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Aku mohon perlindungan Allah, Yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui, dari Syaitan yang direjam.

9

AL FAATIHAH (Ayat 1 - 7):
Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai
Hari Pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah dan
hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Iaitu) jalan orang-orang
yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka,
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat.

9
AL BAQARAH (Ayat 1 - 5):
Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab (al Quran) ini tidak ada
keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa
(iaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang
mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka
yang beriman kepada Kitab (al Quran) yang telah
diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan
sebelummu serta mereka yakin akan adanya (kehidupan)
akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari
Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
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AL BAQARAH (Ayat 255):
Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi
terus menerus mengurus (makhlukNya); tidak mengantuk
dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang di langit dan di
bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah
tanpa izinNya? Allah mengetahui apa apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa apa dari ilmu Allah melainkan apa yang
dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan
Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah
Maha Tinggi Lagi Maha Besar.

9

AL BAQARAH: 256
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
sesungguhya telah jelas jalan yang benar daripada jalan
yang salah. Kerana itu barangsiapa yang engkar kepada
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya
ia telah memegang tali yang amat kuat yang tidak akan
putus. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

9

AL BAQARAH: 257
Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) Kepada
cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung
pelindung mereka ialah syaitan, yang mengeluarkan
mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran).
Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.

9
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AL BAQARAH: 284
Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi
dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu
atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan
membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu
itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakiNya
dan menyeksa siapa yang dikehendakiNya; dan Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu.
AL BAQARAH: 285
Rasul telah beriman kepada AI Quran yang diturunkan
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang
beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatmalaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasuINya", dan
mereka mengatakan: "Kami tidak membeza-bezakan antara
seseorang pun (dengan yang lain) dan rasul-rasuINya," dan
mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka
berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada
Engkaulah tempat kembali."

9
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AL BAQARAH: 286
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. la mendapat pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): 'Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa
atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana
Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada
kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri
maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.
Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap
kaum yang kafir."
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang.

AL IMRAN: 1-2
Alif Laam Mim, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia,
Yang Hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri.
THAHA: 1-2
Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri)
kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi sentiasa mengurus
(makhluk Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang
yang
melakukan
kezaliman.
Dan
barangsiapa
mengerjakan amal-amal yang saleh dan dia dalam
keadaan beriman, maka ia tidak khuatir akan perlakuan
yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan
pengurangan haknya.
AT TAUBAH: 129
"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya
kepadaNya aku bertawakkal, dan Dia adalah Tuhan yang
memiliki 'arasy yang agung." (7 X)
AL ISRAA’: 129
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar Rahman.
Dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai
al asmaaul husna (nama nama yang terbaik) dan
janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu
dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan
tengah di antara kedua itu." Dan katakanlah: "Segala puji
bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak
mempunyai sekutu dalam kerajaanNya dan tidak
mempunyai penolong (untuk menjagaNya) dari kehinaan
dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar
besarnya.
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AL MUKMINUN: 115 - 118
Maka apakah kamu mengira, bahawa sesungguhnya Kami
menciptakan kamu secara main main (saja), dan bahawa
kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha
Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya: tidak ada Tuhan selain
Dia. Tuhan (yang mempunyai) 'arasy yang mulia. Dan
barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping
Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu,
maka sesunguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.
Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah
rahmat yang paling baik."

AR RUM: 17 - 21
Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di
petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan
bagiNyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu
kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada
di waktu zohor. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang
mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan
menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah
kamu akan dikeluarkan (dari kubur). Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan kamu dari
tanah, kemudian tiba tiba kamu (menjadi) manusia yang
berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda
kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untuk kamu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berflkir.
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AR RUM: 22 - 26
Dan di antara kekuasaanNya ialah menciptakan
langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna
kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah
tidurmu di waktu rnalam dan siang hari dan usahamu
mencari sebahagian dari kumiaNya. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang mendengar.
Dan di antara kekuasaanNya Dia memperlihatkan
kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan
harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu
menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan
akalnya.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah
berdirinya langit dan bumi dengan iradatNya. Kemudian
apabila Dia memanggil kamu sekali panggilan dari bumi,
seketika itu juga kamu keluar (dari kubur)
Dan kepunyaanNyalah siapa saja yang ada di langit
dan di bumi. Semuanya tunduk hanya kepadaNya.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang.

