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Keutamaan Dzikir Pagi dan Petang

ُ ُ:ِبُبَ حع َده
َُُُّاْلَ حمد
ح
َ ُوال،لِلُّ َو حح َده
َ َّىُم حنُالَُن
َ صالَة َُوال َسالَم
َ َُعل
Dari Anas bin Malik  هنع هللا يضرdengan jalan marfu‟ [Rasulullah ُصلىُهللاُعليو
 وسلمbersabda]:

ّال ُ ّم ُن ُص َالُةّ ُالحغَ َد ُاة
َُُمس
ش
ال
ُ
ُ
ع
ل
ط
ت
ُ
ُ
ّت
ح
ُ
َُ ُ ََلَ حُن ُأَقح ع َُد ُ َُم َُع ُقَ حومُ ُيَ حذكرو َُن
ح
َ
َ
َ الِلَُتَ َع َُ ح
َ ح
َ
َُالِل
َُ ُيلُ َوََلَ حُنُأَقح ع َُدُ َم َُعُقَ حومُُيَ حذكرو َُن
َُ ّلُ ّم حُنُأَ حُنُأ حَعتّ َُقُأ حَربَ َعةُُ ّم حُنُ َولَ ُّدُإّ حْسَع
ََُ َّحبُُإ
َأ
ّ ُّم ُن
ُلُ َم حُنُأَ حُنُأ حَعتّ َُقُأ حَربَ َعة
ََُ َّحبُُإ
َُ بُال
َُ لُأَ حُنُتَ حغر
َُ ّص ُّرُإ
ص َالُةُالح َع ح
َ ح
َ ش حمسُُأ
"Sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berdzikir
kepada Allah dari shalat Shubuh hingga terbit matahari lebih
aku sukai dari memerdekakan empat orang budak keturunan
Isma'il. Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang
berdzikir kepada Allah dari shalat 'Ashar hingga terbenam
matahari lebih aku sukai dari memerdekakan empat orang
budak." 1

1

HR. Abu Daud, no. 3667, dihasankan oleh al-Albani, Shahih Abu
Daud: 2/698.

Dzikir Pagi dan Petang (1)

ُانُالَُرُّجحُي ّم
ُّ َشحُي ُط
َُ للُّ ُّم َُنُال
ُ ُّأَعُوذُُ ُب
ُاتُ َوَما
ُّ فُال َس َم َاو
ُ ُّاْلَيُُالح َقيومُُالُ ََتحخذهُُ ّسنَةُُ َوالُنَ حومُُلَوُُ َما
َُ
الِلُالُإّلَُوَُإّالُى َُوُ ح
ُي ُأَيح ّدي ّه حُم ُ َوَما
َُ ض ُ َم حُن ُ َذا ُالَ ّذي ُيَ حش َفعُ ُ ّعحن َدهُ ُإّال ُِبّّ حذنُّّو ُيَ حعلَمُ ُ َما ُبَ ح
ُّ اَلر
ُّ
فُ ح
ُات
ُّ اءَ ُ َو ّس َُع ُكُحرّسيوُ ُال َس َم َاو
ُ َخ حل َفه حُم ُ َوال ُ ُّييطو َُن ُبّ َش حيءُ ُ ّم حُن ُ ّع حل ّم ُّو ُإّال ُِّبَا ُ َش
ُ ُُضُ َوالُيَئودهُُ ّح حفظه َماُ َوى َُوُالح َعلّيُُالح َع ّظيم
َُ اَلر
َو ح
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang
terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah)
melainkan

