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RISALAH SINGKAT 

BERKAITAN DENGAN DO’A HAJJI DAN UMROH  
Oleh: Nurman Kiraman Abu Najiba 

 

1. Do’a orang yang mau safar terhadap harta dan keluarga yang akan 

ditinggalkan. 

 1 َأ ْس َتَأ ْس ِد ُع َأ  اَأ  اَّل ِد ْس  َأ  َأ ِد ْس ُع  َأ َأ اِد َأ ُع 
 ِ Artinya: aku titipkan kamu kepada Allah, Zat yang tidak akan pernah menyia-nyiakan barang titipan. 
 

2. Do’a orang yang ditinggalkan terhadap orang yang mau bepergian. 

 

 َأ  ِد  َأ  َأ   َأ  ْس   ِد  َأ  َأ  َأ   َأ  َأ   َأ  َأ  َأ  َأ   َأ  َأ   ْس  َأ ْس َتَأ ْس ِد ُع َأ  اَأ ِد 
2

 
 ِ Artinya: aku titipkan kamu kepada Allah, dan amanahmu, juga seluruh akhir dari amal perbuatanmu.2 

 

 َأ َّل َأ َأ  اُع  ا َتَّل ْس َأ   َأ َأ َأ َأ  َأ َتْس َأ َأ  َأ َأ َّل َأ اَأ َأ  اْسَأ َتْس َأ  َأ ْس ُع َأ   ُع ْس َأ 
3

 
 

 ِ Artinya: Semoga Allah meningkatkan ketaqwaanmu, mengampuni dosa dan kesalahanmu, dan 
memudahkan bagimu seluruh kebaikan sewaktu di mana saja kamu berada.  

 
 

3. Do’a orang yang musafir dalam perjalanannya. 

 

1. Ketika melangkahkan kaki untuk menaiki kendaraan membaca basmallah :  اِد   ِد  ْس  ِد  . Setelah 

pas pada posisi duduk memabaca hamdallah :  ِد  َّل  ِد   ُع  ْس  ْسَأ  َأ   lalu membaca do’a : 

  َّل ا ُع  َّل  َأ ,  َأ  ْس  ُع  ِد  َأ  ْس  ُع  َأ    َأ  ِّب   َأ  َأ    ِد  َّل  ِد  َأ   ْس َأ  ِد  ِد  ْس  ُع   ُع    َأ  َّل    ُع  َأ    َأ  َأ    َأ  َأ  َأ   َأ  َّل  َأ  ُع ْسحَأ  َأ  اَّل ِد ْس 
ْس   َأ  ُع  َأ  ْس    َأ  َّل  ِد ِد ِد ِد ِد ِد ِد ِد ِد ِد ِد     َأ   ِد  َأ  َأ   ْس   َأ  ِد  َأ  ,  َأ  ْس  ا َّل  َأ   ِد َّل     ْس  َأ    َأ  َأ  ِد  َأ  َأ   ِد

  ُع  اِد  الَّل   َأ  ْس  َأ   َّل ا ُع  َّل  َأ ,  ُع  َأ  ْس    ُع  َّل  َأ   ِد  اْس    َأ  َأ    َأ  َأ  َأ  َأ    َأ  َأ  ْس  َأ  َأ   ْس  ِّب  َأ   َّل ا ُع  َّل  َأ ,  َأ  ْس  َأ 

                                                 
1
 Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al jihad no: 2825. dari Shahabat Abu Hurairah. Shahih Ibnu Majah 
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َأ  ِد   ُع  َأ  ْس  ِد  اْسَأ  َأ ,  ِد  َأ   الَّل  ِد    ِد   َّل  َأ  َأ ,  ِد  سَأ   َّل   اِد  َأ  ْس  َأ   ْس  ِد   َأ  ِد   ُع  ْس  ُع   َأ  ِّب  ِد   َّل ا ُع  َّل  َأ ,  ِد  ْس   اْس
َأ  َأ   ِد   َأ    ْس  ِد   ِد  َأ  َأ  ْس  ُع   ْس  اِد  ْس  ُع  َأ   ِد  َأ  ْس  َأ   ْس   ِد  َأ  َأ   ْس  َأ   ِد  ْس اْس

4  
 

 

