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RAHASIA BERSUCI (1. Dalil )

َهايَا يُّ
َ
ينََأ ِ ََلةَِإَِلَُقْمتُمَْإَِذاآَمنُوااَّلذ يِْديَُكمَْوُُجوَهُكمَْفَاْغِسلُواالصذ

َ
رْجَُبُِرُءوِسُكمََْواْمَسُحواالَْمَرافِِقَإَِلََوأ

َ
لَُكمََْوأ

ُرواُجنُبًاُكنْتُمََْوإِنَْ.الَْكْعبَْيَِإَِلَ هذ وََْمْرَضَُكنْتُمََْوإِنَْ.فَاطذ
َ
َأ وََْسَفرَ ََعَ

َ
َحدَ َجاءََأ

َ
وَْالَْغائِِطَِمنََِمنُْكمَْأ

َ
ْستُمَََُلمََأ

ُدوافَلَمَْالنَِّساءََ ُمواَماءًَََتِ يِْديُكمَْبِوُُجوِهُكمَْفَاْمَسُحواَطيِّبًاَصِعيًداَفتَيَمذ
َ
مِنُْلَْيُكمُْعَُِِلَْجَعَلُاللُُيُِريدَُُما.ِمنْهََُوأ

ُ َرُكمُْيُِريدَُُولَِكنَُْحَرج  [6:املائدة].تَْشُكُرونََلََعلذُكمََْعلَيُْكمَْنِْعَمتَهََُوِِلُِتمَذِِلَُطهِّ

بًَداِفيهََِتُقمَََْلَ
َ
َسَلََمْسِجدَ أ سِّ

ُ
َأ لَِِمنَْاتلذْقَوىََعَ وذ

َ
َحقَُّيَْومَ أ

َ
نَْأ

َ
نُُُْيِبُّونَُرَِجال ُفِيهُِ.ِفيهََِتُقومََأ

َ
رُُأ ُللُُوَاواَيَتَطهَّ ُُيِبُّ

ِرينَُ هِّ [108:َاتلوبة].الُْمطَّ

الَةُِِمْفَتاحُُ ُهورُُالصَّ .(ح)عيلعن(هتدحم).الطُّ

ينُُبُِنَُ ُادلِّ (ح)سليمبينمنرجل(ت).انلََّظافَةََُِعَ
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(2) Pemahaman Dalil

Ulama Sufi:

Maksud utama dari ayat dan hadits bersuci adalah 

menyucikan hati, sebab tidak mungkin hadits: 

“Bersuci sebagian dari iman” (HR. at-Tirmidzi, 

hasan), adalah sekedar menyucikan badan dengan 

air dan membiarkan hati ternoda maksiat dan 

dosa.   

aswajamuda.com Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), I/125.



(3) Level Bersuci [Berurutan]

4

3

1
Menyucikan tubuh dari 

hadats, najis dan kotoran 

2
Menyucikan tubuh 

dari maksiat dan dosa

Menyucikan hati dari 

akhlak tercela dan kehinaan

Menyucikan hati 

dari selain Allah

Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), I/125.
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(4) Doa Saat Wudhu 

Utsman bin Muhammad Syatha, Hayiyyah I’anah at-Thalibin, (Bairut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1415 H/1995 M), I/95.

Hendaknya membaca 

doa saat membasuh/

mengusap masing-

masing anggota 

wudhu
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Doa Saat Wudhu 
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َُعْنَُمَعاِصيَكُ ُاْحَفْظُيََديَّ اللَُّهمَّ
Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari 

maksiat-maksiat kepada-Mu

َُبيِّْضُ ُوُُجوه ُاللَُّهمَّ َُوتَْسَودَّ ُوُُجوه  وَْجِِهُيَْوَمُتَبَْيضَّ
Ya Allah, cerahkan wajahku saat 

wajah-wajah Ahlusunnah menjadi 

cerah dan wajah ahli bid’ah menjadi 

hitam pekat

ُ ِعنِّ
َ
ُأ ُِذْكرِكَُوُشْكرِكاللَُّهمَّ ََعَ

Ya Allah, tolonglah aku agar ingat 

dan syukur kepada-Mu

َنَِّةُ
ْ
رِْحِنَُراِِئََةُاْل

َ
ُأ اللَُّهمَّ

Ya Allah, jadikan aku mencium wangi 

semerbak sorga

ُ ابااََُِسراااْعِطِنُكَِتاِِبُبَِيِميِنُوََحاِسبِْنُِحَسُاللَُّهمَّ
Ya Allah, berilah catatan amalku 

