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TPA ALBA 

Al Ma’tsurat Sugra untuk Waktu Sore 
 

ِجيِْمِ يَْطاِن الّرَ ِميِْع الْعَلِيِْم ِمَن الّشَ  1 اَُعوُذ بِاهلِل الّسَ

 ِ ِحيِم * اْْلَْمُد ّلِلَّ ْحََِٰن الّرَ ِ الّرَ ِحيِم * مَالِِك يَْوِم بِْسِم اّلّلَ ْحََِٰن الّرَ َرّبِ الْعَاََلنَِي * الّرَ
َراَط اَْلُْستَقِيَم * ِصَراَط الَِّذيَن أَنْعَْمَت  يِن * إِيَّاَك نَعْبُُد َوإِيَّاَك نَْستَعنُِي * اْهِدنَا الّصِ الّدِ

النِّيَِ  عَلَيِْهْم غَْْيِ اَْلَغُْضوِب عَلَيِْهْم َوََل الّضَ
2 

ِِ ِحيِم * الم * ذََٰلَِك الِْبتَاُب ََل َريَْف ه  ِيِه ه ُهِدل لِّلُْمتَّقنَِي * الَِّذيَن بِْسِم اّلّلَ ْحََِٰن الّرَ  الّرَ
ََلةَ َوِمَّا َرزَقْنَاُهْم يُنِفُقوَن * َوالَِّذيَن يُْؤمِنُوَن ِِبَا أُنِزَل  يُْؤمِنُوَن بِالْغَيِْف َويُقِيُموَن الّصَ

ََٰئَِك  إِلَيَْك َومَا أُنِزلَِ بِِّهْم ۖ َوأُول َٰ ُهِدل ّمِن ّرَ ََٰئَِك عَََل ِمن قَبْلَِك َوبِاْْلِخَرِة ُهْم يُوقِنُوَن * أُول
 ُهُم اَْلُْفلُِحونَِ

3 

َماَواِت َومَا َََٰه إَِّلَ ُهَو اْْلَّيُ الْقَيُّوُم ۚ ََل تَأُْخُذُه ِسنٌَة َوََل نَْوٌم ۚ لَُّه مَا ِِف الّسَ ُ ََل إِل ْْلَْرِض ۗ مَن ِِف ا اّلّلَ
ّمِْن  ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعنَدُه إَِّلَ بِإِذْنِِه ۚ يَعْلَُم مَا بنَْيَ أَيِْديِهْم َومَا َخلْفَُهْم ۖ َوََل ُُيِيُطوَن بَِشْيء ِ

َماَواِت َواْْلَْرَض ۖ َوََل يَئُوُدُه ِحْفُظُهَما ۚ وَِ ُهَو الْعَلِّيُ عِلِْمِه إَِّلَ ِِبَا َشاءَ ۚ َوِسَع ُكْرِسيُُّه الّسَ
اُغوِت َويُْؤِمن بِا ْشُد ِمَن الْغَّيِ ۚ  ََمن يَْبُفْر بِالّطَ َ الّرُ يِن ۖ قَد تَّبنَّيَ ِ الْعَِظيُم * ََل إِْكَراَه ِِف الّدِ ّلّلَ

ُِ ُ َوِلّ يٌع عَلِيٌم * اّلّلَ ُ ََسِ َٰ ََل انِفَصاَم ََلَا ۗ َواّلّلَ الَِّذيَن آمَنُوا   َقَِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثََْق
اُغوُت ُُيِْرُجوََنُم ّمَِن النُّورِِ لَُماِت إََِل النُّوِر ۖ َوالَِّذيَن كَفَُروا أَْولِيَاُؤُهُم الّطَ  ُُيِْرُجُهم ّمَِن الّظُ
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ََٰئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم  ِيهَا َخالُِدونَِ لَُماِت ۗ أُول  إََِل الّظُ
َماَواِتِ ِ مَا ِِف الّسَ َّ ُ ۖ  ّلّلِ َومَا ِِف اْْلَْرِض ۗ َوإِن تُبُْدوا مَا ِِف أَنُفِسُبْم أَْو ُُتُْفوُه ُُيَاِسبُْبم بِِه اّلّلَ

