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KKEEUUTTAAMMAAAANN  DDOOAA  DDAANN  ZZIIKKIIRR  
 

“Kerana itu, ingatlah kamu kepada-Ku, nescaya Aku ingat (pula) kepada mu (dengan 
memberikan rahmat dan pengampunan). Dan bersyukurlah kepada-Ku, serta jangan ingkar 
(pada nikmat-Ku)”. (Al-Baqarah, 2:152). 

 
“Hai, orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak kepada Allah (menyebut nama-

Nya)” (Al-Ahzaab, 33:42) 
 
“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, maka Allah sediakan 

untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung”. (Al-Ahzaab, 33:35) 
 
“Dan sebutlah (nama) Tuhan mu dalam hati mu dengan merendahkan diri dan rasa 

takut, serta tidak mengeraskan suara, di pagi dan petang hari. Dan janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang lalai”.  (Al-A’raaf, 7:205) 

 
Perumpamaan orang yang ingat Rabbnya dengan orang yang tidak ingat Rabbnya 

laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. (HR. Al-Bukhari) 
 
“Mahukah kamu, aku tunjukkan perbuatan mu yang terbaik, paling suci di sisi Raja mu 

(Allah), dan paling mengangkat darjat mu; lebih baik bagi mu dari infaq emas atau perak, dan 
lebih baik bagi mu daripada bertemu dengan musuh mu, lantas kamu memenggal lehernya atau 
mereka memenggal leher mu?” Para sahabat yang hadir berkata: “Mau (wahai Rasulullah)!” 
Beliau bersabda: “Zikir kepada Allah Yang Maha Tinggi”. (HR. Tirmizi dan Ibnu Majah) 

 
Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku, Aku 

bersamanya (ilmu) bila dia ingat Aku. Jika dia mengingat-Ku dalam dirinya, Aku mengingatnya 
dalam diri-Ku. Jika dia menyebut nama-Ku dalam suatu perkumpulan, Aku menyebutnya dalam 
perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Bila dia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat 
kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. 
Jika dia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan berjalan 
cepat”.  (HR. Al-Bukhari, Muslim) 

 
Dari Abdullah bin Busr, dia berkata: Bahawa ada seorang lelaki berkata: “Wahai, 

Rasulullah! Sesungguhnya syari’at Islam telah banyak bagi ku, oleh kerana itu, beritahulah aku 
sesuatu buat pegangan”. Beliau bersabda: “Tidak hentinya lidah mu basah kerana zikir kepada 
Allah (lidah mu selalu mengucapkannya).” (HR. Tirmizi, Ibnu Majah) 

 
“Barang siapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, 

pastilah dia mendapatkan hukuman dari Allah dan barang siapa yang berbaring dalam suatu 
tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, pastilah mendapatkan hukuman dari Allah.” (HR. Abu 
Daud) 
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“Apabila suatu kaum duduk di majlis, lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak 
membaca selawat kepada Nabinya, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka, 
maka jika Allah menghendaki boleh menyiksa mereka dan jika menghendaki mengampuni 
mereka.” (HR. Tirmizi) 

 
“Setiap kaum yang berdiri dari suatu majlis, yang mereka tidak berzikir kepada Allah di 

dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keldai dan hal itu menjadi penyesalan 
mereka (di hari Kiamat).” (HR. Abu Daud, Ahmad dan dan Shahih Jaami’ush Shaghiir.) 

 
“Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur’an, akan mendapatkan satu 

kebaikan. Sedang satu kebaikan akan dilipatkan sepuluh semisalnya. Aku tidak berkata:  Alif laam 
miim, satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.” (HR. Tirmizi 
dan Shahih Jaami’ush Shaghiir.) 

 
Dari Uqbah bin Amr, dia berkata: “Rasulullah Sallalahu alaihi wa sallam keluar, sedang 

kami di serambi masjid (Madinah). Lalu beliau bersabda: “Siapakah di antara kamu yang senang 
berangkat pagi pada tiap hari ke Buthhan atau Al-Aqiq, lalu kembali dengan membawa dua unta 
yang besar punuknya, tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak?” Kami (yang hadir) 
berkata: “Ya kami senang, wahai Rasulullah!” Lalu beliau bersabda: “Apakah seseorang di antara 
kamu tidak berangkat pagi ke masjid, lalu memahami atau membaca dua ayat Al-Qur’an, hal itu 
lebih baik baginya daripada dua unta. Dan (bila memahami atau membaca) tiga (ayat) akan 
lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). Dan (bila memahami atau mengajar) empat ayat 
akan lebih baik baginya daripada memperoleh empat (unta), dan demikian dari seluruh bilangan 
unta.” (HR. Muslim) 

