Doa Nuurun Nubuwwah (NUR BUAT)
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Doa "NUURUN NUBUWWAH" ini besar sekali faedahnya baik untuk keselamatan badan atau untuk
kesejahteraan. Bermula doa ini dari Malaikat Jibril yang menghantarkan kepada Nabi Muhamad
s.a.w. Pada suatu hari ketika beliau bersama dengan sahabat sehabis solat subuh di Masjidil
Haram, datanglah Jibril menghadap beliau sambil berkata "Wahai Rasulullah, kami ini diutus oleh
Allah untuk menyampaikan doa "NUURUN NUBUWWAH" kepadamu. Doa itu pun diterima beliau.
Oleh beliau kemudian diajarkan kepada sahabat-sahabatnya dan akhirnya doa itu diwariskan
kepada ummatnya sampai sekarang mengingat betapa besar khasiat yang terkandung di
dalamnya
Adapun maksud doa Nuurun Nubuwwah itu adalah sebagai berikut:
Ya Allah Dzat Yang memiliki kekuasaan yang Agung, Yang memiliki anugrah yang terdahulu,
Yang memiliki wajah yang Mulia, Yang menguasai kalimat-kalimat yang sempurna dan doa-doa
yang mustajab, penanggung Al-Hasan dan Al-Husain dari jiwa-jiwa yang hak, pandangan
kekuasaan dan orang-orang yang melihat dan dari pandangan jin, manusia dan setan.
Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan
pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata "Sesungguhnya
ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila". Dan Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan
bagi seluruh umat. Dan wahai Yang memperkenankan melalui Al-Qur'an yang agung. Dan
Sulaiman a.s mewarisi Daud a.s. Allah Dzat Yang Maha Pengasih, Yang memiliki Arasy yang
mulia.
Panjangkanlah usiaku, sehatkanlah tubuhku, tunaikanlah keperluanku, jadikanlah aku orang
yang disukai seluruh manusia dan jauhkanlah diriku dari segala permusuhan anak Adam yang
masih hidup. Dan pastilah ketetapan (azab) terhadap orang-orang kafir. Sesunguhnya Engkau
Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dan semoga keselamatan bagi para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semua alam.
Khasiatnya:
1.

Bila doa ini dibaca setiap habis solat lima waktu, insya Allah segala maksud yang
dikehendaki akan tercapai dengan mudah

2.

Bila seorang mempunyai musuh, bacalah doa ini dengan maksud agar musuh tersebut
tidak memusuhinya lagi insya Allah berkat doa ini musuh akan balik mengasihinya

3.

Bagi orang yang tidak hafal dengan doa ini, boleh menulisnya dengan huruf aslinya
(huruf Arab) kemudian disimpan di rumah atau dibawa setiap bepergian, maka orang itu
akan terjaga dengan dijauhkan dari segala bencana serta dihindarkan dari berbagai
macam sihir

4.

Untuk menjaga agar tanaman tidak diganggu segala macam hama, maka tuliskan doa
ini boleh ditaruh pada tanaman yang dimaksud atau diletakkan di kebun, insya Allah
segala macam tanaman tersebut akan selamat dari hama

5.

Di tempat-tempat yang dianggap keramat kerana dihuni oleh mahluk halus (jin) maka
tulisan ini boleh ditaruh di tempat itu. Dengan izin Allah mahluk-mahluk halus yang
menghuninya akan menyingkir semuanya
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6.

Apabila doa ini dibaca setiap hari, Allah akan menyelamatkan dari siksa neraka dan
dihindarkan dari godaan syaitan

7.

Agar badan sihat sejahtera dan selalu kelihatan muda, maka bacalah doa ini setiap hari
Ahad

8.

Bilamana dibaca setiap hari Isnin, maka Allah akan memberi keselamatan setiap saat

9.

Agar badan selalu kuat dan mempunyai kekuatan yang berlebih-lebihan, maka doa ini
agar dibaca setiap hari Selasa

10.

Untuk menguatkan gigi supaya tidak mudah rapuh dan rusak/sakit, maka bacalah doa ini
setiap hari Rabu

11.

Bagi orang yang menghendaki agar muka
tampan/cantik, bacalah doa ini setiap hari Khamis

12.

Apabila doa ini dibaca setiap malam Jumaat maka Allah akan menjaganya dari
perbuatan kufur, bid’ah dan perbuatan jahat

13.

Bilamana orang menghendaki agar segala maksudnya lekas terkabul, maka setiap
malam Sabtu bacalah doa ini 100 kali

14.

