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Ingatlah, 

Hanya dengan mengingati 

Allah-lah 

hati menjadi tenteram 

(QS.Ar-Ra'd:28) 
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.: DZIKIR :. 

Imam Ibnul Qayyim rah   berkata, "Dzikir adalah 

menghindarkan diri dari kelalaian dan lupa kepada Allah" 

Dalam sebuah ayat, Allah Swt jelaskan perintah berdzikir, 

yaitu : "Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), 

ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu 

berbaring" (QS.An-Nisa:103) 

Pada ayat yang lain : "Hai orang-orang yang beriman, 

berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang 

sebanyak-banyaknya." (QS. Al-Ahzab:41) 

Ibnu Qayyim rah berkata, "Pada tiap anggota badan terdapat 

ibadah yang terbatasi dengan waktu, sedangkan dzikir 

merupakan ibadah hari dan lisan yang tidak dibatasi waktu. 

Mereka para hamba diperintahkan untuk berzikir kepada 

Rabb-nya pada setiap keadaan, ketika berdiri, duduk dan 

berbaring" 
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Rosulullah Saw bersabda,  

"Allah Ta'ala berfirman, 'Aku 

bersama hamba-Ku apabila ia 

menyebut nama-Ku"  

(HR. Ibnu Majah, dan dishohihkan oleh Ibnu Hibban) 
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:: Keutamaan Dzikrullah :: 

1. Mendapatkan pahala yang berlimpah 

"... laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Nama 

Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan 

dan pahala yang besar" (QS.al-Ahzab : 35) 

2. Diingat oleh Allah 

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat 

pula kepadamu" (QS.Al-Baqarah : 152) 

3. Orang yang beruntung 

"... dan sebutlah Nama Allah sebanyak-banyaknya agar 

kamu beruntung" (QS.Al-Anfal : 45) 

4. Obat penawar hati 

Umar bin Khattab ra berkata, "Wajib bagi kalian dzikir 

kepada Allah karena yang demikian merupakan obatnya 

hati. Dan jauhilah menyebut aib manusia, karena hal itus 

adalah penyakit hati" 
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5. Orang yang hidup disisi Allah 

Rosulullah Saw bersabda, "Perumpamaan orang yang 

berdzikir dan orang yang tidak berdzikir bagaikan orang 

yang hidup dan orang yang mati" (HR.Bukhari : 6407) 

DZIKIR PAGI & SORE
1
 

Rosulullah Saw bersabda, "Sungguh aku duduk bersama 

suatu kaum yang berdzikir kepada Allah Ta'ala dari usai 

sholat shubuh hingga terbit matahari, lebih kusukai daripada 

memerdekakan empat orang keturunan Ismail. Dan sungguh 

aku duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada Allah 

Ta'ala dari usai ashar hingga terbenam matahari, lebih 

kusukai daripada memerdekakan empat orang budak" (HR. 

Abu Dawud, no.3667 dan dihasankan Al-Albani. Shahih Abu 

Dawud (2/698) 

 

                                                           
1
 Waktunya antara Subuh hingga terbit matahari dan antara Ashar hingga terbenam 

matahari, (Imam Ibnul Qoyyim dalam kitab Shahihah al-Waabilish Shayyib) 
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DZIKIR PAGI HARI 

ُ  ِب  ِا ِ َ   اَّش ْو َبِن  اَّش ِر ْو ِ َ ُ  ْو   
 

AYAT KURSI
2
 

dibaca 1x (satu kali) 

 

                         

                           

                       

                    

                      

            
                                                           
2
 HR. Ubay bin Ka'ab, Syarah Do'a & Dzikir Hishnul Muslim, halaman 245, Islam 

Kaffah 
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Artinya : Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus 

(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. 

Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang 

dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah 

mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 

mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 

Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi
3
Allah 

meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat 

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha 

besar. 

Keterangan : Rasulullah Saw bersabda : "Barangsiapa yang 

membaca ayat ini ketika pagi hari, maka ia dilindungi dari 

(gangguan) jin hingga sore hari. Dan barangsiapa 

membacanya ketika sore hari, maka ia dilindungi dari 

(gangguan) jin hingga pagi hari." (HR. Al-Hakim 1/562 

                                                           
3
 Kursi dalam ayat Ini oleh sebagian Mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada 

pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya. 
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QS. AL-IKHLAS
4
 

dibaca 3x (tiga kali) 

 

                         

               
 

Artinya :  Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah 

adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 

Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada 

seorangpun yang setara dengan Dia." 

 

Hadits lain terkait Al-Ikhlas :  

Dibaca 1 kali
5
 

Jabir ra mengutarakan, Muhammad Rosulullah Saw 

bersabda, " Barangsiapa membaca Qulhuwallahu ahad ketika 

akan memasuki rumahnya, maka ia pun menyingkirkan 

                                                           
4
 HR.Abu Dawud (IV/322), At-Tirmidzi (V/567) dan Shahiihah at-Tirmidzi (III/182) 

5
 Buku Pintar Hadits, Syamsul Rijal Hamid, Halaman427 



Dzikir Pagi dan Sore 

10 
 

kemiskinan dari penghuni rumah tersebut dan tetangga-

tetangganya" (HR. Thobroni) 

Pada hadits lain dijelaskan, setelah membaca 

Assalamu'alaikum kemudian dilanjutkan membaca 

Qulhuwallahu ahad. 

 

Dibaca 100 kali
6
 

Anas ra mengungkapkan, Muhammad Rosulullah Saw 

bersabda,"Barangsiapa membaca Qulhuwalloohu Ahad 100 

kali, maka Allah mengampuni 50 perbuatan dosa 

(pembacanya), selama ia menjauhi 4 perkara (penumpahan 

darah (melukai / membunuh); perampasan harta; pelanggaran 

kemaluan (zina); dan minum minuman keras" (HR. Baihaqi 

dan Ibnu Addiy) 

 

Dibaca 1.000 kali
7
 

Hudzaifah ra mengemukakan, Muhammad Rosulullah Saw 

bersabda, "Barangsiapa membaca Qulhuwallahu ahad 1.000 

kali, maka ia pun telah membeli dirinya dari Allah Ta'ala" 

(HR. Al-Khiyari) 

 

 

                                                           
6
 Buku Pintar Hadits, Syamsul Rijal Hamid, Halaman426 

7
 Buku Pintar Hadits, Syamsul Rijal Hamid, Halaman427 
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QS. AL-FALAQ
8
 

dibaca 3x (tiga kali) 

                     

                       

             
Artinya : Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang 

menguasai subuh, Dari kejahatan makhluk-Nya,  Dan dari 

kejahatan malam apabila Telah gelap gulita,  Dan dari 

kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada 

buhul-buhul
9
, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." 