 
“Wahai manusia! Bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada-Nya 

sehari seratus kali.” (HR. Muslim) 
 
“Keadaan yang paling dekat antara Tuhan dan hamba-Nya adalah di tengah malam 

yang terakhir. Banyakkan zikir.”  (HR. Tirmizi dan An-Nasa’i dan Al-Hakim) 
 
“Seorang hamba berada dalam keadaan yang paling dekat dengan Tuhannya adalah di 

saat sujud. Oleh kerana itu, perbanyakkanlah doa.”  (HR. Muslim) 
 
“Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum 

terbenamnya” (QS. Qaaf: 39) 
 
“Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan 

petang” (QS. Maryam: 11) 
 
“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu 

subuh” (QS. AR-Ruum: 17) 
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ZIKIR PAGI DAN PETANG 
 

--------- ZIKIR DIBACA WAKTU PAGI DAN PETANG --------- 
 

Membaca Ayat Qursi (Al-Baqarah: 255).  
(“Siapa membaca kalimat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari jin hingga petang. Dan siapa mengucapkannya ketika 

petang, maka ia dijaga dari jin hingga pagi.” HR. Hakim, disahihkan Al-Albani.) 
 

Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas. (3x) 
(“Barang siapa membaca tiga surat tersebut tiga kali setiap pagi dan petang hari, maka itu (tiga surat tersebut) cukup 

baginya dari segala sesuatu.” HR. Abu Daud dan Tirmizi) 
 
 

 )×10( .اَللَّهم صلِّ وسلِّم علَى نَِبينَا محمٍد

“Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad.” 
(“Siapa selawat untukku 10 kali pagi, dan 10 kali petang, dapat syafaatku hari Kiamat.” HR. At-Thabrani melalui dua 

isnad, keduanya baik. Majma’ Az-Zawaid dan Sahih At-Targhib wat Tarhib) 
 
 
 

مِليالْع عِميالس وهاِء ومالَ ِفي السِض وِفي اَْألر ءِمِه شَياس عم رضِم اِهللا الَ ي3(. ِبس×(  

“Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.”  

(“Barang siapa membaca tiga kali ketika pagi dan petang, tiada sesuatu pun yang membahayakan dirinya.” HR. Abu 
Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Menurut Ibnu Baaz isnadnya hasan) 

 
 

اَللَّهم َأنْتَ ربي الَ ِإلَـه ِإالَّ َأنْتَ، خَلَقْتَِني وَأنَا عبدك، وَأنَا علَى عهِدك ووعِدك ما استَطَعتُ، َأعوذُ 
فَِإنَّه ِلي فَاغِْفر ِبذَنِْبي ءوَأبو ،لَيع ِتكمِبِنع لَك ءوتُ، َأبنَعا صم شَر ِمن ِإالَّ َأنْتَِبك بالذُّنُو غِْفرالَ ي . 

“Ya Allah! Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah menciptakan aku. Aku adalah 
hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang 

kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh kerana itu, ampunilah aku. 
Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.”  

(“Barang siapa membacanya dengan yakin ketika petang hari, lalu ia meninggal dunia pada malam itu, maka ia masuk 
Syurga, dan demikian juga ketika pagi hari.” HR. Bukhari) 

 

 الَ ِإلَـه َأن دَأشْه ،كَهِليمٍء وكُلِّ شَي بِض، راَْألراِت واومالس ِة فَاِطرادالشَّهِب والْغَي اِلمع ماَللَّه
ي سوءا َأو ِإالَّ َأنْتَ، َأعوذُ ِبك ِمن شَر نَفِْسي، وِمن شَر الشَّيطَاِن وِشرِكِه، وَأن َأقْتَِرفَ علَى نَفِْس

 .َأجره ِإلَى مسِلٍم
“Ya Allah! Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan segala 

sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-
Mu dari kejahatan diri ku, syaitan dan bala tentaranya, dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat aniaya terhadap diri 

ku atau menyeretnya kepada seorang muslim.”  (HR. Tirmizi dan Abu Daud) 
 
 

