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Berikut ini adalah doa-doa yang dibaca dalam istighotsah, sebagaimana dalam buku 
“Panduan Praktis Istighotsah” oleh Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama 
(LDNU): 

ِحیم ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

 x1 الفَاتَِحة

(Surat Al-Fatihah) 

  x3 أْستَْغفُِر هللاَ اْلَعِظْیمَ 

Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung 

ةَ إالَّ بِا rِ اْلَعلِيِّ اْلَعِظْیمِ   x3 َال َحْوَل َوَال قُوَّ

Tiada daya untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pemeliharaan Allah dan tiada kekuatan 
untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah 

دٍ  ٍد َوَعلَى آِل َسیِِّدنَا ُمَحمَّ  x3 أللَّھُمَّ َصلِّي َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

Ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad 
berserta keluarganya 

 x40 إنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّالِِمْینَ  َال إلھَ إالَّ أْنَت ُسْبَحانَكَ 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, Sungguh aku 
termasuk orang-orang yang telah berbuat dzalim 

 x33 یَا َهللاُ یَا قَِدْیمُ 

Wahai Allah, wahai Dzat yang ada tanpa permualaan 

 x33 ا بَِصْیرُ یَا َسِمْیُع یَ 

Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat 

 x33 یَا ُمْبِدُع یَا َخالِقُ 

Wahai Dzat yang mewujudkan sesuatu dari tidak ada, wahai Dzat Yang Maha Pencipta 



 x33 یَا َحفِْیظُ یَا نَِصْیُر یَا َوِكْیُل یاَ هللاُ 

Wahai Dzat yang memelihara dari keburukan dan kebinasaan, wahai Dzat Yang Maha 
Menolong, wahai Dzat yang menjamin rizki para hamba dan mengetahui kesulitan-kesulitan 
hamba, ya Allah 

 x33 یَا َخيُّ یَا قَیُّْوُم بَِرْحَمتَِك أْستَِغْیثُ 

Wahai Dzat Yang Hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu aku 
memohon pertolongan-MU 

 x41 یَا لَِطیْفُ 

Wahai Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 

 x33 أْستَْغفُِر هللاَ اْلَعِظْیَم إنَّھُ َكاَن َغفَّاًرا

Aku mohon ampung kepada Allah Yang Maha Agung, sunggu Allah Dzat Yang Maha 
Pengampun 

ٍد قَْد َضاقَْت ِحْیلَتِي أْدِرْكنِي   أللَّھُمَّ َصلِّي َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

  یَا َهللاُ 

x3 

Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, 
sungguh telah habis daya dan upayaku maka tolonglah kami, Ya Allah Ya Allah Ya Allah 

ِد الِّذي تَْنَحلُّ بِِھ اْلُعقَُد َوتَ  ا َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ ْنفَِرُج بِِھ اْلُكَرُب َوتُْقَضى بِِھ أللّھُمَّ َصلِّي َصَالةً َكاِملَةً َوَسلِّْم َسَالًما تَاّمً
َغائُِب َوُحْسُن اْلَخَواتِِم َویُْستَْسقَى اْلَغَماُم بَِوْجِھِھ اْلَكِرْیِم َوَعلَى آلِِھ َوَصْحبِِھ فِْي ُكلِّ لَْمحَ  اْلَحَوائُِج َوتُنَاُل بِھِ  ٍة الرَّ
 x1 َونَفٍَس بَِعَدِد ُكلِّ َمْعلُْوٍم لَكَ 

Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang 
penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan 
dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, 
dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang 
mulia hujanpun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, 
di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau 

 x41 یَا بَِدْیعُ 

Wahai Dzat yang menciptakan makhluk tanpa ada contoh sebelumnya 

 x33 َحْسبُنَا هللاُ َونِْعَم اْلَوِكْیلُ 

Cukup bagi kami Allah, dan Dia sebaik-baik penolong 



 x1 ی����س

(Surat Yasiin) 

 x3 هللاُ أْكبَُر یَا َربَّنَا َوإلَھَنَا َوَسیَِّدنَا أْنَت َمْوَالنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرْینَ 

Allah maha besar maha mulia, Wahai Tuhan kami, sesembahan kami, tuan kami, Engkau-lah 
penolong kami, menangkan kami atas orangorang kafir 

ْوَء بِأْلِف أْلِف أْلِف َال َحوْ  ْنتُُكْم بِاْلَحيِّ اْلقَیُّْوِم الَِّذْي َال یَُمْوُت أبًَدا َوَدفَْعُت َعْنُكُم السُّ ةَ َحصَّ إالَّ بِا rِ اْلَعلِيِّ  َل َوَال قُوَّ
 x3 اْلَعِظْیمِ 

Aku mohonkan pemeliharaan untuk kalian kepada Dzat yang maha hidup dan terus menerus 
mengatur hamba-Nya yang tidak pernah mati selamanya, dan aku tolak dan hindarkan dari 
kalian segala keburukan dengan sejuta bacaan “La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 
adzim” 

 x3 اْلَحْمُد rِ الَِّذْي أْنَعَم َعلَْینَا َوھََدانَا َعلَى َدْیِن اإلْسَالمِ 

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan petunjuk kepada agama Islam 

ْوَء إالَّ هللاُ بِْسِم هللاِ َماَشاَء هللاُ َما بِْسِم هللاِ َماَشاَء هللاُ َال  َكاَن  یَُسْوُق اْلَخْیَر إالَّ هللاِ بِْسِم هللاِ َماَشاَء هللاُ َال یَْصِرُف السُّ
ةَ إالَّ بِا rِ اْلَعلِيِّ اْلَعِظْیمِ   x1 ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن هللاِ بِْسِم هللاِ َماَشاَء هللاُ َال َحْوَل َوَال قُوَّ

Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada yang 
mendatangkan kebaikan kecuali la. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan 
kehendak-Nya, tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali la. Dengan nama Allah 
yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada kenikmatan melainkan dari 
Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tiada daya 
untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah dan tiada kekuatan untuk 
menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang maha Mulia dan 
maha agung 

 x3 َسأْلتَُك یَا َغفَّاُر َعْفًوا َوتَْوبَةً َوبِاْلقَْھِر یَا قَھَّاُر ُخْذ َمْن تََحیََّال 

Ya Allah, aku memohon ampunan dan taubat yang diterima kepada-Mu Ya Allah yang maha 
pengampun, dan dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu Wahai Dzat yang maha mengalahkan, 
tundukkan dan hukumlah orang yang melakukan tipu muslihat dan ingin mencelakai kami 

ْن ظَلََمنَا َواْلُمْسلِِمْیَن َوتََعدَّى َعلَْینَا َوَعلَى  یَا َجبَّاُر یَا قَھَّاُر یَا َذا ِدْیِد ُخْذ َحقَّنَا َوَحقَّ اْلُمْسلِِمْیَن ِممَّ اْلبَْطِش الشَّ
 x3 اْلُمْسلِِمْینَ 

Wahai Dzat yang maha mengalahkan, maha menundukkan, Dzat yang keras azab-Nya, 
ambilkan hak-hak kami dan hak-hak umat Islam dari orang-orang yang menzhalimi kami dan 
menzhalimi umat Islam, yang telah menganiaya kami dan menganiaya umat Islam 

 x1 الفَاتَِحة



(Surat Al-Fatihah) 
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