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Keutamaan Dzikir Pagi & Waktunya

َتط ُلعَ َحَّت َداةِ ال غَ َصاَلةِ ِمن  تَ َعاَل اّللََ َيذ ُكُرونَ قَ و م  َمعَ أَق  ُعدَ أَلن  
ََ ِإس َ َوَلدِ ِمن  أَر بَ َعة  أُع ِتقَ َأن  ِمن  ِإَلَ َأَحب  الَشم سُ  اِعل

“Aku duduk bersama orang-orang yang berdzikir

kepada Allah dari mulai shalat Shubuh sampai

terbit matahari lebih aku sukai dari

memerdekakan empat orang budak dari anak

Isma'il.” (Hasan, HR. Abu Dawud no. 3667 dari Anas bin Malik رضي
عنههللا )



َأُعوُذ ِِبّللَِ ِمَن الَشل طَاِن الَرِجلمِ 
“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang

terkutuk.”

ي  ُهوَ ِإلَ ِإَلهَ لَ هللاُ  ِف َماَلهُ نَ و م ،َولَ ِسَنة  ََت ُخُذهُ لَ ،ال َقل ومُ اْلَ 
َر ِض،ِف َوَماالَسَماَواتِ  َفعُ ياَلذِ َذاَمن  األ  يَ ع َلمُ ذ نِِه،بِِ ِإلَ ِعن َدهُ َيش 

َ َما ،َوَماأَي ِديِهم  بَ ي  ء  لُطونَ يُِ َوَل َخل َفُهم  َشاَء،ِبَاِإلَ هِ ِعل مِ ِمن  ِبَشي 
َر َض،الَسَماَواتِ ُكر ِسل هُ َوِسعَ  ُظُهَما،يَ ُئوُدهُ َل وَ َواأل  ال َعِلي  وَ َوهُ ِحف 

ال َعِظلمُ 



“Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang

Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak

mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di

langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa'at di sisi

Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang (berada)

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, Allah Mahatinggi lagi

Mahabesar." (Al-Baqarah: 255). (Dibaca 1 x)

__________________________

Nabi وسلمعللههللاصلى bersabda: "Barangsiapa yang membaca ayat ini [Ayat Kursi] ketika pagi

hari, maka ia dijaga dari (gangguan) jin hingga sore hari. Dan barangsiapa

mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga dari (gangguan) jin hingga pagi hari."

(HR. Al-Hakim 1/562, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/418 no. 662, shahih).



ِن الَرِحلمِ  ِم هللِا الَرْح  ِبس 
“Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi

Mahapenyayang.”

  َ َلهُ َيُكنلَ م  وَ .يُوَلد  َولَ م  يَِلد  لَ م  .الَصَمدُ اّللَُ .َأَحد  اّللَُ ُهوَ ُق
َأَحد  ُكُفوا  

“Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Mahaesa. Allah adalah (Rabb)

yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak

beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang

pun yang setara dengan-Nya. ” (QS. Al-Ikhlash: 1-4). (Dibaca

3x)



ِن الَرِحلمِ  ِم هللِا الَرْح  ِبس 
“Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi

Mahapenyayang.”

  َ .َوَقبَ اِإذَ َغاِسق  َشر ِ َوِمن.َلقَ خَ َماَشر ِ ِمن.ال َفَلقِ ِبَرب ِ َأُعوذُ ُق
َحَسدَ ِإَذاَحاِسد  َشر ِ نَومِ .ال ُعَقدِ ِف النَ َفاََثتِ َشر ِ َوِمن

“Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb Yang menguasai

(waktu) Shubuh dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan

malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-

wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Serta

dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki” (QS. Al-

Falaq: 1-5). (Dibaca 3x)



ِن الَرِحلمِ  ِم هللِا الَرْح  ِبس 
“Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi Mahapenyayang.”