Keterangan : Sabda Rosulullah Saw, "Barangsiapa membaca 

Qulhuallohu ahad dan Al-Mu'awwidzatain pada waktu sore 

dan pada waktu pagi sebanyak 3x, maka semua itu 

                                                           
8
 HR.Abu Dawud (IV/322), At-Tirmidzi (V/567) dan Shahiihah at-Tirmidzi (III/182) 

9
 Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari 

tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke 

buhul tersebut. 
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melindunginya dari segala sesuatu" (HR. Ahmad dan 

Tirmidzi)  Al-Mu'awwidzatain : QS. Al-Falaq dan An-Nash 

 

 

QS. AN-NASH 
10

 

dibaca 3x (tiga kali) 

                

                   

             
Artinya : Katakanlah, "Aku berlidung kepada Tuhan (yang 

memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia, 

sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang 

biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam 

dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia, dari 

(golongan) jin dan manusia. 

                                                           
10

 HR.Abu Dawud (IV/322), At-Tirmidzi (V/567) dan Shahiihah at-Tirmidzi (III/182) 
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keterangan: “Barangsiapa membaca tiga surat tersebut setiap 

pagi dan sore hari sebanyak tiga kali, maka (tiga surat 

tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu”. At-Tirmizi 

berkata “Hadits ini hasan shahih” (HR. Abu Dawud no. 5082) 

 

Dibaca Pagi 1x (satu kali)
11

 
 

ُد ِالَّشِو،  َبَح  اْوُملْوُك ِالَّشِو، َو اْوَحمْو َنب َوَ صْو َبحْو اَل ِإاَـَو ِإالَّش  اُ  َ صْو
ُد َوُىَ  َ َلى ُكلِّ  َدُه اَل َا ِيْوَك َاُو، َاُو  اْوُملْوُك َوَاُو  اْوَحمْو َوحْو

ٍ  َ ِديْـو ُ  َ  . َا ْو ِم َوَخ ـْو َ  َ ب ِف ْو َىَذ   اْو َـ ْو أَُاَك َخ ـْو َربِّ َ سْو
ِم َوَا ِّ َ ب  ُ  ِ َك ِ  ْو َا ِّ َ ب ِف ْو َىَذ   اْو َـ ْو َ ب  ـَعْوَدُه، َوَ ُ  ْو

ِ   اْوِكَبِ ، َربِّ  ُ  ِ َك ِ َ   اْوَكَسِل َوُس ْو  ـَعْوَدُه، َربِّ َ ُ  ْو
ُ  ِ َك ِ  ْو َ َذ ٍب ِف   انَّشبِر َوَ َذ ٍب ِف   اْوَ بْو ِ   َ ُ  ْو

 

                                                           
11

 HR. Muslim (IV/2088) 
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Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillaah, wal hamdulillaah, 

laa ilaaha illallåhu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku 

walahul hamdu wahuwa ‘ala kulli syay-in qådiir, råbbi as-

aluka khåyrå maa fiy hadzal yaum, wa khåyrå maa ba’dahu, 

wa a-’uudzubika min syarri maa fiy hadzal yaum, wa syarri 

maa ba’dahu, råbbi a-’uudzubika minal kasali wa suu-il 

kibari, rabbi a’uudzubika min ‘adzaabin finn naar, wa 

‘adzaabin fil qåbri. 

 

Artinya : ”Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan 

hanya milik Allah, dan segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah 

(yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Allah Yang 

Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan 

bagiNya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala 

sesuatu. Wahai Råbb, aku memohon kepada-Mu kebaikan di 

hari ini dan kebaikan sesudahnya, dan aku berlindung 

kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. 

Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan 
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kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadaMu 

dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur.” 

 

 

Dibaca Pagi 1x (satu kali)12
 

َ ب، َوِ َك   َنب، َوِ َك َنحْو َنب، َوِ َك َ  ْوَس ـْو َبحْو  َالَّشُه َّش ِ َك َ صْو
رُ  ُت َوِإَا ْوَك  انُّنُ  ْو  َنُم ْو

 

Allåhumma bika ash-bahna, wa bika amsaynaa, wa bika 

nahyaa, wabika namuut, wa ilaykann nusyuur. 

 

Artinya : “Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu 

kami memasuki waktu pagi, dengan rahmat dan pertolongan-

Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan 

kehendak-Mu kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak-

Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua 

makhluk).” 

 

                                                           
12

 HR. at-Tirmidzi (V/466), lihat juga Shahih at-Tirmidzi (III/142) 
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Dibaca Pagi 1x (satu kali)
13

 

 

اَلِص،  اَلِم َوَ َلى َكِلَمِة  ْوإِلخْو َنب َ َلى ِف ْوَ ِة  ْوإِلسْو َبحْو َ صْو
َوَ َلى ِديْوِ  نَِب ـَِّنب ُ َحمَّشٍد َصلَّشى  اُ َ َل ْوِو َوَسلَّشَ ، َوَ َلى 

ِلًمب َوَ ب َكبَن ِ َ   اْوُم ْو ِِك ْو َ  ً ب ُ سْو َنب ِإ ْـوَ  ِى ْوَ ، َحِن ـْو  ِ لَّشِة َ  ِ ـْو
 

ash-bahnaa ‘ala fithråtil islaam, wa ‘ala kalimatil ikhlaash, 

wa ‘ala diiniy nabiyyina muhammadin shållallåhu ‘alayhi wa 

sallam, wa ‘ala millati abiina ibråhiima haniifan muslimaa, 

wa maa kaana minal musyrikiin. 

 

Artinya : ”Di waktu pagi kami berada diatas fithrah agama 

Islam, dan diatas kalimat ikhlas, dan diatas agama Nabi kami, 

Muhammad shållallåhu „alayhi wa sallam, dan agama ayah 

kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim 

dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik.” 

 

                                                           
13

 HR. Ahmad (III/406-407, V/123) 
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Dibaca Pagi 1x (satu kali)
14

 
 SAYYIDUL ISTIGHFAR 

 

َتِن ْو َوَ نَب َ بْوُدَك،   َالَّشُه َّش َ نْوَت رَ ِّ ْو اَل ِإاَـَو ِإالَّش َ نْوَت، َخَل ْو
ُ  ِ َك ِ  ْو  َتَ عْوُت، َ ُ  ْو ِدَك َوَو ْوِدَك َ ب  سْو َوَ نَب َ َلى َ هْو
ُ  ِ َذنْوِب ْو  ، َوَ  ـُ ْو ُ  َاَك  ِِنعْوَمِتَك َ َل َّش َا ِّ َ ب َصنَـعْوُت، َ  ـُ ْو

َب ِإالَّش َ نْوتَ   َفباْوِ  ْو ِا ْو َفِ نَّشُو اَل يـَ ْوِ ُ   اذُّننـُ ْو
 

 Allåhumma anta råbbiy, laa ilaaha illa anta, khålaqtaniy wa 

ana ‘abduka, wa ana ‘ala ‘ahdika, wa wa’dika, mas tathå’tu, 

a’uudzubika min syarri maa shåna’tu, abuu-u laka 

bini’matika ‘alayya, wa abuu-u bidzanbiy, faghfirliy, fa 

innahu laa yaghfirudz dzunuuba illa anta. 