GHAFIR: 1 - 3
Haa Miim. Diturunkan kitab ini (Al Quran) dari Allah Yang
Maha Perkasa Lagi Maha Mengetahui. Yang mengampuni
dosa dan menerima taubat lagi keras hukumanNya; yang
mempunyai kurnia. Tiada Tuhan selain Dia. Hanya
kepadaNyalah kembali (sernua makhluk).
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AL HASYR: 22 -24
Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Yang
Mengetahui yang ghaib dan nyata, Dialah yang Maha
Pemurah Lagi Maha Penyayang.
Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang
Maha Suci. Yang Maha Sejahtera, Yang Mengurniakan
Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa,
Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan,
Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan,
yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang
paling baik. Bertasbihlah kepadaNya apa yang ada di langit
dan di bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa Lagi Maha
Bijaksana.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang.

AZ ZALZALAH: 1 - 8
Apabila bumi digoncang dengan goncangan (yang dahsyat),
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang
dikandung)nya, Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi jadi
begini?'' Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kerana
sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang
sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari
kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya
diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun,
nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula. Dan barangsiapa
yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, nescaya dia
akan melihat (balasan)nya pula.
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang.

AL KAAFIRUUN: 1 - 6
Katakanlah: "Hai orang orang kafir! Aku tidak akan
menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan
penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak
pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan
kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang
aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang.

AN NASHR: 1 - 3
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
dan kamu melihat manusia masuk agama Islam dengan
berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji
Tuhanmu
dan
mohonlah
ampun
kepadaNya.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang.

9

AL IKHLAS: 1 - 4
Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa." Allah adalah
Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada
beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang
pun yang setara dengan Dia." (3 X)
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang.

9

AL FALAQ: 1 - 5
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang
Menguasai subuh, dari kejahatan makhlukNya, dan dari
kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari
keiahatan
wanita-wanita
tukang
sihir
yang
menghembuskan pada tali yang bersimpul, dan dari
kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki." (3 X)
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang.

AN NAAS: 1 - 6
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Raja
manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan)
syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan
(kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.
(3 X)

Kami dan Pemerintahan di pagi (petang) ini adalah milik
Allah. Dan Pujian itu untuk Allah, tiada sekutu bagiNya.
Tiada Tuhan melainkan Dia dan kepadanya Kebangkitan
(Kesudahan). 3 X

9

9

Kami berpagi (berpetang) di dalam fitrah Islam, Kalimah
Ikhlas, di dalam agama nabi kami Muhammad saw, di
dalam agama ayah kami, Ibrahim yang lurus dan dia bukan
dari kalangan orang-orang syirik. 3 X

9

Ya Allah, apa sahaja nikmat di pagi (/petang) ini yang
bersama aku atau bersama apa sahaja makhlukMu, adalah
dariMu sahaja satu-satunya. Tiada sekutu bagiMu.
BagiMulah pujian dan syukur. 3 X
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Ya Allah, apa sahaja nikmat di pagi (/petang) ini yang bersama
aku atau bersama apa sahaja makhlukMu, adalah dariMu
sahaja satu-satunya. Tiada sekutu bagiMu. BagiMulah pujian
dan syukur. 3 X

9

Ya Tuhanku, bagiMu lah pujian setimpal/selayak kehebatan
wajahMu dan keagung kerajaanNya. 3X

9

Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama,
Muhammad sebagai nabi dan rasul. 3X

9

Maha Suci Allah dan pujian bagiNya, sebanyak bilangan
makhlukNya, sebesar keredhaan diriNya, seberat
arasyNya dan sebanyak dakwat (dalam menulis) kalimatkalimatNya. 3X

9

Dengan nama Allah yang dengan namaNya, sesuatu pun
di bumi atau di langit tidak memberi mudharat dan Dia
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 3X

9

Ya Allah, aku memohon perlindunganMu dari
mensyirikkanMu dengan sesuatu yang aku tahu dan aku
memohon keampunanMu terhadap syirik yang aku tidak
tahu. 3X

9

Aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah
yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
3X

9
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Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindunganMu dari
keresahan dan kesedihan. Aku mohon perlindunganMu
dari kelemahan dan kemalasan. Aku mohon
perlindunganMu dari sifat pengecut dan kebakhilan. Aku
mohon perlindunganMu dari tertimpa hutang piutang dan
penindasan manusia. 3 X

9

Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku. Ya Allah, sihatkanlah
pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. 3X

9

Ya Allah, aku mohon perlindunganMu dari kekufuran dan
kefakiran. Ya Allah, aku mohon perlindunganMu dari azab
kubur. Tiada Tuhan melainkanMu. 3 X

9

Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkanMu.
Engkau telah menciptakanku. Aku adalah hambaMu dan
dalam (melaksanakan) janji denganMu sekuat yang aku
mampu. Aku mohon perlindunganMu dari kejahatan yang
telah aku lakukan. Aku mengakui nikmatMu ke atasku. Aku
mengakui dosaku maka ampunilah aku. Sesungguhnya
tiada yang boleh mengampunkan dosa melainkanMu. 3X

