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Donate Me
Saat ini kami
tengah me-maintenance
situs
http://liriknasyid.com,
disamping
berusaha
membuat e-book ditengah waktu luang kami,
sementara saat ini persediaan finansial kami cukup
terkuras. Kedepannya kami ingin menyewa server
yang baik dan maintenance yang memadai. Untuk
itulah kami mengharap donasi dari para donatur
yang memiliki kelebihan rejeki, jikalau sudi
menyokong usaha – usaha ini. Seberapapun donasi
dari antum sangat kami harapkan dengan
mentransfer pada :
Bank Mandiri
KCP Mulyosari Surabaya
No. Rek 141-00-0438790-8
Atas Nama : Edy Santoso.
Untuk setiap transfer, harap konfirmasi ke e-mail
(kank_agus@yahoo.com) ataupun bisa sms ke no
telp
085648055234,
guna
mempermudah
pembukuan dan cek transfer donasi dari antum.
Karena donasi tersebut bersifat amanah, insya Allah
akan kami gunakan sebaik – baiknya dan tiap bulan
akan kami usahakan untuk memberikan laporannya
pada homepage resmi kami.
Dapat juga antum memasang banner pada situs
kami dengan biaya yang sangat murah
Agus Waluyo
http://agusw.cjb.net
e-mail : kank_agus@yahoo.com
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Kata Pengantar
Alhamudulillah, segala pujian hanya tertuju
kepada Allah Rabb Semesta Alam, yang masih
memberikan segala kenikmatannya. Baik itu
kenikmatan sehat, fasilitas, dan kemauan untuk
menyelesaikan e-book Al Maksturat dalam format
PDF yang siap untuk di cetak ini.
Sebenarnya Almaksturat ini hanyalah versi PDF
dari Almaksturat Online yang saya upload lebih
dahulu dengan alamat urlnya berada di
http://liriknasyid.com/fasilitas/almaksturot.htm.
Walau begitu dalam versi ini di tambahkan catatan
kaki, untuk lebih mengetahui faedah dan kegunaan
pentingnya membaca wirid almaksturot tersebut.
Beberapa tulisan arab yang menggunakan tanda
٭, diakhir kalimatnya, merupakan tulisan yang
harus dibaca jika ingin membaca Almaksturot
Sugro. Semisal waktu sangat mepet, tetapi sedang
dalam
degradasi
diri,
silahkan
membaca
almaksturat sugro.
Terdapat juga tulisan arab yang di tanda kurung
maksudnya jika pagi hari yang dibaca yang diluar
kurung tetapi jika di sore hari di ubah dengan
bacaan yang di dalam kurung. 1. ashbahna waasbahal mulku.. diubah menjadi amsaina wa-amsal
mulku..., 2. ashana ‘ala fithratil Islam.. diubah
menjadi amsaina ‘ala fithratil Islam.. 3. allahumma
inii ashbatu minka.. diubah menjadi.. allahumma
inni amsaitu minka... 4. allahumma maa ashabah
bii.. diubah menjadi allahumma maa amsaa bii..
Kemudian di saat membaca doa terakhir
usahakan menghadirkan wajah dari para saudara –
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saudara seislam dalam benaknya dan merasakan
adanya hubungan bantin yang sangat kuat.
Jika terdapat kesalahan ayat atau tulisan
kesemuanya itu diluar kesengajaan dan akibat
kelalaian dan kebodohan saya sebagai editor
sehingga segala saran dan koreksi saya tunggu
lewat e-mail atau Yahoo Messenger.
Semoga usaha – usaha pembuatan e-book ini
diterima oleh Allah dan dicatat sebagai suatu bentuk
amal kebajikan. Amin.
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ﻴِﻢ ٭ﺮِﺟﻴﹶﻄﺎِﻥ ﺍﻟﺸ
 ﻦ ﺍﻟﻴِﻢ ِﻣﻌِﻠﻴِﻊ ﺍﹾﻟﺴِﻤ
 ﷲ ﺍﻟ
ِ ﻋﻮﹸﺫِﺑﺎﹶﺃ
"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan
yang terkutuk." (1)

•ﲔ
 ﻌﺎﹶﻟِﻤﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﷲ
ِ ﻤﺪﺤ
 ﺮِﺣﻴِﻢ • ﹶﺍﹾﻟﺣٰﻤِﻦ ﺍﻟﺮﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ﻙ ﻳﺎﻭِﺇ ﺪ ﺒﻌﻧ ﻙ ﻳﺎﺪﻳِﻦ • ِﺇﻮِﻡ ﺍﻟﻳ ﻚ
ِ ﺮِﺣﻴِﻢ • ٰﻣِﻠﺣٰﻤِﻦ ﺍﻟﺮﹶﺍﻟ
ﻦ ﻁ ﺍﱠﻟِﺬﻳ
ﺮﺍ ﹶﺻ
ِ • ﺘِﻘﻴﻢﺴ
 ﻤﻁ ﺍﹾﻟ
ﺮﺍ ﹶﺼ
 ﺎ ﺍﻟﻫِﺪﻧﲔ • ِﺍ
 ﺘِﻌﺴ
 ﻧ
ﻀۤﺎ ﱢﻟﲔ
 ﻭﹶﻻ ﺍﻟ ﻴِﻬـﻢﻋﹶﻠ ﺏ
ِ ﻀﻮ
 ﻐﻤﻴِﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻏﻴِﻬـﻢﻋﹶﻠ ﻤﺖﻌﻧﹶﺃ
﴾ ٭٧-١:﴿ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
(1)Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. (2) Segala puji bagi
Allah, Tuhan semesta alam, (3) Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang,
(4) Yang menguasai hari
pembalasan. (5) Hanya kepada Engkaulah kami
menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami
mohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang
lurus, (7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah
Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan
(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula
jalan) mereka yang sesat. (Al-Fatihah:1-7) (2)

ﺏ ﻻﹶ
 ﺘﺎﻚ ﺍﹾﻟِﻜ
 ﻢ • ٰﺫِﻟۤﺮِﺣﻴِﻢ • ﺍۤﻟـﺣٰﻤﻦِ ﺍﻟﺮﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ِ ﻴﻐﻨﻮﹶﻥ ِﺑﺎﹾﻟﺆِﻣﻳ ﲔ • ﺍﱠﻟِﺬﻳﻦ
ﺐ
 ﺘِﻘﻤﻯ ِﻟﹾﻠﻫﺪ  ِﻓﻴِﻪﻳﺐﺭ
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ﻭﺍﱠﻟِﺬﻳﻦ • ﻳﻨِﻔﹸﻘﻮﹶﻥ ﻢ ﻬﺯﹾﻗٰﻨﺭ ﻤﺎﻭِﻣ ﺼﻼﹶﺓ
 ﻤﻮﹶﻥ ﺍﻟﻳِﻘﻴﻭ
ﺒِﻠﻚﻧِﺰﹶﻝ ِﻣﻦ ﹶﻗﻣـﺂ ﹸﺃﻭ ﻚ
 ﻴﻧِﺰﹶﻝ ِﺇﹶﻟﻤـﺂ ﹸﺃﻨﻮﹶﻥ ِﺑﺆِﻣﻳ
ﻢ ﺑِﻬﺭ ﻣﻦ ﺪﻯﻫ ﻋﹶﻠﻰ ﻚ
 ﻭ ٰﻟِﺌ ﻨﻮﹶﻥ • ﹸﺃﻳﻮِﻗ ـﻢﺮِﺓ ﻫﻭِﺑﺎﻵِﺧ
﴾ ٭٥-١: ﺤﻮﹶﻥ • ﴿ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
 ﻤﹾﻔِﻠﻢ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻚ
 ﻭٰﻟِﺌﻭﹸﺃ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. (1)Alif Laam
Miim.(2) Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan
padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (3)
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib,
yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian
rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,(4)
dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an)
yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab
yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka
yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.(5) Mereka
itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan
mereka,
dan
merekalah
orang-orang
yang
beruntung. (Al-Baqarah: 1-5) (3)

ﻡ ﱠﻪﻟ ﻮﻧ ﻭﻻ ﻨ ﹲﺔﻩ ِﺳ ﺧﹸﺬﺗ ﹾﺄ ﻡ ﹶﻻ ﻴﻮﻲ ﺍﹾﻟﹶﻘ ﺤ
 ﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻪ ِﺇﻻ ﷲ ﹶﻻ ِﺇٰﻟ
ُﺍ
ﺸﹶﻔﻊ
 ﻳ ﻣﻦ ﹶﺫﺍ ﺍﱠﻟِﺬﻱ ﺽ
ِ ﺭﻣﺎ ِﻓﻲ ﺍﻷﻭ ﺕ
ِ ﻮﺍﺴٰﻤ
 ﻣﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟ
ﻭﻻ ﻬﻢﺧﹾﻠﹶﻔ ﻣﺎﻭ ﻢ ﻳِﺪﻳِﻬ ﹶﺃﻴﻦﺑ ﻣﺎ ﻢ ﻌﹶﻠﻳ  ِﺇﱠﻻ ِﺑِﺈﹾﺫِﻧِﻪﺪﻩﻨِﻋ
ﻪ ﻴﺮ ِﺳﻊ ﹸﻛ ﻭ ِﺳ ﺷﺂَﺀ ﻤﺎﻦ ِﻋﹾﻠِﻤِﻪ ِﺇ ﹼﻻ ِﺑ ﻣ ﻲٍﺀﺸ
 ﺤﻴﹸﻄﻮﹶﻥ ِﺑ
ِ ﻳ
ﻌِﻠﻲﻮ ﺍﹾﻟ ﻫﻭ ﻤﺎﻬﻩ ِﺣﹾﻔ ﹸﻈ ﺩ ﺆﻭﻳ ﻭﻻ ﺽ
 ﺭﻭﺍﻷ ﺕ
ِ ﻭﺍﺴٰﻤﺎ
 ﺍﻟ
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ﻐﻲﻦ ﺍﹾﻟ  ِﻣﺷﺪ ﺮ ﺍﻟﻴﻦﺒﺗ ﺪﻳِﻦ ﹶﻗﺪﻩ ِﻓﻲ ﺍﻟ ﺮﺍ • ﻵ ِﺇ ﹾﻛﻌ ِﻈﻴﻢﺍﹾﻟ
 ﺴ
ﻚ
 ﻤﺘﺳ ﷲ ﹶﻓﹶﻘِﺪ ﺍ
ِ ﺆِﻣﻦ ِﺑﺎﻳﻭ ﺕ
ِ ﺮ ِﺑﺎﻟﱠﻄﺎﹸﻏﻮ ﻳﹾﻜﹸﻔ ﻦ ﻤﹶﻓ
ُ ﻢ • ﺍ ﻋِﻠﻴ ﻊ ﺳِﻤﻴ ﷲ
ﷲ
ُ ﻭﺍ ﻬﺎ ﹶﻟﺼﺎﻡ
 ﻧِﻔﻮﹾﺛٰﻘﻰ ﻻ ﺍﻭِﺓ ﺍﹾﻟﺮﻌِﺑﺎﹾﻟ
ﻮِﺭﻨﺕ ِﺇﹶﻟﻰ ﺍﻟ
ِ ﻤﺎﻦ ﺍﻟﱡﻈﹸﻠ ﻣ ﻬﻢﺟﺨِﺮ
 ﻳ ﻨﻮﹾﺍﻣ ﻦ َﺀﺍ  ﺍﱠﻟِﺬﻳﻭِﻟﻲ
ﻨﻮِﺭﻦ ﺍﻟ ﻣ ﻬﻢﻧﺟﻮﺨِﺮ
 ﻳ ﺕ
 ﻢ ﺍﻟﱠﻄﺎﹸﻏﻮ ﻫﺅ ﻴﺂﻭِﻟﺮﻭﹾﺍ ﹶﺃ ﹶﻛﹶﻔﻭﺍﱠﻟِﺬﻳﻦ
•ﺪﻭﹶﻥﺧﺎِﻟ ﻬﺎﻢ ِﻓﻴ ﻫ ﻨﺎِﺭ ﺍﻟﺤﺎ ﺏ
ﺻ
 ﻚ ﹶﺃ
 ﻭٰﻟِﺌﺕ ﹸﺃ
ِ ﻤﺎِﺇﹶﻟﻰ ﺍﻟﱡﻈﹸﻠ
﴾ ٭٢٥٧-٢٥٥ : ﴿ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
(255)Allah, tidak ada Tuhan (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. Tiada 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.
(256) Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama
(Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar
daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada
Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan
putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
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Mengetahui. (257) Allah Pelindung orang-orang
yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan
orang-orang yang kafir, pelindung - pelindungnya
ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya
kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al)Baqarah: 255-257) (4