dengan tangan kananku dan hisablah 

aku dengan hisab yang ringan

ُ ْهرِيََلُُتْعِطِنُكَِتاِِبُبِِشَماِِلَُوََلُمِْنَُوَراءَُِظُاللَُّهمَّ
Ya Allah, jangan beri catatan amalku 

dengan tangan kiriku dan dari 

belakang punggungku

1

2 & 3

4

5 & 6



Doa Saat Wudhu 

ُ ُانلَُّاللَُّهمَّ ارَُِحرِّْمَُشْعرِيَُوبَََشِيََُعَ
Ya Allah, haramkanlah rambut dan 

kulitku pada neraka

ُ
َ
ِيَنََُْسَتِمُعوَنُالَْقْوَلَُفَيتَّبُِعوَنُأ ُاْجَعلِْنُِمْنُاَّلَّ ْحَسَنهُُاللَُّهمَّ

Ya Allah, jadikan diriku termasuk 

orang-orangyang mendengarkan 

pembicaraan kemudian mengikuti 

yang terbaik.

ُفِيهُِ َاِطُيَْوَمُتَِزلُّ ُالِّصِّ ََُعَ َُثبِّْتُقََدََمَّ ْقَدامُُاللَُّهمَّ
َ ْْ ُا

Ya Allah, tetapkanlah kedua telapak 

kakiku di as-shirat al-mustaqim di 

hari telapak kaki-telapak kaki 

berguguran 

7

8

9
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RAHASIA SHALAT (1. Dalil)

نَاإِنذيِنَ
َ
َإَِلََََلَاللَُأ نَاإَِلذ

َ
قِمُِفَاْعبُْدِنَأ

َ
اَلةَُوَأ [14:طه].َِّلِْكرِيالصَّ

:رافاألع].الَْغافِلِيَُِمنَُتَُكنَُْوََلَُواْْلَصالَِبِالُْغُدوَِّالَْقْولَِِمنََاْْلَْهرَِوَُدونََوَِخيَفةًَتَََضًُّعََنْفِسَكَِفََربذَكََواْذُكرَْ
205]

فْلَحََقَدَْ
َ
ِينَُ.الُْمْؤِمنُونََأ .[2-1:املؤمنون].َخاِشُعونََُصاَلتِِهمُِْفُُهمُْاَّلَّ

َما اَلةُُإِنَّ (ت).َوتَوَاُضعُ َتَمْسُكنُ الصَّ

(صحيحمعبد،منعيل).ُبْعدااُإَِلَُّاللِمنَُيَْزَددُْلَمُْوَالُْمْنَكرُِالَْفْحَشاءَُِعنَُِصالَتُهَُُتْنَههُُلَمَُْمنُْ

َُصاَلتِهُِِمنُْلِلُْمْؤِمنُِلَيَْسُ إمجاع:زيدبنالواحدعبد.َعَقَلَُماإَلَّ
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(2) Pemahaman Dalil

aswajamuda.com Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), I/160-161.



(2) Pemahaman Dalil
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Imam al-Ghazali

(450-505 H/1058-1111 M):

1. Shalat harus khusyu’. 

2. Shalat itu bermunajat kepada Allah dan shalat dengan penuh

kelalaian bukan bermunajat sama sekali. 

3. Yang dituju dengan bacaan al-Qur’an, doa dan zikir adalah

Allah. Orang yang hanya membacanya saja berarti lalai dari-Nya.

4. Shalat tanpa kekhusu’an maka sangat jauh dari maksud

disyariatkannya shalat, yaitu untuk menjernihkan hati, 

memperbarui ingat kepada Allah dan memperkokoh keimanan. 
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Faktor-faktor Batin yang Menghidupkan Shalat

aswajamuda.com Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), I/161.



aswajamuda.com Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), I/162-164.

1. Maksud: memfokuskan kesadaran hati pada setiap gerakan dan

ucapannya. 

2. Sebab: himmah/yang paling penting adalah shalat.

3. Cara:  (a) mengarahkan himmah pada tujuan utama shalat, yaitu

mengimani bahwa akhirat lebih baik dan lebih abadi daripada selainnya, 

dan shalat merupakan perantaranya. (b) menghindari hal-hal yang 

menyelewengkan kehadiran hati baik yang bersifat lahiriah maupun

batiniah.



aswajamuda.com Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), I/162.