َِ ُسوُل ِِبَا أُنِزَل إِل َٰ كُّلِ َشْيء  قَِديٌر * آمََن الّرَ ُ عَََل ُب مَن يََشاُء ۗ َواّلّلَ يِْه  َيَغِْفُر َِلَن يََشاُء َويُعَّذِ
بِِّه َواَْلُْؤمِِ ُسلِِه ۚ ِمن ّرَ ُق بنَْيَ أََحد  ّمِن ّرُ ِ َومَََلِئَبتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه ََل نُفَّرِ نُوَن ۚ كُّلٌ آمََن بِاّلّلَ

ُ نَفِْسا إَِّلَ ُوْسعَهَا ُكَلُِّف اّلّلَ عْنَا َوأََطعْنَا ۖ ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَيَْك اَْلَِصْيُ * ََل ي  ََلَا مَا  َۚوقَالُوا ََسِ
َِكَسَِ ا بَْت َوعَلَيْهَا مَا اْكتََسبَْت ۗ َربَّنَا ََل ُتَؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا أَْو أَْخَطأْنَا ۚ َربَّنَا َوََل ََتِْمْل عَلَيْن

لْنَا مَا ََل َطاقَةَ لَنَا بِِه ۖ َواعُْف عَنَِّ َواغِْفْر لَنَا  اإِْصِرا كََما َحَلْتَُه عَََل الَِّذيَن ِمن قَبْلِنَا ۚ َربَّنَا َوََل َُتَّمِ
ْكَا ِِريَنِ  َواْرَحْنَا ۚ أَنَت مَْوََلنَا  َانُصْرنَا عَََل الْقَْوِم ال

5 

َِ َمُد * لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد * َولَْم ي ُ الّصَ ُ أََحٌد * اّلّلَ ِحيِم * ُقْل ُهَو اّلّلَ ْحََِٰن الّرَ ِ الّرَ ُبن بِْسِم اّلّلَ
 لَُّه ُكُفوِا أََحٌد .

6 

ِحيِم * ُقْل أَُعوُذ بَِرّبِ الْفَلَِق * ِمن َشّرِ مَا َخلََق * َوِمن َشّرِ غَاِسق  إِذَا  ْحََِٰن الّرَ ِ الّرَ بِْسِم اّلّلَ
 َوقََف * َوِمن َشّرِ النَّّفَاثَاِت ِِف الُْعقَِد * َوِمن َشّرِ َحاِسد  إِذَا َحَسَد 

7 

ِحيِم * ُقْلِ ْحََِٰن الّرَ ِ الّرَ ََِٰه النَّاِس * ِمن َشّرِ  بِْسِم اّلّلَ أَُعوُذ بَِرّبِ النَّاِس * مَلِِك النَّاِس * إِل
 الَْوْسَواِس اْلَْنَّاِس * الَِّذي يَُوْسِوُس ِِف ُصُدوِر النَّاِس * ِمَن اْلِْنَِّة َوالنَّاِس .

8 

ِ ََل َشِريَْك لَُه، ، َواْْلَْمُد ّلِلَّ ِ ََل إِلََه إَِّلَ ُهَو َوإِلَيِْه اَْلَِصْْيُ .  أَْمَسيْنَا َوأَْمََس اَْلُلُْك ّلِلَّ  9 

د  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه وَِ ْخََلِص، َوعَََل ِديِْن نَبِيِّنَا ُُمَّمَ ْسََلِم، َوكَلَِمِة اْْلِ َسلََّم، اَْمَسيْنَا عَََل  ِْطَرِة اْْلِ 10 
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ِنيْفِا َومَا كَاَن ِمَن ا َْلُْشِرِكنْيَ .َوعَََل ِملَِّة أَبِيْنَا إِبَْراِهيَْم َح  
َِ ،  َأَتِّمَ عَلَّيَ نِعَْمتََك َوعَا ِيَتََك َوِسْْت ْ أَْمَسيُْت مِنَْك ِِفْ نِعَْمة  َوعَا ِيَة  َوِسْْت  َك ِِفْ اَللَُّهّمَ إِّّنِ

نْيَا َواْْلَِخَرِة .  يِْن َوالّدُ  الّدِ
11 

ْ ِمْن نِعَْمة  أَْو بِأََحد  ِمْن َخلْقَِك  َِمنَْك َوْحَدَك ََلَشِريَْك لََك  َلََك اْْلَْمُد  اَللَُّهّمَ مَا أَْمََس ِِب
ْبُر .   َولََك الّشُ