ﺽ ﻭِﺇﻥ ﺗﺒﺪﻭﹾﺍ ﻣﺎ ِﻓﻲ
ﺕ ﻭﻣﺎ ِﻓﻲ ﺍَﻷﺭ ِ
ﺴٰﻤﺎﻭﺍ ِ
ِﻟﱠﻠِﻪ ﻣﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟ 
ﺸﺂ ُﺀ
ﷲ ﹶﻓﻴﻐِﻔ ﺮ ِﻟﻤﻦ ﻳ 
ﺤﺎ ِﺳﺒﹸﻜﻢ ِﺑِﻪ ﺍ ُ
ﺨﹸﻔﻮ ﻩ ﻳ 
ﺴﹸﻜﻢ ﹶﺃ ﻭ ﺗ 
ﹶﺃﻧﹸﻔ ِ
ﷲ ﻋٰﻠﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺷﻲٍﺀ ﹶﻗِﺪﻳﺮ • َﺀﺍﻣ ﻦ
ﺸﺂ ُﺀ ﻭﺍ ُ
ﻭﻳﻌﱢﺬﺏ ﻣﻦ ﻳ 
ﺍﻟﺮ ﺳﻮﹸﻝ ِﺑﻤﺂ ﹸﺃﻧِﺰﹶﻝ ِﺇﹶﻟﻴِﻪ ِﻣﻦ ﺭﺑِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻤﺆِﻣﻨﻮﹶﻥ ﹸﻛﱞﻞ ﺁﻣ ﻦ ِﺑﺎﻟﹼﻠِﻪ
ﻭﻣﻶِﺋﹶﻜِﺘِﻪ ﻭ ﹸﻛﺘِﺒِﻪ ﻭﺭ ﺳِﻠِﻪ ﻻ ﻧﹶﻔﺮﻕ ﺑﻴ ﻦ ﹶﺃﺣ ٍﺪ ﻣﻦ ﺭ ﺳِﻠِﻪ
ﺼ ﲑ • ﻻ
ﻚ ﺍﹾﻟﻤ ِ
ﻭﹶﻗﺎﹸﻟﻮﺍ ﺳِﻤﻌﻨﺎ ﻭﹶﺃ ﹶﻃﻌﻨﺎ ﹸﻏﹾﻔﺮﺍﻧﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﻭِﺇﹶﻟﻴ 
ﺖ ﻭﻋﹶﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ
ﺴﺒ 
ﺴﺎ ﺇﻻ ﻭ ﺳﻌﻬﺎ ﹶﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﹶﻛ 
ﷲ ﻧﹾﻔ 
ﻳﹶﻜﱢﻠﻒ ﺍ ُ
ﺴﻴﻨﺂ ﹶﺃ ﻭ ﹶﺃﺧﹶﻄ ﹾﺄﻧﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ
ﺖ ﺭﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆﺍِﺧﹾﺬﻧﺂ ِﺇﻥ ﻧ ِ
ﺴﺒ 
ﺍ ﹾﻛﺘ 
ﺻﺮﺍ ﹶﻛﻤﺎ ﺣﻤﹾﻠﺘﻪ ﻋﹶﻠﻰ ﺍﱠﻟِﺬﻳ ﻦ ِﻣﻦ ﹶﻗﺒِﻠﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ
ﺤِﻤ ﹾﻞ ﻋﹶﻠﻴﻨﺂ ِﺇ 
ﺗ 
ﻒ ﻋﻨﺎ ﻭﺍﹾﻏِﻔﺮ ﹶﻟﻨﺎ
ﺤﻤﹾﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﹶﻻ ﹶﻃﺎﹶﻗﹶﺔ ﹶﻟﻨﺎ ِﺑِﻪ ﻭﺍﻋ 
ﻭﹶﻻ ﺗ 
ﺼﺮﻧﺎ ﻋﹶﻠﻰ ﺍﹾﻟـﹶﻘﻮِﻡ ﺍﹾﻟﹶﻜﺎِﻓِﺮﻳﻦ• 
ﺖ ﻣﻮﹶﻻﻧﺎ ﹶﻓﺎﻧ 
ﻭﺍﺭﺣﻤﻨﺂ ﹶﺃﻧ 
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﴾ ٭٢٨٦-٢٨٤ : ﴿ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
(284)Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada
di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau
kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan
membuat perhitungan dengan kamu tentang
perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa
yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang
dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.(285) Rasul telah beriman kepada Al Qur'an
yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
demikian
pula
orang-orang
yang
beriman.
Semuanya beriman kepada Allah, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.
(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain)
dari rasul rasul-Nya", dan mereka mengatakan:
"Kami
dengar
dan
kami
taat".
(Mereka
berdoa):"Ampunilah kami ya Tuhan kami dan
kepada Engkaulah tempat kembali".(286) Allah
tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka
berdo`a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada
kami beban yang berat sebagaimana Engkau
bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada
kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri
maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah
kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah
Al Ma’tsurat Kubra
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kami terhadap kaum yang kafir". (Al-Baqarah: 284286)

ﻮ ﻫ  ِﺇﱠﻻﻪ ﻻ ِﺇﹶﻟـﻪ ﺮِﺣﻴِﻢ • ﺍﻟـﻢ • ﺍﻟﹼﻠﺣٰﻤِﻦ ﺍﻟﺮﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴِﻢ ﺍ
 ِﺑ
﴾٢-١:ﻡ • ﴿ﺍﻝ ﻋﺮﻥ ﻴﻮﻲ ﺍﹾﻟﹶﻘ ﺤ
 ﺍﹾﻟ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Alif laam miim.
(2) Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus makhluk-Nya. (Ali Imran: 1-2)

ﻤ ﹶﻞ ﹸﻇﹾﻠﻤﹰﺎﺣ ﻦ ﻣ ﺏ
 ﺧﺎ ﺪ ﻭﹶﻗ ﻴﻮِﻡ ﺍﹾﻟﹶﻘﺤﻲ
 ﻩ ِﻟﹾﻠ ﺟﻮﻮﺖ ﺍﹾﻟ
ِ ﻨﻋﻭ
ﺨﺎﻑ
 ﻳ ﻦ ﹶﻓﹶﻠﺎ ﺆِﻣﻣ ﻮ ﻫﻭ ﺕ
ِ ﺤﺎ
 ﺼﺎِﻟ
 ﻦ ﺍﻟ ﻤـ ﹾﻞ ِﻣ ﻌﻳ ﻣﻦﻭ •
﴾١١٢-١١١:ﻀﻤﹰﺎ • ﴿ﻃﻪ
 ﻫ ﻭﹶﻟﺎ ﹸﻇﹾﻠﻤﹰﺎ
(111) Dan tunduklah semua muka (dengan
berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi
senantiasa
mengurus
(makhluk-Nya).
Dan
sesungguhnya
telah
merugilah
orang
yang
melakukan kezaliman. (112) Dan barangsiapa
mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam
keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan
perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak
(pula) akan pengurangan haknya. (Thaaha : 111 112) (4)

ﺖ
 ﻮ ﱠﻛﹾﻠﺗ ﻴِﻪﻋﹶﻠ ﻮ ﻫ ﻪ ِﺇﱠﻻ ﻪ ﻻ ِﺇﹶﻟـ ﻲ ﺍﻟﹼﻠ ﺴِﺒ
 ﺣ ﻮﹾﺍ ﹶﻓﹸﻘ ﹾﻞﻮﱠﻟﺗ ﹶﻓِﺈﻥ
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﴾ﻌﺎﺒﺳ ﴿﴾١٢٩:ﻌ ِﻈﻴِﻢ ﴿ﺍﻟﺘﻮﺑﺔﺵ ﺍﹾﻟ
ِ ﺮﻌﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﻫﻮ ﻭ
(129) Jika mereka berpaling (dari keimanan),
maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada
Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku
bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki
'Arsy yang agung". (At-Taubah: 129) (Dibaca tujuh
kali). (5)

ﻋﻮﹾﺍ ﹶﻓﹶﻠﻪﺪﺗ ﻣﺎ ﻳﹰﺎﻦ ﹶﺃ ﻤـﺣﺮﻋﻮﹾﺍ ﺍﻟﺩ ﻪ ﹶﺃِﻭ ﺍ ﻋﻮﹾﺍ ﺍﻟﹼﻠﺩ ﹸﻗ ِﻞ ﺍ
ﻬﺎ ِﺑﺨﺎِﻓﺖ
 ﺗ ﻭﹶﻻ ﻚ
 ﻼِﺗ
ﺼﹶ
 ﺮ ِﺑ ﻬﺠ
 ﺗ ﻭﹶﻻ ﻨﻰﺴ
ﺤ
 ﻤﺎﺀ ﺍﹾﻟﺳ ﺍَﻷ
ﺨﹾﺬ
ِ ﺘﻳ ﻢ ﺪ ِﻟﹼﻠِﻪ ﺍﱠﻟِﺬﻱ ﹶﻟ ﻤﺤ
 ﻭﹸﻗ ِﻞ ﺍﹾﻟ • ﻼ
ﺳِﺒﻴ ﹰ ﻚ
  ﹶﺫِﻟﻴﻦﺑ ﺘ ِﻎﺑﻭﺍ
ﻲ ﻭِﻟ ﻪﻳﹸﻜﻦ ﱠﻟ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻚ
ِ ﻤﹾﻠﻚ ِﻓﻲ ﺍﹾﻟ
 ﺷِﺮﻳ ﻪﻳﹸﻜﻦ ﱠﻟ ﻭﹶﻟـﻢ ﻭﹶﻟﺪﹰﺍ
﴾١١١-١١٠:ﺗﹾﻜِﺒﲑﹰﺍ • ﴿ﺑﻦ ﺍﺳﺮﺍﻳﻞ ﻩ ﺮﺒﻭ ﹶﻛ ﻦ ﺍﻟ ﱡﺬﱠﻝ ﻣ
(110) Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah
Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu
seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (namanama
yang
terbaik)
dan
janganlah
kamu
mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan
janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan
tengah di antara kedua itu". (111) Dan katakanlah:
"Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak
dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya
dan Dia bukan pula hina yang memerlukan
penolong
dan
agungkanlah
Dia
dengan
pengagungan yang sebesar-besarnya. (Al-Isra' :
110-111) (6)
Al Ma’tsurat Kubra
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• ﻌﻮﹶﻥﺟﺮﺗ ﻨﺎ ﹶﻟﺎﻴﻢ ِﺇﹶﻟ ﻧﹸﻜﻭﹶﺃ ﺒﺜﹰﺎﻋ ﻢ ﻨﺎ ﹸﻛﺧﹶﻠﹾﻘ ﻤﺎﻧﻢ ﹶﺃ ﺘﺒﺴ
ِﺤ
 ﹶﺃﹶﻓ
ﺵ ﺍﹾﻟﹶﻜِﺮ ِﱘ
ِ ﺮﻌﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﻮ ﻫ ﻪ ِﺇﱠﻟﺎ ﻖ ﹶﻟﺎ ِﺇﹶﻟ ﺤ
 ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻤِﻠﻪ ﺍﹾﻟ ﻌﺎﹶﻟﻰ ﺍﻟﱠﻠﺘﹶﻓ
ﻤﺎﻧﻪ ِﺑِﻪ ﹶﻓِﺈﻫﺎﹶﻥ ﹶﻟﺮﺑ ﺮ ﹶﻟﺎ ﺧﻊ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ِﺇﹶﻟﻬﹰﺎ ﺁ ﻣ ﻉ
 ﺪﻳ ﻣﻦﻭ •
ﺏ ﺍﹾﻏِﻔﺮ
 ﺭ ﻭﹸﻗﻞ • ﺮﻭﹶﻥﺢ ﺍﹾﻟﹶﻜﺎِﻓ ﻳﹾﻔِﻠ ﻪ ﹶﻟﺎ ﻧﺑِﻪ ِﺇﺭ ﻪ ِﻋﻨﺪﺑﺴﺎ
 ِﺣ
• ـﲔ
ِ ﺮﺍِﺣﻤﺮ ﺍﻟ ﻴﺧ ﺖ
 ﻭﹶﺃﻧ ﺣـﻢ ﺭﻭﺍ
﴾١١٨ -١١٥:﴿ﺍﳌﻮﻣﻨﻮﻥ
(115) Maka apakah kamu mengira, bahwa
sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara
main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan
dikembalikan kepada Kami? (116) Maka Maha
Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada
Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy
yang mulia. (117) Dan barangsiapa menyembah
tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada
suatu
dalilpun
baginya
tentang
itu,
maka
sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada
beruntung. (118) Dan katakanlah: "Ya Tuhanku
berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau
adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik." (AlMu'minun:115-118) (7)