  َ َواسِ َشر ِ ِمن.َناسِ الِإَلهِ .الَناسِ َمِلكِ .الَناسِ ِبَرب ِ َأُعوذُ ُق اَلِذي.َناسِ ال َ ال َوس 
ِوسُ  َِنةِ ِمنَ .الَناسِ ُصُدورِ ِف يُ َوس  اسِ النَ وَ اْل 

“Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai)

manusia. Raja manusia. Sembahan (Ilah) manusia. Dari kejahatan (bisikan)

syaitan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam

dada-dada manusia. Dari golongan jin dan manusia.” (QS. Al-Naas: 1-6).

(Dibaca 3x)

________________________________

“Barangsiapa membaca tiga surat tersebut setiap pagi dan sore hari, maka (tiga surat

tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu”. (HR. Abu Dawud no. 5082, an-Nasa-i

VIII/250 dan at-Tirmidzi no. 3575, Ahmad V/312, Shahiih at-Tirmidzi no. 2829, Tuhfatul

Ahwadzi no. 3646, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/411 no. 649, hasan shahih)

.



َنا َبح  َبحَ َأص  دُ ّللَِ،ال ُمل كُ َوَأص  م  َدهُ هللاُ ِإلَ ِإلَ هَ لَ ،ّللَِ َواْلَ  َوَلهُ ال ُمل كُ َلهُ ُه،لَ َشرِي كَ لَ َوح 
دُ  م  َ ِ َعَلىَوُهوَ اْلَ  ء  ُك أَلُ َرب ِ .َقِدي  رُ َشي  رَ ال لَ و مِ َهَذاِف  َماَخل  رَ كَ َأس  َوَأُعو ذُ بَ ع َدُه،َماَوَخل  

َِ ِمنَ ِبكَ َأُعو ذُ َرب ِ بَ ع َدُه،َماَوَشر ِ ال لَ و مِ َهَذاِف  َماَشر ِ ِمن  ِبكَ  َرب ِ ال ِكََبِ،ءِ َوُسو  ال َكَس
ال َقَب ِ ِف َوَعَذاب  الَنارِ ِف َعَذاب  ِمن  ِبكَ َأُعو ذُ 

“Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji

hanya milik Allah. Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar)

kecuali Allah Yang Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan

bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb,

aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku

berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya.

Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari

tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan

siksaan di kubur.” (Dibaca 1x)

________________________________

HR. Muslim IV/2088 no. 2723, Abu Dawud no. 5071, at-Tirmidzi 3390, shahih



َنا،ِبكَ اَلَلُهمَ  َبح  َنا،أَم سَ َوِبكَ َأص  َوِإلَل كَ ََنُو تُ َوِبكَ ََن َلا،َوِبكَ ل  
الن ُشو رُ 

“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki

waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami

memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami

hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan

kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk).” (Dibaca 1x)

__________________________

HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad, lafazh ini adalah lafazh al-Bukhari, at-Tirmidzi

no. 3391, Abu Dawud no. 5068, Ahmad 11/354, Ibnu Majah no. 3868, Shahiih al-Adabil

Mufrad no. 911, shahih. Lihat pula Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. 262.

.



ِدكَ عَ َعَلىَوَأنَ َعب ُدَك،َوَأنَ َتِن  َخَلق  أَن َت،ِإلَ ِإلَ هَ لَ َربِ   أَن تَ اَلَلُهمَ  َماَوَوع ِدكَ ه 
َتَطع ُت، فَاغ ِفر  ِبَذن ِب  أَبُ و ءُ وَ َعَلَي،بِِنع َمِتكَ َلكَ و ءُ أَب ُ َصنَ ع ُت،َماَشر ِ ِمن  ِبكَ َأُعو ذُ اس 

نُ و بَ يَ غ ِفرُ لَ فَِإنَهُ ِل   أَن تَ ِإلَ الذ 
“Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi

dengan benar) kecuali Engkau, Engkau-lah yang menciptakanku. Aku adalah

hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku

berlindung kepada-Mu dari kejelekan (apa) yang kuperbuat. Aku mengakui

nikmat-Mu (yang diberikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena

itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa

kecuali Engkau.” (Dibaca 1x)

