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Doa Selepas Solat #1 

Ya Allah Ya Tuhanku! 

Aku bertaubat kepada-Mu dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah segala 

dosaku. Ampunilah segala kesalahanku. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan Yang 

Maha Penerima Taubat. Berikanlah aku kemenangan ke atas kelemahan diriku. 

Terimalah doa-doa aku, ibadahku dan amalan-amalan baikku. Berkatilah hidupku 

dunia dan akhirat. 

Ya Allah Ya Tuhanku! 

Tunjukkanlah aku ke arah melakukan amalan yang diterima baik hanya kerana-

Mu Ya Allah. Bantulah aku dalam mendapatkan khushu’ dalam solat dan ikhlas 

dalam melaksanakan segala amal ibadah. Bantulah aku untuk lebih mendekatkan 

diriku kepada-Mu. 

Ya Allah Ya Tuhanku! 

Jadikan aku hamba yang menyayangi-Mu, Nabi-Mu (Muhammad saw), agama-

Mu, Qalam-Mu dengan cara yang sewajarnya untuk disayangi dan dikasihi. 

Tingkatkanlah tahap keimananku, tawakkalku dan keyakinanku kepada-Mu. 

Tambahkanlah Taqwa kepadaku. Jadikanlah aku hamba-Mu yang sentiasa 

bersyukur. Perkenankanlah dan makbulkanlah doa-doa kami. Engkaulah Yang 

Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Selawat dan salam kami ke atas 

junjungan kami Nabi Muhammad (saw), seluruh ahli keluarga baginda, sahabat 

baginda dan mereka yang mengikuti baginda hingga ke hari terakhir. 

Aamiin Ya Rabb Al’alamiin. 
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Doa Selepas Solat #2 

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, 

Berikan aku kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cabaran, ujian dan dugaan dari-Mu 

didunia ini. Kurniakanlah kepadaku kelembutan hati dalam mentaati segala syariat-Mu. 

Jadikanlah Al-Quran sebagai teman setiaku di dunia dan akhirat. Tunjukkan lah aku jalan yang 

lurus dengan kebenaran dari-Mu sehingga nafas terakhirku 

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, 

Jauhkanlah aku daripada mensyirikkan-Mu, kufur atau bid’ah. Golongkanlah aku dari 

golongan muhsineen, muttaqeen, mukhliseen dan sabiqoon fil Ilm. Tambahkanlah kepadaku 

ilmu yang bermanfaat. 

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, 

Jadikanlah aku hamba yang redha dengan segala takdir dan ketentuan-Mu untuk diriku. 

Selamatkanlah aku daripada penyakit hati seperti hasad dengki, bongkak, menunjuk-nunjuk 

dan yang seumpama dengannya. 

Berkatilah aku dengan kebahagiaan di dunia ini, lindungi aku daripada kesedihan & 

kemurungan. 

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, 

Bantulah aku dengan keupayaanku untuk melakukan Tazkiyah jiwaku sepanjang perjalanan 

hidupku didunia yang sementara ini. Hilangkanlah perasaan cintakan dunia ini daripada 

terbentuknya dalam hatiku. Pelawalah dan ringankanlah langkahku untuk ke rumah-Mu untuk 

aku menyembah-Mu. 

Perkenankanlah dan makbulkanlah doa-doa kami. Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi 

Maha Mengetahui. Selawat dan salam kami ke atas junjungan kami Nabi Muhammad (saw), 

seluruh ahli keluarga baginda, sahabat baginda dan mereka yang mengikuti baginda hingga ke 

hari terakhir. 

Aamiin Ya Rabb Al’alamiin. 
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Doa Selepas Solat #3 

 

Ya Allah Ya Rabb, 

Berikanlah kepadaku pengakhiran yang baik. Jadikanlah perasaan aku suka dan 

gembira untuk bertemu dengan-Mu. Jadikan kuburku & alam barzakh sebagai 

tempat kediamanku yang aman dan sejuk. Kurniakanlah kepadaku pelindung 

Arash Mu pada Hari Qiamah. 

Ya Allah Ya Tuhanku, 

Berikan catatan amalanku dari tangan kanan dan beratkan timbangan ku dengan 

perbuatan-perbuatan baik. Kurniakanlah kepadaku nikmat untuk minum dari 

Telaga Al Kawthar. 

Permudahkan aku untuk melintas titan Siraat & Qantarah (jambatan sebelum 

Syurga). Bantuilah aku Ya Allah bagi memperolehi kebahagiaan yang hakiki 

dengan melihatMu di akhirat kelak. 

Ya Allah Ya Mujib 

Perkenankanlah dan makbulkanlah doa-doa kami. Engkaulah Yang Maha 

Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Selawat dan salam kami ke atas junjungan 

kami Nabi Muhammad (saw), seluruh ahli keluarga baginda, sahabat baginda dan 

mereka yang mengikuti baginda hingga ke hari terakhir. 

Aamiin Ya Rabb Al’alamiin. 
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Doa Selepas Solat #4 

Ya Allah, Ya Gaffaar. 

Ampunilah kedua ibu bapaku. Ganjarilah mereka dengan ganjaran yang paling besar 

di dunia ini & akhirat. Tingkatkanlah kedudukan mereka di sisiMu dan berikanlah 

kepada mereka Jannah al Firdaus. Jadikanlah kami penyejuk mata mereka di hari tua 

mereka. 

Ya Allah, Ya Gaffaar. 

Berikanlah kejayaan kepada adik-beradikku di dunia ini & akhirat. Muliakanlah 

kedudukan kedua ibu bapa pasangan kami, orang tua kami, umat masyarakat kami. 

Lindungilah mereka daripada penyakit dan segala masalah pada usia tua. 

Ya Allah, Ya Gaffaar. 

Ampunilah dosa-dosa mereka yang telah meninggal dunia dalam keluarga kami & 

umat masyarakat. Berikanlah keamanan dan ketenangan kepada mereka di alam 

barzakh sehingga mereka bertemu dengan-Mu. 

Ya Allah, Ya Gaffaar. 

Selamatkanlah dan peliharalah kami daripada Dajjal, Ya’juj dan Ma’juj dan hari lepas. 

Kurniakanlah zuriat yang soleh kepada keluarga kami dan rakan-rakan kami yang 

sedang menunggu kelahiran dan berusaha bagi mendapatkan zuriat. 

Perkenankanlah dan makbulkanlah doa-doa kami. Engkaulah Yang Maha Mendengar, 

lagi Maha Mengetahui. Selawat dan salam kami ke atas junjungan kami Nabi 

Muhammad (saw), seluruh ahli keluarga baginda, sahabat baginda dan mereka yang 

mengikuti baginda hingga ke hari terakhir. 

Aamiin ya Rabb Al’alamiin. 


