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MEMBIASAKAN MELAKSANAKAN TUJUH AMALAN RASULULLAH SAW

Oleh
Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

(Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Manna)
Apabila amalan wajib telah dilaksanakan secara benar, maka sudah

selayaknya juga memulai melaksanakan amalan sunnah lainnya sehingga kita
mendapatkan keistimewaan dari amalan sunnah itu. Rasulullah saw sebagai suri
tauladan mempunyai amalan sunnah harian, maka selayaknya kita mencoba
mengamalkan sunnah yang beliau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Paling tidak ada tujuh amalan harian beliau, idelanya kita mampu mengamalkan
ketujuh amalan itu, atau setidak-tidaknya salah satu dari yang tujuh.

Perlu dicatat ketujuh amalan sunnah ini perlu dilakukan semata-mata hanya
karena mengharap ridha Allah swt, dengan harapan dapat dilaksanakan secara
kontiniu dan ikhlas agar mendapat kebahagian dan kebaikan baik di dunia maupun
di akhirat kelak, terutama bagi kita sebagai aparatur peradilan agama dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi peradilan agama sehingga
dalam menjalankan rutinitas pekerjaan mendapat arahan dan petunjuk dari Allah
swt, minimal terlepas dari berbuat khilaf dan kesalahan yang fatal.

Berikut tujuh amalan harian Rasulullah saw:
1. Shalat Malam

Shalat malam disebut dengan shalat tahajjud yaitu ibadah shalat sunnah
yang paling utama setelah shalat fardhu, terdapat banyak kebaikan dan pahala
yang besar dari shalat tahajjud atau lebih dikenal dengan istilah “qiyamul lail”
merupakan amalan sunnah muakad.

Setiap orang sudah dapat dipastikan sering atau pernah bangun malam hari
baik disengaja atau pun tidak. Tetapi alangkah baiknya waktu malam itu bukan
hanya sekadar waktu tanpa penerangan sinar cahaya matahari, waktu malam
harus dijadikan waktu yang berarti, berguna, diutamakan dan tidak berlalu secara
sia-sia.

Bukankah kemulian seseorang terletak pada shalat tahajjudnya, karena
akan memberikan implikasi kuat terhadap rohani seseorang yang terefleksikan
melalui ketenangan fikiran, ketentraman hati, ketentraman jiwa, sikap optimisme
dan keyakinan diri dalam menjalankan roda dan liku-liku kehidupan dunia ini. Tak
kalah pentingnya tahajjud akan memberikan implikasi kuat terhadap ketahanan
fisik atau kekebalan tubuh dari berbagai serangan penyakit baik jasmani maupun
rohani.

Rasanya tulisan ini tidak berlebihan mengungkap adanya kandungan
hikmah di balik kemauan pelaksanaan shalat tahajjud sehingga terpancarnya aura
kesholehan pada dirinya, akan disukai dan dicintai orang sholeh, dan wajah selalu
bercahaya. Anjuran shalat tahajjud dalam QS. Al Israa ayat 79:
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َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َحمُْموًدا  )٧٩(َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد بِِه نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يـَبـْ
Artinya: “Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah

kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu
mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.” (QS. Al Israa : 79)

Dari ayat ini dapat ditarik hal yang istimewa shalat tahajjud yang merupakan
satu-satunya shalat sunnah yang perintahnya langsung tertera dalam Al Quran, ini
suatu bukti mengisyaratkan kedudukan tinggi yang memiliki derajat yang hampir
setara dengan shalat wajib, bahkan Rasulullah saw sendiri menegaskan jikalau
sekiranya tidak memberatkan niscaya beliau akan mewajibkan umatnya
mengerjakan shalat tahajjud. Selain itu perintah ayat mengisyaratkan banyaknya
rahasia-rahasia yang tersimpan dalam amalan harian Rasulullah saw tersebut.

