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   Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan           

perlahan sambil kagum melihat indahnya 

istana Allah SWT hingga tiba di Arsy.           

Setelah sekian lama menjadi seorang Rasul, 

inilah pertama kalinya Nabi Muhammad SAW 

berhadapan dan berbincang secara               

langsung dengan Allah Azza wa Jalla…      

Bayangkanlah betapa indah dan luar biasa 

dahsyatnya peristiwa ini,  

Percakapan antara Nabi Muhammad 

Rasulullah SAW dgn Allah SWT 

*(1). Rasulullah SAW-pun mendekat dan 

memberi salam penghormatan kepada     

Allah SWT: 

 ِ لََىاُت الطَّيِّبَاُت لِِلَّ     التَِّحيَّاُت الُْوبَاَرَماُت الصَّ

Semua ucapan penghormatan,                    

pengagungan dan pujian hanyalah            

milik Allah". 

*(2). Kemudian Allah SWT menjawab 

sapaan nya  
 

اُتُه  كا را با ِ وا ُة َّللاَّ ْحما را ا النَِّبيُّ وا لاْيك أايُّها ُم عا َلا  السَّ
 

* Segala pemeliharaan dan 

pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, 

begitu pula rahmat Allah dan segala 

karunia-Nya". 

*(3). Mendapatkan jwban seperti ini, 

Rasulullah Saw tidak merasa jumawa 

atau berbesar diri, justru beliau tidak 

lupa dengan umatnya, ini yang 

membuat kita sangat terharu. " Beliau 

menjawab dengan ucapan : "  
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الِِحينا   ِ الصَّ اِد َّللاَّ لاى ِعبا عا ا وا لاْينا ُم عا َلا  السَّ
 

" Semoga perlindungan dan 

pemeliharaan diberikan kepada kami 

dan semua hamba Allah yang soleh" 

   Bacalah percakapan mulia itu sekali 

lagi, itu adalah percakapan Maha 

Khaliq dan hamba-NYA, Maha 

Pencipta dan ciptaan-NYA dan beliau 

saling menghormati satu sama lain, 

menghargai satu sama lain, dan lihat 

Betapa Rasulullah SAW mencintai kita 

umatnya, bahkan Baginda tidak lupa 

dengan kita ketika Baginda di hadapan 

Allah SWT..." 

* (4). Melihat peristiwa ini, para Malaikat 

yang menyaksikan dari luar Sidratul 

Muntaha tergetar dan kagum betapa 

Rahman dan Rahimnya Allah SWT, 

betapa mulianya Nabi Muhammad 

SAW ... 

Kemudian para Malaikat pun 

mengucap dgn penuh keyakinan : 
 

ُسوُل َّللِا   ًدا را مَّ ُد أانَّ ُمحا أاْشها ُ وا ُد أاْن َلا إلاها إَلَّ َّللاَّ  أاْشها
 

Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan 

selain Allah dan kami bersaksi bahawa 

Muhammad itu adalah hamba Allah 

dan Rasul Allah". 

*(5). Jadilah rangkaian percakapan 

dalam peristiwa ini menjadi suatu 

bacaan dalam solat iaitu pada 

kedudukan Tahiyat Awal dan Akhir, 

yang kita ikuti dengan selawat kepada 

Nabi sebagai sanjungan seorang 

individu yang menyayangi  umatnya. 

Semoga Bermanfaat..... 
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ِ َربِّ الَْعالَِوينَ  „ ’الَْحْوُد لِِلَّ  

,(Segala puji bagi Allah  Tuhan seru 

sekalian alam) 

Allah menjawab, ‘  َحِوَدنًِ َعبِْدي– Hamidani 

„abdi‟ (Hamba-Ku memuji-Ku) 

 

„ ِحينِ  ِن الزَّ ْحَوَٰ ’ الزَّ  

(yang Maha Pemurah lagi                               

Maha Penyayang) 

Allah menjawab, „   َعبِْدي ًَّ  Atsna –اَثْنًَ َعلَ

„alayya „abdi‟ (Hamba-Ku menyanjung-

Ku) 
 