Dia

Yang

Hidup

kekal

lagi

terus

menerus

mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah
yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya.
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di
belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa
dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi
Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha
Besar. (QS. Al-Baqarah/2: 255).2
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ُ َوَُلح.ُ َُلحُيَلّ حُدُ َوَُلحُيولَ حُد.ُص َمد
َُ ُ.ُ َُحد
َُ ُ ُق حُل ُى َُو.ُ الِلُّالَر حْحَ ُّن ُالَرّحي ُّم
َُ ُ بّ حس ُّم
َ الِل ُال
َ الِل ُأ
ُ .َُحد
َ يَك حُنُلَوُُكفواُأ
ُُ َوّم حُنُ َش ُّر.ُُ ّم حُنُ َش ُّرُ َماُ َخلَ َُق.ُبُالح َفلَ ُّق
ُّ ُق حُلُأَعوذُُبَّر.ُالِلُّالَر حْحَ ُّنُالَرّحي ُّم
َُ ُبّ حس ُّم
ّ  ُوّم ُن ُ َش ُّر ُح.ُ ف ُالحع َق ُّد
ّ َغ
ُاسدُ ُإّذَا
ُ ُّ ت
ُّ  ُ َوّم حُن ُ َش ُّر ُالنَ َفا ََث.ُ ب
َُ َاسقُ ُإّذَا ُ َوق
َ
َ ح
ُ .َح َس َُد
ُ.ُ َاس
ُّ ُإّلَُّو ُالن.ُ َاس
ُّ ك ُالن
ُّ ُّ َمل.َاس
ُّ ب ُالن
ُّ ُق حُل ُأَعوذُ ُبَّر.ُ الِلّ ُالَر حْحَ ُّن ُالَرّحي ُّم
َُ ُ بّ حس ُّم
ُ )ُمَرات
ُّ فُصدوُّرُالن
ُ ُُُّالَ ّذيُي َو حس ّوس.َُاس
ُّ اْلَن
ُّ ّم حُنُ َش ُّرُالح َو حس َو
اسُ ح
َ َُ(ثَال.َاس
َث
2

“Barangsiapa membaca kalimat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga
dari
(ganguan)
jin
hingga
sore
hari.
Dan
barangsiapa
mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga dari (ganguan) jin
hingga pagi hari.” HR. Al-Hakim, 1/562. Al-Albani berpendapat hadits
tersebut shahih dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/273 dan
beliau menisbatkan hadits tersebut kepada An-Nasa‟i dan AthThabrani, beliau berkata: “isnad Ath-Thabrani jayyid”.

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. Dengan menyebut
nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai
Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan
malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatankejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada
buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia
dengki. 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. (Dibaca tiga kali)3

3

“Siapa yang membacanya (surat al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Naas),
tiga kali setiap pagi dan petang, maka dicukupkan baginya dari
segala sesuatu.” HR. Abu Dawud 4/322, At-Tirmidzi 5/567. Lihat
Shahih At-Tirmidzi: 3/182.
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Pagi hari membaca:

ُ،ك ُلَو
َُ  ُ ُالَُإّلَ ُوَ ُإّ ُالَُهللاُ ُ َو حح َدهُ ُ ُالَُ َش ّريح،ّاْلَ حمدُ َُّلِل
 ُ َو ح،َّصبَ َُح ُالحملحكُ َُّلِل
َصبَ ححنَا ُ َوأ ح
أح
ُف
ُك ُ َخحي َُر ُ َما ُّ ح
َُ َسأَل
ُّ ُ َر.ُاْلَ حمدُ ُ َوى َُو ُ َعلَى ُك ُّل ُ َش حيءُ ُقَ ّديحر
لَوُ ُالحم حلكُ ُ َولَوُ ُ ح
ب ُأ ح

ُف ُ َى َذا ُالحيَ حوُّم ُ َو َش ُّر ُ َما
ُك ُ ّم حُن ُ َش ُّر ُ َما ُّ ح
َُ ّ ُ َوأَع حوذُ ُُب،َى َذا ُالحيَ حوُّم ُ َو َخحي َُر ُ َما ُبَ حع َده

ُف
ُ ُُّكُ ّم حُنُ َع َذاب
َُ ّبُأَع حوذُُب
ُّ ُ َر،كُ ّم َُنُالح َك َس ُّلُ َوس حوُّءُالح ّك ََّب
َُ ّبُأَع حوذُُب
ُّ ُ َر،بَ حع َده
ُ فُالح َق حَُّب
ُ ُُّالنَا ُّرُ َو َع َذاب
“Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik
Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang
Mahakuasa atas segala sesuatu. Hai Tuhan, aku mohon
kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya.
Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan
kejahatan

sesudahnya.

Wahai

Tuhan,

aku

berlindung

kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai
Tuhanku! Aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka
dan kubur.”