Dari berbagai pengalaman spiritual yang diceritakan sungguh membuktikan
kebenaran keutamaan shalat tahajjud atau shalat yang dikerjakan di sepertiga
malam terakhir ini, bahkan kalangan dunia medis pun turut serta mengadakan riset
ilmiahnya akan manfaat shalat tahajjud dari sisi medis. Alangkah baiknya kita
mencoba shalat tahajjud sebagai ibadah tambahan (nafilah) dengan harapan agar
mendapatkan sebuah keinginan baik itu kesehatan, spiritual, materi atau yang
lainnya, bahkan yang terbesar dari mamfaatnya agar setiap doa dikabulkan.

Pelaksanaan shalat tahajjud sangat dianjurkan setelah bangun tidur pada
malam hari, yang merupakan kekuasaan Allah swt karena menurut teori pikiran
bahwa manusia pada saat bangun tidur di malam hari utamanya, gelombang otak /
pikiran masuk pada gelombang alpha dan theta. Ternyata gelombang alpha ini
merupakan pintu masuk kepikiran bawah sadar / suprasadar dan pada saat berada
pada gelombang fikiran ini pikiran sangat rileks, santai dan fokus serta otak
memproduksi hormon kebahagiaan dalam jumlah banyak yang otomatis membuat
pikiran dan jiwa menjadi damai dan rileks. Di samping itu, karena pikiran dan jiwa
dalam keadaan rileks maka tubuh pun menjadi semakin sehat karena pembuluh
darah terbuka lebar dan tentunya darah dapat mengalir lancar keseluruh tubuh.
Apabila pikiran selaras dengan hati dan jiwa akan timbul keyakinan yang kuat dan
pikiran suprasadar ini yang menyampaikan permohonan kepada Allah swt dan doa
akan terijabah.

2. Tadabbur Quran Setiap Pagi
Tadabbur Quran adalah berfikir dengan mempergunakan kemampuan akal

disertai dengan pertanyaan-pertanyaan logis guna untuk mencapai pengertian
yang baru yang terkandung dalam nash Al Quran yang sesuai dengan kaidah
Bahasa Arab, baik yang menghubungkan antara kalimat-kalimat dalam Al Quran,
maupun yang menghubungkan antara surat-suratnya.

Melalui tadabbur Quran diharapkan dapat memahami makna lafadz-
lafadznya, memikirkan apa saja yang ditunjukkan oleh makna lafadz-lafadz
tersebut berupa petunjuk dan peringatan, dengan tujuan agar hati dapat



3

mengambil pelajaran, endingnya jiwa menjadi khusyu’, dan dada menjadi lapang
untuk berbuat yang terbaik.

Rasulullah saw pernah bangun sepanjang malam lalu hanya membaca satu
ayat Al Quran secara berulang-ulang sampai terbit fajar pertama. Sebagaimana
firman Allah swt:

بـُْهمْ  فَِإنـَُّهْم ِعَباُدَك َوِإن تـَْغِفْر َهلُْم فَِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ِإن تـَُعذِّ
Artinya: “Jika Engkau menyiksa mereka, Maka sesungguhnya mereka

adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, Maka
sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al
Maidah : 118)

Membaca Al Quran sangatlah dianjurkan sebelum terbit matahari, sebelum
mata kita melihat alam semesta sebaiknya terlebih dahulu sudah disuguhi dengan
tilawah Quran yang dibarengi pula dengan pemahaman isi kandungan (tadabbur).
Bukankah Al Quran merupakan obat bagi berbagai penyakit yang ada dalam hati
dan fikiran manusia. Al Quran  merupakan rahmat bagi orang beriman, Allah swt
menyatakan ini dalam surat Al Israa ayat 82:

)٨٢(َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني َوال يَزِيُد الظَّاِلِمَني ِإال َخَسارًا َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن 
Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah
kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (QS. Al Israa : 82)

Tadabbur Quran merupakan metode yang dilakukan untuk menangkap isi
pesan yang terkandung dalam Al Quran bagi orang yang tidak mengerti Bahasa
Arab. Pada pelaksanaan tadabbur Quran yang diutamakan adalah pengertian dan
pemahaman setiap ayat yang dibaca dan didengar secara mendalam, bukan
banyaknya jumlah ayat yang dibaca. Membaca ayat demi ayat usahkan dengan
cara tartil, syahdu, perlahan dan jelas, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa
yang kita mengerti bagi yang tidak mengerti Bahasa Arab sementara bagi yang
sudah mengerti Bahasa Arab tentu sudah lebih faham tentang isi kandungan dan
maksud ayat-ayat yang dibaca, lalu diimplementasikan dalam ranah kehidupan.