________________________________

“Barangsiapa membacanya dengan yakin di waktu pagi lalu ia meninggal sebelum masuk waktu sore,

maka ia termasuk ahli Surga. Dan barangsiapa membacanya dengan yakin di waktu sore lalu ia

meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk ahli Surga." (HR. Al-Bukhari no. 6306, 6323,

Ahmad IV/122-125, an-Nasa-i VIII/279-280)
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،ِف  اِفِن  عَ اَلَلُهمَ َبَدِن ،ِف  َعاِفِن  اَلَلُهمَ  ،ِف  ِن  َعافِ اَلَلُهمَ َس ِعي  ِإلَ ِإلَ هَ لَ َبَصرِي 
رِ ِمنَ ِبكَ َأُعو ذُ ِإِن ِ اَلَلُهمَ أَن َت، ِر،ال ُكف  ِإلَ هَ لَ ال َقَب ِ،ابِ َعذَ ِمن  ِبكَ َوَأُعو ذُ َوال َفق 

أَن تَ ِإلَ 
“Ya Allah, selamatkanlah tubuhku (dari penyakit dan dari apa yang

tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku (dari

penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan). Ya

Allah, selamatkanlah penglihatanku, tidak ada Ilah (yang berhak

diibadahi) kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung

kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu

dari siksa kubur, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) kecuali

Engkau.” (Dibaca 3x)

________________________________

HR. Al-Bukhari dalam Shahiih al-Adabil Mufrad no. 539, Abu Dawud no. 5090, Ahmad

V/42, hasan



أَُلكَ ِإِن ِ  اَلَلُهمَ  ن  َلاِف َلةَ َوال َعافِ ال َعف وَ َأس  أَُلكَ ِإِن ِ  ُهمَ اَللَ َوا آلِخَرِة،الد  ال َعف وَ َأس 
ِلي  َوُدن  َلايَ ِدي ِن  ِف َوال َعاِفَلةَ  تُ ر  الَلُهمَ .َوَماِل  َوَأه  َعاِتىَوآِمن  ىَعو رَاتِ اس  .َرو 

َفظ ِن  اَلَلُهمَ  ِ ِمن  اح  ،ن  َومِ َيَدَي،بَ ي  َوِمن  ِِشَاِل ،ن  َوعَ ََيِل ِن  َوَعن  َخل ِفي 
، ََت ِت  ن  مِ أُغ َتالَ َأن  ِبَعَظَمِتكَ َوَأُعو ذُ فَ و ِقي 

“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 tentramkan-lah aku dari rasa takut. Ya Allah,

peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung

dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku (aku berlindung dari

dibenamkan ke dalam bumi).” (Dibaca 1x)

________________________________

HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad, Abu Dawud no. 5074, Ibnu Majah no. 3871, al-

Hakim 1/517-518, Shahiih al-Adabul Mufrad no. 912, shahih



َ ِ َربَ َوا أَلر ِض،َسَماَواتِ الَفاِطرَ َوالَشَهاَدةِ ال َغل بِ َعالِ مَ اَلَلُهمَ  ء  شَ ُك َوَمِلل َكُه،ي 
َهدُ  ،َشر ِ ِمن  ِبكَ َأُعو ذُ أَن َت،ِإلَ ِإلَ هَ لَ َأن  َأش  َوِشر ِكِه،ل طَانِ الشَ َشر ِ َوِمن  نَ ف ِسي 

ِلم  ِإَل هُ َأُجر  َأو  ُسو ء انَ ف ِسي  َعَلىأَق  ََتِفَ َوَأن   ُمس 
“Ya Allah Yang Mahamengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb

Pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan Yang Merajainya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) kecuali

Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan

sekutunya, (aku berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan atas

diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya..” (Dibaca 1x)

________________________________

Nabi وسلمعللههللاصلى bersabda kepada Abu Bakar ash-Shiddiq عنههللارضي “ucapkanlah pagi dan

petang dan apabila engkau hendak tidur." HR. At-Tirmidzi no. 3392 dan Abu Dawud no.