ﻭﹶﻟﻪ • ﺤﻮﹶﻥ
 ﺼِﺒ
 ﺗ ﲔ
 ﻭِﺣ ﺴﻮﹶﻥ
 ﻤﺗ ﲔ
 ﺤﺎﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ِﺣ
 ﺒﺴ
 ﹶﻓ
• ﺮﻭﹶﻥﺗ ﹾﻈِﻬ ﲔ
 ﻭِﺣ ﻴﹰﺎﺸ
ِ ﻋﻭ ﺽ
ِ ﺭﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺕ
ِ ﻭﺍﻤﺎﺴ
 ﺪ ِﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺤ
 ﺍﹾﻟ
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ﺤﻲ
ﺖ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ 
ﺨِﺮﺝ ﺍﹾﻟﻤﻴ 
ﺖ ﻭﻳ 
ﺤ ﻲ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻤﻴ ِ
ﺝ ﺍﹾﻟ 
ﺨِﺮ 
ﻳ 
ﺨﺮﺟﻮﹶﻥ • ﻭِﻣ ﻦ
ﻚ ﺗ 
ﺽ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻮِﺗﻬﺎ ﻭ ﹶﻛﹶﺬِﻟ 
ﺤِﻴﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄﺭ 
ﻭﻳ 
ﺸﺮﻭﹶﻥ •
ﺸ ﺮ ﺗﻨﺘ ِ
ﺏ ﹸﺛ ﻢ ِﺇﹶﺫﺍ ﹶﺃﻧﺘﻢ ﺑ 
ﺁﻳﺎِﺗِﻪ ﹶﺃﹾﻥ ﺧﹶﻠﹶﻘﹸﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺍ ٍ
ﺴﹸﻜﻨﻮﺍ
ﺴﹸﻜ ﻢ ﹶﺃﺯﻭﺍﺟﹰﺎ ﱢﻟﺘ 
ﻭِﻣ ﻦ ﺁﻳﺎِﺗِﻪ ﹶﺃﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹶﻟﹸﻜﻢ ﻣ ﻦ ﹶﺃﻧﹸﻔ ِ
ﻚ ﹶﻟﺂﻳﺎ ٍ
ﺕ
ِﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ﻭﺟﻌ ﹶﻞ ﺑﻴﻨﹸﻜﻢ ﻣﻮ ﺩ ﹰﺓ ﻭﺭﺣﻤ ﹰﺔ ِﺇﱠﻥ ِﻓﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄﺭ ِ
ﺽ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﱢﻟﹶﻘﻮ ٍﻡ ﻳﺘﹶﻔﱠﻜﺮﻭﹶﻥ • ﻭِﻣ ﻦ ﺁﻳﺎِﺗِﻪ ﺧﹾﻠ ﻖ ﺍﻟ 
ﻚ ﹶﻟﺂﻳﺎ ٍ
ﺕ
ﺴﻨِﺘﹸﻜﻢ ﻭﹶﺃﹾﻟﻮﺍِﻧﹸﻜ ﻢ ِﺇﱠﻥ ِﻓﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﻑ ﹶﺃﹾﻟ ِ
ﻭﺍﺧِﺘﹶﻠﺎ 
ﲔ • ﻭِﻣ ﻦ ﺁﻳﺎِﺗِﻪ ﻣﻨﺎﻣﹸﻜﻢ ِﺑﺎﻟﱠﻠﻴ ِﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎِﺭ ﻭﺍﺑِﺘﻐﺎ ﺅ ﹸﻛﻢ
ﱢﻟﹾﻠﻌﺎِﻟِﻤ 
ﺴﻤﻌﻮﹶﻥ • ﻭِﻣﻦ
ﺕ ﱢﻟﹶﻘﻮ ٍﻡ ﻳ 
ﻚ ﹶﻟﺂﻳﺎ ٍ
ﻀِﻠِﻪ ِﺇﱠﻥ ِﻓﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﻣﻦ ﹶﻓ 
ﺴﻤﺎ ِﺀ ﻣﺎًﺀ
ﻕ ﺧﻮﻓﹰﺎ ﻭ ﹶﻃﻤﻌﹰﺎ ﻭﻳﻨﺰﹸﻝ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ 
ﺁﻳﺎِﺗِﻪ ﻳِﺮﻳﹸﻜﻢ ﺍﹾﻟﺒﺮ 
ﺕ ﱢﻟﹶﻘﻮ ٍﻡ
ﻚ ﹶﻟﺂﻳﺎ ٍ
ﺽ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻮِﺗﻬﺎ ِﺇﱠﻥ ِﻓﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﺤِﻴﻲ ِﺑِﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄﺭ 
ﹶﻓﻴ 
ﺽ ِﺑﹶﺄﻣِﺮ ِﻩ ﹸﺛ ﻢ
ﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄﺭ 
ﻳﻌِﻘﹸﻠﻮﹶﻥ • ﻭِﻣ ﻦ ﺁﻳﺎِﺗِﻪ ﹶﺃﻥ ﺗﹸﻘﻮ ﻡ ﺍﻟ 
ﺨﺮﺟﻮﹶﻥ • ﻭﹶﻟ ﻪ
ﺽ ِﺇﹶﺫﺍ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﺗ 
ِﺇﹶﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﹸﻛـﻢ ﺩﻋﻮ ﹰﺓ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄﺭ ِ
ﺽ ﹸﻛﱞﻞ ﱠﻟﻪ ﹶﻗﺎِﻧﺘﻮﹶﻥ •
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﻣﻦ ِﻓﻲ ﺍﻟ 
﴿ﺍﻟﺮﻭﻡ﴾٢٦-١٧:
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(17) Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu
kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada
di waktu subuh, (18) dan bagi-Nyalah segala puji di
langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada
petang hari dan di waktu kamu berada di waktu
(19) Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati
dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan
menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti
itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). (20)
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba
kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.
(21) Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (22) Dan di
antara
tanda-tanda
kekuasaan-Nya
ialah
menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan
bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada
yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi orang-orang yang mengetahui. (23) Dan di
antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di
waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari
sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang mendengarkan. (24) Dan di antara
tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan
kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan
dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari
langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu
sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
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Al Ma’tsurat Kubra

kaum yang mempergunakan akalnya. (25) Dan di
antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya
langit dan bumi dengan iradat-Nya. Kemudian
apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari
bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur).
(26) Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di
langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya
tunduk. (Ar-Ruum: 17-26) (8)

ِﻦ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﺏ ِﻣ
ِ ﺘﺎﺗ ِﱰﻳ ﹸﻞ ﺍﹾﻟِﻜ • ﺮِﺣﻴِﻢ • ﺣﻢﺣٰﻤِﻦ ﺍﻟﺮﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ِ ﺷِﺪﻳِﺪ ﺍﹾﻟِﻌﹶﻘﺎ ﺏ
ﺏ
ِ ﻮﺘﻭﹶﻗﺎِﺑ ِﻞ ﺍﻟ ﺐ
ِ ﻌِﻠﻴِﻢ • ﹶﻏﺎِﻓِﺮ ﺍﻟﱠﺬﻧﻌِﺰﻳِﺰ ﺍﹾﻟﺍﹾﻟ
﴾٣-١:ﲑ • ﴿ﺍﳌﻮﻣﻦ ﺼ
ِ ﻤﻴِﻪ ﺍﹾﻟﻮ ِﺇﹶﻟ ﻫ ﻪ ِﺇﱠﻟﺎ ﻮِﻝ ﹶﻟﺎ ِﺇﹶﻟِﺫﻱ ﺍﻟﱠﻄ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang (1) Haa Miim . (2)
Diturunkan Kitab ini (Al Qur'an) dari Allah Yang
Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, (3) Yang
Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras
hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia. Tiada
Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya
kepada-Nyalah kembali (semua makhluk). (AlMukmin: 1-3) (9)

ﻫﻮ ﺩِﺓ ﻬﺎﺸ
 ﻭﺍﻟ ﺐ
ِ ﻴﻐﻢ ﺍﹾﻟ ﻋﺎِﻟ ﻮ ﻫ ﻪ ِﺇﱠﻟﺎ ﻪ ﺍﱠﻟِﺬﻱ ﹶﻟﺎ ِﺇﹶﻟ ﻮ ﺍﻟﱠﻠ ﻫ
 ﻤِﻠﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻪ ِﺇﱠﻟﺎ ﻪ ﺍﱠﻟِﺬﻱ ﹶﻟﺎ ِﺇﹶﻟ ﻮ ﺍﻟﱠﻠ ﻫ • ﻢ ﺮِﺣﻴ ﺍﻟﻤﻦﺣﺮﺍﻟ
ﻚ
ﺮ ﺒﺘﹶﻜﻤﺭ ﺍﹾﻟ ﺒﺎﺠ
 ﺰ ﺍﹾﻟ ﻌِﺰﻳ ﺍﹾﻟﻴِﻤﻦﻬﻤﻦ ﺍﹾﻟ ﺆِﻣﻤﻡ ﺍﹾﻟ ﺴﹶﻠﺎ
  ﺍﻟﺪﻭﺱﺍﹾﻟﹸﻘ
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ﺒﺎِﺭﺉ ﺍﹾﻟﺨﺎِﻟﻖ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻮ ﺍﻟﱠﻠ ﻫ • ﺸِﺮ ﹸﻛﻮﹶﻥ
 ﻳ ﻤﺎﻋ ﺤﺎﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠِﻪ
 ﺒﺳ
ِ ﻭﺍﻤﺎﺴ
ﺕ
 ﻣﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟ ﻪﺢ ﹶﻟ ﺒﺴ
 ﻳ ﻨﻰﺴ
ﺤ
 ﻤﺎﺀ ﺍﹾﻟﺳ ﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄﺭ ﹶﻟ ﻮﺼ
 ﻤﺍﹾﻟ
﴾٢٤-٢٢: • ﴿ﺍﳊﺴﺮﺤِﻜﻴﻢ
 ﺰ ﺍﹾﻟ ﻌِﺰﻳﻮ ﺍﹾﻟ ﻫﻭ ﺽ
ِ ﺭﻭﺍﹾﻟﹶﺄ
(22) Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia,
Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (23)
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang
Maha
Suci,
Yang
Maha
Sejahtera,
Yang
Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara,
Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang
Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari
apa yang mereka persekutukan. (24) Dialah Allah
Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang
Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna.
Bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan bumi.
Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Al-Hasyr: 22-24) (10)

