
www.alraufi.blogspot.com 

 

 1 

 

�� ������ ������ ������ ����        

DOA YAASIIN 
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“Ya  A l l ah !  Sesungguhnya  k am i  memohon  pemeliharaanMu dan kami 

menyerahkan kepadaMu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta-harta 

kami dan segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah! Jadikanlah kami dan juga 

mereka  be rada  d i  d a l am  peme l i h a r aanMu ,  keamananMu dan perlindunganMu dari 

setiap syaitan penderhaka, orang-orang takabbur yang keras kepala, orang yang mempunyai 

pandangan jahat, kezaliman dan daripada kejahatan setiap orang yang mempunyai kejahatan. 

Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. 

 

Y a  A l l a h !  Pe r i n dahk an l a h  k am i  d engan  kesejahteraan dan keselamatan. 

Kurniakanlah kepada kami dengan ketaqwaan dan istiqamah. Lindungilah kami dari 

perkara-perkara yang mewajibkan kami mendapat penyesalan. Sesungguhnya Engkau 

Maha Mendengar sesuatu doa. 

 

Ya Allah! Ampunilah dosa-dosa kami, ibu bapa kami, anak-anak kami, guru-guru kami, 

saudara-saudara seagama kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang mengasihi 

kami keranaMu, orang yang berbuat baik kepada kami, Mukminin dan Mukminat, Muslimin 

dan Muslimat, wahai Tuhan yang mentadbir alam 

 

Cucurilah rahmat dan kesejahteraan, ya Allah! Ke atas hambaMu dan RasulMu; 

Junjungan kami dan Tuan kami  Muhammad,  ke luarganya dan sahabat-sahabatnya. 

Kurniakanlah kepada kami kesempurnaan ikutan baginya, zahir dan batin, di dalam 

kesejahteraan dan keselamatan dengan rahmatMu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari 

segala yang mengasihani!” 
 

 

(Sumber daripada kitab &�
;��̂ /�_̀���
;� 
;�+�S_̀ /� �a������ �D+������ �3�#  karangan Al-Muhaddits Dr. Sayyid Muhammad ibn 

‘Alawi Al-Maliki Al-Hasani �) 
 