اِفيالْعو فْوالْع َألُكَأس ِإنِّي ماَللَّهَألُكَأس ِإنِّي مِة، اَللَّهاْآلِخرا ونْيةَ ِفي الد ِنيةَ ِفي ِدياِفيالْعو فْوالْع
اِليمو ِليَأهو اينْيدو . ،اِليِشم نعو ِنيِميي نعو ،خَلِْفي ِمنو ،يدِن ييب ِمن فَظِْنياح ماَللَّه

َأعو ،ِقيفَو ِمنوِتيتَح ُأغْتَاَل ِمن َأن ِتكظَمذُ ِبعو. 
“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 harta ku. Ya Allah, tutupilah aurat ku (aib) dan 
tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah! Peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atas ku. Aku berlindung 
dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawah ku.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, lihat Sahih Ibnu Majah) 
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 اداِهللا ِمد انحبِشِه، سراِهللا ِزنَةَ ع انحبا نَفِْسِه، ساِهللا ِرض انحبخَلِْقِه، س دداِهللا ع انحبس
)×3( .كَِلماِتِه  

“Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan arasy-Nya dan 
sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.”  (HR. Muslim) 

 
 

اَللَّهم . اَللَّهم عاِفِني ِفي بدِني، اَللَّهم عاِفِني ِفي سمِعي، اَللَّهم عاِفِني ِفي بصِري، الَ ِإلَـه ِإالَّ َأنْتَ
 )×3(. ِبك ِمن عذَاِب الْقَبِر، الَ ِإلَـه ِإالَّ َأنْتَِإنِّي َأعوذُ ِبك ِمن الْكُفِْر والْفَقِْر، وَأعوذُ 

“Ya Allah! Selamatkan tubuh ku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaran ku (dari 
penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatan ku, tiada Tuhan (yang 

berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku 
berlindung kepadaMu dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau.” 

(HR. Abu Daud, Ahmad, An-Nasai, Ibnus Sunni, dan Bukhari) 
 
 

 )×7 (.حسِبي اُهللا الَ ِإلَـه ِإالَّ هو علَيِه تَوكَّلْتُ وهو رب الْعرِش الْعِظيِم
“Allahlah yang mencukupi (keperluan ku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, kepada-Nya aku bertawakal. 
Dialah Tuhan yang menguasai ‘Arasy yang agung.”   (“Barang siapa membacanya ketika pagi dan petang hari sebanyak 

tujuh kali, maka Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya.”  
HR. Ibnus Sunni marfu’ dan Abu Daud mauquf. Syu’aib dan Abdul Qadir Al-Arnauth, isnadnya sahih) 

 
 

 )×3(. رِضيتُ ِباِهللا ربا، وِباِْإلسالَِم ِدينًا، وِبمحمٍد صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم نَِبيا
“Aku rela Allah Tuhan ku, Islam agama ku dan Muhammad sebagai nabi ku”  

(“Barang siapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan petang hari, maka hak Allah memberikan keridhaan-Nya 
kepadanya pada hari Kiamat.” HR. Ahmad, An-Nasa’I, Ibnus Sunni, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Baaz hadis hasan) 

 
 

 .ى نَفِْسي طَرفَةَ عيٍنيا حي يا قَيوم ِبرحمِتك َأستَِغيثُ، َأصِلح ِلي شَْأِني كُلَّه والَ تَِكلِْني ِإلَ
“Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, 

perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata.”   
(HR. Hakim, disetujui oleh Az-Zahabi) 

 
 

 ،لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عٍد صمحنَا مِن نَِبيلَى ِديعِة اِْإلخْالَِص، ولَى كَِلمعالَِم وِة اِْإلسلَى ِفطْرنَا عحبَأص
نشِْرِكيالْم ِمن ا كَانما وِلمسفًا مِنيح ،ماِهيرنَا ِإبلَى ِملَِّة َأِبيعو. 

“Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad Sallalahu alaihi wa sallam  
dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.”  

(HR. Ahmad, Sahihul Jami’, dan Ibnus Sunni ‘Amalul Yaum wal Lailah)  
 
 

 )×3. (َأعوذُ ِبكَِلماِت اِهللا التَّاماِت ِمن شَر ما خَلَقَ
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya.” 

