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SEBELUM DAN SAAT BERANGKAT

1. Doa ketika keluar rumah sebelum berangkat:

ْْلهْسََلمه َوَاْرَشَد ِنه اه َالَْحْمُد  ْ ِبه ى َهَداِنه ه ه اَّلذ َبيْتههه َومُ لِله ا به ْ َحاجًّ ِكه َداءه َمنَا سه رههه ََل آ َ ًرا بهَمَشاعه .ْعَتمه

ه وَ  ىىه َوعَََل َاِله ىه ْاُْلمىه ذلهُمذ َصلىه عَََل النذبه َ َال ْْ عه َ ْْ ا بههه َا َ ْْ .َا

لله آ َمنُْت هللاه بهْسمه  ُْت هللاه بهْسمه ,  ِبه لله تََوَّجذ لله اْعتَ هللاه بهْسمه , ِبه ََصْمُت ِبه

ُْت عَََل هللاه بهْسمه هللاه  َة اهْلذ تََوَّكذ ْمه َْل َحْوَل َوَْل قُوذ ىه ْالَعيه لله ْالَعَله  ِبه

Artinya :

“Segala Puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada ku dengan Islam dan memberi bimbingan

kepada ku untuk menunaikan manasik hajiku di rumah-Nya, dan mengerjakan umroh di tempat lambang-

lambang keagungan –Nya (Masya’ir).

Ya Allah berilah salawat atas Nabi yang tidak bisa baca dan tulis (ummi) dan atas keluarga dan para

sahabat nya sekalian.

Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah. Dengan nama Allah aku hadapkan diriku kepada Allah.

Dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah tiada

daya dan upaya dan tiada kekuatan melainkan atas izin Allah yang Maha Agung”

2. Melaksanakan sholat sunat  2 rak’at sebelum bepergian.
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KETIKA NAIK KENDARAAN
1. Doa Naik kendaraan:

ااّللِه ِبْسِم  ّبِه لجغجُفوٌر رَّ َمجْرجاهج ا ِإنَّ رج اهج ُمْرسج .ِِحممٌ وج

ا  مج قَّ قجْدرِهِ وج ُر هللاج ِحج وجاألجْرُض قجدج
ًعا  م ْ طْ َجِج اوجاُت مج مج ِة وجالسَّ ُتُه ي جْومج اْلِقمجامج ٌت بِمجِمْمِِِه ق جْبضج ِوََّّ

انجُه  ا ُيْشرُِكْونج ُسْبحج ت جعجاَلج عجمَّ وج
“Dengan menyebut nama Alloh, di waktu berangkat dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku benar-benar 

Maha Penghimpun lagi Maha Penyayang . Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan

yang semestinya, padahal bumi seluruh nya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat, dan langit di gulung
dengan kekuasaan-Nya. Maha suci Allah dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.”

2. Doa ketika mau berangkat:

 ََة ِلالَّ لِا ِِه ْْعَلِل ِِا ْْعَلِيْممِ َعَلى هللِا اَل َحْوَل َواَل ق  وَّ تَ وَكَّْلت  هللِا ِبْسِم 
“Dengan menyebut Asma Alloh SWT, saya bertawakkal kepada Alloh, tiada daya dan kekuatan 

kecuali  dari Alloh Yang Maha Mulia dan Maha  Agung.
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DI ATAS KENDARAAN BERDO’A 

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah Maha Besar,
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha suci Allah yang telah menggerakkan untuk kami kendaraan ini
padahal kami tiada kuasa menggerakkannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhan, kami pasti akan
kembali. Ya Allah kami memohon kepada mu dalam perjalanan kami ini baik dan taqwa serat amal
perbuatan yang Kau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkan jauh nya. Ya Allah,
Engkau adalah yang menyertai dalam bepergian dan pelindung terhadap keluarga yang di tinggalkan. Ya
Allah kami berlindung kepada -Mu dari kesukaran dalam bepergian, penampilan yang buruk, kepulangan
yang menyusahkan dalam hubungan dengan harta benda, maupun keluarga dan anak.”

Ketika kendaraan mulai bergerak :

ِحْيمِ بِْسِم  ْحَمِن الرَّ .   ، اهلَلُ اَْكبَُر ، اهلَلُ اَْكبَرُ اهلَلُ اَْكبَرُ . هللِا الرَّ

َرلَنَا َهذَا وَ ُسْبَحاَن  .  َماُكنَّالَهُ ُمْقِرنِْينَ الَِّذْى َسخَّ

.  نلَُمْنقَِلبُوْ اِلَى َرب ِنَا َواِنَّا 

ا َهذَاَسفَِرنَااِنَّانَْساَلَُك فِى اَلَّلُهمَّ  ََى اْلعَ َوِمَن َوالتَّْقَوى اْلبِر ِ ِِ َما تَْر .  َم