1. Maksud: jelas. Makna-makna bacaan dalam shalat yang dipahami

dapat mencegah dari kemungkaran dan kekejian.

2. Sebab: fokusnya pikiran dan hati untuk memahaminya.

3. Cara:  menghindari/menghilangkan hal-hal yang mengganggu

kosentrasi dan melepaskan diri dari sebab-sebabnya.



aswajamuda.com Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum ad-Din, (Semarang: Toha Putra, tth.), I/162.

1. Maksud: kondisi hati merasa hina, remuk redam dan tunduk

terhadap Allah.

2. Sebab: (a) mengenal Allah dan menyadari keagungan-Nya. (b) 

menyadari hinanya diri sendiri.

3. Cara:  memadukan kedua sebab tersebut. Biasa jadi orang 

mengakui keagungan Allah tapi tidak merasa membutuhkannya, 

sehingga tidak lahir pengagungan darinya.
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1. Maksud: kondisi hati merasakan kedahsyatan Allah.

2. Sebab: pengetahuan atas kekuasaan/kemampuan Allah yang 

maha sempurna.

3. Cara: selalu menambah pengetahuan tentang sifat-sifat Allah dan 

perbuatan-Nya, dan bagaimana sikap Allah kepada orang-orang 

mencintai-Nya maupun yang memusuhi-Nya.

Murtadha az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah al-Muttaqin, (Semarang: Toha Putra, tth.), III/123.



aswajamuda.com Murtadha az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah al-Muttaqin, (Semarang: Toha Putra, tth.), III/123-124.

1. Maksud: ketergantungan hati terhadap kasih sayang Allah.

2. Sebab: pengetahuan atas besarnya kasih-sayang, kedermawanan, 

keluasan nikmat, keindahan ciptaan dan kebenaran Allah atas 

janjinya akan memasukkan ke sorga pada orang yang shalat.

3. Cara: selalu menambah pengetahuan kasih sayang Allah dan 

semisalnya dan merasakannya.



aswajamuda.com Murtadha az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah al-Muttaqin, (Semarang: Toha Putra, tth.), III/123.

1. Maksud: kondisi hati merasakan malu semalu-malunya karena 

tidak bisa beribadah & mengagungkan Allah sebenar-benarnya.

2. Sebab: pengetahuan penyakit hati, kekurangan dan 

ketidakikhlasan diri sekaligus konsekuensinya, serta kesadaran 

Allah melihatnya secara persis dan detail meskipun dirahasiakan.

3. Cara: selalu menambah pengetahuan tentang sebab-sebab 

tersebut dan merasakannya.



aswajamuda.com



RAHASIA AKTIFITAS SHALAT

aswajamuda.com

1 Mendengar azan Bacaan surat 9

2 Bersuci Berdiri cukup lama 10

3 Menutup aurat Ruku’ 11

4 Menghadap kiblat I’tidal 12

5 Takbir dan niat Sujud dan Duduk 13

6 Berdiri menundukkan kepala Tasyahud 14

7 Doa iftitah Salam 15

8 Al-Fatihah
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(1) RAHASIA AZAN

Azan ibarat panggilan hari kiamat

1. Bayangkan azan sebagai panggilan hari kiamat, dan persiapkan 

lahir-batin untuk segera memenuhinya. 

2. Orang yang segera memenuhinya, maka dialah yang akan 

dipanggil dengan penuh kasih sayang di hari kiamat.

3. Tanyakan pada hati: apakah saat mendengarnya hatinya suka, 

gembira, dan ingin segera memenuhinya? Bila demikian, ia 

adalah orang yang akan dipanggil dengan kebahagiaan, 

keberuntungan dan keselamatan.

اَلةُِ ةَُُعْيِنُِفُالصَّ (صحيحالنسايئَوغريهَبسندَأخرجهَ.َ)وَُجعلَْتُقُرَّ
Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, 137-138 dan Ibn Hajar al-’Asqalani, Fath al-Bari, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), XI/345.
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(2) RAHASIA BERSUCI

Mengingatkan kesucian batin yang menjadi perhatian Allah

1. Setelah menyucikan tempat, pakaian dan badan, jangan lupa 

menyucikan hati. 

2. Sucikan dengan proses tobat yang benar, penuh penyesalan dan 

bertekad tidak akan mengulangi kesalahan.