 

Artinya : “Ya Allah! Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah 

(yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. 

Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hambaMu. 

                                                           
14

 HR. Al-Bukhori (VII/150) 
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Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. 

Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan apa yang aku 

perbuat. Aku mengakui nikmatMu (yang Engkau berikan) 

kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, 

ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat 

mengampuni dosa kecuali Engkau.” 

 

Keterangan : "Barangsiapa membacanya dengan yakin di 

waktu pagi lalu ia meninggal sebelum masuk waktu sore, 

maka ia termasuk ahli Surga. Dan barangsiapa membacanya 

dengan yakin di waktu sore lalu ia meninggal sebelum masuk 

waktu pagi, maka ia termasuk ahli Surga." (HR. Al-Bukhari 

no. 6306, 6323) 
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Dibaca Pagi 3x (tiga kali)15
 

 

ًنب، َوِ ُمَحمَّشٍد َصلَّشى  اُ  اَلِم ِديْـو َرِض ْوُت  ِبِا رَ ًّب، َو ِبْوإِلسْو
 َ َل ْوِو َوَسلَّشَ  نَِب ًّب

 

Rådhitu bilaahi råbba, wa bil islaami diinaa, wa bi 

muhammadin shållallåhu ‘alayhi wa sallama nabiyya. 

 

Artinya : “Aku ridho Allah sebagai Rabbku (untukku dan 

orang lain), Islam sebagai agamaku, dan Muhammad 

Shallallahu ‟alaihi wa Sallam sebagai nabiku (yang diutus 

oleh Allah).” 

 

keterangan : "Barang siapa membacanya sebanyak tiga kali 

ketika pagi dan sore, maka Allah memberikan keridhoan-Nya 

kepadanya pada hari kiamat" (HR. Ahmad IV/337) 

                                                           
15

 HR. Ahmad (IV/337), an-Nasa'i dalam 'Amalul Yaum wa Lailah no.4, Abu Dawud 

(IV/418), at-Tirmidzi (V-465) 
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Dibaca Pagi 3x (tiga kali)
16

 
 

،  َالَّشُه َّش  ِع ْو ،  َالَّشُه َّش َ بِفِن ْو ِف ْو َسمْو  َالَّشُه َّش َ بِفِن ْو ِف ْو َ َدِن ْو
، اَل ِإاَـَو ِإالَّش َ نْوتَ  ُ  ِ َك . َ بِفِن ْو ِف ْو َ َ ِ يْو  َالَّشُه َّش ِإنِّ  َ ُ  ْو

ُ  ِ َك ِ  ْو َ َذ ِب  اْوَ بْوِ ، اَل ِإاَـَو  ِ ، َوَ ُ  ْو ِ  َو اْوَ  ْو ِ َ   اْوُك ْو
 ِإالَّش َ نْوتَ 

 

 

Allåhumma ‘aafiniy fiy badaniy, Allåhumma ‘aafiniy fiy 

sam’iy, Allåhumma ‘aafiniy fiy bashåriy. Laa ilaaha illa 

anta. Allåhumma inniy a’uudzubika minal kufri wal faqri, wa 

a-’uudzubika min ‘adzaabil qåbri, laa ilaaha illaa anta. 

 

Artinya : “Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit, dari 

maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan). Ya 

Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit, dari 

maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan). Ya 

                                                           
16

 HR. Abu Dawud (IV/324), Ahmad (V/42) 
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Allah, selamatkan penglihatanku (dari penyakit, dari maksiat, 

atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan). Tidak ada ilah 

(yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. Ya 

Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

kekufuran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 

siksa kubur. Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan 

benar) kecuali Engkau.” (HR. Abu Bakarah Nufa'i bin Al-

Harits bin Kaladah ra) 

 

Dibaca Pagi 3x (tiga kali)
17

 
 

ٌ  ِف   ْوأَلرْوِض َواَل  ِمِو َا ْو ِ   ِا  اَّشِذىْو اَل َيُض ُّن َ َع  سْو ِ سْو
 ِف   اسَّشَمبِ  َوُىَ   اسَّشِم ْوُع  اْوَعِل ْو ُ 

 

Bismilaahilladziy, laa yadhurru ma ‘asmihi syay’un fil ardhi 

wa laa fis samaa wahuwas samii’ul ‘aliim 

 

                                                           
17

 HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi 
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Artinya : “Dengan menyebut nama Allah, yang dengan nama-

Nya, tidak ada sesuatupun yang membahayakan, baik di bumi 

maupun di langit. Dia-lah Yang Mahamendengar dan 

Mahamengetahui.” 

 

keterangan: barang siapa membacanya sebanyak tiga kali 

ketika pagi dan sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang 

membahayakan dirinya. (HR. At-Tirmidzi no.3388) 

Dibaca Pagi 1x (satu kali)
18

 
    

َ ب َو ْوآلِخَ ِة،  نْـو َ  َو اْوَعبِفَ َة ِف   ادُّن أَُاَك  اْوَع ْو  َالَّشُه َّش ِإنِّ ْو َ سْو
َ بَي  َ  َو اْوَعبِفَ َة ِف  ِديْوِن ْو َوُدنْـو أَُاَك  اْوَع ْو  َالَّشُه َّش ِإنِّ ْو َ سْو

َ بِتى رَ ِتى َوآِ  ْو َروْو تُـ ْو َ  ْو ِل ْو َوَ بِا ْو  الَّشُه َّش  سْو  َالَّشُه َّش  . َوَ ىْو
، َوَ  ْو َيِم ْوِن ْو َوَ  ْو  َ ظْوِن ْو ِ  ْو  ـَ ْوِ  َيَديَّش، َوِ  ْو َخلْوِ  ْو  حْو

                                                           
18

 HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat Shahiih Ibni Majah (II/332) 
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ُ  ِ َعَظَمِتَك َ نْو ُ اْوَتبَل ِ  ْو  ، َوَ ُ  ْو ِ  ْو ، َوِ  ْو فـَ ْو ِاَمبِا ْو
ِت ْو   َتحْو

 

Allåhumma inni as-alukal ‘afwaa wal ‘aafiyah, fid-dunya wal 

aakhiråh, allåhumma inniy as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyah, fi 

diinii wa dunyaayaa wa ahliy wa maaliy. Allahummastur 

‘awraatiy, wa aamin råw-’aatiy. Allåhummah fazhniy min 

bayni yadayya, wa min khålfiy, wa ‘an yamiiniy wa ‘an 

syimaaliy wa min fawqiy, wa a-’uudzubika bi ‘azhåmatika 

an-ughtaala min tahtiy. 

