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َٔا ُﻋﻮ ُذ ِاب َّ ِهلل ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸـ ْﻴ َﻄ ِﺎن َّاﻟﺮ ِﺟ ِﲓ
Aku berlindung kepada ALLAH dari godaan syaitan yang terkutuk.

AYAT KURSI (QS. Al Baqarah: 255)

( dibaca PAGI 1 x )
ALLAH, tidak ada Tuhan (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)
Faedah : Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dijaga
oleh ALLAH dari (gangguan) jin hingga pagi. Siapa yang membacanya
ketika pagi, maka ia akan dijaga oleh ALLAH dari (gangguan) jin hingga
petang. (Ref 1)
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( dibaca PAGI 3 x )
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.

( dibaca PAGI 3 x )
Katakanlah: Aku berlindung kepada ROBB 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.
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( dibaca PAGI 3 x )
Katakanlah: Aku berlindung kepada ROBB manusia. Raja manusia.
Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa
bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
dari jin dan manusia.
Faedah : Siapa yang mengucapkannya (ke 3 surat diatas-pen) masingmasing 3 x ketika pagi dan petang, maka segala sesuatu akan
dicukupkan untuknya. (Ref 2)
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َٔا ْﺻ َﺒ ْﺤﻨَﺎ َو َٔا ْﺻ َﺒ َﺢ اﻟْ ُﻤ ْ ُ
كل ِ َّ ِهللَ ،واﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ﷲ َو ْﺣﺪَ ُﻩ َﻻ َِ
ﴍﻳْ َﻚ
ﻻ
ا
ﻪ
ـ
ﻟ
ا
ﻻ
،
هلل
َ
َّ
ُ
ِٕ
ِٕ
َ ُهلُ َ ،هل اﻟْ ُﻤ ْ ُ
كل َو َ ُهل اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ َوﻫ َُﻮ ﻋَ َﲆ
ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌﻳﺮَ ،ر ِ ّب َٔا ْﺳﺎَٔ ُ َكل َﺧ ْ َﲑ َﻣﺎ
ﰻ َْ
ِ ْﰲ َﻫ َﺬااﻟْ َﻴ ْﻮ ِم َو َﺧ ْ َﲑ َﻣﺎ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩَ ،و َٔا ُﻋ ْﻮذُ
ﴍ َﻣﺎ ِ ْﰲ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻴ ْﻮ ِم َو ّ َِ
ﴍ
ِﺑ َﻚ ِﻣ ْﻦ َ ّ ِ
ْ
َ
َﻣﺎ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻩَ ،ر ِ ّب َٔا ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻜ َﺴ ِﻞ
َو ُﺳ ْﻮ ِء ْاﻟ ِﻜ َ ِﱪَ ،ر ِ ّب َٔا ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َﻚ ِﻣ ْﻦ
ﻋَ َﺬ ٍاب ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر َوﻋَ َﺬ ٍاب ِﰲ اﻟْ َﻘ ْ ِﱪ.
) ( dibaca PAGI 1 x
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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
dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.Ya
ROBB-ku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan
sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan di pagi ini dan
kejahatan sesudahnya. Ya ROBB-ku, aku berlindung kepada-Mu dari
kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai ROBB-ku, aku berlindung
kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur. (Ref 3)

، َو ِﺑ َﻚ َٔا ْﻣ َﺴﻴْﻨَﺎ،َٔاﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ِﺑ َﻚ َٔا ْﺻ َﺒ ْﺤﻨَﺎ
، َو ِﺑ َﻚ ﻧ َ ُﻤ ْﻮ ُت،َو ِﺑ َﻚ َ ْﳓ َﻴﺎ
.َواﻟَ ْﻴ َﻚ اﻟﻨ ُّ ُﺸ ْﻮ ُر
ِٕ
( dibaca PAGI 1 x )

