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Pendahuluan

Shalat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam
Islam. Dia adalah tiang agama juga batas pemisah antara
keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena
itu, Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصmemberikan perhatian ekstra terhadap
masalah shalat. Beliau  ملسو هيلع هللا ىلصmemberikan contoh pelaksanaannya secara detail, dari awal sampai akhir, dari takbir sampai
salam.
Ini semua menunjukkan pentingnya shalat dalam Islam.
Harusnya ini sudah cukup sebagai motivasi bagi kita kaum
Muslimin untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan
shalat.

Terlebih

jika

kita

memperhatikan

berbagai

keistimewaan shalat, maka tidak ada alasan Lagi bagi kita
untuk bermalas-malasan dalam melaksanakannya.
Berikut kami hadirkan beberapa keutamaan tersebut
dalam majalah kita ini.1
Semoga semakin memicu semangat kita untuk terus
mempelajari dan berusaha maksimal untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin.
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Diterjemahkan dari Shalatul Mu'min, Syaikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin
Wahf al-Qahthani hlm. 115-119.

1. Shalat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan
keji dan mungkar.
Allah وجل
ّ berfirman:
ّ عز

ِ َك ِمن الْ ِكت
ِ ِ
الص ََل َة تَْن َهى َع ِن
َّ الص ََلةَ إِ َّن
َّ اب َوأَقِِم
َ َ اتْ ُل َما أُوح َي إلَْي
صنَ عُو َن
َّ اّللِ أَ ْكبَ ُر َو
َّ الْ َف ْح َشاء َوالْ ُمن َك ِر َولَ ِذ ْكُر
ْ َاّللُ يَ ْعلَ ُم َما ت
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu alKitab (al-Quran) dan dirikanlah shalat! Sesungguhnya
shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan
mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat)
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah
yang lain), dan

Allah mengetahui

apa yang kamu

kerjakan. (QS.Al-Ankabut/29:45)
2. Shalat

merupakan

amalan

terbaik

setelah

dua

kalimat syahadat.
Ini berdasarkan hadits dari Abdullah bin Mas'ud  هنع هللا يضرyang
mengatakan:

اّللِ أَي الْ َع َم ِل
َ ت َي َر ُس
َّ ول
ُ قُ ْل

َِّ ول
اّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
َ ت َر ُس
َّ صلَّى
ُ َْسأَل
َ اّلل

ِ
ِ ِ
َّت ُث
َ َت ُثَّ أَي ق
َ َض ُل ق
َّ ال
َ ْأَف
ُ ال ُثَّ بِر الْ َوال َديْ ِن قُ ْل
ُ الص ََلةُ َعلَى مي َقاِتَا قُ ْل
ِاّلل
َ َأَي ق
َّ ال ا ْلِ َها ُ ِف َسبِ ِيل

Aku

pernah

amalan

yang

bertanya
paling

kepada

Rasulullah

ملسو هيلع هللا ىلص,"Apakah

afdhal

(terbaik)?"

Beliau

ملسو هيلع هللا ىلص

menjawab, "Shalat pada waktunya" Ibnu Mas'ud هنع هللا يضر
mengatakan, "Lalu aku bertanya lagi, "Lalu apa?" Beliau
 ملسو هيلع هللا ىلصmenjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Ibnu
Mas'ud  هنع هللا يضرmengatakan lagi, "Lalu aku bertanya lagi, "Lalu
apa?" Beliau  ملسو هيلع هللا ىلصmenjawab, "Jihad dijalan Allah.2
3. Shalat bisa membersihkan dosa-dosa.
Dari Jabir هنع هللا يضر, dia mengatakan bahwa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص
bersabda:

ِ الصلَو
ِ
ِ اْلَ ْم
َح ِد ُك ْم يَ ْغتَ ِس ُل
ْ ات
َ س َك َمثَ ِل نَ ْه ٍر َجا ٍر َغ ْم ٍر َعلَى ََبب أ
َ َّ َمثَ ُل
ٍ ِمْنو ُك َّل ي وٍم َخَْس مَّر
ات
َ َ
َْ ُ
Shalat (fardhu) yang lima waktu itu seperti sebuah
sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu
rumah salah seorang di antara kalian, la mandi dari air
sungai itu setiap hari lima kali.3

2

HR. Al-Bukhari no. 7534 dan Muslim no. 85.