3. Shalat Dhuha
Shalat dhuha adalah shalat sunah yang dilakukan setelah terbit matahari

sampai menjelang masuk waktu zuhur, dikerjakan pagi hari di saat matahari
sedang naik, kira-kira tujuh hasta sejak terbitnya yakni sekitar pukul tujuh pagi
hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat shalat dhuha, dari dua hingga dua belas
raka’at. Shalat dhuha lebih dikenal juga dengan shalat sunah untuk memohon
rezeki dari Allah swt, karena kunci rezeki terletak pada shalat dhuha.

Dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang, harus dikeluarkan
sedekahnya untuk tiap ruas tulang tersebut, hadis dari Abu Buraidah ra bahwa
Rasulullah saw bersabda:
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قَاُلوا . »ِىف اِإلْنَساِن َثَالُمثِائٍَة َوِستُّوَن َمْفِصًال فـََعَلْيِه َأْن يـََتَصدََّق َعْن ُكلِّ َمْفِصٍل ِمْنُه ِبَصَدَقٍة 
يِه َعِن « اللَِّه قَاَل َوَمْن ُيِطيُق َذِلَك يَا َنِىبَّ  النَُّخاَعُة ِىف اْلَمْسِجِد َتْدِفنـَُها َوالشَّْىُء تـَُنحِّ

الطَّرِيِق فَِإْن ملَْ جتَِْد فـَرَْكَعَتا الضَُّحى ُجتْزُِئكَ 
Artinya: “Dalam diri manusia terdapat 360 ruas tulang, wajib bagi semua

orang untuk mensedekahi setiap ruas tulangnya.” Para sahabat bertanya:
“Siapakah yang mampu melakukan hal itu, wahai Nabi Allah?” Beliau bersabda:
“Menutupi ludah di masjid dengan tanah, menyingkirkan sesuatu dari jalan (bernilai
sedekah). Jika kamu tidak bisa mendapatkan amalan tersebut maka dua rakaat
Dhuha menggantikan kewajibanmu.” (HR. Abu Daud nomor 5242, Ahmad nomor
23037 dan dishahihkan Syuaib al Arnauth)

Motivasi dan sugesti seorang muslim mengkaitkan shalat dhuha dengan
pintu rezeki, sepotong hadis dari Uqbah bin Amir al Juhani ra, bahwa Rasulullah
saw bersabda:

ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل يَا اْبَن آَدَم اْكِفِىن َأوََّل النـََّهاِر بَِأْرَبِع رََكَعاتٍ 
Artinya: “Sesungguhnya Allah berfirman: “Wahai anak adam, laksanakan

untukKu 4 rakaat di awal siang, Aku akan cukupi dirimu dengan shalat itu di akhir
harimu.” (HR. Ahmad nomor 17390, dan dishahihkan al Bani dalam Shahih
Targhib wat Tarhib nomor 666 dan Syuaib al Arnauth)

Meskipun hadis tersebut tidak secara tegas menunjukkan shalat dhuha
membuka kunci pintu rezeki, namun hadis ini menjelaskan janji Allah swt bagi yang
shalat empat rakaat di pagi hari, tentu harus dilakukan ikhlas karena Allah swt
semata, bukan karena tendensius sekedar hanya melancarkan rezeki.

