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Doa-Doa
aKetika Menuntut Ilmuh

///
eorang Muslim hendaknya selalu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam setiap 
lini kehidupannya sebagai salah satu bentuk ibadah, berdasarkan firman Allah 
subhanahu wata'ala,

S
 و
ق�ال� ر
ب��ك�م� اد�ع�ون�ي أ�س�ت
ج�ب� ل�ك�م� إ�ن�� ال��ذ�ين
 ي
س�ت
ك�ب�ر�ون� ع
ن� ع�ب
اد
ت�ي س
ي
د�خ�ل�ون�


�م
 د
اخ�ر�ين
ج
ه
ن
"Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk 
neraka Jahanam dalam keadaan hina dina." (Al Mukmin: 60)

Maka seorang penuntut ilmu hendaknya memenuhi lisannya dengan doa dan dzikir kepada 
Allah 'Azza wajalla dari mulai ia berangkat dari rumahnya menuju majelis ilmu hingga 
kembalinya. Seyogyanya doa yang dipanjatkan adalah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah 
shallallahu'alaihi wasallam atau terdapat dalam atsar salafus shalih.

Dalam menuntut ilmu, banyak sekali halangan dan rintangan menghadang, baik yang 
datangnya dari luar maupun dari dalam. seperti terbatasnya fasilitas, beli kitab, ongkos, 
kendaraan, jauhnya majelis ilmu, ketiadaan waktu, sakit, kurang fit, dan lainnya. Atau 
penghalang lain berupa rasa malas, sulitnya menghafal, tidak konsentrasi, dan sebagainya. 
Bahkan penghalang berupa gangguan dari seseorang yang menghalang-halangi kita dalam 
menuntut ilmu.

* Doa keluar dari rumah menuju 
majelis ilmu

ب�س�م� ال�، ت
و
ك0ل�ت� ع
ل�ى ال�، و
ل� ح
و�ل� و
ل� ق�و3ة� إ�ل0 ب�ال�
“Dengan nama Allah (aku keluar). Aku bertawakkal kepadaNya, dan tiada daya dan upaya 
kecuali karena pertolongan Allah”.1
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* Doa naik kendaraan (jika naik 
kendaraan) menuju majelis ilmu

و
إ�ن3ا إ�ل�ى. س�ب�ح
ان� ال0ذ�ي� س
خ3ر
 ل�ن
ا ه
ذ�ا و
م
ا ك�ن3ا ل�ه� م�ق�ر�ن�ي�ن
{ب�س�م� ال�، ال�ح
م�د� ل�ل0ه�   
ال�ح
م�د� ل�ل0ه�، ال�ح
م�د� ل�ل0ه�، ال�ح
م�د� ل�ل0ه�، الB أ�ك�ب
ر�، الB أ�ك�ب
ر�، الB} ر
بAن
ا ل�م�ن�ق�ل�ب�و�ن�  

 أ�ك�ب
ر�، س�ب�ح
ان
ك
 الل0ه�م3 إ�نAي� ظ�ل�م�ت� ن
ف�س�ي� ف�اغ�ف�ر� ل�ي�، ف�إ�ن3ه� ل� ي
غ�ف�ر� الذDن�و�ب
 إ�ل0

أ�ن�ت

“Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan 
ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya 
kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari Kiamat). Segala puji bagi Allah (3x), Maha Suci 
Engkau, ya Allah! Sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya 
tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.”2

* Doa masuk masjid (jika taklim di 
masjid)

 أ�ع�و�ذ� ب�ال� ال�ع
ظ�ي�م�، و
ب�و
ج�ه�ه� ال�ك�ر�ي�م�، و
س�ل�ط�ان�ه� ال�ق�د�ي�م�، م�ن
 الش3ي�ط�ان� الر3ج�ي�م�،
ا�لل0ه�م3 اف�ت
ح� ل�ي� أ�ب�و
اب
 ر
ح�م
ت�ك
] و
الس3ل�م� ع
ل�ى ر
س�و�ل� ال�][ب�س�م� ال�، و
الص3ل�ة�[