Ya ALLAH, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu
pagi, dan 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). (Ref 4)
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،َاﻟﻠَّﻬُ َّﻢ َٔاﻧْ َﺖ َر ِ ّ ْﰊ َﻻ اﻟَـ َﻪ ا َّﻻ َٔاﻧْ َﺖ
ِٕ
ِٕ
 َو َٔا َان ﻋَ َﲆ َﻋﻬْ ِﺪ َك،َﺧﻠَ ْﻘﺘَ ِ ْﲏ َو َٔا َان َﻋ ْﺒ ُﺪ َك
 َٔا ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َﻚ ِﻣ ْﻦ،َو َو ْﻋ ِﺪ َك َﻣﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﻄ ْﻌ ُﺖ
 َٔاﺑُ ْﻮ ُء َ َكل ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺘ َﻚ،ﴍ َﻣﺎ َﺻﻨَ ْﻌ ُﺖ
ِّ َ
 ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِ ْﱄ، َو َٔاﺑُ ْﻮ ُء َ َكل ِﺑ َﺬﻧْ ِ ْﱯ،ﻋَ َ َّﲇ
ﻓَﺎﻧ َّ ُﻪ َﻻ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ُّاذلﻧ ُْﻮ َب ا َّﻻ َٔاﻧْ َﺖ
ِٕ
ِٕ
( dibaca PAGI 1 x )

Ya ALLAH, Engkau adalah ROBB-ku, tidak ada ILAH (yang berhak
diibadahi dengan benar) kecuali Engkau, Engkau-lah yang
menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan
(apa) yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu (yang diberikan)
kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku.
Sesungguhnya tak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.
Faedah : Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari dalam
keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum
petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barangsiapa yang
mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu
mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. (Ref 5)
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 َاﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ﻋَﺎ ِﻓ ِ ْﲏ،َاﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ﻋَﺎ ِﻓ ِ ْﲏ ِ ْﰲ ﺑَﺪَ ِ ْﱐ
ﴫ ْي
َِ َ  َاﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ﻋَﺎ ِﻓ ِ ْﲏ ِ ْﰲ ﺑ،ِ ْﰲ َ ْﲰ ِﻌ ْﻲ
.َﻻ اﻟَـ َﻪ ا َّﻻ َٔاﻧْ َﺖ
ِٕ
ِٕ
َْاﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ا ِ ّﱐ َٔا ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َﻚ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ُﻜﻔ ِﺮ
ِٕ
، َو َٔا ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ِاب اﻟْ َﻘ ْ ِﱪ،َواﻟْ َﻔ ْﻘ ِﺮ
َﻻ اﻟَـ َﻪ ا َّﻻ َٔاﻧْ َﺖ
ِٕ ِٕ
( dibaca PAGI 3 x )

Ya ALLAH, selamatkanlah tubuhku (dari penyakit dan dari apa yang
tidak aku inginkan). Ya ALLAH, selamatkanlah pendengaranku (dari
penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan). Ya ALLAH
selamatkanlah penglihatanku, tidak ada ILAH (yang berhak diibadahi
dengan benar) kecuali Engkau. Ya ALLAH, sesungguhnya aku
berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung
kepada-Mu dari iksa kubur, tidak ada ILAH (yang berhak diibadahi
dengan benar) kecuali Engkau. (Ref 6)
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َاﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ا ِ ّ ْﱐ َٔا ْﺳﺎَٔ ُ َكل اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ َواﻟْ َﻌﺎ ِﻓ َﻴ َﺔ
ِٕ
ِﰲ ُّادلﻧْ َﻴﺎ َو ْاﻻٓ ِﺧ َﺮ ِةَ ،اﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ا ِ ّ ْﱐ
ِِٕ
َٔا ْﺳﺎَٔ ُ َكل اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ َواﻟْ َﻌﺎ ِﻓ َﻴ َﺔ ِﰲ دﻳْ ِ ْﲏ
َو ُدﻧْ َﻴ َﺎي َو َٔاﻫ ِ ْْﲇ َو َﻣ ِ ْﺎﱄ .اﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ْاﺳ ُ ْﱰ
ﺎﰐَ .اﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ا ْﺣ َﻔ ْﻈ ِ ْﲏ
َﻋ ْﻮ َر ِ ْاﰐ َوا ٓ ِﻣ ْﻦ َر ْوﻋَ ِ ْ
ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ْ ِﲔ ﻳَﺪَ َّيَ ،و ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔ ْﻲ،
َو َﻋ ْﻦ ﻳ َ ِﻤ ْﻴ ِ ْﲏ َو َﻋ ْﻦ ِ َﴰ ِ ْﺎﱄَ ،و ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِ ْﰶ،
َو َٔا ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َﻌ َﻈ َﻤ ِﺘ َﻚ َٔا ْن ُٔا ْﻏ َﺘﺎ َل ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِ ْﱵ
) ( dibaca PAGI 1 x
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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 segala sesuatu yang tidak layak
dilihat orang) dan tentramkan-lah aku dari rasa takut. Ya ALLAH,
peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku
berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari
bawahku (aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi) (Ref 7)

َاﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ﻋَﺎ ِﻟ َﻢ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟ َّﺸﻬَﺎ َد ِة
،ﻓَﺎ ِﻃ َﺮ اﻟ َّﺴ َﻤ َﺎو ِات َو ْا َٔﻻ ْر ِض
َْ ﰻ
ّ ِ ُ َر َّب
،ﳾ ٍء َو َﻣ ِﻠ ْﻴ َﻜ ُﻪ
،َٔا ْﺷﻬ َُﺪ َٔا ْن َﻻ اﻟَـ َﻪ ا َّﻻ َٔاﻧْ َﺖ
ِٕ
ِٕ
ِْ ﴍ ﻧ َ ْﻔ
 َو ِﻣ ْﻦ،ﴘ
ِ ّ َ َٔا ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ َﻚ ِﻣ ْﻦ
 َو َٔا ْن َٔا ْﻗ َ ِﱰ َف،ﴍ ِﻛ ِﻪ
ِّ َ
ْ ِ ﴍ اﻟ َّﺸـ ْﻴ َﻄ ِﺎن َو
ِْ ﻋَ َﲆ ﻧ َ ْﻔ
ﴘ ُﺳ ْﻮ ًءا َٔا ْو َٔا ُﺟ َّﺮ ُﻩ ا َﱃ ُﻣ ْﺴ ِ ٍﲅ
ِٕ
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( dibaca PAGI 1 x )
Ya ALLAH Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai
ROBB Pencipta langit dan bumi, ROBB atas segala sesuatu dan Yang
Merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ILAH (yang berhak diibadahi
dengan benar) kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya, (aku berlindung kepada-Mu)
dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim
kepadanya.
Faedah : Do’a ini diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam pada Abu Bakr Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu untuk dibaca
pada PAGI, PETANG dan SAAT HENDAK TIDUR. (Ref 8)

ِ ﺑ ِْﺴ ِﻢ
ِ ْ ﴬ َﻣ َﻊ
ُُّ َ ﷲ َّ ِاذلي َﻻ ﻳ
اﲰ ِﻪ
ﳾ ٌء ِﰲ ا َٔﻻ ْر ِض َو َﻻ ِﰲ اﻟ َّﺴ َﻤﺎ ِء
َْ
َو ﻫ َُﻮ اﻟ َّﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ
( dibaca PAGI 3 x )
Dengan Nama ALLAH yang tidak ada bahaya atas Nama-Nya sesuatu di
bumi dan tidak pula dilangit. Dia-lah Yang Maha Mendengar dan Maha
Mengetahui.
Faedah : Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak
3 x di pagi hari dan 3 x di petang hari, maka tidak akan ada yang
membahayakan dirinya. (Ref 9)
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، َو ِ ْابﻻ ْﺳ َﻼ ِم ِدﻳْﻨًﺎ،َر ِﺿﻴْ ُﺖ ِاب ِ َر ًّاب
ِٕ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻧ َ ِﺒﻴًّﺎ
ُ َو ِﺑ ُﻤ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َﺻ َّﲆ
( dibaca PAGI 3 x )
Aku rela (ridho) ALLAH sebagai ROBB-ku, Islam sebagai agamaku dan
Muhammad shallallahu ‘alayhi wasallam sebagai Nabiku (yang diutus
oleh ALLAH).
Faedah : Barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini sebanyak 3 x di
pagi hari dan 3 x di petang hari, maka pantas baginya mendapatkan
ridho ALLAH. (Ref 10)