3

HR. Muslim, no. 668.

4. Shalat bisa menggugurkan dosa.
Disebutkan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah هنع هللا يضر,
Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

ِ
ِ ْ المعةُ إِ َل
ات َما
ْ ات
َّ
َ ضا ُن إِ َل َرَم
َ الُ ْم َعة َوَرَم
ٌ ضا َن ُم َك ّفَر
ُ الصلَ َو
َ ْ ُْ س َو
ُ اْلَ ْم
ب الْ َكبَائَِر
ْ بَْي نَ ُه َّن إِ َذا
َ َاجتَ ن
Shalat yang lima waktu, Jum’at yang satu ke Jumat
lainnya, Ramadhan yang satu ke Ramadhan lainnya, itu
bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama
pelakunya menjauhi dosa-dosa besar.4
5. Shalat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi
orang yang melakukannya.
Dari Abdullah bin Amr هنع هللا يضر, diriwayatkan bahwa suatu hari
Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصmembicarakan tentang shalat lalu Beliau  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

ان َوََنَاةً يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َوَم ْن َلْ ُُيَافِ ْظ
َ ََم ْن َحاف
ً ورا َوبُْرَى
ْ َظ َعلَْي َها َكان
ً ُت لَوُ ن
ور َوَل بُْرَىا ٌن َوَل ََنَاةٌ َوَكا َن يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َم َع قَ ُارو َن
ٌ َُعلَْي َها َلْ يَ ُك ْن لَوُ ن
ِ
ٍ َُب ب ِن َخل
ف
ْ َِّ َوفْر َع ْو َن َوَى َاما َن َوأ
4

HR. Muslim no. 233.

Barangsiapa yang menjaga shalat lima waktu, maka
shalat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan
baginya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang tidak
menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti,
dan juga tidak mendapat keselamatan. Dan pada Hari
Kiamat, orang yang tidak menjaga shalatnya itu akan
bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.5
Disebutkan dalam hadits Abu Malik al-Asy'ari هنع هللا يضر:

الصَلَةُ نُ ْوٌر
َّ َو
Shalat itu adalah cahaya.6
Juga dalam hadits Buraidah  هنع هللا يضرdari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, Beliau ملسو هيلع هللا ىلص
bersabda:

ِِ
ِ
ِ
ِ
َّام يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
َ بَ ّشْر الْ َمشَّائ
ّ ي ِف الظلَِم إِ َل الْ َم َساجد َِبلنوِر الت
Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke
masjid

dalam

keadaan

gelap,

bahwa

mereka

akan

mendapatkan cahaya yang sempuma pada Hari Kiamat.7

5

HR. Ahmad dalam kitab al-Musnad, 2/169 dan ad-Darimi, 2/301.
Imam

al-Mundziri

dalam

kitab

at-Targhib

wat

Tarhib,

1/440

mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan
sanad yang jayyid."
6

HR. Muslim no. 223.

6. Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa
(kesalahan) dengan sebab shalat.
Ini

berdasarkan

hadits

Tsauban

هنع هللا يضر,

bekas

budak

Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصdari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, Beliau  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda kepada Tsauban
هنع هللا يضر:

ِِ
ِِ ِ
اّللُ ِبَا
َّ ك
َ ك َل تَ ْس ُج ُد َّّلل َس ْج َدةً إَِّل َرفَ َع
َ َّك بِ َكثْ َرةِ الس ُجو َّّلل فَِإن
َ َعلَْي
َّ َ َر َجةً َو َح
ًك ِبَا َخ ِطيئَة
َ ط َعْن
Hendaklah engkau memperbanyak sujud! Karena engkau
tidaklah

sujud

kepada

Allah

dengan

sekali

sujud

melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan
menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujud itu.8
7. Shalat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan
seseorang masuk surga dengan menemani Nabi
ملسو هيلع هللا ىلص.
Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami هنع هللا يضر, ia berkata:

7

HR. Abu Daud, no. 561 dan at-Tirmidzi, no. 223. Hadits ini dihukumi
sebagai

hadits

shahih

oleh

syaikh

al-Albani

Mashabih karena memiliki banyak syawahid, 1/224.
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HR. Muslim no. 488.

