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 ِن الرَِّحيمِ الرَّْحم ِمْسِب اهلِل 
ً  ُُرَِِِّّ ُُ اللُّٰهمَّ َصِلِّ ََعم اْْلَْمُد هلِلِ رَِبِّ الَْعالَِمنَي،  ََ د َص َمَّ ُُ ِيِِّدََا  ََ  

ُط  ََ  َوُُنَِشِّ َْ ِء ِديِْن اِْلِ ََ َهاَد ِِلِْحيَاِء َوإِْع ُس بَِها اْْلِ َهاِر َوُُتَِمِّ ْْ
ِم َوإِ

ْْ َشَعائِِرهِ ََعم  ِر ََ ِلِّْم، اهلَُل وَََعم  َقِة ََجِْعيَِّة َنْهَضِة الُْعلََماءِ   ََ ِِ َو ِِ ْْ ِ وََص ِِ ل  ا
ِء ََكَِمِة اهللِ  ََ ْهَل ََجِْعيَِّة َنْهَضِة الُْعلََماِء ِِلِْع

َ
ِِِّْت َواَُُْصْ أ 1اهلَُل اهلَُل اهلَُل ثَ

 
 ْيِْقْظ قُلُوَْب الُْعلََماِء َوالُْمْسِلِمنْيَ ِمن

َ
ُم الَْعِميِْق ََْوِم َغْفلَِتهِ  اللُّٰهمَّ أ

ِ ََجِْعيَََََّا ََجِْعيََّة َواْهِدِهْم إِلم 
َْ َ
ي ُّْوُم أ ََ ََ ُّ يَا  ِِيِْل الرََّشاِد  اللُّٰهمَّ يَا  ََ  

ِيِّ  ََ   ً ِة َِة  إِلم َنْهَضِة الُْعلََماِء َحيَا ََ َ ََ ً    يَْوِم الِْقيَاَمِة بِ ُِ َحَيا ََّ ِييَ ْْ فَلََُ
يَِِّة   ََ   :(٧٩)انلْل   ُهْم ِمَن َْ ً  ِمَن انلَّاِس َتْهوِي ِإََلِْهْم َواْرُز فْئَِد

َ
فَاْجَعْل أ
ً  ََغِِلَة   (٧٩٩)ابراهيم:  اثلََّمَراِت لََعلَُّهْم يَْشُكُروَن  ُهْم قُوَّ َْ ٍل  ََعم َواْرُز َِ ِّ بَا

ُكِ
وٍْء لََعلَُّهْم َيتَُّقْونَ  َُ الٍِم َوفَاِحٍش َو َْ   2َو

مَّ 
َ
 ا َبْعُد :أ

 Di hadapan Anda ini sebuah tulisan sederhana tentang dalil-

dalil berdoa pada akhir dan awal tahun hijriyah, berikut teks doa 

                                                           
1 Shalawat Nahdliyyah karya KH Hasan Abdul Wafi Paiton Probolinggo (lahir di 

Pamekasan Madura tahun 1923 dan wafat di PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo 

Jawa Timur pada Rabu, 31 Juli 2000) 
2 Doa ini diriwayatkan KH. Khotib Umar (…-8 Juni 2014), dari ayahnya KH. 

Umar (1904 – 1982) (Pon. Pes. Raudlatul Ulum, Sumberwringin, Kec. 

Sukowono, Jember, dari KH. As’ad Syamsul Arifin (Pon. Pes. Asembagus, 

Situbondo), dari Hadlratusy Syaikh KH. Hasyim Asy’ari (Pon. Pes. Tebuireng, 

Jombang). 
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akhir dan akhir tahun yang saya himpun dari beberapa kitab para 

Ulama. 

 Semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi amal yang 

ikhlas karena Allah Ta’ala. Amin 

 

 

ِني ُُْ 
ُ
ِِ أ ُْت َوإََِلْ ِِ ََُوَّكَّ  َوَما َُْوِفيِِْق إَِّلَّ بِاهلِل َعلَيْ

 
 

Al Faqir Dafid Fuadi 
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A. Pentingnya Berdoa Dalam Setiap Keadaan 

Allah memerintahkan kita berdoa memohon kepada-Nya 

untuk segala sesuatu, dari perkara besar sampai perkara kecil-kecil. 

Allah Ta’ala berfirman: 

اِع ِاَذا  ِجْيُب َدْعَوَة الدَّ
ُ
ْي َقِرْيٌبۗ  ا ِ

ْي َفِان  َك ِعَباِدْي َعن ِ
َ
ل
َ
َوِاَذا َسا

 (181: 2) اِلقرً/َدَعاِن 

Artinya : “Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi 

Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa 

kepada-Ku”.  (Al-Baqarah/2:186) 

 
َ
مُ  َوَقال

ُ
ْي   َربُّك ْسَتِجْب  اْدُعْونِ

َ
مْ  ا

ُ
ك
َ
 ۗۗ ل

ِذْيَن  ِان َ
َّ
ِبُرْوَن  ال

ْ
 َعْن  يَْسَتك

يْ  ْوَن  ِعَباَدتِ
ُ
مَ  َسَيْدُخل  (14: 04/َغفر)   ࣖ ِرْيَن َداِخ  َجَهنَّ

Artinya : “Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya 

akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). 

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau 

beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam 

keadaan hina dina.”  (Gafir/40:60) 

Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Ta’ala berfirman: 
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ِِب َذٍرِّ 
َ
ِّ  َعْن أ ِفيَما َرَوى  مَ لَّ ََ وَ  ِِ يْ لَ عَ   اهللُ ّلَّ َص  َعِن انلَِّبِ
 اهلِل َعِن 

َ
ُِ قَاَل َتَِارََك َوَتَعاَل أ ْمُت يَاِعَِاِدى إِِنِّ » ََّ  َحرَّ

لَْم ََعَ َنفْ  ََ َتَظالَُموا الظ ُّ ا فَ م  َرَّ ُُ ُِ بَيََُْكْم  ِِس وََجَعلْتُ
تَْهُدوِِن  َْ ُِ فَا يَاِعَِاِدى َُك ُُّكْم َضالٌّ إَِّلَّ َمْن َهَدْيتُ
 ُِ َعْمتُ َْ ْهِدُكْم يَاِعَِاِدى َُك ُُّكْم َجائٌِع إَِّلَّ َمْن أَ

