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Dzikir Setelah Shalat
Termasuk sunnah apabila seorang muslim setiap 

selesai shalat fardhu membaca:
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( Saya memohon ampun kepada Allah )
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(Ya Allah Engkau Maha Sejahtera, dari-Mu 
kesejahteraan, Maha Berkah Engkau wahai Dzat yang 
memiliki Keagungan dan Kemuliaan ).
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    (Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali 
Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya 
seluruh kerajaan dan milik-Nya segala pujian dan Dia 
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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:
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   (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).
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Kemudian setelah itu membaca:
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0�S��"א�? 33x dan "  �Vא��������� 33x, 
Kemudian disempurnakan yang keseratus dengan 
membaca:
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(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:
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(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:

 dan  dan

Dan ketiga surat di atas khusus dibaca sesudah 
shalat Subuh dan shalat Maghrib serta di ulang-ulang 
tiga kali. 

Inilah yang terbaik … semoga shalawat dan salam 
tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad 
shallallahu 'alaihi wa sallam.