ْن َعلَْينَا اَلَّلُهمَّ  ِ . ِوَعنَّا بُْعََُُ َواَطْ َسفََرنَا َهذَا َهو 

اِحُب فِى السَّفَِر اَْنَت اَلَّلُهمَّ  . َخِليفَةَ فِى ااْلَْهِل َواْلالصَّ

فَِر َوْعثَاِء السَّ اِن ِى اَُعْوذُ بَِك ِمْن اَلَّلُهمَّ 

اْلَماِل َوااْلَْهلِ اْلَمْنَظِر َوُسْوِء اْلُمْنقَلََب فِىَوَكاَبَِة 
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KETIKA SAMPAI TUJUAN  BERDO’A 

ذلهُمذ اهِنىه َاْسَاُُلَ  َها َخْيَ َال

َاْهلههَا  ْيَ َوَخْيَ ا َوَخْيَ َما فه

ْن َوَاُعْوُذ  ه بهَك مه َها َشى

ه َما َوَاْهلههَا  ْيَاَوَشى فه
Artinya :

“Ya Allah, saya memohon pada-Mu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta
kebaikan yang ada di dalam nya. Saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan negeri ini dan

kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalam nya”
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LAFADZ NIAT UMROH DAN HAJI

Niat Umroh Dan Haji (untuk haji tamattu’ dan haji ifrad)
1.Niat Umroh

ذلهُمذ  َرةً لَبذيَك ال ُُعْ
Artinya :“Aku Sambut panggilan Mu ya Allah untuk berumroh”

Atau

 َ ه تََعالَ نََويُْت ْالُعْمَرَة َوَاْحَرْمُت به الِله
Artinya :“Aku Niat Umroh Dengan Berihrom Karena Allah Ta’ala”

2.Niat Haji

ذلَهُمذ  الَبذْيَك َال َحجًّ
Artinya :“Aku Sambut Panggilan Mu Ya Allah Untuk Berhaji”

atau

ه   تََعالَ نََويُْت ْاحلَجذ َوَاْحَرْمُت بههه لِله
Artinya :
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Talbiyah

كَ لَبَّْيَك اللُّٰهمَّ لَبَّيْ 

بَّْيكَ لَبَّْيَك الََشِرْيَك لََك لَ 

اِنَّ اْلَحْمدَ َوالن ِْعَمةَ 

لََك َواْلُمْلَك 

الََشِرْيَك لَكَ 

Aku penuhi panggilan-Mu 
Ya Allah,Aku penuhi 
panggilan-Mu, 

Aku penuhi panggilan-Mu, 
tidak ada sekutu bagi-Mu, 
aku penuhi panggilan-Mu.

Sesungguhnya segala 
puji dan nikmat 
hanyalah milik-Mu,

juga semua kerajaan, 
tidak ada sekutu bagi-Mu.

‘Abdullah bin ‘Umar menuturkan bahwa talbiyah
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah : 

(HR. Bukhari no. 1549 dan Muslim no. 19).
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Shalawat

“Ya Allah limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.”

Doa sesudah Shalawat

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga,
kami berlindung pada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. 

Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan
hindarkanlah kami dari siksa neraka.”
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Do’a Haji Mabrur

Semoga Allah 
menganugerahkan

Haji yang mabrur, 

usaha yang disyukuri 

dan dosa yang diampuni.

ْلُُ اَللُّٰهمَّ اْجعَ 

ا ًراَمْبُروْ َحجًّ

ُكْوًراَمشْ َسْعيًاَو 

فُْوًراَمغْ ذَْنبًاَو 
“

diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Umar
diriwayatkan secara marfu’ 

(sampai pada Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam)
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Do’a Memasuki Masjidil Haram

ََلِم َوأَْدِخْلنَا ُم فََحيِ نَا َربَّنَا بِالسَّ للُّٰهمَّ أَْنَت السَََّلُم َوِمْنَك السَََّل 

. ْكَرامِ عَالَْيَت يَا ذَااْلَجََلِل َواْلِ اْلَجنَّةَ دَاَرالسَََّلَم تَبَاَرْكَت َوتَ 

َواَب َرْحَمتَِك اَللُّٰهمَّ اْفتَْح ِلْي أَبْ 
َِْخْلنِْي فِْيَها .َوَمْغِفَرتَِك َوأَ

ََلةُ وَ  .السَََّلُم َعٰلى َرُسْوِل هللاِ بِْسِم هللِا َواْلَحْمدُ هلِِل َوالصَّ
Ya Allah Engkau sumber keselamatan, dan daripadaMu lah datangnya

keselamatan itu semua. Maka sambutlah kami wahai tuhan dengan selamat
sejahtera dan masukanlah kami ke dalam surga negeriMu yang bahagia, Maha