 ِ Artinya: Maha suci Allah yang telah melapangkan bagi kami perjalanan ini dan hanya Dialah yang dapat 
kami jadikan sebaik-baik teman.Dan hanya kepadan-Nya kami akan kembali. Ya Allah 
sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan dan ketaqwaan dalam perjalanan kami ini, dan 
kami minta segala bentuk amal perbuatan yang Engkau ridhai. Ya Allah mudahkan untuk kami 
perjalanan ini dan dekatkanlah jarak tempuhnya yang jauh. Ya Allah Engkau adalah teman dalam 
perjalanan dan pemelihara dalam keluarga. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesulitan 
dalam perjalanan dan piciknya kemampuan dan jeleknya keadaan saat kembali kepada harta 

keluarga dan anak keturunan.4 

 

kemudian memabaca  3   ِد  َّل  ِد   ُع  ْس  ْسَأ  َأX ,    3   ُع  َأ  ْس  َأ  اُع  َأX, dan membaca do’a  

 

ْس  ْس  ِد  اْس  َأ   ْس  ِد  ْس  َأ   ُع  ْس  َأ  َأ   ِّبْس  ِد   َأ  َأ  اَأ  ْس  ُع      َأ  ْس  َأ   َّل  ِد   َأ  ْس  ُع  ا ُّذ   ُع  ِد اْس  َأ   َأ   ُع  َّل  ِد   ِد
5   

 
 ِ Artinya: Maha suci engakau ya Rabb sesungguhnya aku termasuk orang yang banyak berbuat zhalim 

terhadap diriku sendiri maka ampunilah aku sesungguhnya tidak seorangpun yang akan dapat 
mengampuni dosaku selain Engkau. kemudian disunnahkan untuk tertawa  

  

4. Do’a disaat perjalanan menanjak. 

 َأاُع  َأ ْس َتَأ ُع 
6
  

 ِ Artinya: Allah maha besar 

 

5. Do’a disaat perjalanan menurun. 

 اُع    َأ اَأ  ْس  ُع   
7

 

 ِ Artinya: Maha suci Allah 

  
 

6. Do’a ketika singgah di sebuah tempat. 

 8 َأ  َأ    َأ  َأ   ِّب  َأ   ْس  ِد    ِد   َّل  ا َّل   اِد    ِد  َأ  ِد  َأ  ِد   ُع  ْس  ُع  َأ  
Artinya: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa saja yang telah 

diciptakan 
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 Diriwayatkan oleh Abu Dauad dengan sanad Hasan. 
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7. Do’a ketika pulang dari safar.  

  ِد َتُع ْس َأ   َأاِد َتُع ْس َأ  َأ  ِد ُع ْس َأ اِد َأ َتِّب َأ   َأ اِد ُع ْس َأ 
9

 

 ِ Artinya: Kami telah kembali, kami telah bertobat, kami telah beribadah, kepada Rabb kami, kami memuji. 
 
 

8. Yang diucapkan ketika kendaraan berangkat dari miqat  

 
Meletakkan niat didalam hati dan tidak mengucapkannya dan untuk menghindari 
beberapa hal yang tidak disangka-sangka sunnah mengucapkan: 

اَأ َتَّل ْس َأ  اَّل لُع َّل   ُع ْس َأ ًة 
10   

 ِ Artinya: Ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu untuk umroh 
 

 

ْس  َأاَّل لُع َّل  َأِّب ِد ْس  َأ ْس ُع  َأ َأ َأ َأ   ِد
11 

 ِ Artinya: Ya Allah halalkanlah aku disaat Engaku memberikan penghalang kepadaku. 
 

  Memperbanyak talbiyah selama dalam perjalanan dengan mengeraskan suara untuk laki-laki, juga 
untuk perempuan selama tidak dihawatirkan adanya fitnah 

 

  َأ  َأ   َأ  َأ  ْس  ا ِّب  َأ   َأ  ْس   ْسَأ   َّل  ِد ,   َأ  ْس  َّل  َأ   َأ  َأ   َأ  ْس  ِد  َأ  َأ   َأ  ْس  َّل  َأ  ,  َأ  ْس  َّل  َأ    َّل ا ُع   َّل   َأ  ْس  َّل  َأ   
 . َأ  َأ   َأ  ْس  ِد  َأ  َأ ,  ُع  ْس  ُع   ْس  َأ 

12
 

 
Artinya: 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 bentuk pujian dan kenikmatan 

hanya kepunyaan-Mu dan Engkaulah penguasa. Tidak ada sekutu bagi-Mu7 

 

9. Do’a masuk masjid. 

  

Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca do’a : 