،يح َاي ﻗَﻴُّ ْﻮ ُم ِﺑ َﺮ ْ َﲪ ِﺘ َﻚ َٔا ْﺳـ َﺘ ِﻐ ْﻴ ُﺚ
ُّ َ َاي
َٔا ْﺻ ِﻠ ْﺢ ِ ْﱄ َﺷﺎْٔ ِ ْﱐ ُﳇَّ ُﻪ َو َﻻ ﺗَ ِ ْﳫ ِ ْﲏ
ِْ ا َﱃ ﻧ َ ْﻔ
ﴘ َﻃ ْﺮﻓَ َﺔ ﻋَ ْ ٍﲔ
ِٕ
( dibaca PAGI 1 x )

Wahai ROBB Yang Mahahidup, Wahai ROBB Yang Mahaberdiri sendiri
(tidak butuh segala sesuatu) dengan rahmat-Mu aku meminta
pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan
kepadaku meski sekejap mata sekali pun (tanpa mendapat pertolongan
dari-Mu). (Ref 11)
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َٔا ْﺻ َﺒ ْﺤﻨَﺎ ﻋَ َﲆ ِﻓ ْﻄ َﺮ ِة ْاﻻ ْﺳ َﻼ ِم َوﻋَ َﲆ
ِٕ
 َوﻋَ َﲆ ِد ْﻳ ِﻦ ﻧ َ ِﺒ ِﻴّﻨَﺎ،َ ِﳇ َﻤ ِﺔ ْاﻻ ْﺧ َﻼ ِص
ِٕ
َّ
 َوﻋَ َﲆ،ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
ﲆ
ُ ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َﺻ
 َﺣ ِﻨ ْﻴ ًﻔﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ًﻤﺎ،ِﻣ َّ ِةل َٔا ِﺑﻴْﻨَﺎ ا ْﺑ َﺮا ِﻫ ْ َﲓ
ِٕ
ِْ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ
( dibaca PAGI 1 x )
Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas,
agama Nabi kami Muhammad shallallahu ‘alayhi wasallam dan agama
ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan
tidak tergolong orang-orang musyrik. (Ref 12)
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َ
َّ
َ
َِ ﷲ َو ْﺣﺪَ ُﻩ َﻻ
،ﴍﻳْ َﻚ َ ُهل
ﻻ
ا
ﻪ
ـ
ﻟ
ا
ﻻ
َ
ُ
ِٕ
ِٕ
ُ ْ َ ُهل اﻟْ ُﻤ
كل َو َ ُهل اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ
َْ ﰻ
ّ ِ ُ َوﻫ َُﻮ ﻋَ َﲆ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌﻳﺮ
( dibaca PAGI 100 x atau 10 x )
Tidak ada ILAH (yang berhak diibadahi dengan benar) selain ALLAH
Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagiNya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.
Faedah : Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut dalam sehari
sebanyak 100 x, maka itu seperti membebaskan 10 orang budak,
dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, dirinya
akan terjaga dari gangguan setan dari pagi hingga petang hari, dan
tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali oleh
orang yang mengamalkan lebih dari itu (Ref 13)
Faedah : Barangsiapa yang membacanya di pagi hari sebanyak 10 x,
ALLAH akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan
baginya 10 kesalahan, ia juga mendapatkan kebaikan semisal
memerdekakan 10 budak, ALLAH akan melindunginya dari gangguan
setan hingg petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, ia
akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. (Ref 14)
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ِ ُﺳـ ْﺒ َﺤ َﺎن
،ﷲ َو ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ ِﻩ
، َو ِرﺿَ ﺎ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ِﻪ،ﻋَﺪَ َد َﺧﻠْ ِﻘ ِﻪ
َو ِزﻧ َ َﺔ َﻋ ْﺮ ِﺷ ِﻪ َو ِﻣﺪَ ا َد َ ِﳇ َﻤﺎ ِﺗ ِﻪ
( dibaca PAGI 3 x )

