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Wirid Ayat-ayat al-Qur’an Berkaitan Kalimah Tauhid/ Tahlil/ 

Haylalah 

 

 

 

No. Ayat al-Qur’an Yang Mengandungi Tahlil / Haylalah Surah: Ayat 

1 
  حن جن مم خم حم جم هل ملخل حل جل ُّٱ
َّ  

Al-Baqarah: 

163 

2 
 خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

 مخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت جت هبمب

 حط مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس

 مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ

 َّ هل مل خل حل  جلمك لك خك حكجك

Al-Baqarah: 

255 

3 
 َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ

Ali ‘Imran:2 

4 
 ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث  ىث نث مث ُّٱ
 َّ ىل مل يك

Ali ‘Imran:6 

5 & 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ 6
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى

Ali ‘Imran:18 
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َّ 

7 
 حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ يه ىه مه جه ين ىن  منخن

Al-Nisa’: 87 

8 
 منخن  حن جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ
 َّ يه ىه مه جه ين ىن

Al-An’am:102 

9 
  مم ام يلىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىف ُّٱ

 َّ زن رن

Al-An’am:106 

10 
  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱ
  هتمت خت حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ
  جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 َّ  خص حص مس خس حس

Al-A’raf: 158 

11 

 جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حص

 َّ  خف حف جف مغ جغمع

Al-Tawbah:31 

12 
 حض جضمص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ

 َّ  جغ مع جع مظ حط مضخض

Al-

Tawbah:129 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي 13
 َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

Yunus:90 

 Hud:14 رئ ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي 14
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 َّ مئ زئ

15 

 َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
Al-Ra’d:30 

16 
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ

 َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من

Al-Nahl:2 

17 
 َّ جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱ

Taha:8 

18 
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 َّ مه جه ين ىن من  خن

Taha:13-14 

19 
 جي ٰه مه جههن من خن حن جن مم خم  حم  ُّٱ

 َّ  خي حي

Taha:98 

20 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ ين ىن من خن  حن

Al-Anbiya’:25 

21 
  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 َّ ىي ني مي زي

Al-Anbiya’:87 

22 

 حص مس خس  حس جس مخ جخمح جح مج حج ُّٱ
 َّ مص خص

Al-

Mu’minun:116 

23 
 َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت  ُّٱ

Al-Naml:26 
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24 
 حن جنمم خم حم جم  هل ملخل حل جل مك لك خك ُّٱ
 َّ  جه هن من خن

Al-Qasas:70 

25 
 يل ىل مليك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

 َّ  ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام

Al-Qasas:88 

26 
 حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف  خف  ُّٱ

 جه هن منخن حن جن مم خمحم جم هل  مل خل

 َّ  مه

Fatir:3 

27 

 َّ من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ُّٱ
Al-Saffat:35 

28 

 ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 َّ يئ

Al-Zumar:6 

29 
 ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ
 َّ ىب نب مب  زبرب يئ

Ghafir: 3 

30 
 ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت  ُّٱ
  َّ يق  ىق يف

Ghafir: 62 

31 
 محجح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ

 َّ خس حس جس مخ جخ

Ghafir: 65 

32 
 ىث نث  مث زثرث يت ىت نت مت زت ُّٱ

 َّ ىف يث

Al-Dukhan:8 
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33 
 مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّٱ

 َّ  هس مس هث مث هت متهب

Muhammad:19 

34 
 خئ  حئجئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ

 َّ جب هئ مئ

Al-Hashr:22 

35 
 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ

 حس جس مخجخ مح  جح مج حج

 َّ حص  مس خس

Al-Hashr:23 

36 
 زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب ُّٱ
 َّ مث

Al-

Taghabun:13 

37 
 َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ

Al-

Muzammil:9 

 

Sumber: FB Al-Shaykh ‘Awn al-Qaddumi. Tarikh: 21 Mac 2020. 

  