12 

َنْبَغِْي ِْلَََلِل َوْجِهَك الَْبِريِْم َوعَِظيِْم ُسلَْطاِنَك . ْ لََك اْْلَْمُد كََما ي  13 يَاَرِّبِ

د  نَِبيِّا َوَرُسْوَِل، َوبِالُْقْرأَِن إِمَامِا، َوبِاَْلُسِْ ْسََلِم ِديْنِا، َوِِِِبَُحّمَ لِِمنْيَ َرِضيُْت بِاهلِل َربِّا، َوبِاْْلِ
نْيَ . ِحِ ْ عِلِْما َوْرُزقِِْن  َهِْما بَِرْحَتَِك يَآاَْرَحَم الّرَ ْ ِزدِّْن  إِْخَوانِا . َرِّبِ

14 

َِ ْمِدِه عََددَ َخلْقِِه َوِرَضا نَْفِسِه َوِزنَةَ عَْرِشِه َوِمَدادَ كَلَِماتِِه .ُسبَْحاَن اهلِل َوِب  15 

ِميُع الْعَلِيُم . َماءِ َوُهَو الّسَ ِه َشْيٌء ِِف اْْلَْرِض َوََل ِِف الّسَ  16 بِْسِم اهلِل الَِّذي ََل يَُضّرُ مََع اَْسِ

 17 اَللَُّهّمَ إِنَّا نَُعوُذبَِك ِمْن أَْن نُْشِرَك بَِك َشيْئِا نَعْلَُمُه َونَْستَغِْفُرَك َِلَا ََل نَعْلَُمُه . 

 18 أَُعْوُذ بِكَلَِماِت اهلِل التَّاّمَاِت ِمْن َشّرِ مَا َخلََق . 

ْ أَُعْوُذبَِك ِمَن اَْلَّمِ َواْْلََزِن، َوأَُعوِْ ُذبَِك ِمَن الْعَْجِز َوالَْبَسِل، َوأَُعْوُذبَِك ِمَن اَللَُّهّمَ إِِّنّ
َجاِل . يِْن َوقَهِْر الِرّ  اْْلُْْبِ َوالْبُْخِل، َوأَُعْوُذبَِك ِمْن غَلَبَِة الّدَ

19 

عَا ِِِنْ ِِفْ قَلْبِْي .  اَللَُّهّمَ عَا ِِِن ِِف بََدِّن، اَللَُّهّمَ عَا ِِِن ِِف ََسْعِي، اَللَُّهّمَ عَا ِِِن ِِف بََصِري، اَللَُّهّمَِ  20 

 21 اَللَُّهّمَ إِّّنِ أَُعْوُذبَِك ِمَن الُْبْفِر َوالْفَْقِر، َوأَُعْوُذبَِك ِمْن عََذاِب الْقَْْبِ، َْل إِلََه إَِّلَ أَنَْت .
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، َْل إِلََه إَِّلَ أَنَْت، َخلَقْتَِِن َوأَنَا عَبُْدَك، َوأَنَا  عَََل عَهِْدَك َوَوعِْدَك مَا اَللَُّهّمَ أَنَْت َرِّبِ
، َو أَبُْوُء بَِذنْبِي،  َاغِْفْر ِل  اْستََطعُْت، أَُعْوُذبَِك ِمْن َشّرِ مَا َصنَعُْت، أَبُْوُء لََك بِنِعَْمتَِك عَلَّيَ

نُْوَب إَِّلَ أَنَْت .   َإِنَُّه َلَ يَغِْفُر الّذُ
22 

َو اْْلَّيُ الْقَيُّوُم َوأَُتوُب إِلَيِْه . أَْستَغِْفُر اهللَ الَِّذي َْل إِلََه إَِّلَ هُِ  23 

ِِّدنَا إِبَْراِهيْمَِ ، كََما َصلَّيَْت عَـََل َسي د  ِِّدنَا ُُمَّمَ د  َوعَََل آِل َسي ِِّدنَا ُُمَّمَ  اَللَُّهّمَ َصّلِ عَََل َسي
َِ د  َوع ِِّدنَا إِبَْراِهيَْم، َوبَاِرْك عَََل َسيِِّدنَا ُُمَّمَ ، كََما بَاَرْكَت َوعَََل آِل َسي د  ِِّدنَا ُُمَّمَ ََل آِل َسي