َ
أ

ِعْمُكْم يَا ِعَِاِدى َُك ُُّكْم ََعٍر إَِّلَّ  َْ تَْطِعُموِِن أُ َْ َمْن  فَا
ْكُسُكْم يَاِعَِاِدى إََُِّكْم ُُتِْطئُوَن 

َ
تَْكُسوِِن أ َْ ُِ فَا َكَسْوُُ

تَْغِفُروِِن  َْ ا فَا يع  َُوَب ََجِ ِِّْفُر اذل ُّ
َ
ََا أ

َ
بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر َوأ

ِِّْفْر لَُكمْ 
َ
:  (11 /8)  ِصْيْيف مسلم   )رواه أ

1٩٧٩) 

Dari [Abu Dzar] dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dalam 

meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi: 

"Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku 

untuk berbuat zhalim dan perbuatan zhalim itu pun Aku haramkan 

diantara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat 

zhalim! Hai hamba-Ku, kamu sekalian berada dalam kesesatan, 

kecuali orang yang telah Aku beri petunjuk. Oleh karena itu, 

mohonlah petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku akan memberikannya 
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kepadamu! Hai hamba-Ku, kamu sekalian berada dalam 

kelaparan, kecuali orang yang telah Aku beri makan. Oleh karena 

itu, mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku akan memberimu 

makan! Hai hamba-Ku, kamu sekalian telanjang dan tidak 

mengenakan sehelai pakaian, kecuali orang yang Aku beri 

pakaian. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya 

Aku akan memberimu pakaian! Hai hamba-Ku, kamu sekalian 

senantiasa berbuat salah pada malam dan siang hari, sementara 

Aku akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Oleh karena 

itu, mohonlah ampunan kepada-Ku, niscaya aku akan 

mengampunimu!” (HR. Muslim dalam Shahihnya (8/16) : 6737) 

Allah memerintahkan kita untuk memohon kepada-Nya 

dalam urusan sekecil apa pun, sebagaimana dijelaskan dalam hadits 

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam berikut : 

وُل  َُ اَل َر اَل قَ ٍَس قَ ن
َ
 ِِ يْ لَ عَ   اهللُ ّلَّ َص -هللِ اَعْن أ

ا َحَّتَّ »  -مَ لَّ ََ وَ  ََّه ُِ َُك تَ ُِ َحاَج بَّ َحُدُكْم َر
َ
ْل أ

َ
أ يَْس لِ

َع  َط َق ا انْ ذَ ِِ إِ لِ ْع َل ِشْسَع نَ
َ
أ َْس يف الرتمذى ) رواه « ي
 (٧٧12:(181/ 1٧) َِنَ

Dari Anas dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam 

bersabda: "Hendaklah salah seorang dari kalian memohon setiap 

kebutuhannya kepada Rabbnya, hingga tali sandal yang putus pun 

ia tetap memohon kepada-Nya." Abu Isa berkata; "Hadits ini 

derajatnya gharib." Dan hadits ini juga telah di riwayatkan oleh 

beberapa perawi dari Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit Al Bunani 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, namun mereka tidak 
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menyebutkan di dalam sanadnya dari Anas." (HR. at-Tirmidzi 

dalam Sunan-nya (13/181) : 3962) 

Batasan-batasan dalam berdoa, sebagaimana dijelaskan 

dalam hadits Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam berikut : 

 ًَ ِِب ُهَرَْْر
َ
ِّ َعْن أ ِبِ

ُِ قَاَل: مَ لَّ ََ وَ  ِِ يْ لَ عَ   اهللُ ّلَّ َص  َعِن انلَّ ََّ
َ
 ، أ

ْو قَِطيَعِة رَِحٍم 
َ
ََّل يََزاُل يُْستََجاُب لِلَْعِِْد َما لَْم يَْدُع بِإِثٍْم ، أ

يَل : يَا رَ  َِ ِتْعَجاُل ؟ ، َما لَْم يَْستَْعِجْل ،  َْ وَل اهلِل ، َما اَِّل َُ

َر يَْستَِجي ُُ 
َ
قَاَل : َيُقوُل : قَْد َدَعوُْت ، َوقَْد َدَعوُْت ، فَلَْم أ

ََعَء  ََْدُع ادل ُّ ِِسُ ِعََْد َذلَِك َو ْْ اِلخاري  )رواهِِل ، فَيَْستَ
  ٩4٧1 يف صْيِْ : ومسلم 166 : يف األدب املفرد

َِّان  (881  يف صْيِْ : وابن ِح
Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam 

sesungguhnya beliau bersabda : ''Doa seorang hamba Allah tetap 

dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa 

atau memutuskan persaudaraan, atau  selama tidak terburu-buru 

segera dikabulkan.'' Seorang sahabat bertanya, ''Wahai 

Rasulullah, apakah maksud terburu-buru itu?'' Rasulullah 

menjawab, ''Yaitu sesorang mengatakan, 'aku telah berdoa tapi 

aku tidak melihat doaku dikabulkan', lalu dia merasa jenuh dan 

meninggalkan doanya itu. (HR. al-Bukhari dalam al-Adab al-

Mufrad : 655, Muslim dalam Shahihnya : 7037 dan Ibnu Hibban 

dalam Shahihnya : 881) 
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Hubungan Doa dan Qadha 

Dalam hal al-Ghazali memberikan penjelasan sebagaimana 

dikutip oleh an-Nawawi sebagai berikut:  

  عَ مَ  ءِ ََع ادل ُّ  ًُ دَ ائِ ا فَ مَ : فَ  َل يْ َِ  نْ إِ : فَ  اِِل ُّ زَ غَ الْ  اَل : قَ  ٌل ْص فَ 
َ
 نَّ أ

ُ  دَّ رَ مَ  َّلَ  اءَ َض قَ الْ    مْ لَ اعْ فَ ؟  َِ
َ
 دَّ : رَ  اءِ َض قَ الْ  ةِ لَ َُجْ  نْ مِ  نَّ أ

ِ   ٌُ َِ ََ  ءُ ََع ادل ُّ ، فَ ءِ ََع ادل ُّ بِ  ءِ ََ اِْلَ  ،  ةِ ْحَ الرَّ  ودِ جُ وُ وَ  ءِ ََ اِْلَ  ِدِّ رَ ل
 مَ كَ 

