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Anugrah Shalat
Daun yang Berguguran
Suatu hari sahabat Rasulullah ;ﷺ
Abu Usman r.a dan Salman Al Farisi
r.a, sedang duduk dibawah sebuah
pohon. Salman Al Farisi berdiri dan
memetik sebuah dahan kering dari
pohonnya. kemudian dia
mengguncangkan dahan kering tadi sampai semua daunnya
jatuh berserakan di tanah. Abu Usman tidak mengetahui
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maksud perbuatan Salman Al Farisi.
Salman Al Farisi kemudian bertanya:
“Ya, Usman! tidak akankah kau bertanya alasan
mengapa aku melakukannya?”
Abu

Usman

kemudian

bertanya

mengapa

dia

melakukannya.
Salma-e-Farsi menjawab:
“Suatu hari, kami sedang duduk bersama Rasulullah ﷺ
dibawah sebatang pohon. Rasulullah  ﷺmemetik sebuah
dahan kering dari pohonnya sebagaimana yang aku lakukan
tadi. kemudian dia berbalik kepada kami dan bertanya:
“Salman, tidak akankah kau bertanya alasan mengapa
aku melakukannya?”
Aku berkata, “ Wahai Rasulullah, mengapa kau
melakukan hal tersebut?”
kemudian Rasulullah  ﷺberkata:
“Jika seorang muslim bersuci (wudhu) dengan baik dan
benar kemudian mendirikan shalat, maka dosanya akan
beguguran seperti daun yang berguguran ini.”
Selanjutnya Rasulullah ( )ﷺmembacakan ayat ini:
“Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi
dan petang) dan pada bagian permulaan malam.perbuatan-
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perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan.Itulah
peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah.”
(Hud:114)1

Do’a yang Membuka Pintu Surga
Abu Mil’aq adalah sahabat
Rasulullah ﷺ, dia adalah seorang
pedagang. Suatu hari dalam sebuah
perjalanan bisnisnya, seorang bandit
mencegat beliau:
“Serahkan semua yang kau miliki atau aku akan
membunuhmu!” ancamnya.
Abu Mil’aq menajwab, “Jika kau menginginkan semua
barang milikku, ambil lah, dan semuanya akan menjadi
milikmu.”
Akan tetapi bandit itu berubah fikiran. Jika Abu Mil’aq
dibiarkan hidup, dia akan menjadi saksi kejahatannya. Bandit

1

Ahmad bin Hanbal, Musnad: Vol. V pp.437
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itu lalu berteriak:
“Sekarang aku ingin nyawamu!”
Abu Mil’aq menjawab ,”baiklah, tapi izinkan dulu aku
sahalat untuk yang terakhir kalinya.”
Bandit tersebut berkata padanya, “Shalatlah sebanyak
yang kau inginkan.”
Kemudian

Abu

Mil’aq

mendirikan

shalat

dan

mengangkat kedua tangannya seraya berdo’a dalam
shalatnya:
“Wahai, kekasih hati! Wahai pemilik “ars” yang maha
perkasa dan betahta luhur! Wahai Allah, Yang bisa melakukan
apapun yang Kau kehendaki! dengan menyebut nama-Mu yang
maha mulia,

engkaulah zat yang kedualatannya tidak

terjangkau, cahaya-Mu yang bersinar terang di atas Ars-Mu,
bebaskanlah aku dari kejahatan bandit ini! Wahai Allah yang
mengabulkan setiap permohonan bagi yang membutuhkan,
kabulkanlah permohonanku!”
Abu Mil’aq mengulangi do’a tadi sebanyak tiga kali.
Segera setelah beliau menyelesaikan do’anya beliau melihat
kavaleri bersenjata mendekatinya dengan cepat. Kavaleri
tersebut mendekati penjahat tersebut dan membunuh
mereka ditempat. Setelah itu, dia berbalik kepada abu Mi’laq.
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Sahabat Rasulullah yang dirahmati yang diselamatkan
oleh rahmat Allah yang mahakuasa (Abu Mil’aq) bertanya
dengan penuh rasa penasaran:
Allah yang mahakuasa menolongku dengan tangannya
sendiri.Siapakah kalian?
Pasukan kavaleri menjawab:
“Aku adalah malaikat dari eselon ke- empat surga. Aku
mendengar detakan pintu surga ketika kau menyelesaikan
do’a yang pertama. Ketika kau berdo’a untuk kedua kalinya,
malaikat di surga memohon kepada Allah yang mahakuasa
untuk menyelamatkanmu. Ketika kau berdo’a untuk yang
ketiga kalinya, dikatakan “seseorang yang membutuhkan
sedang mencari pertolongan.” Ketika aku mendengar do’a
tersebut, aku meminta Allah yang maha kuasa untuk
mengutusku untuk membunuh bandit itu. Allah yang
mahakuasa

mengizinkanku

dan

aku

datang

untuk

menolongmu. Ingatlah, jika seseorang melakukan wudhu dan
melaksanakan shalat empat rakaat; kemudian berdo’a, maka
do’anya akan diterima tidak perduli apakah orang tersebut
dalam keadaan bahaya atau tidak. 2

2

Ibn Hajar, Al-Isaba: Vol. IV pp. 182
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Sudahkah Kau Cabut Panahnya?
Dalam sebuah peperangan,
kaki sayidina Ali tertembak panah.
Lukanya

sangat

dalam

hingga

menembus tulangnya, tak seorang
pun bisa mencabut panah tersebut.
Ahli bedah ketika itu setelah melihat
lukanya berkata kepada sayidina Ali:
“Tuan, saya hanya bisa mencabut panahnya kalau tuan
dibius dulu. Saya harus melakukannya, kalau tidak tuan akan
merasa sakit sekali.”
Kemudian sayidina Ali menjawab:
Tidak perlu obat untuk membiusku. Tunggu beberapa
saat sampai waktu shalat tiba.ketika aku mendirikan shalat
kau bisa mencabut panahnya.”
Ketika waktu shalat datang, sayidina Ali bersiap-siap
kemudian mendirikan shalat dengan penuh cinta dan
penghambaan kepada Tuhannya. Hatinya sangat gembira
dengan penyembahan kepada Allah yang maha kuasa.
sementara itu ahli bedah telah mencabut panahnya dan
membungkus luka sayidina Ali.
6
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Ketika sayidina Ali selesai shalat, beliau bertanya kepada
ahli bedah:
“Sudahkah kau mencabut panahnya?”

Obat untuk yang Sakit
Abu Huraira r.a salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ
menceritakan:
“Suatu hari, berbeda dari
biasanya Rasulullah  ﷺbangun
lebih pagi untuk mendirikan
shalat. Begitupun denganku.
Setelah melaksanakan shalat
beberapa rakaat, aku duduk. Rasulullah berbalik ke arahku
dan bertanya:
“Apakah kau sakit perut?”
Aku menjawab “iya wahai Rasulullah!”
Beliau berkata, “berdiri dan dirikanlah shalat karena
sesungguhnya ada obat di dalam shalat.”3
3

Ibn Majah, Tibb: 10
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Seolah-Olah Dia
Tidak Pernah Sakit
Sayidina Ali mengalami sakit yang
sangat parah. Sakit yang sungguh berat membuatnya tidak
mampu untuk berdiri. Beliau bergegas menemui Rasulullah
untuk mencari solusi atas kesakitannya. Rasulullah  ﷺsangat
sedih melihat sayidina Ali yang sakit. Kemudian Rasulullah ﷺ
meminta sayidina Ali untuk duduk dan beliau berdiri untuk
memimpin shalat. Setelah shalat, beliau menyelimuti sayidina
Ali dengan bajunya dan berkata:
Wahai anak Abu Thalib! Engkau telah sembuh. Kau sudah
tidak sakit. Apapun yang aku pinta dari Allah yang mahakuasa
untuk diriku, akupun meminta hal yang sama untukmu. Dan
apapun yang aku pinta dari Allah yang mahakuasa, Allah selalu
mengabulkannya. Selain itu hanya kepadaku Allah berkata :
“Tidak ada nabi setelah mu.”
Beberapa saat kemudian sayidina Ali berdiri. Beliau
terlihat sangat sehat seolah-olah tidak pernah sakit selama
hidupnya. Hal ini tentunya terjadi semata-mata karena karunia
8
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shalat dan do’anya Rasulullah ﷺ.4

Rahasia dari
Superioritas
Sahabat Rasulullah  ﷺtidak pernah
kalah di medan perang. dalam sebuah
kesempatan, Heraclitus, Raja Bizantium yang dikalahkan
dalam perang menegur tentaranya;
“Kalian memalukan! Orang-orang seperti apakah yang
baru saja bertarung dengan kalian? bukankah mereka juga
manusia seperti kalian?”
“Betul, yang mulia, mereka memang manusia seperti
kita.”
“Lalu, siapakah yang lebih banyak dari segi jumlah, kita
atau mereka?”
“ Yang maha mulia kita lebih unggul dari mereka dalam
semua aspek.”
“Lantas, mengapa kau selalu kalah setiap menghadapi
4

M Yusuf Kandahlawi., Hayatu’s Sahaba: Vol. III pp. 426
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mereka?”
Mendengar hal itu, seorang lelaki tua dari aristrokat
Bizantium berdiri dan berkata kepada sang raja:
“ Karena mereka menghabiskan malam mereka dengan
beribadah, mereka berpuasa sepanjang hari, mereka
menepati janji-janji mereka, mereka menyeru kepada yang
baik dan mencegah kepada yang mungkar dan mereka
bebagai apapun diantara mereka.”
setelah mendengar kata-kata itu, Heraclitus berkata:
“ Sesunggunya kau mengatakan kebenaran.”5

Adakah Kebaikan
Lainnya?
Suatu hari sayidina Usman r.a and
temannya terlibat dalam perbincangan
yang serius. Akan tetapi tak lama kemudıan sayidina Usman
berdiri dan mengambil wudhu. Kemudian, beliau berkata
kepada temannya:

5

Ibn Asakir: Vol.II pp. 97
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Aku melihat Rasulullah  ﷺmengambil wudhu,
sebagaimana yang aku lakukan sekarang. Aku ingat bahwa
beliau berkata:
“Seseorang yang berdiri untuk mengambil wudhu,
kemudian mendirikan shalat dzuhur, maka Allah yang maha
kuasa memaafkan dosanya yang dilakukan antara subuh
sampai dzuhur. Ketika dia mendirikan shalat ashar maka dosa
antara dzhuhur

sampai ashar dimaafkan.