ُالَلُ ْمَوالُِكْم،َُلََُيْنُظُرُإََِلُُصَورُِكْمُإِنَّ
َ
ْعَمالُِكمَُْوأ

َ
(رواهَمسلم.َ)َولَِكْنَُيْنُظُرُإََِلُقُلُوبُِكْمَُوأ

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/138.
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(3) RAHASIA MENUTUP AURAT

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/1, dan Ibn Hajar al-’Asqalani, Fath al-Bari, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), XI/345.

Mengingatkan aurat batin

1. Apakah aurat batin, kesalahan dan aib yang dapat 

dirahasiakan dari Allah? Yang meleburnya hanya 

tobat, harapan dan ketakutan kepada-Nya.

2. Bayangkan terpenuhinya hati dengan sampah dosa 

dan kebusukan maksiat, tanpa sedikitpun kebaikan.

3. Dari situ akan muncul perasaan takut sekaligus malu 

yang hebat kepada Allah.

4. Lalu bersiap-siap shalat dengan perasaan seperti 

karyawan yang minggat dari majikannya, dan kembali 

kepadanya penuh penyesalan, dengan kepala 

tertunduk karena malu dan takut.
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(4) RAHASIA MENGHADAP KIBLAT

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/1, dan Ibn Hajar al-’Asqalani, Fath al-Bari, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), XI/345.

Mengingatkan fokusnya pikiran, hati dan perhatian hanya kepada Allah

Orang tidak bisa menghadap 

kepada kiblat kecuali berpaling 

dari arah lain. 

Begitu pula hati tidak akan 

mampu menghadap Allah kecuali 

dikosongkan dari selainnya.

َُفُيْحِسُنُ
ُ
أ َُيَتَوضَّ َُماُِمْنُُمْسلِم  ُُِوُضوَءهُ،ُُثمَّ َُعلَْيِهَماُب ُُمْقبِل  َُرْكَعَتْيِ َووَْجِهِه،َُقلْبِِهَُيُقوُمَُفُيَصِّلِّ

َنَّةُُ
ْ
وََجَبْتََُلُُاْل (رواهَمسلم.َ)إَِلَُّ
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(5) RAHASIA BERDIRI MENUNDUKKAN KEPALA

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/139-140.

Mengingatkan pertamakali dipanggil di hari kiamat

Berdiri tegak dengan kepala tertunduk mengingatkan pada 

hari kiamat manusia dipanggil mempertanggungjawabkan 

amalnya. Bagaimana kalau yang ditanya pertamakali adalah 

shalat yang akan dilakukannya ini?
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(6) RAHASIA NIAT DAN TAKBIR

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/140-142.

Mulai menghadap Allah

1. Niati shalat karena memenuhi perintah, akan melakukan dengan 

sempurna, takut kepada-Nya dan berharap dekat dengan-Nya.

2. Ingat pula bagaimana menghadap Allah dengan masih berlumuran 

dosa.

3. Siapa yang dihadapi? Bagaimana dan dengan apa kita menghadap-

Nya?

4. “Allah Akbar” hanya Allah Maha besar dan hati benar-benar 

mengakui dan merasakannya. 
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(7) RAHASIA DOA IFTITAH

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/142.

ْهُتُ ْرَضُوَجَّ
َ
َموَاِتُوَاْ ىَُفَطَرُالسَّ ِ ُلَِّلَّ  Menghadapkan hati kepada Allah. Apakah hatinyaوَْجِِهَ

demikian atau menghadap pada urusan lain?

اُ اَحنِيفا  Apakah kita benar-benar muslim? Apakah orangُمْسلِما

lain telah selamat dari gangguan kita?

كِيََُوَماُ نَاُِمَنُالُْمَْشِ
َ
 Apakah kita benar-benar tidak musyrik? Shalatأ

karena Allah atau ada pamrih lain?

َياَىَُوَمَماِِتُ ُالَْعالَِميَُلِلَُِوََمْ  Inilah hakikat manusia, hanya seorang budak, hidupَربِّ

dan matinya hanya untuk Allah.
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(8) RAHASIA AL-FATIHAH

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/149-150.

ُعوُذُبِاللُِ
َ
ْيَطاِنُالرَّجُِأ .Berlindung dari setan tidak hanya ucapan, tapi harus dengan perbuatanيمُِِمَنُالشَّ Termasuk

tipuannya: memikiran urusan akhirat dalam shalat sehingga melalaikan dari memahami

maknanya. Padahal maksud bacaan dalam shalat adalah maknanya, bukan lafalnya.