َ
ْ  نَّ ا أ ْ ، وَ  ِح ََ الِسِّ  عِ فْ دِلَ   ٌُ َِ ََ  َس الرت ُّ ُ   ٌُ َِ ََ  اءَ مَ ال  وِج رُ ِل

  نَ مِ  اِت َِ انلَّ 
َ
 مَ كَ ، فَ  ِض رْ اأْل

َ
ْ  نَّ ا أ  مَ هْ السَّ  عُ فَ دْ يَ  َس الرت ُّ

 ِط َشْ  نْ مِ  َس يْ لَ ، وَ  ءُ ََ اِْلَ وَ  ءُ ََع ادل ُّ  َك لِ ذَ كَ ، فَ  انِ عَ افَ دَ تَ يَ فَ 
  اءِ َض قَ الْ بِ  اِف رِتَ عْ ِلِ اْ 

َ
ْ ََّل  نْ أ ََ  اهللُ  اَل قَ  دْ قَ ، وَ  حَ ََ الِسِّ  َل مِ  

تَُهمْ  : )اَل عَ تَ  َْ ِل َْ َ
ُخُذوا ِحْذرَُهْم َوأ

ْ
 رَ دَّ قَ فَ  [ 142] النساء : ( َوَْلَأ

 اَل عَ تَ  اهللُ 
َ
 .ُِ َِ َِ ََ  رَ دَّ قَ ، وَ رَ مْ  اأْل

Artinya, “Fasal, Al-Ghazali mengatakan, bila ada pertanyaan, 

‘Apa faedah doa di saat yang sama ketentuan (qadha) Allah tak 

bisa ditolak?’ ketahuilah, kata Al-Ghazali, sesungguhnya menolak 

bala melalui doa merupakan bagian dari qadha secara global. 

Doa menjadi sebab tertolaknya bala dan sebab turunnya rahmat-

Nya sebagaimana perisai menjadi sebab penolak senjata dan air 

menjadi sebab tumbuhnya tanaman di tanah. Ilustrasinya seperti 

perisai yang menolak anak panah sehingga keduanya saling 

berlawanan sebagaimana doa dan bala. Secara sengaja 
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mengosongkan tangan kosong tanpa senjata bukan menjadi syarat 

atas pengakuan qadha. Allah berfirman, (yang artinya) : 

‘Hendaklah mereka waspada dan siapkan senjata,’ (An-Nisa ayat 

102). Allah menentukan suatu hal dan menjadikan penyebabnya,” 

( An-Nawawi, Al-Adzkar, hal. 342). 

 

Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan: 

لَ عْ بَ  نَ كَ وَ  َ  ِف ُض السَّ  سْ ي
َ
 ِِ اِئِ وَ  حَ ُكَّ  ِِ ُِ ََ  َص يِف  اهللَ  ُل أ

جامع العلوم واْلكم )  ِِ اُِ َف شَ لْ عَ وَ  ِِ َِ يْ جِ َح عَ لْ  مِ َّتَّ حَ 
 (21/ 14) 

“Dahulu para salaf meminta kepada Allah dalam shalatnya, semua 

kebutuhannya sampai-sampai garam untuk adonannya dan tali 

kekang untuk kambingnya” (Jami’ Al Ulum wal Hikam, 1/225). 

Berdoa kepada Allah adalah bukti dari penghambaan dan 

kefaqiran kita kepada  Allah Ta’ala, karena doa adalah inti dari 

ibadah. 

 ِّ نَِس بِْن َمالٍِك َعِن انلَِّبِ
َ
 :قَاَل  مَ لَّ ََ وَ  ِِ يْ لَ عَ  اهللُ  ّلَّ َص  َعْن أ

 ًِ ََعُء ُمخ ُّ الِْعَِاَد :  (212/ 12) َِنَيف  الرتمذى  )رواه ادل ُّ
٧1٧8) 
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Dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu ‘Alahi Wa Sallam 

bersabda : Doa adalah inti ibadah. (HR. at-Tirmidzi dalam 

Sunannya (12/262) : 3698) 

 

B. Dalil Berdoa Pada Akhir dan Awal Tahun 

Kalender Hijriah menggunakan perhitungan orbit bulan 

pada bumi. Sehingga kalender Hijriah disebut sebagai kalender 

bulan atau kalender lunar. Dalam kalender Hijriyah masuknya 

tahun baru sama persis dengan bergantinya bulan baru yaitu 

dengan munculnya Hilal. Ada beberapa riwayat tuntunan dari 

sahabat Nabi Shallallahu ‘Alahi Wa Sallam untuk melakukan doa 

ketika pergantian bulan dan tahun. 

 

1. Dalil Berdoa Pada Awal Tahun 

اُب انلَّ »اَل: ِهَشاٍم قَ  بِْن اهلِل  َعِْدِ َعْن  َْ ْص
َ
ِّ ََكَن أ َصّلَّ  ِبِ

ََعَء إَِذا َدَخلِْت السَّ  لََّم، َيتََعلَُّموَن َهَذا ادل ُّ ََ ِِ َو ََُة اهلُل َعلَيْ
ْهُر: امهلل ِو الشَّ

َ
يَماِن،  أ ْمِن، َواِْلِ

َ
ُِ َعلَيََْا بِاأْل ْدِخلْ

َ
أ

ِم، َورِْضَواٍن ِمَن الرَّْحَِن، وََجَواٍز ِمَن  ََ َْ َمِة، َواِْلِ ََ َوالسَّ
يَْطانِ  ط ))رواه  الطَاين يف  «الشَّ :  (221/ 1املعجم األَو

جممع الزوائد ومَِع يف اهليثيم اْلافظ  وقال 1201
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ََاُدُه :  (1٧٧/ 14الفوائد ) َْ ِط، َوإِ ََ ْو
َ
ايِن ُّ يِف اأْل َ ََ َرَواُه الطَّ

 (َحَسٌن 

Dari Abdullah bin Hasyim, ia berkata bahwa para Sahabat 

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam mempelajari doa berikut 

jika memasuki tahun atau bulan : 