dalam

Misykatut

َِّ ول
ِِ اّلل علَي ِو وسلَّم فَأَتَي تُو بِو
ِ يت مع رس
ِ ُ ُكْن
اجتِ ِو
ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َُّ صلَّى
َ اّلل
َ ضوئو َو َح
ُ َ َ َ ُ ت أَب
ِ
ت
َ َك ِف ا ْلَن َِّة ق
َ فَ َق
َ ال أ َْو َغْي َر َذل
َ َك ُمَرافَ َقت
َ َُسأَل
ُ ك قُ ْل
ُ ال ِل َس ْل فَ ُق ْل
ْتأ
ِال فَأَعِ ِن علَى نَ ْف ِسك بِ َكثْ رةِ السجو
َ ّ َ َُى َو ذَ َاك ق
ُ
َ َ
Aku

pernah

bermalam

bersama

Rasulullah

ملسو هيلع هللا ىلص.

Aku

mendatangi Beliau  ملسو هيلع هللا ىلصdengan membawakan air wudhu
dan

keperluan

Beliau

ملسو هيلع هللا ىلص,

lalu

Beliau

ملسو هيلع هللا ىلص

bersabda,

"Mintalah! Aku berkata. 'Aku meminta kepadamu supaya
dapat bersamamu di surga." Beliau  ملسو هيلع هللا ىلصberkata, "Atau ada
permintaan selain itu?" Aku menjawab, "Itu saja yang
aku minta." Beliau  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda, "Tolonglah aku untuk
mewujudkan

keinginanmu

itu

dengan

engkau

memperbanyak sujud." (HR. Muslim no. 489).
( Memperbanyak sujud di sini maksudnya memperbanyak
shalat sunnah-red)
8. Berjalan
kebaikan,

menuju
bisa

shalat

akan

meninggikan

dicatat

sebagai

derajat

dan

menghapuskan dosa.
Disebutkan

dalam

hadits

Abu

mengatakan, "Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

Hurairah

هنع هللا يضر,

dia

ِ
ِ ٍ
ِِ
ِ اّللِ لِي ْق
ِ
يضةً ِم ْن
َ ض َي فَ ِر
َ َّ َم ْن تَطَ َّهَر ِف بَْيتو ُثَّ َم َشى إ َل بَْيت م ْن بُيُوت
َِّ ض
ِ
ِ ِفَ َرائ
ًُخَرى تَ ْرفَ ُع َ َر َجة
ْ َاّلل َكان
ْ ت َخطْ َو ََتهُ إِ ْح َد ُاُهَا ََتُط َخطيئَةً َو ْاْل

Barangsiapa bersuci di rumahnya lalu ia berjalan menuju
salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu
shaiat fardhu yang yang Allah wajibkan, maka salah satu
langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan
langkah kaki yang lainnya meninggikan derajat. (HR.
Muslim no. 666)
Dalam hadits lain, Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

ِ َّ ضأَ أَح ُد ُكم فَأَحسن الْوضوء ُثَّ خرج إِ َل
ِ
ُالص ََلة َلْ يَْرفَ ْع قَ َد َمو
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َّ إذَا تَ َو
ِ
َّ ض ْع قَ َد َموُ الْيُ ْسرى إَِّل َح
ط
َّ ب
َ َاّللُ َعَّز َو َج َّل لَوُ َح َسنَةً َوَلْ ي
َ َالْيُ ْم َن إَّل َكت
َ
َّ
ًاّللُ َعَّز َو َج َّل َعْنوُ َسيِّئَة
Jika

salah

seorang

diantara

kalian

berwudhu',

dia

berwudhu dengan baik dan benar, kemudian dia keluar
menuju

masjid,

maka

dia

tidakmengangkat

kaki

kanannya (untuk melangkah) kecuali Allah menuliskan

satu kebaikan untuknya dan dia tidak menurunkan kaki
kirinya kecuali Allah menghapus satu dosa darinya.9
9. Disiapkan jamuan di surga.
Setiap kali seorang Muslim berangkat ke masjid, maka
disiapkan jamuan di surga, berdasarkan hadits dari Abu
Hurairah  هنع هللا يضرdari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, Beliau  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