Oleh karena itu dhuha merupakan waktu istimewa, sehingga Allah swt telah
bersumpah dengan waktu dhuha melalui surat adh-Dhuha yang berisikan pesan-
pesan penting atau berita aktual yang hendak disampaikan agar manusia
menelaah dan memerhatikannya, lalu dijadikan sebagai pelajaran hidup.

Saat waktu Dhuha aktivitas manusia mulai berjalan dengan berbagai jenis
pekerjaan dan aktivitasnya, saat waktu ini Allah swt telah menganugerahkan shalat
dhuha, karena manfaatnya benar-benar sangat berpengaruh terhadap pekerjaan
dan aktivitas yang akan dan sedang dilakukan.

Merunitaskan diri untuk melaksanakan shalat dhuha akan menenteramkan
keresahan jiwa, perasaan akan terjaga dari pesimisme. Hidup pun akan
senantiasa dihiasi dengan sikap optimistis dan percaya diri menatap masa depan
yang lebih indah dan penuh harapan. Dengan kata lain shalat dhuha dapat
memberi motivasi, sugesti dan memompa semangat hidup (jihad fi sabilillah)
karena ada energi luar biasa di dalamnya. Energi tersebut dapat membuat kita
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lebih percaya diri, optimistis, kuat, kukuh, teguh, tegas, dan berani mengambil
sebuah keputusan demi kesuksesan dan masa depan yang penuh arti.

Tidak dapat dipungkiri ternyata efek positif dari pelaksanaan shalat dhuha
lainnya adalah hidup akan terasa di alam nyata, jika hidup terasa di alam nyata,
maka akan membawa efek positif dimana pintu rezeki itu akan terbuka lebar dan
kita dapat mengoptimalisasikan perbaikan kondisi diri sendiri, keluarga,
masyarakat, bangsa dan agama. Dibukakan pintu rezeki oleh Yang Maha Pemberi
Rizki, bukan hanya sekedar diberi kekayaan dan kesuksesan material semata
(dalam arti harta), akan tetapi lebih dari itu adalah tertanam dalam jiwa adanya
suatu kemampuan untuk mengelola diri agar mendapatkan kecerdasan emosional-
spiritual. Sering melaksanakan shalat dhuha sebelum melaksanakan rutinitas
aktivitas akan dapat melatih sisi emosional dan spiritual seseorang. Dengan
kekuatan emosional dan spiritual yang dimiliki diharapkan tantangan hidup, dunia
kerja, atau segala usaha bisnis mampu dikelola dengan baik dan secara tidak
disadari pintu rezeki terbuka lebar. Dengan kata lain rezeki itu adalah segala
sesuatu yang memiliki nilai manfaat, sehingga kecerdasan emosional dan spiritual
sebagai rezeki yang tiada tara dari Yang Maha Sebaik-baik Pemberi Rizki
(Arrazaaq).

Jika hidup telah mencapai sebuah kesuksesan dan berprestasi, tentu
akhirnya akan mudah menggapai segala keinginan, harapan, dan cita-cita. Paling
tidak minimal bisa melakukan segala sesuatu dengan tenang, dan tidak mudah
terbawa emosional dalam melaksanakan aktivitas. Misalnya, bagi seorang hakim
tidak boleh menjatuhkan putusan dalam kondisi emosi dan atau terpancing dengan
para pihak berperkara saat mereka menunjukkan sifat orogansi atau marah
(karena memang pihak yang berperkara sedang mengalami gangguan emosi
menghadapi kasusnya). Sekiranya  seorang hakim gemar melaksanakan shalat
dhuha sebelum sidang, hati akan penuh dengan ketenangan dan ketenteraman.