5067, lihat Shahiih at-Tirmidzi no. 2071, Shahiih al-Adabil Mufrad no. 914, shahih. Lihat

Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. 2753



مِ  ء  هِ اس ِ َمعَ َيُضر  لَ اَلِذيهللاِ ِبس  الَسَماءِ ِف َولَ ا أَلر ضِ ِف َشي 
ال َعِلل مُ الَسِمل عُ َوُهوَ 

“Dengan Nama Allah yang tidak ada bahaya atas Nama-Nya

sesuatu di bumi dan tidak pula dilangit. Dia-lah Yang

Mahamendengar dan Mahamengetahui.” (Dibaca 3x)

__________________________

“Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, maka tidak ada

sesuatu pun yang membahayakan dirinya." (HR. At-Tirmidzi no. 3388, Abu Dawud no.

5088, Ahmad no. 446 dan 476, Tahqiq Ahmad Syakir dan Ibnu Majah no. 3869, lihat

Shahiih Ibni Majah no. 3120, al-Hakim 1/513, Shahiih al-Adabil Mufrad no. 513, Shahiih

at-Targhiib wat Tarhiib 1/413 no. 655, sanad-nya shahih.)



،ِِبللِ َرِضل تُ  اَلمِ َرِبا َوَسَلمَ َعَلل هِ هللاُ َصَلىَوِبَُحَمد  ي  ن ا،دِ َوِِب إِلس 
نَِبلاا

“Aku rela (ridha) Allah sebagai Rabb-ku (untukku dan orang

lain), Islam sebagai agamaku dan Muhammad وسلمعللههللاصلى
sebagai Nabiku (yang diutus oleh Allah).” (Dibaca 3x)

__________________________

“Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore, maka Allah

memberikan keridhaan-Nya kepadanya pada hari Kiamat." (HR. Ahmad IV/337, Abu

Dawud no. 5072, at-Tirmidzi no. 3389, Ibnu Majah no. 3870, an-Nasa-i dalam 'Amalul

Yaum wal Lailah no. 4 dan Ibnus Sunni no. 68, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/415 no.

657, dishahihkan oleh Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak 1/518 dan disetujui oleh

Imam adz-Dzahabi, hasan. Lihat juga Shahiih al-Waabilish Shayyib hal. 170, Zaadul

Ma'aad II/372, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. 2686)



َِتكَ قَ ل  و مُ يَ َحي  يَ  ِلح  َتِغل ُث،َأس  ِبَرْح  َتِكل ِن  َولَ ُكَلهُ َشأ ِن  ِل  َأص 
َعي   َطر َفةَ نَ ف ِسي  ِإَل 

“Wahai Rabb Yang Mahahidup, Wahai Rabb Yang berdiri sendiri

(tidak butuh segala sesuatu) dengan rahmat-Mu aku meminta

pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan

diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekali pun (tanpa

mendapat pertolongan dari-Mu).” (Dibaca 1x)

__________________________

HR. An-Nasa-i 575, al-Bazzar 3107 dan al-Hakim 1/545 dab Ibnus Sunni 48, lihat

Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib I/417 no. 661, hasan



َنا َبح  اَلمِ ِفط َرةِ َعَلىَأص  اَلِص،َكِلَمةِ ىَوَعلَ ا إِلس  نَِبلِ َناِدي نِ َوَعَلىا إِلخ 
َناِمَلةِ َعَلىوَ َوَسَلَم،َعَلل هِ هللاُ َصَلىُُمََمد   ف اَم،ِإب  َراِهل  أَبِل   اَحِنل   ِلم  ُمس 

َ ِمنَ َكانَ َوَما رِِكي  ال ُمش 
“Di waktu pagi kami berada diatas fitrah agama Islam, kalimat

ikhlas, agama Nabi kami Muhammad وسلمعللههللاصلى dan agama ayah

kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan

tidak tergolong orang-orang musyrik.” (Dibaca 1x)

__________________________

HR. Ahmad III/406, 407, V/123, ad-Darimi II/292 dan Ibnus Sunni dalam Amalul Yaum

wal Lailah no. 34, Misykaatul Mashaabiih no. 2415, Shahiihal-Jaami'ish Shaghiir no.