Pemberi berkat dan Maha Tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya keagungan

dan kehormatan. Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat dan
ampunan, masukanlah aku ke dalam ampunanMu. Dengan nama

Allah dan segala puji bagi Allah salawat dan salam untuk Rasulullah.
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Do’a ketika melihat Ka'bah

ٰهذَا اْلبَْيَت ِزدْ اَللُّٰهمَّ 

َوَمَهابَةً ِرْيًماكْ َوتَ ْعِظْيًماَوتَ ْشِرْيفًاتَ 

َمُُ ِزدْ وَ  ُ َوَكرَّ فَُّ ُُ أَِواْعتَ َمْن َشرَّ ْن َحجَّ َمَرهُ ِممَّ
اتَْشِرْيفًا َوتَْعِظْيًما َوتَكْ  .ِرْيًما َوبِرًّ

Ya Allah, tambahkan lah kemuliaan, kehormatan, keagungan dan kehebatan pada
Baitullah ini
dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, menghormati dan
mengagungkannya diantara mereka yang berhaji atau yang berumroh padanya
dengan kemuliaan, kehormatan, kebesaran dan kebaikan
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Do’a memulai Thawaf
Memulai putaran dari garis

lurus yang sejajar
dengan Hajar Aswad atau

dengan melihat Lampu
Hijau di lantai atas Masjidil
Haram dengan membaca :

 أَْكبَرُ بِْسِم هللِا َوهللاُ 
sambil melambaikan
tangan ke arah Hajar

Aswad dan ini dilakukan
setiap kali melewati Hajar

Aswad dalam setiap putaran
umroh dari satu sampai tujuh. JUNNI 08156-887-997



Doa Tawaf Putaran Pertama

بِْسِم هللِا َوهللاُ أَْكبَر
هللاُ َوهللاُ  ةَ إاِلَّ ُسْبَحاَن هللِا َواْلَحْمدهلُِل َوآل إِٰلَُ ااِلَّ  بِاهلل اَْكبَُر َواَلَحْوَل َواَل ُُوَّ

. اْلعَِليِ  اْلعَِظْيمِ 

ََلةُ َوالسَََّلُم َعٰلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  ُِ َوَسلَّمَ َوالصَّ .  َعلَْي

ٍد َوفَآًء بِعَْهِدَك َواتِ بَاًعا ِلُسنَّةِ َوتَْصِدْيقًا بِِكتَابَِك وَ إِْيَمانًا بَِك اَللُّٰهمَّ   نَبِيِ َك ُمَحمَّ

ُِ َوَسلَّمَ  .َصلَّى هللاُ َعلَْي

ْنيَا ااْٰلِخَرةِ اْلُمعَافَاةَ الدَّآئَِمةَ فِى الِد ْيِن َوالد  واْلعَْفَوَواْلعَافِيَةَ اَللُّٰهمَّ إِنِ ْي أَْسأَلَُك 

Dengan.َواْلفَْوَز بِاْلَجنَِّة َوالنََّجاةَ ِمَن النَّارِ  nama Allah dan Allah Maha Besar
Maha Suci Allah segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Allah Maha
Besar. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi dan Maha
Agung. Shalawat dan salam pada Rasulullah SAW.
Ya Allah, aku thawaf ini karena beriman kepadaMu, membenarkan kitabMu dan memenuhi
janjiMu dan mengikuti sunnah NabiMu Muhammad SAW.
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu keampunan, kesehatan dan kesejahteraan yang 
kekal dalam menjalankan agama di dunia dan di akhirat, menang dan memperoleh surga dan
terhindar dari neraka. JUNNI 08156-887-997



Melewati Maqam Ibrahim

ْد ٍٍ ُمْدَخَل ِص َرِب  اَْدِخْلنِْي 

 ٍٍ َواَْخِرْجنِْي ُمْخَرَج ِصدْ 

ََانًا نَِصْيرً سُ َواْجعَْل ِلْي ِمن لَّدُْنَك  اْل

ُل َوُُْل َجآَء اْلَحق  َوَزَهقَ  َِ اْلبَا

َل َكاَن َزُهْوًُ  َِ .ااِنَّ اْلبَا
Ya Allah, masukanlah aku secara masuk yang benar

dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar
dan berikanlah kepadaku dari sisiMu kekuasaan yang menolong. 

Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap. 
Sesungguhnya yang bathil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.
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نِ فَا ٍِ َوالِش قَا ٍِ َوالِش ْركِ ِمَن اشَِّك  َوالأَُعْوذُبِكَ اَللُّٰهمَّ إِنِ ْي 

اْلُمْنقَلَِب فِى اْلَماِل  وَ َمْنَظرِ َوُسٓوِءاْلْخََل ٍِ َوُسٓوِءاْلَ 

. َواْلَْهِل َواْلَولَدِ 

اكَ اَللُّٰهمَّ إِنِ ْي أَْسأَلَُك  ََ ، َواْلَجنَّةَ ِر
َك َوالنَّارِ َوأَُعْوذُبَِك ِمْن  َِ . َسَخ

فِتْنَِة ْن َوأَُعْوذُبَِك مِ نَِة اْلقَْبِر فِتْ اَللُّٰهمَّ إِنِ ْي أَُعْوذُبَِك ِمْن 

.اْلَمْحيَا َواْلَمَماتِ 
Ya Allah, aku berlindung padaMu daripada syak was-was, syirik, cerai berai (bertengkar) muka
dua, buruk budi pekerti, buruk pandangan (salah urus) terhadap harta benda dan keluarga. Ya
Allah sesungguhnya aku mohon padaMu keridhaanMu dan syurga, dan aku berlindung padaMu

daripada murkaMu dan neraka. Ya Allah, aku berlindung padaMu dari fitnah kubur serta dari
fitnah kehidupan dan derita kematian

Bacaan di Rukun Iragi
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َعْرِشَك يَْوَم تَْحَت ِظِل  أَِظلَّنِيْ اَللُّٰهمَّ 

اَل ِظِل  اِالَّ ِظل َك 

نِْي ِمْن َحْوِض َواَل بَاَُِى اِالَّ َوْجُهَك َوأَْسقِ 

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَ  ُِ َوَسلَّْم نَبِيِ َك ُمَحمَّ ْي

ْظَمأُ بَْعدَ َها أَبَدًااَل نَ ُشْربَةً َهنِيَئَةً َمِرْيئَةً 
Ya Allah lindungilah aku dibawah lindunganMu pada hari
yang tidak ada naungan selain dari naunganMu dan tidak

ada yang tinggal kekal selain wajahMu. 
Dan berilah aku minuman dari telaga Nabi Muhammad SAW 
dengan suatu minuman yang lezat nyaman, sesudah itu aku

tidak akan haus untuk selamanya.

Di Bawah Pancuran Mas
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ا َمْبُرْوًرا اَللُّٰهمَّ اْجعَْلُُ  اِلًحا ُكْوًرا َوذَْنبًا َمْغفُْوًرا َوَعَمًَل صَ َوَسْعيًا َمشْ َحجًّ

. َمْقبُْواًل َوتَِجاَرةً لَْن تَبُْورَ 

دُْوِر  َن الظ لُٰمِت اِلَى الن ْورِ يَا هللاُ مِ أَْخِرْجنِيْ يَا َعاِلَم َما فِى الص 

ِمْن ُكِل  َعَزآئَِم َمْغِفَرتَِك َوالسَََّلَمةَ وَ ُمْوِجبَاِت َرْحَمتَِك اَللُّٰهَم إِنِ ْي أَْسأَلَُك 

اْلَجنَِّة َوالنََّجاةَ ِمَن النَّارِ إِثٍْم َواْلغَنِْيَمةَ ِمْن ُكِل  بٍِر  َواْلفَْوَز بِ 

ُْتَنِْي َرِب   َُنِ ْعنِْي بَِما َرَز

ََْيتَنِْي َواْخلُْف َعلٰ  ى ُكِل  َغائِبٍَة ِلْي ِمْنَك بَِخْيرٍ َوبَاِرْك ِلْي فِْيَما أَْع .

Saat Melewati Hijir Ismail

Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur, sa’i yang diterima, dosa yang 
diampuni dan amal shaleh yang dikabulkan dan perdagangan yang tidak akan

mengalami rugi selamanya.

Wahai Tuhan Yang Maha Mengetahui apa-apa yang terkandung dalam dada. 
Keluarkanlah aku dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Ya Allah aku
mohon padaMu segala hal yang mendatangkan rahmatMu dan segala ampunanMu
selamat dari segala dosa dan beruntung dengan mendapat rupa-rupa kebaikan, 

berundung memperoleh surga, terhindar dari neraka. Tuhanku anugerahkan padaku
dan gantilah apa-apa yang aku luput daripadanya dengan kebajikan dariMu.
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َسََلَمةً فِى الِد ْيِن اَللُّٰهمَّ اِنَّا نَْسأَلَُك 

ْز ٍِ وَ َوِزيَادَةً فِى اْلِعْلِم َوَعافِيَةً فِى اْلَجَسِد  بََرَكةً فِى الرَّ

.  َوَمْغِفَرةً بَْعدَ اْلَمْوتِ َوتَْوبَةً َُْبَل اْلَمْوِت َوَرْحَمةً ِعْندَ اْلَمْوتِ 

ْن اَللُّٰهمَّ  دَ النََّجاةَ ِمَن النَّاِر َواْلعَْفَو ِعنْ َعلَْينَا فِْي َسَكَرةِ اْلَمْوِت وَ َهِو 