4. Shalat Jamaah di Masjid
Masjid (mushallah, surau atau langgar) maknanya secara khusus adalah

sebuah bangunan yang didirikan sebagai tempat untuk berdzikir / beribadah
kepada Allah swt, shalat dan membaca Al Quran sebagaimana sabda Rasulullah
saw:

َا ِهَي ِلذِْكِر اِهللا َعزَّ َوَجلَّ، َوالصََّالِة َوِقَراَءِة اْلُقْرآنِ … ِإمنَّ
Artinya:“…(masjid-masjid itu) hanyalah dibangun untuk berdzikir kepada

Allah ‘azza wa jalla, shalat dan membaca Al Qur’an.” (HR. Muslim)
Shalat di masjid lima waktu sangatlah dianjurkan terutama bagi kaum laki-

laki, terutama di waktu shubuh, tujuannya sebelum kaki melangkah kemana pun
maka langkahkanlah kaki terlebih dahulu ke masjid, karena masjid merupakan
pusat keberkahan. Nilai keberkahan demi keberkahan akan diraih apabila senang
berjamaah ke masjid. Kenapa bisa demikian arena sebelum langkah kaki menuju
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tempat aktivitas lebih dahulu langkah kaki sudah terlebih dahulu ke masjid, dengan
langkah penuh keberkahan.

Keberkahan hidup merupakan idaman setiap orang, secara singkat makna
berkah berarti mengandung kebaikan, manfaat, dan kesuksesan, oleh karena itu
seseorang yang ingin hidupnya bermanfaat, mendapat kebaikan, serta meraihi
sukses baik di dunia mapun akhirat, hendaknya memulai dan membiasakan
mendatangi masjid atau shalat jamaah di masjid. Mukmin yang senantiasa
berjamaah di masjid adalah orang yang penuh keberkahan dan hidupnya dijamin
akan diberkahi Allah swt, dan umur dijadikan manfaat oleh Allah swt, dan sangat
pantas dirinya menjadi mukmin yang bermanfaat bagi orang lain.

Seseorang suami sebagai kepala keluarga meskipun istrinya tidak ikut
berjamaah ke masjid, jika dia senang berjamaah ke masjid, tentu akan membawa
berkah bagi keluarganya yang ada di rumah. Demikian juga seorang imam
(pemimpin), jika senang berjamaah ke masjid, maka alangkahnya berkah dalam
memimpin rakyat yang dipimpinnya. Demikian isyarata ayat dalam Surat At
Taubah ayat 18:

َا يـَْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة وَملَْ خيَْ  َش ِإال ِإمنَّ
)١٨(اللََّه فـََعَسى أُولَِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن 

Artinya: “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat,
menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka
merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang
mendapat petunjuk. “ (QS. at-Taubah: 18)

5. Senantiaa Menjaga Wudhu
Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut

istilah artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu
yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil.

Meskipun wudhu syariat utamanya merupakan salah satu syarat sahnya
sholat tanpa wudhu shalat tidak sah, namun tidak salahnya juga berwudhuk untuk
hal-hal lain selama itu mengerjakan amalan kebaikan.

Wudhu merupakan syariat Allah swt yang sering kita lakukan karena tata
caranya sangat ringkas dan praktis, dan di dalamnya ternyata mengandung faedah
yang besar. Walau amalan ringan, tapi pengaruhnya luar biasa, selain menghapus
dosa kecil, wudhu juga mengangkat derajat dan kedudukan seseorang dalam
syurga. Rasulullah saw bersabda:
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ُه بِِه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َأَال أَُدلُُّكْم َعَلى َما َميُْحو اللَّ 
َكثْـرَُة اخلَْطَايَا َويـَْرَفُع بِِه الدََّرَجاِت قَاُلوا بـََلى يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكارِِه َو 

اْخلُطَا ِإَىل اْلَمَساِجِد َوانِْتظَاُر الصََّالِة بـَْعَد الصََّالِة َفَذِلُكْم الرِّبَاُط 
Artinya: “Maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu (amalan) yang

dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa, dan mengangkat derajat-derajat?”
Mereka berkata, “Mau, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, “(Amalan itu) adalah
menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan, banyaknya langkah
menuju masjid, dan menunggu sholat setelah menunaikan sholat. Itulah pos
penjagaan”. (HR. Muslim nomor 586)

Jadi di samping memang mengandung nilai ibadah ternyata bermanfaat
bagi kesehatan dan memiliki berbagai rahasia. Saatnya tidak lagi menyepelekan
berwudhu. Bagaimanapun nilai filosofis berwudhu tentu tidak hanya sekedar
membasahkan muka dengan air saja, namun lebih dari itu.

