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(ثالثا)أَستغِفر اَهللا  
 اَللَّهم أَنت السالَم، وِمنك السالَم، تباركْت يا ذَا الْجالَِل واِْإلكْرامِ   .

“Aku minta ampun kepada Allah,” (dibaca tiga kali). Lantas membaca: “Ya Allah, Engkau
pemberi  keselamatan,  dan  dariMu keselamatan,  Maha Suci  Engkau,  wahai  Tuhan Yang
Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.” (HR. Muslim)

الَ ِإلَـه ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد يحِيي ويِميت وهو علَى                                    
كُلِّ شيٍء قَِدير . 

(10x fardu maghrib dan subuh, 3x fardu lain)
“Tiada  Tuhan  (yang  berhak  disembah)  kecuali  Allah  Yang  Maha  Esa,  tiada  sekutu

bagiNya, bagiNya kerajaan, bagi-Nya segala puja. Dialah yang menghidupkan (orang yang
sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dialah Yang
Mahakuasa atas segala sesuatu.” Dibaca sepuluh kali  setiap sesudah solat  Maghrib  dan
Subuh.” (HR. Tirmizi, Ahmad)

 ×) 33( :  اُهللا أَكْبر   ×)33(: الْحمد ِللَِّه   ×) 33 (سبحانَ اهللا  

ـه ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيء                                     الَ ِإلَ
قَِدير.

“Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Dan Allah Maha Besar. (Tiga puluh tiga kali).
Tidak  ada Tuhan (yang  hak  disembah) kecuali  Allah  Yang Maha Esa,  tidak  ada sekutu
bagiNya. BagiNya kerajaan. BagiNya pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.”
(“Barangsiapa  yang  membaca  kalimat  tersebut  setiap  selesai  solat,  akan  diampuni
kesalahannya, sekalipun seperti buih di laut.” (HR. Muslim)



ـه ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيء                                     الَ ِإلَ
ما منعت، والَ ينفَع ذَا الْجد ِمنك                             ما أَعطَيت، والَ معِطي ِل قَِدير، اَللَّهم الَ ماِنع ِل

الْجد.
“Tiada  Tuhan yang  berhak disembah selain  Allah  Yang Maha Esa,  tidak  ada sekutu

bagiNya. BagiNya 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 solehnya). Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

ـه ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيء                                     الَ ِإلَ
قَِدير  . الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا، الَ ِإلَـه ِإالَّ اُهللا، والَ نعبد ِإالَّ ِإياه، لَه النعمةُ ولَه                          

الْفَضلُ ولَه الثَّناُء الْحسن، الَ ِإلَـه ِإالَّ اُهللا مخِلِصين لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرون     .
“Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu

bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya
dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali
Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan
yang baik.  Tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali  Allah,  dengan memurnikan  ibadah
kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir sama benci.” (HR. Muslim)

Membaca ayat  Qursi setiap selesai  solat fardu.  (“Barangsiapa membacanya setiap
selesai solat, tidak yang menghalanginya masuk Syurga selain mati.” HR. An-Nasai, dan Ibnus
Sinni, Sahih menurut Al-Albani.)

السماواِت وما ِفي        اللَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه ِسنةٌ والَ نوم لَه ما ِفي                          
ما خلْفَهم وال                                     و ِديِهمي ن أَ يا بم  لَمعِإذِْنِه ي ِب نده ِإالَّ  لَِّذي يشفَع ِع اَألرضِ من ذَا ا
يِحيطُونَ ِبشيٍء ِمن ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شاَء وِسع كُرِسيه السماواِت واَألرض والَ يئُوده                             

).255(البقرة:  ِحفْظُهما وهو الْعِلي الْعِظيم  



“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 syafaat 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.” (Al-Baqarah: 255). 

Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai  solat fardu.  (HR. Abu
Daud, An-Nasai, Sahih Tirmizi. lihat pula Fathul Baari 9/62.)

(اإلخالص ).أَحد     قُلْ هو اللَّه أَحد          .اللَّه الصمد    .لَم يِلد ولَم يولَد        .ولَم يكُن لَه كُفُوا        
)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.”

قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَقِ        . ِمن شر ما خلَق         .وِمن شر غَاِسٍق ِإذَا وقَب          .وِمن شر النفَّاثَات       
     دساِسٍد ِإذَا حح رش ِمنقَد.و3(الفلق). (ِفي الْع(× 

“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 gelita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir
yang  menghembus  pada  buhul-buhul,  dan  dari  kejahatan  orang  yang  dengki  apabila  ia
dengki.”

لَِّذي   سِ        .ا ِس الْخنا شر الْوسوا  ن سِ    .ِم ِه النا سِ    .ِإلَ ِك النا سِ          .مِل ب النا وذُ ِبرع لْ أَ قُ
 ×)3(الناس). (يوسِوس ِفي صدوِر الناس .ِمن الِْجنِة والناِس  

“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.”