4674, shahih



ِدِه،هللاِ ُسب َحانَ  ِسِه،َوِرَضاِه،َخل قِ َعَددَ َوِِبَم  َعر ِشِه،ةَ َوزِنَ نَ ف 
َكِلَماتِهِ َوِمَدادَ 

“Mahasuci Allah, aku memuji-Nya sebanyak

bilangan makhluk-Nya, Mahasuci Allah sesuai

keridhaan-Nya, Mahasuci seberat timbangan 'Arsy-

Nya, dan Mahasuci sebanyak tinta (yang menulis)

kalimat-Nya.” (Dibaca 3x)

__________________________

HR. Muslim no. 2726. Syarah Muslim XVII/44



أَُلكَ ِإِن ِ  اَلَلُهمَ  َوَعَمال  ا،طَلِ ب  َورِز ق اَنِفع ا،اِعل م  َأس 
ُمتَ َقَبال  

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu

ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan

yang diterima.” (Dibaca 1x)

__________________________

HR. Ibnu Majah no. 925, Shahiih Ibni Majah 1/152 no. 753 dan Ibnus Sunni dalam

'Amalul Yaum wal Lailah, shahih



َدهُ هللاُ ِإلَ إِلَ هَ لَ  دُ هُ َولَ ال ُمل كُ َلهُ َلُه،كَ َشرِي  لَ َوح  َم  اْل 
َ ِ َعَلىَوُهوَ  ء  ُك َقِدي  رُ َشي 

“Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar)

selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya.

Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia

Mahakuasa atas segala sesuatu” (Dibaca 1x1 atau 10x2

atau boleh juga 100x di waktu pagi atau sore3)

__________________________

Takhrijnya slide berikut



1. HR. Abu Dawud no. 5077, Ibnu Majah no. 3867, Shahiih Jaami'ish Shaghiir no.

6418, Misykaatul Mashaabiih no. 2395, Shahiih at-Targhiib 1/414 no. 656,

shahih.

2. HR. Muslim no. 2693, Ahmad V/420, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. 113

dan 114, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/416 no. 660, shahih.

3. Barangsiapa membacanya sebanyak 100x dalam sehari, maka baginya (pahala)

seperti memerdekakan sepuluh budak, ditulis seratus kebaikan, dihapus

darinya seratus keburukan, baginya perlindungan dari syaitan pada hari itu

hingga sore hari. Tidaklah seseorang itu dapat mendatangkan yang lebih baik

dari apa yang dibawanya kecuali ia melakukan lebih banyak lagi dari itu." HR.

Al-Bukhari no. 3293 dan 6403, Muslim IV/2071 no. 2691 (28), at-Tirmidzi no.

3468, Ibnu Majah no. 3798, dari Sahabat Abu Hurairah عنههللارضي .
Penjelasan: Dalam riwayat an-Nasa-i ('Amalul Yaum wal Lailah no. 580) dan

Ibnus Sunni no. 75 dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya lafazhnya:

"Barangsiapa membaca 100x pada pagi hari dan 100x pada sore Hari."... Jadi,

dzikir ini dibaca 100x diwaktu pagi dan 100x diwaktu sore. Lihat Silsilah al-

Ahaadiits ash-Shahiihah no. 2762.



ِدهِ هللاِ ُسب َحانَ  َوِِبَم 
“Mahasuci Allah, aku memuji-Nya” (Dibaca 100x)

__________________________

HR. Muslim no. 2691 dan no. 2692, Syarh Muslim XVII/17-18, Shahiih at-Targhiib wat

Tarhiib 1/413 no. 653. Jumlah yang terbanyak dari dzikir-dzikir Nabi adalah seratus

diwaktu pagi dan seratus diwaktu sore. Adapun riwayat yang menyebutkan sampai

seribu adalah munkar, karena haditsnya dha'if. (Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah no.

5296).



تَ غ ِفرُ  ِإلَل هِ َوأَتُ و بُ هللاَ َأس 
“Aku memohon ampunan kepada Allah dan

bertaubat kepada-Nya” (Dibaca 100x dalam sehari)

__________________________

HR. Al-Bukhari/ Fathul Baari XI/101 dan Muslim no.2702 []


