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Dzikir Pagi 
 

an mohonlah ampunan untuk 

dosamu dan bertasbihlah seraya 

memuji Tuhanmu pada waktu petang dan 

pagi. QS. Al Mukmin : 55 

 

ai orang-orang yang beriman, 

berdzikirlah kepada Allah, dengan 

dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan 

bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi 

dan petang. QS. Al Ahzab : 41 - 42 

 

D 
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Dzikir Pagi 

Dibaca setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit. 

يَْطاِن الَرَِّجيْمِ  ِ ِمَن الَشَّ ُعوُْذ بِاَّلله
َ
 أ

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. 
 

  ُ ُخُذهُ  ٱۡلَقييوُم   ٱۡلَحي ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو  ٱَّلله
ۡ
ِسَنةٞ َوََل نَۡوٞم   ۥََل تَأ

 ُ َٰتِ َما ِِف  ۥّله َمََٰو ۡرِض  َوَما ِِف  ٱلسه
َ
ِيَمن َذا  ٱۡۡل يَۡشَفُع  ٱَّله

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖۡ َوََل  ۦ  إَِله بِإِۡذنِهِ  ۥٓ ِعنَدهُ 
َ
َيۡعَلُم َما َبۡۡيَ أ

ِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ ُيِ  ءٖ مَّ إَِله بَِما َشآَء  وَِسَع ُكۡرِسييُه  ۦٓ بََِشۡ
َٰتِ  َمََٰو ۡرَضۖۡ وَ  ٱلسه

َ
  ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِلي ِحۡفُظُهَما  وَُهَو ۥ وُههُ َوََل َي  ٱۡۡل

 
Keutamaan : Siapa yang membacanya di pagi hari, maka ia akan 
dijaga dari gangguan jin sampai sore. Siapa yang membacanya di 
sore hari maka akan dilindungi dari jin hingga pagi hari. (HR. Al 
Hakim)  
 
1. Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, 
yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia 
tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit 
dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa 
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seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan 
di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi 
langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan 
Dia Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. Al Baqarah: 255) (1x) 
 

بَِّهِ  ٱلرهُسوُل  َءاَمنَ  نزَِل إََِلۡهِ ِمن ره
ُ
ُُكٌّ َءاَمَن  ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  وَ ۦ بَِمآ أ

 ِ ِ ب ِن  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦَوَمَلَٰٓئَِكتِهِ  ٱَّلله َحٖد مَّ
َ
ُِق َبۡۡيَ أ ََل ُنَفرَّ

ۖۡ ُغۡفَرانََك َربهَنا ِإَوََلَۡك  ۦ  ريُسلِهِ  َطۡعَنا
َ
ۡ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ ِِصُر مَ ٱل

ُ يَُكلَُِّف  ََل  ٢٨٥ َنۡفًسا إَِله وُۡسَعَها  لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها  ٱَّلله
نَا  َربهَنا َربهَنا ََل تَُؤاخِ  ٱۡكتََسَبۡت  َما 

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
هِسيَنآ أ ۡذنَآ إِن ن

ا َكَما ََحَۡلَتهُ  ِينَ لََعَ  ۥَوََل ََتِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡۡصٗ َنا  ِمن َقۡبلِ  ٱَّله
ِۡلَنا َما ََل َطاقََة ََلَا بِهِ  اَربهنَ  ا ََلَ  ٱۡغفِرۡ َعنها وَ  ٱۡعُف وَ  ۖۦۡ َوََل َُتَمَّ

ََٰنا فَ  ٱرََۡحَۡنآ  وَ  نَت َمۡولَى
َ
نَاٱأ َٰفِرِينَ  ٱۡلَقۡومِ لََعَ  نُُصۡ   ٢٨٦ ٱۡلَك

 
2. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan 
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang 
beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami 
tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) 
dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan 
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kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Rabb kami dan 
kepada Engkaulah tempat kembali". Allah tidak membebani 
seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Rabb 
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 
tersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami 
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan 
kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah 
kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong 
kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. 
 

ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ   

ُ ُهَو  قُۡل  َحٌد  ٱَّلله
َ
ُ   ١أ َمدُ  ٱَّلله   ٣لَۡم يَِِلۡ َولَۡم يُوََلۡ   ٢ ٱلِصه

 ُ َحُدُۢ  ۥَولَۡم يَُكن ّله
َ
  ٤ُكُفًوا أ

 
Keutamaan : Siapa yang mengucapkannya (Al Ikhlas, Al Falaq, An 
Naas) masing-masing 3x ketika pagi dan sore, maka segala sesuatu 
akan dicukupkan untuknya. (HR. Abu Dawud) 

 
3. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah 
ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak 
dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang 
setara dengan Dia.” (QS. Al Ikhlas: 1-4) (3x) 
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ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ   

ِ  قُۡل  ُعوُذ بَِربَّ
َ
ِ َما َخلََق   ١ ٱۡلَفلَقِ أ ِ   ٢ِمن َشَّ َوِمن َشَّ

ِ   ٣ََغِسٍق إَِذا َوقََب  ََٰثَِٰت َوِمن َشَّ  َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ ِِف  ٱَلهفه
ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد    ٥َشَّ

 
4. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang 
menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari 
kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-
kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-
buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”. 
(QS. Al Falaq: 1-5) (3x) 
 

ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ   

ِ  قُۡل  ُعوذُ بَِربَّ
َ
  ٣ ٱَلهاِس إَِلَٰهِ   ٢ ٱَلهاِس َملِِك   ١ ٱَلهاِس أ

 ِ ِي ٤ ٱۡۡلَنهاِس  ٱلۡوَۡسَواِس ِمن َشَّ يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ  ٱَّله
نهةِ ِمنَ  ٥ ٱَلهاِس    ٦ ٱَلهاِس وَ  ٱۡۡلِ

 
5. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja 
manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang 
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biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada 
manusia, dari jin dan manusia. (QS. An Naas: 1-6) (3x) 
 

ٰـََه إَِله  ِ ، ََل إِلَ ْمُد َّلِله ِ ، َواْْلَ ْصَبَح الُْملُْك َّلِله
َ
ْصَبْحَنا َوأ

َ
أ

ُ وَْحَدهُ ََل َشِيَْك َّلُ ، َّلُ الُْملُْك َوَّلُ اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ  اَّلله
ٰـََذا اَْلَوِْم  لَُك َخْرَ َما ِِفْ َه

َ
ْسأ

َ
ِ أ ٍء قَِديْرٌ ، َربَّ ِ ََشْ

ُُكَّ
ٰـََذا اَْلَوِْم  ِ َما ِِفْ َه ُعوُْذ بَِك ِمْن َشَّ

َ
 وََخْرَ َما َبْعَدهُ ، َوأ

ُعوُْذ بَِك ِمَن الَْكَسِل وَُسوِْء 
َ
ِ أ ِ َما َبْعَدهُ ، َربَّ َوَشَّ

ُعوُْذ بَِك ِمْن َعَذاٍب ِِف اَلهارِ وََعَذاٍب ِِف 
َ
ِ أ الِْكَبِ ، َربَّ

 الَْقْبِ 
 
Keutamaan : Meminta pada Allah kebaikan di hari ini dan kebaikan 
sesudahnya, juga agar terhindar dari kejelekan di hari ini dan 
kejelekan sesudahnya. Di dalamnya berisi pula permintaan agar 
terhindar dari rasa malas padahal mampu untuk beramal, juga 
agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Di dalamnya juga berisi 
permintaan agar terselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka 
yang merupakan siksa terberat di hari kiamat kelak. (HR. Muslim) 
 
6. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik 
Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) 
kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan 
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dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. 
Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan 
kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung 
kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai 
Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan 
siksaan di alam kubur. (1x)  
 

ْمَسيَْنا، َوبَِك ََنَْيا، َوبَِك 
َ
ْصَبْحَنا، َوبَِك أ

َ
اَللهُهمه بَِك أ

 َنُموُْت، ِإَوََلَْك النيُشْورُ 

 
7. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki 
waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami 
memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami 
hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu 
kebangkitan (bagi semua makhluk). (1x) (HR. At Tirmidzi) 
 

ْصَبْحَنا لََعَ فِْطَرةِ اإِْلْساَلِم، َولََعَ ََكَِمِة اإِْلْخاَلِص، 
َ
أ

ُ َعلَيْهِ وََسلهَم، َولََعَ ِملهِة  ٍد َصله اَّلله َولََعَ هِيِْن نَبِيََِّنا ُُمَمه
بِيَْنا إِبَْراهِيَْم َحنِيًْفا ُمْسلًِما َوَما ََكَن ِمَن الُْمْْشِكِْۡيَ 

َ
 أ

 
8. Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas 
(kalimat syahadat), agama Nabi kami Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wa sallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan 
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yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. (1x di 
pagi hari saja). (HR. Ahmad). 
 

ِ َوبَِحْمِدهِ َعَدَه َخلْقِهِ، َورَِضا َنْفِسهِ،  ُسبَْحاَن اَّلله
 َوزِنََة َعرِْشهِ، َوِمَداَه ََكَِماتِهِ

Keutamaan : Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan pada 

Juwairiyah bahwa dzikir di atas telah mengalahkan dzikir yang 

dibaca oleh Juwairiyah dari selepas Shubuh sampai waktu Dhuha. 

(HR. Muslim). 

9. Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak makhluk-Nya, 
sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan ‘Arsy-Nya dan sebanyak 
tinta tulisan kalimat-Nya. (3x di waktu pagi saja) 
 

لَُك ِعلًْما نَافًِعا، َورِزْ قًا َطيًَِّبا، وََعَماًل 
َ
ْسأ

َ
ْ أ اَللهُهمه إِّنَِّ

 ُمَتَقبهالً 

 
10. Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang 
bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang halal dan amal 
yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).  
(1x setelah salam dari shalat Shubuh). (HR. Ibnu Majah) 
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نَا 
َ
، َوأ نَْت َخلَْقَتِِنْ

َ
ٰـََه إَِله أ ْ، ََل إِلَ ِ نَْت َرّبَّ

َ
اَللهُهمه أ

ُعوُْذ 
َ
نَا لََعَ َعْهِدَك َووَْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، أ

َ
َعبُْدَك، َوأ

بُوُْء 
َ
، َوأ ه بُوُْء لََك بِنِْعَمتَِك لََعَ

َ
ِ َما َصَنْعُت، أ بَِك ِمْن َشَّ

نَْت 
َ
نُوَْب إَِله أ ، َفإِنهُه ََل َيْففُِر اَّلي  لََك بَِذنِْبْ ، َفاْغفِْر ِْيْ

 
Keutamaan : Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari 
dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut 
sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barangsiapa 
yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh 
keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni 
surga. (HR. Al Bukhari). 
 
11. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku 
adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu 
(yaitu aku akan mentauhidkan-Mu) semampuku dan aku yakin akan 
janji-Mu (berupa surga untukku). Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan 
aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. 
Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. (1x) 
 

نَْيا َواْْلِخَرةِ،  لَُك الَْعْفَو َوالَْعافَِيَة ِِف اَلي
َ
ْسأ

َ
اَللهُهمه إِّنَِّ أ

لَُك الَْعْفَو َوالَْعافَِيَة ِِف هِيِِن، َوُهنَْياَي، 
َ
ْسأ

َ
اَللهُهمه إِّنَِّ أ
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ْهِل، َوَماِْي، اَللهُهمه اْسُُتْ َعْوَراِِت، َوآِمْن َروََْعِِت، 
َ
َوأ

، َوِمْن َخلِِْف، وََعْن  اَللهُهمه اْحَفْظِِن ِمْن َبْۡيِ يََديه
ْن 

َ
ُعوُذ بَِعَظَمتَِك أ

َ
يَِميِِن، وََعْن ِشَماِْي، َوِمْن فَْوِِق، َوأ

ْغَتاَل ِمْن ََتِْت 
ُ
 أ

 
Keutamaan : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah 
pernah meninggalkan do’a ini di pagi dan sore hari. Di dalamnya 
berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga 
dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari 
berbagai arah. (HR. Abu Dawud). 
 
12. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan 
keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, 
keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu 
yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa 
takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan 
atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak 
disambar dari bawahku (oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan 
lain-lain yang membuat aku jatuh). (1x) 
  

َماَواِت  َهاَهةِ، فَاِطَر السه اَللهُهمه ََعلَِم الَْفيِْب َوالشه
ٰـََه  ْن ََل إِلَ

َ
ْشَهُد أ

َ
ٍء َوَملِيَْكُه، أ ِ ََشْ

رِْض، َربه ُُكَّ
َ
َواْۡل



12 

 

 ِ ، َوِمْن َشَّ ِ َنْفِِسْ ُعوُْذ بَِك ِمْن َشَّ
َ
نَْت، أ

َ
إَِله أ

ْو 
َ
ْقَُتَِف لََعَ َنْفِِسْ ُسوًْءا، أ

َ
ْن أ

َ
كِهِ، َوأ يَْطانِ  َوِشْ الشه

هُ إَِْي ُمْسلِمٍ  ُجره
َ
 أ

 
Keutamaan : Do’a ini diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam pada Abu Bakr Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu untuk 
dibaca pada pagi, sore dan saat beranjak tidur. (HR. At Tirmidzi). 
 
13. Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, 
wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang 
merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan 
diriku, setan dan balatentaranya (godaan untuk berbuat syirik pada 
Allah), dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan 
terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. (1x) 
 

رِْض َوََل ِِف 
َ
ٌء ِِف اْۡل ِي ََل يَُُضي َمَع اْسِمهِ ََشْ ِ اَّله بِْسمِ  اَّلله

ِميُْع الَْعلِيْمُ  َماءِ، وَُهَو السه  السه
 
Keutamaan : Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut 
sebanyak 3x di pagi hari dan 3x di sore hari, maka tidak akan ada 
bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. (HR. Abu Dawud). 
 



13 

 

14. Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi 
dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui. (3x) 
 

ٍد َصله  ِ َربًّا، َوبِاإِْلْساَلِم هِْيًنا، َوبُِمَحمه رَِضيُْت بِاَّلله
ُ َعلَيْهِ وََسلهَم نَبِيًّا  اَّلله

 
Keutamaan : Barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini sebanyak 
3x di pagi hari dan 3x di sore hari, maka pantas baginya 
mendapatkan ridha Allah. (HR. Ahmad). 
 
15. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai nabi. (3x) 

 

نْ  نُْْشِكَ  بَِك  َشيًْئا َنْعلَُمهُ ، 
َ
اَللهُهمه  إِنها َنُعوذُ  بَِك  ِمنْ  أ

َنْعلَمُ  ََل  لَِما َونَْسَتْففُِركَ   

Keutamaan : Berlindung dari dosa syirik besar dan syirik kecil. (HR. 
Bukhari). 
 
16. Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari 

menyekutukanMu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami 

memohon ampunanMu dari apa-apa yang tidak kami ketahui. 
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ُعوُذ بَِك ِمَن الَْهمَِّ َواْْلََزِن، َوالَْعْجِز 
َ
اللهُهمه إِّنَِّ أ

ُعوُذ بَِك ِمْن َغلََبةِ 
َ
َوالَْكَسِل، َواْۡلُْْبِ َواْْلُْخلِ ، َوأ

يِْن َوَقْهرِ الرََِّجالِ اَله   

 
Keutamaan : Berlindung dari kesulitan-kesulitan. (HR. Abu Daud). 
 
17. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari 

kebingungan dan kesedihan. Dari ketidak berdayaan dan 

kemalasan. Dari kepengengecutan dan kekikiran. Aku berlindung 

kepadaMu dari lilitan hutang dan penindasan orang. HR. Bukhari.  

اَللَُّهمه  ََعفِِِن  ِِف  بََدِّن ، اَللَُّهمه  ََعفِِِن  ِِف  َسْمِع ، اَللَُّهمه  
ُعوْذُ  بَِك  ِمنَ  الُْكْفرِ  

َ
ََعفِِِن  ِِف  بََُصِي، اَللَُّهمه  إِّنَِّ  أ

نَْت 
َ
ُعوْذُ  بَِك  ِمنْ  َعَذاِب  الَْقْبِ ، َلَ  إِّلَ  إَِله  أ

َ
 َوالَْفْقرِ ، َوأ

Keutamaan : Memohon Kesehatan dan Perlindungan dari 

Kekufuran, Kefakiran, dan Azab Kubur. Disebutkan dalam hadits, 

Dia (Abu Bakrah) menjawab: “Benar, wahai anakku, sesungguhnya 

aku mendengar Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berdoa dengan 

semua itu, maka aku suka jika aku berjalan di atas sunnahnya.” 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya.  
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18. Ya Allah berikanlah kesehatan bagi badanku, bagi 

pendengaranku, bagi penglihatanku, dan tidak ada Ilah kecuali 

Engkau. Ya Allah sungguh aku berlindung kepadaMu dari kekufuran 

dan kefaqiran, Ya Allah sungguh aku berlindung kepadaMu dari 

azab kubur, tidak ada Ilah kecuali Engkau. 

ِّنْ َُكهُه، 
ْ
ْصلِْح ِْيْ َشأ

َ
ْسَتِفيُْث، أ

َ
يَا ََحي يَا َقييوُْم بِرََْحَتَِك أ

 َوََل تَِكلِِْنْ إَِْي َنْفِِسْ َطْرفََة َعْۡيٍ 

Keutamaan : Dzikir ini diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam pada Fathimah supaya diamalkan pagi dan sore. (HR. Al 
Hakim) 
 
19. Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri 
(tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta 
pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan 
kepadaku sekali pun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan 
dariMu). (1x) 

 ِ ِ َوبَِحْمِده  ُسبَْحاَن اَّلله

 

20. Maha suci Allah, aku memuji-Nya. (Dibaca 100 x) 
 

ُ وَْحَدهُ ََل َشِيَْك َّلُ، َّلُ الُْملُْك َوَّلُ  ٰـََه إَِله اَّلله َلَ  إِلَ
ٍء َقِديْرٌ  ِ ََشْ

 اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكَّ
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Keutamaan : Barangsiapa yang membaca dzikir tersebut di pagi 
hari sebanyak sepuluh kali, Allah akan mencatatkan baginya 10 
kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga 
mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak, Allah 
akan melindunginya dari gangguan setan hingga sore hari. Siapa 
yang mengucapkannya di sore hari, ia akan mendapatkan 
keutamaan semisal itu pula. (HR. Al Bukhari). 
 
21. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak 
ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah 
yang berkuasa atas segala sesuatu. (Dibaca 10 x) 
 

تُوُْب إََِلْهِ
َ
َ َوأ ْسَتْففُِر اَّلله

َ
 أ

 
22. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. 
(Dibaca 100 x dalam sehari). (HR. Al Bukhari). 
 

دٍ  ،َكَما َصلهيَْت  لََعَٰ   دٍ  َولََعَٰ  آلِ  ُُمَمه ِ  لََعَٰ  ُُمَمه اَللهُهمه  َصلَّ
دٍ  َولََعَٰ  آلِ   إِبَْراهِيْمَ  َولََعَٰ  آلِ  إِبَْراهِيْمَ  ،و بَارِكْ  لََعَٰ  ُُمَمه

دٍ  ،َكَما بَاَرْكَت  لََعَٰ  إِبَْراهِيْمَ  َولََعَٰ  آلِ  إِبَْراهِيْمَ  ِِفْ   ُُمَمه
ََمِيْدٌ  ََحِيْدُ  إِنهَك  الَْعالَِمْۡيَ   
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Dzikir Sore 
 
 

aka bertasbihlah kepada Allah 

diwaktu kamu berada di petang hari 

dan waktu kamu berada di waktu subuh. 

QS. Ar Rum : 17 

 

aka bersabarlah kamu terhadap apa 

yang mereka katakan dan 

bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu 

sebelum terbit matahari dan sebelum 

terbenam(nya). QS. Qaf : 39 

 

M 

M 



18 

 

Dzikir Sore 

Dibaca setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam atau 
awal malam setelah Maghrib. 
 

يَْطاِن الَرَِّجيْمِ  ِ ِمَن الَشَّ ُعوُْذ بِاَّلله
َ
 أ

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. 
 

  ُ ُخُذهُ  ٱۡلَقييوُم   ٱۡلَحي ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو  ٱَّلله
ۡ
ِسَنةٞ َوََل نَۡوٞم   ۥََل تَأ

 ُ َٰتِ َما ِِف  ۥّله َمََٰو ۡرِض  َوَما ِِف  ٱلسه
َ
ِيَمن َذا  ٱۡۡل يَۡشَفُع  ٱَّله

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖۡ َوََل  ۦ  إَِله بِإِۡذنِهِ  ۥٓ ِعنَدهُ 
َ
َيۡعَلُم َما َبۡۡيَ أ

ِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ ُيِ  ءٖ مَّ إَِله بَِما َشآَء  وَِسَع ُكۡرِسييُه  ۦٓ بََِشۡ
َٰتِ  َمََٰو ۡرَضۖۡ وَ  ٱلسه

َ
  ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِلي ِحۡفُظُهَما  وَُهَو ۥ وُههُ َوََل َي  ٱۡۡل

 
Keutamaan : Siapa yang membacanya di pagi hari, maka ia akan 
dijaga dari gangguan jin sampai sore. Siapa yang membacanya di 
sore hari maka akan dilindungi dari jin hingga pagi hari. (HR. Al 
Hakim)  
 
1. Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, 
yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia 
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tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit 
dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa 
seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan 
di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi 
langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan 
Dia Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. Al Baqarah: 255) (1x) 
 

بَِّهِ  ٱلرهُسوُل  َءاَمنَ  نزَِل إََِلۡهِ ِمن ره
ُ
ُُكٌّ َءاَمَن  ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  وَ ۦ بَِمآ أ

 ِ ِ ب ِن  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦَوَمَلَٰٓئَِكتِهِ  ٱَّلله َحٖد مَّ
َ
ُِق َبۡۡيَ أ ََل ُنَفرَّ

ۖۡ ُغۡفَرانََك َربهَنا ِإَوََلَۡك  ۦ  ريُسلِهِ  َطۡعَنا
َ
ۡ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ ِِصُر مَ ٱل

ُ يَُكلَُِّف  ََل  ٢٨٥ َنۡفًسا إَِله وُۡسَعَها  لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها  ٱَّلله
نَا  َربهَنا  َسَبۡت  ٱۡكتَ َما 

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
هِسيَنآ أ َربهَنا ََل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

ا َكَما ََحَۡلَتهُ  ِينَ لََعَ  ۥَوََل ََتِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡۡصٗ َنا  ِمن َقۡبلِ  ٱَّله
ِۡلَنا َما ََل َطاقََة ََلَا بِهِ  اَربهنَ  ا ََلَ  ٱۡغفِرۡ َعنها وَ  ٱۡعُف وَ  ۖۦۡ َوََل َُتَمَّ

ََٰنا فَ  َنآ  ٱرََۡحۡ وَ  نَت َمۡولَى
َ
نَاأ َٰفِرِينَ  ٱۡلَقۡومِ لََعَ  ٱنُُصۡ   ٢٨٦ ٱۡلَك

 
2. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan 
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang 
beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami 
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tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) 
dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan 
kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Rabb kami dan 
kepada Engkaulah tempat kembali". Allah tidak membebani 
seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Rabb 
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 
tersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami 
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan 
kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah 
kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong 
kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. 
  

ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ   

ُ ُهَو  قُۡل  َحٌد  ٱَّلله
َ
ُ   ١أ َمدُ  ٱَّلله   ٣لَۡم يَِِلۡ َولَۡم يُوََلۡ   ٢ ٱلِصه

 ُ َحُدُۢ  ۥَولَۡم يَُكن ّله
َ
  ٤ُكُفًوا أ

 
Keutamaan : Siapa yang mengucapkannya (Al Ikhlas, Al Falaq, An 
Naas) masing-masing 3x ketika pagi dan sore, maka segala sesuatu 
akan dicukupkan untuknya. (HR. Abu Dawud) 
 
3. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah 
ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak 
dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang 
setara dengan Dia.” (QS. Al Ikhlas: 1-4) (3x) 
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ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ   

ِ  قُۡل  ُعوُذ بَِربَّ
َ
ِ َما َخلََق   ١ ٱۡلَفلَقِ أ ِ   ٢ِمن َشَّ َوِمن َشَّ

ِ   ٣ََغِسٍق إَِذا َوقََب  ََٰثَِٰت َوِمن َشَّ  َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ ِِف  ٱَلهفه
ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد    ٥َشَّ

 
4. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang 
menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari 
kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-
kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-
buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”. 
(QS. Al Falaq: 1-5) (3x) 
 

ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ   

ِ  قُۡل  ُعوذُ بَِربَّ
َ
  ٣ ٱَلهاِس إَِلَٰهِ   ٢ ٱَلهاِس َملِِك   ١ ٱَلهاِس أ

 ِ ِي ٤ ٱۡۡلَنهاِس  ٱلۡوَۡسَواِس ِمن َشَّ يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ  ٱَّله
نهةِ ِمنَ  ٥ ٱَلهاِس    ٦ ٱَلهاِس وَ  ٱۡۡلِ

 
5. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja 
manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang 
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biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada 
manusia, dari jin dan manusia. (QS. An Naas: 1-6) (3x) 
 

ِ  ، ََل إَِّلَ إَِله  ْمُد َّلِله ِ  ، َواْْلَ ْمَِس الُْملُْك َّلِله
َ
ْمَسيَْنا َوأ

َ
أ

ُ  وَْحَدهُ ََل َشِيَك َّلُ، َّلُ الُْملُْك َوَّلُ اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ  اَّلله
لَُك َخْرَ َما ِِف َهِذهِ اللََّيْلَةِ 

َ
ْسأ

َ
ٍء قَِديٌر، َرِبَّ أ َّ ََشْ

ُُكِ
ُعوُذبَِك ِمْن َشَِّ َما ِِف َهِذهِ اللََّيْلَةِ 

َ
وََخْرَ َما َبْعَدَها، َوأ

ُعوُذبَِك ِمَن الَْكَسِل وَُسوِء 
َ
َوَشَِّ َما َبْعَدَها، َرِبَّ أ

ُعوُذبَِك ِمْن َعَذاٍب ِِف اَلََّارِ وََعَذاٍب ِِف الْ 
َ
ِكَبِ، َرِبَّ أ

 الَْقْبِ 
 

Keutamaan : Meminta pada Allah kebaikan di malam ini dan 
kebaikan sesudahnya, juga agar terhindar dari kejelekan di malam 
ini dan kejelekan sesudahnya. Di dalamnya berisi pula permintaan 
agar terhindar dari rasa malas padahal mampu untuk beramal, 
juga agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Di dalamnya juga 
berisi permintaan agar terselamatkan dari siksa kubur dan siksa 
neraka yang merupakan siksa terberat di hari kiamat kelak. (HR. 
Muslim). 
 
6. Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik 
Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) 
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kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan 
dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu.Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam 
ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari 
kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku 
berlindung kepadaMu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. 
Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka 
dan siksaan di kubur. (1x) 
 

ْصَبْحَنا ، َوبَِك ََنَْيا، 
َ
ْمَسيَْنا ، َوبَِك أ

َ
اَللهُهمه بَِك أ

 َوبَِك َنُموُْت، ِإَوََلَْك الَْمِِصْرُ 

 
7. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki 
waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami 
memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami 
hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Dan kepada-Mu tempat 
kembali (bagi semua makhluk). (1x). (HR. Ahmad). 
 

ُعوذُ 
َ
ِ  بَِكلَِماتِ  أ اتِ  اَّلله َخلَقَ  َما َشَِّ  ِمنْ  اتلهامه  

 
Keutamaan : Siapa yang mengucapkannya di sore hari, niscaya 
tidak ada racun atau binatang (seperti: kalajengking) yang 
mencelakakannya di malam itu. (HR. An Nasai). 
 
8. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna 
dari kejahatan makhluk yang diciptakanNya. (3x pada waktu sore). 
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نَا 
َ
، َوأ نَْت َخلَْقَتِِنْ

َ
ٰـََه إَِله أ ْ، ََل إِلَ ِ نَْت َرّبَّ

َ
اَللهُهمه أ

ُعوُْذ 
َ
نَا لََعَ َعْهِدَك َووَْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، أ

َ
َعبُْدَك، َوأ

بُوُْء 
َ
، َوأ ه بُ وُْء لََك بِنِْعَمتَِك لََعَ

َ
ِ َما َصَنْعُت، أ بَِك ِمْن َشَّ

نَْت 
َ
نُوَْب إَِله أ ، َفإِنهُه ََل َيْففُِر اَّلي ، َفاْغفِْر ِْيْ  لََك بَِذنِْبْ

 
Keutamaan : Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari 
dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut 
sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barangsiapa 
yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh 
keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni 
surga. (HR. Al Bukhari). 
 
9. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku 
adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu 
(yaitu aku akan mentauhidkan-Mu) semampuku dan aku yakin akan 
janji-Mu (berupa surga untukku). Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan 
aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. 
Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. (1x) 
 

نَْيا َواْْلِخَرةِ،  لَُك الَْعْفَو َوالَْعافَِيَة ِِف اَلي
َ
ْسأ

َ
اَللهُهمه إِّنَِّ أ

لَُك الَْعْفَو َوالَْعافَِيَة ِِف هِيِِن، َوُهنَْياَي 
َ
ْسأ

َ
اَلله ُهمه إِّنَِّ أ
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ْهِل، َوَماِْي، اَللهُهمه اْسُُتْ َعْوَراِِت، َوآِمْن َروََْعِِت، 
َ
َوأ

، َوِمْن َخلِِْف، وََعْن  اَللهُهمه اْحَفْظِِن ِمْن َبْۡيِ يََديه
ْن 

َ
ُعوُذ بَِعَظَمتَِك أ

َ
يَِميِِن، وََعْن ِشَماِْي، َوِمْن فَْوِِق ، َوأ

ْغَتاَل ِمْن ََتِْت 
ُ
 أ

 
Keutamaan : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah 
pernah meninggalkan do’a ini di pagi dan sore hari. Di dalamnya 
berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga 
dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari 
berbagai arah. (HR. Abu Dawud). 

 
10.  Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan 
keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, 
keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu 
yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa 
takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan 
atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak 
disambar dari bawahku (oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan 
lain-lain yang membuat aku jatuh). (1x) 
 

َماَواِت  َهاَهةِ، فَاِطَر السه اَللهُهمه ََعلَِم الَْفيِْب َوالشه
ٰـََه  ْن ََل إِلَ

َ
ْشَهُد أ

َ
ٍء َوَملِيَْكُه، أ ِ ََشْ

رِْض، َربه ُُكَّ
َ
َواْۡل
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 ِ ، َوِمْن َشَّ ِ َنْفِِسْ ُعوُْذ بَِك ِمْن َشَّ
َ
نَْت، أ

َ
إَِله أ

ْو 
َ
 ْقَُتَِف لََعَ َنْفِِسْ ُسوًْءا، أ

َ
ْن أ

َ
كِهِ، َوأ يَْطاِن َوِشْ الشه

هُ إَِْي ُمْسلِمٍ  ُجره
َ
 أ

 
Keutamaan : Do’a ini diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam pada Abu Bakr Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu untuk 
dibaca pada pagi, sore dan saat beranjak tidur. (HR. At Tirmidzi). 
 
11. Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, 
wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang 
merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan 
diriku, setan dan balatentaranya (godaan untuk berbuat syirik pada 
Allah), dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan 
terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. (1x) 
 

رِْض َوََل ِِف 
َ
ٌء ِِف اْۡل ِي ََل يَُُضي َمَع اْسِمهِ ََشْ ِ اَّله بِْسمِ  اَّلله

ِميُْع الَْعلِيْمُ  َماءِ، وَُهَو السه  السه
 
Keutamaan : Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut 
sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di sore hari, maka tidak 
akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. (HR. Abu 
Dawud). 
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12. Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi 
dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui. (3x) 
 

ٍد َصله  ِ َربًّا، َوبِاإِْلْساَلِم هِْيًنا، َوبُِمَحمه رَِضيُْت بِاَّلله
ُ َعلَيْهِ وََسلهَم نَبِيًّا  اَّلله

 
Keutamaan : Barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini sebanyak 
tiga kali di pagi hari dan tiga kali di sore hari, maka pantas baginya 
mendapatkan ridha Allah.  (HR. Ahmad). 
 
13. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai nabi. (3x) 

 

نْ  نُْْشِكَ  بَِك  َشيًْئا َنْعلَُمهُ ، 
َ
اَللهُهمه  إِنها َنُعوذُ  بَِك  ِمنْ  أ

َنْعلَمُ  ََل  لَِما َونَْسَتْففُِركَ   

Keutamaan : Berlindung dari dosa syirik besar dan syirik kecil. (HR. 
Bukhari). 
 
14. Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari 

menyekutukanMu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami 

memohon ampunanMu dari apa-apa yang tidak kami ketahui. 
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ُعوُذ بَِك ِمَن الَْهمَِّ َواْْلََزِن، َوالَْعْجِز 
َ
اللهُهمه إِّنَِّ أ

ُعوُذ بَِك ِمْن َغلََبةِ 
َ
َوالَْكَسِل، َواْۡلُْْبِ َواْْلُْخلِ ، َوأ

يِْن َوَقْهرِ الرََِّجالِ   اَله
 
Keutamaan : Berlindung dari kesulitan-kesulitan. (HR. Abu Daud). 
 
15. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari 

kebingungan dan kesedihan. Dari ketidak berdayaan dan 

kemalasan. Dari kepengengecutan dan kekikiran. Aku berlindung 

kepadaMu dari lilitan hutang dan penindasan orang. HR. Bukhari.  

اَللَُّهمه  ََعفِِِن  ِِف  بََدِّن ، اَللَُّهمه  ََعفِِِن  ِِف  َسْمِع ، اَللَُّهمه  
ُعوْذُ  بَِك  ِمنَ  الُْكْفرِ  

َ
ََعفِِِن  ِِف  بََُصِي، اَللَُّهمه  إِّنَِّ  أ

نَْت 
َ
ُعوْذُ  بَِك  ِمنْ  َعَذاِب  الَْقْبِ ، َلَ  إِّلَ  إَِله  أ

َ
 َوالَْفْقرِ ، َوأ

Keutamaan : Memohon Kesehatan dan Perlindungan dari 

Kekufuran, Kefakiran, dan Azab Kubur. Disebutkan dalam hadits, 

Dia (Abu Bakrah) menjawab: “Benar, wahai anakku, sesungguhnya 

aku mendengar Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berdoa dengan 

semua itu, maka aku suka jika aku berjalan di atas sunnahnya.” 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya.  
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16. Ya Allah berikanlah kesehatan bagi badanku, bagi 

pendengaranku, bagi penglihatanku, dan tidak ada Ilah kecuali 

Engkau. Ya Allah sungguh aku berlindung kepadaMu dari kekufuran 

dan kefaqiran, Ya Allah sungguh aku berlindung kepadaMu dari 

azab kubur, tidak ada Ilah kecuali Engkau. 

ِّنْ َُكهُه، َوََل 
ْ
ْصلِْح ِْيْ َشأ

َ
ْسَتفِيُْث، أ

َ
يَا ََحي يَا َقييوُْم بِرََْحَتَِك أ

 تَِكلِِْنْ إَِْي َنْفِِسْ َطْرفََة َعْۡيٍ 
Keutamaan : Dzikir ini diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam pada Fathimah supaya diamalkan pagi dan sore. (HR. Al 
Hakim) 
 
17. Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri 
(tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta 
pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan 
kepadaku sekali pun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan 
dariMu). (1x) 

 ِ ِ َوبَِحْمِده  ُسبَْحاَن اَّلله

 

Keutamaan : Barangsiapa yang mengucapkan kalimat 
‘subhanallah wa bi hamdih’ di pagi dan sore hari sebanyak 100 x, 
maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari 
yang ia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau 
lebih dari itu. (HR. Muslim). 
 
18. Maha suci Allah, aku memuji-Nya. (Dibaca 100 x) 
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ُ وَْحَدهُ ََل َشِيَْك َّلُ، َّلُ الُْملُْك َوَّلُ اْْلَْمُد  ٰـََه إَِله اَّلله َلَ  إِلَ
ٍء قَِديْرٌ  ِ ََشْ

 َوُهَو لََعَ ُُكَّ
 
Keutamaan : Barangsiapa yang membaca dzikir tersebut di pagi 
hari sebanyak sepuluh kali, Allah akan mencatatkan baginya 10 
kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga 
mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak, Allah 
akan melindunginya dari gangguan setan hingga sore hari. Siapa 
yang mengucapkannya di sore hari, ia akan mendapatkan 
keutamaan semisal itu pula. (HR. Al Bukhari). 
 
19. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak 
ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah 
yang berkuasa atas segala sesuatu. (Dibaca 10 x) 
 

تُوُْب إََِلْهِ 
َ
َ َوأ ْسَتْففُِر اَّلله

َ
 أ

 

20. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. 
(Dibaca 100 x dalam sehari). (HR. Al Bukhari). 
 

دٍ  ،َكَما َصلهيَْت  لََعَٰ   دٍ  َولََعَٰ  آلِ  ُُمَمه اَللهُهمه  َصلَِّ  لََعَٰ  ُُمَمه
دٍ   دٍ  َولََعَٰ  آلِ  ُُمَمه إِبَْراهِيْمَ  َولََعَٰ  آلِ  إِبَْراهِيْمَ  ،و بَارِكْ  لََعَٰ  ُُمَمه

،َكَما بَاَرْكَت  لََعَٰ  إِبَْراهِيْمَ  َولََعَٰ  آلِ  إِبَْراهِيْمَ  ِِفْ  الَْعالَِمْۡيَ  إِنهَك  
ََمِيْدٌ  ََحِيْدُ   
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Dzikir Setelah    

Shalat Fardhu 
 
 
 

ai orang-orang beriman, janganlah 

hartamu dan anak-anakmu 

melalaikan kamu dari mengingat Allah. 

Barangsiapa yang berbuat demikian maka 

mereka itulah orang-orang yang merugi. 

QS. Al Munafiqun : 9 

 

 

H 
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Dzikir Setelah Shalat Fardhu 

َ  الَْعِظيْمَ   3x اَْسَتْففُِر اَّلله
 

1. Aku memohon ampun kepada Allah. 
 

اَلمُ ، َتَباَرْكَت  يَا  اَلمُ ، َوِمنَْك  السه نَْت  السه
َ
اَللهُهمه  أ

َواإِْلْكَرام َذاالْـَجاَللِ   
 
2. Ya Allah, engkaulah Dzat yang memberi keselamatan 
(kesejahteraan), hanya darimu lah keselamatan (kesejahteraan). 
Maha suci Engkau wahai Dzat yang memiliki keagungan dan 
kemuliaan. (HR. Muslim). 
 
Catatan :  
Ada juga yang menambahkan lafadz, “wa ilayka ya’uudusallam 
dst...”  
 

اَلمُ ، ِإَوََلَْك  َيُعوْهُ   اَلمُ ، َوِمنَْك  السه نَْت  السه
َ
اَللهُهمه  أ

اَلمِ ، َواَْهِخلَْنا الْـَجنهةَ  َهارَ   اَلمُ ، فََحيََِّناَربهَنا بِالسه السه
اَلمِ ، َتَباَرْكَت  َربهَنا َوَتَعاََلَْت  يَا َذاالْـَجاَللِ   السه

 َواإِْلْكَرام
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Ya Allah, engkaulah Dzat yang memberi keselamatan 
(kesejahteraan), hanya darimu lah keselamatan (kesejahteraan) 
dan kepadamua lah segala keselamatan (kesejahteraan) itu 
kembali. Maka hidupkanlah kami Ya Allah dengan selamat 
(sejahtera), masukkan kami ke dalam surga rumah keselamatan 
(kesejahteraan), Engkaulah Dzat yang berkah wahai Rabb kami dan 
maha luhur Engkau, Ya Rabb kami yang Dzat yang memiliki 
keagungan dan kemuliaan.  
 

ُ وَْحَدهُ ََل َشِيَْك َّلُ، َّلُ الُْملُْك َوَّلُ  ٰـََه إَِله اَّلله َلَ  إِلَ
ٍء َقِديٌْر، اَللهُهمه  ََل َمانَِع لَِما  ِ ََشْ

اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكَّ
ِدَّ  ْعَطيَْت ، َوََل ُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت ، َوََل َينَْفُع َذا اْۡلَ

َ
أ

 ِمنَْك اْۡلَُدَّ 

 
3. Tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah 
apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang 
Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi 
pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya yang menyelamatkan 
dari siksaan). Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan. (HR. 
Muslim). 
 

ِجْرنِـي ِمَن اَلهارِ 
َ
 3xاَللهُهمه أ

 

4. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. 
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ُ وَْحَدهُ ََل َشِيَْك َّلُ، َّلُ الُْملُْك َوَّلُ  ٰـََه إَِله اَّلله َلَ  إِلَ
ٍء َقِديٌْر،ََل َحْوَل َوََل قَُوَّةَ إَِله   ِ ََشْ

اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكَّ
ُ  َوََل َنْعُبُد إَِله  إِيََّاهُ ، َّلُ اَلَِّْعَمُة َوَّلُ  ِ ، ََل إِلَـَه إَِله  اَّلله بِاَّلله

ُ  ُُمْلِِِصْۡيَ َّلُ  الَْفْضُل َوَّلُ الَََّناُء اْْلََسنُ ، ََل إِلَـهَ  إَِله اَّلله
ْيَن َولَْو َكرَِه الََْكفُِرْونَ   اَِلَّ

 
5. Tiada Rabb (yang berhak disembah) kecuali Allah, Yang Maha 
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan 
kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Rabb (yang hak 
disembah) kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-
Nya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Rabb 
(yang hak disembah) kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah 
kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir benci. (HR. Muslim). 
 

 ُ نَْت  َمْوَلَا :   33x  ُسبَْحاَن اَّلله
َ
 اِلََهَنا يَاَربهناَ  أ

 ِ بًَدا : 33x  اَْْلْمُد َّلِله
َ
ِ  َهائًِما أ ِ  َوبَِحْمِده  ُسبَْحنَ  اَّلله

ْْلَْمدُ 
َ
ِ  أ ِ  َّلِله  : َونِْعَمةٍ  َحالٍ  ُُكَِّ  لََعَ  الَْعالَِمْۡيَ  َربَّ

 33x  اَّلَُل اَْكَبُ 
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Keutamaan : “Barangsiapa yang berdzikir setelah selesai shalat 

dengan dzikir berikut : Subhanallah wal hamdulillah wallahu akbar 

(33 x). Laa ilaha illallah wahda hu laa syarika lah. Lahul mulku wa 

lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir. (“Maha Suci Allah, 

segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar (33 x). Tidak ada ilah yang 

berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu bagiNya. 

Semua kerajaan dan pujaan adalah milik Allah. Dia-lah Yang 

Mahakuasa atas segala sesuatu). Maka akan diampuni semua 

kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan” (HR. Muslim) 

ُ وَْحَدهُ ََل َشِيَْك َّلُ، َّلُ الُْملُْك َوَّلُ  ٰـََه إَِله اَّلله َلَ  إِلَ
ٍء َقِديْرٌ  ِ ََشْ

 اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكَّ
 

6. Tidak ada Rabb (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang 
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan. Bagi-Nya 
pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. (HR. Muslim). 
 

