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  اِلوْرُد الَفا ِتُح 

WIRDUL FATIH  

Dibaca Setelah Shalat Malam atau Setelah Shalat Subuh atau

Maghrib atau Kapan Saja Di Saat Ada Hajat
 

      

   

 . 

  ... 
(Sebutkan nama guru, orang tua dan keluarga  yang sudah meninggal)

 

     

     (sebutkan nama guru kita yang masih hidup) 

       

        

   

      

   

    

 70-100 X

   7 X
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   7 X 

    

    7X

  7x 

 3x 

         

3x 

  3X 

  

                           ْ      

    -              ْ         ْ    

                 

   - 

                                

ا                     
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     -           ْ              

               ْ                  

                                        

                                     

                                       

  ا    

Doa sendiri-sendiri memohonlah kepada Allah SWT sesuai keinginan 
Do’a untuk orang tua ; Do’a untuk para guru ; Do’a untuk orang yang pernah perbuat baik 

kepada kita, dan yang tidak baik kepada kita ; Do’a untuk saudara-sudara  ; Do’a untuk 
seluruh Muslimin 

... .... 3 X 

 

( Jika tempat memungkinkan ) Ditutup Wirdul Fatih ini dengan sujud syukur . 
Caranya adalah sebagai berikut : 

1. Dalam keadaan bersuci (punya wudhu) , Menutup aurot 
2. Duduk menghadap qiblat lalu berniat : 

             ( Aku niat sujud syukur karena Allah Ta’ala) 3. 
     Kemudian bertakbir lalu sujud dengan membaca :      

                                         3x 

3. Bersalam seperti salam dalam sholat 
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 Do’a Awal Tahunُدَعاُء َأَّوِل الَّسَنِة

 

 

 

 

 

  
 

Lembaga Pengembangan Da’wah Al-Bahjah 
Jl. Pangeran Cakrabuana Blok Gudang Air No. 179  

Kel. Sendang Kab. Sumber, Cirebon – Jawa Barat 
 

1. Radio  : RadioQu 92.9 FM Cirebon  -   RadioQu 92.4 FM 

Majalengka - RadioQu 104.8 FM Kuningan  

Samara 96.2 FM Tulung Agung - MBS 107.9 FM Blitar 
2. Facebook : facebook.com/buyayahya.albahjah 

3. Website  : www.buyayahya.org – www.buyayahya.com  
www.buyayahya.tv – www.radioquonline.com  

Do’a Akhir Tahun ُدَعاُء آِخِر الَّسَنِة  

http://www.buyayahya.org/
http://www.buyayahya.com/
http://www.buyayahya.tv/
http://www.radioquonline.com/