   ِد اَأ  ْس  الَّل   َأ  ِد   ْسِد  ِد  َأ   ْس   ِد   ِد اَأ  ْس  ُع  َأ ,   ْسِد  ِد  َأ   ْس   ِد  ِد  ْس  َأ  ِد  َأ ,   ِد  ْس  ِد  َأ   ْس   اِد  ِد   ُع  ْس  ُع  َأ  
 ِد  ْس  ِد  ا َّل 

   ِد اْس  َأ   ْس    َّل ا ُع  َّل  َأ  ,  اِد   ِد  ْس  ُع    َأ  َأ  َأ   ُع  َأ  الَّل  َأ    ُع  َأ  الَّل  َأ   اِد   ِد  ْس  ِد  .13
 14.  َأ  ِد  ْس َأ  َأ    َأ  َأ  ْس  َأ 
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Artinya: Aku berlindung kepada Allah Zat yang Maha Agung, dan dengan kemuliaan wajah-Nya, dan 

dengan keabadian kekuasaan-Nya dari kejahatan syetan yang terkutuk. Dengan menyebut nama 
Allah dan selawat serta salam kepada Rasuliallah. Ya Allah bukakanlah pintu rahmat-Mu. 

 

10. Do’a keluar masjid. 
 

Setiap keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri dan sunnah membaca do’a : 

  َأاَّل لُع َّل   فَتْس َأحْس ِدى  َأ َتْس َأ  َأ فَأ ْس ِد َأ  , ِد ْس ِد  اِد  َأ اصَّلالَأ ُع  َأ ا َّلالَأ ُع  َأ َأى  َأ ُع ْس ِد  اِد 
Artinya: Denagan menyebut nama Allah dan selawat serta salam kepada Rasuliallah. Ya Allah bukakanlah 

pintu rizki-Mu. 
 

11. Do’a ketika melihat ka’bah. 
 

Memutuskan talbiyah setelah melihat ka’bah dan tidak ada do’a husus dari Nabi. Hanya saja sahabat 
Umar Bin Khattab mengucapkan kalimat: 

   15 ِد  َأ  الَّل    ِد  َأ  َّل    َأ  َأ  ِّب اَأ  َأ   ُع  َأ  الَّل   َأ  ْس  ِد  َأ   ُع  َأ  الَّل   َأ  ْس  َأ    َّل ا ُع  َّل  َأ 

 
Artinya: Ya Allah Engkau adalah Zat yang memiliki kesalamatan dan dari-Mu kesalamatan itu. Maka 

hidupkanlah kami dengan penuh kesalamatan. 
 
 

12. Do’a yang diucapkan ketika memberikan isyarat kepada hajar 

aswad. 

 اُع  َأ ْس َتَأ ُع ,  ِد ْس ِد  اِد 
16

 
Artinya: Dengan menyebut nama Allah. Allah maha besar. 

 

13. Do’a diantara rukun yamani dan hajar aswad. 
 

    17  ِد  ا َّل    َأ  َأ    َأ  َأ  ِد  َأ ,   ًة  َأ  َأ اَأ   ِد  َأ  ِد  آل  ِد  َأ ,   ًة  َأ  َأ   اَأ  َأ  ْس   ا ُّذ    ِد  َأ     ِد  َأ  َّل  َأ    
 

Artinya: Ya Tuhanku berikanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan di akhirat yang 
baik. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. 
 
14. Tidak ada do’a husus ketika minum air zam-zam. 

  

15. Do’a ketika mendekati bukit shafa. 
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 Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad hasan dari Sa’id Bin Abi Musayib no: 5/72 dan Ibnu Abi 

Syaibah mengatakan demikian juga no: 4/97 
16

 Dikeluarkan oleh Imam Atthabari dalam kitab Adu’a no:862 dan Imam Baihaqi dalam sunanul kubro 5/79 
17

 Dikeluarkan oleh Abu Daud kitab Al manasik no:1892 dan Shahih Abu Daud oleh Syekh Al Bani no:1666 



 

5 

  َأ ْس   َأ َأ ْس ِد   ُع َأ اَأ  فَأالَأ    ْس َأ َأ َأ   َأ ِد   اْس َتَأ ْس َأ   َأ َّل  فَأ َأ ْس   ا َّل ِد   َأ َأ اِد ِد  اِد ْس   َأ اْس َأ ْس َأ َأ   اصَّل َأ   ِد َّل 
 َأ ِد  ٌر   َأ  ِد ٌر   ا َّل َأ  فَأ ِد َّل  خَأ َتْس ًة   َأ َأ َّل َأ   َأاَأ ْس  ِبِدِد َأ   َأ  َأ َّل َّل 

 ْس َأ ُع  ِدَأ   َأ َأ َأ  اُع  ِد ِد  َأ  18
19

 

  Artinya: Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang 
beribadah hajji ke baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara 
keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan dengan kerelaan hati, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mensyukuru kebaikan lagi Maha Mengetahui. Kami memulai 
sebagaimana Allah memulai dengan-Nya. 