يٌْد ََمِيٌْد .  ، إِنََّك َحِ ِِّدنَا إِبَْراِهيَْم ِِفْ الْعَاََلنِْيَ ِِّدنَا إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل َسي  عَََل َسي
24 

ُ أَْكَْبُ . ، َوَْل إِلََه إَِّلَ اهللُ، َواّلّلَ ِ  25 ُسبَْحاَن اهلِل، َواْْلَْمُد ّلِلَّ

يُْت َوُهَو عَََل كُِلّ شَِ َـَه إَِّلَ اهلُل َوْحَدُه ََلَشِريَْك لَُه، لَُه اَْلُلُْك َولَُه اْْلَْمُد ُُيْيِْي َوُُيِ ْيء  قَِديُْر َْل إِل  26 

إِلَيَْك .ُسبَْحانََك اللَُّهّمَ َوِبَْمِدَك، أَْشهَُد أَْن َْل إِلََه إِّْلَ أَنَْت، أَْستَغِْفُرَك َوأَتُْوُب   27 

نَّبِّيِ اْْلُّمِّيِ َوعَََل آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلِّْم  د  عَبِْدَك َوَرُسْولَِك ال ِِّدنَا ُُمَّمَ اَللَُّهّمَ َصّلِ عَََل َسي
تَْسلِيِْما عََددَمَا أََحاَط بِِه عِلُْمَك َوَخّطَ بِِه قَلَُمَك َوأَْحَصاُه ِكتَابَُك، َواْرَض اللَُّهّمَ عَْن 

، َوعَِن التَّابِعنِْيَ َوتَابِعِيِْهمَِْسا َحابَِة أَْْجَعنِْيَ ، َوعَِن الّصَ  دَاتِنَا أَِِب بَْبر  َوُعَمَر َوُعثَْماَن َوعَلِّي 
يِْنِ  بِإِْحَسان  إََِل يَْوِم الّدِ

28 

َِ ، َواْْل ا يَِصُفْوَن، َوَسََلٌم عَََل اَْلُْرَسلنِْيَ ِة عَّمَ ِ َرّبِ الْعَاََلنِْيَ . ُسبَْحاَن َربَِّك َرّبِ الْعِّزَ ْمُد ّلِلَّ  29 
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TPA ALBA 

Terjemahan  
Al Ma’tsurat Sugra untuk Waktu Sore 

 

1.  Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang 
terkutuk 

2.  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang (1) Segala puji bagi Allah, 
Tuhan semesta alam. (2) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (3) Yang menguasai di Hari 
Pembalasan. (4) Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta 
pertolongan. (5) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (6) (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau 
beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka 
yang sesat. (7) (QS. Al-Fatihah : 1 – 7). 

3.  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Laam Miim (1) Kitab 
(Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (2) (yaitu) mereka 
yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki 
yang Kami anugerahkan kepada mereka. (3) dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) 
yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka 
yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. (4) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari 
Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (5) (QS. Al Baqoroh : 1 – 5). 

4.  Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus 
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan 
di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa 
yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak 
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (255) Tidak ada 
paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 
yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (256) Allah Pelindung orang-orang yang beriman; 
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang 
kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada 
kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (257) (QS. Al 
Baqoroh : 255 – 257) 

5.  Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu 
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan 
membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa 
yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. (284) Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari 
Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-
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malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-
bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: 
“Kami dengar dan kami taat”. (Mereka berdoa): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada 
Engkaulah tempat kembali”. (285) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “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”. (286) (QS. Al Baqoroh : 284 – 286) 

6.  Dengan menyebut nama Allah Yang Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah: “Dialah Allah, Yang 
Maha Esa. (1) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (2) Dia tiada 
beranak dan tidak pula diperanakkan, (3) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. (4) 
(QS. Al-Ikhlash : 1 – 4)  

7.  Dengan menyebut nama Allah Yang Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah: “Aku berlindung 
kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, (1) dari kejahatan makhluk-Nya, (2) dan dari kejahatan 
malam apabila telah gelap gulita, (3) dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, (4) dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki”. (5) (QS. Al-Falaq : 
1 – 5)  

8.  Dengan menyebut nama Allah Yang Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah: “Aku berlindung 
kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. (1) Raja manusia. (2) Sembahan 
manusia. (3) Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, (4) yang membisikkan 
(kejahatan) ke dalam dada manusia, (5) dari (golongan) jin dan manusia. (6) (QS. An-Nas : 1 – 6)  

9.  Kami masuk waktu sore dan masuk waktu sore pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, 
tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan pada-Nya tempat kembali. 

