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DZIKIR PAGI 
 

إاِلَّ ُهَو الَْحيُّ الَْؼقُّوُم، الَ َتلُْخُذُه ِسـٌَة َوالَ  إِلٰهَ هَّللُ الَ اَ » -1

َؿاَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض، َمْن َذا الَِّذي  َكْوٌم، لَُه َما فِي السَّ

َيْشَػُع ِعـَْدُه إاِلَّ بِإِْذكِِه، َيْعَؾُم َما بَقَْن َأْيِديِفْم َوَما َخْؾَػُفْم، 

ْؾِؿِه إاِلَّ بَِؿا َشاَء، َوِسَع ُكْرِسقُُّه َواَل يُِحقطُوَن بَِشْيٍء ِمْن عِ 

َؿاَواِت َواْْلَْرَض، َواَل َيئُوُدُه ِحْػظُُفَؿا، َوُهَو الَْعِؾيُّ  السَّ

 .«الَْعظِقمُ 

 “Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia Yang 
hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhlukNya), tidak 
mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa-apa yang ada 
di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat 
memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya. Allah 
mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 
melainkan apa yang dikehendakiNya. Dan Kursi Allah meliputi 
langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung.” (Shohih: 
HR. Al-Hakim no. 2064) 

َؿُد  *  لَْم يَؾِْد َولَْم ُيولَْد   ُقْل ُهَو اهَّللُ أََحٌد  *» -2 اهَّلَلُ الصَّ

 .«*  َولَْم يَُؽن لَُّه ُكُػًوا أََحدٌ 

 “Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat 
bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan 
dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada satupun yang setara 
denganNya.” 

ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ الَْػَؾِق  *  ِمن َشرِّ َما َخَؾَق  *  َوِمن َشرِّ »

اَثاِت فِي الُْعَؼِد  *    َغاِسٍق إَِذا َوَقَب  *  َوِمن َشرِّ الـَّػَّ

 .«َسَد َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َح 

 “Katakanlah: Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai 
waktu Shubuh, dari kejahatan apa-apa (mahluk) yang 
diciptakanNya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap 
gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-
orang yang dengki apabila ia dengki.” 

ِه الـَّاِس  *  اِس  *  َمؾِِك الـَّاِس  *  إِلٰ ُقْل أَُعوُذ بَِربِّ الـَّ »

ِمن َشرِّ الَْوْسَواِس الَْخـَّاِس  *  الَِّذي ُيَوْسِوُس فِي 

 «ُصُدوِر الـَّاِس  *  ِمَن الِْجـَِّة َو الـَّاسِ 

 “Katakanlah: Aku berlindung kepada Robb (Yang memelihara 
dan menguasai) manusia, Raja manusia, Sembahan manusia: 

dari kejahatan (bisikan) setan yang tersembunyi, yang 
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari 
(golongan) jin dan manusia.” (Hasan: HR. Abu Dawud no. 
5082. Masing-masing dibaca 3x) 

إاِلَّ  إِلٰهَ َأْصبَْحـَا َوَأْصبََح الُْؿْؾُك لِؾَِّه، َوالَْحْؿُد لِؾَِّه، الَ » -3

اهَّللُ َوْحَدُه الَ َشرِيَْك لَُه، لَُه الُْؿْؾُك َولَُه الَْحْؿُد َوُهَو َعَؾى 

ُكلِّ َشْيٍء َقِدْيُر. َربِّ َأْسلَلَُك َخقَْر َما فِْي َهَذا الْقَْوِم َوَخقَْر 

َما بَْعَدُه، َوأَُعْوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َما فِْي َهَذا الْقَْوِم َوَشرِّ َما 

َربِّ أَُعْوُذ بَِك ِمَن الَْؽَسِل َوُسْوِء الْؽِبَرِ، َربِّ َأُعْوُذ بَْعَدُه، 

 .«بَِك ِمْن َعَذاٍب فِي الـَّاِر َوَعَذاٍب فِي الَْؼبْرِ 

 “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 bagiNya. Milik 
Allah kerajaan dan bagiNya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa 
atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku mohon kepadaMu 
kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung 
kepadaMu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. 
Wahai Rabbku, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan 
kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung 
kepadaMu dari siksaan di Neraka dan siksaan di alam kubur.” 
(HR. Muslim no. 2723) 