„ ’ َهالِِل يَْىِم الدِّينِ   

(Yang menguasai Hari Pembalasan) 

Allah menjawab, ‘  َدنًِ َعبِْدي  Majjadani –َهجَّ

„abdi‟ (Hambu-Ku mengagungkan-Ku) 
atau ‘  فَىََّض اِلَيَّ َعبِْدي– Fawwadha ilayya „abdi 

(Hambu-Ku berserah diri kepada-Ku) 

 

„ َّاَك نَْستَِعي  َّاَك نَْعبُُد َوإِي ’ إِي  

(kepada Engkau saja kami menyembah 

dan kepada Engkau saja kami meminta 

tolong) 
 

Allah menjawab, ‘  هََذا بَيْنًِ َوبَينًِ َعبِْدْي,َولَِعبِْدي َها َساََل

– Hadza bayni wa bayna „abdi, wa li „abdi 

ma saala‟ (inilah bahagian-Ku dan           

bahagian Hamba-Ku, untuk hamba-Ku 

apa yang dimintanya) 
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Jawapan Allah SWT kepada Pembaca 

Surah Al-Fatihah  

Selami Bicara Keagungan Pujian Dan         

Pintamu Dalam Surah Al-Fatihah, 

Dan Jawapan Allah Untuk Setiap Kalimah 

Dan Permohohanmu yang diucapkan 

didalamnya. 

Semoga dapat menambah baik pengha-

yatan dalam munajat solat kita didepan-

NYA, bukan sekadar melepas batuk di 

tangga dengan menghabiskan                

sembahyang express 4 rakaat untuk 5 

minit.. 

Dari Abu Hurairah ra, katanya Nabi saw 

bersabda:     “Sesiapa yang tidak               

membaca Ummul Qur‟an (Fatihah) dalam 

solat, maka solatnya tidak sempurna (Nabi 

mengulangnya sampai tiga kali). 

Lalu ditanyakan orang kepada Abu 

Hurairah, “Bagaimana kalau kami solat 

mengikut Imam?” 

Jawabnya, “Bacalah perlahan-perlahan! 

kerana aku mendengar Rasulullah saw 

bersabda, bahawa Allah SWT berfirman: 

„Solat itu Kubagi dua antara-Ku dan ham-

ba-Ku. Untuk hamba-Ku ialah apa yang 

dimintanya.  

Apabila dia mengucapkan.. 
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َزاطَ الُْوْستَقِينَ „  اهِْدنَا الصِّ

الِّيَن,  َِّذيَن أَنَْعْوَت َعلَيْهِْن َغيْزِ الَْوْغُضىبِ َعلَيْهِْن َوََل الضَّ ’ ,ِصَزاطَ ال  

 

(Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yakni 

jalan orang yang tidak Engkau murkai dan 

tidak pula jalan orang yang sesat) 
 

Allah menjawab, ‘  هََذا لَِعبِْدْي,َولَِعبِْدي َها َساََل– 

Hadza li „abdi, wa li „abdi ma saala‟ (inilah 

bahagian hamba-Ku, untuknya apa yang 

dimintanya). 

Petikan Shahih Muslim, Jilid 1, Hadith # 349. 

 

 

 

Seandainya kita mengetahui bahwa      

sebagian dari bacaan solat itu adalah  

dialog antara Rasulullah SAW dengan           

Allah Azza wajalla, tentu kita tidak akan 

terburu-buru melakukannya.  

Ternyata bacaan solat itu dapat           

membuat kita seperti berada di syurga. 

Mari kita renungkan kisah berikut ini, tentu 

akan berlinang air mata kita... 

Pada malam itu Jibril As mengantarkan 

Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. 

Namun kerana Jibril As tidak diperkenan-

kan untuk  mencapai Sidratul Muntaha, 

maka Jibril As pun mengatakan kepada 

Rasulullah SAW untuk melanjutkan           

perjalanan nya sendiri tanpa dirinya... 
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