 

Artinya : ”Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan 

dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, 

sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan 

dalam agamaku, duniaku, ke-luargaku dan hartaku. Ya Allah, 

tutupilah auratku (aibku dan segala sesuatu yang tidak layak 

dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya 

Allah! Peli-haralah aku dari depanku, dari belakangku, dari 
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ka-nanku, dari kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung 

dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku 

(aku berlindung dari jatuh atau dibenamkan ke dalam bumi).” 

 

Dibaca Pagi 1x (satu kali)
19

 

 

 َالَّشُه َّش َ بِاَ   اْوَ  ْوِب َو ا َّشَهبَدِة َفبِطَ   اسَّشَمبَو ِت َو ْوأَلرْوِض، 
  ُ َهُد َ نْو اَل ِإاَـَو ِإالَّش َ نْوَت، َ ُ  ْو ٍ  َوَ ِل ْوَكُو، َ اْو َربَّش ُكلِّ َا ْو

، َوِ  ْو َا ِّ  ا َّش ْو َبِن َوِا ْوِكِو، َوَ نْو  ِ َك ِ  ْو َا ِّ نـَ ْوِس ْو
ِل ٍ  ً   َ وْو َ ُر ُّنُه ِإَاى ُ سْو َتِ َ  َ َلى نـَ ْوِس ْو ُس ْو    َ  ـْو

 

Allåhumma ‘aalimal ghåybi wasy syahaadah, faathiris samaa 

waati wal ‘ardh, råbba kulla sya-in wa maliikah, asyhadu an-

laa ilaaha illa anta, a-’uudzubika min syarri nafsi, wa min 

syarrisy syaythååni wa syirkih, wa an-uq’tarifa ‘ala nafsiy 

suu-an aw ajurråhu ila muslim. 

 

 

                                                           
19

 HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, lihat Shahiih at-Tirmidzi (III/142) 
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Artinya : "Ya Allah! Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata, wahai Råbb pencipta langit dan bumi, Råbb 

segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada ilah (yang berhak untuk diibadahi dengan benar) 

kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan 

diriku, dan dari kejahatan setan dan balatentaranya, dan aku 

(berlindung kepadaMu) dari berbuat kejelekan atas diriku 

atau mendorong seorang muslim kepadanya" 

 

Dibaca Pagi 1x (satu kali) 20 
 

ِلحْو ِا ْو َاأْوِن ْو ُكلَّشُو   َتِ  ْوُث، َ صْو َمِتَك َ سْو ُم ِ َ حْو يَب َح ُّن يَب  ـَ ـُّن ْو
 َواَل َتِكلْوِن ْو ِإَاى نـَ ْوِس ْو َط ْوَفَة َ  ْوٍ  

 

Yaa hayyu yaa qåyyuum, bi råhmatika astaghiitsu, ash-lihliy 

sya’niy kullahu, wa laa takilniy ila nafsiy thårfata ‘ayn. 

 

Artinya : "Wahai Rabb Yang Mahahidup, wahai Rabb Yang 

Mahaberdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan 

                                                           
20

 HR. Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits tersebut shahih dan Imam adz-Dzahabi 

menyetujuinya. 
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rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala 

urusanku dan janganlah Engkau serahkan (urusanku) kepada 

diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata (tanpa mendapat 

pertolongan dari-Mu).” 

 

Dibaca Pagi 3x (tiga kali)
21

 
   

ُ  ِ َكِلَمبِت  ِا  اتَّشب َّشبِت ِ  ْو َا ِّ َ ب َخَلَق   َ ُ  ْو
 

A’uudzu bi kalimaatillaahit taaammaati min syarri maa 

khålaq. 

 

Artinya : "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 

yang sempurna dari kejahatan segala sesuatu yang 

diciptakan-Nya." 

 

 

 

                                                           
21

 HR. Abu Huroiroh 
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Dibaca Pagi 3x (tiga kali)
22

 

 

ِدهِ   ِسِو، َوزِنََة : ُسبْوَحبَن  ِا َوِ َحمْو َ َدَد َخلْوِ ِو، َوِرَضب نـَ ْو
 َ  ْوِاِو َوِ َد َد َكِلَمبتِِو 

 

Subhanallåhi wa bihamdih ‘adada khåqih, wa ridhåå nafsih, 

wa zinata ‘arsyih, wa midaada kalimaatih. 

 

Artinya : “Mahasuci Allah dan aku memujiNya sebanyak 

bilangan makhlukNya, Mahasuci Allah sesuai keridhaan-

Nya, Mahasuci Allah seberat timbangan arasy-Nya, dan 

Mahasuci Allah sebanyak tinta (yang menulis) kalimat-Nya.” 

 

Dibaca Pagi 1x (satu kali)
23

 
 

أَُاَك ِ لْوًمب نَبِفًعب، َوِرزْوً ب طَ ًِّبب، َوَ َماًل ُ تَـَ بَّشاًل    َالَّشُه َّش ِإنِّ ْو َ سْو
 

                                                           
22

 HR. Muslim, (4/2090), no.2726 
23

 HR. Ibnu As-Sunni no. 54 dan Ibnu Majah, no.925 
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Allahumma inniy as-aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqon 

toyyiban, wa’amalan mutaqobbalan. 

 

Artinya : "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu 

ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang 

diterima."  

 

Dibaca Pagi 100x
24

 

ُد   َدُه اَل َا ِيْوَك َاُو، َاُو  اْوُملْوُك َوَاُو  اْوَحمْو اَل ِإاَـَو ِإالَّش  اُ َوحْو
ٍ  َ ِديْـو ُ   َوُىَ  َ َلى ُكلِّ َا ْو

 

 Laa ilaaha illallaåh wahdahu laa syarikalah, lahul mulku, 

walahul hamdu, wahuwa ‘ala kulli syay-in qådiir. 

 

“Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain 

Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 

                                                           
24

 HR. Al-Bukhori  dalam Fathul Bari, (4/95) no.3293; Muslim (4/2071) no. 2691 
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kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia-lah yang 

Mahakuasa atas segala sesuatu.” 

 

Keterangan: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 

sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan sepuluh 

budak, ditulis seratus kebaikan, dihapus darinya seratus 

keburukan, baginya perlindungan dari syaithan pada hari itu 

hingga sore hari. tidaklah seseorang itu dapat mendatangkan 

yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali ia 

melakukan lebih banyak lagi dari itu. (HR. Al-Bukhori no 

3293). 

Dibaca Pagi 100x
25

 

ِدهِ   ُسبْوَحبَن  ِا َوِ َحمْو
Subhaanallåhi wa bihamdih. 

 

Artinya : “Maha Suci Allah, aku memuji-Nya.” 
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 HR. Muslim (4/2071) no. 2723 
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Keterangan: Abu Hurairah ra mengungkapkan, Rosulullah 

Saw bersabda, "Barangsiapa mengucapkan Subhanallah 

wabihamdihi 100 kali dalam sehari semalam, maka ia akan 

diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak 

buih dilautan" (HR.Muslim dan Tirmidzi) 

Dibaca Pagi  100x 

ُب ِإَا ْووِ  تَـ ْوِ ُ   َا َوَ تـُ ْو  َ سْو
Astaghfirullåha wa atuubu ilayh 

 

Artinya : "Aku memohon ampunan kepada Allah dan 

bertobat kepada-Nya".  