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajahNya Yang Mulia dan 
kekuasaanNya yang abadi, dari setan yang terkutuk3. Dengan nama Allah dan semoga 
shalawat4 dan salam tercurahkan kepada Rasulullah5 Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatMu 
untukku.”6

* Doa masuk rumah (jika taklim di 
rumah ustadz)

ب�س�م� ال�     ...      ال�س3ل�م� ع
لUي�ك�م�  
"Semoga keselamatan atasmu"7   ....   "Dengan nama Allah"8
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* Doa sebelum belajar

ر
بA ز�د�ن�ي ع�ل�مVا
“Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku.”9

* Doa agar diberi tambahan ilmu syar'i

Uق�ب3ل
ا�لل0ه�م3 إ�نAي� أ�س�أ�ل�ك
 ع�ل�مVا ن
اف�عVا، و
ر�ز�قUا ط�يAبVا، و
ع
م
لU م�ت
"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal 
yang diterima."10

 ا�لل0ه�م3 ا�ن�ف�ع�ن�ي ب�م
ا ع
ل0م�ت
ن�ي و
ع
لZم�ن�ي م
ا ي
ن�ف�ع�ن�ي و
ار�ز�ق�ن�ي ع�ل�مVا ي
ن�ف�ع�ن�ي و
ز�د�ن�ي ع�ل�مVا
 و
ال�ح
م�د� ل�ل0ه� ع
ل�ى ك�لZ ح
ال\ و
أ�ع�وذ� ب�ا�لل0ه� م�ن� ح
ال� أ�ه�ل� ا�لن3ار�

"Ya Allah, manfaatkanlah untuk diriku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku dan ajarilah 
aku dengan apa yang bermanfaat bagiku dan limpahkanlah rizqi berupa ilmu yang bermanfaat 
bagiku11. Tambahkanlah ilmu kepadaku. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun dan 
aku berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka."12

* Doa sesudah belajar


س�ب�ح
ان
ك
 الل0ه�م3 و
ب�ح
م�د�ك
، أ�ش�ه
د� أ�ن� ل� إ�ل�ـه
 إ�ل0 أ�ن�ت
، أ�س�ت
غ�ف�ر�ك
 و
أ�ت�و�ب� إ�ل�ي�ك
“Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak 
disembah kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu.”13

* Doa keluar masjid

،
 ب�س�م� ال� و
الص3ل�ة� و
الس3ل�م� ع
ل�ى ر
س�و�ل� ال�، ا�لل0ه�م3 إ�نAي� أ�س�أ�ل�ك
 م�ن� ف�ض�ل�ك
ا�لل0ه�م3 اع�ص�م�ن�ي� م�ن
 الش3ي�ط�ان� الر3ج�ي�م�

“Dengan nama Allah, semoga sha-lawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, 
sesungguhnya aku minta kepadaMu dari karuniaMu. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan 
setan yang terkutuk”.14
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* Doa agar terhindar dari rasa malas

 ا�لل0ه�م3 إ�نAي� أ�ع�و�ذ� ب�ك
 م�ن
 ال�ه
مA و
ال�ح�ز�ن�، و
ال�ع
ج�ز� و
ال�ك�س
ل�، و
ال�ب�خ�ل� و
ال�ج�ب�ن�،
و
ض
ل�ع� الد3ي�ن� و
غ�ل�ب
ة� الرAج
ال�

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan 
menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang.”15

* Doa untuk orang yang kita inginkan 
supaya diberi tambahan ilmu

الل0ه�م3 ف�قZه�ه� ف�ي الدAي�ن�
"Ya Allah, berikanlah dia pemahaman terhadap agama.”16

* Doa agar terhindar dari ilmu yang 
tidak bermanfaat

 ا�لل0ه�م3 إ��ن��ي� أ�ع�و�ذ�ب�ك
 م�ن� ع�ل�م\ ل� ي
ن�ف�ع�
"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang tidak bermanfaat"17