. اْلِحَسابِ 

ا الَّتِْي فِْيَها َمةُ أَْمِرنَا َوأَْصِلْح لَنَا دُْنيَانَ الَِّذْي ُهَو ِعصْ أَْصِلْح لَنَا ِدْينَنَا اَللُّٰهمَّ 

َها َمعَا دُنَا َمعَا ُشنَا َوأَْصِلْح لَنَا ٰاِخَرتِنَا الَّتِْي فِيْ 

.ٍر  اْجعَِل اْلَمْوَت َراَحةً ِمْن ُكِل  شَ َواْجعَِل اْلَحيَاةَ ِزيَادَةً لَنَا فِْي ُكِل  َخْيٍر وَ 

Ya Allah, kami mohon padaMu keselamatan, Ya Allah baikanlah agama kami karena
itulah yang akan mengatur urusan kami. Dan baikanlah dunia kami yang disanalah

kami hidup dan baikanlah akhirat kami, karena disanalah kami akan dihisab dan
jadikanlah hidup kami untuk menambah amalan kebaikan dan jadikanlah mati kami

sebagai istirahat dari kejahatan.

Dari Rukun Syami sampai Rukun Yamani

JUNNI 08156-887-997



َسنَةً حَ الد ْنيَاَربَّنَآ ٰاتِنَا فِى 

َحَسنَةً ااْٰلِخَرةِ َوفِى 

. النَّارِ َعذَابَ َوُِنَا 

ْبَراِر َمَع اْلَ اْلَجنَّةَ َوأَْدِخْلنَا 

 اْلعَالَِمْينَ يَا َربَّ يَا َغفَّاُر يَا َعِزْيُز 

Berjalan menuju Hajar Aswad membaca

Wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia dan akhirat kebaikan dan hindarkanlah kami
dari siksa api neraka. Dan masukanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang

yang berbuat baik. Wahai Tuhan Yang Maha Mulia, Maha Pengampun dan Tuhan yang 
menguasai seluruh alam. JUNNI 08156-887-997



عَْبدَ َرَم َحَرُمَك َواْلَْمَن أَْمنَُك َوالْ َواْلحَ ٰهذَا اْلبَْيَت بَْيتَُك اَللُّٰهمَّ إِنَّ 

ْم َمقَاُم اْلعَائِِذبَِك ِمْن النَّارِ َعْبدَُك َوأَنَا َعْبدَُك َواْبُن َعْبدَُك َوٰهذَا فََحِر 
. لُُحْوَمنَا َوبََشَرتَنَا َعلَى النَّارِ 

ْه إِلَيْ َوَزيِ  َحبِ ْب إِلَْينَا اِْلْيَماَن اَللُّٰهمَّ  نَا اْلُكْفَر ْنُُ فِْي ُُلُْوبِنَا َوَكِر 

اِشِدْينَ َواْلفُُسْو ٍَ َواْلِعْصيَاَن َواْجعَْلنَا ِمَن ال ذَابََك يَْوَم اَللُّٰهمَّ ُِنِْي عَ . رَّ

ُْنِى اْلَجنَّ . تَْبعَُث ِعبَادَكَ  .ةَ بِغَْيِر ِحَسابٍ اَللُّٰهمَّ اْرُز

Dari Rukun Syami sampai Rukun Yamani (putaran II)

Ya Allah, sesungguhnya Baitullah ini rumahMu, Mesjid Al Haram ini MesjidMu, Negeri aman ini
NegeriMu, Hamba ini hambaMu dan tempat ini adalah tempat orang berlindung padaMu dari
neraka, maka peliharalah daging dan kulit kami dari neraka. 
Ya Allah, cintakanlah kami pada iman dan hiaskanlah hati kami dengan iman, bencikanlah kami
pada perbuatan kufur, fasiq, maksiat, dan durhaka, serta masukkanlah kami ke dalam golongan
orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah, peliharalah aku dari azabMu di hari kelak
Engkau membangkitkan hamba-hambaMu. Ya Allah, anugerahilah aku surga tanpa dihisab.
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دٌ َصلَّى هللاُ َعلَ مِ َخْيِر َما َسأَلََك اَللُّٰهمَّ اِنِ ْي أَْسأَلَُك ِمْن  ُِ َوَسلََّم ، ْنُُ نَبِي َك ُمَحمَّ ْي

ُِ َوسَ ِمْنُُ نَبِي  َشِر  َما اْستَعَاذََك َوأَُعْوذُبَِك ِمْن  دٌ َصلَّى هللاُ َعلَْي . لَّمَ َك ُمَحمَّ

بُنِْي إِلَْيَها وَ أَْسأَلَُك اْلَجنَّةَ َونَِعْيَمَها اَللُّٰهمَّ إِنِ ْي  َما يُقَِر 

ِمْن َُْوٍل أَْو فِْعٍل أَْو َعَمٍل ، 

بُنِْي إِلَْيهَ النَّارِ َوأَُعْوذُبَِك ِمَن  .ا ِمْن َُْوٍل أَْو فِْعٍل أَْو َعَملٍ  َوَما يُقَِر 

Ya Allah, aku mohon padaMu kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, dan
aku berlindung padaMu dari kejahatan dan minta perlindunganMu daripada yang 

diminta Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon padaMu surga serta nikmatNya
dan apapun yang dapat mendekatkan aku padaNya dari perkataan atau perbuatan

ataupun amal. Dan aku berlindung padaMu dari neraka serta apapun yang 
mendekatkan aku kepadaNya, baik ucapan, perbuatan ataupun amal.