َأْمَسقْـَا، َوبَِك َكْحقَا، َوبَِك  اَلؾَُّفمَّ بَِك َأْصبَْحـَا، َوبَِك » -4

 .«َكُؿْوُت َوإِلَقَْك الـُُّشْورُ 

 “Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami 
memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan 
pertolonganMu kami memasuki waktu petang. Dengan 
rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan 
kehendakMu kami mati. Dan kepadaMu kebangkitan (semua 
makhluk).” (Shohih: HR. Abu Dawud no. 5068) 

إاِلَّ أَْكَت، َخَؾْؼتَـِْي َوَأَكا َعبُْدَك،  إِلٰهَ اَلؾَُّفمَّ َأْكَت َربِّْي الَ » -5

َوَأَكا َعَؾى َعْفِدَك َوَوْعِدَك َما اْستَطَْعُت، أَُعْوُذ بَِك ِمْن َشرِّ 

، َوَأبُْوُء  بَِذْكبِْي لََك َما َصـَْعُت، َأبُْوُء لََك بِـِْعَؿتَِك َعَؾيَّ

ُكْوَب إاِلَّ   .«َأْكَت  َفاْغِػْر لِْي َفإِكَُّه الَ يَْغِػُر الذُّ

 “Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. 
Aku adalah hambaMu. Aku akan setia pada perjanjianku 
padaMu (yaitu aku akan mentauhidkanMu) semampuku dan 
aku yakin akan janjiMu (berupa Surga untukku). Aku 
berlindung kepadaMu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku 
mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku. 
Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang 
mengampuni dosa kecuali Engkau.” (HR. Al-Bukhari no. 6306) 
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 َسْؿِعي، فِي َعافِـِي لؾَُّفمَّ اَ  بََدكِي، فِي َعافِـِي ؾَُّفمَّ لاَ » -6

 َأُعوذُ  إِكِّي لؾَُّفمَّ اَ  .أَْكَت  إاِلَّ  إِلٰهَ  اَل  بََصرِي، فِي َعافِـِي لؾَُّفمَّ اَ 

 َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أَُعوذُ  إِكِّي لؾَُّفمَّ اَ  َوالَْػْؼرِ، الُْؽْػرِ  ِمنَ  بَِك 

 .«َأْكَت  إاِلَّ  إِلٰهَ  اَل  الَْؼبْرِ،

 “Ya Allah, selamatkanlah tubuhku. Ya Allah, selamatkanlah 
pendengaranku. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, 
tidak ada berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kekufuran dan 
kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari siksa 
kubur, tidak ada yang berhak disembah kecuali 
Engkau.”  Dibaca 3x. (Hasan: HR. Abu Dawud no. 5090) 

ْكقَا » -7 َالؾَُّفمَّ إِكِّْي أَْسلَلَُك الَْعْػَو َوالَْعافِقََة فِي الدُّ

لَُك الَْعْػَو َوالَْعافِقََة فِي ِدْيـِْي َوْاآلِخَرِة، اَلؾَُّفمَّ إِكِّْي أَْسلَ 

لؾَُّفمَّ اْستُْر َعْوَراتِى َوآِمْن اَ  ،َوُدْكقَاَي َوَأْهؾِْي َوَمالِيْ 

، َوِمْن َخْؾِػْي،  َرْوَعاتِى. اَلؾَُّفمَّ اْحَػظْـِْي ِمْن بَقِْن يََديَّ

َعظََؿتَِك َوَعْن َيِؿقْـِْي َوَعْن ِشَؿالِْي، َوِمْن َفْوقِْي، َوَأُعْوُذ بِ 

 .«َأْن ُأْغتَاَل ِمْن َتْحتِيْ 

 “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 sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan 
tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku 
dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung 
dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku 
(oleh binatang berbisa atau tenggelam).” (Shohih: HR. Abu 
Dawud no. 5074) 