 
16. Do’a ketika naik di bukit shafa. 

 

 اُع  َأ ْس َتَأ ُع  اُع  َأ ْس َتَأ ُع  اُع  َأ ْس َتَأ ُع  
  ُع  ْس  ُع   ْس   ُع  َأ ,   ُع  َأ   ْس َأ  ِد  َأ  َأ   ُع  َأ اْس  َأ   اُع   َّل  ِد  ا َأ  ِد آل  20

,  ُع  َأ  ْس  َأ   َأ  ْس َأ  َأ   اُع  َّل  ِد  ا َأ  ِد آل,  ٌر  ْس  ِد  َأ   ٍئ  ْس  َأ   ِّب    ُع  َأ  َأ   َأ  ُع  َأ   ُعْس ِد ْس  َأ ُعِد ْس ُع   ُع  ْس   ْسَأ   ُع  َأ  َأ 
 ُع  َأ اْس  َأ    َأ  َأ اْس  اَأ   َأ  َأ  َأ  َأ   ُع  َأ  ْس  َأ   َأ  َأ  َأ  َأ 

21
 

 
  Artinya: Allah Maha Besar 3X. Tiada tuhan yang berhaq disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang  

Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan pujian Dialah yang 
menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan yang berhaq 
disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang Maha menunaikan janji-Nya, yang menolong 
hamban-Nya dan mengalahkan musuh-Nya dengan sendiri-Nya.\ 

 

17. Do’a ketika melewati tanda hijau. 
 

َأ ْس َأ ُع  َأ ِّب   ْسسِد  َأ َأ ُّذ  اْس  ْس  َأ  ْس َأ ْس  ِد َّل َأ  َأ ْس َأ  اْس
22

 

  Artinya: Ya Rabb ampuni dan kasih sangi aku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Agung dan Maha 
Mulia.    

 
 

18. Do’a di padang ‘arafah. 
 

هُع  َأ َأ ِد ْس َأ اَأ ُع   َأهُع َأ  َأ َأى   ُعْس ِد ْس  َأ ُعِد ْس ُع   ْسَأ ْس ُع اَأ ُع  اْس ُع ْس ُع  َأاَأ ُع  , آل ِدا َأ  ِد َّل  اُع  َأ ْس َأ
 ُع ِّب  َأ ْس ٍئ  َأ ِد َتْس ٌر 

23
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 Al baqarah ayat 158. 
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 Tata cara hajji dan umroh oleh Syekh Al Bani.  
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 Tata cara hajji dan umroh oleh Syekh Al Bani 
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 Dikeluarkan oleh Imam Bukhari no: 4114 dan Imam Muslimno: 2724 
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 Syekh Bani mengatakan hadis ini hasan atau shahih saya tulis pada kitab shahih saya no:1053 
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Artinya:Tiada tuhan yang berhaq disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang  Maha Esa tidak ada 

sekutu baginya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan pujian Dialah yang menghidupkan dan mematikan 
dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu 
 
 
 

  
Maraji’ 
1. Syarah manasikul hajji ‘ala dhau’il kitabi wassunnah: Syekh Sholeh Fauzan Al Fauzan. 
2. Al hajju al musawwar : Syekh Abdul Aziz Bin Adullah Bin Baz dan Syekh Nashiruddin Al Albani  
3. Al kalimtunnafi’ah fil hajji wal umroh : Abu Abdurrahman Ali Bin Ahmad Jaelani. 
4. Al mar’ah wa’ahkamul hajji: Wizaratul aoqaf wassyu’unil islamiyah. 
5. Ad’iyatul umroti wal hajji : Shabri Salamah Syahin 
6. Bahjatunnazhirin syarah Riyadussholihin : Syekh Salim Bin ‘Iid Al Hilali. 
7. Hisnul muslim : Syekh Sa’id Bin Ali Bin Wahaf Al Qahthani. 
8. Terjemah Al Qur’an : Waqaf  khadimul haramain Malik Fahd Bin Abdil Aziz Al Su’ud 
9. Kaset CD peraktek manasik hajji dan umroh : Ustad Yazid Bin Abdul Qadir Jawwaz di pondok 

pesantren yatim Ibnu Taimiyah Bogor. 
 
  