• ﻬﺎﺰﺍﹶﻟﺽ ِﺯﹾﻟ
 ﺭﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄ
ِ ﺯﹾﻟِﺰﹶﻟ ﺮِﺣﻴِﻢ • ِﺇﹶﺫﺍﺣٰﻤِﻦ ﺍﻟﺮﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴِﻢ ﺍ
 ِﺑ
• ﻬﺎﻣﺎ ﹶﻟ ﺴﺎﹸﻥ
 ﻭﹶﻗﺎﹶﻝ ﺍﹾﻟِﺈﻧ • ﻬﺎﺽ ﹶﺃﹾﺛﹶﻘﺎﹶﻟ
 ﺭﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄ
ِ ﺟﺮﺧﻭﹶﺃ
ﻣِﺌ ٍﺬﻮﻳ • ﻬﺎﺣﻰ ﹶﻟﻭﻚ ﹶﺃ
 ﺑﻫﺎ • ِﺑﹶﺄﱠﻥ ﺭﺭﺒﺎﺧﺙ ﹶﺃ
ﺪ ﹸﺤ
 ﺗ ﻣِﺌ ٍﺬﻮﻳ
ﻤ ﹾﻞ ِﻣﹾﺜﹶﻘﺎﹶﻝﻌﻳ ﻤﻦﻢ • ﹶﻓ ﻬﻤﺎ ﹶﻟﻋﻭﺍ ﹶﺃﺮﻴﺘﺎﺗﹰﺎ ﱢﻟﺷ ﺱ ﹶﺃ
 ﻨﺎ ﺍﻟﺪﺭﺼ
 ﻳ
• ﻩ ﺮﻳ ﺮﹰﺍﺷ ﺭ ٍﺓﻤ ﹾﻞ ِﻣﹾﺜﹶﻘﺎﹶﻝ ﹶﺫﻌﻳ ﻣﻦﻭ • ﻩ ﺮﻳ ﻴﺮﹰﺍﺧ ﺭ ٍﺓﹶﺫ
﴾٨-١:﴿ﺍﻟﺰﻟِﺰﻝ
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang (1) Apabila bumi
digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),
(2) dan bumi telah mengeluarkan beban-beban
berat (yang dikandung)nya, (3) dan manusia
bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?", (4)
pada hari itu bumi menceritakan beritanya, (5)
karena
sesungguhnya
Tuhanmu
telah
memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.
(6) Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya
dalam keadaan bermacam- macam, supaya
diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan
mereka, (7) Barangsiapa yang mengerjakan
kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan
melihat (balasan)nya. (8) Dan barangsiapa yang
mengerjakan
kejahatan
sebesar
dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (AlZazalah: 1-8) (11)

ﺮﻭﹶﻥ • ﹶﻟﺎﻬﺎ ﺍﹾﻟﹶﻜﺎِﻓﻳﻳﺎ ﹶﺃ ﺮِﺣﻴِﻢ • ﹸﻗ ﹾﻞﺣٰﻤِﻦ ﺍﻟﺮﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ﻧﺎﻭﹶﻟﺎ ﹶﺃ • ﺪ ﺒﻋﻣﺎ ﹶﺃ ﺪﻭﹶﻥﻋﺎِﺑ ﺘﻢﻭﹶﻟﺎ ﹶﺃﻧ • ﺪﻭﹶﻥﺒﻌﺗ ﻣﺎ ﺒﺪﻋﹶﺃ
ﻢ ﺪ • ﹶﻟﹸﻜ ﺒﻋﻣﺎ ﹶﺃ ﺪﻭﹶﻥﻋﺎِﺑ ـﻢﻭﹶﻟﺎ ﹶﺃﻧﺘ • ﺗﻢﺒـﺪﻋ ﻣﺎ ﺪ ﻋﺎِﺑ
﴾٦-١:ﻲ ِﺩﻳِﻦ • ﴿ﺍﻟﻜﻔﺮﻭﻥ ﻭِﻟ ﻨﹸﻜﻢِﺩﻳ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang . (1) Katakanlah:
"Hai orang-orang kafir, (2) Aku tidak akan
menyembah apa yang kamu sembah. (3) Dan kamu
bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. (4)
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang
kamu sembah, (5) dan kamu tidak pernah (pula)
Al Ma’tsurat Kubra
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menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. (6)
Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".
(Al-Kafirun: 1-6) (12)

• ﺢ ﺘﻭﺍﹾﻟﹶﻔ ﺮ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ﺼ
 ﻧ ﺟﺎﺀ ﺮِﺣﻴِﻢ • ِﺇﹶﺫﺍﺣٰﻤِﻦ ﺍﻟﺮﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ﺒﺢﺴ
 ﻮﺍﺟﹰﺎ • ﹶﻓﺧﹸﻠﻮﹶﻥ ِﻓﻲ ِﺩﻳِﻦ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ﹶﺃﹾﻓ ﺪ ﻳ ﺱ
 ﻨـﺎﺖ ﺍﻟ
 ﻳﺭﹶﺃﻭ
﴾٣-١:ﻮﺍﺑﹰﺎ • ﴿ﺍﻟﻨﺼﺮﺗ  ﹶﻛﺎﹶﻥﻧﻪ ِﺇﺮﻩﻐِﻔﺘﺳ ﻭﺍ ﺑﻚﺭ ﻤِﺪﺤ
 ِﺑ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang (1) Apabila telah
datang pertolongan Allah dan kemenangan, (2) dan
kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan
berbondong-bondong,
(3)
maka
bertasbihlah
dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun
kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha
Penerima taubat.(An-Nasr 1-3) (13)

ُ • ﺍﷲﺣﺪﷲ ﹶﺃ
ُ ﻮ ﺍ ﻫ ﺮِﺣﻴِﻢ • ﹸﻗ ﹾﻞﺣٰﻤِﻦ ﺍﻟﺮﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴِﻢ ﺍ
 ِﺑ
• ﺪ ﺣﻮﺍ ﹶﺃﻪ ﹸﻛﹸﻔﻳﹸﻜﻦ ﱠﻟ ﻢ ﻭﹶﻟ • ﺪ ﻳﻮ ﹶﻟ ﻢ ﻭﹶﻟ ﺪ ﻳِﻠ ﻢ ﺪ • ﹶﻟ ﻤﺼ
 ﺍﻟ
﴾ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭٤-١:﴿ﺍﻻﺧﻼﺹ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Katakanlah:
"Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, (2) Allah adalah
Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala
sesuatu.(3) Dia tiada beranak dan tiada pula
diperanakkan, (4) dan tidak ada seorang pun yang
setara dengan Dia." (Al-Ikhlas:1-4) (tiga kali)
14
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ﺏ ﺍﹾﻟﹶﻔﹶﻠ ِﻖ • ِﻣﻦ
 ﺮﻋﻮﹸﺫ ِﺑﺮِﺣﻴِﻢ • ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﺣٰﻤِﻦ ﺍﻟﺮﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ﺮ ﺷ ﻭِﻣﻦ • ﺐ
 ﻭﹶﻗ ﺮ ﹶﻏﺎ ِﺳٍﻖ ِﺇﹶﺫﺍ ﺷ ﻭِﻣﻦ • ﻖ ﺧﹶﻠ ﻣﺎ ﺮ ﺷ
• ﺴـﺪ
 ﺣ ﺣﺎ ِﺳـ ٍﺪ ِﺇﹶﺫﺍ ﺮﺷ ﻭِﻣﻦ • ﻌﹶﻘِﺪﺕ ِﻓﻲ ﺍﹾﻟ
ِ ﻨﱠﻔﺎﹶﺛﺎﺍﻟ
﴾ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭٥-١:﴿ﺍﻟﻔﻠﻖ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Katakanlah:
"Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai
subuh,(2) dari kejahatan makhluk-Nya,(3) dan dari
kejahatan malam apabila telah gelap gulita,(4) dan
dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang
menghembus pada buhul-buhul,(5) dan dari
kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki."
(Al-Falaq:1-5) (tiga kali)

•ﺱ
ِ ﻨﺎﺏ ﺍﻟ
 ﺮﻋﻮﹸﺫ ِﺑﺮِﺣﻴِﻢ • ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﻤِﻦ ﺍﻟﺣﺮﺴِﻢ ﺍﻟﹼﻠِﻪ ﺍﻟ
 ِﺑ
•ﺱ
ِ ﻨﺎﺨ
 ﺱ ﺍﹾﻟ
ِ ﻮﺍﺳ ﻮﺮ ﺍﹾﻟ ﺷ ﺱ • ِﻣﻦ
ِ ﻨﺎﺱ • ِﺇﹶﻟِﻪ ﺍﻟ
ِ ﻨﺎﻚ ﺍﻟ
ِ ﻣِﻠ
•ﺱ
ِ ﻨﺎ ﺍﻟﻨِﺔ ﻭﺠ
ِ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺱ • ِﻣ
ِ ﻨﺎﺪﻭِﺭ ﺍﻟﺻ
  ِﻓﻲﺳِﻮﺱ ﻮﻳ ﺍﱠﻟِﺬﻱ
﴾ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭٦-١:﴿ﺍﻟﻨﺎﺱ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Katakanlah:
"Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara
dan menguasai) manusia.(2) Raja manusia.(3)
Sembahan manusia.(4) dari kejahatan (bisikan)
setan
yang
biasa
bersembunyi,(5)
yang
membisikkan
(kejahatan)
ke
dalam
dada
Al Ma’tsurat Kubra
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manusia.(6) dari (golongan) jin dan manusia." (AnNaas:1-6) (tiga kali) (14)

ﺪِﻟﱠﻠِﻪﻤﺤ
 ﻭﺍﹾﻟ ﻚ ِﻟﱠﻠِﻪ
 ﻤﹾﻠﺲ( ﺍﹾﻟ
 ﻣﻭﹶﺃ ﻨﺎﻴﺴ
 ﻣ )ﹶﺃﺒﺢﺻ
 ﻭﹶﺃ ﻨﺎﺤ
 ﺒﺻ
 ﹶﺃ
ﺭ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭ ﻮﺸ
 ﻨﻴِﻪ ﺍﻟ ِﺇِﻟﻮ ﻭ ﻫ ﻪ ِﺇﱠﻻ ﻪ ﹶﻻ ِﺇﻟ ﹶﻟﻳﻚﺷِﺮ ﹶﻻ
"Kami berpagi hari dan berpagi hari pula
kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada
sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia dan
kepada-Nya tempat kembali." (tiga kali) (15)