Coba bayangkan saat berkumur-kumur berapa jumlah kuman yang
dibersihkan sehingga tidaklah berlebihan bahwa kuman bagi yang suka berwudhu
tentu akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak pernah melakukan
wudhu. Ber-istisnaq (menghirup air dalam hidung) akan dapat mencegah
timbulnya penyakit dalam hidung, dari mencuci kedua tangan dan menyilangi jari
jemari akan menjaga kebersihan tangan dari kotoran yang menempel. Kebersihan
kulit wajah akan terjaga bila rajin berwudhu. Selain itu dari anggota lainnya
menjaga kebersihan daun telinga dan telapak kaki serta dari mengusap rambut
akan terhindar dari debu, dengan arti kata anggota tubuh yang kena air dengan
sering berwudhu dapat menjaga kesehatan badan jasmani.

Di samping mengandung nilai ibadah yang tinggi, karena ketika diri dalam
keadaan suci, otomatis sudah dipastikan dekat dengan Allah swt, karena Allah swt
cinta kepada orang-orang yang berada dalam keadaan suci, sebagaimana firman-
Nya dalam Surat Al Baqarah ayat 222:

)٢٢٢(اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِيَن ِإنَّ 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan

menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al Baqarah: 222)
Allah swt cinta dan sayang kepada hambaNya yang selalu menjaga

kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir ialah dengan menjaga dan membiasakan
berwudhu seakan selalu shalat karena selalu menjaga wudhunya. Pantaslah
Khalifah Ali bin Abu Thalib pernah berpesan:

Artinya: “Bahwa orang yang selalu berwudhu senantiasa akan merasa
selalu shalat walau sedang tidak shalat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa,
yaitu diampuni dosa dan sayangi oleh Allah swt.”
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Melalui wadah wudhu merupakan salah satu cara atau amal ibadah yang
dapat menggugurkan dosa, menjaga dari berbuat dosa dan khilaf serta dapat
meningkatkan derajatnya di sisi Allah swt karena ciri orang beriman senantiasa
berwudhu, Imam al-Ghazali ra pernah menyebutkan:

Artinya: “Di antara ciri khas orang yang beriman adalah senantiasa menjaga
wudhunya. Dan orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah
adalah yang meninggal dalam keadaan berwudhu”.

6. Membiasakan Bersedekah
Sedekah berasal dari Bahasa Arab ‘shadaqah’ berarti suatu pemberian

yang diberikan kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh
waktu dan jumlah tertentu, pemberian sebagai kebajikan semata-mata hanya
mengharap ridha Allah swt dan pahala semata.

Memang secara bahasa, sedekah berasal dari kata ‘shidq’ yang berarti
benar. Menurut Al Qadhi Abu Bakar bin Arabi, benar di sini adalah mencakup;
benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.
Dalam makna seperti inilah, sedekah diibaratkan dalam hadits:

Artinya: “Dan sedekah itu merupakan burhan (bukti).” (HR. Muslim)
Pengertian sedekah lebih luas maknanya dari sekedar zakat maupun infak,

sebab sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau mendermakan harta,
namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik, yakni segala macam
bentuk kebaikan yang dilakukan oleh setiap muslim dalam rangka mencari
keridhaan Allah swt, baik itu dalam bentuk ibadah atau perbuatan yang secara
lahiriyah terlihat sebagai bentuk taqarrub kepada Allah swt maupun dalam bentuk
aktivitas yang secara lahiriyah tidak tampak seperti halnya bertaqarrub kepada
Allah swt, seperti hubungan intim suami istri, bekerja di tempat yang halal, mencari
nafkah untuk menghidupi tanggungannya dan lain sebagainya.

