
Zikir sesudah shalat 
  ( Saya memohon ampun kepada Allah )    ا�ْستَـْغـِفـُرهللا َ               

 

َالُم تََباَرْكَت َ& َذا ْاجلَالِل َوْإالْكَرامِ  الُم َوِمنَْك الس, ـهُم, ا�نَْت الس, ـ,  َالل
(Ya Allah Engkau Maha Sejahtera, dari-Mu kesejahteraan, Maha Berkah Engkau wahai Dzat 

yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan ). 

ٍء قَِدْيرٌ .  ، Gَُ ْاملHُُْ َو Gَُ ْاحلَْمُد َوُهَو عََىل ُلكِّ َيشْ ُGَ ال هللا ُ َوْحَدُه َال َرشِيَْك
O
Gََ ا

O
َال ا

هُ . Gَُ النِّْعَمُة َو Gَُ ْالَفْضُل َو  ,& O
ال, ا

O
ال, هللا ُ َوَال نَْعُبُد ا

O
Gََ ا

O
ال, UVِ.َال ا

O
َة ا َال َحْوَل َوَال ُقو,

ـهُم, َال  ـ, ْيَن َولَْو َكرَِه ْالَاكِفُرْونَ . َالل ال, هللا ُ ُمْخِلِصـْنيَ Gَُ اّ[ِ
O
Gََ ا

O
Gَُ الث,نَاُء ْاحلََسنُ . َال ا

 bْنَفُع َذا ْاجلَّدِ ِمْنَك ْاجلَد َ  َماِنَع ِلَما ا�ْعَطْيَت، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت َوَال ي
 

(Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. 

Milik-Nya seluruh kerajaan dan milik-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada Ilah yang 

berhak disembah kecuali Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, milik-

Nya segala nikmat, milik-Nya segala keutamaan dan milik-Nya segala sanjungan yang 

baik. Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan mengikhlaskan agama 

(ketundukan) untuk-Nya walaupun orang-orang kafir benci. Ya Allah tidak ada yang 

dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberi apa yang 

Engkau halangi dan tidak bermanfaat bagi orang yang memiliki kekayaan (dari siksaan-

Mu) akan kekayaannya" . 

 

Dibaca pula setelah shalat Subuh dan shalat Maghrib do'a seperti diatas dan ditambah 

pula dengan do'a ini: 

 

، Gَُ ْاملHُُْ َو Gَُ ْاحلَْمُد يُـْحِيي َويُـِمْيُت وَ ُهَو عََىل  ُGَ ال, هللا ُ َوْحَدُه َال َرشِيَْك
O
Gََ ا

O
َال ا

ٍء قَِدْيرٌ . ×10  .ُلكِّ َيشْ

 

(Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, 

bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nyalah segala pujian, Dialah Dzat Yang 

Menghidupkan dan Mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu). 

 

Kemudian setelah itu membaca:  
ْبَحاَن هللا   33x هللا ُا�ْكـَُرب  ;x 33 َالْـَحْمُد 33x ; Uِ سـُ

 



Kemudian disempurnakan yang keseratus dengan membaca: 

ٍء قَِدْيرٌ  ، Gَُ ْاملHُُْ َوGَُ ْاحلَْمُد َوُهَو عََىل ُلكِّ َيشْ ُGَ ال, هللا ُ َوْحَدُه َال َرشِيَْك
O
Gََ ا

O
 .َال ا

(Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, 

bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu) . 

 

Kemudian membaca ayat Kursi: 

 

(Allah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) kecuali Dia yang hidup kekal lagi terus 

menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa 

yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di 

sisi Allah tanpa seizin-Nya? Allah Mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan 

dibelakang 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 ). 

 

Kemudian membaca: 

Surah ke-112. Surat Al-Ikhlaas 

Surah ke-113. Surat Al-Falaq 

Surah ke-114. Surat An-Naas 

 

Dan ketiga surat di atas khusus dibaca sesudah shalat Subuh dan shalat Maghrib serta 

di ulang-ulang tiga kali.  

  



Doa sebelum salam: 

 

,ُهم, ا�ِعّىنِ عََىل ِذْكِرَك َوُشْكرَِك َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ    الل

Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir pada-Mu, bersyukur pada-Mu, dan 

memperbagus ibadah pada-Mu 
 

َىل  
O
ّىنِ  ا�ُعوذُ  ِبكَ  ِمنَ  الُْبْخلِ  َوا�ُعوذُ  ِبكَ  ِمنَ  الُْجْنبِ  َوا�ُعوذُ  ِبكَ  ِمنْ  ا�نْ  اvَرد,  ا

O
,ُهم,  ا الل

نَْيا َوعََذاِب  الَْقْربِ  b]ا�ْرَذلِ  الُْعُمرِ  َوا�ُعوذُ  ِبكَ  ِمنْ  ِفْتنَةِ  ا 
"Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari sifat kikir, aku berlindung pada-Mu  dari hati 
yang lemah, aku berlindung dari dikembalikan ke umur yang jelek, aku berlindung 
kepada-Mu dari musibah dunia dan aku berlindung pada-Mu dari siksa kubur. 
 
 

 