(Tidak membahayakan sengatan pada malam itu. HR. Ahmad, An-Nasa’i, dan Ibnu Sunni) 
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ZIKIR SELANJUTNYA 

DIBACA WAKTU PAGI ATAU PETANG 

---------  WAKTU PAGI --------- 
 

 كِإلَيتُ وونَم ِبكا، وينَح ِبكنَا، ويسَأم ِبكنَا، وحبَأص ِبك ماَللَّه
رالنُّشُو 

 “Ya Allah kerana-Mu lah kami dapat berada di waktu pagi ini, kerana-Mu lah kami 
dapat berada di waktu petang, kerana-Mu lah kami hidup, kerana-Mu lah kami mati, 

dan kepada-Mu lah kelak kami akan dibangkitkan”  (HR. Tirmizi) 
 

هدحِإالَّ اُهللا و ِللَِّه، الَ ِإلَـه دمالْحِللَِّه، و لْكالْم حبَأصنَا وحبَأص 
رٍء قَِديلَى كُلِّ شَيع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه كالَ شَِري .

 ذُ ِبكوَأعو ،هدعا بم رخَيِم ووذَا الْيه ا ِفيم رخَي َألُكَأس بر
ن ِمن شَر ما ِفي هذَا الْيوِم وشَر ما بعده، رب َأعوذُ ِبك ِم

الْكَسِل وسوِء الِْكبِر، رب َأعوذُ ِبك ِمن عذَاٍب ِفي النَّاِر وعذَاٍب 
 ِفي الْقَبِر

“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 bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Maha kuasa 

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 keburukan 
hari tua. Wahai Tuhan! Aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan kubur.” 

(HR. Muslim) 
 

 اَللَّهم ِإنِّي َأسَألُك ِعلْما نَاِفعا، وِرزقًا طَيبا، وعمالً متَقَبالً
“Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik dan 

amal yang diterima.”  (HR. Ibnu As-Sunni, dan Ibnu Majah) 
 

ـِى اَ عوذُِبك ِمن ِعلٍْم الَ ينْفَع وِمن قَلٍْب الَ يخْشَع اللَّـهم ِانّ
وِمن نَفٍْس الَ تَشْبغُ وِمن دعوٍة الَ يستَجاب لَها، َ اللَّـهم آِت 

ـِيها  نَفِْسى تَقْواها وزكِّها فَاَنْتَ خَير من زكَّاها اَنْتَ ول
وموالَها

"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak 
khusyuk, nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya 

Allah, berikanlah kepada-ku jiwa takwa lagi bersih. Sebab hanya Engkaulah yang 
membersihkan jiwa dan yang menguasai serta yang mengarahkannya.” 

 

 ِلحَأصٍن، ويفَةَ عطَر ِإلَى نَفِْسي و فَالَ تَِكلِْنيجَأر تَكمحر ماَللَّه
 ِلي شَْأِني كُلَّه، الَ ِإلَـه ِإالَّ َأنْتَ

“Ya Allah! Aku mengharapkan (mendapat) rahmat-Mu, oleh kerana itu, jangan Engkau 
biarkan diri ku sekejap mata (tanpa pertolongan atau rahmat dari-Mu). Perbaikilah 

seluruh urusan ku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau.”   
(HR. Abu Daud, Ahmad. Hasan menurut Al-Albani, Sahih Abu Daud) 

--------- WAKTU PETANG ---
------ 

 

صبحنَا، وِبك اَللَّهم ِبك َأمسينَا، وِبك َأ
رِصيالْم كِإلَيتُ وونَم ِبكا، وينَح
“Ya Allah kerana-Mu kami ada di waktu 

petang ini, kerana-Mu kami ada di waktu pagi, 
kerana-Mu kami hidup, kerana-Mu kami mati, 

dan kepada-Mu kami akan kembali”  
(HR. At-Tirmizi 5/466, dan lihat Sahih At-

Tirmizi 3/142) 
 

 دمالْحِللَِّه و لْكى الْمسَأمنَا ويسَأم
 كالَ شَِري هدحِإالَّ اُهللا و ِللَِّه، الَ ِإلَـه
لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى 

رٍء قَِدير. كُلِّ شَيخَي َألُكَأس بر ام
ِذِه اللَّيه ا، ِفيدهعا بم رخَيلَِة، و

وَأعوذُ ِبك ِمن شَر ما ِفي هِذِه اللَّيلَِة 
 ِمن ذُ ِبكوَأع با رهدعا بم شَرو

 ذُ ِبكوَأع بِر، رِء الِْكبوسِل، والْكَس
 ِمن عذَاٍب ِفي النَّاِر وعذَاٍب ِفي الْقَبِر

 
“Kami memasuki waktu petang dan kerajaan 
hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tiada 
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah 

perkasa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia Yang Maha 
kuasa atas segala sesuatu. Tuhan, aku mohon 

kepada-Mu kebaikan hari ini dan kebaikan 
sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. 
Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari malas 
dan hina di hari tua. Tuhan! Aku berlindung 
kepada-Mu dari siksaan Neraka dan kubur.” 