9

Aku mohon keampunan Allah yang tiada Tuhan melainkan
Dia, Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dan aku bertaubat
kepadaNya. 3X

9
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Ya Allah, selawatlah ke atas penghulu kami, Nabi
Muhammad dan ke atas keluarga penghulu kami,
Muhammad. Sepertimana Engkau telah berselawat keatas
penghulu kami Nabi Ibrahim dan ke atas keluarga
penghulu kami Nabi Ibrahim. Berkatilah penghulu kami
Muhammad dan keluarga penghulu kami Muhammad
sepertimana Engkau telah memberkati penghulu kami
Ibrahim dan keluarga penghulu kami Ibrahim dalam
sekelian alam sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi
Maha Mulia. (10 X)

Mahasuci Allah. Pujian bagi Allah. Tiada Tuhan melainkan
Allah. Allah Maha Besar. (100 X)

Tiada Tuhan melainkan Allah yang Tunggal. Tiada sekutu
bagiNya. BagiNya kerajaan. bagiNya pujian dan Dia
berkuasa diatas tiap sesuatu. (10 X)

9

Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan kepujianMu. Aku
bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau.
Aku mohon ampun dan aku bertaubat kepadaMu. (3 X)
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Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan kepujianMu. Aku
bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau.
Aku mohon ampun dan aku bertaubat kepadaMu. (3 X)Ya
Allah, selawat dan salamlah sebanyak-banyaknya keatas
penghulu kami Muhammad, hamba, nabi dan rasulMu,
seorang Nabi yang ummi juga keatas keluarga dan
sahabatnya sebanyak bilangan ruang yang dipenuhi
dengan ilmuMu, sebanyak tulisan yang ditulis dengan
penMu, sebanyak yang digarap oleh KitabMu. Ya Allah,
redhailah pemimpin-pemimpin kami Abu Bakar, Umar,
Uthman dan Ali, juga para Sahabat kesemuanya, serta
para Tabien dan mereka yang mengikuti Tabien dengan
baik sehingga Hari Kiamat.

9

Mahasuci TuhanMu, Tuhan keagungan dari apa yang
mereka sifatkan. Sejahtera ke atas para Rasul-rasul.
Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekelian alam.

9

WIRID RABITAH
Katakanlah Ya Allah pemilik kekuasaan (kerajaan) alam
buana, Engkau memberi kekuasaan kepada sesiapa yang
Engkau suka. Engkau merampas kekuasaan itu dari siapa
sahaja yang Engkau mahu. Engkau berkuasa memuliakan
dan menghinakan siapa yang Engkau mahu. Di tanganMu
(wahai Allah) segala kebaikan dan kekayaan.
Sesungguhnya Engkau berkuasa untuk berbuat apa
sahaja terhadap apa sahaja. Engkau menabirkan siang
dengan malam. Dan malam pula Engkau berkuasa
menabirkannya dengan siang. Engkau menerbitkan suatu
yang hidup dari suatu yang kaku/mati, sebagaimana
Engkau melahirkan yang kaku/mati dari sesuatu yang
hidup. Engkau memberi rezeki tanpa berhitung kepada
siapa sahaj a yang Engkau mahu.
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Ya Allah, menjelanglah kini malam (ciptaan)Mu, beredarlah
sudah siangMu, inilah keluhan suara dan pinta dari para
du'ahMu maka oleh itu ampunkanlah (dosa)ku.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau ketahui jiwa-jiwa ini telah
berhimpun atas dasar kasih kepadaMu, berjumpa atas
dasar mentaatiMu, bersatu atas dasar dakwahMu, berjanji
setia atas dasar membantu syariatMu, oleh itu teguhkanlah
ikatan dan kekalkanlah kemesraan antara jiwa-jiwa ini
dengan cahayaMu yang tidak akan terpadam,
lapangkanlah jiwa mereka untuk merasai keimanan
denganMu dan keindahan bertawakal kepadaMu.
Hidupkanlah jiwa-jiwa ini dengan makrifatMu...

dan matikanlah mereka dalam keadaan syahid di jalanMu.
Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik
penolong. Ya Allah, perkenanlah permintaan ini. Ya Allah,
ucapkanlah selawat dan salam untuk junjungan kami
Muhammad, kaum keluarga dan para sahabatnya.
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WAZIFAH SUGHRA
Apabila anda kesuntukan masa atau tidak dapat membaca
kesemua wazifah kubra di atas, maka anda bolehlah
membaca wazifah sughra yang bertanda

9

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai
sekelian manusi, kamu semua mengharapkan
kepada Allah, sedangkan Allah SWT itu Maha
Kaya (dari meminta kepada mu)”.
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