َمِة،  امهلل ََ يَماِن، َوالسَّ ْمِن، َواِْلِ
َ
ُِ َعلَيََْا بِاأْل ْدِخلْ

َ
أ

يَْطانِ  ِم، َورِْضَواٍن ِمَن الرَّْحَِن، وََجَواٍز ِمَن الشَّ ََ َْ  َواِْلِ

“Ya Allah, masukan kami ke dalamnya (bulan atau tahun) dengan 

aman, Iman, selamat dan Islam, mendapatkan ridha Yang Maha 

Pengasih dan dijauhkan dari gangguan syetan” (HR ath-

Thabarani, dalam al-Mu’jam al-Ausath  (6/221) : 6241. Al Hafizh 

Al Haitsami berkata dalam al-Majma’ az- Zawaid wa Manba’ al-

Fawaid (10/139) : Diriwayatkan oleh ath-Thabarani, dalam al-

Mu’jam al-Ausath dan sanadnya hasan) 

 

2. Dalil Berdoa Pada Awal Tahun 

ً ، ِمْن  ِمْعُت َعََشَ ََ ََْة قَاَل:  َعْن بَِشرٍي، َمْوََل ُمَعاِو
وِل  َُ اِب َر َْ ْص

َ
لَّ اهلِل أ ََ ِِ َو َحُدُهْم َصّلَّ اهلُل َعلَيْ

َ
َم، أ

ًَ، َيُقولُوَن إَِذا بُو فَْرَو
َ
َل:  ُحَديٌْر أ ََ ُوا الِْه

َ
اْجَعْل  امهلل»َرأ
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ْدِخْل َعلَيََْا ةٍ َِ قِ ََع َشْهَرََا الَْماِِضَ َخرْيَ َشْهٍر، وََخرْيَ 
َ
، َوأ

ْمِن َواِْلِ 
َ
ِم، َواأْل ََ َْ َمِة َواِْلِ ََ يَماِن، َشْهَرََا َهَذا بِالسَّ

عمل اَلوم يف بن السين رواه ا «ْزِق اْْلََسِن ًِ َوالِرِّ َوالُْمَعافَا
الكىن يف دلوَّلِب و ا  101 : (6٧٧والليلة )ص: 

ماء ) ََيعاب اِليف ابن عِد الَ  و 16٧٩:  (٧11/ 2واأَل
 (66/ 2يف معرفة األصْاب )

Dari Basyir, budak Muawiyah, ia mendengar 10 sahabat 

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam, salah satunya Hudair 

Abu Farwah. Para sahabat berdoa jika melihat hilal (bulan baru): 

، َعقِةٍ  اْجَعْل َشْهَرََا الَْماِِضَ َخرْيَ َشْهٍر، وََخرْيَ ع امهلل»
ْمِن 

َ
ِم، َواأْل ََ َْ َمِة َواِْلِ ََ ْدِخْل َعلَيََْا َشْهَرََا َهَذا بِالسَّ

َ
َوأ

ْزِق اْْلََسِن َواِْلِ  ًِ َوالرِّ  «يَماِن، َوالُْمَعافَا
“Ya Allah jadikanlah bulan yang lalu sebaik-baik bulan dan 

sebaik-baik akibat. Masukkan kami ke bulan ini dengan selamat 

dan Islam, aman dan Iman, sehat dan rezeki yang bagus” HR. 

Ibnus Snni dalam Amal al-Yaum wa al-Lailah (hal. 599) : 636, ad-

Dulabi dalam al-Kuna dan al-Asma (2/911) : 1597 dan Ibn Abd al-

Barr dalam al-Isti’ab Fi Ma’rifah al-Ashhab (2/55) 
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 Nabi shalallahu alaihi wasallam jika melihat hilal yang 

merupakan tanda pergantian bulan, sebagaimana dalam hadits 

riwayat Abu Dwaud berikut  

 

 ًَ تَاَد ََ لََّم، ََكَن َعْن  ََ ِِ َو نَّ انلَِّبَّ َصّلَّ اهلُل َعلَيْ
َ
ُِ أ ُِ بَلََغ ََّ

َ
، أ

َل قَاَل:  ََ ى الِْه
َ
ُل َخرْيٍ »إَِذا َرأ ََ ُل َخرْيٍ َورُْشٍد، ِه ََ ِه

ي َخلََقَك  ِ ُل َخرْيٍ َورُْشٍد، آَمَُْت بِاذلَّ ََ َث « َورُْشٍد، ِه ََ ثَ
اٍت، ُثمَّ َيُقوُل:  ي َذَه َُ بَِشْهِر َكَذا، هلِلِ اْْلَْمُد »َمرَّ ِ اذلَّ

( : ٧20 /0) َِنَ ود يف  داأِب  )رواه وََجاَء بَِشْهِر َكَذا
64٧2 ) 

Dari Qatadah, telah sampai kepadanya bahwa Nabi Shalallahu 

Alaihi Wa Sallam jika melihat hilal, Nabi berdoa: “Ini bulan baik 

dan petunjuk pada ibadah. Ini bulan baik dan petunjuk pada 

ibadah. Ini bulan baik dan petunjuk pada ibadah. Aku beriman 

kepada Allah yang menciptakan mu”. Tiga kali. Kemudian Nabi 

Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Al-hamdulillah, Allah 

telah membawa bulan ini dan Allah mendatangkan bulan yang 

lain” (HR Abu Dawud dalam Sunannya (4/324) : 5092)  Tapi Abu 

Dawud memberikan penilain terhadap hadits ini dengan 

mengatakan : 
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« ِّ ِبِ
لََّم يِف َهَذا اِْلَاِب  لَيَْس َعِن انلَّ ََ ِِ َو َصّلَّ اهلُل َعلَيْ

يحٌ  ِْ  (٧26 /0) َنن أِب داود). َحِديٌث ُمْسٌََد َص
”Tidak ada dari Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam hadits shahih 

dalam masalah ini”. (Sunan Abi Dawud (4/325) 

Tetapi ada hadits dalam riwayat ath-Thabarani berikut ini : 

وُل ْن َرافِِع بِْن َخِديٍج قَاَل:عَ  َُ ِِ اهلُل ّلَّ َص  اهللِ ََكَن َر َعلَيْ
ُل خَ  ََ َل قَاَل: " ِه ََ ى الِْه

َ
َم  إَِذا َرأ

لَّ ََ رْيٍ َورُْشٍد "  ُثمَّ َو
لَُك ِمْن َخرْيِ َهَذا قَاَل: امهلل إيِِنِّ 

َ
أ َْ َ

ث ا(، ) أ ََ  امهلل إيِِنِّ ثَ
ْهِر، وََخرْيِ الْقَ  لَُك ِمْن َخرْيِ َهَذا الشَّ