 

Keterangan : Dzikir ini dibaca 100 kali dalam sehari, boleh 

dipagi hari atau sore hari. HR. Al-Bukhari/ Fat-hul Baari 

XI/101 dan Muslim no.2702. Dari Ibnu 'Umar ia berkata: 

"Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam bersabda: 'Wahai 

manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya 
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aku bertaubat kepada-Nya dalam sehari seratus kali.'" HR. 

Muslim no. 2702 (42). 

 

Rosulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya hatiku terkadang 

lupa (tidak ingat kepada Allah) dan sesungguhnya aku minta 

ampun kepada-Nya dalam sehari 100 kali" (HR. Muslim) 

 

Sholawat Nabi Saw 

dibaca 10x (sepuluh kali) 
 

  َالَّشُه َّش َصلِّ َ َلى ُ َحمَّشدٍ 
Allahumma sholli 'alaa Muhammad 

Keterangan : Abu Darda' ra mengabarkan, Muhammad 

Rosulullah Saw bersabda, "Barangsiapa bersholawat 

kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu sore 10 

kali, maka ia akan memperoleh syafa'at (pertolongan) ku 

pada hari kiamat kelak" (HR. Thobroni dengan dua sanad 
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yang salah satunya bagus. Lihat Majma' Az-Zawaid (10/120) 

dan Shahih At-Targhib wa At-Tarhib (I/273) no. 656) 

Firman Allah : "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya 

bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, 

bersholawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam 

penghormatan untuknya" (QS. Al-Ahzab :56) 
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DZIKIR SORE HARI 

ُ  ِب  ِا ِ َ   اَّش ْو َبِن  اَّش ِر ْو ِ َ ُ  ْو   
 

AYAT KURSI
26

 

dibaca 1x (satu kali) 

 

                         

                           

                       

                    

                      

            

                                                           
26

 HR. Ubay bin Ka'ab, Syarah Do'a & Dzikir Hishnul Muslim, halaman 245, Islam 

Kaffah 
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Artinya : Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus 

(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. 

Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang 

dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah 

mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 

mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 

Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi
27

Allah 

meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat 

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha 

besar. 

Keterangan : Rasulullah Saw bersabda : "Barangsiapa yang 

membaca ayat ini ketika pagi hari, maka ia dilindungi dari 

(gangguan) jin hingga sore hari. Dan barangsiapa 

membacanya ketika sore hari, maka ia dilindungi dari 

(gangguan) jin hingga pagi hari." (HR. Al-Hakim 1/562 
                                                           
27

 Kursi dalam ayat Ini oleh sebagian Mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada 

pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya. 
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QS. AL-IKHLAS
28

 

dibaca 3x (tiga kali) 

 

                         

               
 

Artinya :  Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah 

adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 

Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada 

seorangpun yang setara dengan Dia." 

 

Hadits lain terkait Al-Ikhlas :  

Dibaca 1 kali
29

 

Jabir ra mengutarakan, Muhammad Rosulullah Saw 

bersabda, " Barangsiapa membaca Qulhuwallahu ahad ketika 

akan memasuki rumahnya, maka ia pun menyingkirkan 

                                                           
28

 HR.Abu Dawud (IV/322), At-Tirmidzi (V/567) dan Shahiihah at-Tirmidzi (III/182) 
29

 Buku Pintar Hadits, Syamsul Rijal Hamid, Halaman427 
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kemiskinan dari penghuni rumah tersebut dan tetangga-

tetangganya" (HR. Thobroni) 

Pada hadits lain dijelaskan, setelah membaca 

Assalamu'alaikum kemudian dilanjutkan membaca 

Qulhuwallahu ahad. 

 

Dibaca 100 kali
30

 

Anas ra mengungkapkan, Muhammad Rosulullah Saw 

bersabda,"Barangsiapa membaca Qulhuwalloohu Ahad 100 

kali, maka Allah mengampuni 50 perbuatan dosa 

(pembacanya), selama ia menjauhi 4 perkara (penumpahan 

darah (melukai / membunuh); perampasan harta; pelanggaran 

kemaluan (zina); dan minum minuman keras" (HR. Baihaqi 

dan Ibnu Addiy) 

 

Dibaca 1.000 kali
31

 

Hudzaifah ra mengemukakan, Muhammad Rosulullah Saw 

bersabda, "Barangsiapa membaca Qulhuwallahu ahad 1.000 

kali, maka ia pun telah membeli dirinya dari Allah Ta'ala" 

(HR. Al-Khiyari) 
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 Buku Pintar Hadits, Syamsul Rijal Hamid, Halaman426 
31

 Buku Pintar Hadits, Syamsul Rijal Hamid, Halaman427 
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QS. AL-FALAQ
32

 

dibaca 3x (tiga kali) 

                     

                       

             
Artinya : Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang 

menguasai subuh, Dari kejahatan makhluk-Nya,  Dan dari 

kejahatan malam apabila Telah gelap gulita,  Dan dari 

kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada 

buhul-buhul
33

, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." 

Keterangan : Sabda Rosulullah Saw, "Barangsiapa membaca 

Qulhuallohu ahad dan Al-Mu'awwidzatain pada waktu sore 

dan pada waktu pagi sebanyak 3x, maka semua itu 

                                                           
32

 HR.Abu Dawud (IV/322), At-Tirmidzi (V/567) dan Shahiihah at-Tirmidzi (III/182) 
33

 Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari 

tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke 

buhul tersebut. 
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melindunginya dari segala sesuatu" (HR. Ahmad dan 

Tirmidzi)  Al-Mu'awwidzatain : QS. Al-Falaq dan An-Nash 

 

 

QS. AN-NASH 
34

 

dibaca 3x (tiga kali) 

                

                   

             
Artinya : Katakanlah, "Aku berlidung kepada Tuhan (yang 

memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia, 

sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang 

biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam 

dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia, dari 

(golongan) jin dan manusia. 