يَْطاِن الَرَِّجيْمِ  ِ ِمَن الَشَّ ُعوُْذ بِاَّلله
َ
 أ

 ُ ُخُذهُ  ٱۡلَقييوُم   ٱۡلَحي ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو  ٱَّلله
ۡ
ِسَنةٞ َوََل نَۡوٞم   ۥََل تَأ

 ُ َٰتِ َما ِِف  ۥّله َمََٰو ۡرِض  َوَما ِِف  ٱلسه
َ
ِيَمن َذا  ٱۡۡل يَۡشَفُع  ٱَّله

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖۡ َوََل  ۦ  إَِله بِإِۡذنِهِ  ۥٓ ِعنَدهُ 
َ
َيۡعَلُم َما َبۡۡيَ أ
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ِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ ُيِ  ءٖ مَّ إَِله بَِما َشآَء  وَِسَع ُكۡرِسييُه  ۦٓ بََِشۡ
َٰتِ  َمََٰو ۡرَضۖۡ وَ  ٱلسه

َ
  ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِلي ِحۡفُظُهَما  وَُهَو ۥ وُههُ َوََل َي  ٱۡۡل

 
Keutamaan : “Barangsiapa membaca ayat kursi setiap selesai 

shalat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk 

masuk surga kecuali kematian” (HR. An Nasa-I, Ath Thabrani) 

7. Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, 
yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia 
tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit 
dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa 
seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan 
di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi 
langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan 
Dia Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. Al Baqarah: 255).  
 

ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ  

ُ ُهَو  قُۡل  َحٌد  ٱَّلله
َ
ُ   ١أ َمدُ  ٱَّلله  ٣لَۡم يَِِلۡ َولَۡم يُوََلۡ   ٢ ٱلِصه

 ُ َحُدُۢ  ۥَولَۡم يَُكن ّله
َ
  ٤ُكُفًوا أ

 
8. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah 
ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak 
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dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang 
setara dengan Dia. (QS. Al Ikhlas: 1-4)  
 

ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ  

ِ  قُۡل  ُعوُذ بَِربَّ
َ
ِ َما َخلََق   ١ ٱۡلَفلَقِ أ ِ   ٢ِمن َشَّ َوِمن َشَّ

ِ   ٣ََغِسٍق إَِذا َوقََب  ََٰثَِٰت َوِمن َشَّ  َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ ِِف  ٱَلهفه
ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد    ٥َشَّ

 
9. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang 
menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari 
kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-
kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-
buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. (QS. 
Al Falaq: 1-5)  
 

ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ  

ِ  قُۡل  ُعوذُ بَِربَّ
َ
ِمن   ٣ ٱَلهاِس إَِلَٰهِ   ٢ ٱَلهاِس َملِِك   ١ ٱَلهاِس أ
 ِ ِي ٤ ٱۡۡلَنهاِس  ٱلۡوَۡسَواِس َشَّ  ٥ ٱَلهاِس وُِس ِِف ُصُدورِ يُوَسۡ  ٱَّله

نهةِ  ِمنَ    ٦ ٱَلهاِس وَ  ٱۡۡلِ
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10. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja 
manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang 
biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada 
manusia, dari jin dan manusia. (QS. An Naas: 1-6)  

 

دٍ  ،َكَما َصلهيَْت  لََعَٰ   دٍ  َولََعَٰ  آلِ  ُُمَمه اَللهُهمه  َصلَِّ  لََعَٰ  ُُمَمه
دٍ   دٍ  َولََعَٰ  آلِ  ُُمَمه إِبَْراهِيْمَ  َولََعَٰ  آلِ  إِبَْراهِيْمَ  ،و بَارِكْ  لََعَٰ  ُُمَمه

،َكَما بَاَرْكَت  لََعَٰ  إِبَْراهِيْمَ  َولََعَٰ  آلِ  إِبَْراهِيْمَ  ِِفْ  الَْعالَِمْۡيَ  إِنهَك  
ََمِيْدٌ  ََحِيْدُ   

11. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi 

Muhammad. Dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan 

kepada keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau 

limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim dan kepada 

keluarga Ibrahim. Limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad 

dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah 

melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga 

Ibrahim. Di seluruh alam semesta, sesungguhnya Engkau adalah 

Maha Terpuji lagi Maha Agung. 
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Dzikir Setelah 

Tahajjud 
 
 
 

ada setiap malam, Allah ta’ala turun 

ke langit dunia, ketika tersisa 

sepertiga malam terakhir. Allah berfirman: 

“Siapa yang berdoa kepada-Ku akan Aku 

kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku 

akan Aku beri. Dan siapa yang memohon 

ampunan kepada-Ku akan Aku ampuni. 

(HR. Bukhari dan Muslim). 

 

P 
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Dzikir Setelah Tahajjud 

 وإلهكم إّل وجد َل إّل إَل هو الرَحن الرحيم
 

"Wa ilaahukum ilaahuw waahidun laa ilaaha Illa huwar 
rahmanurrahiim" 

 

 الم اَّلل َل إّل إَل هو الح القيوم
 

“Alif Lam Mim  Allahu La ilaha illa huwal hayyul qoyyum” 
 

ِْي ََلاَِّلَ اَِله ُهَو الَْحي الَْقييوُْم  َ  الَْعِظيْمَ ، اَّله اَْسَتْففُِر اَّلله
تُوُْب إََِلْهِ

َ
   َوأ

 
1. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung, tiada 
Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dzat yang maha hidup 
kekal abadi dan terus menerus mengurus makhluknya tiada henti. 
Dan aku bertaubat kepada-Nya.  
 

ُ وَْحَدهُ ََل َشِ يَْك َّلُ، َّلُ الُْملُْك َوَّلُ  ٰـََه إَِله اَّلله َلَ  إِلَ
َّ َشيٍْئ قَِديْرٌ 

 اْْلَْمُد، ُيِِْيْ َوُيِميُْت وَُهَو لََعَ ُُكِ
 
2. Tiada Tuhan yang haq disembah kecuali Allah SWT semata, 
tiada sekutu baginya. Hanya miliknya segala kerajaan dan hanya 
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milikinya segala puji, baik yang hidup atau mati, Dialah Dzat yang 
kuasa atas segala sesuatu. 
 

َمَواتِ  َواََْلرِْض  َوَمنْ   اَللُّٰهمه  لََك  اْْلَْمدُ ، اَنَْت  قَيَِّمُ  السه
َمَواتِ  َواََْلرِْض  َوَمنْ   فِيِْهنه ، َولََك  اْْلَْمدُ  اَنَْت  َمالُِك  السه

َمَواتِ  َواََْلرِْض  َوَمنْ   فِيِْهنه ، َولََك  اْْلَْمدُ  اَنَْت  نُْورُ  السه
فِيِْهنه ، َولََك  اْْلَْمدُ ، اَنَْت  اْْلَقي ، َووَْعُدكَ  اْْلَقي ، 

َولَِقاُءكَ  َحقٌّ ، َوقَْولَُك  َحقٌّ ، َواْۡلَنهةُ  َحقٌّ ، َواَلهارُ  
دٌ  َصله  اَّللُ  َعلَيْهِ  وََسلهمَ  َحقٌّ ،  َحقٌّ ,َواَلهبِييْونَ  َحقٌّ ، ُُمَمه

اَعةُ  َحقٌّ  َوالسه  
 
3. Ya Allah bagi Mu segala puji, Engkaulah yang mengurus langit 
dan bumi serta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagi-
Mu segala puji, Engkau Raja langit dan bumi beserta semua 
makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagi-Mu segala puji, Engkau 
cahaya langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada pada 
keduanya. Dan bagi-Mu segala puji, Engkau Maha benar, janji-Mu 
adalah benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, ucapan-Mu 
adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi 
adalah benar dan Nabi Muhammad SAW adalah benar serta hari 
kiamat adalah benar. 
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ُْت  َواََِلَْك   اَللُّٰهمه  لََك  اَْسلَْمُت  َوبَِك  اََمنُْت ، وََعلَيَْك  تََوَّكه
اََنبُْت ، َوبَِك  َخاَصْمُت  َواََِلَْك  َحاَكْمُت ، فَاْغفِْرِلْ ، 
رُْت  َوَما اَْعلَنُْت ، َوَما  رُْت ، َوَما اَْْسَ ْمُت  َوَما اَخه َماقَده

رُ ، ََلاَِّلَ   مُ  َواَنَْت  الُْمَؤِخَّ ْ ، اَنَْت  الُْمَقِدَّ اَنَْت  اَْعلَمُ  بِهِ ِمِِنَّ
 اَِله  اَنَْت ، َوَلَ  َحْوَل  َوَلَ  قُوهةَ  اَِله  بِاَّللِ 

 
4. Ya Allah hanya kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku 
beriman, kepada-Mu aku bertawakal, hanya kepada-Mu aku 
kembali (bertaubat), kepada-Mu aku mengadu, dan kepada-Mu 
aku meminta keputusan, maka ampunilah dosa-dosaku yang telah 
lalu dan yang kemudian serta apa yang kusembunyikan dan yang 
kulakukan dengan terang-terangan dan apa yang lebih Engkau 
ketahui dariku, Engkau yang mendahulukan dan yang 
mengakhirkan, tiada Tuhan selain Engkau, dan tiada daya (untuk 
menghindar dari kemaksiatan) dan tiada kekuatan (untuk 
melakukan ibadah) kecuali dengan pertolongan Allah. 
 

نَا 
َ
نَْت َخلَْقَتِِنْ ، َوأ

َ
ْ ،ََل إِلَـَه إََِلَّ أ نَْت َرِّبَّ

َ
اَللََّ ُهَمَّ أ

نَا لََعَ َعْهِدكَ ، َووَْعِدَك َما اْسَتَطْعُت ، 
َ
َعبُْدكَ ، َوأ

 ، ََّ بُوُْء لََك بِنِْعَمتَِك لََعَ
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن َشَِّ َما َصَنْعُت ، أ

َ
أ
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نُوَْب إََِلَّ  بُوُْء بَِذنِْبْ ،َفاْغفِْر ِْيْ ، فَإِنََُّه ََل َيْففُِر اَُّلَّ
َ
َوأ

نَْت 
َ
 أ

 

5. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak 

disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku 

adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu 

(yaitu aku akan mentauhidkan-Mu) semampuku dan aku yakin akan 

janji-Mu (berupa surga untukku). Aku berlindung kepada-Mu dari 

kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan 

aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. 

Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.  

نْ  نُْْشِكَ  بَِك  َشيًْئا 
َ
اللهُهمه  إِنها َنُعوذُ  بَِك  ِمنْ  أ

 َنْعلَُمهُ ،َونَْسَتْففُِركَ  لَِما َلَ  َنْعلَُمهُ 
 
6. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari 
menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami 
memohon ampun kepada-Mu atas apa yang tidak kami ketahui. 

 

يَْطانِ ،  ُعوْذُ  بَِك  ِمنْ  َشَِّ  َنْفِِسْ  ،َوِمنْ  َشَِّ  الشه
َ
أ

هُ  إَِْي   ُجره
َ
وْ  أ

َ
قْ َُتَِف  لََعَ  َنْفِِسْ  ُسوًْءا أ

َ
نْ  أ

َ
كِهِ ،َوأ َوِشْ

 ُمْسلِمٍ 
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7. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan 
balatentaranya, dan aku (berlindung kepadaMu) dari berbuat 
kejelekan terhadap diriku atau mendorongnya kepada seorang 
muslim. 
 

 ِ ُعوذُ  إِّنَِّ  َربَّ
َ
نْ  بَِك  أ

َ
لََك  أ

َ
ْسأ

َ
ِعلْمٌ  بِهِ  ِْي  لَيَْس  َما أ  

 
8. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari 
memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui 
(hakekat)nya. QS. Huud [11] : 47 
 

اَفَنا ُذنُوَبَنا ََلَا اْغفِرْ  َربهَنا ْمرِنَا ِِف  ِإَوْْسَ
َ
قَْداَمَنا َوَثبَِّْت  أ

َ
أ  

 
9. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-
tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan 
tetapkanlah pendirian kami. QS. Al Imran [3] : 147. 
 

