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ZIKIR DAN DOA MUNAJAT 

MASJID-MASJID NEGERI SELANGOR 

 

  

له إ لََه ا  ْن ال  ْشهَُد    ال ا

ن  و  لهِ  اُمَحمدً  ْشَهُد   رُسوُل ا

لَه الَعِظيمَ   َتْغِفُر ا ومَ  ال ُهَو الحي ا لََه ا الِذي َال  ْس  ليهِ ا تُوُب  وَ  الق

لِه  اَن ا َ ْب ِلِه َوَالِ ُس لُه ا لََه إ  َوالَحْمُد  لُه َوا َرُ  ال ا  ْك

َْس لَهَا ِمْن ُدوِن  َ  ةلِه كَاِشفَ ال

له اَلَْمِلُك الَْحق ا لَه ا َال  ْنُ ال ال ا لهِ  ُمَحّمدٌ  ُمِب   رُسوُل ا

ْدِ  ْن َصاِدُق الَْو ِم  ا

 َ لُه  َ  َ ا لُه  لهُ  ا  ا

َالِل وَ َ  َ ِن اال   ْكَرامِ اال َذال َلَى ِد ْنَا    ْسَالمِ ِم

ْنَ  ْجَمِع ِلِه َوَصْحِبِه  َلى  َ مُحمٍد َو ِد ّيِ َلى َس لّهُم َصّلِ    ا
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نَا لَكَ  ، َحْمًدا يَُوافِى نَِعَمهُ َويُـَدافُِع نِقََمهُ َويَُكافِئُ َمِزْيَدهُ ،  نَ يْ مِ الَ العَ  بِّ رَ  للهِ  دُ مْ الحَ   الَحْمُد يَاَربـَّ

  . َكَما َيْنَبِغى ِلَجالَِل َوْجِهَك َوَعِظْيِم ُسـْلَطانِك

َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم تَْسِلْيًما َكِثْيًرا بَِرْحَمتَِك يَااَْرَحُم  دٍ اللُّهمَّ َصّلِ َعلى َسـيِِّدنا ُمَحمَّ 

اِحِمْينَ    . الرَّ

  بِْسِم اللَِّه الَِّذي َال يَُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء فِي اْألَْرِض َوَال فِي السََّماِء، َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم . 

  . َما َخلَقَ  اِت ِمن َشرِّ التّامَّ  عُوذُ ِبكِلَماِت اللهِ نَ

  . َنُكوَننَّ ِمْن اْلَخاِسِرينَ َربَّنَا َظَلْمنَا أَنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر َلنَا َوتَْرَحْمنَا لَ 

  . َوَدَرِك الشَّقَاِء َوُسوِء اْلقََضاِء َوَشَماتَِة اْألَْعَداءِ  عُوذُ بَِك ِمْن َجْهِد اْلبََالءِ نَ االلهمَّ إنَّ 

 مَّ للهُ ا،  وتُ مُ الذى ال يَ  ىِّ لى الحَ عَ  نَالْ كَّ وَ وتَ  كوتِ لَ المَ  بِّ رَ بِ  نَامْ صَ تَ واعْ  ةِ زَّ ى العِ ذِ بِ  انَّ صَّ حَ تَ 

ةً َوِمْن  اءَ بَ ا الوَ نَّ عَ  فْ رِ اصْ  والشََّدائَِد َواْلِمَحَن َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن ِمْن بَلَِدنَا َهَذا َخاصَّ

ةً    . ريْ دِ قَ  ءٍ ىْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  كَ إنَّ  يفُ طِ يا لَ  كَ فِ طْ لُ بِ ، َسائِِر بَِالِد الَُمْسِلِمْيَن َعامَّ

  بِ وْ التَّ  لَ ابِ ا قَ يَ وَ  بِ نْ الذَّ  رَ افِ ا غَ يَ  مَّ هُ اللّ 

Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika 

Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, 

nescaya jadilah kami daripada orang-orang yang rugi. 

Ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami dengan kezaliman yang 

banyak. Tiada siapa yang dapat mengampuni segala dosa melainkan 

Engkau. Maka Ampunilah dosa-dosa kami dengan keampunan 

daripadaMu dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Mengasihani. 
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Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, kejahilan kami dan keborosan kami 

dalam urusan kami yang Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. 

Semua yang demikian itu adalah daripada kelemahan kami sendiri. Ya 

Allah, ampunilah apa yang telah terdahulu kami telah lakukan, ampunilah 

apa yang terkemudian kami laksanakan, dan ampunilah apa yang kami 

kerjakan secara rahsia atau secara terang-terangan, sesungguhnya 

Engkaulah yang lebih mengetahuinya daripada diri kami.  