Dari Rukun Syami sampai Rukun Yamani (putaran III)
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ْيٌم َوَوْجَهَك َكرِ ِظْيٌم عَ اَللُّٰهمَّ إِنَّ بَْيتََك 

َعِظْيمٌ ِرْيٌم َوأَْنَت يَا اهلَلُ َحِلْيٌم كَ 

.نِ يْ تُِحب  اْلعَْفو فَاْعُف عَ 

Ya Allah, sesungguhnya rumahMu (Baitullah) ini Agung, wajahMu
pun Agung, Maha Pemurah dan Engkau Maha Bijak yang sangat

suka memberi ampunan, maka ampunilah aku.

Dari Rukun Syami sampai Rukun Yamani (putaran V)
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إِْيَمانًا َكاِمًَل اَللُّٰهمَّ اِنِ ْي أَْسأَلُكَ 

ًُا َحََلاًل َواِسعًا َويَِقْينًا َصاِدًُا َوِرزْ 
ا ذَاِكًرا َوَُْلبًا َخاِشعًا َوِلَسانً 

 فَاْغِفْر ِلْي َوتَْوبَةً ِمْن ُكِل  ذَْنبً 

. أَْنتَ اَل يَْغِفُر الذ نُْوَب إِالَّ 

Dari Rukun Syami sampai Rukun Yamani (putaran VII)

Ya Allah, aku bermohon kepadaMu iman yang sempurna, keyakinan
yang benar, rizki yang halal lagi luas, hati yang khusyuk, lidah yang 
selalu berdzikir dan taubat daripada segala dosa, maka berilah aku

ampun, tidak ada yang dapat memberi ampun selain Engkau.
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ْي َوَعََل نِ اَللّٰهمَّ إِنََّك تَْعلَُم  ُْبَْل َمْعِذَرتِيْ يَتِْي ِسِر   َوتَْعلَُم َحاَجتِْي فَا
نِْي ُسَؤاِِلْي َوتَْعلَُم َما فِيْ  َِ .  بِيْ فَاْغِفْرِلي ذُنُوْ  نَْفِسْي فَأَْع
.  َك أَْنَت َخْيُر اْلغَافِِرْينَ إِنَّ فَاْغِفْر ِلْي إِنِ ْي َظلَْمُت نَْفِسْي اَللُّٰهمَّ آلَ إِٰلَُ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك َوبَِحْمِدَك َرِب  

اِحِمْينَ إِنَّ فَاْرَحْمنِْي إِنِ ْي َظلَْمُت نَْفِسْي اَللُّٰهمَّ آلَ إِٰلَُ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك َوبَِحْمِدَك َرِب   .  َك أَْنَت َخْيُر الرَّ

ِحْيمُ إِنَّ فَتُْب َعلَيَّ نِ ْي َظلَْمُت نَْفِسْي اَللُّٰهمَّ آلَ إِٰلَُ االَّ أَْنَت ُسْبَحانََك َوبَِحْمِدَك َرِب  إِ  اُب الرَّ .َك أَْنَت التَّوَّ

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui rahasiaku yang tersembunyi dan amal
perbuatanku yang nyata, terimalah permohonanku, Engkau Maha Mengetahui hajatku, 

perkenankanlah harapanku. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci engkau dan Maha
Terpuji namaMu. Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka rahmatilah aku

karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci
dan Maha Terpuji namaMu. Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka
terimalah tobatku, karena Engkaulah sebaik-baik penerima tobat dan lagi Maha Rahiim.