نُْفَسَنا َظلَْمَنا َربهَنا
َ
 ََلَُكوَننه  َوتَرََْحَْنا ََلَا َتْففِرْ  لَمْ  ِإَونْ  أ

اْۡلَاِْسِينَ  ِمنَ   
 

10. Ya Allah Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, 
dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat 
kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang 
merugi. QS. Al A’raf [7] : 23. 
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َعِنَِّ  فَاْعُف  الَْعْفوَ  َُتِبي  َعُفوٌّ  إِنهَك  اللهُهمه   
 

11. Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai 
permintaan maaf, maafkanlah aku. 
 

ُعوْذُ  
َ
لَُك  َخْرَ  َما ِِفْ  َهَذا اَْلَوْمِ  وََخْرَ  َما َبْعَدهُ ، َوأ

َ
ْسأ

َ
َرِبَّ  أ

 بَِك  ِمنْ  َشَِّ  َما ِِفْ  َهَذا اَْلَوْمِ  َوَشَِّ  َما َبْعَدهُ ,
 
12. Wahai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan 
kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
hari ini dan kejahatan sesudahnya.  

 

ُعوْذُ  
َ
ُعوْذُ  بَِك  ِمنَ  الَْكَسلِ ، وَُسوْءِ  الِْكَبِ ، َرِبَّ  أ

َ
َرِبَّ  أ

 بَِك  ِمنْ  َعَذاٍب  ِِف  اَلهارِ  وََعَذاٍب  ِِف  الَْقْبِ 
 

13. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan 
kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari 
siksaan di Neraka dan siksaan di kubur. 

 

يْنِ ، وَََعفَِيًةِِف اْۡلََسدِ ،  اَللُّٰهَمَّ اِنََّانَْسَئلَُك َساَلَمًةِِف اَِلَّ
ْزقِ , َوتَْوَبَةَقبَْل الَْموْتِ ،  َوزَِياَهةًِِف الْعِلْمِ ، َوَبَرَكًةِِف الرَِّ
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ْن  َورََْحًَةِعنَْدالَْموْتِ ، َوَمْففَِرًةَبْعَدالَْموْتِ ، اَللُّٰهَمَّ َهوَِّ
 َعلَيَْنا ِِفْ َسَكَراِت الَْموْتِ ، َوََنَاةًِمَن اَلََّارِ ،

 َوالَْعْفوَِعنَْداْْلَِساِب 
14. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu 
keselamatan Agama, dan kesehatan pada badan, bertambahnya 
ilmu, keberkahan dalam rizki, kesempatan bertaubat sebelum mati, 
dan mendapatkan rahmat waktu mati dan mendapat 
pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami 
pada waktu (sekarat) menghadapi mati, dan selamatkanlah kami 
dari siksa neraka, dan pengampunan pada waktu hisab. 
 

 ِ لَوَٰةِ  ُمقِيمَ  ٱۡجَعۡلِِن  َربَّ ي  َوِمن ٱلِصه ِيهِت ُهََعٓءِ  َقبهۡل َوتَ  َربهَنا ُذرَّ  
 

15. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang 
tetap mendirikan shalat, ya Rabb kami, perkenankanlah do’aku. QS. 
Ibrahim [14] : 40 
 

ىه  َولِوَ  ِْي  اْغفِرْ  اللهُهمه  ا ِّن  َربهَيا َكَما ََحُْهَما َوارْ  اَِلَ َصفِْرً  
 
16. Ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua 
orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka 
menyayangiku pada waktu aku kecil. 
 



47 

 

َٰنَِنا ََلَا ٱۡغفِرۡ  َربهَنا ِينَ  َوإِلِۡخَو يَمَٰنِ  َسَبُقونَا ٱَّله  ِِف  ََتَۡعۡل  َوََل  بِٱإۡلِ
  قُلُوبَِنا

ِينَ  ِغالَّٗ ْ  لََِّّله ٓ  َءاَمُنوا رهِحيمٌ  رَُءوٞف  إِنهَك  َربهَنا  
 
17. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami 
yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau 
membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang 
yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha 
Penyantun lagi Maha Penyayang. QS. Al Hasyr [59] : 10 
 

َها،  نَْت  َخْرُ  َمنْ  َزَّكه
َ
َِها أ اللهُهمه  آتِ  َنْفِِس  َتْقَواَها، َوَزكَّ

ُعوذُ  بَِك  ِمنْ  قَلٍْب  ََل  
َ
نَْت  َوَِليَها َوَمْوََلَها، اللهُهمه  إِّنَِّ  أ

َ
أ

ََيَْشعُ ، َوِمنْ  َنْفٍس  ََل  تَْشَبعُ ، وَِعلْمٍ  ََل  َينَْفعُ  َوَهْعَوةٍ  ََل  
لََها يُْسَتَجاُب   

 
18. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, dan 
sucikanlah ia, Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya, 
Engkau adalah Pemilik dan Yang Menguasainya. Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak 
khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang (puas), dari ilmu yang 
tidak bermanfaat, dan dari do’a yang tidak diperkenankan. 
 

هِينَِك  لََعَ  قَلِْب  ثَبَِّْت  الُْقلُوِب  ُمَقلََِّب  يَا  
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19. Wahai Dzat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah 
hati kami di atas agamaMu. 
 

نَْك  َربهَنا ََل تُزِْغ قُلُْوَبَنا َبْعَد إِذْ َهَديْتََنا وََهْب ََلَا ِمْن ََلُ
اُب  نَْت الْوََهَّ

َ
 رََْحًَة إِنَََّك أ

20. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong 
kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan 
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya 
Engkau-lah Maha Pemberi (karunia). Qs. Ali Imran [3] : 8 
 

ِعِِنَّ  اللهُهمه 
َ
ِعَباَهتَِك  وَُحْسنِ  َوُشْكرِكَ  ذِْكرِكَ  لََعَ  أ  

 
21. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatMu, bersyukur 
kepadaMu dan memperbaiki ibadahku. 
 

دٍ  ،َكَما َصلهيَْت  لََعَٰ   دٍ  َولََعَٰ  آلِ  ُُمَمه ِ  لََعَٰ  ُُمَمه اَللهُهمه  َصلَّ
دٍ  َولََعَٰ  آلِ   إِبَْراهِيْمَ  َولََعَٰ  آلِ  إِبَْراهِيْمَ  ،و بَارِكْ  لََعَٰ  ُُمَمه

دٍ  ،َكَما بَاَرْكَت  لََعَٰ  إِبَْراهِيْمَ  َولََعَٰ  آلِ  إِبَْراهِيْمَ  ِِفْ   ُُمَمه
ََمِيْدٌ  ََحِيْدُ  إِنهَك  الَْعالَِمْۡيَ   
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Dzikir Sebelum & 

Bangun Tidur 
 

llah memegang jiwa (orang) ketika 

matinya dan (memegang) jiwa 

(orang) yang belum mati di waktu 

tidurnya; maka Ia tahanlah jiwa (orang) 

yang telah ia tetapkan kematiannya dan 

Dia melepaskan jiwa yang lain sampai 

waktu yang ditentukan. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu terdapat tanda-

tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang 

berpikir".  QS. Az Zumar: 42 

 

A 
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Dzikir Sebelum Tidur 

 

1. Berwudhu. 

Keutamaan : “Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, 
maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak 
akan bangun hingga malaikat berdoa ‘Ya Allah, ampunilah 
hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci.' 

 
Beliau Nabi SAW juga pernah berkata kepada al-Barra bin ‘Aazib 

RA: “Jika engkau datang ke pembaringanmu, maka berwudhu lah 
seperti wudhumu ketika hendak shalat, lalu berbaringlah di atas sisi 
sebelah kananmu, dan katakan: 
 

ْهُت وَْجِِه إََِلَْك  ْسلَْمُت َنْفِِس إََِلَْك َووَجه
َ
اللهُهمه أ

ْمرِي إََِلَْك رَْغَبًة 
َ
ُت َظْهرِي إََِلَْك َوفَوهْضُت أ

ْ
ْۡلَأ

َ
،َوأ

 َوََل َمنَْجا ِمنَْك إَِله إََِلَْك ، 
َ
َورَْهَبًة إََِلَْك ، ََل َملَْجأ

رَْسلَْت 
َ
ِي أ نَْزلَْت َوبِرَُسولَِك اَّله

َ
ِي أ  آَمنُْت بِِكَتابَِك اَّله

 “Ya AIlah, aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan urusanku 
kepada-Mu dengan berharap-harap cemas, karena tidak ada 
tempat berlindung dan tempat yang aman dari azab-Mu kecuali 
dengan berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang 
telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada Rasul-Mu yang 
telah Engkau utus.” 
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Keutamaan : Menurut Imam Bukhari, jika kita mati pada malam 
itu, maka kita akan mati di atas fitrah. 
 
2. Membersihkan atau menyapu tempat tidur. 

“Jika seorang di antara kalian mendatangi tempat 
pembaringannya, maka hendaknya dia mengibas-ngibaskan 
tempat tidurnya dengan kainnya, karena dia tidak tahu, apa yang 
terjadi sepeninggalannya tadi, lalu ucapkan:   
 

رَْفُعهُ  إِنْ   
َ
بِاْسِمَك  َرِبَّ ، وََضْعُت  َجنِْب ، َوبَِك  أ

رَْسلَْتَها ،َفاْحَفْظَها 
َ
ْمَسْكَت  َنْفِِس ، فَارََْحَْها ،ِإَونْ  أ

َ
أ

اِْلِۡيَ  ِعَباَهكَ  بِهِ  ََتَْفُظ  بَِما الَِصَّ  
 
(Dengan Nama-Mu, ya Rabbku, aku meletakkan lambungku. Dan 
dengan Nama-Mu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau 
menahan rohku (mati), maka berilah rahmat padanya. Tapi apabila 
Engkau melepaskannya, maka peliharalah, sebagaimana Engkau 
memelihara hamba-hamba-Mu yang saleh) 
 
3. Membaca surat Al Ikhlas, Al Falaq dan Surat An Naas. 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila menghampiri tempat 
tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya kemudian 
meniupnya, lalu membacakan pada keduanya, “Qul huwallahu 
ahad, Qul a’udzu birobbil falaq, Qul a’udzu birobbin naas.” 
Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke 
seluruh tubuhnya yang dapat ia jangkau. Beliau mulai dari kepala, 
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wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan itu tiga kali. 
(Muttafaqun ‘alaih). 