Sore hari membaca:

ُُُلَو،يكُلَو
َُ َُُالُإّلَُوَُإّ ُالَُهللاُُ َو حح َدهُُ ُالَُ َش ّر،ّاْلَ حمدُُلل
ُ َو ح،ّأ حَم َسحي نَاُ َوأ حَم َسىُالحملحكُُلل
ُّفُ َى ّذُه
ُ ُّكُ َخحي َُرُ َما
َُ َسأَل
ُّ ُ َر،ُ َوى َُوُ َعلَىُك ُّلُ َش حيءُُقَ ّدير،اْلَ حمد
الحم حلكُُ َولَوُُ ح
ب ُأ ح
ُ،فُ َى ّذُهُّاللَحي لَُّةُ َو َش ُّرُ َماُبَ حع َد َىا
ُ ُّكُ ّم حُنُ َش ُّرُ َما
َُ ُّ َوأَعوذب،اللَحي لَُّةُ َو َخحي َُرُ َماُبَ حع َد َىا
ُف ُالنَا ُّر
ُ ُّ ُك ُ ّم حُن ُ َع َذاب
َُ ّب ُأَعوذب
ُّ  ُ َر،وء ُالح ّك ََّب
ُّ ك ُ ّم َُن ُالح َك َس ُّل ُ َوس
َُ ّب ُأَعوذب
ُّ َر
ُ فُالح َق حَُّب
ُ َُُّو َع َذاب
“Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik
Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang
Mahakuasa atas segala sesuatu. Hai Tuhan, aku mohon
kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya.
Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan malam ini dan
kejahatan

sesudahnya.

Wahai

Tuhan,

aku

berlindung

kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai
Tuhanku! Aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka
dan kubur.”4

4

HR. Muslim: 4/2088.
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Pagi hari membaca:

ُكُالنش حور
َُ كََُن حوتُُ َوإّلَحي
َُ ُّ َوب،كُ َحَنيَا
َُ ُّ َوب،كُأ حَم َسحي نَا
َُ ُّ َوب،َصبَ ححنَا
َُ ّاَللَه َُمُب
كُأ ح
“Ya

Allah,

dengan

rahmat

dan

pertolongan-Mu

kami

memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganMu

kami

memasuki

waktu

sore.

Dengan

rahmat

dan

pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami
mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk).”
Sore hari membaca:

ّ كُالح م
ّ
ُصحي ر
َُ ُّ َوب،كُ َحَنيَا
َُ ُّ َوب،َصبَ ححنَا
َُ ُّ َوب،كُأ حَم َسحي نَا
َُ ّاَللَه َُمُب
كُأ ح
َ َُ كََُن حوتُُ َوإلَحي
“Ya

Allah,

dengan

rahmat

dan

pertolongan-Mu

kami

memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganMu

kami

memasuki

waktu

pagi.

Dengan

rahmat

dan

pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami
mati.

Dan

kepada-Mu

tempat

kembali

(bagi

makhluk).”5

5

HR. At-Tirmidzi: 5/466, dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/142.

semua
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َُن ُ َعلَى ُ َع حه ّد َُك
َُ  ُ َوأ،َن ُ َعحبد َك
َُ ن ُ َوأ
ُ ُ َخلَ حقتَّ ح،ت
ُت ُ َرّ ح
َُ اَللَه َُم ُأَنح
َ ب ُ ُالَ ُإّلَ ُوَ ُإّ ُالَ ُأَنح
ّ َُ ّ ُأَعوذُ ُب،وو حع ّد َُك ُما ُاستَطَعت
ُك
َُ ّك ُبُّنّ حع َمت
َُ َ ُأَب حوءُ ُل،صنَ حعت
َ ح ح
َ ُ ك ُم حُن ُ َش ُّر ُ َما
ح
ََ
ُت
َُ لُفَّإنَوُُ ُالَُيَ حغ ّفرُُالذن حو
ُِبُفَا حغ ّفحُرُّ ح
ُُ َوأَب حوءُُبّ َذنحّ ح،َعلَ َي
َ بُإّ ُالَُأَنح
“Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang
berhak

disembah

kecuali

Engkau,

Engkaulah

yang

menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia
pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung
kepada-Mu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui
nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena
itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni
dosa kecuali Engkau.”6