َ
أ َْ َ

ُعوُذ بَِك ِمْن أ
َ
َدِر، َوأ

اٍت )هِ "َشِِّ  َث َمرَّ ََ ايِن ُّ   )(ثَ َ ََ  ٧14 :ادلَعءيف َرَواُه الطَّ
جممع الزوائد ومَِع وقال اهليثيم يف (  ٧48: (28٧)ص: 

ََاُدُه :] 1٩10٩: (1٧٧ /14) الفوائد َْ ، َوإِ ايِن ُّ َ ََ َرَواُه الطَّ
 .[َحَسنٌ 

Dari Rafi’ bin Khadij ia berkata : Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa 

Sallam jika melihat hilal beliau berdoa : “Ini bulan baik dan 

petunjuk pada ibadah” lalu beliau melanjutkan : “Ya Allah 

sesungguhnya saya memohon dari kebaikan ini (bulan)” (tiga 

kali). Ya Allah sesungguhnya saya dari kebaikan ini bulan, dari 

kebaikan keputusan, dan saya berlindung kepadaMu dari 

keburukannya (tiga kali). ((HR. ath-Thabarani dalam ad-Du’a 
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(10/139) : 17147. Al-Haitsami berkata dalam Majma’ az-Zawaid 

wa Manba’ al-Fawaid (10/139) : 17147 : “Hadits ini diriwayatkan 

oleh ath-Thabarani dan sanadnya hasan”.)) 

  

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, maka para Ulama 

menganjurkan untuk membaca doa ketika akhir tahun dan awal 

tahun dengan diqiyaskan dengan riwayat-riwayat di atas.  
C. Bacaan Doa Akhir Dan Awal Tahun 

 

Doa Akhir Tahun 

Doa akhir tahun berikut dibaca pada waktu akhir bulan 

Dzulhijjah sebanyak tiga kali setelah usai salat Asar menjelang 

Maghrib: 

 .ِن الرَِّحيْمِ ِمْسِب اهلِل الرَّْحم 
ِيِّ وََصّلَّ اهلُل ََعم  ََ َمَّ   ُُ لََّم  امهللٍد وَََعم ِدََا  ََ ِِ َو ِِ ْْ ِ وََص ِِ   آ

 ، ُِ ََِة الَْماِضيَِة َولَْم َُرَْض َما َعِملُْت ِمْن َعَمٍل يِف السَّ
ُِ وَ  ُِ ، وََحلُْمَت عَ َونَِسيْتُ ْ لَْم َُنَْس  قُْدَرَُِك ََعم   َمعَ يِنِّ

، وََدَعْوُيَِنْ إَِل اتلَّْوَبِة َبْعَد َجَراءَ   ِِتْ َعلَيَْك  امهللُعُقْوَبِِتْ
 ْ تَْغِفُرَك مِ إيِِنِّ َْ َ

ُِ فَاِِّْفْر ِِلْ  أ َوَما َعِملُْت ِمْن َعَمٍل  امهلل ،َْ
 َِّ ِِ اثلََّواَب َوالُْغْفَراَن َفتََق ْ ، َُرَْضاُه َووََعْدُيَِنْ َعلَيْ ُِ ِميِنِّ لْ

https://kabarlumajang.pikiran-rakyat.com/tag/Doa%20Akhir%20Tahun
https://kabarlumajang.pikiran-rakyat.com/tag/Doa%20Akhir%20Tahun
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نْيَ  اِحِ رَْحَم الرَّ
َ
ّلَّ وََص  ،َوََّل َتْقَطْع رََجاِِئْ ِمََْك يَا َكِرُْْم يَا أ

ِيِّ اهلُل َتَعاَل ََعم  ََ ٍد وَََعم   َمَّ ُُ لَّمَ ِدََا  ََ ِِ َو ِِ ْْ ِ وََص ِِ    آ
Artinya : “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan 

kepada Pemimpin kami, Muhammad, para keluarga dan 

sahabatnya. Ya Allah, perbuatan yang telah aku lakukan pada 

tahun lalu, namun tidak Engkau ridhai, perbuatan yang telah aku 

lupakan namun tidak Engkau lupakan, Engkau telah berbuat 

saying kepadaku meskipun sebenarnya mampu untuk 

menghukumku. Engkau menyeru kepadaku untuk bertobat setelah 

kenekatanku (bermaksiat) kepada-Mu. Ya Allah sungguh Aku 

memohon ampunan kepada-Mu dari perbuatan itu, maka 

ampunilah diriku. Ya Allah, dan amal yang telah aku lakukan yang 

Engkau ridhai dan Engkau janjikan pahala dan ampunan atasnya, 

maka terimalah amal itu dariku. Jangan engkau putus harapanku 

kepada-Mu, wahai Yang Maha Mulia, wahai Yang Paling Maha 

Pengasih dari para kekasih. Semoga Allah Ta’ala melimpahkan 

shalawat dan keselamatan kepada Pemimpin kami, Muhammad, 

para keluarga dan sahabatnya.” 

 

Doa ini disebutkan dalam kitab Kanz an-Najah wa as-

Surur, karya Asy-Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin 

Abdul Qodir Quds Al-Makki hal. 127 - 128 

Doa Awal Tahun  

Membaca Ayat Kursi 360 kali dengan basmalah setiap 

kalinya, dan ketika telah selesai, maka bacalah doa di bawah ini 

sekali: 
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َِوِّ  ُُ ْحَواِل َحِوِّ َل اْ امهلل يَا 
َ
ْحَواْل َحاِِلْ إِلم أل

َ
ْحَسِن األ

َ
ِل  أ

َُِك يَا َعِزُْْز يَا ُمتََعال، وََصّلَّ اهلُل ََعم  ِيِّ ِِبَْولَِك َوقُوَّ ََ ِدََا  
ٍد وَََعم  َمَّ لَّمَ ُُ ََ ِِ َو ِِ ْْ ِ وََص ِِ    آ

Artinya: Ya Allah. Wahai Yang mengubah keadaan-keadaan, 

ubahlah keadaanku kepada keadaan yang paling baik, dengan 

daya dan kekuatan-Mu wahai Yang Maha Mulia lagi Maha Luhur. 

Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam 

kepada Pemimpin kami, Nabi Muhammad, para keluarga dan 

sahabatnya.  

Asy-Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul 

Qodir Quds Al-Makki dalam kitabnya Kanz an-Najah wa as-Surur 

halaman 11, telah meriwayatkan amalan ini dari guru beliau, as-

Sayyid Ahmad bin Zayni Dahlan yang mendapatkan dari gurunya, 

asy-Syaikh Utsman ad-Dimyathi.  

Amalan ini juga diriwayatkan oleh asy-Syaikh al-‘Idwi al-

Hamzawi, di dalam kitabnya, an-Nafahah an-Nabawiyah fi al-

Fadhail al-Asyuriyah halaman 69, beliau menyebutkan bahwa asy-

Syaikh Abul Yusr Al-Qaththan penerus asy-Syaikh Karimuddin al-

Khalwati meriwayatkannya dari asy-Syaikh Damardasy al-Kabir –

semoga Allah merahmati mereka semua-. 

Asy-Syaikh Hasan al-‘Idwi al-Hamzawi, di dalam kitabnya, 

an-Nafahah an-Nabawiyah fi al-Fadhail al-‘Asyuriyah halaman 

68, mengutip dari al-‘Allamah al-Ajhuri mengatakan bahwa al-

‘Allamah Jamaluddin sibth Ibn al-Jauzi menyebutkan dalam kitab 

Tarikhnya, dari asy-Syaikh Umar bin Qudamah Al-Maqdisi –

Rahimahullah-, perihal doa akhir dan awal tahun ini, ia berkata:  
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َُ يِن اَُ ا فَ مَ ، وَ ُِ ََ ؤُ رَ قْ َْ وَ  ِِ بِ  نِ وْ َص اوَ تَ ا يَ ََ اِيُ شَ مَ  اَل ا زَ مَ   وَل  
 يرِ مْ عُ 

"Senantiasa para guru kami saling mewasiatkan untuk membaca 

doa ini dan mereka pun senantiasa membacanya dan aku tidak 

pernah luput sepanjang hidupku untuk membacanya."  

 

Inilah doa awal tahun dibaca 3 kali pada malam 1 

Muharram setelah Maghrib : 

 .ِن الرَِّحيْمِ ِمْسِب اهلِل الرَّْحم 

، امهللَِّ َصِلِّ ََعم  رَِبِّ الَْعالَمِ اْْلَْمُد هلِلِ  َمَّ نْيَ ُُ ِيِِّدََا  ََ ٍد  
َِنْيَ   َخَزائَِن اهلِل َُْور ا، َوَُُكْوُن نَلَا َولِلُْمْؤِم

ُ
ً  َتْمََل ََ َص

ْور ا، وَََعم  ا َوُُسُ ا َوفَرَح  ِلِّ فَرَج  ََ ِِ َو ِِ ْْ ِ وََص ِِ ا  مْ  آ تَْسِليْم 
بَِدي ُّ 

َ
ََْت اأْل

َ
ا  امهلل أ   َكِثرْي 

َ
 فَْضِلَك ُل، وَََعم وَّ الَْقِدْيُم اأْل

ِرِْْم ُجوِْدَك الَْعِميِْم الُْمَعوَّ  ََ َذا ََعٌم َجِديٌْد ، وَهم ُل الَْعِظيِْم َو
ِِ ِمَن الشَّ  لَُك الِْعْصَمَة ِفيْ

َ
أ َْ َ

ََِل، أ َْ
َ
، قَْد أ ِِ ْوَِلَائِ

َ
يَْطاِن َوأ

مَّ ِذهِ انلَّ  هم َواْلَعْوَن ََعم 
َ
ًِ بِالس ُّ ْفِس اأْل بَِما  ِتَغاَل وِْء، َواَّْلِشْ اَر
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ُبيِنْ إََِلَْك ُزلْفم  ََِل َواِِْلْكَراِم، وََصّلَّ ُيَقِرِّ  اهلُل ، يَا َذا اْْلَ
َمَّ َتَعاَل ََعم  ُُ ِيِِّدََا  ََ لَّ ٍد وَََعم   ََ ِِ َو ِِ ْْ ِ وََص ِِ  َم  آ

Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ya 

Allah limpahkanlah shalawat kepada Pemimpin kami Nabi 

Muhammad, dengan sebuah shalawat yang memenuhi 

perbendaharaan Allah dengan cahaya, dan menjadi bagi kita dan 

kaum mu’minin kelapangan, kesenangan, dan kebahagiaan, dan 

juga kepada para keluarga dan sahabat beliau, serta limpahkan 

pula salam yang banyak. Ya Allah Engkaulah Yang Maha Abadi, 

Maha Terdahulu, lagi Maha Awal (tanpa permulaan), dan atas 

keutamaan-Mu yang besarlah, dan atas kemuliaan kedermawanan-

Mu yang merata sebagai tumpuan, dan ini tahun yang baru telah 

menjelang, aku memohon perlindungan di dalamnya dari setan 

dan para penolongnya, dan aku meminta pertolongan atas nafsu 

yang suka memerintah kepada kejelekan, dan aku meminta 

kesibukan dengan hal-hal yang dapat mendekatkan diriku kepada-

Mu dengan sedekat-dekatnya, wahai Yang Maha Memiliki 

keagungan dan kemuliaan. Dan semoga Allah senantiasa 

melimpahkan shalawat serta salam kepada Pemimpin kami, Nabi 

Muhammad, para keluarga dan sahabatnya. 
Para ulama berkata: “Barangsiapa membaca doa tersebut 

maka berkatalah setan: “Orang ini telah meminta perlindungan 

dalam umur yang tersisa.” Dan Allah akan mewakilkan kepadanya 

dua orang malaikat yang menjaganya dari setan dan pengikutnya.” 