Mahasuci ALLAH, aku memuji-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya,
Mahasuci ALLAH sesuai ke-ridhoan-Nya, Mahasuci seberat timbangan
‘Arsy-Nya, dan Mahasuci sebanyak tinta (yang menulis) kalimat-Nya.
Faedah : 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. (Ref 15)

 َو ِر ْزﻗًﺎ،َاﻟﻠَّﻬُ َّﻢ ا ِ ّ ْﱐ َٔا ْﺳﺎَٔ ُ َكل ِﻋﻠْ ًﻤﺎ َان ِﻓ ًﻌﺎ
ِٕ
 َو َ َﲻ ًﻼ ُﻣﺘَ َﻘﺒَّ ًﻼ،َﻃ ِ ّﻴ ًﺒﺎ
( dibaca PAGI 1 x )
Ya ALLAH sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang
bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. (Ref 16)
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ِ ُﺳـ ْﺒ َﺤ َﺎن
ﷲ َو ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ ِﻩ
( Dibaca PAGI 100 x )
Mahasuci ALLAH, aku memuji-Nya.
Faedah : Barangsiapa yang mengucapkan kalimat ‘subhanallah wa bi
hamdih’ di pagi dan petang 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. (Ref 17)

ِﷲ َو َٔاﺗ ُْﻮ ُب اﻟَ ْﻴﻪ
َ َٔا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
ِٕ
( dibaca PAGI 100 x )

Aku memohon ampunan kepada ALLAH dan bertaubat kepada-Nya.
(Ref 18)