Shalat sunat thawaf sebaiknya dilakukan di belakang Maqam Ibrahim, tapi apabila tidak
memungkinkan dapat dilakukan di mana saja asal di dalam Masjidil Haram. Pada rakaat
pertama sebaiknya membaca Surat Al Kafirun, dan pada rakaat kedua Al Ikhlas. Sesudah itu
dianjurkan berdoa:

Doa Sesudah Shalat Sunat Thawaf
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هَ ِرَُابَنَا َوِرَُاَب أَْعتِقْ اَللُّٰهمَّ يَا َربَّ اْلبَْيَت اْلعَتِْيِق  اتِنَا َوإِْخَوانِنَا ٰابَآئِنَا َوأُمَّ
ََاِء وَ َوأَْواَلِدنَا ِمَن النَّاِر يَاذَا اْلُجْوِد َواْلَكَرِم وَ  ِل َواْلَمِن  َواْلعَ ْْ .  اِْلْحَسانِ اْلفَ

.  ا َوَعذَاِب ااْٰلِخَرةِ َها َوأَِجْرنَا ِمْن ِخْزيِ الد ْنيَ فِى اْلُُمْوِر ُكِل  أَْحِسْن َعا ُِبَتَنَااَللُّٰهمَّ 

ا بَِك ُمتَذَِل ٌل بَْيَن يَدَْيكَ  تَْحَت بَابَِك ُمْلتَِزٌم بِأَْعتَ اَللُّٰهمَّ إِنِ ْي َعْبدَُك َواْبُن َعْبِدَك َواُِفٌ 
.  اِْلْحَسانِ أَْرُجْو َرْحَمتََك َوأَْخَشى َعذَابََك يَا َُِدْيمَ 

َع ِوْزِرْي َو تُْصِلَح أَْمرِ تَْرفََع ِذْكِريْ اَللُّٰهمَّ إِنِ ْي أَْسأَلَُك أَْن  َْ َر َُْلبِْي َوتَ ِه  ََ ُ ْي َوت

َر ِلْي فِى َُْبِرْي َوتَْغِفَر ِلْي ذَنْ  .ى فِف اْلَجنَّةِ بِْي َوأَْسأَلَُك الدََّرَجاِت اْلعُلَ َوتُنَِو 

Ya Allah Tuhanku yang memelihara Ka’bah ini, merdekakanlah diri kami, bapak dan ibu kami, 
saudara-saudara dan anak-anak kami dari siksa neraka. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah, 

yang mempunyai keutamaan, kelebihan, anugerah dan kebaikan. Ya Allah Tuhanku
sesungguhnya aku ini hambaMu, anak dari hambaMu tegak berdiri di bawah pintu Ka’bahMu, 
menundukan diri di hadapanMu, sambil mengharapkan rahmatMu, kasih sayangMu, aku takut
akan siksaMu, wahai Tuhan Yang Maha Tahu yang punya segala kebaikan. Ya Allah, Tuhanku, 

aku mohon padaMu, agar engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, perbaiki segala
urusanku, bersihkan hatiku, berilah cahaya kelak dalam kuburku. Berilah ampun dosaku dan aku

mohon padaMu martabat yang tinggi di dalam syurga. Amiin.

Doa di Multazam Setelah Tawaf
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ًم نَافِعًا ِعلْ ْسأَلَُك اَللُّٰهمَّ إِنِ ْي أْ 

َواِسعًا ِرْزًُاوَ 

ٍم  دَآٍء َوَسقَ ِمْن ُكِل  ِشفَآًء وَ 

احِ َك يَآ أَ َرْحَمتِ بِ  .ِمْينَ ْرَحَم الرَّ

Doa Sebelum Minum Air Zam-zam

dengan rahmatMu
ya Allah yang 
Maha Pengasih
lagi Maha
Penyayang.

Ya Allah, aku mohon
kepadaMu ilmu
pengetahuan yang 
bermanfaat

rizki yang luas

dan sembuh dari segala
sakit dan penyakit
pikun

JUNNI 08156-887-997



ِحْيِم  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللِا الرَّ

ُِ َوَرُسْولُُُ أَْبدَأُ بِماَبَدَأَ هللاُ بِ 
فاَ َوالَمْرَوةَ ِمْن َشعَآئِ  ,  ِر هللِا إِنَّ الصَّ

ُِ فََمْن َحجَّ البَْيَت أَِواْعتََمَر فَ  َلَُجناََح َعلَْي

َف بِِهماَ  ََّوَّ أَْن يَّ

َع َخْيراً فَإِنَّ هللاَ ش ََوَّ .اَِكٌر َعِلْيٌم َوَمْن تَ
Dengan nama ALLah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku mulai dengan apa yang 

telah dimulai oleh Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari

Syi'ar-Syi'ar (tanda kebesaran) Allah. Maka barang siapa yang beribadah Haji ke baitullah ataupun
berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang 

mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Penerima Kebaikan
lagi maha Mengetahui

Do’a Memulai Sa’i

Aku mulai
dengan apa
yang telah
dimulai oleh
Allah dan
RasulNya
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, ْمدُ أهلَلُ أَْكبَُر أهلَلُ أَْكبَُر أهلَلُ أَْكبَُر َوهلِل الحَ 

. اَ أَْوالَناَ أهلَلُ أَْكبَُر َعلَى ماَ َهداَناَ َوالَحْمدُ ِهلِل َعلَى م

, الَإِلََُ إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ الََشِرْيَك لَُُ 