َفاَدةِ » -8 َؿاَواِت  ،اَلؾَُّفمَّ َعالَِم الَْغقِْب َوالشَّ َفاصَِر السَّ

إاِلَّ  إِلٰهَ َواْْلَْرِض، َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِؾقَْؽُه، أَْشَفُد َأْن الَ 

قْطَاِن ِمْن َأْكَت، َأُعْوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َكْػِسْي، وَ  َشرِّ الشَّ

ُه إِلَى ْي ُسْوًءا أَْو أَُجرَّ َوِشْركِِه، َوَأْن َأْقتَرَِف َعَؾى َكْػِس 

 .«ُمْسِؾمٍ 

 “Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang 
nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala 
sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada 
ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung 
kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya 
(untuk berbuat syirik), dan aku (berlindung kepadaMu) dari 
berbuat kejelekan terhadap diriku atau menzolimi seorang 

Muslim.” (Shohih: HR. Abu Dawud no. 5067 dan At-Tirmidzi 
no. 3529) 

 الَِّذى الَ يَُضرُّ َمَع اْسِؿِه َشْىٌء فِى اْلَْرِض » -9
ِ
بِْسِم اهَّلل

َؿاءِ  ِؿقُع الَْعؾِقمُ  ،َوالَ فِى السَّ  .«َوُهَو السَّ

 “Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di 
bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Dibaca 3x. (Shohih: HR. 
Abu Dawud no. 5088) 

 لِي أَْصِؾْح  َأْستَِغقُث، بَِرْحَؿتَِك  َققُّومُ  يَا َحيُّ  َيا» -11

 .«َعقْنٍ  َفةَ َصرْ  َكْػِسي إِلَى َتؽِْؾـِي َواَل  ُكؾَُّه، َشلْكِي

 “Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri 
Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmatMu aku 
minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan 
diserahkan kepadaku sekali pun sekejap mata.” (Shohih: HR. 
Al-Hakim no. 2000) 

َوَعَؾى َكِؾَؿِة  ،َأْصبَْحـَا َعَؾى فِطَْرةِ ْاإِلْسالَمِ » -11

ٍد  َا ُمَحؿَّ ، َوَعَؾى ِمؾَِّة َأبِقْـَا ملسو هيلع هللا ىلصْاإِلْخالَِص، َوَعَؾى ِديِْن َكبِقِـّ

 .«الُْؿْشرِكِقْنَ إِبَْراِهقَْم، َحـِقًْػا ُمْسِؾًؿا َوَما َكاَن ِمَن 

 “Di waktu pagi kami di atas agama Islam, dan di atas kalimat 
ikhlas (kalimat syahadat), dan di atas agama Nabi kami 
Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, dan di atas agama 
bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, 
Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.” (Shohih: 
HR. Ahmad no. 15363) 

ٍد » -12  َربًّا، َوبِاإِْلْسالَِم ِدْيـًا، َوبُِؿَحؿَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَرِضقُْت بِاهَّلل

 .«َكبِقًّا

 “Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan 
Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sebagai Nabi.” 
Dibaca 3x. (Shohih Lighoirih: HR. Ahmad no. 18967) 

 َوبَِحْؿِدهِ: َعَدَد َخْؾِؼِه، َوِرَضا َكْػِسِه، » -13
ِ
ُسبَْحاَن اهَّلل

 .«َوِمَداَد َكِؾَؿاتِهِ  ،َوِزَكَة َعْرِشهِ 

 “Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak makhlukNya, 
seridho JiwaNya, seberat timbangan ‘ArsyNya, dan sebanyak 
tinta tulisan kalimatNya.” Dibaca 3x. (HR. Muslim no. 2726) 

 َوبَِحْؿِدهِ » -14
ِ
 .«ُسبَْحاَن اهَّلل

 “Maha Suci Allah, aku memujiNya.” Dibaca 100x atau lebih. 
(HR. Muslim no. 2692) 
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