Wallahu a'lam

____________
Footnote

1 HR. Abu Dawud 4/325, At-Tirmidzi 5/490, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/151.

2 HR. Abu Dawud 3/34, At-Tirmidzi 5/501, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/156.

3 HR. Abu Dawud, lihat Shahih Al-Jami’ no.4591.

4 HR. Ibnu As-Sunni no.88, dinyatakan Al-Albani “hasan”.

5 HR. Abu Dawud, lihat Shahih Al-Jami’ 1/528.

6 HR. Muslim 1/494. Dalam Sunan Ibnu Majah, dari hadits Fathimah radhiallahu'anha 
“Allahummagh fir li dzunubi waftahli abwaba rahmatik”, Al-Albani menshahihkannya karena 
beberapa syahid. Lihat Shahih Ibnu Majah 1/128-129.
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7 Allah Ta'ala berfirman,

Uة
ف�إ�ذ�ا د
خ
ل�ت�م� ب�ي�وتVا ف�س
لZم�وا ع
ل�ى أ�ن�ف�س�ك�م� ت
ح�ي3ةU م�ن� ع�ن�د� الل0ه� م�ب
ار
ك�ةU ط�يAب
"Maka apabila kalian memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini), hendaklah kalian 
memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada diri kalian sendiri, 
salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik." (An-Nuur:61)

8 Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Apabila seseorang masuk ke rumahnya, lalu 
berdzikir kepada Allah (menyebut nama Allah) ketika memasukinya dan ketika makan, maka 
berkatalah syaithan, "Tidak ada tempat menginap (bermalam) bagi kalian (yakni teman-
temannya dari bangsa jin-pent.) dan tidak ada makan malam." Dan apabila dia masuk (ke 
rumahnya) lalu tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, maka berkatalah syaithan, 
"Kalian mendapatkan tempat menginap." Dan apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika 
makan, maka berkatalah syaithan, "Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan 
malam." (HR. Muslim no.2018 dari Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhu)

9 Surat Thaha ayat 114.

10 HR. Ibnu As-Sunni dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah, no. 54, dan Ibnu Majah no. 925. 
Isnadnya hasan menurut Abdul Qadir dan Syu’aib Al-Arna’uth dalam tahqiq Zad Al-Ma’ad 
2/375.

11 Riwayat Nasai dan Hakim dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu.

12 Riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu.

13 HR. Ashhaabus Sunan dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/153. Dari Aisyah Radhiallahu'anha, dia 
berkata: “Setiap Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam duduk di suatu tempat, setiap 
membaca Al-Qur’an dan setiap melakukan shalat, beliau mengakhirinya dengan beberapa 
kalimat.” Aisyah Radhiallahu'anha berkata: Aku berkata: “Wahai Rasululllah! Aku melihat 
engkau setiap duduk di suatu majelis, membaca Al-Qur’an atau melakukan shalat, engkau 
selalu mengakhiri dengan beberapa kalimat itu.” Beliau bersabda: “Ya, barangsiapa yang 
berkata baik akan distempel pada kebaikan itu (pahala bacaan kalimat tersebut), barangsiapa 
yang berkata jelek, maka kalimat tersebut merupakan penghapusnya. (Kalimat itu adalah: 
Subhaanaka wa bihamdika laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik).” HR. An-Nasa’i 
dalam kitab ‘Amalul Yaum wal Lailah, hal. 308. Imam Ahmad 6/77. Dr. Faruq Hamadah 
menyatakan, hadits tersebut shahih dalam Tahqiq ‘Amalul Yaum wal Lailah, karya An-Nasa’i 
hal. 273.

14 Tambahan: Allaahumma’shimni minasy syai-thaanir rajim, adalah riwayat Ibnu Majah. Lihat 
Shahih Ibnu Majah 129.

15 HR. Al-Bukhari 7/158.

16 HR. Al-Bukhari no. 143 dan Muslim no. 2477 dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma.

17 Riwayat Muslim
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