ِ من َغ َدا إِ َل الْمس ِج
ِ الن
ِ اّلل لَو نُزلَو
َّ
َّ
اح
ر
َو
أ
ا
د
غ
ا
م
ل
ك
َّة
ن
م
د
َع
أ
اح
ر
و
د
ْ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َْ
ُ
ََ
َ ََ ْ َ
َ
Barangsiapa pergi ke masjid di waktu pagi hari dan sore
hari, maka Allah menyiapkan untuknya jamuan dari surga
setiap kali ia pergi di pagi atau sore hari." (Muttafaqun
alaih)10
An-Nuzul yaitu sesuatu yang dipersiapkan untuk tamu
ketika tamu itu datang.
10. Dengan shalat, Allah وجل
ّّ عز
ّ menghapuskan dosa
diantara shalat yang satu ke shalat berikutnya.
Dijelaskan dalam sebuah hadits dari 'Utsman  هنع هللا يضر, dia هنع هللا يضر
mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

9

HR. Abu Daud, no. 563.

10

HR. Al-Bukhari.no. 662 dan Muslim, no. 669.

ِ ضأُ رجل مسلِم فَيح ِسن الْوضوء فَي
اّللُ لَوُ َما
َّ ص ََل ًة إَِّل َغ َفَر
َ ُ َ ُ ُ ُ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌ ُ َ َّ َل يَتَ َو
َ صلّي
الص ََلةِ الَِّت تَلِ َيها
َّ ي
َ ْ َبَْي نَوُ َوب
Tidaklah seorang Muslim berwudhu', dia memperbagus
wudhu'nya, lalu ia mengerjakan shalat melainkan Allah
mengampuni baginya dosa di antara shalat tersebut dan
shalat berikutnya.11
11. Shalat bisa menghapuskan dosa yang telah lalu.
Dari 'Utsman هنع هللا يضر, Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

ِ
وع َها
ُ ََْت
ُ ص ََلةٌ َم ْكتُوبَةٌ فَيُ ْحس ُن ُو
َ ضوءَ َىا َو ُخ ُش
َ ُضُره

َما ِم ْن ْام ِر ٍئ ُم ْسلٍِم

ِ
ِ وب ما َل ي ؤ
ًت َكبِ َرية
ْ ُ ْ َ ِ ُت َك َّف َارًة ل َما قَ ْب لَ َها ِم ْن الذن
ْ َوع َها إَِّل َكان
َ َوُرُك
ِ
َ َو َذل
ْ ك الد
َُّىَر ُكلَّو
Tidaklah seorang Muslim yang ketika memasuki waktu
shalat wajib lalu ia memperbagus wudhu' untuk shalat

11

tersebut,

juga

memperbagus

ruku'nya

melainkan

itu

kekhusyu'annya

sebagai

HR. Al-Bukhari, no. 160 dan Muslim, no. 227.

penghapus

dan
dosa

sebelumnya selama seseorang itu tidak melakukan dosa
besar dan ini berlaku sepanjang waktu.12
12. Para Malaikat mendo'akan orang yang melakukan
shalat selama dia berada ditempat shalatnya dan
dia akan tetap terhitung sebagai orang yang shalat
masih

shalat

)untuk

(keinginan

selama

menahannya.
 bersabda:ملسو هيلع هللا ىلص , Nabiهنع هللا يضر Dari Abu Hurairah

يد علَى ِِ ِ ِ
الرج ِل ِف ََج ٍ
ض ًعا
ص ََلتِِو ِف ُسوقِ ِو بِ ْ
ََ
ص ََلتو ِف بَْيتو َو َ
اعة تَ ِز ُ َ َ
َ
ص ََلةُ َّ ُ
و ِع ْش ِرين رجةً و َذلِ
َّ
ضوءَ ُثَّ أَتَى
أ
َن
أ
ك
َح َد ُى ْم إِ َذا تَ َو َّ
َ
َح َس َن الْ ُو ُ
ضأَ فَأ ْ
َ
َ َ ََ َ َ
ط َخطْ َوًة إَِّل
الص ََل َة فَلَ ْم ََيْ ُ
يد إَِّل َّ
الْ َم ْس ِج َد َل يَْن َهُزهُ إَِّل َّ
الص ََلةُ َل يُِر ُ
ُرفِ َع لَوُ ِبَا َ َر َجةٌ َو ُح َّ
ط َعْنوُ ِبَا َخ ِطيئَةٌ َح َّّت يَ ْد ُخ َل الْ َم ْس ِج َد فَِإ َذا َ َخ َل
الْمس ِج َد َكا َن ِف َّ ِ
ت َّ
الص ََلةُ ِى َي ََْتبِ ُسوُ َوالْ َم ََلئِ َكةُ
الص ََلة َما َكانَ ْ
َْ
ِِِ ِ
يصلو َن علَى أ ِ
صلَّى فِ ِيو يَ ُقولُو َن اللَّ ُه َّم
َحد ُك ْم َما َ َام ِف ََْملسو الَّذي َ
َُ َ َ
ِ
ث فِ ِيو
ب َعلَْي ِو َما َلْ يُ ْؤِذ فِ ِيو َما َلْ ُُْي ِد ْ
ْار ََحْوُ اللَّ ُه َّم ا ْغفْر لَوُ اللَّ ُه َّم تُ ْ
HR. Muslim, no. 228.
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Shalat seseorang secara berjama'ah lebih unggul 20
sekian derajat dibandingkan shalatnya di rumahnya atau
pasarnya.