Ketika dia

mendirikan shalat maghrib, dosa antara ashar dan maghrib
dimaafkan. Ketika dia mendirikan shalat isya, maka dosa
antara maghrib dan isya dimaafkan.
perbuatan-perbuatan

baik

itu

Sesungguhnya

menghapus

perbuatan-

perbuatan buruk.
Setelah mendengar kata-kata ini, temannya berkata
kepada sayidina Usman:
“Adakah kebaikan-kebaikan lainnya?”
Sayidina Usman kemudian membacakan do’a dibawah
ini:
“Subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illallahu wallahu akbar.
wa la haula wa la quwwata illa billahi’l aliyyil aziiim.“6

6

Abu’l Lays Samarkandi, Tanbihu’l Ghafileen: Vol. I pp.311
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Pentingnya
Shalat
Hukum Aku!
Suatu hari ketika Rasulullah ﷺ
sedang di masjid, seorang laki-laki
datang dan berkata:
“Wahai Rasulullah, Aku telah melakukan sebuah
perbuatan dosa, Hukumanlah aku dengan hukuman yang
sepantasnya. “
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Rasulullah  ﷺtidak menjawabnya. Laki-laki itu
mengulangi kata-katanya. Rasulullah  ﷺtetap saja diam.
Sementara, waktu shalat telah tiba dan akan dilaksanakan
secara berjamaah. Ketika Rasulullah  ﷺberdiri setelah selesai
shalat, laki-laki itu mengikutinya. Dia ingin sekali mengatahui
keputusan Rasulullah mengenai perkaranya. Rasulullah ﷺ
berkata kepada laki-laki itu:
“Ketika engkau meninggalkan rumahmu, apakah kau
sudah berwudhu dengan baik dan benar? “
Laki-laki itu menjawab, “Sudah ya, Rasulullah.”
Rasulullah  ﷺbertanya lagi kepadanya:
“Sudahkah kau juga shalat bersama-sama kami tadi?”
Laki-laki itu menjawab,
”Sudah ya, Rasulullah,” Rasulullah  ﷺkemudian berkata:
“Kalau begitu Allah  ﷻyang maha kuasa telah
mengampuni dosamu.”7

7

M Yusuf Kandahlawi, Hayatu’s Sahabah: Vol. III pp. 363
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Siapakah Orang itu?
Setelah melaksanakan shalat
subuh, Rasulullah  ﷺmenceritakan
mimpinya yang beliau lihat di malam
sebelumnya:
“Dalam mimpiku, ada dua orang yang datang kepadaku
dan kemudian membawaku. Mereka menujukkan kepadaku
surga dan neraka. Di neraka aku melihat kepala seorang lakilaki yang dibenturkan ke batu hingga hancur. Aku bertanya
“Siapakah orang itu?” kepada mereka yang membawaku.
Mereka menjawab pertanyaanku dengan jawaban ini:
“Dia adalah seseorang yang mengetahui bagaimana
cara membaca kitab suci Al-qur’an akan tetapi tidak
membacanya dan mereka yang sengaja meninggalkan
kewajiban shalat, karena lebih memilih untuk tidur. “
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Keuntungan yang Paling Bernilai
Seseorang datang kepada
Rasulullah  ﷺketika Benteng
Khaibar ditaklukan. Dia berkata:
“Wahai Rasulullah, hari ini
aku

berhasil

mendapatkan

keuntungan yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh orang
lain. “
Rasulullah  ﷺbertanya:
“Berapa banyakkah keuntunganmu?”
Orang itu menjawab:
“Aku bertransaksi jual beli seharian ini. Alhasil, aku
mendapatkan keuntungan 300 uqqa (40 dirham).”
Kemudian Rasulullah  ﷺbertanya:
“Maukah aku beritahukan sesuatu yang paling bernilai
yang bisa diperoleh manusia? “
Orang itu bertanya:
“Apakah itu, Wahai Rasulullah ”?ﷺ
Rasulullah  ﷺmenjawab:
“Dua rakaat shalat sunnah setelah shalat wajib.”
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Pintalah Apapun yang
Kau Inginkan!
Rebia r.a mendedikasikan dirinya
untuk melayani Rasulullah ﷺ. Beliau tinggal
bersama Rasulullah  ﷺdi malam hari dan
akan melayani keperluan Rasulullah ﷺ
seperti membawakan air untuk wudhu.
Suatu hari Rasulullah  ﷺberkata kepadanya:
“Katakana apa saja yang kau inginkan dariku!”
Mendengar hal itu Rebia menjawab:
“Aku ingin menjadi sahabatmu di surga.”
Rasulullah  ﷺberkata:
“Tidakkah kau menginginkan hal yang lainnya?”
Rebia menjawab:
“Hanya ini satu-satunya keinginanku.”
Kemudian Rasulullah  ﷺberkata:
“Bantu aku untuk mengabulkan keinginan mu itu
dengan banyak bersujud (shalat).”8

8

Muslim, Salaat:226
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Sudah Kau
Memanggilnya untuk
Shalat?
Sayidina Umar r.a mengalami
percobaan

pembunuhan

ketika

beliau sedang memimpin shalat
berjamaah, beliau ditikam oleh sang pembunuh.

Amirul

mu’minin Sayidina Umar akhirnya tidak sadarkan diri. Salah
seorang teman terdekatnya datang dan bertanya tentang
kondisinya kepada orang-orang di sekitar sayidina Umar:
“Bagaimana keadannya?”
Mereka berkata:
“Seperti yang kau lihat, dia tidak sadarkan diri.”
Teman sayidina Umar bertanya kepada mereka:
“ Apakah kalian sudah membangunkan Sayidina Umar
untuk shalat? Jika dia hidup, tak ada sesuatu pun yang bisa
membangunkannya selain panggilan shalat.”
Kemudian orang-orang disekelilingnya berkata:
“Shalat, Shalat, Wahai amirul mu’minin! Para jamaah
sudah melaksanakan shalat.”
Tanpa disangka kata-kata ini sangat efektif, sayidina
Umar membuka matanya dan berkata:
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“Benarkah?

Aku

bersumpah barang

siapa

yang

meninggalkan shalat maka dia bukanlah bagian dari Islam!”
Belıau berdiri, dan melaksanakan shalat padahal beliau
masih berdarah-darah.

Dipercayakan
kepada Seorang
Bandit
Suatu

hari

beberapa

bandit sedang bersiaga untuk
mencegat karavan yang melewatinya.Kepala bandit yang
bernama Fudayl sedang sibuk melaksanakan shalat di bawah
sebuah pohon.

Akhirnya bandit-bandit itu menemukan

karavan and lansung menyerangnya. Sementara itu, seorang
musafir dalam karavan itu melihat karavannya telah dikepung
oleh para bandit yang merampas emas dari musafir-musafir
lainnya. Kemudian sesaat dia melihat seseorang yang sedang
melaksanakan shalat dibawah sebuah pohon. Dia bergegas ke
arah orang itu dan percaya pada integritas dan kesalehan
orang itu, dia berkata:
“Aku percayakan semua barang ini padamu.aku akan
18
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datang lagi dan mengambil semuanya darimu.”
Fudayl membalas, “Tinggalkan semua barangnya
disampingku” Musafir itu melakukan apa yang Fudayl katakan
dan kembali bergegas ke arah karavan. Para bandit telah
mengambil semua yang bisa mereka temukan. Para bandit
meminta

seseorang

untuk

mengumpulkan

kepingan-

kepingan emas itu. Kemudian, Musafir itu sampai di tempat di
mana ia menitipkan emasnya kepada orang yang soleh. Dia
sedikit kaget melihat semua bandit mengelilingi orang itu di
bawah pohon. Dia menyadari bahwa dirinya telah menitipkan
emasnya kepada kepala bandit. Melihat kondisi ini musafir itu
hanya bisa pasrah, akan tetapi kepala bandit malah
memanggilnya:
“Kemarilah dan ambil emasmu dari tempat kau
menaruhnya tadi."
Dalam keadaan antara terkejut dan takut ia mengambil
langkah kemudian merunduk dan mengambil kantong yang
berisi emasnya. Dia benar-benar bingung. Dia berfikir mungkin
ini hanya perangkap atau tipuan.
Fudayl berkata lagi:
“Sekarang pergilah!”
Musafir itu benar-benar tidak percaya dengan apa yang