ِﻼﺹ
ﺧ ﹶﻤِﺔ ﺍ ِْﻹﻭ ﹶﻛِﻠ ﻼِﻡ
ﺳ ﹶ ﺮِﺓ ﺍ ِْﻹﻋﹶﻠﻰ ِﻓﹾﻄ (ﻨﺎﻴﺴ
 ﻣﻨﺎ )ﹶﺃﺤ
 ﺒﺻ
 ﹶﺃ
ﻋﹶﻠﻰ ِﻣﱠﻠِﺔﻭ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴِﻪﻋﹶﻠ ﺻﱠﻠﻰ ﺍﻟﱢﻠﻪ
 ﻤ ٍﺪﺤ
 ﻣ ﻨﺎﻴﻧِﺒ ﻋﹶﻠﻰ ِﺩِﻳِﻦﻭ
ﻦ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭ ﻴﺸِﺮ ِﻛ
 ﻤﻦ ﺍﹾﻟ ﻣﺎ ﹶﻛﺎﹶﻥ ِﻣﻭ ﻴ ﹰﻔﺎﺣِﻨ ﻢ ﻴﺮﺍِﻫﺑﻨﺎ ِﺇﻴﹶﺃِﺑ
"Kami berpagi hari di atas fitrah Islam, di atas
kata keikhlasan, di atas agama Nabi kami:
Muhammad saw, dan diatas millah bapak kami:
Ibrahim yang hanif. Dan ia bukan termasuk
golongan orang - orang yang musyrik."(tiga kali) (16)

ٍﻴﺔﻋﺎِﻓﻭ ﻤ ٍﺔﻌﻰ ِﻧ ﻚ ِﻓ
 ﻨﺖ( ِﻣ
 ﻴﺴ
 ﻣ )ﹶﺃﺤﺖ
 ﺒﺻ
  ﹶﺃﻧﻰﻢ ِﺇ ﻬﹶﺍﻟﱠﻠ
ﻴﺎﻧﺪﻙ ِﻓﻰ ﺍﻟ ﺮﺘﻭ ِﺳ ﻚ
 ﺘﻴﻋﺎِﻓﻭ ﺘﻚﻤﻌﻰ ِﻧ ﻋﹶﻠ ﺘ ٍﺮ ﹶﻓﹶﺄ ِﺗـﻢﻭ ِﺳ
ﺮِﺓ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭َﺍﻵِﺧ
"Ya Allah, sesungguhnya aku berpagi hari dariMu
dalam
kenikmatan,
kesehatan,
dan
perlindungan.
Maka
sempurnakanlah
untukku
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kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu itu, di
dunia dan akhirat." (tiga kali) (17)

ﺧﹾﻠِﻘﻚ ﻦ ﺣ ٍﺪِﻣﻭ ِﺑﹶﺄ ﻤ ٍﺔ ﹶﺃﻌﻦ ِﻧ ﻰ ِﻣ ( ِﺑﻣﺲ )ﹶﺃﺒﺢﺻ
 ﻣﺎ ﹶﺃ ﻬﻢﹶﺍﻟﱠﻠ
ﺸﹾﻜﺮ
 ﻚ ﺍﻟ
 ﻭﹶﻟ ﺪ ﻤﺤ
 ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻚ ﹶﻓﹶﻠ
  ﹶﻟﻳﻚﺷِﺮ  ﹶﻻﺪﻙﺣ  ﻭﻨﻚﹶﻓِﻤ
﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭
"Ya Allah, kenikmatan yang aku atau salah
seorang dari makhluk-Mu berpagi hari dengannya,
adalah dari-Mu semata; tiada sekutu bagi-Mu. Maka
bagi-Mu segala puji dan rasa syukur." (tiga kali) (18)

ﻴـِﻢﻋ ِﻈﻭ ﻚ
 ﺟِﻬﻭ ﺠﻼِﻝ
 ﺒِﻐﻲ ِﻟﻨﻳ ﻤﺎ ﹶﻛﻤﺪﺤ
 ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﺑﻰ ﹶﻟﺭﻳﺎ
ﻚ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭
 ﺳﹾﻠﹶﻄﺎِﻧ
"Ya Rabbi, bagi-Mu segala puji sebagaimana
seyogyanya
bagi
kemuliaan
wajah-Mu
dan
keagungan kekuasaan-Mu." (tiga kali) (19)

ﻮ ﹰﻻﺳ ﺭ ﻴﺎ ﻭﻧِﺒ ﻤ ٍﺪﺤ
 ﻭِﺑ ﻨﺎﻳﻼِﻡ ِﺩ
ﺳ ﹶ ﻭِﺑﺎ ِْﻹ ﺑﺎﺭ ﺖ ِﺑﺎﻟﱠﻠِﻪ
 ﻴﺿ
ِ ﺭ
﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭
"Aku rela dengan Allah sebagai Tuhan, Islam
sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan
Rasul." (tiga kali) (21)

ﺮ ﻋ ﻧﹶﺔﻭِﺯ ﺴِﻪ
ِ ﻧﹾﻔ ﺿﺎ
 ﻭِﺭ ﺧﹾﻠِﻘِﻪ ﺩ ﺪﻋ ﻤِﺪ ِﻩﺤ
 ﻭِﺑ ﺤﺎﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠِﻪ
 ﺒﺳ
Al Ma’tsurat Kubra
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ﻤﺎِﺗِﻪ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭ﺩ ﹶﻛِﻠ ﺪﺍﻭِﻣ ِﺷِﻪ
"Maha suci Allah dan pujian bagi-Nya; sebanyak
bilangan makhluk-Nya serela diri-Nya setimbangan
'Arasy-Nya dan sebanyak tinta (bagi) kata - kataNya." (tiga kali) (22)

ﻭﹶﻻِﻓﻰ ﺽ
ِ ﺭﻰٌﺀ ِﻓﻰ ﹾﺍَﻷﺷ ﺳِﻤِﻪ ﻊ ﺍ ﻣﺮﻀ
 ﻳ ﺴِﻢ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ﺍﱠﻟِﺬﻯﹶﻻ
 ِﺑ
ﻢ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭ ﻴﻌِﻠﻊ ﺍﹾﻟ ﻴﺴِﻤ
 ﻮ ﺍﻟ ﻫﻭ ﻤﺎ ِﺀﺴ
 ﺍﻟ
"Dengan nama Allah, yang bersama nama-Nya
tidak celaka sesuatupun yang ada di bumi dan di
langit. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui." (tiga kali)

ﻭ ﻪ ﻤﻌﹶﻠﻧ ﻴﹰﺌﺎـﻚ ﺷ
  ِﺑﺸِﺮﻙ
 ﻧ ﻦ ﹶﺃﹾﻥ ﻚ ِﻣ
 ﻮﹸﺫِﺑﻌﻧ ﻧﺎ ِﺇﻬـﻢ ﹶﺍﻟﱠﻠ
 ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭ﻤﻪﻌﹶﻠﻧ ﻤﺎ ﹶﻻ ِﻟﺮﻙﻐِﻔﺘﺳ َ
"Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung
kepada-Mu dari menyekutukan Engkau dengan
sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun
kepada-Mu untuk sesuatu yang tidak kami ketahui."
(tiga kali) (23)

ﻖ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭ ﺧﹶﻠ ﻣﺎ ﺮ ﺷ ﻦ ﺕ ِﻣ
ِ ﻣﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﱠﻠِﻪ ﺍﻟ
ِ ﻤﺎﻮﹸﺫ ِﺑﹶﻜِﻠﻋﹶﺃ
"Aku berlindung dengan Kalimatullah yang
sempurna, dari kejahatan (makhluk) yang Dia
ciptakan." (tiga kali) (24)
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ﻚ ِﻣﻦ
 ﻮﹸﺫِﺑﻋﻭﹶﺃ ﺰِﻥﺤ
 ﻭﺍﹾﻟ ﻢ ﻬﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻮﹸﺫِﺑﻋ ﹶﺃﻧﻰ ِﺇﻬﻢﹶﺍﻟﱠﻠ
ﻚ
 ﻮﹸﺫِﺑﻋﻭﹶﺃ ﺨ ِﻞ
 ﺒﻭﺍﹾﻟ ﺒِﻦﺠ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻮﹸﺫِﺑﻋﺴ ِﻞ ﻭﹶﺃ
 ﻭﺍﹾﻟﹶﻜ ﺠِﺰ
 ﻌﺍﹾﻟ
ﺟﺎِﻝ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭ﺮﻬِﺮﺍﻟﻭﹶﻗ ﻳِﻦﺪﺒِﺔ ﺍﻟﻦ ﹶﻏﹶﻠ ِﻣ
"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa
gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan,
dan sifat pengecut dan bakhil, dan dari tekanan
hutang dan kesewenang - wenangan orang." (tiga
kali) (25)

ﻬـﻢ ﻤِﻌﻰ ﹶﺍﻟﱠﻠﺳ ﻰ ِﻓﻰ ﻋﺎِﻓِﻨ ﻢ ﻬﻰ ﹶﺍﻟﱠﻠ ﺪ ِﻧ ﺑ ﻰ ﻰ ِﻓ ﻋﺎِﻓِﻨ ﻬﻢﹶﺍﻟﱠﻠ
ﻯ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭
 ﺼِﺮ
 ﺑ ﻰ ِﻓﻰ ﻋﺎِﻓِﻨ
"Ya Allah, sehatkan badanku; Ya Allah, sehatkan
pendengaranku; Ya Allah, sehatkan penglihatanku."
(tiga kali)

ﻚ
 ﻮﹸﺫِﺑﻋﻰ ﹶﺃ ﻧﻢ ِﺇ ﻬﻭﺍﹾﻟﹶﻔﹾﻘِﺮ ﹶﺍﻟﱠﻠ ﻦ ﺍﹾﻟﹸﻜﹾﻔِﺮ ﻚ ِﻣ
 ﻮﹸﺫِﺑﻋ ﹶﺃﻧﻰ ِﺇﻬﻢﹶﺍﻟﱠﻠ
﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭ﻧﺖﻪ ِﺇﱠﻻ ﹶﺃ ﺒِﺮ ﹶﻻ ِﺇﻟﺏ ﺍﹾﻟﹶﻘ
ِ ﻋﹶﺬﺍ ﻦ ِﻣ
"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari
kekufuran dan kefakiran; ya Allah, aku berlindung
kepada-Mu dari adzab kubur. Tiada Tuhan kecuali
Engkau." (tiga kali) (26)

ﻧﺎﻭﹶﺃ ﻙ ﺪﺒﻋ ﻧﺎﻭﹶﺃ ﻰ ﺘِﻨﺧﹶﻠﹾﻘ ﺖ
 ﻧﻪ ِﺇﱠﻻ ﹶﺃ ﺑﻰ ﹶﻻ ِﺇﻟﺭ ﺖ
 ﻧ ﹶﺃﻬﻢﹶﺍﻟﱠﻠ
ﻣﺎﺮﺷ ﻦ ﻚ ِﻣ
 ﻮﹸﺫ ِﺑﻋ ﹶﺃﻌﺖﺘﹶﻄﺳ ﻣﺎﺍ ﻙ ﻋـِﺪ ﻭﻭ ﻬِﺪﻙﻋ ﻋﹶﻠﻰ
Al Ma’tsurat Kubra
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ﻧﻪﻰ ﹶﻓِﺈ ﺮِﻟﻰ ﹶﻓﺎﹾﻏِﻔ ﻧِﺒﻮ ُﺀ ِﺑﹶﺬﺑﻭﹶﺃ ﻰ ﻋﹶﻠ ﻤِﺘﻚﻌ ِﺑِﻨﻮ ُﺀﹶﻟﻚﺑﺖ ﹶﺃ
 ﻌﻨﺻ