Karena

memperbagus

jika

wudhu'nya

seseorang
kemudian

berwudhu'
ia

dan

mendatangi

masjid, tidak ada yang mehggerakkannya kecuali (niat
untuk) shalat, dan tidak ada yang diinginkan kecuali
shalat, maka tidaklah kakinya melangkah satu langkah
kecuali

dengan

sebabnya

derajatnya

diangkat

dan

dihapuskan kesalahannya sampai ia masuk dalam masjid.
Jika ia sudah masuk masjid, maka ia (terhitung) dalam
keadaan shalat selama shalat masih menahannya; Dan
para Malaikat akan terus mendoakan salah seorang di
antara kalian selama ia berada di tempat shalatnya itu.
Para Malaikat mendoakan, "Ya Allah! Rahmatilah dia. Ya
Allah! Ampunilah dia, Ya Allah! Terimalah taubatnya." Hal
ini terus berlangsung selama ia tidak menyakiti orang lain
(dengan perkataan atau perbuatan) dan selama tidak
berhadats (selama tidak batal wudhu'nya)" (Muttafaq
alaih)13
13. Menunggu waktu shalat adalah ribath (berjagajaga) dijalan Allah.
Abu Hurairah  هنع هللا يضرmeriwayatkan hadits yang menyebutkan
bahwa Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

13

HR. Al-Bukhari, no. 477 dan Muslim, no. 649.

ِ اْلطَاي وي رفَع بِِو الدَّرج
ِِ َّ أََل أَ ل ُكم علَى ما َيَْحو
ات قَالُوا بَلَى َي
ََ
ُ َ َ ْ ُ
ُ َْ َ َ َْ اّللُ بو
ِ ال إِسباغُ الْو
ِ اْلطَا إِ َل الْمس
َِّ ول
اج ِد
َ َر ُس
ُْ ُضوء َعلَى الْ َم َكا ِرِه َوَكثْ َرة
ُ ُ َ ْ َ َاّلل ق
ََ
ِ الص ََلةِ فَ َذلِ ُك ْم
ط
ُ الرََب
َّ الص ََلةِ بَ ْع َد
َّ َوانْتِظَ ُار
ّ
Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang
dengan sebab sesuatu itu Allah menghapus dosa-dosa
kalian

dan

menjawab,

mengangkat
"Tentu,

derajat

wahai

kalian?

Rasulullah!"

Mereka
Rasulullah

bersabda, "Menyempurnakan wudhu' (meskipun) disaat
tidak menyenangkan, banyak langkah menuju masjid,
menunggu waktu shalat setelah shalat. Itulah ribath
(berjaga-jaga dijalan Allah-red). Itulah ribath.14
14. Orang yang keluar rumah untuk shalat seperti
orang

yang

keluar

berhaji

dalam

keadaan

berihram.
Dari Abu Umamah هنع هللا يضر, Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

ٍ من خرج ِمن ب يتِ ِو متطَ ِهرا إِ َل
ٍ
اج الْ ُم ْح ِرِم
ْ َج ِر
ْ َجُرهُ َكأ
ْ ص ََلة َم ْكتُوبَة فَأ
َ
ِّ َاْل
ً ّ َ ُ َْ ْ َ َ َ ْ َ
ِ
َج ِر الْ ُم ْعتَ ِم ِر
ِ َِوَم ْن َخَر َج إِ َل تَ ْسب
ْ َجُرهُ َكأ
ْ يح الض َحى َل يَْنصبُوُ إَِّل إِ َّيهُ فَأ
14

HR. Muslim, no. 251.

Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah
bersuci menuju shalat wajib, maka pahalanya seperti
pahala orang yang berhaji. Barangsiapa keluar untuk
menunaikan shalat Dhuha, ia tidak merasakan lelah
kecuali karena melaksanakan shalat tersebut, maka
pahalanya seperti pahala orang berumrah.15
15. Jika tertinggal shalat, padahal biasanya tidak
tertinggal,

maka

sebagaimana

dia

orang

mendapatkan

yang

ikut

dalam

pahala
shalat

jama'ah tersebut.
Disebutkan

dalam

hadits

Abu

Hurairah

هنع هللا يضر,

dia

mengatakan,"Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

اّللُ َج َّل
َّ َم ْن تَ َو
َّ ُصلَّ ْوا أ َْعطَاه
ُ َح َس َن ُو
ْ ضأَ فَأ
َ َّاس قَ ْد
َ ضوءَهُ ُثَّ َر
َ اح فَ َو َج َد الن
ِ َ ِوعَّز ِمثْل أَج ِر من ص ََّلىا وحضرىا َل ي ْن ُقص َذل
َج ِرِى ْم َشْي ئًا
ْ ك م ْن أ
ُ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
Barangsiapa berwudhu dengan baik dan benar, kemudian
dia berangkat (menuju shalat berjama'ah) namun

dia

mendapati orang-orang sudah selesai menunaikan shalat,
maka Allah memberinya pahala orang yang ikut dan
menghadiri
15

shalat

jama'ah

tersebut.

Ini

tanpa

HR. Abu Daud, no. 558. Hadits ini dinilai sebagai hadits yang hasan
oleh Syaikh at-Albani dalam kitab Shahih Sunan Abi Daud, 1/111 dan
datam kitab Shahih at-Targhib, 1/127.

mengurangi pahala orang-orang yang ikut dalam jama'ah
tersebut.16
16. Jika seseorang sudah bersuci lalu keluar untuk
melaksanakan

shalat,

maka

dia

tetap

dicatat

seagai orang yang shalat sampai dia pulang. Pergi
dan pulangnya dicatat pahala.
Abu

Hurairah

هنع هللا يضر

meriwayatkan

sebuah

hadits,

dia

mengatakan, "Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

ِ
ِ ِ ِ ضأَ أَح ُد ُكم
ِ
ِ
الص ََلةِ َح َّّت يَْرِج َع
َّ ف
ْ ف بَْيتو ُثَّ أَتَى الْ َم ْسج َد َكا َن
ْ ْ َ َّ إ َذا تَ َو
َصابِعِ ِو
َ َّ َو َشب،فََلَ يَ ُق ْل َى َك َذا
َ ْ َك ب
َ يأ
Jika salah seorang diantara kalian telah berwudhu' di
rumahnya lalu dia berangkat menuju masjid, maka dia
berada dalam (kebaikan) shalat sampai dia pulang, maka
janganlah dia melakukan begini" lalu beliau menjalin jarijemarinya.
Juga dari Abu Hurairah  هنع هللا يضرdari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص:

16

HR. Abu Daud, no. 564. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh
Syaikh al-Albani dalam kitab Shahih Sunan Abi Daud, 1/113.

ِي ََيْرج أَح ُد ُكم ِمن مْن ِزلِِو إِ َل مس ِج ِده
ِ ِ
ِ
ب َح َسنَةً َوِر ْج ٌل
ت
ك
ت
ل
ج
ر
ف
ْ
َ
َ
ُ
َ ْ ْ َ ُ ُ ِ م ْن ح
َْ
ُ ٌْ
ََتُط َعْنوُ َسيِّئَةً َح َّّت يَْرِج َع
Sejak salah seorang diantara kalian keluar rumah sampai
ke masjidku ini, maka (langkah) satu kaki ditulis sebagai
satu kebaikan dan (langkah) satu kaki lagi menghapus
satu keburukan (dosa) sampai dia pulang.17
Alhamdulillah, semoga uraian singkat ini bisa terus
menyemangati kita untuk menjaga shalat.[]

17

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, no. 1620; An-Nasa'i, 2/42 dan alHakim dan beliau menyatakan hadits ini shahih. Pernyataan al-Hakim
ini disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Hadits ini juga dinyatakan
shahih oleh syaikh al-Albani dalam Shahih at-Targhib, 1/121.