6

“Barangsiapa membacanya dengan yakin ketika sore hari, kemudian
dia meninggal, maka ia akan masuk syurga, demikian juga jika
(dibaca) pada pagi hari.” HR. Al-Bukhari: 7/150.
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ّ
ّ
َّ ك ُو
ُ،ك
ُاَللَه َُم ُإّّ ح
َ َجحي َُع ُ َخ حلق
َ َصبَ ححتُ ُأ حش ّهدُ ُ َوأ حش ّهدُ ُ َْحَلَُةَ ُ َعحرّش
ن ُأ ح
َ َُ َ ُ َوَمالَئ َكت،ك
ُ ُ َوأَ َُن ُُمَ َمدا ُ َعحبد َُك،ك
َُ ت ُ َو حح َد َُك ُ ُالَ ُ َش ّريح
َُ ت ُهللاُ ُ ُالَ ُإّلَ ُوَ ُإّ ُالَ ُأَنح
َُ ك ُأَنح
َُ َأَن
َ َك ُل
)ُمَرات
َُ َوَرس حول
َ ُ(أ حَربَ َع.ك
“Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu pagi bersaksi kepadaMu, malaikat yang memikul arasy-Mu, malaikat-malaikat dan
seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah
Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau
Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya
Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.”
Dibaca empat kali waktu pagi dan petang, jika sore hari

َُصبَ ححت
ُ اَللَه َُمُإّّ حdiganti menjadi ُنُأ حَم َسحيت
ُاَللَه َُمُإّّ ح.
نُأ ح
“Barangsiapa membacanya doa ini ketika pagi dan sore
hari

sebanyak

empat

kali,

maka

Allah

akan

membebaskannya dari api Neraka.”7

7

HR. Abu Daud: 4/317, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 1201,
An-Nasai dalam kitab ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 9 hal. 138, Ibnu
Sunni no. 70, sanad Abu Daud dan An-Nasai dihasankan Syaikh
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dalam Tuhfatul Akhyar, hal. 23.
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Pagi hari membaca:

ّ ّ ُ ُّ ُاَللَه َُم ُما ُأَصب ُح
ُك
َُ ك ُ َو حح َد َُك ُ ُالَُ َش ّريح
َُ ك ُفَ ّمحن
َُ َحدُ ُ ّم حُن ُ َخ حل ّق
َ ب ُم حُن ُن حع َمةُ ُأ حَُو ُ ِّب
َ حَ َ ح
ُكُالش حكر
َُ َاْلَ حمدُُ َول
َُ َُفَل،ك
كُ ح
َ َل
“Ya

Allah!

Nikmat

yang

kuterima

atau

diterima

oleh

seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu.
Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji
dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu).”
Sore hari membaca:

ّ ّ ُ ُّ اَللَه َُم ُما ُأَمسى
ُك
َُ ك ُ َو حح َد َُك ُ ُالَُ َش ّريح
َُ ك ُفَ ّمحن
َُ َحدُ ُ ّم حُن ُ َخ حل ّق
َ ب ُم حُن ُن حع َمةُ ُأ حَُو ُ ِّب
َ حَ ح
ُكُالش حكر
َُ َاْلَ حمدُُ َول
َُ َُفَل،ك
كُ ح
َ َل
“Ya

Allah!

Nikmat

yang

kuterima

atau

diterima

oleh

seseorang di antara makhluk-Mu di sore ini adalah dari-Mu.
Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji
dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu).”
“Barangsiapa yang membacanya di pagi hari, maka
sungguh telah bersyukur pada hari itu. Barangsiapa yang

membaca ini di sore hari, maka sungguh telah bersyukur
pada malam itu.”8

Dzikir Pagi dan Petang (8)

ّ
ّ ُ ُّن
َُ ُ ُالَُإّلَ ُو،ص ّر حي
ُنُّ ح
ُ ُاَللَه َُم ُ َعافّّ ح،فُ َْسحعّ حي
ُن ُّ ح
ُ ُاَللَه َُم ُ َعافّّ ح،ن
َ َف ُب
اَللَه َُم ُ َعاف ّ حُ ح
ف ُبَ َد ح
ُاب
ُّ ك ُ ّم حُن ُ َع َذ
َُ ّ ُ َوأَع حوذُ ُب،ك ُ ّم َُن ُالحك حف ُّر ُ َوالح َف حق ّر
َُ ّن ُأَع حوذُ ُب
ُ ّّ ُاَللَه َُم ُإ،ت
َ إّ ُالَ ُأَنح
)ُمَرات
َُ ُ ُالَُإّلَ ُوَُإّ ُالَُأَنح،الح َق حَّب
َ َُ(ثَال.ت
َث
“Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak
aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku (dari
penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan).
Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang
berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah! Sesungguhnya
aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku
berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang

8

HR. Abu Daud 4/318, An-Nasai dalam kitab ‘Amalul Yaumi wal Lailah
no. 7, halaman 137, Ibnu Sunni no. 41, halaman 23 Ibnu Hibban
dalam Mawaarid no. 2361. Syaikh Abdul Aziz bin Baz رْحو ُهللا
menyatakan, bahwa sanad hadits tersebut hasan, lihat Tuhfatul
Akhyar, halaman 24.

berhak disembah) kecuali Engkau.” (Dibaca tiga kali di waktu
pagi dan petang).9

Dzikir Pagi dan Petang (9)

)ُ( َسحب َعُ َمَرات.شُالح َع ّظحي ُّم
ُّ ِبُهللاُُ ُالَُإّلَ ُوَُإّ ُالَُى َُوُ َعلَحي ُّوُتَ َوَك حلتُُ َوى َُوُ َربُُالح َعحر
َُ َّح حس
“Allah-lah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, kepada-Nya aku
bertawakal. Dia-lah Tuhan yang menguasai „Arsy yang
agung.” (Dibaca tujuh kali waktu pagi dan sore).10

Dzikir Pagi dan Petang (10)

ّ
ّ ف ُالدنحيا ُواح
ُك ُالح َع حف َُو
َُ َسأَل
ُ ُاَللَه َُم ُإّّ ح،ّآلخَرة
َُ َسأَل
ُاَللَه َُم ُإّّ ح
ن ُأ ح
ن ُأ ح
َ َ ُ ُّ َك ُالح َع حف َُو ُ َوالح َعافيَُة
ُُ.است حُر ُ َع حوَراتّى ُ َو ّآم حُن ُ َرحو َعاتّى
ُاي ُ َوأ حَىلّ حُي ُ َوَم ّ ح
َُ َن ُ َودنحي
ُف ُ ّديحّ ح
ُ ُّ ََوالح َعافّيَُة
ُاللَه َُم ُ ح.ال
9

10

HR. Abu Daud: 4/324, Ahmad: 5/42, An-Nasai dalam „Amalul Yaum
wal Lailah no. 22, halaman 146, Ibnus Sunni no. 69. Al-Bukhari
dalam Al-Adabul Mufrad. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz  رْحوُهللاmenyatakan
sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatul Akhyar, halaman
26.
HR. Ibnu Sunni dalam kitab ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 72, hal. 37,
Abu Dawud: 4/321 dan sanad haditsnya baik.

ّ ُ ن ُوع ُن
ّ
ّ
ّ َ ي ُي َد
ّ ُ ّاَللَه َُم ُاح َفظح
ّ
ُ ُ َوّم حُن،ال
ِش
َ
َ ُّ ن ُم حُن ُبَ ح
 ُ َو َع حُن ََُيحي ّ حُ َ َ ح، ُ َوم حُن ُ َخ حلف حي،ي
ح
ح ح
ُالُ ّم حُنُ َحَت ّ حت
َُ َكُأَ حُنُأ حغت
َُ ُّ َوأَع حوذُُبّ َعظَ َمت،فَ حوقّ حي
“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan
dan

keselamatan

sesungguhnya
keselamatan

di

aku
dalam

dunia

mohon

dan

akhirat.

kepada-Mu

agamaku,

Ya

Allah,

ampunan

(kehidupan)

dan

duniaku,

keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan
sesuatu

yang

tidak

layak

dilihat

orang)

dan

berilah

ketenteraman dihatiku. Ya Allah! Peliharalah aku dari arah
depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung
dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak mendapat bahaya dari
bawahku.” 11

Dzikir Pagi dan Petang (11)

ّ َب ُوالشَهادُةّ ُف
ّ ات ُ َواحَل حَر
ُُب ُك ُّل ُ َش حيء
َُ  ُ َر،ض
ُّ اطَُر ُال َس َم َاو
ُّ اَللَه َُم ُ َع
َ َ َ ُّ الَ ُالحغَحي
ّ
ُ ُ َوّم حُن ُ َش ُّر،ك ُ ّم حُن ُ َش ُّر ُنَ حف ّس حي
َُ ّ ُأَع حوذُ ُب،ت
َ  ُأَ حش َهدُ ُأَ حُن ُ ُالَ ُإّلَ ُوَ ُإّ ُالَ ُأَنح،َوَملحي َكو
.ُلُم حسلّم
َُ ّس حُيُس حوءاُأ حَُوُأَجرهُُإ
ُّ فُ َعلَىُنَ حف
َُ ُ َوأَ حُنُأَقح ََّت،انُ َو ّشحركّ ّو
ُّ َالشحَيط
11

HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat Shahih Ibnu Majah 2/332.