Rasulullah saw menganjurkan agar mencari rezeki dengan bersedekah.
Jadi siapa pun yang ingin mendapatkan rezeki dengan mudah, mulailah banyak
bersedekah. Bukankah setiap orang pasti mendambakan rezeki yang halal, baik,
berkah, dan melimpah ruah. Tentu dengan rezeki tersebut seseorang dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang yang menjadi tanggungannya. Untuk
mendapatkan rezeki selain dengan bekerja keras secara ikhlas, tuntas dan cerdas,
di samping itu seseorang juga harus mengetahui amalan-amalan yang bisa
memperlancar turunnya rezeki, salah satunya melalui sedekah. Sedekah
merupakan perintah Allah swt sebagaimana dalam surat Sabaa ayat 39:

ُر الرَّازِِقَني  )٣٩(َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ُخيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ
Artinya: “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan

menggantinya dan Dialah Pemberi rizki yang sebaik-baiknya.” (QS. Saba': 39)
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Akan tetapi realitasnya kebanyakan manusia justru merasa berat dan susah
jika menyisihkan sebagian harta benda yang mereka miliki. Mereka berasumsi
bahwa harta yang dikumpulkan dengan susah payah telah dianggap sebagai
miliknya dan tidak ada untungnya jika dibagi atau diberikan kepada orang lain.
Dengan berbagai dalih dan alasan mereka merasa rugi dan kehilangan jika
membagi sebagian harta yang telah dikumpulkannya untuk orang lain. Padahal
bukankah dalam setiap harta yang dikumpulkan seseorang ada hak bagi mereka
yang memerlukan dan membutuhkan.

Dapat ditarik kesimpulan sifat kikir, merasa rugi dan takut miskin kerap kali
menjadi pintu penghalang bagi seseorang untuk membagikan harta yang dimiliki,
apalagi sesuatu yang amat dicintainya. Padahal dibalik uluran tangan atau
menyedekahkan harta ada keutamaan yang Allah swt janjikan. Sedekah
mempunyai keutamaan antara lain; sedekah dapat memadamkan kemarahan,
Allah swt akan menghapus kesalahan, perisai dari api neraka, mengobati penyakit
hati, menolak berbagai macam bala’, dan melipatgandakan pahala.

Sedekah bisa menambahkan kekayaan, bahkan setiap orang yang rajin
bersedekah di waktu pagi, maka akan diselamatkan dari bencana alam sepanjang
hari itu, dan jika bersedekah permulaan malam akan diselamatkan dari bencana
disepanjang malam. Bersedekah orang sakit pun bisa sembuh. Jika seseorang ikut
memenuhi kebutuhan rumah tangga orang lain melalui sedekah, menyelamatkan
dari kelaparan, memberi pakaian dan melindungi kehormatan mereka, maka
sedekahnya itu lebih baik dibandingkan berhaji sebanyak tujuh kali. Padahal,
berhaji itu lebih baik dibandingkan dengan memerdekakan tujuh puluh budak dan
orang yang membebaskan budak, maka Allah swt akan membebaskan setiap
tubuhnya dari api neraka untuk satu anggota tubuh seorang budak yang
dibebaskan itu.

7. Membiasakan Beristighfar
Istighfar secara bahasa adalah memohon ampunan atas segala dosa yang

dilakukan oleh seorang hamba dengan upaya untuk tidak mengulangi perbuatan
tersebut, beberapa ulama mengungkapkan istighfar berasal dari kata ‘alghafar’
yang berarti ‘as-satr’ (menutup) untuk itu dinamakan istighfar karena mengandung
makna menutupi.

Istigfhar merupakan murni atas suatu bentuk pengakuan atas semua
kesalahan yang dilakukan dan pernyataan penyesalan atas semua dosa yang
sudah terlanjur dilakuka serta bercita-cita tidak akan mengulanginya lagi.