                                                           
34

 HR.Abu Dawud (IV/322), At-Tirmidzi (V/567) dan Shahiihah at-Tirmidzi (III/182) 
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keterangan: “Barangsiapa membaca tiga surat tersebut setiap 

pagi dan sore hari sebanyak tiga kali, maka (tiga surat 

tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu”. At-Tirmizi 

berkata “Hadits ini hasan shahih” (HR. Abu Dawud no. 5082) 

Dibaca Sore 1x (satu kali)
35

 

ُد ِا، اَل ِإَاَو ِإالَّش  اُ  َنب َوَ  ْوَسى  اْوُملْوُك ِا، َو اْوَحمْو َ  ْوَس ـْو
ُد، َوُىَ  َ َلى  َدُه اَل َا ِيَك َاُو، َاُو  اْوُملْوُك َوَاُو  اْوَحمْو َوحْو
َلِة  َ  َ ب ِف  َىِذِه  الَّش ـْو أَُاَك َخ ـْو ٍ  َ ِديٌ ، َربِّ َ سْو ُكلِّ َا ْو
َلِة  َ  َ ب  ـَعْوَدَىب، َوَ ُ  ُ ِ َك ِ  ْو َا ِّ َ ب ِف  َىِذِه  الَّش ـْو َوَخ ـْو

َوَا ِّ َ ب  ـَعْوَدَىب، َربِّ َ ُ  ُ ِ َك ِ َ   اْوَكَسِل َوُس ِ   اْوِكَبِ ، 
    َربِّ َ ُ  ُ ِ َك ِ  ْو َ َذ ٍب ِف   انَّشبِر َوَ َذ ٍب ِف   اْوَ بْو ِ 

 

Amsaynaa wa amsal mulku lillaah, wal hamdulillaah, laa 

ilaaha illallåh, wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahul 

                                                           
35

 HR. Muslim (IV/2088) 
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hamdu wahuwa ‘ala kulli syay-in qådiir. Råbbi as-aluka 

khåyrå maa fiy hadzihil laylah, wa khåyrå maa ba’dahaa, wa 

a-’uudzubika min syarri maa fiy hadzihil laylah, wa syarri 

maa ba’dahaa. Råbbi a’uudzubika minal kasal, wa suu-il 

kibar. Råbbi a’uudzubika min ‘adzaabin finn naar, wa 

‘adzaabin fil qåbr. 

 

Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik 

Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak 

diibadahi dengan benar) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya 

pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala se-suatu. Wahai 

Rabb, aku memohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan 

kebaikan sesudahnya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 

kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, 

aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan kejelekan di 

hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari 

siksaan di neraka dan siksaan di kubur. 
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Dibaca Sore 1x (satu kali)36
 

َ ب، َوِ َك  َنب،َوِ َك َنحْو َبحْو َنب، َوِ َك َ صْو  الَّشُه َّش ِ َك َ  ْوَس ـْو
   َنُم ُت، َوِإَا ْوَك  اْوَمِ  ـْو ُ 

 

Allåhumma bika am-saynaa, wa bika ash-bahnaa, wa bika 

nahyaa, wabika namuut, wa ilaykal mashiir. 

 

“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami 

memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-

Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan 

kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-

Mu kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua 

makhluk)” 
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 HR. at-Tirmidzi (V/466), lihat juga Shahih at-Tirmidzi (III/142) 
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Dibaca Sore  1x (satu kali)
37

 

 

اَلِص،  اَلِم َوَ َلى َكِلَمِة  ْوإِلخْو َنب َ َلى ِف ْوَ ِة  ْوإِلسْو َ  ْوَس ـْو
َوَ َلى ِديْوِ  نَِب ـَِّنب ُ َحمَّشٍد َصلَّشى  اُ َ َل ْوِو َوَسلَّشَ ، َوَ َلى 

ِلًمب َوَ ب َكبَن ِ َ   اْوُم ْو ِِك ْوَ   ً ب ُ سْو َنب ِإ ْـوَ  ِى ْوَ ، َحِن ـْو  ِ لَّشِة َ  ِ ـْو
 
 

amsaynaa ‘ala fithråtil islaam, wa ‘ala kalimatil ikhlaash, wa 

‘ala diiniy nabiyyina muhammadin shållallåhu ‘alayhi wa 

sallam, wa ‘ala millati abiina ibråhiima haniifan muslimaa, 

wa maa kaana minal musyrikiin. 

 

"Di waktu petang kami berada di atas fithrah agama Islam, 

dan di atas kalimat ikhlas, dan di atas agama Nabi kami, 

Muhammad shållallåhu „alayhi wa sallam, dan agama ayah 

kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim 
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 HR. Ahmad (III/406-407, V/123) 
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dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik".yang lurus, 

muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik.” 

 

Dibaca Pagi 1x (satu kali)
38

 
 SAYYIDUL ISTIGHFAR 

 

َتِن ْو َوَ نَب َ بْوُدَك،   َالَّشُه َّش َ نْوَت رَ ِّ ْو اَل ِإاَـَو ِإالَّش َ نْوَت، َخَل ْو
ُ  ِ َك ِ  ْو  َتَ عْوُت، َ ُ  ْو ِدَك َوَو ْوِدَك َ ب  سْو َوَ نَب َ َلى َ هْو
ُ  ِ َذنْوِب ْو  ، َوَ  ـُ ْو ُ  َاَك  ِِنعْوَمِتَك َ َل َّش َا ِّ َ ب َصنَـعْوُت، َ  ـُ ْو

َب ِإالَّش َ نْوتَ   َفباْوِ  ْو ِا ْو َفِ نَّشُو اَل يـَ ْوِ ُ   اذُّننـُ ْو
 

 Allåhumma anta råbbiy, laa ilaaha illa anta, khålaqtaniy wa 

ana ‘abduka, wa ana ‘ala ‘ahdika, wa wa’dika, mas tathå’tu, 

a’uudzubika min syarri maa shåna’tu, abuu-u laka 

bini’matika ‘alayya, wa abuu-u bidzanbiy, faghfirliy, fa 

innahu laa yaghfirudz dzunuuba illa anta. 
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 HR. Al-Bukhori (VII/150) 
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Artinya : “Ya Allah! Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah 

(yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. 

Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hambaMu. 

Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. 

Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan apa yang aku 

perbuat. Aku mengakui nikmatMu (yang Engkau berikan) 

kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, 

ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat 

mengampuni dosa kecuali Engkau.” 

 

Keterangan : "Barangsiapa membacanya dengan yakin di 

waktu pagi lalu ia meninggal sebelum masuk waktu sore, 

maka ia termasuk ahli Surga. Dan barangsiapa membacanya 

dengan yakin di waktu sore lalu ia meninggal sebelum masuk 

waktu pagi, maka ia termasuk ahli Surga." (HR. Al-Bukhari 

no. 6306, 6323) 
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Dibaca Sore 3x (tiga kali)39
 

 

ًنب، َوِ ُمَحمَّشٍد َصلَّشى  اُ  اَلِم ِديْـو َرِض ْوُت  ِبِا رَ ًّب، َو ِبْوإِلسْو
 َ َل ْوِو َوَسلَّشَ  نَِب ًّب

 

Rådhitu bilaahi råbba, wa bil islaami diinaa, wa bi 

muhammadin shållallåhu ‘alayhi wa sallama nabiyya. 

 

Artinya : “Aku ridho Allah sebagai Rabbku (untukku dan 

orang lain), Islam sebagai agamaku, dan Muhammad 

Shallallahu ‟alaihi wa Sallam sebagai nabiku (yang diutus 

oleh Allah).” 

