
ِبْســـــِم آللِه آلر�ْحٰمِن آلر�ِحيـِم

َ�ُم َعَ� رَُسولَِنا َ�ُة َوالس�  اَلَْحْمُد لِل�ِه رَب� الَْعالِِمَ�. َحْمًدا َشاكِِريَن. َوالَْعاِقبَُة لِلُْمت�ِقَ�. َوالص�
ٍد َوَءالِِه َوَصْحِبِه أَْجَمِعَ� .ُمَحم�

ِميُْع الَْعلِيُْم. َوتُْب َعلَيْنا إِن�َك أَنَْت الت�و�اُب الر�ِحيُْم.  اَلل�ُهم� َرب�َنا تََقب�ْل ِمن�آ إِن�َك أَنَْت الس�
 َواْهِدنَا َوَوف�ْقَنا إَِ£ الَْحق� َوإَِ£ ِ¢َاٍط ُمْستَِقيِْم. ِبَ�َكَِة الُْقرْءآِن الَْعِظيِْم. الل�ُهم� ارَْحْمَنا
 ِبالُقرَْءاِن. َواْجَعلُْه لََنا إَِماًما َونًوًرا َوُهًدا َورَْحَمًة. الل�ُهم� ذَك�رْنَا ِمْنُه َما نَِسيَنا. َوَعل�ْمَنا ِمْنُه
ًة يَا رَب� الَْعالَِمَ� .َما َجِهلَْنا. َواْرزُقَْنا تَِ�َوتَُه َءانَآَء ال�يِْل َوأَطْرَاَف الن�َهاِر. َواْجَعلُْه لََنا ُحج�

 اَلل�ُهم� َزي�ن�ا ِبِزيَْنِة الُْقرَْءاِن. َوأَكْرِْمَنا ِبَكرَاَمِة الُْقرَْءاِن. َوَ®�فَْنا ِبَ¬َافَِة الُْقرَْءاِن. َوأَلِْبْسَنا
نْيَا َوَعَذاِب  ِبِخلَْعِة الُْقرَْءاِن. َوأَْدِخلَْنا الَْجن�َة ِبَشَفاَعِة الُْقرَْءاِن. َوَعاِفَنا ِمْن كُل� ب³ََِء الد²

.ا¹َِْخرَِة ِبُحرَْمِة الُْقرَْءاِن

نْيَا قَِريًْنا. َوِ¼ الَْقْ�ِ ُمؤْنًِسا. َوºِ الِْقيَاَمِة َشِفيًْعا. َوَعَ�  اَلل�ُهم� اْجَعِل الُْقرَْءاَن لََنا ºِ الد²
اِط نُْوًرا. َوإَِ£ الَْجن�ِة رَِفيًْقا. َوِمَن الن�اِر ِسْ¿ًا َوِحَجابًا. َوإَِ£ الَْخْ¾ِت كُل�َها َدلِيْ�ً َوإَِماًما. �Àال 

.ِبَفْضلَِك َوُجْوِدَك وَكَرَِمَك يَا كَِريُْم

َنا ِمَن الن�ْ¾َاِن ِبَكرَاَمِة الُْقرَْءاِن. َوارْفَْع َدرََجاتَِنا ِبَفِضيلَِة  اَلل�ُهم� اْهِدنَا ِبَهَدايَِة الُْقرَْءاِن. َونَج�
ْر َعن�ا َسي�ئَاتَِنا ِبِتَ�َوِة الُْقرَْءاِن. يَا َذا الَْفْضِل َواÃِْْحَساِن .الُْقرَْءاِن. وَكَف�

نْيَا َحَسَنًة َوِ¼ ا¹ِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الن�ار .َوَص�� اللُه َعَ� َسي�ِدنَا  َرب�َنا َءاتَِنا ِ¼ الد²
ٍد َوَعَ� َءالِِه َوَصْحِبِه َوَسل�َم. ُسبْحَن َرب�َك رَب� الِْعز�ِة َع�Æ يَِصُفْوَن. َوَسلٌم َعَ�  ُمَحم�

. َوالَْحْمُد ِللِه رَب� الَْعالِِمْ�َ .الُْمرَْسلِْ�َ

DOA KHATAM AL QURAN
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DOA KHATAM AL QURAN
(Terjemahan)

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, 
pujian orang-orang yang bersyukur dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang 

bertaqwa. 

Dan selawat dan salam ke atas rasul kita Muhammad dan juga ke atas keluarganya dan 
sahabat-sahabatnya.

Ya Allah, Tuhan kami terimalah doa kami dan amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mendengar lagi Yang Maha Mengetahui. 

Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Mengasihi. 
Tunjukkan dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan 

berkat al-Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat al-Quran, dan jadikannya sebagai 
pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. 

Ya Allah, ingtkanlah kami apa yang telah kami lupa dari al-Quran, dan ajarlah kami apa yang 
kami tidak tahu tentang isi al-Quran, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya 
pada waktu-waktu malam dan siang, dan jadikanlah al-Quran itu sebagai hujjah untuk kami. 

Wahai Tuhan pemelihara sekalian alam.

Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan al-Quran, muliakan kami dengan kemuliaan 
al-Quran, dan serikan kami dengan ketinggian martabat al-Quran, dan pakaikan kami dengan 

pakaian permata al-Quran, masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat al-Quran, 
selamatkan kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat 

kehormatan al-Quran.

Ya Allah, jadikanlah al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakan dan di dalam kubur 
sebagai kawan yang mesra, pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh, 

semasa menuju ke syurga sebagai teman, dan sebagai penghadang dan pendinding dari api 
neraka, dan jadikanlah al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala 
kebaikan, dengan limpah kurnia, kemurahan dan kemuliaan-Mu jua ya Allah, Tuhan Yang 

Maha Pemurah.

Ya Allah, tunjukilah kami dengan petunjuk al-Quran, selamatkanlah kami daripada api neraka 
dengan sebab kemuliaan al-Quran, tinggikanlah darjat martabat kami dengan sebab 

kelebihan al-Quran, dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca al-Quran, 
ya Allah, Tuhan Yang Empunya segala macam kelebihan dan ehsan. Wahai Tuhan kami berilah 

kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka.

Allah mencucuri rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w 
serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Maha Suci Tuhanmu, Tuhan yang 

mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan dan selamat sejahtera 
kepada sekalian rasul. Dan segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan 

mentadbirkan seluruh alam.”
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