 

ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ   

ُ ُهَو  قُۡل  َحٌد  ٱَّلله
َ
ُ   ١أ َمدُ  ٱَّلله   ٣لَۡم يَِِلۡ َولَۡم يُوََلۡ   ٢ ٱلِصه

 ُ َحُدُۢ  ۥَولَۡم يَُكن ّله
َ
  ٤ُكُفًوا أ

 

ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ   

ِ  قُۡل  ُعوُذ بَِربَّ
َ
ِ َما َخلََق   ١ ٱۡلَفلَقِ أ ِ   ٢ِمن َشَّ َوِمن َشَّ

ِ   ٣ََغِسٍق إَِذا َوقََب  ََٰثَِٰت َوِمن َشَّ  َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ ِِف  ٱَلهفه
ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد    ٥َشَّ

 

ِ  بِْسمِ  الَرَِّحيمِ  الَرََّْحَنِ  اَّلَلَّ   

ِ  قُۡل  ُعوذُ بَِربَّ
َ
  ٣ ٱَلهاِس إَِلَٰهِ   ٢ ٱَلهاِس َملِِك   ١ ٱَلهاِس أ

 ِ ِي ٤ ٱۡۡلَنهاِس  ٱلۡوَۡسَواِس ِمن َشَّ يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ  ٱَّله
نهةِ ِمنَ  ٥ ٱَلهاِس    ٦ ٱَلهاِس وَ  ٱۡۡلِ
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4. Membaca Istighfar 
 

ِْي ََلاَِّلَ اَِله ُهَو الَْحي  َ  الَْعِظيَْم اَّله اَْسَتْففِرُ اَّلله
تُوُْب إََِلْهِ

َ
 الَْقييوُْم َوأ

5. Membaca Do’a 

ن  يَِٰطْۡيِ ِ اَُعوُْذ بَِك ِمْن َهَمزَِٰت الشه ِ  بَِك  َواَُعوْذُ  رهبَّ  اَنْ  َربَّ
ْونِ  ُُْضُ  يه

 

Ya Rabbku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan 

syaitan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Rabbku, dari 

kedatangan mereka kepadaku." (QS. Surat Al Mu'minun: 97) 

ُموُت  
َ
ْحَيا َوأ

َ
 بِاْسِمَك اللهُهمه أ

Apabila Nabi shallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau 

mengucapkan 'Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, aku hidup 

dan mati.'  
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Dzikir Bangun Tidur 

 

َماَتَنا ِإَوََلْهِ النيُشْورِ 
َ
ْحَياناَ َبْعـَد َما أ

َ
ِي أ ِ اَّله  اْْلَْمُد َّلِله

 

1. Segala puji bagi Allah Yang membangunkan kami setelah 

ditidurkan-Nya dan kepada-Nya kami dibangkitkan. (HR. Bukhari) 

ُ وَْحَدهُ ََل َشِيَْك َّلُ، َّلُ الُْملُْك َوَّلُ  ٰـََه إَِله اَّلله َلَ  إِلَ
ُ  َواْْلَْمدُ   ٍء َقِديٌْر، ُسبَْحانَ  اَّلله ِ ََشْ

اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكَّ
، َوَلَ  َحْوَل  َوَلَ  قُوهةَ   ْكَبُ

َ
ُ  أ ُ  وَ  اَّلله ِ ، َوَلَ  إَِّلَ  إَِله  اَّلله َّلِله

ِ  اْغفِرْ  ْيِ  ِ  الَْعِلَِّ  الَْعِظيِْم، َربَّ  إَِله  بِاَّلله
Keutamaan : Siapa yang membacanya ketika bangun tidur, jika 

minta ampun maka akan diampuni, jika dia berdo’a akan 

dikabulkan, dan jika dia bangun untuk berwudhu’ lalu shalat, maka 

shalatnya diterima. (HR. Bukhari) 

 

2. Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. 

Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain 

Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan 

pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Tuhanku, 

ampunilah dosaku”. 
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3. Membaca QS. Ali Imran 190 – 200. (HR. Bukahri) 

يَْطاِن الَرَِّجيْمِ   ِ ِمَن الَشَّ ُعوُْذ بِاَّلله
َ
  أ

َٰتِ ِِف َخلِۡق  إِنه  َمََٰو ۡرِض وَ  ٱلسه
َ
َِٰف وَ  ٱۡۡل ۡلِ  ٱۡختَِل  ٱَلهَهارِ وَ  ٱَله

ْوِل 
ُ

ِ لَۡبَٰبِ ٓأَلَيَٰٖت ۡلَّ
َ
ِينَ  ١٩٠ ٱۡۡل َ يَۡذُكُروَن  ٱَّله قَِيَٰٗما َوُقُعوٗها  ٱَّلله

ُروَن ِِف َخلِۡق  َٰ ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفكه َٰتِ َولََعَ َمََٰو ۡرِض وَ  ٱلسه
َ
بهَنا رَ  ٱۡۡل

َِٰطاٗل ُسۡبَحََٰنَك  ٓ  ١٩١ ٱَلهارِ فَقَِنا َعَذاَب  َما َخلَۡقَت َهََٰذا َب  َربهَنا
ۡخَزۡيَتهُ  ٱَلهارَ إِنهَك َمن تُۡدِخِل 

َ
نَِصارٖ  ۖۥۡ َفَقۡد أ

َ
َٰلِِمَۡي ِمۡن أ َوَما لِلظه

١٩٢  ٓ بهَنا ۡن َءاِمُنواْ  ره
َ
يَمَِٰن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَناهِٗيا ُيَناهِي لِۡۡلِ إِنه

ِ  ٱۡغفِرۡ اَمنها  َربهَنا فَ بَِربَُِّكۡم َف  ِۡر َعنها َسيَّ اتَِنا ََلَا ُذنُوَبَنا َوَكفَّ
َنا َمَع  بَۡرارِ َوتََوفه

َ
َٰ رُُسلَِك َوََل  َربهَنا ١٩٣ ٱۡۡل َنا لََعَ َوَءاتَِنا َما وََعدته

لَُهۡم  فَٱۡسَتَجاَب  ١٩٤ ٱلِۡميَعاهَ إِنهَك ََل ُُتۡلُِف  ٱلۡقَِيََٰمةِ  ُُتۡزِنَا يَۡوَم 
ضِ 

ُ
ّنَِّ ََلٓ أ

َ
نَثَٰ  َربيُهۡم أ

ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ ِنُكم مَّ َِٰمٖل مَّ يُع َعَمَل َع

ِنُۢ َبۡعٖض  فَ  ِينَ َبۡعُضُكم مَّ َٰرِهِۡم  ٱَّله ۡخرُِجواْ ِمن هَِي
ُ
َهاَجُرواْ َوأ
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 ِ َِرنه َعۡنُهۡم َسيَّ َكفَّ
ُ
ْ َۡل ْ َوقُتِلُوا ََٰتلُوا ْ ِِف َسبِيِل َوَق وُذوا

ُ
اتِهِۡم َوأ

َٰٖت ََتۡرِي ۡهِخلَنهُهۡم َجنه
ُ
َٰرُ مِن ََتۡتَِها  َوَۡل نَۡه

َ
ِۡن ِعنِد  ٱۡۡل ثََواٗبا مَّ

  ِ ُ وَ  ٱَّلله نهَك َتَقليُب  ََل  ١٩٥ ٱلهَوابِ ُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  ٱَّلله ِينَ َيُفره  ٱَّله
َٰدِ َكَفُرواْ ِِف  َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس  َمَتَٰعٞ  ١٩٦ ٱْۡلَِل َوى

ۡ
قَلِيٞل ُثمه َمأ

ِينَ  َلَِٰكنِ  ١٩٧ ٱلِۡمَهاهُ  ْ ٱته  ٱَّله َٰٞت ََتۡرِي مِن  َقۡوا َربهُهۡم لَُهۡم َجنه
نَۡهَٰرُ ََتۡتَِها 

َ
ِۡن ِعنِد  ٱۡۡل ِ  َخَِِٰلِيَن فِيَها نُُزَٗل مَّ ِ َوَما ِعنَد  ٱَّلله  ٱَّلله

بَۡرارِ 
َ
ۡهِل  ِإَونه  ١٩٨َخۡرٞ لَِّۡۡل

َ
ِ  ٱلِۡكَتَٰبِ مِۡن أ ِ لََمن يُۡؤمُِن ب َوَمآ  ٱَّلله

نزِ 
ُ
نزَِل إََِلُۡكۡم َوَمآ أ

ُ
وَن أَِبأ ِ ََل يَۡشَُتُ َيَِٰت َل إََِلِۡهۡم َخَِٰشعَِۡي َّلِله

 ِ ۡجُرُهۡم ِعنَد َربَِّهِۡم  إِنه  ٱَّلله
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم أ

ُ
َ َثَمٗنا قَلِياًل  أ ُع َْسِي ٱَّلله

َها ١٩٩َساِب ٱْۡلِ  يي
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّله وا َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ  ٱۡصِبُ

ْ وَ  َ ٱ ٱتهُقوا   ٢٠٠لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحوَن  َّلله
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal. 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
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sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 

sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. 

192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau 

masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, 

dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. 

193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang 

menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada 

Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi 

kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-

kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang 

banyak berbakti. 194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah 

Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul 

Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. 

Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji". 195. Maka Tuhan 

mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang 

beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) 

sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka 

orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, 

yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, 

pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan 

pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir 

sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah 

pada sisi-Nya pahala yang baik". 196. Janganlah sekali-kali kamu 

terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam 

negeri. 197. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat 

tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat 

yang seburuk-buruknya. 198. Akan tetapi orang-orang yang 
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bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir 

sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya 

sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di 

sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. 199. Dan 

sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang beriman kepada 

Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang 

diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada 

Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga 

yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. 

Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya. 200. Hai orang-

orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) 

dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.  QS. Ali 

Imran 190 – 200. 
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Do’a Pilihan  
 
 

erdoalah kepada Tuhanmu dengan 

berendah diri dan suara yang lembut. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang melampaui batas. QS. 

Al A’raf : 55 

 

asulullah shollallahu ’alaih wa sallam: 

“Tidak ada yang dapat menolak taqdir 

(ketentuan) Allah ta’aala selain do’a. Dan 

Tidak ada yang dapat menambah 

(memperpanjang) umur seseorang selain 

(perbuatan) baik.” HR. Tirmidzi. 
 

 

B 

R 
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 وإلهكم إّل وجد َل إّل إَل هو الرَحن الرحيم
 

"Wa ilaahukum ilaahuw waahidun laa ilaaha Illa huwar 
rahmanurrahiim" 

 

 الم اَّلل َل إّل إَل هو الح القيوم
 

“Alif Lam Mim  Allahu La ilaha illa huwal hayyul qoyyum” 
 

1. Doa mohon ampunan dan rahmat Allah 
 

 ِ ُعوذُ  إِّنَِّ  َربَّ
َ
نْ  بَِك  أ

َ
لََك  أ

َ
ْسأ

َ
 ِإَوَله  ِعلْمٌ  بِهِ  ِْي  لَيَْس  َما أ

ُكنْ  َوتَرََْحِِْن  ِْي  َتْففِرْ 
َ
اْۡلَاِْسِينَ  ِمنَ  أ  

 
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari 
memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui 
(hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun 
kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya 
aku akan termasuk orang-orang yang merugi. (QS. Huud: 47). 
 