 

keterangan : "Barang siapa membacanya sebanyak tiga kali 

ketika pagi dan sore, maka Allah memberikan keridhoan-Nya 

kepadanya pada hari kiamat" (HR. Ahmad IV/337) 

                                                           
39

 HR. Ahmad (IV/337), an-Nasa'i dalam 'Amalul Yaum wa Lailah no.4, Abu Dawud 

(IV/418), at-Tirmidzi (V-465) 
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Dibaca Sore 3x (tiga kali)
40

 
 

،  َالَّشُه َّش  ِع ْو ،  َالَّشُه َّش َ بِفِن ْو ِف ْو َسمْو  َالَّشُه َّش َ بِفِن ْو ِف ْو َ َدِن ْو
، اَل ِإاَـَو ِإالَّش َ نْوتَ  ُ  ِ َك . َ بِفِن ْو ِف ْو َ َ ِ يْو  َالَّشُه َّش ِإنِّ  َ ُ  ْو

ُ  ِ َك ِ  ْو َ َذ ِب  اْوَ بْوِ ، اَل ِإاَـَو  ِ ، َوَ ُ  ْو ِ  َو اْوَ  ْو ِ َ   اْوُك ْو
 ِإالَّش َ نْوتَ 

 

 

Allåhumma ‘aafiniy fiy badaniy, Allåhumma ‘aafiniy fiy 

sam’iy, Allåhumma ‘aafiniy fiy bashåriy. Laa ilaaha illa 

anta. Allåhumma inniy a’uudzubika minal kufri wal faqri, wa 

a-’uudzubika min ‘adzaabil qåbri, laa ilaaha illaa anta. 

 

Artinya : “Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit, dari 

maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan). Ya 

Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit, dari 

maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan). Ya 
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 HR. Abu Dawud (IV/324), Ahmad (V/42) 



Dzikir Pagi dan Sore 

47 
 

Allah, selamatkan penglihatanku (dari penyakit, dari maksiat, 

atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan). Tidak ada ilah 

(yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. Ya 

Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

kekufuran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 

siksa kubur. Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan 

benar) kecuali Engkau.” (HR. Abu Bakarah Nufa'i bin Al-

Harits bin Kaladah ra) 

 

Dibaca Sore 3x (tiga kali)
41

 
 

ٌ  ِف   ْوأَلرْوِض َواَل  ِمِو َا ْو ِ   ِا  اَّشِذىْو اَل َيُض ُّن َ َع  سْو ِ سْو
 ِف   اسَّشَمبِ  َوُىَ   اسَّشِم ْوُع  اْوَعِل ْو ُ 

 

Bismilaahilladziy, laa yadhurru ma ‘asmihi syay’un fil ardhi 

wa laa fis samaa wahuwas samii’ul ‘aliim 
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 HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi 
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Artinya : “Dengan menyebut nama Allah, yang dengan nama-

Nya, tidak ada sesuatupun yang membahayakan, baik di bumi 

maupun di langit. Dia-lah Yang Mahamendengar dan 

Mahamengetahui.” 

 

keterangan: barang siapa membacanya sebanyak tiga kali 

ketika pagi dan sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang 

membahayakan dirinya. (HR. At-Tirmidzi no.3388) 

Dibaca Sore 1x (satu kali)
42

 
    

َ ب َو ْوآلِخَ ِة،  نْـو َ  َو اْوَعبِفَ َة ِف   ادُّن أَُاَك  اْوَع ْو  َالَّشُه َّش ِإنِّ ْو َ سْو
َ بَي  َ  َو اْوَعبِفَ َة ِف  ِديْوِن ْو َوُدنْـو أَُاَك  اْوَع ْو  َالَّشُه َّش ِإنِّ ْو َ سْو

َ بِتى رَ ِتى َوآِ  ْو َروْو تُـ ْو َ  ْو ِل ْو َوَ بِا ْو  الَّشُه َّش  سْو  َالَّشُه َّش  . َوَ ىْو
، َوَ  ْو َيِم ْوِن ْو َوَ  ْو  َ ظْوِن ْو ِ  ْو  ـَ ْوِ  َيَديَّش، َوِ  ْو َخلْوِ  ْو  حْو
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 HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat Shahiih Ibni Majah (II/332) 
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ُ  ِ َعَظَمِتَك َ نْو ُ اْوَتبَل ِ  ْو  ، َوَ ُ  ْو ِ  ْو ، َوِ  ْو فـَ ْو ِاَمبِا ْو
ِت ْو   َتحْو

 

Allåhumma inni as-alukal ‘afwaa wal ‘aafiyah, fid-dunya wal 

aakhiråh, allåhumma inniy as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyah, fi 

diinii wa dunyaayaa wa ahliy wa maaliy. Allahummastur 

‘awraatiy, wa aamin råw-’aatiy. Allåhummah fazhniy min 

bayni yadayya, wa min khålfiy, wa ‘an yamiiniy wa ‘an 

syimaaliy wa min fawqiy, wa a-’uudzubika bi ‘azhåmatika 

an-ughtaala min tahtiy. 

 

Artinya : ”Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan 

dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, 

sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan 

dalam agamaku, duniaku, ke-luargaku dan hartaku. Ya Allah, 

tutupilah auratku (aibku dan segala sesuatu yang tidak layak 

dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya 

Allah! Peli-haralah aku dari depanku, dari belakangku, dari 
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ka-nanku, dari kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung 

dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku 

(aku berlindung dari jatuh atau dibenamkan ke dalam bumi).” 

 

Dibaca Sore 1x (satu kali)
43

 

 

 َالَّشُه َّش َ بِاَ   اْوَ  ْوِب َو ا َّشَهبَدِة َفبِطَ   اسَّشَمبَو ِت َو ْوأَلرْوِض، 
  ُ َهُد َ نْو اَل ِإاَـَو ِإالَّش َ نْوَت، َ ُ  ْو ٍ  َوَ ِل ْوَكُو، َ اْو َربَّش ُكلِّ َا ْو

، َوِ  ْو َا ِّ  ا َّش ْو َبِن َوِا ْوِكِو، َوَ نْو  ِ َك ِ  ْو َا ِّ نـَ ْوِس ْو
ِل ٍ  ً   َ وْو َ ُر ُّنُه ِإَاى ُ سْو َتِ َ  َ َلى نـَ ْوِس ْو ُس ْو    َ  ـْو

 

Allåhumma ‘aalimal ghåybi wasy syahaadah, faathiris samaa 

waati wal ‘ardh, råbba kulla sya-in wa maliikah, asyhadu an-

laa ilaaha illa anta, a-’uudzubika min syarri nafsi, wa min 

syarrisy syaythååni wa syirkih, wa an-uq’tarifa ‘ala nafsiy 

suu-an aw ajurråhu ila muslim. 
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 HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, lihat Shahiih at-Tirmidzi (III/142) 
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Artinya : "Ya Allah! Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata, wahai Råbb pencipta langit dan bumi, Råbb 

segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada ilah (yang berhak untuk diibadahi dengan benar) 

kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan 

diriku, dan dari kejahatan setan dan balatentaranya, dan aku 

(berlindung kepadaMu) dari berbuat kejelekan atas diriku 

atau mendorong seorang muslim kepadanya" 

 

Dibaca Sore 1x (satu kali) 44 
 

ِلحْو ِا ْو َاأْوِن ْو ُكلَّشُو   َتِ  ْوُث، َ صْو َمِتَك َ سْو ُم ِ َ حْو يَب َح ُّن يَب  ـَ ـُّن ْو
 َواَل َتِكلْوِن ْو ِإَاى نـَ ْوِس ْو َط ْوَفَة َ  ْوٍ  

 

Yaa hayyu yaa qåyyuum, bi råhmatika astaghiitsu, ash-lihliy 

sya’niy kullahu, wa laa takilniy ila nafsiy thårfata ‘ayn. 