16

APPENDIX
1. Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membaca ayat
ini [Ayat Kursi] ketika pagi hari, maka ia dijaga dari (gangguan) jin hingga
sore hari. Dan barangsiapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia
dijaga dari (gangguan) jin hingga pagi hari." (HR. Al-Hakim 1/562, Shahiih atTarghiib wat Tarhiib 1/418 no. 662, shahih).
2. “Barangsiapa membaca tiga surat tersebut setiap pagi dan sore hari, maka
(tiga surat tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu”. (HR. Abu Dawud
no. 5082, an-Nasa-i VIII/250 dan at-Tirmidzi no. 3575, Ahmad V/312, Shahiih atTirmidzi no. 2829, Tuhfatul Ahwadzi no. 3646, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib
1/411 no. 649, hasan shahih)
3. HR. Muslim (4/2088, no. 2723)
4. HR. Al Bukhori dalam al-Adabul Mufrad no. 1199, lafazh ini adalah lafazh al
Bukhori, at-Tirmidzi no. 3391, Abu Dawud no. 5068, Ahmad II/354, Ibnu Majah no.
3868, Shahiih al-Adabil Mufrad no. 911, shahih. Lihat pula Silsilah al-Ahaadiits
ash-Shahiihah no. 262
5. Dari Syaddad bin Aus rodhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rosululah shallallahu
‘alayhi wasallam bersabda, “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. Dan barangsiapa yang
mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia
mati sebelum shubuh, maka ia termasuk penghuni surga.” (HR. Al Bukhori
(7/150, no. 6306))
6. HR. Abu Daud (4/324, no. 5090), Ahmad (5/42), An Nasa-i dalam ‘Amalul Yaum
wal Lailah no. 22, Ibnus Sunni no. 69, Al Bukhori dalam Al Adabul Mufrod no 701.
Syaikh Ibnu Baz menghasankan hadits ini sebagaimana dalam Tuhfatul Akhyar
hal. 26.
7. HR. Al Bukhori dalam Al Adabul Mufrod no 1200, Abu Daud no. 5074, Ibnu Majah
no. 3871. Lihat Shahih Ibnu Majah 2/332.
8. Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda kepada Abu Bakar ash-Shiddiq
rodhiyallahu ‘anhu: “Ucapkanlah pada pagi dan sore hari dan ketika engkau
hendak tidur.” HR. Al Bukhori dalam Al Adabul Mufrad no 1202, 1203, At
Tirmidzi no. 3392, Abu Daud no. 5067. Lihat Shahih At Tirmidzi no 2798.
9. Dalam hadits ‘Utsman bin ‘Affan rodhiyallahu ‘anhu disebutkan bahwa
barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak tiga kali di
shubuh hari dan tiga kali di sore hari, maka tidak akan ada yang
membahayakan dirinya. (HR. Abu Daud (4/323, no. 5088, 5089), At Tirmidzi
(5/465, no. 3388), Ibnu Majah no. 3869, Ahmad (1/72). Lihat Shahih Ibnu Majah
(2/332).
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10. Dalam hadits Tsauban bin Bujdud rodhiyallahu ‘anhu disebutkan bahwa
barangsiapa yang mengucapkan hadits ini sebanyak tiga kali di shubuh hari
dan tiga kali di sore hari, maka pantas baginya mendapatkan ridho ALLAH
di hari kiamat. (HR. Ahmad (4/337), An Nasa-i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah
no. 4, Ibnus Sunni no. 68, Abu Daud (4/318, no. 5072), At Tirmidzi (5/465, 3389).
11. HR. Al Hakim dan beliau menshahihkannya, Adz Dzahabi pun menyetujui hal itu
(1/545). Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib (1/273, no. 654)
12. HR. Ahmad (3/406,407), Ibnus Sunni dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 34. Lihat
Shahih Al Jaami’ (4/209, no. 4674)
13. Barangsiapa yang membacanya dalam sehari sebanyak 100x, maka itu
seperti membebaskan 10 orang budak, dicatat baginya 100 kebaikan,
dihapus baginya 100 kesalahan, dirinya akan terjaga dari gangguan setan
dari pagi hingga sore hari, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari
yang ia lakukan kecuali oleh orang yang mengamalkan lebih dari itu. (HR. Al
Bukhori 4/95, no. 3293) dan Muslim (4/2071, no. 2691)). Dalam riwayat An Nasa-I
(‘Amalul Yaum wal Lailah no 580 dan Ibnus Sunni no 75 dari ‘Amr bin Syu’aib,
dari ayahnya, dari kakeknya, lafazhnya: Barangsiapa membaca 100x pada pagi
hari dan 100x pada sore hari…” Jadi dzikir ini dibaca 100x di waktu pagi dan
100x di waktu sore. Lihat Al-Ahadiits ash-Shahiihah no 2762.
14. HR. An Nasa-i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 24 dari hadits Abu Ayyub Al
Anshori rodhiyallahu ‘anhu. Dalam hadits disebutkan bahwa barangsiapa yang
menyebutkan dzikir tersebut sebanyak 10 x, ALLAH akan mencatatkan
baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga
mendapatkan pahala semisal memerdekakan 10 budak, ALLAH akan
melindunginya dari gangguan setan, dan jika ia mengucapkannya di sore
hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. Lihat Shahih At
Targhib wa At Tarhib (1/272, no. 650).
15. HR. Muslim (4/2090, no. 2726)
16. HR. Ibnus Sunni ‘Amalul Yaum wal Lailah no 54, Ibnu Majah no. 925, shahih
17. Dari Abu Hurairah rodhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rosululah shallallahu
‘alayhi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan kalimat
‘subhanallah wa bi hamdih’ di pagi dan sore hari sebanyak 100x, 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
(4/2071, no. 2692))
18. HR. Al Bukhori, Fathul Bari (11/101, no. 6307) dan Muslim (4/2075, no. 2702).
Dari Ibnu ‘Umar rodhiyallahu ‘anhumaa, ia berkata: “Rosululah shallallahu ‘alayhi
wasallam bersabda: “Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada ALLAH,
sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari kepada-Nya 100x “ (HR Muslim no
2702).
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