Bilamana doa ini dibaca setiap malam terutama pada tengah malam, maka para
malaikat turun dari langit datang mengelilinginya serta memintakan ampun kepada Allah

15.

Bila doa ini dibaca pada siang hari raya, insya Allah segala maksudnya lekas tercapai
dengan izin Allah

16.

Rasullulah saw telah bersabda : “Barang siapa yang ingin bertemu dengan para nabi,
maka bacalah doa ini 100 kali kemudian tidur (dalam keadaan suci), insya Allah ia akan
bermimpi bertemu dengan para nabi”

17.

Kalau ada orang yang sakit, maka ambillah minyak (minyak kelapa atau minyak kayu
putih) kemudian bacakanlah minyak tersebut dengan doa ini kemudian usapkan minyak
itu terutama pada bagian yang sakit, insya Allah penyakit yang dideritanya akan lekas
sembuh

18.

Cara saperti itu juga boleh di lakukan untuk orang yang terkena ganguan mahluk halus
yang menggangunya akan sirna dan penyakit gilanya akan sembuh

19.

Untuk melelahkan hati para penguasa sehingga mereka menaruh belas kasihan
kepadanya, maka bacalah doa ini setiap hari

20.

Bagi orang yang suka berjalan kaki terutama bagi olah ragawan, boleh mengamalkan
doa ini sehingga kakinya selalu kuat dan tidak cepat lelah. Adapun caranya ambillah
daun sirih yang bertangkai lalu bacakan lah daun sirih itu dengan doa ini. Setelah itu
usapkan lah keseluruh tubuh dari kepala hingga kedua kaki, dengan izin Allah kakinya
menjadi kuat dan tidak lekas sengal

selalu

berseri-seri
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dan

kelihatan

21.

Untuk menolak hujan bagi yang takut kehujanan ditengah jalan, maka bacalah doa ini,
maka insya Allah hujan tidak jadi turun berkat izin Allah

22.

Bilamana seseorang sedang bertengkar dan sulit dilerai, maka bacalah doa ini , insya
Allah pertengkaran akan cepat reda

23.

Bagi parajurit yang akan berangkat berperang supaya doa ini dibaca, insya Allah dalam
kancah peperangan ia selalu ditakuti oleh lawan sehingga mendapatkan kemenangan
yang gemilang

24.

Bilamana ada ibu yang sukar melahirkan, maka bacalah doa ini pada air yang ditaruh
dalam pinggan (piring) putih kemudian minumkanlah air yang telah diberi mantera itu
kepada ibu yang sukar melahirkan tersebut. Insya Allah berkat doa ini bayi akan segera
lahir

25.

Doa ini pun sangat mujarab untuk penyakit mata. Caranya, kepada orang yang
dipercaya supaya membaca doa ini satu kali kemudian tiupkanlah kemata orang yang
sakit, insya Allah akan cepat sembuh sebagaimana sediakala

26.

Untuk orang yang digigit ular yang berbisa, maka bacalah doa ini dan hembuskanlah
kepada bagian tubuh yang terluka atau yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah akan
cepat sembuh

27.

Orang yang menghendaki bertemu dengan ratu jin, supaya membaca doa ini 100 kali
dalam keadaan suci dari hadas dan najis pada malam Jumaat di tempat yang sepi.
Insya Allah ratu jin akan segera datang menemuinya

28.

Bagi seorang yang akan melamar gadis idamannya, doa ini pun dapat diamalkannya
untuk itu. Caranya dengan berpuasa satu hari kemudian pada malam harinya jangan
tidur-tidur sambil membaca doa ini di tempat yang sunyi dan bersih

Demikianlah doa “NUURUN NUBUWWAH” yang mempunyai faedah besar sekali. Doa ini sudah
diamalkan oleh Rasulullah saw yang kemudian terus diamalkan oleh para sahabat beliau hingga
sekarang. Betapa besar khasiat yang terkandong dalam doa ini, terbukti segala yang dihajatkan
oleh orang, doa ini dapat diamalkan asal dalam pengamalannya sungguh-sungguh, ikhlas,
penuh tawakal kepada Allah serta berkeyakinan bahawa apa yang dilakukannya itu hanyalah
sebagai ikthiar, sedang Tuhan yang menentukan. Dengan cara dan adab yang saperti ini,
kiranya doa “NUURUN NUBUWWAH” akan memberi menafaat kepada manusia yang
sebesar-besarnya. Amalkan dengan penuh keyakinan.
Dipetik dari kitab-kitab:
1)
Doa-doa para Auliya oleh K H M Abdul Basyit Basiron
2)
Terjamah Majmu Syarif oleh Achmad Sunarto
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