DOA PASCA HAJI
Oleh: M. Danusiri

السىلم عليكم ورحمة ا وبركاته
A. Hendak Kembali ke Tanah Air
Sehabis thawaf wada’, jamaah pulang ke Maktab (hotel),
kemudian ada komando untuk berkemas-kemas menuju
tanah air. Ketika sudah ada kepastian pulang, doanya
sebagai berikut:

1.

Doa keluar rumah. Menuju ke tempat penginapan untuk ke
bandara, bisa di Jedah, bisa di Madinah, tergantung keadaan.
Sesampai di tempat ini berdoa sampai tujuan.
2. Setelah ditetapkan berangkat ke bandara, berdoa keluar rumah,
selanjutnya berdoa sampai tujuan (bandara). Setelah ditetapkan
masuk ke pesawat, berdoa naik kendaraan.
3. Ketika akan sampai di tempat tujuan, kalau penerbangan SOC
seperti Bapak Ibu, bisa dipanjatkan ketika berada di ruang
penerimaan Kemenag di Donohudan, setelah menyelesaikan
shalat-shalat yang belum dilaksanakan ketika di pesawat, atau di
masjid di mana Ibu Bapak diterima oleh panitia setempat. Posisi
pembacaan sebaiknya setelah shalat sunnah masuk masuk
Masjid atau shalat sunnah shafar

Doanya sebagai berikut:
ا أكبر ا أكبر ا أكبر ,ل إله إل ا وحده
لشريك له ,له الملك وله
الحمد وهو على كل شيئ قدير .آيبون تائبون
عابدون ساجدون لربنا
حامدون .صدق ا وعده ونصر عبده وهزم
.الحزاب وحده

• Artinya:
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah
Maha Besar.
Tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan keesaanNya yang tiada sekutu bagi-Nya. Baginya
kerajaan, dan Dia berkuasa atas segala
sesuatu.
Kama telah kembali, kami telah bertaubat,
kami telah bersujud, dan hanya kepada Allah
kami memuji.
Allah benar-benar memenuhi janji, menolong
hamba-hamba-Nya, dan mengalahkan
musuh-musuh-Nya sendirian

Catatan

Kalau ada tambahan
doa dari yang pokok,
penutup doa
walhamdu lillahi
Rabbil ‘alamin
diucapkan
belakangan.

Artinya:
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha
Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan dan
segala puji, dan dia berkuasa atas segala sesuatu.
Kami telah kembali, kami telah bertaubat, kami telah
beribadah, kami telah bersujud dan hanya kepada
Allah kami memuji. Allah benar-benar memenuhi
janji-Nya dan mengalahkan musuh-musuh-Nya
sendirian.

B. Doa Pokok Untuk Tamu
.اعوذ بال من الشيطان الرجيم ,بسم ا الرحمن الرحيم
الحمد ل رب العالمين ,والصلة والسلم على أشرف
المرسلين ,وعلى
آله وأصحابه أجمعين .اللهم ارزقنا وهون علينا والحاضرين
فى هذا
المجليس زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لداء الحج
والعمرة
ولزيارة مسجد النبي محمد صلى ا عليه وسلم بعونك
وفضلك ورضاك ,إنك على كل شيئ قدير .ربنا آتنا فى
الدنيا حسنة وفى الخرة حسنة وقنا عذاب النار ,والحمد ل
.رب العالمين

Artinya
Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Shalawat
dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul
yang paling mulia, Muhammad, keluarganya, dan
sahabat-sahabatnya,
semuanya.
Ya
Allah,
anugerahilah kami rizki, mudahkanlah kami dan
semua yang hadir dalam majlis ini untuk dapat
mengunjungi Makkah al-Mukarramah dan Madinah
al-Munawwarah untuk melaksanakan kewajiban
haji dan umrah, dan untuk menziarahi Masjid nabi
Muhammad
saw
dengan
pertolongan-Mu,
anugerah-Mu, dan ridla-Mu. Sesungguhnya Engkau
menguasai atas segala sesuatu. Ya Allah, berikanlah
kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di
akhirat, dan jagalah kami dari adzab neraka. Segala
puji bagi Allah pemelihara alam semesta.

Tambahan
• Doa pokok bisa ditambah doa
lain. Di tengah-tengah
masyarakat, para haji (baru),
dipercayai bahwa semakin
panjang doanya semakin
mendapat simpati
kepercayaan “doanya mandi”,
Lebih-lebih kalau dalam
berdoa cukup fasih.

Perpanjangan doa bisa diambilkan doa-doa
sebagaimana diajarkan dalam manasik ini,
antara lain doa agar kita dianugerahi ilmu
pengetahuan, rizki banyak, dan kesehatan prima
karena kasih sayang Allah, sebagai berikut

اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء
من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم
الراحمين.

Doa agar kita senantiasa memperoleh petunjuk,
bertakwa, perwira (menahan diri dari yang haramharam dan meminta-minta), dan memiliki kekayaan
hati dari Allah:

اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
Doa agar kita terjauh dari keraguan, kemusyrikan,
kemunafikan, gemar mengeyel, dan kejelekan akhlaq:

اللهم إنى أعوذبك من الشك والشرك والنفاق
والشقاق وسوء الخلق.

Doa agar urusan kita baik-baik saja,terjauh dari kehampaan, kehinaan di
dunia ini, dan adzab di akhirat

اللهم احسن عاقبتنا فى المور كلها وأجرنا من
.حزي الدنيا وعذاب الخرة
Penutup Semua Doa

سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلم على
.المرسلين ,والحمد ل رب العالمين

Penutup
Semoga hafal semua dan ada
Manfaatnya, Amin, ya Rabbal
‘Alamin.

والسلم عليكم ورحمة ا
وبركاته