(HR. Muslim) 
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KEUTAMAAN TASBIH, TAHMID, TAHLIL DAN TAKBIR HARIAN 

 
Membaca 100 kali sehari 

Kesalahan dihapus sekalipun seperti buih air laut  
(HR. Bukhari, Muslim) 

سبحان اِهللا وِبحمِدِه
 

Membaca 100 kali sehari 
Seperti memerdekakan >10 budak, dituliskan 100 kebajikan, 

100 kesalahan dihapus, terpelihara dari syaitan. 
Membaca 10 kali sehari 

Seperti memerdekakan 4 orang keturunan Ismail. 
(HR. Bukhari, Muslim) 

 لَه ،لَه كالَ شَِري هدحِإالَّ اُهللا و الَ ِإلَـه
،دمالْح لَهو لْكالْم 

يروهو علَى كُلِّ شَيٍء قَِد  

Pujian yang ringan di lidah, berat timbangan  dan disenangi  
Tuhan Yang Maha Pengasih 

(HR. Bukhari, Muslim) 

 سبحان اِهللا وِبحمِدِه
 سبحان اِهللا الْعِظيِم

Menanam sebatang pohon kurma di Syurga 
(HR. Tirmizi dan Hakim. Sahih disepakati oleh Az-Zahabi) 

 
 سبحان اِهللا الْعِظيِم وِبحمِدِه

Perbendaharaan Syurga 
( HR. Bukhari & Fathul Bari dan Muslim) 

 
 الَ حوَل والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا

 
Perkataan yang paling disenangi oleh Allah ( HR. Muslim) 

 
Kalimat-kalimat yang baik 

(HR. Ahmad, An-Nasa’i. Ibnu Hajar: “Hadis ini sahih menurut Ibnu 
Hibban dan Hakim) 

 

 سبحان اِهللا،   والْحمد ِللَِّه،
،راُهللا َأكْبِإالَّ اُهللا،   و الَ ِإلَـهو 

 والَ حوَل والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا
Doa yang terbaik ialah  Alhamdulillaah. Zikir yang terbaik ialah: 

Laa Ilaaha Illallaah  
(HR. Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim., Az-Zahabi) 

 
  الَ ِإلَـه ِإالَّ اُهللا-الْحمد ِللَّه 

Allah mengampuninya. Sekalipun dia pernah lari dari perang   
 

(HR. Abu Daud, Tirmizi, Hakim. Sahih disepakati oleh Az-Zahabi. 
Sahih menurut Al-Albani) 

وِإالَّ ه الَ ِإلَـه الَِّذي مِظياَهللا الْع تَغِْفرَأس 
 الْحي الْقَيوم وَأتُوب ِإلَيِه

Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. 
Dibaca 100 kali sehari 

(HR. Bukhari dengan Fathul Bari, dan Muslim) 
.َأستَغِْفر اَهللا وَأتُوب ِإلَيِه  

Maha Suci Allah, aku memuji-Nya. 
Dibaca 100 kali sehari  

(HR. Muslim) 
 سبحان اِهللا وِبحمِدِه

“Tidak ada Tuhan 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 100 kali sehari 

“Barang siapa membacanya sebanyak seratus kali dalam sehari, 
maka baginya (pahala) seperti memerdekakan sepuluh budak, 

ditulis seratus kebaikan, dihapus darinya seratus keburukan, 
baginya perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga petang 

hari. Tidaklah seseorang itu dapat mendatangkan yang lebih baik 
dari apa yang dibawanya kecuali ia melakukan lebih banyak lagi 

dari itu.”   (HR. Bukhari dan Muslim.) 
Dibaca sepuluh kali, atau cukup sekali dalam keadaan malas. (HR. 

Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad) 
 

 لَه ،لَه كالَ شَِري هدحِإالَّ اُهللا و الَ ِإلَـه
الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شَيءٍ 

رقَِدي.  

 