ِه الَخْيُر َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ لَُُ الُمْلُك َولَُُ الَحْمدُ يُْحيِى َويُِمْيُت بِيَدِ 

َُِديٌر 

َوْعدَهُ َونََصَر َعْبدَهُ أَْنَجزَ الَإِلََُ إاِلَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشِرْيَك لَُُ 

َوَهَزَم الَْحزاََب َوْحدَهُ 

ْيَن الَ إِلََُ إاِلَّ هللاُ َوالَ نَْعبُدُ إاِلَّ إِياَهُ ُمْخِلِص  َ ْيَن لَُُ الد ِ .Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar“فُِرْونَ َولَْو َكِرهَ الكا Segala puji bagi Allah, Allah 
Mahabesar,atas petunjuk yang diberikan-Nya kepada kami,segala puji bagi Alloh atas karunia

yang telah dianugerahkan-Nya kepada kami, tidak ada Tuhan selain Alloh Yang Maha Esa, tidak
ada sekutu bagi Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, 

pada kekuasaan-Nya lah segala kebaikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu, Tiada Tuhan
Selain Alloh Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, yang telah menepati janji-Nya, 

menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya, Tidak ada Tuhan selain
Alloh dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nyadengan memurnikan (ikhlas) kepatuhan

semata kepada-Nya, walaupun orang- orang kafir membenci

Do’a Di Atas Bukit Safa Ketika Menghadap Ka’bah
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 ِ اْغِفرْ َرب 

ْرَحْم َوا

ْعُف َوا

مْ َوتَ  َكرَّ

جاََوزْ َوتَ 

ا تَ  ْعلَُم َعمَّ

مُ إِنََّك تَْعلَُم مااَلَ نَْعلَ 

لَْكَرمُ الََعز  اإِنََّك أَْنَت هللاُ 

Diantara dua pilar hijau membaca do’a :

Ya Allah, ampunilah,
sayangilah, 

maafkanlah, 
bermurah hatilah
dan hapuskanlah apa-apa yang 
Engkau ketahui dari dosakami.
Sesungguhnya Engkau Maha

Mengetahui apa-apa yang kami
sendiri tidak tahu. 
Sesungguhnya Engkau ya Allah 
Maha Tinggi dan Maha
Pemurah.
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فاَ َوالَمْرَوةَ إِنَّ  , ْن َشعَآئِِر هللِا مِ الصَّ

تََمَر َحجَّ البَْيَت أَِواعْ فََمْن 

ُِ أَْن  فَ يَّ فََلَُجناََح َعلَْي بِِهماَ ََّوَّ

عَ َوَمْن  ََوَّ ِلْيمٌ إِنَّ هللاَ شاَِكٌر عَ َخْيراً فَ تَ

Ketika Mendekati Bukit Marwah membaca

"Sesungguhnya safa dan marwah sebagian dari syi'ar-syi'ar (tanda
kebesaran) Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah

ataupun berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i
antara keduanya. dan barang siapa mengerjakan sesuatu kebajikan
dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha menerima

kebaikan dan Maha Mengetahui."
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ُهمَّ َربَّناَ  اَفِناَ َواْعُف َعنَّا ِمنَّا َوعتَقَبَّلْ أَللَـّ

َوَعلَى َاََعتَِك َوُشْكِرَك أَِعنَّا 

َجِمْيعاً ِل ْيماَِن َواِلْسَلَِم الكاَمِ الِ َوَعلَى َغْيِرَك الَ تَِكْلناَ َوَعلَى 
َعنَّا راٍَض تََوفَّناَ َوأَْنَت 

ُهمَّ  ى أَبَداً ماَ أَْبقَْيتَنِى بِتَْرِك الَمعاَِص اْرَحْمنِىأَللَـّ

ْينِى أَْن أَتََكلََّف ماَ الَ يَْعنِ اْرَحْمنِىوَ 

ُْنِىَوا ْيَك َعن ِى ياَ أَْرَحمَ ُحْسَن النََّظِر فِْيماَ يُرْ ْرُز اِحِمْينَ ِْ الرَّ
Ya Allah kami mohon diterima do'a kami, afiatkan dan ampunilah kami, berilah pertolongan

kepada kami untuk taat dan bersyukur kepadaMu. Janganlah Engkau jadikan kami bergantung
selain kepadaMu. Matikanlah kami dalam Islam yang sempurna dalam keridhaanMu. Ya Allah 
rahmatilah diri kami sehingga mampu meninggalkan segala kejahatan selama hidup kami, dan

rahmatilah diri kami sehingga tidak berbuat hal yang tidak berguna. Karuniakanlah kepada kami
keridhaanMu. Wahai Tuhan yang bersifat Maha Pengasih lagi Penyayang.

Do’a Di Bukit Marwah Selesai Sa’i
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