الرَِّحيمُِالرَّْْحَِنُاللُِِمْسِبُ

ُالَْعالَِميَُ َْمُدُلِلَُِربِّ Bersyukurاْلْ kepada Allah, segala nikmat hanya dari-Nya

الِّيَُ ْنَعْمَتَُعلَْيِهْمَُغْرُِالَْمْغُضوِبَُعلَْيِهْمَُوََلُالضَّ
َ
ِيَنُأ Laluِِصَاَطُاَّلَّ perincilah dengan membaca ayat ini: … 

َاَطُالُْمْسَتقُِ Tentukanيمَُاْهِدنَاُالِّصِّ permintaan yang paling penting sesuai konteks permohonan taufiq

(dimudahkan menjalankan agama) dan ucapkan ayat ini: … 

Ikhlasِعيُُإِيَّاَكَُنْعُبُدَُوإِيَّاَكُنَْستَُ ibadah kepada-Nya. Rasakan kelemahan tidak punya daya dan

upaya. Bisa ibadah pun hanya karena pertolongan-Nya

ينُِ .Hakikat manusia hanya seorang budak, hidup dan matinya hanya untuk Allahَمالِِكُيَْوِمُادلِّ

Hadirkanمالرَِّحيالرَّْْحَِنُ seluruh kasih sayang-Nya di hati, sehingga muncul harapan kepada-Nya

Tabaruk dengan basmilah. Semua urusan yang menciptakan dan mengaturnya hanyalah Allah.

Semoga.آمي Allah mengabulkannya
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(9) RAHASIA BACAAN SURAT

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/152.

Memahami setiap surat yang dibaca. Memerhatikan redaksinya.

Perintah = bertekad melaksanakannya. 

Larangan = bertekad menjauhinya. 

Janji = memelihara harapan. 

Ancaman = melahirkan ketakutan. 

Nasehat = diterima. 

Nikmat = disyukuri. 

Kisah-kisah = diambil pelajarannya. 



aswajamuda.com

(10) BERDIRI CUKUP LAMA

Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Mau’idhah al-Mu’minin, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1426 H/2005 M) I/37.

Simbol keteguhan hati dalam bermunajat kepada Allah

ُالَْعْبِدَُماُلَْمُيَلْتِفْتُ ََُعَ (سنادصحيحُاإل.ُ)فَإَِذاَُِصََّفُوَْجَهُهُانَِّْصََفَُعْنهُُ.ََُلُيَزَاُلُالُلُُمْقباِلا

(زاقرواهُابليهيقُوُعبدُالر.ُ)لَْوَُخَشَعُقَلُْبُهَُخَشَعْتَُجوَارُِحهُُ

ْصلِِحُالرَّاِِعُوَالرَِّعيَُّ
َ
.ُةُِامهلَلُأ
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(11) RAHASIA RUKU’

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/154.

Menjelang ruku’, takbir mengangkat kedua tangan memohon

ampunan Allah dari siksa-Nya. 

Merendahkan diri dengan ruku’ dan hati merasakan keagungan Allah 

dengan bantuan zikr lisan berulang-ulang:

ُالَْعِظيِمُ َوِِبَْمِدهُُِسْبَحاَنَُرِّبِّ
Aku menyucikan Allah yang maha Agung dengan memuji-Nya

Simbol pengakuan atas keagungan Allah
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(12) RAHASIA I’TIDAL

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/155.

Bangun dari ruku’ kedua tangan dan mengharap pujiannya kepada

Allah diterima, dengan membaca:

لَِمْنَُْحَِدهُُالُلَُسِمَعُ
Semoga Allah mendengar (menerima) pujian orang yang memujinya.

ُ ء  ْرِضَُوِمْلَءَُماُِشْئَتُِمْنََُشْ
َ
َمواِتَُوِمْلَءُاْ َْمُدُِمْلَءُالسَّ َبْعدَُُربََّناُلََكُاْلْ

Wahai Tuhan Kami, hanya milikmu pujian sepenuh langit, bumi, 
dan selainnya.

Simbol harapan kepada Allah
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(13) RAHASIA SUJUD DAN DUDUK

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/156-157.

Sujud menempatkan kepala, anggota tubuh yang paling mulia, ke tempat asalnya, 

tanah, seraya mengagungkan Allah:

ُُسْبَحاَنُ َْعَ
َ ْْ ُا ِِبَْمِدهَُِرِّبِّ َو

Aku menyucikan Allah yang maha Luhur dengan memuji-Nya.