10.  Kami masuk waktu sore di atas fitrah Islam dan kalimat tauhid, di atas agama Nabi kami 
Muhammad SAW, dan diatas ajaran bapak kami Ibrahim as yang hanif. Dan ia bukan termasuk 
golongan orang-orang yang musyrik.  

11.  Yaa Allah, sesungguhnya aku memulai sore ini dengan kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan-
Mu. Maka sempurnakanlah untukku kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu itu dalam 
agamaku, dunia dan juga akhirat.  

12.  Yaa Allah, segala nikmat yang sore ini menyertaiku atau siapa pun di antara makhluk-Mu, hanyalah 
dari-Mu semata tiada sekutu bagi-Mu, Maka bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu rasa syukur.  

13.  Yaa Tuhanku, bagi-Mu segala puji sebagaimana yang selayaknya untuk kemuliaan wajah-Mu dan 
keagungan kekuasaan-Mu.  

14.  Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Al Qur’an 
sebagai imam, dan Umat Muslim sebagai saudara. Yaa Tuhaku, tambahkanlah aku akan ilmu, dan 
berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Wahai Dzat Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. 

15.  Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya, selera diri-Nya, seberat 
timbangan ‘Arsy-Nya dan sebanyak tinta (bagi) kata-kata-Nya.  

16.  Dengan nama Allah, yang selama bersama nama-Nya tidak ada sesuatu pun di bumi ataupun di 
langit yang dapat membahayakan. Dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  

17.  Yaa Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang 
kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada-Mu untuk sesuatu yang tidak kami ketahui.  

18.  Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan.  
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19.  Yaa Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa gelisah dan sedih, dan aku berlindung kepada-Mu 
dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan bakhil, dan 
juga aku berlindung kepada-Mu dari tekanan hutang, dan kesewenang-wenangan orang.  

20.  Yaa Allah, sehatkanlah badanku. Yaa Allah sehatkanlah pendengaranku. Yaa Allah sehatkanlah 
penglihatanku. Yaa Allah sehatkanlah qolbunku (hatiku).  

21.  Yaa Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepada-Mu 
dari adzab kubur. Tiada Tuhan kecuali Engkau.  

22.  Yaa Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah 
hamba-Mu. Aku memegang teguh janji-Mu, semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari 
keburukan perbuatanku. Aku mengakui banyaknya nikmat (yang Engkau anugerahkan) kepadaku 
dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tiada yang sanggup 
mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. 

23.  Aku mohon ampun kepada Allah, yang tiada Tuhan kecuali Dia. Yang Maha hidup kekal dan 
senantiasa mengurus (makhluk-Nya) dan aku bertaubat kepada-Nya.  

24.  Yaa Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad serta keluarga junjungan 
kami Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada junjungan kami 
Nabi Ibrahim beserta keluarga junjungan kami Nabi Ibrahim. Limpahkanlah barokah kepada 
junjungan kami Nabi Muhammad dan beserta keluarga junjungan kami Nabi Muhammad, 
sebagaimana Engkau telah limpahkan barokah kepada junjungan kami Nabi Ibrahim beserta 
keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Terpuji lagi Maha 
Mulia.  

25.  Maha Suci Allah, Segala Puji bagi Allah, Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar.  

26.  Tiada Tuhan melainkan Allah semata. Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan, bagi-Nya 
segala puji, yang menghidupkan dan juga mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. 

27.  Maha Suci Engkau yaa Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan 
Engkau, aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu. 

28.  Yaa Allah, berilah sholawat kepada Muhammad; hamba-Mu, dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi. Juga 
kepada keluarga dan para sahabatnya, serta berilah keselamatan sebanyak yang terjangkau oleh 
ilmu-Mu, yang tercatat oleh pena-Mu; dan yang terangkum oleh kitab-Mu. Ridhailah yaa Allah para 
pemimpin kami Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta semua sahabat, semua tabi’in dan orang-
orang yang mengikuti mereka sampai hari Pembalasan. 

29.  Maha Suci Tuhanmu, Pemilik segala kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan. Keselamatan 
semoga tercurah kepada para utusan dan segala puji bagi Allah. Tuhan sekalian alam. 

 

 

 