“Ya Allah! Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang
nyata, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan segala
sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada
Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung
kepada-Mu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya,
atau

aku

menjalankan

kejelekan

terhadap

diriku

atau

mendorong orang Islam kepadanya. ”12

Dzikir Pagi dan Petang (12)

ّهللاّ ُ ُالَ ُيضرُ ُم ُع ُ ح
ّ
ُُاء ُ َوى َُو ُال َس ّمحُيع
ُّ ف ُال َس َم
ُ ُّ َض ُ َو ُال
ُّ ف ُاحَل حَر
ُ ُّ ُاْس ُّو ُ َش حيء
َ َ َ ُ ُ ب حس ُّم
)ثُ َمَرات
َُ َُ(ثَال.ُالح َعلّحيم
“Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di
bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Dibaca tiga kali).
“Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi
dan

sore

hari,

maka

tidak

ada

sesuatu

pun

yang

membahayakan dirinya.”13

12

13

HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat kitab Shahih At-Tirmidzi
3/142.
HR. Abu Dawud 4/323, At- Tirmidzi 5/465, Ibnu Majah dan Ahmad.
Lihat Shahih Ibnu Majah 2/332, Al-Allamah Ibnu Baaz berpendapat,
isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar hal. 39.

Dzikir Pagi dan Petang (13)

ُّ ر ّضيتُ ُ ّب
ّ ّ
.صلَى ُهللاُ ُ َعلَحي ُّو ُ َو َسلَ َُم ُنَبّياا
َ ح
َ ُ ُ ُ َوِّب َح َمد، ُ َوّبح ّإل حسالَُم ُديحنا،لل ُ َراب
)ثُ َمَرات
َُ َ(ثَال
“Aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan
Muhammad

sebagai

nabi

(yang

diutus

oleh

Allah).”

(Diucapkan tiga kali)
“Siapa yang membacanya tiga kali saat pagi dan petang
tiga kali, maka Allah pasti akan meridhainnya pada hari
Kiamat.”14

Dzikir Pagi dan Petang (14)

ّ كُأ
ّ
ُلُنَ حف ّس حُي
َُ ّنُإ
ُنُكلَوُُ َو ُالَُتَ ّكلح ّ ح
ُلُ َشأحّ ح
َُصلّ حُحُّ ح
ُأ ح،َستَغحيث
َُيُ َحيُُ َُيُقَي حومُُبَّر حْحَُت َُ ح
ُطَحرفَُةَُ َع حي
14

HR. Ahmad 4/337, An-Nasa‟i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 4
dan Ibnus Sunni no. 68. Abu Daud 4/418, At-Tirmidzi 5/465 dan Ibnu
Baaz rahimahullah berpendapat, hadits ini hasan dalam Tuhfatul
Akhyar.

“Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang Berdiri
Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku
minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan
Engkau limpahkan (semua urusan) terhadap diriku walau
sekejap mata.”15

Dzikir Pagi dan Petang (15)

Pagi hari membaca:

ُُّأَصبحناُوأَصب ُحُالحم حلك
ّ ُّ لِلُّر
ُ:كُ َخحي َُرُ َى َذاُالحيَ حوُّم
َُ َسأَل
ُُاَللَه َُمُإّّ ح،ي
ُ
َ
َ بُالح َعالَم ح
ن ُأ ح
َ
َ َحَ ح َ َ ح
ُك ُ ّم حُن ُ َش ُّر ُ َما ُفّحي ُّو ُ َو َش ُّر ُ َما
َُ ّ ُ َوأَع حوذُ ُب، ُ َوى َداه، ُ َوبََرَكتَو،صَرهُ ُ َون حوَره
 ُ َونَ ح،ُفَ حت َحو
ُبَ حع َده
“Kami masuk pagi, sedang kerajaan hanya milik Allah, Tuhan
pengusa alam. Ya Allah, sesungguhnya aku

memohon

kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat),
pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk di hari ini. Aku
berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada di
dalamnya dan kejahatan sesudahnya.”

15

HR. Al-Hakim yang dishahihkannya dan disetujui Imam Adz-Dzahabi
1/545, lihat Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/273.