ﺖ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭
 ﻧ ِﺇﱠﻻﹶﺃﻮﺏﻧﺮ ﺍﻟ ﱡﺬ ﻐِﻔﻳﹶﻻ
"Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan
kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku
adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu,
semampuku.
Aku
mohon
perlindungan
dari
kejelekan perbuatku. Aku mengakui banyaknya
nikmat-Mu (yang Engkau anugerahkan) kepadaku
dan aku mengakui dosa - dosaku, maka ampunilah
aku. Karena sesungguhnya tiada yang mengampuni
dosa - dosa melainkan Engkau." (tiga kali) (27)

ﻮﺏﺗ ﹶﺃﻡ ﻭ ﻮﻴﻰ ﺍﹾﻟﹶﻘـ ﺤ
 ﻮ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻪ ِﺇﱠﻻ ﻯ ﹶﻻ ِﺇﻟ
 ﻪ ﺍﱠﻟِﺬ  ﺍﻟﱠﻠﻐِﻔﺮﺘﺳ ﹶﺃ
ﻴِﻪ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭ِﺇﹶﻟ
"Aku mohon ampun kepada Allah, yang tiada
Tuhan kecuali Dia, Yang Maha Hidup kekal dan
senantiasa mengurus (makhluk-Nya) dan kepadaNya aku bertaubat." (tiga kali) (28)

ٍﻤﺪﺤ
 ﻣ ﻧﺎﻴِﺪﺳ ﻋﹶﻠﻰﹶﺍِﻝ ﻤ ٍﺪ ﻭﺤ
 ﻣ ﻧﺎﻴِﺪﺳ ﻋﹶﻠﻰ ﺻ ﱢﻞ
 ﻢ ﻬﺍﱠﻟﻠ
ﺮﺍِﻫﻴﻢﺑﻧﺎﺇﻴِﺪﺳ ﻋﹶﻠﻰﹶﺍِﻝﻭ ﻢ ﺮﺍِﻫﻴﺑﻧﺎ ﺇﻴِﺪﺳ ﻋﹶﻠﻰ ﺖ
 ﺻﱠﻠِﻴ
 ﻤﺎﹶﻛ
ﻤ ٍﺪﺤ
 ﻣ ﻧﺎﻴِﺪﺳ ﻋﹶﻠﻰ ﹶﺍِﻝﻭ ﻤ ٍﺪﺤ
 ﻣ ﻧﺎﻴِﺪﺳ ﻋ ﹶﻞ ﺑﺎِﺭﻙﻭ
ﺮﺍِﻫﻴـﻢﺑﻧﺎ ﺇﻴِﺪﺳ ﻋﹶﻠﻰ ﹶﺍِﻝﻭ ﺮﺍِﻫﻴﻢﺑﻧﺎ ﺇﻴِﺪﺳ ﻌﹶﻠﻰﺘﺭ ﹾﻛﺑﺎﻤﺎﹶﻛ
ﺮﺍ﴾ ٭ ﴿ﻋﺸﺠﻴﺪ
ِ ﻣ ﺣِﻤﻴﺪ ﻧﻚﲔ ﺇ
 ﻌﺎ ِﹶﳌِﻓﻲ ﺍﹾﻟ
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"Ya
Allah
berikanlah
shalawat
kepada
Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana
telah Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga
Ibrahim. Berikanlah barakah kepada Muhammad
dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah
Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga
Ibrahim. Dia alam ini, Engkaulah yang Maha Terpuji
lagi Maha Mulia." (sepuluh kali) (29)

ﺒﺮﷲ ﺃ ﹾﻛ
ُ ﷲﻭﺍ
ُ  ﺇﻻ ﺍﻭﻻﺇٰﻟﻪ ﷲ
ِ  ﺍﻤﺪﺤ
 ﷲ ﻭﺍﹾﻟ
ِ ﺤﺎﹶﻥ ﺍ
 ﺒﺳ
﴿ﻣﺎﺋﺔ﴾ ٭
"Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada
Tuhan melainkan Allah dan Allah Mahabesar."
(seratus kali) (30)

ﺪ ﻤﺤ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﻚ
 ﻤﹾﻠﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻟﹸﺔ ﹶﻟﺷِﺮﻳﻚ ﻩ ﻻ ﺪﺣﻭ ﷲ
ُ  ﺇﻻ ﺍﻻ ﺇٰﻟﻪ
ﺮ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭ ﻲٍﺀ ﹶﻗِﺪﻳﺸ
 ﻋﹶﻠﻰ ﹸﻛﱢﻠﻮﻫﻭ
"Tiada Tuhan melainkan Allah semata, yang
tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagiNya segala puji, dan Dia berkuasa atas segala
sesuatu." (sepuluh kali) (31)

ﺖ
 ﻧﻪ ِﺇﱠﻻ ﹶﺃ ﺪ ﹶﺃﹾﻥ ﹶﻻ ِﺇﻟ ﻬـ ﺷ  ﹶﺃﻤِﺪﻙﺤ
 ﻭِﺑ ﻬـﻢ  ﺍﻟﱠﻠﻧﻚﺤﺎ
 ﺒﺳ
ﻚ ﴿ﺛﻼﹰﺛﺎ﴾ ٭
 ﻴﺏ ِﺇﹶﻟ
 ﻮﺗﻭﹶﺃ ﻙ ﺮﻐِﻔﺘﺳ ﹶﺃ
"Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji
bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan
Al Ma’tsurat Kubra
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melainkan Engkau. aku mohon
bertaubat kepada-Mu." (tiga kali) (32)

ampun

dan

ﻚ
 ﻮِﻟﺳ ﺭﻭ ﻚ
 ﻴﻧِﺒﻭ ﻙ ﺒِﺪﻋ ﻤ ٍﺪﺤ
 ﻣ ﻧﺎﻴِﺪﺳ ﻋﹶﻠﻰ ﺻﱢﻠﻰ
 ﻢ ﻬﹶﺍﻟﱠﻠ
ﻣﺎ ﺩ ﺪﻋ ﻤﺎﻴﺴِﻠ
 ﺗ ﻢ ﺳﱢﻠ ﻭ ﺤِﺒِﻪ
ﺻ
 ﻭ ﻋﹶﻠﻰ ﺍِﻟِﻪﻭ ﻰ ﻣﻰ ﺍ ْ ُﻷ ﻨِﺒﺍﻟ
ﺽ
 ﺭﻭﺍ ﻚ
 ﺑﺘﺎﻩ ِﻛ ﺼﺎ
 ﺣﻭﹶﺃ ﻤﻚﻂ ِﺑِﻪ ﹶﻗﹶﻠ
ﺧ ﱠﻭ ﻤﻚﺩ ِﺑِﻪ ِﻋﹾﻠ ﺣﺎﹶﺃ
ﻰ ﻭ ﻋِﻠ ﻤﺎﹶﻥ ﻭﻋﹾﺜ ﺮ ﻭ ﻤﻋ ﺑﹾﻜ ٍﺮ ﻭ ﻨﺎ ﹶﺃِﺑﻰﺩﺍِﺗ ﺳﺎ ﻦ ﻋ ﻢ ﻬﺍﻟﱠﻠ
ﺴﺎ ٍﻥ
 ﺣﻢ ِﺑِﺈ ﻴِﻬﺗﺎِﺑِﻌ ﻦ ﻭ ﻴﺘﺎِﺑِﻌﻋِﻦ ﺍﻟ  ﻭﻴﻦﻤِﻌﺟ ﺑِﺔ ﹶﺃﺤﺎ
ﺼ
 ﻋِﻦ ﺍﻟ
ﻳِﻦ ٭ﺪﻮِﻡ ﺍﻟﻳ ِﺇﹶﻟﻰ
"Ya Allah berikanlah shalawat kepada Nabi
Muhammad; hamba-Mu, nabi-Mu, dan Rasul-Mu;
Nabi yang ummi. Juga kepada keluarga dan para
sahabatnya serta berilah keselamatan sebanyak
yang terjangkau oleh ilmu-Mu; yang tergores oleh
pena-Mu, dan yang terangkum oleh kitab-MU.
Ridhailah ya Allah, para pemimpin kami: Abu Bakar,
Umar, Utsman, dan Ali, semua sahabat, semua
tabi'in dan orang - orang yang mengikuti mereka
sampai hari pembalasan."

ﻋﹶﻠﻰ ﻡ ﻼ
ﺳ ﹶ ﻭ ﻮﹶﻥﺼﹸﻔ
ِ ـﻤﺎ ﻳﻋ ﺰِﺓﺏ ﺍﹾﻟِﻌ
 ﺭ ﺑﻚﺭ ﺤﺎﹶﻥ
 ﺒـﺳ
ﻦ ٭ ﻴﻌﺎﹶﻟِﻤﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﺪﻟﱠﻠِﻪﻤﺤ
 ﻭﺍﹾﻟ ﻦ ﻴﺳِﻠ ﺮﻤﺍﹾﻟ
"Mahasuci Tuhanmu; Tuhan kemuliaan, dari apa
- apa yang mereka sifatkan. Keselamatan semoga
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tercurah kepada para utusan dan segala puji bagi
Allah, Tuhan sekalian Alam."

ﺗ ِﱰﻉﻭ ﺸﺎﺀ
 ﺗ ﻣﻦ ﻚ
 ﻤﹾﻠﺆِﺗﻲ ﺍﹾﻟﺗ ﻚ
ِ ﻤﹾﻠﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻣﺎِﻟ ﻢ ﻬﹸﻗ ِﻞ ﺍﻟﱠﻠ
ﻙ ﻴِﺪﺸﺎﺀ ِﺑ
 ﺗ ﻣﻦ ﺗِﺬ ﱡﻝﻭ ﺸﺎﺀ
 ﺗ ﻣﻦ ﺰ ﺗِﻌﻭ ﺸﺎﺀ
 ﺗ ﻤﻦ ِﻣﻤﹾﻠﻚﺍﹾﻟ
ﻬﺎِﺭﻨﻴ ﹶﻞ ِﻓﻲ ﺍﹾﻟﺞ ﺍﻟﱠﻠ ﺗﻮِﻟ • ﺮ ﻲٍﺀ ﹶﻗِﺪﻳﺷ ﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻋﹶﻠ ﻧﻚﺮ ِﺇ ﻴﺨ
 ﺍﹾﻟ
ِ ﻴﻤﻦ ﺍﹾﻟ ﻲ ِﻣ ﺤ
ﺖ
  ﺍﹾﻟﺨِﺮﺝ
 ﺗﻭ ﻴ ِﻞﺭ ِﻓﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﻬﺎﻨﺞ ﺍﻟ ﺗﻮِﻟﻭ
ٍ ﺴﺎ
ﺏ
 ﻴِﺮ ِﺣﻐﺸﺎﺀ ِﺑ
 ﺗ ﻣﻦ ﻕ
 ﺯﺮﺗﻭ ﻲ ﺤ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺖ ِﻣ
 ﻴﻤﺝ ﺍﹶﻟ
 ﺨِﺮ
 ﺗﻭ
﴾ ٭٢٧-٢٦:﴿ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
(26)
Katakanlah:
"Wahai
Tuhan
Yang
mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan
kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau
cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan
Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di
tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (27)
Engkau masukkan malam ke dalam siang dan
Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau
keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau
keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau
beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa
hisab (batas)." (Ali Imran:26-27)
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ﻮﺍ ﺕﺻ
 ﻭﹶﺃ ﻙ ﻬﺎِﺭﻧ ﺭ ﺑﺎﺩ ﻭِﺇ ﻴِﻠﻚﺒﺎﹸﻝ ﹶﻟﻫـﹶﺬﺍ ِﺇﹾﻗ  ِﺇﱠﻥﻬـﻢ ﹶﺃﻟﱠﻠ
ﺮِﻟﻰ ٭ﻚ ﹶﻓﺎﹶﻏِﻔ
 ﻋﺎِﺗﺩ
"Ya Allah, sesungguhnya ini adalah malam-Mu
yang telah menjelang dan siang-Mu yang tengah
berlalu serta suara - suara penyeru-Mu, maka
ampunilah aku."

