 

 

:: Doa Qunut Witir :: 

 

ُتَ َولَّْيَت،ُِفْيَمنَُُْوتَ َولَِّنَُُْعافَ ْيَت،ُِفْيَمنَُُْوَعاِفِنَُُْىَدْيَت،ُِفْيَمنُُْاْىِدِنُُْاَللَُّهمَُّ

ُيُ ْقَضىَُولَُُتَ ْقِضيُُْفَِإنَّكََُُقَضْيَت،َُماَُشرََُُّوِقِنُُْأَْعطَْيَت،ُِفْيَماُِلَُُْوَِبرِكُْ

ُرَب ََّناُتَ َبارَْكتَُُ،[َعاَدْيتََُُمنُُْيَِعزُ َُولَُ]َُوالَْيَت،َُمنَُُْيِذلُ ُلَُُِإنَّوَُُُعَلْيَك،

 َوتَ َعالَْيتَُ

                                                                                                                                                      
5  HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan lainnya, dishahihkan oleh al-Albani. 
6  HR. Bukhari, Muslim dan selain keduanya. 



“Ya Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang 

telah Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan (dari 

penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana orang 

yang telah Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana 

orang yang telah Engkau sayangi. Berilah berkah apa yang 

Engkau berikan kepadaku, jauhkan aku dari kejelekan apa 

yang Engkau takdirkan, sesungguhnya Engkau yang 

menjatuhkan qadha, dan tidak ada orang yang memberikan 

hukuman kepadaMu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela 

tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi tidak 

akan mulia. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan Maha 

Tinggi Engkau.” 7 

*  *  * 

ُِبكََُُوَأُعْوذُُُُعُقْوبَِتَك،ُِمنَُُْوِبَُعافَاِتكََُُسَخِطَك،ُِمنُُِْبِرَضاكَُُأَُعْوذُُُِإِنُُّْمَُّاَللَّهُُ

 نَ ْفِسكََُُعَلىُأَثْ نَ ْيتََُُكَماُأَْنتََُُعَلْيكَُُثَ َناءَُُُأْحِصيُُْلَُُِمْنَك،

 “Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan 

kerelaanMu dari kemarahanMu, dan dengan keselamatanMu 

dari siksaMu. Aku berlindung kepadaMu dari ancamanMu. 

Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan 

                                                           
7  HR. Empat penyusun kitab Sunan, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim dan 

Al-Baihaqi. Sedang doa yang ada di antara dua kurung, menurut 

riwayat Al-Baihaqi. Lihat Shahih At-Tirmidzi 1/144, Shahih Ibnu 

Majah 1/194 dan Irwa’ul Ghalil , oleh Al- Albani 2/172. 



kepadaMu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau 

sanjungkan kepada diriMu sendiri.”8 

*  *  * 

ُنَ ْرُجوَُُْوََنِْفُد،َُنْسَعىَُوِإلَْيكََُُوَنْسُجُد،ُُنَصلِّيَُُْوَلكَُُنَ ْعُبُد،ُإي َّاكَُُاَللَُّهمَُّ

َُنْسَتِعي ُْنكَُُِإَنَُُّاَللَُّهمَُّ.ُُمْلَحقٌُُِِبْلَكاِفرِْينََُُعَذاَبكَُُِإنََُُّعَذاَبَك،َُوََنَْشىَُرْْحََتَك،

َر،َُعَلْيكََُُونُ ْثِنُُْ،َوَنْستَ ْغِفُركَُ َُلَك،َُوََنَْضعُُُِبَك،َُونُ ْؤِمنَُُُنْكُفُرَك،َُولَُُاْْلَي ْ

 َيْكُفُركََُُمنَُُْوََنَْلعُُ

“Ya Allah! KepadaMu kami menyembah. UntukMu kami 

melakukan shalat dan sujud. KepadaMu kami berusaha dan 

melayani. Kami mengharapkan rahmatMu, kami takut pada 

siksaanMu. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa pada 

orang- orang kafir. Ya, Allah! Kami minta pertolongan dan 

minta ampun kepadaMu, kami memuji kebaikanMu, kami 

tidak ingkar kepada-Mu, kami beriman kepadaMu, kami 

tunduk padaMu dan berpisah pada orang yang kufur 

kepadaMu.” 9 

                                                           
8  HR. Empat penyusun kitab Sunan dan Imam Ahmad. Lihat Shahih At-

Tirmidzi 3/180 dan Shahih Ibnu Majah 1/194 serta kitab Irwa’ul 

Ghalil 2/175. 
9  HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, sanadnya menurut 

pendapat Al-Baihaqi adalah shahih 2/211. Syaikh Al-Albani dalam 



:: Dzikir Setelah Salam dari Witir :: 

 

 اْلُقد ْوسُُِاْلَمِلكُُُِسْبَحانَُ

“Mahasuci (Engkau ya Allah), Raja yang Mahasuci.” 