 

Artinya : "Wahai Rabb Yang Mahahidup, wahai Rabb Yang 

Mahaberdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan 
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 HR. Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits tersebut shahih dan Imam adz-Dzahabi 

menyetujuinya. 
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rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala 

urusanku dan janganlah Engkau serahkan (urusanku) kepada 

diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata (tanpa mendapat 

pertolongan dari-Mu).” 

 

Dibaca Sore 3x (tiga kali)
45

 
   

ُ  ِ َكِلَمبِت  ِا  اتَّشب َّشبِت ِ  ْو َا ِّ َ ب َخَلَق   َ ُ  ْو
 

A’uudzu bi kalimaatillaahit taaammaati min syarri maa 

khålaq. 

 

Artinya : "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 

yang sempurna dari kejahatan segala sesuatu yang 

diciptakan-Nya." 
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 HR. Abu Huroiroh 
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Dibaca Sore 3x (tiga kali)
46

 

 

ِدهِ   ِسِو، َوزِنََة : ُسبْوَحبَن  ِا َوِ َحمْو َ َدَد َخلْوِ ِو، َوِرَضب نـَ ْو
 َ  ْوِاِو َوِ َد َد َكِلَمبتِِو 

 

Subhanallåhi wa bihamdih ‘adada khåqih, wa ridhåå nafsih, 

wa zinata ‘arsyih, wa midaada kalimaatih. 

 

Artinya : “Mahasuci Allah dan aku memujiNya sebanyak 

bilangan makhlukNya, Mahasuci Allah sesuai keridhaan-

Nya, Mahasuci Allah seberat timbangan arasy-Nya, dan 

Mahasuci Allah sebanyak tinta (yang menulis) kalimat-Nya.” 

 

Dibaca Sore 1x (satu kali)
47

 
 

أَُاَك ِ لْوًمب نَبِفًعب، َوِرزْوً ب طَ ًِّبب، َوَ َماًل ُ تَـَ بَّشاًل    َالَّشُه َّش ِإنِّ ْو َ سْو
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 HR. Muslim, (4/2090), no.2726 
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 HR. Ibnu As-Sunni no. 54 dan Ibnu Majah, no.925 
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Allahumma inniy as-aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqon 

toyyiban, wa’amalan mutaqobbalan. 

 

Artinya : "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu 

ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang 

diterima."  

Dibaca Sore 100x
48

 

ُد   َدُه اَل َا ِيْوَك َاُو، َاُو  اْوُملْوُك َوَاُو  اْوَحمْو اَل ِإاَـَو ِإالَّش  اُ َوحْو
ٍ  َ ِديْـو ُ   َوُىَ  َ َلى ُكلِّ َا ْو

 

 Laa ilaaha illallaåh wahdahu laa syarikalah, lahul mulku, 

walahul hamdu, wahuwa ‘ala kulli syay-in qådiir. 

 

“Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain 

Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 

kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia-lah yang 

Mahakuasa atas segala sesuatu.” 

                                                           
48

 HR. Al-Bukhori  dalam Fathul Bari, (4/95) no.3293; Muslim (4/2071) no. 2691 
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Keterangan: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 

sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan sepuluh 

budak, ditulis seratus kebaikan, dihapus darinya seratus 

keburukan, baginya perlindungan dari syaithan pada hari itu 

hingga sore hari. tidaklah seseorang itu dapat mendatangkan 

yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali ia 

melakukan lebih banyak lagi dari itu. (HR. Al-Bukhori no 

3293). 

Dibaca Sore 100x
49

 

ِدهِ   ُسبْوَحبَن  ِا َوِ َحمْو
Subhaanallåhi wa bihamdih. 

 

Artinya : “Maha Suci Allah, aku memuji-Nya.” 

 

Keterangan: Abu Hurairah ra mengungkapkan, Rosulullah 

Saw bersabda, "Barangsiapa mengucapkan Subhanallah 

wabihamdihi 100 kali dalam sehari semalam, maka ia akan 
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 HR. Muslim (4/2071) no. 2723 
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diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak 

buih dilautan" (HR.Muslim dan Tirmidzi) 

Dibaca Sore 100x 

ُب ِإَا ْووِ  تَـ ْوِ ُ   َا َوَ تـُ ْو  َ سْو
Astaghfirullåha wa atuubu ilayh 

 

Artinya : "Aku memohon ampunan kepada Allah dan 

bertobat kepada-Nya".  

 

Keterangan : Dzikir ini dibaca 100 kali dalam sehari, boleh 

dipagi hari atau sore hari. HR. Al-Bukhari/ Fat-hul Baari 

XI/101 dan Muslim no.2702. Dari Ibnu 'Umar ia berkata: 

"Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam bersabda: 'Wahai 

manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya 

aku bertaubat kepada-Nya dalam sehari 100 kali.'" HR. 

Muslim no. 2702 (42). 
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Rosulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya hatiku terkadang 

lupa (tidak ingat kepada Allah) dan sesungguhnya aku minta 

ampun kepada-Nya dalam sehari 100 kali" (HR. Muslim) 

  

Sholawat Nabi Saw 

dibaca 10x (sepuluh kali) 
 

  َالَّشُه َّش َصلِّ َ َلى ُ َحمَّشدٍ 
Allahumma sholli 'alaa Muhammad 

Keterangan : Abu Darda' ra mengabarkan, Muhammad 

Rosulullah Saw bersabda, "Barangsiapa bersholawat 

kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu sore 10 

kali, maka ia akan memperoleh syafa'at (pertolongan) ku 

pada hari kiamat kelak" (HR. Thobroni dengan dua sanad 

yang salah satunya bagus. Lihat Majma' Az-Zawaid (10/120) 

dan Shahih At-Targhib wa At-Tarhib (I/273) no. 656) 
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Firman Allah : "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya 

bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, 

bersholawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam 

penghormatan untuknya" (QS. Al-Ahzab :56) 

 

 

.: Semoga Bermanfaat :. 

 

Hadiah dari Heri Setia 

untuk Sahabat Mabrur Travel 

www.travelmabrur.com 
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