19
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di lihat dan di dengarnya. Dia berlari seketika ke arah temantemannya di karavan.
Di sisi lain para bandit benar-benar marah. Salah satu dari
mereka amarah meledak:
“Ketua! Mengapa kau berikan emas itu?”
Fudayl menjawab:
“Orang itu, melihatku melakukan shalat, sehingga dia
meyakini bahwa aku orang yang bisa di percaya, dia pun
menitipkan emasnya kepadaku. Seseorang harus menjaga
segala sesuatu yang di amanahkan kepadanya. Aku menyadari
bahwa shalat dan merampok tidak bisa dilakukan bersamaan.
Kemungkinan yang bisa terjadi adalah shalat mencegahku dari
melakukan perbuatan buruk

atau merampok akan

mencegahku dari melaksanakan shalat. Dari sekarang dan ke
depannya aku berhenti menjadi bandit.
Semua bandit terdiam. Pemimpin mereka, yang paling
mereka percaya dan cintai sekarang meninggalkan mereka.
Setelah hening beberapa saat, seorang bandit berdiri dan
berkata:
“Ketua, di manapun kau berada, aku akan bersamamu.
Sampai saat ini kau pemimpin kami dalam melakukan
keburukan. Tapi dari saat ini ke depan kau akan menjadi

20
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pembimbing kami dalam melakukan kebaikan.”
Bandit

yang lainnya hanya mengangguk

memberikkan

persetujuan.

Mereka

tanda

kemudian

mengembalikan barang-barang jarahan kepada pemiliknya
dan bertobat, mereka mendedikasikan diri untuk menjadi
pelayan Allah yang Maha kuasa.

Sebuah Koin
Emas untuk
Setiap Shalat
Untuk beberapa tahun
lamanya, Bursa tidak berhasil
ditaklukan oleh Usmani. Pada saat itu Bursa berada dibawah
Bizantium (Kekaisaran Timur Romawi). Ada seorang kristian
yang tinggal di kota itu yang secara diam-diam berpindah
agama menjadi muslim.

Kemudian, seorang temannya

mengetahui rahasianya dan bertanya kepadanya:
“Mengapa

kamu

meninggalkan

agama

nenek

moyangmu?”
Orang yang baru berpindah agama tersebut berkata:
21
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“Beberapa tahun yang lalu, seorang tawanan muslim
dipercayakan

dibawah

pengawasanku.

Aku

memenjarakannya disebuah ruangan di rumahku. Suatu hari,
aku melihatnya berdiri dan sujud berkali-kali. Aku bertanya
kepadanya apa yang sedang dia lakukan. Dia tidak
menjawabku. Ketika dia menyelesaikan kegiatannya itu, dia
berkata kepadaku bahwa dia sedang beribadah, dia sedang
shalat. Aku melarang dia melakukannya. Sehingga dia berkata
kepadaku:
“Bagiku lebih baik

jika aku dipenjarakan daripada

dilarang shalat. Jika kau mau aku akan memberikan sebatang
emas setiap kau mengizinkan ku shalat.“
Aku senang mendengar tawaran ini dan berkata:
“Baik, aku setuju.”
Setelah satu minggu berlalu, aku ingin mengumpulkan
lebih banyak emas darinya, sehingga akupun kembali
melarangnya untuk shalat. Tetapi, ia tetap ingin melaksanakan
shalat. Sehingga dia menawarkan lebih banyak emas untuk
setiap kali shalat: dua batang, tiga batang, dan terus hingga
sampai pada saat aku meminta sepuluh batang emas untuk
setiap shalat. Tetapi dia tetap menerimanya. Aku sangat
tersentuh dengan pengorbanan dirinya yang sungguh-
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sungguh.
Dia adalah orang yang sempurna. Dia adalah orang yang
terpercaya,

saleh

dan

rendah

hati.

Aku

sangat

menghormatinya karena kekhusuyan pada kepercayaannya.
Suatu hari ketika aku berkata kepadanya “Aku akan
membebaskanmu,” dia merasa sangat senang. Dia berdo’a
untukku “Wahai Allah yang maha penguasa, anugerahkanlah
hambamu ini dengan keimanan kepada-Mu.”
Setelah mendengar do’a ini, aku merasa senang dan
gembira. Aku menyatakan keimanan ku pada Allah yang maha
kuasa

dengan

mengulangi

kalimat

la

ilaha

illallah

Muhammad’ur Rasulullah yang diucapkannya dan aku
menerima Islam menjadi agamaku.

Apakah Waktu
Shalat Sudah
Berakhir?
Syekh shamil, komandan
legendaris dari kaukasian Turki,
mengomandani daerah pertahanan Gimri pada tahun 1829.
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Selain luka sobek pada paru-parunya

yang disebabkan

sungkur, dia juga mempunyai luka lain yang disebakan oleh
pedang maupun peluru. Selain itu, tulang iga dan
selangkangannya pun patah.
Setelah dirawat oleh ayah tirinya yang merupakan ahli
bedah, dia sembuh hampir dalam enam bulan. Sebelumnya,
pejuang muda ini pernah koma selama dua puluh hari karena
luka yang kritis. Ketika akan sadar dari komanya, dia membuka
mata, kemudian dia melihat ibunya disampingnya. Kata
pertama yang diucapkannya adalah:
“ Apakah waktu shalat sudah berakhir?”

Bahkan di Medang
Perang pun
Mustafa

Hulusi

adalah

seorang tentara yang berperang dalam perang Dardanelles
(1915-1916).Tentara ini, sejak kecil selalu melaksanakan shalat
tepat waktu. Mustafa Hulusi sangat menjunjung dan
mencintai

Allah

dengan

sunguh-sungguh,

ia

selalu

melaksanakan shalat bahkan dalam kondisi terburuk ketika di
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medan perang.
Sudah

berbulan-bulan

sejak

dimulainya

perang

Darddanelles, Muhammad Hulusi sangat memperhatikan
ketepatan waktu shalatnya hal ini terkait dengan peperangan
yang sengit dan juga hari-hari yang penuh dengan ujian.
Terdapat suatu hari di mana tentara-tentara muda dan
para komandan Turki memukul mundur musuh secara heriok
dan penuh pengorbanan. Dan sesaat setelah itu Mustafa
Hulufi mengingatkan bahwa waktu shalat ashar akan segera
berakhir. Dia mengarahkan pandangan ke sekelilingnya untuk
mencari tempat yang tepat untuk shalat, dia memutuskan
tempat di belakang semak-semak. Dia berkata kepada teman
disampingnya

bahwa

dia

akan

meningglakan

parit

perlingdungan untuk shalat. Dia tidak mendengarkan orangorang yang berkata “ Jangan tinggalkan parit perlindungan!
Kau akan tertembak!”
Ketika dia mendapatkan kesempatan, dia loncat keluar
dari parit, bergegas ke semak-semak yang ia anggap aman dari
serangan musuh. Di balik semak-semak dia berdiri dengan
penuh penghormatan dan konsentrasi dalam shalatnya.
Ketika dia sedang melaksanakan shalat,

sebuah meriam

menggempur parit yang baru saja ditinggalkannya dan teman
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yang disampingnya tadi mati syahid.