نَْت  َوارََْحَْنا ََلَا فَاْغفِرْ  آَمنها َربهَنا
َ
اَِحِۡيَ  َخْرُ  َوأ الره  

 
Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan 
berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang 
Paling Baik. (QS. Al Mu’minun: 109). 
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اَفَنا ُذنُوَبَنا ََلَا اْغفِرْ  َربهَنا ْمرِنَا ِِف  ِإَوْْسَ
َ
قَْداَمَنا َوَثبَِّْت  أ

َ
 أ

نَا الََْكفِرِينَ  الَْقوْمِ  لََعَ  َوانُُْصْ  
 
Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan 
kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah 
pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (QS. 
Ali Imran: 147). 
 

ِرْ  ُذنُوَبَنا ََلَا فَاْغفِرْ  َربهَنا ِ  َعنها َوَكفَّ َنا َناَسيََِّئات  َمعَ  َوتَوَفه
بَْرارِ 

َ
 يَوْمَ  ُُتْزِنَا َوََل  رُُسلَِك  لََعَ  وََعْدَتَنا َما َوآتَِنا َربهَنا اْۡل

الِْميَعاهَ  ُُتْلُِف  ََل  إِنهَك  الْقَِياَمةِ  
 

Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan 
hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah 
kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Rabb kami, 
berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan 
perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan 
kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. 
(QS. Ali Imran: 193-194). 
 

 ِ  الَْفُفورُ  ُهوَ  إِنههُ  َّلُ  َفَفَفرَ  ِْي  َفاْغفِرْ  َنْفِِس  َظلَْمُت  إِّنَِّ  َربَّ
 الرهِحيمُ 
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Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena 
itu ampunilah aku”. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya 
Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al 
Qashash: 16). 
 

وْ  نَِسيَنا إِنْ  تَُؤاِخْذنَا ََل  َربهَنا
َ
نَا أ

ْ
ْخَطأ

َ
 ََتِْملْ  َوََل  َربهَنا أ

اإِ  َعلَيَْنا ِينَ  لََعَ  ََحَلَْتهُ  َكَما ْۡصً  َوََل  َربهَنا َقبْلَِنا ِمنْ  اَّله
ِلَْنا  َوارََْحَْنا ََلَا َواْغفِرْ  َعنها َواْعُف  بِهِ  ََلَا َطاقَةَ  ََل  َما َُتَمَّ

نَْت 
َ
نَا َمْوََلنَا أ الََْكفِرِينَ  الَْقوْمِ  لََعَ  فَانُُْصْ  
 

Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 
kami tersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada 
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 
orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri 
maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 
Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. 
(QS. Al Baqarah: 286). 
 
2. Doa agar tergolong orang-orang beriman 

 

 ِ ْْلِْقِِن  ُحْكًما ِْي  َهْب  َربَّ
َ
اِْلِۡيَ  َوأ  لَِسانَ  ِْي  َواْجَعلْ  بِالِصه

اَلهعِيمِ  َجنهةِ َوَرثَةِ  ِمنْ  َواْجَعلِِْن  اْْلِخرِينَ  ِِف  ِصْدقٍ   
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Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke 
dalam golongan orang-orang yang saleh dan jadikanlah aku buah 
tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian. dan 
jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang 
penuh kenikmatan. (QS. Asy Syu’ara: 83-85). 
 
3. Doa agar diberikan keturunan yang shalih 
 

 ِ اَلةِ  ُمقِيمَ  اْجَعلِِْن  َربَّ ِيهِت  َوِمنْ  الِصه ُهََعءِ  َوَتَقبهلْ  َربهَنا ُذرَّ  
 
Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap 
mendirikan shalat, ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. (QS. 
Ibrahim: 40) 

 ِ اِْلِۡيَ  ِمنَ  ِْي  َهْب  َربَّ الِصه  
 
“Ya Allah, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk 
orang-orang yang saleh. (QS. Ash Shaffat: 100). 
 

ْزَواِجَنا ِمنْ  ََلَا َهْب  َربهَنا
َ
ِيهاتَِنا أ ةَ  َوُذرَّ ْعُۡيٍ  قُره

َ
 َواْجَعلَْنا أ

إَِماًما لِلُْمتهقِۡيَ   
 
Ya Rabb kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan 
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah 
kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Furqan: 74). 
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4. Doa mohon ampunan bagi kedua orang tua dan kaum 
mukminin 

 

يه  ِْي  اْغفِرْ  َربهَنا اْْلَِساُب  َيُقومُ  يَوْمَ  َولِلُْمْؤِمنِۡيَ  َولَِواَِلَ  
 
Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan 
sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari 
kiamat). (QS. Ibrahim: 41). 

 
5. Doa mohon dihilangkan kedengkian terhadap sesama 

 

ِينَ  َوإِلِْخَوانَِنا ََلَا اْغفِرْ  َربهَنا يَمانِ  َسَبُقونَا اَّله  َوََل  بِاإْلِ
ِينَ  ِغالًّ  قُلُوبَِنا ِِف  ََتَْعلْ  رَِحيمٌ  رَُءوٌف  إِنهَك  َربهَنا آَمُنوا لَِّله  

 
Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang 
telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau 
membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang 
yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha 
Penyantun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Hasyr: 10). 
 
6. Doa berlindung dari orang yang zhalim 
 

الِِمۡيَ  الَْقوْمِ  َمعَ  ََتَْعلَْنا ََل  َربهَنا الظه  
 

Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama 
orang-orang yang zalim. (QS. Al A’raf: 47). 
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7.  Doa agar dijadikan hamba yang bersyukur 
 

 ِ ْوزِْعِِن  َربَّ
َ
نْ  أ

َ
ْشُكرَ  أ

َ
نَْعْمَت  الهِت  نِْعَمَتَك  أ

َ
ه  أ يه  َولََعَ  لََعَ  َواَِلَ

نْ 
َ
ْعَمَل  َوأ

َ
هِْخلِِْن  تَرَْضاهُ  َصاِْلًا أ

َ
 َباهِكَ عِ  ِِف  بِرََْحَتَِك  َوأ

اِْلِۡيَ   الِصه
 

Ya Allah berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang 
telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu 
bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; 
dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan 
hamba-hamba-Mu yang saleh. (QS. An Naml: 19). 
 

8. Doa agar dilapangkan hati dan dimudahkan dalam  urusan 
 

 ِ حْ  َربَّ ْ   َصْدرِي ِْي  اْشَ ِ ْمرِي ِْي  َويَسَّ
َ
 ِمنْ  ُعْقَدةً  َواْحلُلْ  أ

قَْوِل  َيْفَقُهوا  لَِساِّن   
 

Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku 
urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka 
mengerti perkataanku. (QS. Thaha: 25-28). 

 
9.  Doa berlindung dari setan 
 

 ِ ُعوذُ  َربَّ
َ
َياِطۡيِ  َهَمَزاتِ  ِمنْ  بَِك  أ ُعوذُ   الشه

َ
ِ  بَِك  َوأ نْ  َربَّ

َ
 أ

ونِ   َيُُْضُ
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Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan 
n aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Allah, dari kedatangan 
mereka kepadaku. (QS. Al Mu’minun: 97-98). 
 
10. Doa agar hati ditetapkan dalam hidayah 
 

نَْك  ِمنْ  ََلَا وََهْب  َهَديْتََنا إِذْ  َبْعدَ  قُلُوَبَنا تُزِغْ  ََل  َربهَنا  ََلُ
نَْت  إِنهَك  رََْحَةً 

َ
اُب  أ الْوَهه  

 
Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada 
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan 
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena 
sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia). (QS. Ali Imran: 8). 

 
11. Doa berlindung dari api neraka 

 

  َغَراًما ََكنَ  َعَذاَبَها إِنه  َجَهنهمَ  َعَذاَب  َعنها اْۡصِْف  َربهَنا
ا َساَءتْ  إِنهَها َوُمَقاًما ُمْسَتَقرًّ  

 
Ya Rabb kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya 
azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya 
jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat 
kediaman. (QS. Al Furqan: 65-66). 
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12. Doa agar diterima amal ibadah dan taubat 
 

نَْت  إِنهَك  ِمنها َتَقبهلْ  َربهَنا
َ
ِمي أ  إِنهَك  َعلَيَْنا َوتُْب  الَْعلِيمُ  عُ السه

نَْت 
َ
الرهِحيمُ  اتلهوهاُب  أ  

 
Ya Rabb kami terimalah daripada kami (amalan kami), dan 
terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.  
 
13. Doa memohon kebaikan dunia dan akhirat 
 

نَْيا ِِف  آتَِنا َربهَنا  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةً  اْْلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنةً  اَلي
 اَلهارِ 

 
Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Al Baqarah: 
201). 
 

ِ  اَللهُهمه  دٍ  لََعَٰ  َصلَّ دٍ  آلِ  َولََعَٰ  ُُمَمه  لََعَٰ  َصلهيَْت  َكَما, ُُمَمه
دٍ  لََعَٰ  بَارِكْ  و, إِبَْراهِيْمَ  آلِ  َولََعَٰ  إِبَْراهِيْمَ  دٍ  آلِ  َولََعَٰ  ُُمَمه  ُُمَمه

 إِنهَك  الَْعالَِمْۡيَ  ِِفْ  إِبَْراهِيْمَ  آلِ  َولََعَٰ  إِبَْراهِيْمَ  لََعَٰ  بَاَرْكَت  َكَما,
ََمِيْدٌ  ََحِيْدُ   
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نه  َتْعلَمُ  إِنهَك  اَللَُّهمه 
َ
ِ  أ  لََعَ  اْجَتَمَعْت  قَدِ  ,الُْقلُوَْب  َهِذه

َدتْ  , َطاَعتَِك  لََعَ  َواتْلََقْت , َُمَبهتَِك  ِ  لََعَ  َوتَوَحه  ,َك َهْعَوت
ةِ  لََعَ  َوَتَعاَهَدتْ  ِقِ  ,َشِيَْعتَِك  نُُْصَ هِمْ   اَرابَِطَتهَ  اللهُهمه  فََوثَّ

َ
 َوأ

َها َها ,ُسُبلََها َواْهِدَها ُوهه
َ
ِيْ  بُِنْورِكَ  َواْمَۡل  ََيُْبْوا َلَ  اَّله

حْ  ْيَمانِ  بَِفيِْض  ُصُدْورََها َواْشَ ِ  وَََجِيْلِ  ,بَِك  اإْلِ  اتلهَوّكي
ِمتَْها  ,بَِمْعرِفَتَِك  َواَْحيَِها َعلَيَْك 

َ
 ِِفْ  َهاَهةِ الشه  لََعَ  َوأ

ِمْۡيَ  اَللهُهمه  اَلهِِصْر  َونِْعمَ  الَْمْوَل  نِْعمَ  إِنهَك  ,َسبِيْلَِك 
َ
 أ

 
Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hati kami. Kami telah 

berkumpul karena cinta-Mu, dan berjumpa dalam ketaatan pada-

Mu, dan bersatu dalam dakwah-Mu, dan berpadu dalam membela 

syariat-Mu. Maka yaa Allah, kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah 

cintanya, tunjukkanlah jalannya, penuhilah ia dengan cahaya yang 

tiada redup, dan lapangkanlah dada-dada dengan iman yang 

berlimpah kepada-Mu. Serta indahnya takwa kepada-Mu, dan 

hidupkan ia dengan ma'rifat-Mu, dan matikan ia dalam syahid di 

jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-

baik penolong. Ya Allah, kabulkanlah 
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