 

Doa Awal Tahun Al-Imam Al-Ghazali 

 

Asy-Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul 

Qadir Quds Al-Makki mengatakan :  
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ََ  يِف اَل عَ تَ  اهللُ  ُِ ِحَ ا رَ ََ اِيِ شَ مَ  خُ يْ شَ ا وَ ََ خُ يْ شَ  هُ رَ كَ ذَ وَ   ِِ تِ نَ يْ فِ  
 
َ
ِم  مْ هُ ُض عْ بَ  هُ رَ كَ : ذَ  اَل قَ ا، وَ ض  يْ أ ََ َْ ِة اِْلِ َعِن اِْلَِماِم ُحجَّ

ُه  َس اهلُل َتَعاَل ُِسَّ ٍد اَلَْغَزاِِلِّ قَدَّ َمَّ َة : اَل قَ ُُ ُكَُْت بَِمكَّ
 ََ ِل يَْوٍم ِمْن  وَّ

َ
فَِة يِفْ أ ًِ الُْمََشَِّ يِن الِْهْجَر َِ ًٍ ِمْن   ٍََة َجِديَْد

ا بِاِْلَيِْت اْْلََرامِ  ائِف  رَى اْلَ  ،ََ
َ
ْن أ

َ
ِضَ فََخَطَر يِفْ َنْفِِسْ أ

ُم يِفْ َذلَِك اَْلَْومِ  ََ ِِ السَّ ُِ َوَتَعاَل  َعلَيْ اََ َْ ِْ َُ لَْهَميِن اهلُل 
َ
َوأ

ََعءَ ا ْن ََيَْمَع َبيْ  دل ُّ
َ
ُِ يِفْ َذلَِك فََدَعوُْت اهلَل َتَعاَل أ يِنْ َوَبيََْ

َهَر ِِلْ اَفَما فَرَُِّْت ِمْن  اَْلَْومِ  َْ ِِ ُدََعِِئْ َحَّتَّ  ْلَِضُ َعلَيْ
ُم يِف الَْمَطاِف  ََ ُِ  السَّ ْفَعُل فِْعلَ

َ
ُِ َوأ وُْف َمَع َُ فََجَعلُْت أَ
ِِ َواْنَقَض  َوافِ ََ ُ َحَّتَّ فََرَغ ِمْن  َِ قُْوُل قَْو

َ
فََجلَْسُت  َوأ

ِْْف،ُمَشا ِ ا لِلَِْيِْت الَشَّ ُد،  ِهد  َمَّ ُُ ُثمَّ اتْلََفَت إَِِلَّ َوقَاَل: يَا 
ْي دَ  ِ َؤاِل اهلِل َعزَّ َما اذلَّ َُ وََجلَّ َِلَْجَمَع َبييِْنْ  ََعَك إَِل 

ِْْف؟ ِ َفُقلُْت: يَا  َوَبيَََْك يِفْ َهَذا اَْلَْوِم بَِهَذا اْْلََرِم الَشَّ
ِيِّ  ٌََة جَ ََ ََ َّسَّ بَِك يِفْ ِدْي، َهِذهِ 

َ
َُأ

َ
ْن أ

َ
ْحَُِِْت أ

َ
ًٌ، َوأ ِديَْد
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ٍء ِمْن َتَع َُِّداَُِك َوََُض ََُّعَُِك  َِالَِها بََِشْ َْ َجْل، ُثمَّ ، إِ
َ
قَاَل: أ

ِِ  اَل: فَاْرَكْع بُِرُكْوٍع َُاٍمِّ قَ  َمَرِِنْ بِ
َ
 َفُقْمُت وََصلَّيُْت َما أ

ا فَرَُِّْت ِمْن َذلَِك قَاَل: فَاْدُع بِهَ  ثُْوِر فَلَمَّ
ْ
ََعِء الَْمأ َذا ادل ُّ

َكِت، َوُهَو َهَذا َ ََ ْ اِت َوال  :اْْلَاِمِع لِلَْخرْيَ
Guru kami dan guru para guru kami (As Sayyid Ahmad Zaini 

Dahlan) menuturkannya dalam Safinahnya, beliau berkata :  

Sebagian Ulama menuturkan dari al-Imam Hujah al-Islam 

Muhammad al-Ghazali Qaddasallaahu Ta’ala Sirrahuu, beliau 

berkata: Aku berada di Makkah Musyarrafah pada awal tahun 

baru Hijriyah dalam keadaan aku melakukan thawaf. Maka 

terbisik dihatiku ingin melihat Nabi Khadhir ‘Alaihis Salam pada 

hari itu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengilhamkan kepadaku 

sebuah doa. Maka akupun berdoa kepada Allah Ta’ala agar 

mengumpulkan diriku dengan beliau pada hari itu. Belum selesai 

aku berdoa muncullah kepadaku Nabi Khadhir ‘Alaihis Salam di 

tempat thawaf. Dan akupun berthawaf bersama beliau. Aku 

kerjakan apa yang beliau kerjakan. Aku ucapkan apa yang beliau 

ucapkan hingga beliau usai dari thawafnya. Lalu aku duduk sambil 

memandangi Baitullah yang mulia. Kemudian beliau menoleh 

kepadaku seraya berkata: Wahai Muhammad, apa gerangan yang 

mendorongmu memohon kepada Allah ‘Azza Wa Jalla agar 

mengumpulkan aku denganmu pada hari ini di tanah haram yang 

mulia ini? Maka akupun menjawab: Wahai tuanku, ini adalah 

tahun baru. Aku ingin agar bisa mengikutimu dalam 

menyambutnya dengan sebagian dari ta’abbud dan tadharru’mu. 

Beliau berkata: Ya. Beliau berkata lagi: Shalatlah dengan 
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sempurna. Maka akupun berdiri melakukan shalat sebagaimana 

yang beliau perintahkan kepadaku. Ketika aku usai dari semuanya, 

beliau berkata: Berdoalah dengan doa ma`tsur ini, doa yang 

mengumpulkan kebaikan dan keberkahan, yaitu: 

امهلل ، الَْعالَِمنْيَ  رَِبِّ  هلِلِ اْْلَْمُد  ،ِن الرَِّحيْمِ ِمْسِب اهلِل الرَّْحم 
 ْ َ إيِِنِّ ِّ ِّ ْن َُُص

َ
لَُك بَِك أ

َ
أ َْ َ

ِيِّ َم ََعم  َوتَُسِلِّ  أ ََ ٍد وَ   َمَّ ُُ  ََعم  ِدََا 
 َْ
َ
ائِِر اأْل ِلنْيَ َو ََعم ِِيَاِء َوالُْمرْ ََ َْجَِعنْيَ  ََ