Sebuah Ujian
Besar
Najmi

mulai

minum-

minuman keras karena melihat
contoh buruk dari temannya.
Karena kebiasaan buruk ini, hidupnya berubah secara drastis.
Dia bersikap sangat kasar kepada teman-temannya dan tidak
ada lagi kedamaian di dalam rumahnya.Dia sering bertengkar
dengan istrinya dan tidak peduli lagi terhadap anak-anaknya.
Beberapa bulan dan tahun berlalu seperti itu. Kendatipun
kehidupan Najmi bergelimang dengan alkohol, suatu saat dia
memberikan seorang laki-laki miskin sedekah sehingga
membuat hati laki-laki miskin itu tersentuh. Malam harinya
Najmi melihat Rasulullah  ﷺdalam mimpi. Najmi ingin segera
mencium tangan beliau. Akan tetapi dia berfikir bahwa
dengan mulut yang bau alcohol dia tidak mungkin mencium
tangan Rasulullah  ﷺyang penuh berkah. Akhirnya dia
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terbangun dengan sebuah tekad perubahan. Dari hatinya
yang paling dalam, ia merasa menyesal.
Dia tidak bisa berhenti menangis. Dia ingin merubahan
cara hidupnya, dia sangat merindukan kembali ke kehidupan
sebelum dia meminum minuman keras.
Dia terus berfikir, dia keluar rumah, pergi berjalan
dengan langkah yang perlahan-lahan. Sampai akhirnya, dia
melihat masjid di sebrang jalan. Dia berkata pada dirinya
sendiri,” aku rasa aku harus memulainya dari sana (masjid).”
Sementara itu dia juga melihat tetangganya yang bernama
Mehmet mendekat ke arahnya. Mehmet adalah orang yang
saleh, dia tidak pernah meninggalkan shalat. Setelah saling
menyapa satu sama lain, Najmi bertanya kepada Mehmet:
“Apakah kau tahu, aku berencana mulai shalat sejak hari
ini dan seterusnya.Akan tetapi aku tidak bisa sekaligus
berhenti mengkonsumsi alkohol.bagaimana menurutmu,
bisakah aku bertindak demikian?”
“Najmi, Bagaimana kau bisa berfikir kalau shalat dan
mabuk bisa dilakukan secara bersamaan?Pertama kau
tinggalkan kebiasaan mabukmu, kemudian laksanakanlah
shalat, OK?”
Najmi kemudian berlalu, dia sangat marah. Dia kemudian
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bergabung dengan teman-temannya di sebuah kedai
minuman. “Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa alcohol”
pikirnya.
Ketika dia pulang ke rumah sore harinya, keluarganya
mengatakan bahwa ustadz Ali memanggilnya.Ustad Ali adalah
sepupu Najmi dan juga teman kecilnya. Najmi berfikir untuk
menanyakan perihal pertanyaan “memulai shalat sebelum
berhenti mengkonsumsi alcohol secara total” kepada ustadz
Ali. Akhirnya dialah yang memanggil ustad Ali dan
mengundang untuk datang ke rumahnya.
Ustadz Ali menerima undangan dari Najmi. Sambil
mengobrol, Najmi menceritakan mimpinya kepada Ustadz Ali:
“Ali, aku tidak bisa berhenti mabuk sekaligus. Bisakah
aku melaksanakan shalat sebelum bisa benar-benar bisa
meninggalkan alkohol?”
Mendengar pertanyaan itu, Ustadz Ali teringat pada
kondisi di masa awal datangnya Islam, sebelum turunnya
ayat yang melarang meminum minuman yang beralkohol,
orang -orang mabuk secara terbuka dihadapan Rasulullah ﷺ.
Pada masa-masa itu Rasulullah  ﷺtidak memaksa mereka
meninggalkan alkohol sekaligus. Pertama kali beliau bercerita
tentang Allah  ﷻkepada mereka dan memastikan mereka
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menjaga kewajiban utama mereka terlebih dahulu yaitu
shalat dan puasa. Secara bertahap, dalam jangka waktu satu
sampai dua tahun, akhirnya mengkonsumsi alkohol dilarang
secara total.
Ustad Ali kemudian berbalik kepada Najmi dan berkata:
"Saudaraku, walaupun sekarang kau belum bisa
berhenti mabuk secara total, kau harus tetap melaksanakan
kewajiban shalat. Tetapi, kau harus shalat dalam keadaan
sadar (tidak mabuk), OK?"
Najmi menyukai ide Ustad Ali:
"Semoga Allah semakin mencintaimu, Ali. Kata-katamu
menyelamatkanku dari perasaan bersalah yang selama ini
menghantui."
Dari saat itulah Najmi mulai melaksanakan shalat. Dan
dengan berjalannya waktu, Najmi sudah bisa melaksanakan
shalat lima waktu secara teratur setiap hari. Akan tetapi dia
belum bisa berhenti mengkonsumsi alkohol secar total.
Dua tahun kemudian pada saat hari raya idul fitri, Najmi
mengunjungi rumah Ali untuk saling mengucapkan selamat.
Dia membawa karangan bunga mawar. Dia memberikan
karangan bunga itu kepada ustad Ali dan berkata:
"Semoga hari idul fitrimu di berkahi, Ali. Aku sangat
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berhutang budi atas semua kebaikanmu. "
Ustadz Ali mengucapkan terima kasih atas karangan
bunga dari Najmi, namun ia tidak mengerti maksud kata-kata
Najmi. Dia tidak ingat kebaikan apa yang dilakukannya pada
Najmi. Karena penasaran, ia bertanya:
"Tidak ada yang salah kan, Najmi? Kebaikan apa yang
pernah aku lakukan untukmu?
Najmi menjawab:
"Kau ingat atau tidak, Ali, kau pernah berkata bahwa
walaupun aku belum bisa berhenti mabuk, aku harus tetap
melaksanakan shalat dengan syarat dalam keadaan tidak
mabuk (sadar). Aku mengikuti kata-katamu. Ketika aku mulai
terbiasa shalat lima waktu, aku tidak punya waktu lagi untuk
mabuk dalam hari itu. Aku harus dalam keadaan sadar setiap
melaksanakan shalat. Setelah beberapa bulan, aku mulai bisa
mengurangi porsi mabuk ku, itupun di malam hari. Kemudian
suatu hari, aku berkata pada diriku sendiri:"Najmi, bagaimana
bisa terjadi dua hal berkebalikan secara bersama-sama di
dunia ini? kau menundukkan dirimu pada Allah dalam ibadah,
kemudian

kau

melakukan

dosa

yang

kotor

dengan

mengkonsumsi alkohol, sesuatu yang melanggar perintah
Allah. Kau harus malu pada dirimu sendiri! setelah itu akupun
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berhenti mengkonsumsi alkohol secara total."
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Kemudian Rasulullah  ﷺbertanya:
“Maukah aku beritahukan sesuatu yang
paling bernilai yang bisa diperoleh manusia? “
Orang itu bertanya:
“Apakah itu, Wahai Rasulullah ”?ﷺ
Rasulullah  ﷺmenjawab:
“Dua rakaat shalat sunnah setelah shalat
wajib.”
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Wudhu
(bersuci sebelum Shalat)

Delapan Pintu
Surga
Selama Rasululllah ﷺ
hidup, uqba dan tetangganya bergantian menggembalakan
unta Rasulullah  ﷺsecara bergantian. Suatu hari, yang
mendapat giliran menggembala unta adalah uqba. Dia
membawa unta-untanya ke penggembalaan dan
sepulangnya dari menggembala uqba bertemu Rasulullah ﷺ.
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Sementara Rasulullah sedang berpidato sambil berdiri. Di
depan para sahabat uqba berusaha mendengar kata-kata ini
dari Rasulullah ﷺ:
“Surga adalah sesuatu yang pasti didapatkan untuk
mereka yang wudhu dengan benar dan untuk mereka yang
melaksanakan shalat dua rakaat dengan penuh semangat!”
Ketika mendengar kata-kata ini Uqba berkata,“Wah indah
sekali!”
Mendengar perkataan Uqba seorang pria berdiri dan
berbalik kepadanya kemudian berkata ”ada kata-kata yang
lebih indah yang beliau katakan beberapa saat yang lalu,
sebelum kau datang.”
Pria itu adalah Sayidina Umar r.a dan dia berkata kepada
Uqba:
“Kau baru saja datang. Rasulullah  ﷺberkata beberapa
detik yang lalu:
“Delapan pintu surga akan terbuka untuk orang-orang
yang melakukan wudhu dengan baik dan kemudian
berkata,’aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku
bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya dan dia masuk
surga dari pintu mana saja yang ia inginkan.”
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Dosa Mengalir
Bersamaan dengan
Air
Peristiwa ini terjadi di awal
periode Islam. Seorang pria dari Madinah, Amr mendengar
bahwa agama baru telah diproklamirkan. Dia sangat
penasaran akan ajaran apa yang disampaikana agama baru
ini. Dia memulai sebuah perjalanan untuk mengetahui agama
baru ini dan juga bertemu dengan nabinya. Ketika dia sampai
di Mekah, hal pertama yang dicarinya adalah Rasulullah
ﷺ.Akan tetapi saat ini Rasulullah  ﷺmasih menyebarkan Islam
secara sembunyi-sembunyi. Amr mengamati Rasulullah ﷺ
beberapa saat. Sebelumnya dia tidak pernah mendengar
sesuatu yang sama seperti yang dibacakan Rasulullah, begitu
pun dengan bagaimana Rasulullah  ﷺberperangai, dan
dengan bacaan ayat-ayat Al-qur'an yang baru baginya. Dia
langsung memeluk agama Islam dan tinggal di Mekah
beberapa saat untuk mempelajari pokok-pokok ajaran
Islam.Kemudian dia pun kembali ke kampung
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halamannya.Tak berapa lama setalah itu, umat muslim hijrah
dari Mekah ke Madinah. Amr mengunjungi Rasulullah ﷺ
ketika Rasulullah  ﷺtiba di Madinah, kemudian Amr bertanya:
"Wahai Rasulullah ﷺ, Apakah engkau masih
mengingatku?"
Rasulullah  ﷺmenjawab:
"Ya, bukankah kau laki-laki yang datang kepadaku ketika
di Mekah?"
Kemudian Amr menjawab:
" Betul Rasulullah  !ﷺTolonglah beritahukan aku sesuatu
yang aku tidak mengetahuinya dan yang diberitahukan Allah
 ﷻkepadamu. Sebagai contoh, beritahukan aku tentang
shalat." Rasulullah  ﷺmemberitahukan Amr kapan dan
bagaimana cara melaksanaka Shalat. Ketika Amr bertanya
bagaimana cara mengambil wudhu Rasulullah  ﷺberkata:
"Jika seseorang di antara kalian ada yang menyiapkan air
untuk wudhu and memasukan air kedalam mulut dan hidunya,
sesungguhnya dosa orang itu pun mengalir dari wajah, mulut
dan hidungnya. Kemudian ketika dia membasuh wajahnya
sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ, dengan air yang
mengalir diwajahnya maka dosa yang dilakukan oleh wajahnya
pun akan mengalir. Ketika dia membasuh kedua tangannya
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sampai siku, dosa-dosa yang dilakukan tangannya akan
mengalir dari jari-jarinya bersamaan dengan air yang
mengalirinya. Ketika dia menyapu kepalanya dengan air, maka
dosa-dosa yang dilakukannya mengalir dari ujung rambutnya
bersamaan dengan air. Ketika dia membasuh kakinya sampai
pergelangan, maka dosa-dosa yang dilakukan kakinya
mengalir dari jari-jari kakinya bersamaan dengan air.
Kemudian jika dia berdiri dan melaksanakan shalat, memuji
kemuliaan Allah yang maha kuasa dan menjadikan hatinya
hanya takut dan cinta kepada Allah, maka dia seolah-olah
menjadi seseorang yang baru dilahirkan pada hari itu. Dia
bersih dari semua dosa-dosanya."