Dibaca tiga kali dengan mengeraskan pada kali ketiganya 

dan memanjangkan suaranya dengan mengucapkan: 

 َوالر ْوحُُِاْلَمالَِئَكةَُُِربُِّ

“Tuhannya para Malaikat dan Malaikat Jibril.”10 

 

:: Doa Malam Lailatul Qadar :: 

 

 َعنُُِّفَاْعفُُُاْلَعْفَو،ُُتُِبُ ُُعُفوٌّ،ُِإنَّكَُُاَللَُّهمَُّ

“Ya Allah Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang 

yang meminta ampunan, maka ampunilah aku"11 

                                                                                                                                                      
Irwa’ul Ghalil 2/170 berkata: Sanadnya shahih dan mauquf pada 

Umar. 
10  HR. An-Nasai 3/244, Ad-Daruquthni dan selain keduanya. Tambahan 

menurut riwayat Ad-Daruquthni 2/31. Sanadnya shahih, lihat Zadul 

Ma’ad yang ditahqiq oleh Syu’aib Al-Arnauth dan Abdul Qadir Al-

Arnauth 1/337. 



:: Doa Orang Berpuasa Sunnah Jika Diajak Makan :: 

 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

 

 فَ ْلَيْطَعمُُُْمْفِطًراَُكانََُُوِإنُُْفَ ْلُيَصلَُُِّصاِئًماَُكانَُُفَِإنُُْفَ ْلُيِجْب،َُأَحدُُكمُُُْدِعيَُُِإَذا

“Apabila seseorang di antara kamu diundang (makan) 

hendaklah dipenuhi. Apabila puasa, hendaklah mendoakan 

(kepada orang yang mengundang). Apabila tidak puasa, 

hendaklah makan.” (HR. Muslim) 

 

:: Doa Sebelum Makan :: 

 

"Jika salah seorang dari kalian makan makanan hendaknya 

mengucapkan: 

 اّللَُُِِّبْسمُِ

'Dengan nama Allah', 

                                                                                                                                                      
11  Hadits Riwayat Tirmidzi 3760, Ibnu Majah 3850 dari Aisyah, 

sanadnya Shahih. Lihat syarahnya Bughyatul Insan fi Wadhaifi 

Ramadhan hal. 55-57 karya Ibnu Rajab Al-Hambali. 



Sedangkan jika lupa di permulaan makan hendaknya 

mengucapkan: 

 َوآِخرِهَُُِأوَّلِوُُِِفُُاّللَُُِِّبْسمُِ

'dengan nama Allah di awal dan diakhirnya.'"12 

*  *  * 

"Barangsiapa yang diberi rezeki Allah berupa makanan, 

hendaklah membaca: 

ًراَُوَأْطِعْمَناُِفيوُُِلََناَُِبرِكُُْاللَُّهمَُّ  ِمْنوَُُُخي ْ

'Ya Allah, berilah kami berkah di dalamnya dan berilah 

makanan yang lebih baik darinya', 

Dan barangsiapa diberi rezeki berupa minuman susu, 

hendaklah membaca: 

 ِمْنوَُُُوزِْدَنَُُِفيوُُِلََناَُِبرِكُُْاللَُّهمَُّ

'Ya Allah, berilah kami berkah di dalamnya dan 

tambahkanlah kepada kami (berkah) darinya.'"13 

 

                                                           
12  Ditakhrij Abu Dawud, (3/347), no. 3767; dan At-Tirmidzi, (4/288), 

no. 1858. Lihat Shahih At-Tirmidzi, (2/167). 
13  At-Tirmidzi, (5/506), no. 3455. Lihat Shahih At-Tirmidzi, (3/158). 



:: Doa Setelah Makan :: 

 

َُُْحْولٍَُُغْيُُِِمنَُُْوَرَزقَِنْيِو،َُىَذا،َُأْطَعَمِنُُْالَِّذيُُّْللَُُِّاْْلَْمدُُ  قُ وَّةٍَُُولَُُِمنِّ

“Segala puji bagi Allah yang memberi makanan ini kepadaku 

dan yang memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan 

kekuatan dariku”.14 

*  *  * 

ًراَُْحًْداُّللَُُِّاْْلَْمدُُ ُُمْستَ ْغًنَُُولَُُُمَودٍَّع،[َُولَُُُمْكِفيٍُّ]َُغي ْرَُُِفْيِو،ُُمَبارًَكاُطَيًِّباَُكِثي ْ

 رَب ََّناَُعْنوُُ

"Segala puji bagi Allah (aku memuji-Nya) dengan pujian 

yang banyak, yang baik dan penuh berkah, yang senantiasa 

dibutuhkan, tidak bisa ditinggalkan, dan diperlukan, ya 

Tuhan kami." 15 

 

 

                                                           
14  Ditakhrij Ashhabussunan, kccuali An-Nasa'i. Abu Dawud, no. 4023; 

dan At-Tirmidzi, no. 3458; Ibnu Majah, no. 3285. Lihat Shahih At-

Tirmidzi, (3/159). 
15  Al-Bukhari, (6/214), no. 5458; dan At-Tirmidzi dengan lafazhnya, 

(5/507) no.3456.  
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