Membiasakan diri selalu beristighfar melahirkan dampak yang menakjubkan
yakni akan menghilangkan kesedihan, menghapus dosa dan kesalahan, mencapai
tujuan, menghilangkan rasa dengki, menghilangkan penderitaan dan kegundahan,
menyembuhkan berbagai penyakit, menghilangkan rasa sakit. Membiasakan
beristighfar akan melahirkan sifat qana’ah terhadap rizki yang Allah swt beri,
mewujudkan akhir kesudahan yang mulia (husnul khatimah), mendatangkan
kebaikan untuk diri, keluarga dan anak keturunan, bahkan dapat menurunkan
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hujan, dan berlimpah ruahnya harta, akan memperoleh keturunan, serta akan
mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang tanpa diduga.

Di antara keutamaan istighfar berdasarkan ayat Al Quran, hadis dan riwayat
ulama salaf. Di antara firman Allah swt yaitu:

َوُميِْددُْكْم بَِأْمَواٍل * يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا * بَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّارًا فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا رَ 
َوبَِنَني َوَجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعْل َلُكْم أَنـَْهارًا

Artinya:“maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada
Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan
mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-
anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di
dalamnya) untukmu sungai-sungai.”

َنا ِحَجارًَة ِمَن السََّماِء َأِو اْئِتَنا َوِإْذ قَاُلوا اللَُّهمَّ  ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَليـْ
بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُرونَ * ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذِّ َوَما َكاَن اللَُّه لِيُـَعذِّ

Artinya:“Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata: "Ya
Allah, jika betul (Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah
kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adzab yang pedih".
Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di
antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang
mereka meminta ampun.”

Sedangkan dalam hadis, Rasulullah saw bersabda:

من لزم االستغفار جعل اهللا له من كل ضيق خمرًجا ومن كل هم فرًجا ورزقه من حيث ال
حيتسب

Artinya: "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan
selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari
segala kegundahan serta Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang
tidak ia sangka-sangka." (HR. Abu Daud nomor 1297)

Sementara pendapat para ulama salaf di antaranya:
1. Menurut Abu Musa ra berkata: “dulu kita memiliki dua pengaman dari

adzab, salah satunya sudah tidak ada, yaitu Rasulullah saw di tengah-
tengah kita. Sedangkan istighfar masih bersama kita, apabila ia juga tidak
ada, niscaya kita binasa.”

2. Ibnul Jauzi mengatakan: “Iblis pernah berkata, ‘aku binasakan manusia
dengan dosa-dosa, tetapi mereka membinasakanku dengan istighfar dan
lailahaillallah. Ketika mengetahui keadaan mereka, aku tebarkan keinginan
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hawa nafsu pada mereka, sehingga mereka selalu melakukan dosa tanpa
pernah melakukan istighfar, karena mereka menyangka bahwa mereka
telah berbuat baik.”

3. Al Imam Qatadah ra berkata: “Al Qur’an telah menunjukan pada kalian
penyakit dan obat bagi kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa-dosa,
sedangkan obat kalian adalah istighfar.”

Kesimpulan
Melalui instrumen shalat tahajjud seseorang akan memperoleh kecerdasan

spiritual, dengan tadabur Quran setiap pagi bisa mereformasi diri, membiasakan
shalat lima waktu berjamaah terutama shalat shubuh di masjid bisa meraihi
kemuliaan, merutinitaskan di waktu Dhuha sebelum aktivitas melaksanakan shalat
dhuha bisa menjemput rezeki, sementara sedekah mengundang berkah dalam
rezeki, menjaga wudhu terpencar sinar cahaya di wajah, serta selalu beristighfar
hidup akan damai setiap harinya.

Beriibadah, kecerdasan emosional terasah, produktivitas dan profesionalitas
kerja pun dijunjung tinggi. Dan mampu menghadapi tantangan dunia kerja dan
kenyataan hidup secara dewasa, bijak, tenang, merasa bahagia dan tenteram.
Amin Yaa Rabbal’alamin.

Manna, 25 Maret 2015
Penulis,

Al Fitri