ﻋﹶﻠﻰ ﺖ
 ﻌﻤﺘﺟﺏ ﹶﻗِﺪﺍ
 ﻮﻫِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟﹸﻘﹸﻠ ﻢ ﹶﺃﱠﻥ ﻌﹶﻠﺗ ﻧﻚﻢ ِﺇ ﻬﹶﺃﻟﱠﻠ
ﻮِﺗﻚﻋﺩ ﻋﹶﻠﻰ ﺕ
 ﺪﺣﻮﺗﻭ ﻚ
 ﻋِﺘﻋﹶﻠﻰ ﹶﻃﺎ ﺖ
 ﺘﹶﻘﻭﺍﹾﻟ ﺒِﺘﻚﺤ
 ﻣ
ﻡ ﻭﹶﺍ ِﺩ ﻬﺎﺘﺭﺍِﺑﹶﻄ ﻢ ﻬﻮﱢﺛ ِﻖ ﺍﻟﱠﻠ ﹶﻓﻌِﺘﻚﻳﺷِﺮ ﺮِﺓﺼ
 ﻧ ﻋﹶﻠﻰ ﺪﺕﻫﻌﺎﺗﻭ
ﻮﺍ ﻭﺒﺨ
 ﻳﻯ ﹶﻻ
 ﻙ ﺍﱠﻟِﺬ ﻮِﺭﻨﻫﺎ ِﺑﻸ
َ ﻣﻭﺍ ﻬﺎﺒﹶﻠﺳ ﻫﺎﻫِﺪﻭﺍ ﻫﺎﺩ ﻭ
ﻮﱡﻛ ِﻞﺘﻴ ِﻞ ﺍﻟﺟِﻤﻭ ﻚ
 ﻤﺎِﻥ ِﺑﻳﺾ ﺍ ِْﻹ
ِ ﻴﻫﺎ ِﺑﹶﻔﺭﻭﺪﺻ
 ﺡ
 ﺮﺷ ﺍ
ﻰ ﺩِﺓ ِﻓ ﺎﺸﻬ
 ﻋﹶﻠﻰ ﺍﻟ ﻬﺎﺘﻭﹶﺃِﻣ ﻚ
 ﻌِﺮﹶﻓِﺘﻤﻬﺎ ِﺑﺣِﻴﻭﹶﺃ ﻴﻚﻋﹶﻠ
. ﻦ ﻴ ﺁِﻣﻬﻢ ﹶﺍﻟﱠﻠ، ﺮ ﻴﺼ
ِ ﻨ ﺍﻟﻌﻢﻭِﻧ ﻮﹶﻟﻰﻤﻢ ﺍﹾﻟ ﻌ ِﻧﻧﻚ ِﺇﻴِﻠﻚﺳِﺒ
ﺤِﺒِﻪ
ﺻ
 ﻭ ﻋﹶﻠﻰ ﹶﺍﻟِﻪ ﻭ ﻤـ ٍﺪ ﺤ
 ﻣ ﻧﺎﻴِﺪﺳ ﻋﹶﻠﻰ ﻬـﻢ ﺻﱢﻠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻭ
 ٭ﺳﹼﻠﻢ ﻭ
"Ya
Allah,
sesungguhnya
Engkau
Maha
Mengetahui bahwa hati - hati ini telah berkumpul
untuk mencurahkan mahabbah hanya kepada-Mu,
bertemu untuk taat kepada-Mu, bersatu dalam
rangka menyeru (di jalan)-Mu, dan berjanji setia
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untuk membela syariat-Mu, maka kuatkanlah ikatan
pertaliannya,
ya
Allah,
abadikanlah
kasih
sayangnya, tunjukkanlah jalannya dan penuhilah
dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup,
lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan
keindahan tawakal kepada-Mu, hidupkanlah dengan
ma'rifah-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik - baik
pelindung dan sebaik - baik penolong. Amin. Dan
semoga shalawat serta salam selalu tercurah
kepada Muhammad, kepada keluarganya, dan
kepada semua sahabatnya."
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Catatan Kaki :
1. Allah swt. berfirman,
Maka jika kamu membaca Al-Quran, mintalah
perlindungan kepada Allah dari godaan setan
yang terkutuk.”
Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Anas ra. dari
Nabi saw. bahwa beliau bersabda,
Barangsiapa
di
waktu
pagi
mengatakan
a’udzubilahis sami’il alim..., dia akan dibebaskan
dari gangguan setan hingga sore.”
2. Hadits Ubai bin Ka’ab ra. menceritakan, bahwa
Rasulullah saw. bersabda,
“Demi Dzat yang jiwaku berada dalam
genggaman tangan-Nya. tidaklah diturunkan
dalam Taurat, Zabur, Injil, atau Furqan yang
sebanding dengan Al-Fatihah. Sesungguhnya ia
merupakan tujuh ayat yang dibaca berulang –
ulang
dan
Quran
yang
agung
yang
dianugerahkan kedapadaku.” (HR. Tirmidzi dan
ia mengatakan, “Hadits hasan shahih)
Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang
lainnya dengan sanad dari Ubay bin Ka’ab dari
Nabi saw. bahwa beliau saw. bersabda,
“Setiap pekerjaan yang bermanfaat yang tidak
dimulai dengan Bismillahirrahmanir-rahim. maka
perkara itu terputus.” Artinya amal itu sedikit
nilai berkahnya.
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3. Diriwayatkan oleh Ad-Darami dan Al-Baihaqi
dalam Asy syu’ab dari Ibnu Mas’ud ra. bahwa
dia berkata, “Barangsiapa membaca sepuluh
ayat dari surat Al-Baqarah di permulaan siang,
maka ia tidak akan didekati oleh setan sampai
sore. Dan jika membaca sore hari maka ia tidak
akan didekati oleh setan sampai pagi dan ia
tidak akan melihat sesuatu yang dibenci pada
keluarga dan hartanya.”
Diriwayatkan juga oleh Ath-thabrani dalam kitab
Al-Kabir dan Al-Hakim dalam Shahihnya, dari
Ibnu Mas’ud ra., Nabi saw. bersabda,
“Barangsiapa membaca sepuluh ayat; empat
ayat dari awal surat Al-Baqarah, ayat kursi dan
dua ayat sesudahnya, serta ayat – ayat terakhir
dari Al-Baqarah tersebut, maka rumahnya tidak
akan dimasuki oleh syetan sampai pagi.”
4. Dari Al-Qasim bin Abdurrahman ra., dari Nabi
saw. bahwa asma Allah yang agung itu ada pada
tiga surat dalam Al-Qur’an yakni : surat Al
Baqarah, Ali Imran, dan surat Thaha. Al-Qasim
berkata, “Kemudian aku mencarinya, maka aku
mendapatkan pada surat Al-Baqarah adalah
ayat (kursi), “allahu la ilaha illa huwal hayyul
qayyum”, pada surat Ali Imran adalah ayat, “alif
lam mim, allahu la illa huwal hayyul qayyum”,
dan pada surat Thaha adalah ayat, “wa ‘anatil
wujuhu
lil
hayyil
qayyum.”
(Hadits
ini
diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi)
5. Dari Abu Darda’ ra., dari Nabi saw. bahwa beliau
bersabda,
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“Barangsiapa di waktu pagi atau sore membaca
hasbiyallahu.. tujuh kali, maka Allah akan
mencukupi apa yang diinginkan dari perkara
dunia dan akhirat.” (Hadits ini diriwayatkan oleh
Ibnu Sunii dan Ibnu Asakir secara marfu’.
Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan secara
muqsuf oelh Abu darda’)
6. Dari Abu musa Al-Asy’ari ra. berkata bahwa
Rasulullah saw. bersabda,
“Barangsiapa pada waktu pagi dan sore
membaca : qulid’ullaha awid’urrahman sampai
akhir ayat, maka hatinya tidak akan mati pada
hari dan malam itu.” (Hadits ini dirawatkan oleh
Ad-Dilami dalam kitab Musna Al-Firdaus)
7. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari
ayanya berkata, “Pada suatu peperangan
Rasulullah saw. memberikan nasihat kepada
kami agar membaca: afahasibtum annama
khalaqnakum.. dan ayat – ayat berikutnya.
Kamipun membacanya, maka kami berhasil
memperoleh kemenangan dan keselamatan.”
(Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, Abu
Nu’aim, dan Ibnu Mandah. Al-Hafidz (Ibnu
Hajar) berkata, “Sanadnya bisa diterima.”)
8. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah
saw. bersabda,
“Barangsiapa ketiak pagi membaca subhanallahi
hiina.. sampai pada wakazalikatukhrajun, maka
ia akan menemukan apa – apa yang hilang pada
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hari itu. Dan barangsiapa membacanya pada
sore hari, akan ia menemukan apa yang hilang
pada malamnya.” (HR. Abu Dawud)
10. Dari Abu
bersabda,

Umamah

ra.

bahwa

beliau

saw.