Saudara
Rasulullah
Suatu hari, Rasulullah  ﷺmengunjungi kuburan dan
berkata:
"Semoga Allah memberikan keselamtan kepadamu, Wahai
orang-orang yang beriman! Allah menginginkan suatu hari
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nanti, kami juga akan bergabung bersamamu. Kau tidak bisa
membayangkan bagaimana aku rindu ingin bertemu dengan
saudara-saudarku. Aku sangat merindukan mereka!"
Mendengar perkataan ini, sahabat Rasulullah  ﷺbertanya:
"Bukankah kita saudaramu wahai Rasulullah "?ﷺ
Rasulullah  ﷺmenjawab:
"Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku
belum terlahir."
Kemudian, para sahabat bertanya:
"Wahai Rasulullah  ﷺbagaimana engkau bisa mengakui
umat yang belum dilahirkan sebagai saudaramu?"
Rasulullah  ﷺmenjawab:
"Bayangkan jika seorang laki-laki mempunyai kuda yang
warnanya

putih.

Bukankah

mudah

baginya

untuk

membedakan kudanya di dalam kawanan kuda hitam?"
"Tentu saja mudah Ya Rasulullah ﷺ." jawab para sahabat.
Rasulullah  ﷺmenambahkan:
"Begitupun dengan saudara-saudaraku yang akan tiba
pada hari terakhir di hari pembalasan, dengan tubuh yang
memancarkan cahaya dari seluruh bagian tubuhnya karena
selalu dibersihkan dengan air wudhu. Aku akan berada di
samping kolam "Kawthar". Di sisi lain ada juga orang-orang
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yang menjauh dari kolamku, seperti layaknya unta yang
terasing dari kawanannya. Aku akan memanggil mereka 'Ayo
ke sini!' Pada saat itu akan dikatakan kepadaku 'mereka telah
mengubah

perilakunya

setelah

kau

pergi

(mereka

meninggalkan ajaranmu dan melakukan dosa-dosa yang
kotor)’ Sehingga aku pun akan berkata,' Biarkan saja mereka
pergi, biarkan saja mereka pergi!"

Air yang Mengalir
dari Jari-Jari
Rasulullah
Suatu hari, Sayidina Anas r.a bercerita kepada temannya,
satu dari beberapa kenangannya bersama Rasulullah  ﷺyaitu
tentang wudhu.
“Aku melihat Rasulullah  ﷺketika mendekati waktu shalat
ashar. Para Sahabat sedang mencari air untuk berwudhu,
akan tetapi mereka tidak menemukannya. Akhirnya aku
membawakan Rasulullah  ﷺsedikit air dalam sebuah wadah.
Rasulullah  ﷺmeletakkan tangannya dalam wadah itu dan
menyuruh orang-orang untuk mengambil wudhu dari wadah
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itu. Sementara itu, air memancar dari jari-jarinya. Semua
orang disana, bahkan mereka yang datang terlambat,
melakukan wudhu dengan air tersebut.
Dengan mendengar cerita ini, salah satu dari pria dalam
jemaah bertanya kepada Sayidina Anas:
“Wahai Anas!Berapa banyak orang yang melakukan
wudhu pada hari itu?”
“Hampir ada tiga ratus orang,” jawab Sayidina Anas (RA).

Nasihat yang
Indah
Cucu Rasulullah ()ﷺ,
Sayidina Hassan (RA) and
Sayidina Hussain (RA) sedang duduk dengan kakek mereka di
dalam Masjid. Sementara itu, Rasulullah ( )ﷺsedang
berpidato kepada para Sahabat dan jamaahnya tentang
pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik dan
berbicara kepada mereka sesuai dengan pemahaman
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mereka.
Sayidina Hassan dan Sayidina Hussain meminta ijin kepada
kakek mereka untuk meninggalkan Masjid .Sementara itu,
seorang laki-laki sedang berwudhu di luar Masjid. Sayidina
Hassan menoleh ke saudaranya Sayidina Hussain dan berkata:
ﷺ
“Lihat, paman ini melakukan kesalahan dalam berwudhu.
Kita harus mengingatkannya.”
Sayidina Husain setuju dengan saudaranya:
“Benar, kita harus mengingatkannya.Akan tetapi, ketika
meningatkannya

kita

tidak

boleh

melukainya

atau

membuatnya malu.”
Mereka mendekati lelaki itu dan berkata kepadanya:
“Paman, kami akan berwudhu, akan tetapi kami takut
melakukannya dengan cara yang salah karena kami masih
sangat muda. Bisakah anda memeriksa apakah kami telah
berwudhu dengan baik atau belum?”
Lelaki itu berkata,”tentu”, dan mulai mengamati mereka.
Kedua orang saudara ini melakukan wudhu dengan baik dan
benar laki-laki itu menyadari kesalahan dalam wudhunya. Dia
menoleh kepada dua bersaudara itu:
“Anakku, kalian berdua telah melakukan wudhu dengan
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cara yang benar. Aku menyadari bahwa aku telah berwudhu
dengan tidak benar. Aku sangat

berterima kasih, kalian

menunjukkan kesalahanku.”

Bagaimana Kau Akan
Mengenalinya?
Suatu hari, para sahabat bertanya
kepada Rasulullah ﷺ:
“Wahai Rasulullah! Bagaimana Engkau akan mengenali
umat yang belum pernah kau lihat di hari pembalasan kelak?”
Rasulullah  ﷺmenjawab:
“Umatku akan bersinar di atas kepalanya, lengannya dan
juga kakinya karena melakukan wudhu. Sehingga aku akan
mengenali mereka dari anggota tubuh yang mereka basuh
ketika berwudhu. “
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Seorang Malaikat
Suatu Rasulullah  ﷺberkata
kepada para sahabatnya:
“Ketika seseorang membersihkan
dirinya, berwudhu, dan tidur dengan
baju

yang

bersih,

seorang

malaikat

akan

diutus

untuknya.Kapanpun dia bangun di malam hari, malaikat
berdo’a untuknya, “wahai Allah! Ampunilah hambamu ini
karena tidur dalam keadaan yang bersih.
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“Surga adalah sesuatu yang pasti
didapatkan untuk mereka yang wudhu
dengan benar dan untuk mereka yang
melaksanakan shalat dua rakaat dengan
penuh semangat!”
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Panggilan
untuk Shalat
dan Shalat
yang pertama
Adzan Pertama
Satu tahun setelah hijrah ke
Madinah,