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua-dua ibu bapa kami, serta 

dosa sekalian orang yang beriman. Janganlah Engkau jadikan dalam hati 

kami, perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang 

beriman. Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan 

rahmatMu. 

مُ يْ حِ رَ ا يَ وَ  نُ مَ حْ ا رَ يَ  مَّ هُ اللّ   

Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganMu daripada wabak 

covid-19, segala penyakit, keburukan tingkah laku, dan mala petaka. 

Ya Allah, kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimahMu yang 

sempurna, yang tidak akan dijangkau oleh semua makhluk sama ada 

orang baik atau orang zalim, daripada segala kejahatan ciptaanNya, 

daripada sesuatu yang turun dari langit, daripada kejahatan yang naik ke 

langit, daripada kejahatan yang berada dibumi, daripada kejahatan yang 

keluar dari bumi, dan daripada segala kejahatan fitnah malam dan siang, 

melainkan yang datang bersamanya kebajikan. Wahai Tuhan yang Maha 

Pemurah. 

Ya Allah, hilangkanlah segala kesengsaraan wahai Tuhan bagi manusia, 

sembuhkanlah semua yang sakit sesungguhnya Engkau adalah Tuhan 

yang menyembuhkan, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan 

daripadaMu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. 
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َستَّاُر َويَا َفعَّاُل ِلَما يُِرْيدُ اللُّهمَّ يَا   

Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganMu daripada 

menanggung ujian yang berat, kesengsaraan yang bersangatan dan taqdir 

yang buruk. 

Ya Allah, kami berlindung diri dengan zat yang mempunyai kemuliaan dan 

kami berpegang dengan perintah dan kerajaanMu yang maha besar, dan 

kami menyerahkan diri kepadaMu zat yang hidup yang tidak akan mati 

selama-lamanya. Ya Allah, hindarilah kami daripada wabak, kesulitan, 

kejahatan dan segala dugaan yang nyata dan tersembunyi khusunya di 

negeri kami ini dan Negara umat Islam amnya, dengan kelembutanMu ya 

Allah Tuhan maha berlemah lembut. Sessungguhnya Engkau Maha 

Berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah yang selayaknya memberi 

perkenan. 

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadaMu kesejahteraan di dunia 

dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadaMu 

keampunan dan kesejahteraan dalam urusan agama, dunia, ahli keluarga 

dan harta kami. Ya Allah, tutuplah aib kami dan berikanlah ketenteraman 

di hati kam. Ya Allah, peliharalah kami dari arah hadapan, belakang, 

kanan, kiri dan atas kami.   

ْكَرامِ اللُّهمَّ يَا  َذا الَجَالِل َواْإلِ  

Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada musnahnya nikmatMu 

kepada kami, daripada berubahnya ketenteraman dariMu, daripada 

mengejutnya seksaanMu dan daripada segala kemurkaanMu. 

Ya Allah, berikanlah kesihatan pada badanku, Ya Allah berikanlah 

kesihatan pada pendengaranku, Ya Allah berikanlah kesihatan pada 

penglihatanku. 
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Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama yang menjadi benteng pelindung 

urusan kami, ya Allah, perbaikilah bagi kami dunia yang menjadi tempat 

kehidupan kami, ya Allah, perbaikilah bagi kami akhirat yang menjadi 

tempat kembali kami. Jadikanlah baki kehidupan ini sebagai peluang bagi 

kami dalam melakukan segala kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai 

kebebasan kami daripada segala kejahatan. 

Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan kami dan Engkaulah 

yang akan mematikan kami. Ya Allah, Engkau memiliki hak menghidupkan 

dan mematikan. Jika Engkau menghidupkan diri kami, maka peliharalah 

kami, dan jika Engkau mematika kami, maka ampunilah kami. Ya Allah aku 

memohon keselamatan kepadaMu. 

 

ِل َعاِفيَِتَك َوفَُجاَءةِ نِْقَمتَِك َوَجِميعِ َسَخِطكَ نَ االلُهمَّ إِنَّ     . عُوذُ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك َوتََحوُّ

 انَدِ يِّ سَ  لىعَ  ى اللهُ لَّ صَ وَ .  ارِ النَّ  ابَ ذَ ا عَ نَقِ وَ  ةَ نَسَ حَ  ةِ رَ خِ ي اْآل فِ وَ  ةً نَسَ ا حَ يَ نْ ا في الدُّ نَا آتِ نَربَّ 

دٍ   . نَ يْ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  للهِ  دُ مْ حَ الْ . وَ  مَ لَّ سَ وَ  كَ ارَ بَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ لى آلِ عَ وَ  ُمَحمَّ

 

 

Disediakan oleh: 

Jabatan Mufti Negeri Selangor 