“Barangsiapa membaca ayat – ayat akhir surat
Al-Hasyr pada waktu malam atau siang, maka
Allah akan menjamin baiknya surga.” (HR> AlBaihaqi).
11. Dalam hadits riwayat Ibnu Abbas ra. (marfu’)
disebutkan
bahwa,
“idza
zulzilat...”
itu
menyamai separo Al-Qur’an.” (Hadits riwayat
At-Timidzi dan Al-Hakim dari hadits Yaman bin
al-mughirah)
12. Hadits Ibnu Abbas ra.,”qul ya ayyuhal kafirun itu
menyamai
seperempat
Al-Quran”.
(Hadits
riwayat
At-Tirmidzi
dan
Al-Hakim.
Dia
mengatakan “Sanadnya shahih.”)
13. Hadits dari Anas ra., bahwa Rasulullah saw.
bersabda kepada salah seorang sahabatnya,
“Bukankah bersamamu idza ja-a nahrullahi wal
fathu?” Sahabat tadi menjawab, “Ya.” Rasulullah
saw. bersabda, “Ia menyamai seperempat AlQur’an.” (Hadits riwayat At-Tirmidzi. Dia
mengatakan, “Ini hadits hasan.”)
14. Dari Abdullah bin Hubaib ra., ia berkata, “(Suatu
ketika) kami keluar pada malah yang gelap
gulita dan sedang hujan. Kami meminta kepada
Rasulullah saw. agar berkenan mendoakan
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kami. Maka kamipun menjumpai beliau, lalu
beliau bersabda, “Katakanlah!” Saya tidak
mengatakan apa – apa. Kemudian beliau
bersabda, “Katakanlah!” Saya tidak mengatakan
apa – apa, Kemudian saya bertanya, ”Apa yang
harus saya katakan, wahai Rasulullah ?” Beliau
bersabda, “qulhuwaallahu ahad dan dua surat
perlindungan (Al-Falaq dan An-Nas) tatkala sore
dan pagi hari masing – masing tiga kali, niscaya
ia sudah mencukupi dari segala sesuatu.”
(Hadits riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan AnNasa’i. At-Tirmidzi berakta, “Ini hadits hasan
shahih.”)
15. Dari Abu Hurairah ra. berkata, “Rasulullah saw.
tatkala pagi hari selalu membaca : asbahna wa
asbahal mulku lillah... dan ketika sore berkata
amsaina wa-amsal mulku lillah...” (Hadits
riwayat Ibunu Sunni dan Al-Bazzar. Al-Baihaqi
berkata, ”Hadits ini sanadnya baik.”)
16. Dari Ubay bin Ka’ab ra. berkata, “Ketika pagi
hari Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami
untuk membaca: asbahna ala fithratil islam...
dan ketiak sore hari juga dengan doa yang
sana.” (Hadits riwayat Abdulllah bin Imam
Ahmad Inbu Hanbal dalam Zawaid-Nya.)
17. Dari Ibnu Abbas ra., ira berkata, “Telah
bersabda
Rasulullah
saw.,
“Barangsiapa
membaca tiga kali : allahumma inni asbahtu
mingka..., maka wajib bai Allah untuk
menyempurnakan
nikmat-Nya
kepadanya.”
(Hadits riwayat Ibnu Sunni)
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18. Dari Abdullah bin Gannam Al-Bayadhi bahwa
Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa ketika
pagi membaca: allahumma ma-asbaha bi..,
maka sesungguhnya ia tealh menunaikan syukur
pada hari itu. Dan barangsiapa membaca ketika
sore hari, maka ia telah menunaikan syukur
pada malam harinya.” (Hadits riwayat abu
Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Hibban dalam
Shahih-nya).
19. Dari Abdullah bin Umar ra., bahawasanya
Rasulllah saw. bercerita kepada mereka tentang
seorang hamba dari hamba Allah yang
mengatakan: ya rabbi lakal hamdu..., maka dua
malaikat merasa berat dan tidak tahu
bagaimana
harus
mencatat
(pahalanya).
Kemudian keduanya naik ke langit seraya
berkata, “Wahai Tuhan kami, sesungguhnya
hamba-Mu telah mengatakan satu perkataan
yang kami tidak tahu bagaimana mencatat
(pahala)-nya.” Allah swt. (Dia Maha tahu apa
yang dikatakan hamba-Nya) berfirman, “Apakah
yang dikatakan hamba-Ku?” kedua malaikat
menjawab, “Sesungguhnya ia mengatakan: ya
rabbi lakal hamdu... Maka Allah swt. berfirman,
“Catatlah
pahalanya
sebagaimana
yang
diucapkan oleh hamba-Ku tadi, sampai ia
berjumpa
dengan-Ku
niscaya
Aku
akan
membalasnya.” (Hadits riwayat Imam Ahmad,
Ibnu Majah, dan para perawinya tsiqah).
20. Dari Juwairiyah (Ummul Mukminin ra.), Nabi
saw. keluar dari sisiknya pagi – pagi untuk
shalat shubuh di masjid. Beliau kembali (ke
kamar
Juwairiyah)
pada
waktu
dhuha,
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sementara ia masih duduk di sana. Lalu
Rasulullah saw. bertanya, “Engkau masih duduk
sebagaimana ketiak aku tinggalkan tadi ?”
Juwairiyah menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah
bersabda, “Sungguh, aku telah mengatakan
kepadamu empat kata sebanyak tiga kali, yang
seandainya empat kata itu ditimbang dengan
apa saja yang engkau baca sejak tadi tentu
akan menyamainya, (empat kata itu) adalah :
subhanalla wabihamdihi, ‘adada khalqihi...”
(hadits riwayat Muslim)
22. Dari utsman bin Affan ra. berkata, “Rasulullah
saw. bersabda, “Tidaklah seorang hamba setiap
padi dan sore membaca: bismillahiladzi la
yadhurru..., kecuali bahwa tidak ada sesuatu
yang membahayakannya.” (hadits riwayat Abu
Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata, “Hadits
hasan shahih.”)
23. Dari Abu Musa Al-Asy’ari ra. berkata bahwa
suatu hari Rasulullah saw. berkhutbah di
hadapan kita, seraya bersabda,
“Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada
syirik, karena sesungguhnya syirik itu lebih
lembut daripada binatang semut.” Kemudian
berkatalah
seseorang
kepada
beliau,
“Bagaimana kita berhati – hati kepadanya wahi
Rasul, sementara dia lebih lembut daripada
binatang semut ?” Rasulullah saw. bersabda,
“Katakanlah allahumma inna na’udzubika...”
(Hadits riwayat Ahmad dan Thabrani dengan
sanad yang baik. Juga diriwayatkan oleh Abu
Ya’la sebagaimana hadits tadi dari Hudzaifah,
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hanya
saja
Hudzaifah
berkata,
“Beliau
(Rasulullah saw.) membacanya tiga kali.”)
24. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,
“Barangsiapa menjelang sore membaca: a’udzu
bikalimatillahi...sebanyak tiga kali, maka tidak
akan membahayakan baginya racun yang ada
pada malam itu.” (HR. Inbu Hibban dalam kitab
shahihnya)
25. Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. berkata, “Suatu hari
Rasulullah saw. masuk masjid, tiba – tiba beliau
jumpai seorang Anshar yang bernama Abu
Umammah. Rasulullah saw. bertanya, “Wahai
Abu Umamah, mengapa kamu duduk – duduk di
masjid di luar waktu shalat?” abu Umamah ra.
menjawab, “Karena kegalauan yang melanda
hatiku
dan
hutang
–
hutangku,
wahai
Rasulullah.”
Rasulullah
saw.
bersabda,
“Bukankah aku telah mengajaraimu beberapa
bacaan, yang bila kau baca niscaya Allah akan
menghilangkan rasa galau dari dirimu dan
melunasi hutang – hutangmu?” Abu Umamah
berkata, “Betul, wahai Rasulullah.” Rsulullah
bersabda, “Ketika pagi sdan sore ucapkanalh :
allahumma inni a’udzubika minal hammi wal
hazan...” kemudian aku melakukan perintah
tadi, maka Allah menghilangkan rasa galau dari
diriku dan melunasi hutang – hutangku.” (HR.
Abu Dawud).
26. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah ra., dia
berkata kepada ayahnya, “Wahai ayahku,
sesungguhnya aku mendengar engkau berdoa,
allahumma ‘afini fi badani... Engkau lakukan itu
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tiga kali ketiak pagi dan tiga kali ketika sore,”
Sang ayah berkata, “Sesungguhnya aku
mendengar Rasulullah saw. berdoa seperti itu,
maka aku pun ingin mengikuti sunah beliau.”
(Hr. Abu Dawud dan yang lainnya).
27. Dari Syaddad bin Aus ra., Nabi saw. bersabda,
“Sayyidul istighfar (doa permohonan ampunan
yang terbaik) adalah : allahumma anta rabbi lailaha illa anta khakaqtani... Barangsiapa
membacanya ketika sore hari sembari yakin
akan kandungannya, kemudian meninggal pada
malam itu, maka ia akan masuk surga. Dan
barangsiapa membacanya pada pagi hari
sembari yakin akan kandungannya kemudian
meninggal pada hari itu, maka ia akan masuk
surga.” (HR. Bukhari dan yang lainnya).
28. Dari Zaid (pelayan Rasulullah saw.) berkata,
“Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,
“Barangsiapa
yang
membaca:
astaghfirullahalladzi la-ilaha illa huwal hayyu...,
Allah akan mengampuninya, meski ia lari dari
pertempuran.” (Hr. Abu Dawud, Tirmidzi, dan
Al-Hakim. Al-Hakim berkata, “Hadits ini shahih
berdasar atas syarah Bukhari dan Muslim.”)
29. Dari Abu Darda’ ra. berkata, Rasulullah saw.
bersabda, “Barangsiapa membaca shalawat
kepadaku sepuluh kali ketiak pagi dan sepuluh
kali ketika sore, maka ia akan memperoleh
syafaatku pada hari kiamat.” (HR. Thabrani)
30. Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya berkata,
“Barangsiapa bertasbih kepada Allah seratus kali
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ketiak pagi hari dan seratus kali ketiak sore hari,
maka ia seperti orang yang melakukan ibadah
haji seratus kali. Barangsiapa bertahmid kepada
Allah seratus kali ketiak pagi dan seratus kali
ketiak sore hari maka ia seperti orang yang
membawa seratus kuda perang untuk berjihad
di jalan Allah. Barangsiapa mengucapkan tahlil
(ucapan lailaha illallah) seratus kali ketiak pagi
hari dan seratus kali ketiak sore hari, maka ia
seprti memerdekakan seratus budak dari anak
cucu Ismail. Baransiapa mengucapkan takbir
(ucapan Allahu Akbar) seratus kali di pagi hari
dan seratus kali di sore hari, maka Allah tidak
akan memberi seseorang melebihi apa yang
didirikan
kepadanya,
kecuali
orang
itu
melakukan hal yang sama atau lebih.” (HR.
Tirmidzi dan ia berkata, “hadits ini hasan.” AnNasa’i juga meriwayatkan hadits yang sama)
Dan dari Ummu Hani’ ra., Rasulullah saw.
bersabda kepadanya, “Wahai Ummu Hani’,
ketika pagi hari bertasbihlah kepada Allah
seratus kali, bacalah tahlil seratus kali, bacalah
tahmid seratus kali, dan bertakbirlah seratus
kali, maka sesungguhnya seratus tasbih itu
(pahalanya) sama dengan seratus unta yang
kau korbankan, dan seratus tahlil itu tidak akan
menyisakan dosa sebelumnya dan sesudahnya.”
(HR. Thabrani).
31. Dari abu Ayyub ra., Rasulluah saw. bersabda,
“Barangsiapa ketika pagi hari membaca : lailaaha ilallahu wahdahu la-syarika lahu...
sepuluh kali, maka Allah akan mencatat setiap
kali
itu
dengan
sepuluh
kebaikan
dan
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menghapus
sepuluh
kejelekan,
serta
mengangkatnya dengan bacaan tadi sepuluh
derajat. Bacaan tadi (pahlanya) bagaikan
memerdekakan sepuluh budak, dan ia bagi
pembacanya sebagai senjata bagi permulaan
siang sampai menjelang sore, serta hari itu ia
tidak akan mengerjakan pekerjaan yang akan
mengalahkannya. Dan barangsiapa membacanya ketika sore hari, maka ia (pahalanya)
seperti itu juga.” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani,
Sa’id bi Mansur, dan yang lainnya).
32. Dari Jubair bin Muth’im ra. berkata, Rasulullah
saw. bersabda, “Barangsiapa membaca :
subhahalli wabihamdika asy-hadu... pada suatu
majelis dzikir, maka bacaan itu seperti stempel
yang dicapkan padanya. Dan barangsiapa
mengucapkannya pada forum iseng, maka
bacaan itu sebagai kafarat baginya.” (HR. AnNasa’i. Al-Hakim, dan ath-Thabrani, dan yang
lainnya)
33. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adzkar
berkata, “Kami meriwayatkan dalam kitab
Hilyatul Auliya’ dari Ali ra., “Barangsiapa suka
mendapatkan
timbangan
kebajikan
yang
sempurna, maka hendaklah di akhir majelisnya
ia membaca : subhana rabbika rabil ‘izzati
amma yasifunun..
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Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata:
Rasulullah saw. membuat gambar
segi empat, dan di tengah –
tengah ada garis lurus memanjang
hingga ke luar garis kotak, dan di
samping garis tengah itu ada
garis – garis kecil. Lalu Nabi saw.
menerangkan. Ini manusia, dan
garis persegi itu kurungan ajalnya,
sedang garis panjang yang keluar
dari batas itu, angan – angan
cita – cita manusia, dan garis –
garis kecil itu ialah gangguan –
gangguan yang selalu
menghinggapi manusia, maka bila
ia selamat dari yang pertama,
mungkin terkena yang kedua, jika
ia terhindar dari yang satu
terkena yang lain. (Bukhari)
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