orang-orang

muslim

disibukkan dalam perdebatan tentang
bagaimana memanggil satu sama lain untuk shalat. Sampai
kemudian, mereka memanggil satu sama lain dengan
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mengatakan “As salah As salah” atau “As salatu jamiatun
(Shalat mengumpulkan kita, mari berkumpul untuk shalat”.
Akan tetapi hal ini tidak cukup untuk memanggil semua orang
untuk shalat apalagi untukorang-orang yang tinggalnya jauh
dari Masjid Nabawi mereka tidak bisa mendengarnya,
sehingga mereka tidak bias datang untuk shalat tepat pada
waktunya.
Suatu RAsulullah  ﷺmengumpulkan para sahabatnya
dan berkonsultasi dengan mereka tentang bagaimana
memanggil orang-prang untuk shalat. Para sahabat
mengusulkan banyak masukan:
“Bagaimana kalau kita membunyikan lonceng, wahai
Rasulullah.”
“Tidak, itu adalah tradisi orang-orang Kristen.”
“Bagaimana kalau meniup terompet?”
“Tidak, itu adalah tradisi orang-orag Yahudi.”
“Kalau begitu kita nyalakan api saja.”
“Tidak, itu juga tidak mungkin karena itu tradisi orangorang Zoroastrian.”
Pertemuan tersebut selesai ketika saran untuk membuat
spanduk/tulisan juga tidak diterima. Orang-orang muslim
gagal mencapai kesepakatan. Mereka kembali ke rumah
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mereka masing-masing dengan perasaan sedih dan meraka
pun segera tidur. Abdullah bin Zaid adalah salah satu dari
mereka yang tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Dia
kemudian menceritakan bagaimana ia mengalami sensasi
antara tidur dan terjaga:
“Aku tidur dalam kesedihan yang mendalam. Aku tidur
dalam kondisi antara tertidur dan terjaga. Aku melihat
seorang lelaki dengan pakaian berwarna hijau datang dan
kemudian berdiri di dinding. Dia menenteng sebuah lonceng
yang besar. Aku bertanya kepadanya:
“Maukah kau menjual lonceng itu kepadaku?”
Dia bertanya kepadaku.”Apa yang akan kau lakukan
dengan lonceng ini?”
“Aku akan membunyikannya untuk memanggil orangorang shalat.”
“Maukah kau kuajari cara yang lebih baik?”
Aku berkata,” Mengapa tidak?”
Dia berdiri, menoleh ke arah kiblat dan mulai
membacakan:
Allahu Akbar, Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar
Asyhadu alla ilaha illallah
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Asyhadu alla ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Hayya 'alash sholah, Hayya 'alash sholah
Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah
Allahu Akbar, Allahu Akbar
La ilaha illallah
Pagi harinya Abullah bin Zaid bergegas menemui
Rasulullah  ﷺuntuk menceritakan mimpinya. Ternyata
beberapa sahabat juga melihat mimpi yang sama pada
malam ayang sama. Tidak ada perubahan dalam lafadz adzan
dari yang diajarkan kepada mereka dalam mimpinya.
Sayidina Umar merupakan salah seorang sahabat yang juga
memimpikan hal yang sama. Rasulullah  ﷺmenoleh kepada
Sayidina Zaid dan berkata:
“Ajarkan kepada Bilal apa yang kau lihat dan dengar
dalam mimpimu dan biarkan Bilal mengumandangkannya,
karena suaranya paling nyaring diantara kalian semua”.
Ketika tiba waktu shalat, Sayidina Bilal r.a berdiri, naik ke
atas gedung tertinggi yang ada di Madinah dan dengan
suaranya yang nyaring mengumandangkan Azdan untuk yang
pertama kalinya dalam sejarah Islam.
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Wudhu dan Shalat
yang Pertama
Hari itu adalah Senin pertama setelah Rasulullah ﷺ
ditunjuk dengan misi luhur sebagai utusan Allah. Ketika
Rasulullah  ﷺsedang berada di bukit dekat Mekah, Jibril A.S
muncul dengan menyamar sebagai manusia biasa dan
menekuk tumitnya ke tanah. Kemudian mulai melakukan
wudhu dengan air yang memancar dari tanah. Rasulullah ﷺ
mengamati wudhunya Jibril A.S dengan penuh perhatian.
Jibril A.S membasuh tangannya sampai pergelangan tangan,
berkumur-kumur. Membasuh hidung dan wajahnya. Dia
mengusap kepalanya dan kemudian mengusap tekuknya dan
juga bagian belakang telinganya dengan tangan yang basah.
Hingga akhirnya dia membasuh kakinya sampai tumitnya.
Oleh karena itu Rasulullah  ﷺberdiri dan melakukan wudhu
seperti yang dilakukan Jibril A.S
Kemudian Jibril A.S menunjukkan kepada Rasulullah ﷺ
bagaimana cara mendirikan shalat dan mereka melakukan
shalat dua rakaat bersama-sama.
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Oleh karena itu perintah yang telah lama diperkirakan
Rasulullah  ﷺakhirnya diperintahkan kepadanya. Rasulullah ﷺ
pulang

ke rumahnya

dengan

perasaan

senang.

Dia

memberitahukan pengalaman uniknya ini kepada istrinya,
sayidina Khadijah r.a. Beliau mengajak Khadijah dan dengan air
yang ada di sampinya mengajarkan Khadijah r.a untuk
berwudhu. Kemudian mereka shalat bersama. Oleh karena itu
sayidina Khadijah r.a menjadi orang yang paling beruntung
karena menjadi wanita pertama dalam Islam yang melakukan
shalat.
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Do’a yang
Dilakukan Secara
Bersama-Sama
Bergabung
Bersama Jamaah
Suatu hari seseorang
yang buta bernama Abullah datang menemui Rasulullah ﷺ
dan meminta izin dengan kalimat seperti ini:
“Wahai Rasulullah! Aku tidak mempunyai seseorang yang
bisa

mengantarkanku

ke

masjid.

Apakah

kau

bisa

mengizinkanku shalat di rumah?”
Rasulullah  ﷺmengizinkannya. Ketika Abdullah akan
pergi Rasulullah  ﷺberkata:
“Bisakah kau mendengar suara adzan yang memanggil
untuk shalat?”
Abdullah menjawab;”Bisa”.
51

MODUL 10

Rasulullah  ﷺberkata:
“Kalau begitu, penuhilah undangan itu dan bergabunglah
bersama jamaah lainnya.”

Siapa yang Mau?
Di satu waktu shalat wajib, para
sahabat

mengambil

tempat

di

belakang Rasulullah  ﷺdan melaksanakan shalat. Setelah
shalat selesai, seorang laki-laki memasuki masjid dan
kemudian Rasulullah  ﷺberbalik kepada para sahabat:
“Siapakah diantara kalian yang mau bersadaqah untuk
saudara kalian ini, jika ada dia akan mendapatkan pahala?
Mendengar perkataan yang berkah dari Rasulullah  ﷺini,
salah seorang

sahabat berdiri dan melaksanakan shalat

bersama dengan laki-laki itu.
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Apakah Kau Belum
Menjadi Muslim?
Suatu hari ketika Rasulullah
 ﷺsedang melaksanakan shalat,
seorang sahabat yang bernama
Yazid datang untuk menemui
beliau. Dia menunggu jamaah menyelesaikan shalat.Ketika
Rasulullah  ﷺmenyelesaikan shalatnya, beliau menyadari
bahwa Yazid tidak ikut shalat berjamaah. Rasulullah ﷺ
berkata:
“Apakah kau belum menjadi muslim?”
Yazid menjawab:
“Mengapa? Ya, Rasulullah ﷺ, saya sudah menjadi
muslim.”
Rasulullah  ﷺbertanya kepadanya:
“Kalau

begitu

apa

yang

menghalangimu

untuk

melaksanakan shalat berjamaah?”
Yazid menjawab:
“ Aku kira Engkau telah selesai melaksanakan shalat di
sini, sehingga aku melaksanakan shalat di rumah.”
Rasulullah  ﷺberkata:
“Ketika kau datang dan sedang ada jamaah yang
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melaksanakan shalat, kau harus ikut. Jika kau telah
melaksanakan shalat, Shalat yang kau lakukan bersama
jamaah akan menjadi sunah untukmu. Sedangkan shalat yang
kau lakukan di rumah menjadi shalat yang wajib. Dua garansi
akan diberikan kepada orang yang melaksanakan shalat dari
takbiratul ihram (takbir yang dilakukan di awal) selama empat
puluh hari. Garansi pertama adalah selamat dari neraka dan
garansi yang kedua adalah dijauhkan dari kemunafikan.

Ketika Kau Datang
Ke Masjid
Abu Qaatada r.a telah pergi
menuju masjid Nabawi. Ketika Dia
melihat Rasulullah  ﷺsedang duduk bersama para sahabat, dia
datang dan langsung bergabung bersama mereka, Rasulullah
 ﷺmenoleh kepada Abu Qaada r.a dan bertanya kepadanya:
“Apa yang menghalangimu untuk shalat dua rakaat
terlebih dahulu?”
Abu Qatada menjawab:
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“Wahai Rasulullah! Aku melihat Engkau dan para sahabat
sedang duduk.”
Kemudian Rasulullah  ﷺberkata:
“Ketika siapapun memasuki masjid, dia seharusnya tidak
langsung duduk sebelum melaksanakan shalat dua rakaat.”

Kabar Gembira
Suatu

ketika

setelah

memimpin

shalat

maghrib,

Rasulullah  ﷺpulang ke rumahnya
untuk melaksanakan shalat sunah.
Beberapa jamaah juga pulang ke rumahnya masing-masing.
Beberapa tetap diam di masjid.
Tak berapa lama, Rasulullah  ﷺkembali ke masjid dengan
langkah yang cepat. Beliau terengah-engah. Ketika para
sahabat melihat Rasulullah terburu-buru seperti itu, mereka
khawatir. Rasulullah  ﷺberkata kepada mereka:
“Kabar gembira untuk kalian semua! Allah yang Maha
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kuasa membuka sebuah pintu surga, Allah bangga terhadap
kalian dan Allah berkata kepada para malaikatnya,”Lihat
hamba-hambaku! Mereka telah melaksanakan shalat dan
sekarang mereka sedang menunggu shalat selanjutnya!”
Setelah itu Rasulullah  ﷺberkata kepada para sahabat
bahwa siapapun yang melaksanakan shalat enam rakaat
setelah shalat maghrib maka ia termasuk orang yang bertobat
atas

dosanya

(awwabeen).