Sore hari membaca:

ّ
ّ ُّ لِلُّر
ُكُ َخحي َُرُ َى ّذُهُّاللَحي لَُّة؛
َُ َسأَل
ُُاَللَه َُمُُإّّ ح،ي
َ بُالح َعالَم ح
ن ُأ ح
َ َُ ُُأ حَم َسحي نَاُ َوأ حَم َسىُالحم حلك
ُكُ ّم حُنُ َش ُّرُ َماُفّحي َهاُ َو َش ُّر
َُ ُّ َوأَع حوذُُب،ُ َوى َد َاىا،ُ َوبََرَكتَ َها،صَرَىاُ َون حوَرَىا
ُ َونَ ح،فَ حت َح َها
َماُبَ حع َد َىا
“Kami masuk sore, sedang kerajaan hanya milik Allah, Tuhan
pengusa alam. Ya Allah, sesungguhnya aku

memohon

kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat),
pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk di malam ini. Aku
berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada di
dalamnya dan kejahatan sesudahnya.” 16

Dzikir Pagi dan Petang (16)

Pagi hari membaca:

ّ ََصبَ ححنَا ُ َعلَى ُفّطحَرُةّ ُاح ّإل حسالَُّم ُ َو َعلَى ُ َكلّ َم ُّة ُاح ّإل حخال
ُُ ُ َو َعلَى ُ ّديح ُّن ُنَبّيّنَا ُُمَ َمد،ص
أح

ُ ُ َحنّحي فا ُم حسلّما ُ َوَما ُ َكا َُن ُ ّم َُن، ُ َو َعلَى ُ ّملَُّة ُأَبّحي نَا ُإّبح َر ّاىحي َم،صلَى ُهللاُ ُ َعلَحي ُّو ُ َو َسلَ َم
َ
ّ
ُي
َ الحم حش ّرك ح

16

HR. Abu Dawud 4/322, sanadnya dihasankan Syu‟aib dan Abdul
Qadir Al-Arna‟uth dalam Tahqiq Zadul Ma’ad, 2/273.

“Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas,
agama Nabi kita Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, dan agama ayah kami
Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan
tidak tergolong orang-orang musyrik.”
Sore hari membaca:

ّ ََمسحي نَا ُ َعلَى ُفّطحَُرُةّ ُاح ّإل حسالَُّم ُ َو َعلَى ُ َكلّ َم ُّة ُاح ّإل حخال
ُُ ُ َو َعلَى ُ ّديح ُّن ُنَبّيّنَا ُُمَ َمد،ص
َ أ
ُ ُ َحنّحي فا ُم حسلّما ُ َوَما ُ َكا َُن ُ ّم َُن، ُ َو َعلَى ُ ّملَُّة ُأَبّحي نَا ُإّبح َر ّاىحي َم،صلَى ُهللاُ ُ َعلَحي ُّو ُ َو َسلَ َم
َ
ّ
ُي
َ الحم حش ّرك ح
“Di waktu sore kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas,
agama Nabi kita Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, dan agama ayah kami
Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan
tidak tergolong orang-orang musyrik.”17

Dzikir Pagi dan Petang (17)

)ُُ(ماُئَُةَُ َُمَُرة.
ُّ ّهللاُّ َوِّبَ حم ّدُه
ُ ُسحب َحا َُن
17

HR. Ahmad 3/406-407, 5/123. Lihat juga Shahihul Jami’ 4/290.
Ibnus Sunni juga meriwayatkannya di ‘Amalul Yaum wal Lailah no.
34.

“Maha Suci Allah dan Segala puji (bagi-Nya)” (Dibaca seratus
kali)18

Dzikir Pagi dan Petang (18)

ُُاْلَ حمدُُ َوى َُوُ َعلَىُك ُّلُ َش حيء
َُ ُالَُإّلَ ُوَُإّ ُالَُهللاُُ َو حح َدهُُ ُالَُ َش ّريح
ُلَوُُالحم حلكُُ َولَوُُ ح،كُلَو
)ُ(عشرُمراتُأوُمرةُواحدةُعندُالكسل.ُقَ ّديحر
“Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah Yang
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan
segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.”
(Dibaca sepuluh kali19, atau sekali saja saat malas20)

18
19

20

HR. Muslim 4/2071, no.2723.
HR. An-Nasa‟i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 24, lihat Shahih AtTarghib wat Tarhib 1/272 dan Tuhfah Akhyar, karya Ibnu Baz,
hal.55.
HR. Abu Dawud 4/319, Ibnu Majah dan Ahmad 4/60. Lihat Shahih
At-Targhib wat Tarhib 1/270, Shahih Abu Dawud 3/957, Shahih Ibnu
Majah 2/331, dan Zadul Ma’ad 2/377.