َ
ِِِهْم أ ْْ  آلِِهْم وََص

رَْحم 
َ
ْن َتْغِفَر ِِلْ َما َمَض َوَُتَْفَظيِن ِفيَْما بَِِقَ يَا أ

َ
َوأ

نْيَ  اِحِ ْعَمْل يِف هم  امهلل  الرَّ
َ
ِِلَُة لَْم أ ًٌ ُمْق ٌََة َجِديَْد ََ  ِذهِ 

َ  ُيَقِرِّ  ِْيْ إََِلَْك  َِّرْيَ ُبيِنْ إََِلَْك ُزلْفم ابِْتَدائَِها َعَم   ََُض ُّ
ْن ُُوَ 

َ
لَُك أ

َ
أ َْ َ

ْ فِِّ فَأ  ِمَن الِْقيَاِم بَِما لََك َقيِنْ لَِما يُرِْضيَْك َعيِنِّ
اَعِتَك  ََ َّ ِمْن  َّ لْزَ  َع

َ
ِِ لِوَْجِهَك  يِن تَ مْ َوأ َص ِفيْ ََ اِْلِْخ

لَُك إِْتَماَم ذم  الَْكِرِْْم يِفْ ِعَِاَدَُِك 
َ
أ َْ َ

َّ بَِفْضِلَك َوأ َّ لَِك َع
ْ  ،رَْحَِتَك وَ   امهلل إيِِنِّ

َ
أ َْ َ

ِِلَِة ُيْمَََها لَُك َخرْيَ هم  أ ََِة الُْمْق ِذهِ السَّ
َمتََها ََ ََ َماَنَها َو

َ
َها َوأ ُعوُْذ  َويُِْسَ

َ
ْورَِها َوأ بَِك ِمْن ُشُ

ْن  َها وَُعِْسَِها وََخْوفَِها َوَهلََكِتَهادِ وَُصُدوْ 
َ
رَِّْ ُُ إََِلَْك أ

َ
َوأ
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َّ ِفيْ  َّ ْمِريْ  َها ِدييِْن َُتَْفَظ َع
َ
ْي ُهَو ِعْصَمُة أ ِ وَُدْنيَاَي  اذلَّ

ْ  َما لم إِ  َقيِنْ ِفيَْهاَوَُُوفِِّ  الَِِّتْ ِفيَْها َمَعاِشْ   يِفْ يُرِْضيَْك َعيِنِّ
نْيَ  َمَعاِديْ  اِحِ رَْحَم الرَّ

َ
َْا أ ْكَرِمنْيَ َو

َ
ْكَرَم اأْل

َ
 وََصّلَّ اهللُ   يَا أ

ِيِّ ََعم  اَل عَ تَ  ََ ٍد وَ   َمَّ ُُ لَّمَ ََعم ِدََا  ََ ِِ َو ِِ ْْ ِ وََص ِِ َدْعَواُهْم    آ
ََمٌ  ََ يَّتُُهْم ِفيَْها  اَََك امهلل َوَُتِ َْ ِْ َُ َوآِخُر َدْعَواُهْم  ،ِفيَْها 

ِن اْْلَْمُد هلِلِ 
َ
  الَْعالَِمنْيَ   رَِبِّ أ

Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ya 

Allah aku mohon kepada-Mu dengan (Nama)-Mu agar Kau 

senantiasa mengaruniakan shalawat dan salam kepada Pemimpin 

kami, Nabi Muhammad serta  para Nabi dan Rasul serta para 

keluarga dan para sahabat mereka semuanya. Dan agar Kau 

mengampuniku atas dosa yang telah lalu dan memeliharaku pada 

yang tersisa dari umurku, wahai Yang Maha Penyayang diantara 

para penyayang. Ya Allah inilah tahun baru telah datang dan aku 

tidak mengerjakan amal apapun dalam permulaan tahun ini 

kecuali tadhorru’ku kepada-Mu, maka aku mohon kepada-Mu agar 

Kau memberiku pertolongan untuk melaksanakan segala yang 

membuat-Mu ridha kepadaku, berupa kewajibanku untuk taat 

kepadaMu, dan Engkau tetapkan ikhlas dalam diriku untuk 

mencari ridha-Mu dalam menyembah-Mu. Ya Allah aku memohon 

kepada-Mu kebaikan tahun yang akan datang ini baik 

keberkahannya, kemudahannya, keamanannya, dan 

keselamatannya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan 

tahun ini, penyimpangannya, kesulitannya, ketakutannya, 
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kebinasaannya.  Dan aku berharap kepada-Mu agar Kau dalam 

tahun ini menjagaku, menjaga agamaku yang mana itulah 

peganganku, menjaga duniaku yang mana di situ aku hidup 

sekarang, dan semoga Kau sudi menolongku untuk melaksanakan 

segala yang membuat-Mu ridha kepadaku di akhirat kelak, wahai 

Yang Maha Dermawan di antara para dermawan, Wahai Yang 

Maha Penyayang di antara para penyayang. Semoga Allah Yang 

Maha Tinggi tetap melimpahkan shalawat dan salam kepada 

Pemimpin kita, Nabi Muhammad, para keluarga dan sahabatnya. 

Doa mereka di dalam surga adalah “Maha Suci Engkau Ya 

Tuhanku”, penghormatan mereka di dalamnya adalah: “Semoga 

keselamatan atasmu”, akhir doa mereka adalah: “Segala puji bagi 

Allah Tuhan seru sekalian alam. 
 

Doa Akhir dan Awal Tahun di atas disebutkan dalam kitab 

Kanz an-Najah wa as-Surur, karya Asy-Syaikh Abdul Hamid bin 

Muhammad Ali bin Abdul Qadir Quds Al-Makki (halaman 12 – 

13), kitab Na’t al-Bidayat wa Taushif al-Hidayat karya asy Syaikh 

Maul ‘Ainain bin al-Quthb Muhammad Fadhil bin Mayamin 

(halaman 191) dan kitab an-Nafahah an-Nabawiyah fi al-Fadhail 

al-Asyuriyah karya asy-Syaikh Hasan al-‘Idwi al-Hamzawi, 

(halaman 68 – 69). 

 

ََللاَهوَ 
 
َعَ أ

 
بَ َمهَل

َوَ الصَ  َاب 
 

Kediri, Malam Ahad 

Legi, 29 Dzulhijah 

1442 H/ 

                                  

07 Agustus 2021 M 
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Penyusun, 

 

Dafid Fuadi 