Selanjutnya

Rasulullah

ﷺ

membacakan ayat Al-Qur’an di bawah ini:
“Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada didalam
hatimu, jika kamu orang yang baik maka sungguh, Dia Maha
pengampun kepada orang yang bertobat.” (Al-Isra:25)

Aku tidak bisa
Meninggalkan
Sunnah Rasululllah
ﷺ
Halil adalah orang yang buta yang tidak pernah
meninggalkan shalat di Masjid. Dia tidak pernah meninggalkan
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shalat berjamaah di masjid walaupun di luar hujan atau
bersalju. Karena dia mengetahui nasihat Rasulullah  ﷺkepada
orang buta untuk bersama-sama melaksanakan shalat di
masjid.
Semangat

Halil

untuk

selalu

shalat

di

masjid

menyebabkan orang tuanya sering melarangnya. Dalam kasus
tertentu orang tuanya berbicara kepadanya:
“Kau tidak bisa melihat dengan baik, kau mempunyai
pengecualian, laksanakanlah shalat di rumah.”
Dia biasanya menjawab:
“Rasulullah  ﷺtidak pernah melarang shalat berjamaah,
jadi mengapa aku tidak boleh melakukannya?”
Suatu hari ketika pergi menuju masjid untuk melaksankan
shalat, Halil terperosok ke dalam sebuah lubang. Orang-orang
yang melihatnya jatuh segera menolongnya. Mereka menarik
Halil dari lubang and membawanya ke rumah. Halil mengalami
luka yang serius di kepalanya. Setelah membalut lukanya,
mereka membawanya ke tempat tidur. Ketika para
tetangganya pergi, istri Halil memarahinya:
“Kami sudah mengingatkanmu untuk tidak shalat di
masjid. Sekarang kamu sendiri yang merasakan akibatnya,
luka dikepalamu sangat serius.Inikah yang kau bilang sebagai
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berkah?”
Hati Halil sangat sedih dia berkata kepada istrinya:
“Aku akan tetap shalat di masjid walaupun kaki dan
tanganku patah di jalan. Tidak ada yang bisa menghalangiku
untuk pergi. Aku tidak bisa meninggalkan sunnah Rasulullah
”!ﷺ
Semenjak itu istrinya tidak pernah berkataa apa-apa lagi
dan dia membiarkan Halil beristirahat. Halil melihat Rasulullah
 ﷺdalam mimpinya. Rasulullah  ﷺberkata kepadanya:
“Mengapa kau berselisih dengan keluargamu?”
Dia menceritakan pengalamannya satu per satu.
Kemudian Rasulullah  ﷺmengusap mata Halil dengan tangan
sucinya dan berdo’a untuknya.
Pagi harinya sebuah keajaiban terjadi. Ketika dia bangun,
Dia tersadar bahwa dia bisa melihat segala sesuatu yang
berwarna merah disekitarnya. Penglihatanya kembali! Dia
berfikir sejenak dan berujar:
“Wahai Allah! Apakah ini juga mimpi?”
Dia menunggu beberapa saat. Dia membuka dan
menutup matanya berkali-kali tetapi dia tetap bisa melihat.
Sekarang dia yakin bahwa penglihatannya telah kembali. Oleh
karena itu sekarang dia tidak butuh bantuan dari orang lain
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lagi untuk pergi ke masjid. Dia dianugerahi pahala di dunia
karena telah mengikuti sunah Rasulullah ﷺ. Siapa yang
mengetahui berapa banyak lagi hadiah yang akan ia terima di
akhirat kelak?”
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Allahu Akbar, Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar
Asyhadu alla ilaha illallah
Asyhadu alla ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Hayya 'alash sholah, Hayya 'alash sholah
Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah
Allahu Akbar, Allahu Akbar
La ilaha illallah
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Perbuatan yang
Membatalkan
Shalat
Kau Tidak
Mendirikan Shalat
Ketika Rasulullah  ﷺsedang
duduk di masjid dengan para
sahabatnya, seseorang yang bernama Khallad datang
menghampirinya. Dia melaksanakan shalat dengan cara yang
salah karena tidak melakukan ruku (menundukkan kepala dan
pada saat yang sama meletakan kedua tangan di lutut) dan
sujud dengan baik. Setelah selesai shalat dia menghampiri
Rasulullah  ﷺdan memberika salam kepadanya. Rasulullah ﷺ
membalas salamnya dan berkata kepadanya:
“Lakukan shalat lagi.“
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Khalad melaksanakan shalat lagi sama dengan yang
sebelumnya ia lakukan. Rasulullah  ﷺberkata lagi:
“Pergilah dan laksanakan shalat sekali lagi, karena kau
belum melaksanakan shalat.”
Ketika kejadian ini terjadi tiga kali, Khalad berkata:
“Wahai Rasulullah  !ﷺAku bersumpah demi Allah yang
maha kuasa yang mengirimkan agama yang benar melalui
dirimu, aku hanya mengetahui ini saja. Bisakah kau
mengajariku cara yang benar melaksanakan shalat?”
Kemudian Rasulullah  ﷺberkata:
“Ketika kau akan melaksanakan shalat, laksanakalah
wudhu dengan baik dan menghadaplah ke kiblat.Ucapkanlah
takbir (Allahu Akbar) dan bacalah ayat Al-quran yang mudah
untukmu. Selanjutnya laksanakanlah ruku diamlah untuk
beberapa saat. Dan kembalilah pada posisi lurus sampai
kepalamu lurus. Ketika kau sedang bersujud diamlah
beberapa saat, tahan kepala pada posisi itu sampai kau benarbenar stasioner. Jika kau melakukan hal ini dari atas sampai
bawah selama shalat, maka shalatmu penuh (benar); dan jika
ada yang kurang dari itu, artinya kau juga mengurangi
shalatmu.
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Pencurian yang
Paling Jahat
Suatu hari ketika
sedang mengobrol dengan
para sahabatnya, Rasulullah
 ﷺbertanya kepada para sahabatnya pertanyaan tentang
pencurian:
“Pencurian apakah yang paling buruk?”
Para sahabat menjawab:
“Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.”
Kemudian Rasulullah  ﷺberkata kepada mereka:
“Pencurian yang paling jahat adalah ketika seseorang
mencuri shalatnya.”
Para sahabat terjekut dengan jawaban ini dan mereka
sangat penasaran:
“Wahai Rasulullah  !ﷺBagaimana seseorang bisa
mencuri shalatnya?”
Rasulullah  ﷺmenjawab:
“Dia mencurinya dengan tidak melakukan ruku dan
sujud dan lalai ketika menghadap Allah yang maha kuasa dan
tidak khusyu ketika membaca ayat suci Al-Qur’an”.
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Mengapa Dia Menangis?
Seorang laki-laki bertanya kepada
seseorang

yang

berilmu

sebuah

pertanyaan:
“Jika seseorang meratap dan mencucurkan air mata
ketika sedang melaksanakan shalat, apakah shalatnya batal?”
Orang berilmu itu menjawab:
“Kita harus tahu dulu alasan mengapa dia menangis: Apa
yang terjadi terhadap seorang manusia sehingga ia meratap
dihadapan Allah yang Maha kuasa? Jika dia meratap karena
memikirkan Allah yang Maha kuasa dan akhirat, shalatnya
akan benar-benar mendapatkan pahala. Akan tetapi jika dia
menangis karena urusan dunia atau karena kesakitan
badannya, shalatnya tidak akan diterima.”
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Shalat dengan
Kualitas yang
Superior
Lebih Baik Aku
Mati
Suatu ketika, dalam sebuah
perkemahan, Rasulullah ﷺ
menugaskan para sahabatnya Sayidiana Ammar r.a dan
Abbad r.a sebagai piket malam, karena permintaan mereka
sendiri. Sayidina Ammar memilih untuk beristirahat dibagian
pertama malam itu dan kemudian tidur. Sayidina Abbad r.a
memulai shalat. Sementara itu, seorang kafir yang
merupakan musuh menyelinap masuk ke pos penjagaan.
Sayidina Abbad sedang berdiri tegak melaksanakan shalat.
Ketika tentara orang kafir tersebut menyadari ada
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pergerakan orang muslim di kegelapan, mereka mengetahui
adanya perkemahan dan kemudian menembakan panahpanah ke arah tempat tersebut. Sebuah panah melesat
mengenai sayidina Abbad r.a yang sedang sibuk shalat. Akan
tetapi dia tidak bergerak agar ibadahnya tidak batal, dia
hanya mencabut panahnyadan meneruskan shalat. Tentara
kafir dua kali menembakkan panah secara beruntun dan
setiap tembakan itu sayidina Ali mengalami hal yang sama.
Dia kemudian berdiri tegak dan mencabut panahnya.Dia
kemudian membangunkan sayidina Ammar r.a setelah
menyelesaikan shalatnya.
Dia berkata kepadanya,”Bangunlah, aku terluka!”
Sayidina Ammar r.a terperanjat dari tidurnya dan baru
setelah itu tentara kafir menyadari bahwa ada dua orang di
pos penjagaan itu dan kemudian dia kabur. Ketika sayidina
Ammar menyadari bahwa Sayidina Abbad berdarah, dia
bertanya kepadanya:
“SubhanAllah!Mengapa kau tidak membangunkanku
ketika kau terpanah untuk pertama kalinya?”
Sayidina Abbad r.a menjawab:
“Aku sedang membaca sebuah surat; aku tidak mau
menghentikan shalatku sebelum aku menyelesaikannya.
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Namun, ketika panah menembakiku satu persatu aku
membangunkanmu setelah sedikit mempercepat shalatku.
Aku bersumpah kepada Allah yang kuasa jika aku tidak berjanji
kepada Rasulullah  ﷺuntuk menjaga tempat ini, lebih baik aku
mati dari pada aku harus memotong bacaan surat ini. “

Apa Saja yang
Harus
Dipersiapkan?
Seorang

laki-laki

muda

bernama Yusuf bersama temannya datang berkunjung
kepada Hatem-I Asad, seorang berilmu yang dihargai. Dia
bertanya kepada Hatem dalam percakapan mereka:
“Bagaimanakah anda mempersiapkan shalat?”
“Ketika aku akan memulai shalat, aku membayangkan
surga di sebelah kananku dan neraka disebelah kiriku. Aku
melihat dari mata batinku bahwa jembatan sirat berada
dibawah kakiku dan Mizaan berada di depanku. Aku
menganggap malaikat Ijrail berada di belakangku yang siap
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mengambil nyawaku setelah aku selesai shalat. Walaupun
sebenarnya aku tidak bisa melihatnya, aku merasa Allah yang
maha kuasa mengawasi badan dan hatiku.
Yusuf sangat terkejut. Dia berkata:
“Sudah berapa lamakah kau melakukan shalat seperti
yang kau ceritakan kepada kami?”
“Sudah empat puluh tahun,”jawab Sayidina Hatem.