Dzikir Pagi dan Petang (19)

ُُاْلَ حمدُُ َوى َُوُ َعلَىُك ُّلُ َش حيء
َُ ُالَُإّلَ ُوَُإّ ُالَُهللاُُ َو حح َدهُُ ُالَُ َش ّريح
ُلَوُُاُلحم حلكُُ َولَوُُ ح،كُلَو
)ُ(مائةُمرةُإذاُأصبح.ُقَ ّديحر
“Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah Yang
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan
segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.”
(Dibaca seratus kali setiap pagi)
“Barangsiapa membacanya setiap hari seratus kali dalam
sehari, maka dia bagaikan memerdekakan sepuluh budak,
dan dicatat baginya seratus kebaikan, dihapus darinya
seratus keburukan, dan dia terpelihara dari setan hingga
sore

dan

keutamaan

tidak

ada

seperti

seseorang-pun
itu,

yang

kecuali

mengamalkannya lebih banyak dari itu.”21

21

HR. Al-Bukhari 4/95; Muslim 4/2071.

mendapatkan

seseorang

yang

Dzikir Pagi dan Petang (20)

ّ ّ ّ ُّ ُ سبحا َُن
ّّ
ُ. ُ َوّزنَُةَ ُ َعحرّش ُّو ُ َوّم َد َُاد ُ َكلّ َماتُّّو،ضا ُنَ حف ّس ّو
َ  ُ َوّر،ُ َع َد َُد ُ َخ حلقو:هللا ُ َوِبَ حمدُه
َح
)(ثالسُمراتُإذاُأصبح
“Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya,
sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan arasy-Nya dan
sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.” (Dibaca tiga kali setiap
pagi hari)22

Dzikir Pagi dan Petang (21)

)ُ(إذاُأصبح.ُُ َو َع َمالُُمتَ َقبَال،ُ َوّرحزقاُطَيّبا،كُ ّع حلماُ َنفّعا
َُ َسأَل
ُاَللَه َُمُإّّ ح
نُأ ح
“Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang
bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima.”
(Dibaca pagi hari)23

22
23

HR. Muslim 4/2090.
HR. Ibnu As-Sunni dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah, no. 54, dan Ibnu
Majah no. 925. Sanadnya dihasankan oleh Syu‟aib dan Abdul Qadir
Al-Arna‟uth dalam tahqiq Zaadul Ma’ad 2/375.

Dzikir Pagi dan Petang (22)

)ُ(مائةُمرةُفُاليوم.هللاَُ َوأَت حوبُُإّلَحي ُّو
ُ َُُستَ حغ ّفر
أح
“Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadaNya.” (Dibaca seratus kali dalam sehari)24

Dzikir Pagi dan Petang (23)

)ُ(ثالسُمراتُإذاُأمسى.اتُ ّم حُنُ َش ُّرُ َماُ َخلَ َُق
ُّ هللاُّالتَا َم
ُ ُات
ُّ أَع حوذُُبّ َكلّ َم
“Aku

berlindung

dengan

kalimat-kalimat

Allah

yang

sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya..”
(Dibaca tiga kali pada sore hari)
“Siapa yang membacanya pada sore hari tiga kali, maka
dia tidak akan tertimpa demam pada malam itu”25

24
25

HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 11/101, dan Muslim 4/2075.
HR. Ahmad 2/290, An-Nasa‟i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah, no. 590
dan Ibnu Sunni no. 68. Lihat Shahih At-Tirmidzi 3/187, Shahih Ibnu
Majah 2/266 dan Tuhfatul Akhyar, hal. 45.

Dzikir Pagi dan Petang (24)

)ُ(عشرُمرات.ُص ُّلُ َو َسلّ حُمُ َعلَىُنَبّيّنَاُُمَ َمد
َ ُاَللَه َُم
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi
kami Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.” (Dibaca sepuluh kali)
“Siapa yang bershalawat kepadaku saat pagi sepuluh kali
dan sore

sepuluh

kali,

maka daia

akan

mendapatkan

syafaatku pada hari Kiamat.”26[]

26

Diriwayatkan oleh At-Thabrani melalui dua sanad, salah satunya
baik. Lihat Majma’ Az-Zawaid 10/120 dan Shahih At-Targhib wat
Tarhib 1/273.