Lalu duduk berdoa memohon hajat: 
ُ ِِنُوَاْرَفْعِنُوَاْرُزْقِنُوَاْهِدِِنُوَََعفَِنَُربِّ ُاْغِفْرُِِلُوَارَْْحِْنُوَاْجُُبْ وَاْعُفَُعنِّ

Wahai Tuhanku, ampuni, rahmati, beri kekayaan, angkatlah, beri rejeki, tunjukkan, 
hindarkan penyakit hati dan berilah anugerah yang proporsional kepada aku.

Sujud diulang dua kali karena merupakan level tawadhu’ yang tertinggi.

Simbol kembali ke tanah, asal usul manusia
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(14) RAHASIA TASYAHUD

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/157-161.

Pengakuan atas kekuasaan Allah, Menghadirkan Nabi, Tauhid, dan Doa

َبااتلَِّحيَّاُتُ يِّ لَوَاُتُالطَّ Segalaلِلُُِتُالُْمَباَرََكُتُالصَّ penghormatan, keberkahan, shalat lima, amal

shaleh hanya milik Allah. 

يَُّهاُانليبَُورَْْحَُةُ
َ
اَلُمَُعلَْيكُأ Semogaَوَبَرََكتُهُُاللُِالسَّ keselamatan, rahmat dan berkah Allah 

terlimpah kepadamu, wahai Nabi.

ُِعَباِدُ اَلُمَُعلَْيَناَُوََعَ اِْلُِاللُِالسَّ Semogaيَُالصَّ keselamatan juga terlimpahkan kepada

kami dan hamba-hamba Allah yang shalih.

ُ ْنََُلُإََلَُإَلَّ
َ
ْشَهُدُأ

َ
اُاللُِأ دا َُُمَمَّ نَّ

َ
ْشَهُدُأ

َ
وَأ

اللُِرسولُ
Aku bersaksi, sungguh tiada Tuhan selain Allah dan

Aku bersaksi sungguh Muhammad: utusan-Nya.

Doa dengan doa-doa ma’tsur, juga mendoakan kedua orang tua dan kaum muslimin.
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(15) RAHASIA SALAM

Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/161.

Salam kepada malaikat dan hadirin

اَلُمُ اللَُِعلَْيُكْمَُورَْْحَُةُالسَّ

Rasakan kekurangan dan kecerobohan dalam

shalat, takut tidak diterima dan justru

mendapaka dosa, sekaligus memupuk harapan

diterima karena kemurahan dan anugerah Allah.



aswajamuda.com Az-Zabidi, Ithaf  as-Sadah, III/161.

Sejauh mana shalat kita benar? 

Bahagialah.

Apa saja yang masih kurang? 

Merugilah.

Bagaimana meningkatkan kualitasnya?

Giatlah.
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ْفلََحُالُْمْؤِمنُوَنُ
َ
ِيَنُ(1ُ)َقْدُأ ِيَنُ(2ُ)ُهْمُِفَُصاَلتِِهْمَُخاِشُعوَنُاَّلَّ (3ُُ)ُهْمَُعِنُاللَّْغوُُِمْعرُِضوَنَُواَّلَّ

ِيَنُ ََكةَُِفاِعلُوَنَُواَّلَّ ِيَنُ(4ُ)ُهْمُلِلزَّ ُ(5ُ)ُهْمُلُِفُروِجِهْمَُحافُِظوَنَُواَّلَّ ْوَُماَُملََكْتُإَِلَّ
َ
ْزَواِجِهْمُأ

َ
ُأ ََعَ

َُملُوِمَيُ ْيَماُنُهْمَُفإِنَُّهْمَُغْرُ
َ
(6)أ

وََلَِكُُهُمُالَْعاُدوَنَُفَمِنُ
ُ
(7ُُ)اْبَتََغَُوَراَءَُذلَِكَُفأ

ِيَنُ َمانَاتِِهْمُوََعْهِدِهْمَُراُعوَنَُواَّلَّ
َ
ِْ ِيَنُ(8ُ)ُهْمُ َُصلََواتِِهْمُُُيَافُِظوَنَُواَّلَّ وََلَِكُ(9ُ)ُهْمََُعَ

ُ
ُهُمُأ

ِيَنُ(10ُ)الَْوارِثُوَنُ وَنُاَّلَّ [11-1/املؤمنون](.11ُ)يَِرثُوَنُالِْفْرَدْوَسُُهْمُفِيَهاَُخادِلُ
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