Apakah hanya
mereka saja?
Suatu hari, Kalifah Harun
Rashid bermaksud mengadakan
pesta untuk para jamaah masjid. Dia berkata kepada Bahlul,
ajudannya dan seorang terpelajar:
“Undanglah semua jamaah setelah shalat”.
Setelah shalat maghrib, Bahlul berdiri di luar masjid dan
bertanya kepada para jamaah:
“Surat apa yang dibacakan imam ketika shalat?”
Hanya sedikit dari para jamaah yang mengingat surat
apa yang dibacakan ketika shalat. Bahlul hanya mengundang
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mereka yang mengingat surat apa yang dibacakan ketika
shalat dan mengajak mereka ke istana.
Ketika Khalifah Harun Ar Rasyid melihat jumlah orang
yang memenuhi undangannya hanya sedikit, Dia sedikit
terkejut. Dia bertanya kepada Bahlul:
“Apakah hanya mereka saja yang melaksanakan shalat
maghrib di masjid?”
Kemudian Bahlul menjawab:
“Sungguh, aku hanya menemukan orang-orang ini
yang pantas memenuhi undangan anda. Karena hanya mereka
yang ingat apa yang dibacakan Imam ketka shalat.
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“Bagaimanakah anda mempersiapkan shalat?”
“Ketika aku akan memulai shalat, aku
membayangkan surga di sebelah kananku dan
neraka disebelah kiriku. Aku melihat dari mata
batinku bahwa jembatan sirat berada dibawah
kakiku dan Mizaan berada di depanku. Aku
menganggap malaikat Ijrail berada di
belakangku yang siap mengambil nyawaku
setelah aku selesai shalat. Walaupun sebenarnya
aku tidak bisa melihatnya, aku merasa Allah
yang maha kuasa mengawasi badan dan hatiku.
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Majelis Iftar
Tak Terlupakan
Kegembiraan buka puasa dimulai ketika Matahari
sore telah menampakkan rona jingganya dan laju menitmenit waktu berjalan begitu cepat. Perasaan haus dan
lapar

perlahan-lahan

berkurang,

berganti

dengan

ketenangan yang menyelimuti di hadapan majelis iftar
atau

buka

puasa.

Yang

menjadikan

menit-menit

menjelang buka puasa begitu indah adalah bukan
sekadar rasa lezzat yang dijanjikan oleh meja saji yang
lebih berlimpah dari zaman syair atau kidung, akan tetapi
rasa berbagi kegembiraan dengan orang-orang dalam
pertemuan iftar itu lah yang membawa berkah dari Surga.
Saat kondisi berpuasa menjelang waktu-waktu akhirnya,
maka keinginan untuk berbagi bersama sangatlah berarti
karena tak seorang pun merasa kesepian di dunia ini
melebihi ia yang harus berbuka puasa sendirian.
Tak diragukan lagi, masing-masing dari kita pasti
memiliki kenangan manis dengan majelis iftar yang tak
terlupakan.

Kenangan

yang

mengingatkan

pada

keindahan tersembunyi di dalam ingatan. Aku ingin
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berbagi

suatu

kenangan

yang

terbentuk

dengan

‘’kesederhanaan’’ agar dapat kembali menghidupkan
memori-memori

indah

yang

tersimpan

rapi

dalam

kenangan.
Saat itu di tahun 1974, tepatnya di salah satu bulan di
musim gugur, pada saat invasi ke Siprus sedang hangathangatnya terjadi. Karena ada ujian remedial yang harus
dihadapi, maka aku pun menyendiri di dalam kamar
sebuah rumah tinggal mahasiswa yang tengah sepi di
kota Ankara, ada empat orang yang tinggal di rumah ini.
Bagi siswa yang belajar di perantauan pasti akan tahu,
betapa sulitnya menemukan tempat khusus yang bisa
menenangkan

rasa

kesendiriannya

lebih

daripada

asrama yang sunyi. Hari itu aku memasak menemen,
omelet khas Turki berbahan dasar tomat dan telur,
menggunakan sebuah kompor kecil seadanya. Tak lupa
kuseduh

teh

dengan

teko

mungil

milikku.

Dalam

kesendirian aku mulai menunggu waktu berbuka puasa
tiba. Hari perlahan mulai gelap, jalanan menjadi lengang,
azan

Maghrib

pun

telah

dikumandangkan...

dan

hidangan yang paling hambar di atas meja sederhana
dalam kamar asramaku saat itu adalah kesepian.
Pada hari itu aku pun menyadari bahwa hal yang
mampu menghiasi dan memperindah meja iftar adalah
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kemampuan yang menjadikannya sebuah “majelis buka
puasa”. Tak peduli seberapa kaya atau seberapa
berwarna nya hidangan iftar yang dilakukan sendirian, tak
akan bisa melampaui nilai dari sebuah majelis iftar atau
keindahan buka puasa bersama.
Pada tahun 1980, bulan Ramadan bertepatan
dengan bulan Agustus yang panas menyengat. Kami
berlima adalah teman sejawat yang pada dini hari itu
datang ke Ankara untuk menghadiri ujian masuk tentara.
Setelah ujian yang berlanjut hingga sore hari itu usai, kami
bergegas

terburu-buru

menuju

terminal

dengan

kegembiraan seolah-olah akan bisa mencapai rumah
pada waktu berbuka puasa. Beberapa menit sebelum bus
berangkat, masing-masing dari kami membungkus simit
(roti bagel) yang kami beli dari pedagang asongan di
sekitar terminal. Meskipun secara hukum agama kami
terhitung sebagai musafir, namun kami tetap tidak ingin
membatalkan puasa.
Waktu Maghrib tiba saat kami ternyata masih berada
di sekitar ‘’Kırıkkale’’ dan itu berarti masih jauh dari tempat
kami akan turun. Di dalam bus itu, tak ada minuman lain
yang bisa direguk selain air kemasan botol yang sudah
terasa basi. Namun sebuah peristiwa setelah itu begitu
mengesankan, hingga tak bisa kulupakan sampai saat ini.
73

MODUL 10

Kami berbuka puasa dengan sepotong roti bagel yang
dibungkus kertas di pangkuan kami. Rupanya para
penumpang lain memperhatikan keadaan itu, sehingga
mereka pun mulai membagikan makanan yang mereka
miliki pada kami. Aku pun membagi buah zaitun,
seperempat dolma paprika, lalu sepotong tomat menjadi
dua dan menikmatinya dengan teman di sampingku.
Selama hidupku, tidak pernah kurasakan hidangan iftar
yang lebih kaya atau lebih lezzat daripada makanan yang
kami nikmati di dalam bus itu. Kenikmatan dan keindahan
yang kami rasakan saat itu hanya dapat dimengerti dan
dipahami

dengan

rahmat

dan

kedekatan

bulan

Ramadan.
Yang menjadikan Ramadan di apartemen lantai
bawah Aydınlıkevler pada tahun 1978 bercahaya pun,
mungkin juga adalah perasaan berbagi seperti ini. Di
sebuah asrama mahasiswa, tempat aku menjadi tamu
sementara saat itu, aku menghabiskan waktu Ramadan
bersama Adnan yang sekarang bekerja sebagai ahli
bedah di kota Malatya, Necmeddin seorang apoteker di
kota

Patnos,

Sadi

yang

menjabat

pengawas

di

Kementerian Tenaga Kerja, dan sahabatku Mahir yang
sekarang menjadi pengusaha suku cadang di kota
Osmaniye. Meskipun ada tiga kesulitan yang harus kami
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hadapi pada masa belajar, masa membujang, dan masamasa kekurangan uang saku seperti saat itu, namun
mereka mungkin akan mengatakan hal yang sama
denganku bahwa Ramadan yang kami alami bersama
akan selalu hidup sebagai kenangan yang luar biasa di
sepanjang kehidupan kami.
Sadi adalah ahli masak kami, dengan tangan
cerdiknya memasakkan kami sup, nasi, manisan sütlaç
(semacam bubur susu), dan kue kadayıf (jika dilihat dari
menu ini sebenarnya menunjukkan bahwa saat itu kami
tidaklah terlalu kekurangan dalam hal uang saku). Lebih
daripada itu semua, yang menjadikan majelis itu lebih
bermakna adalah rasa persaudaraan dan cinta yang
telah mengubah iklim perantauan menjadi “kampung
halaman”. Betapa hangat, betapa nikmat, dan betapa
tulusnya iklim persaudaraan yang kami bangun di lantai
bawah apartemen Aydınlıkevler yang sebenarnya di
lingkungan luarnya sangat tidak nyaman, karena penuh
dengan kriminalitas dan teror di jalanan, serta suara
memekik ledakan bom di setiap keheningan malammalamnya.
Dengan
mengucapkan

perantaraan
selamat

kisah

menunaikan

ini,

aku

ingin

ibadah

puasa

Ramadan bagi “Kawan-kawan Lantai Bawah” yang telah
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lama tidak dapat kutemui, juga bagi para pembaca
Majalah Mata Air sekalian. Semoga majelis iftar Anda
semua

dipenuhi

barakah

dan

kebahagiaan yang berlimpah.
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