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     I I . ADA APA DENGAN
   QIYAMUL LAIL 

1. Terpelihara Dari Gangguan Setan, & 
Bangun Di Pagi Hari Dalam Keadan 
Segar Dan Bersih Jiwanya

Hamba  Allah  yang  bangun  malam  dan  kemudian 
menunaikan hak-hak malam atas dirinya, akan terpelihara dari 
gangguan setan sepanjang hari, lantas ketika ia menemui pagi, 
ia  akan  berada  dalam  keadaan  segar  dan  bersih  jiwanya. 
Namun jika kita tidak bangun, atau bermalas-malasan bangun, 
berlaku sebaliknya. Kita akan kurang segar dan kurang bersih 
jiwanya. 

Bagi  kita,  sebenarnya  secara  umum  tanpa  sadar  ternyata  telinga  kita  sering 
dikencingi setan, bila kita tidak bangun malam untuk shalat tahajud.

Dari Abu Wa’il, dari Abdullah, beliau berkata, “Ada yang mengatakan kepada 
Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam bahwa  terdapat  seseorang  yang  tidur 
malam hingga shubuh (maksudnya tidak bangun malam). Beliau shallallahu ‘alaihi  
wa sallam lantas mengatakan,

ةاَنْيِها . أاُذ ةاَلا ِف ىا  ةاَبنا ةاَطناُنا  ةاَكا الّشْي ِل ةاَذ ا 
“Demikianlah setan telah mengincingi kedua telinganya.”  (HR Bukhari, 3270 

dan Muslim,1853 , HR. An Nasa’i no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1330)

Setan  benar-benar  telah  mengencingi.  Karena,  dalam  beberapa  riwayat  juga 
disebutkan bahwa setan pun juga makan, minum dan menikah. Jadi, tidak mustahil setan 
pun mengencingi secara hakiki. Namun ada yang berpendapat bahwa ungkapan tersebut 
sebagai kiasan bahwa setan telah mengikat telinganya sehingga tidak mendengar zikir.  
Ada yang berpendapat bahwa setan memenuhi telinganya dengan kebathilan sehingga 
tak mampu mendengar zikr.

Ath Thibi mengatakan,”Dalam hadits diatas disebutkan telinga, meski matalah  
yang lebih layak berkaitan dengan tidur.  Hal  ini  sebagai bentuk gambaran tidur  
yang pulas. Sebab, pendengaran sebagai pusat kesadaran. Sedangkan disebutkan  
kencing karena ia  lebih  mudah masuk dan lebih  cepat  mempengaruhi  urat  dan  
syaraf,  sehingga  akan  menimbulkan  kemalasan  pada  seluruh  anggota  badan”. 
(Ibnul Hajar, Fathul Bari Syahu Shahihul Bukhari, I:76)

Bayangkan  bagaimana  kerja  syetan  dalam  menghalangi  kita  untuk  beribadah. 
Pada saat manusia sedang tidur malampun, syetan tetap bekerja keras, berupaya agar 
kita  terhalang  untuk  bangun  dan  mengingat  Allah  dalam rangka  ibadah  kepadaNYA. 
Pada saat kita tidur, setan iblis mengikat kita agar malas bangun untuk beribadah pada 
malam hari. 
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Dari  Abu  Hurairah  radhiallahu  anhu  bahwa  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi 
wasallam bersabda:

ةاَلْيٌل ةاَكا  ةاَلْي ةاَع ةاَدٍة :ا  ُكّلا ُعْق ةاَضيْضِرُبا  ةاَقٍدا  ةاَثا ُع ةاَلةا ةاَث ةاَما  ةاَننا ةاَوا  ةاَذاا ُه ِإا ُكْما  ةاَحِد أا ْأاِسا  ةاَر ةاَيِةا  ةاَقناِف ةاَل ىا  ةاَع ةاَطناُنا  ةاَضيْعِقُدا الّشْي ا 
ّلْت ةاَح ْن ّل ىا ا ةاَص ِإناْنا  ةاَف ةاَدٌةا  ّلْتا ُعْق ةاَح ْن أناا ا ةاَوّض ةاَت ِإناْنا  ةاَف ةاَدٌةا  ّلْتا ُعْق ةاَح ْن ةاَها ا ّل ةاَرا ال ةاَك ةاَذ ةاَف ةاَظا  ةاَق ةاَتْي ِإناْنا اْس ةاَف ُقْد.ا  ةاَفناْر ةاَطِوضيٌلا  ا 

ةاَن ةاَلةا ةاَكْس ةاَثا الّنْفِسا  ِبي ةاَخ ةاَحا  ةاَب أاْص ِإاّلأ اا  ةاَو ةاَبا الّنْفِسا  ةاَطّي ةاَنِشيًطناا  ةاَحا  ةاَب أناْص ةاَف ةاَدٌةا  ُعْق

“Setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan  
tiga tali ikatan (simpul), dimana pada tiap ikatan tersebut dia meletakkan godaan,  
“Kamu mempunyai malam yang sangat panjang maka tidurlah dengan nyenyak.”  
Jika dia bangun dan mengingat Allah (nerdo'a) maka lepaslah satu tali ikatan, jika  
dia berwudhu maka lepaslah tali yang lainnya, dan jika dia mendirikan shalat maka  
lepaslah seluruh tali ikatannya sehingga pada pagi harinya dia akan merasakan  
semangat  dan  kesegaran  yang  menenteramkan  jiwa.  Namun  bila  dia  tidak  
melakukan  itu,  maka  pagi  harinya  jiwanya  menjadi  jelek  dan  menjadi  malas  
beraktifitas (beramal sholeh)”. (HR. Al-Bukhari no. 1142 dan Muslim no. 776)

2. Dikabulkan Doa Orang Yang Berdoa, Diberi Bagi Yang 
Meminta, Dan Diampuni Yang Memohon Ampun Pada-NYA

Waktu-waktu inilah yang sangat tepat bagi kita untuk berdoa, meminta atas segala 
apa yang kita inginkan. Saat menghilangkan rasa gelisah dan ketidaktentraman jiwa. Saat 
mengadukan semua permasalahan hidup yang berat. Saat meminta agar hidup terasa 
ringan.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

ةاَب ةاَتِجي أناْس ةاَف ِن ىا  ةاَضيْدُعو ةاَمْنا  ةاَيُقوُلا  ةاَف آأ اِخُرا  ّلْيِلا ال ُلُثا ال ُث ةاَق ىا  ةاَضيْب ةاَنا  ةاَيناا ِحي ْن ُّد ِءا ال ةاَمنا ةاَل ىا الّس ِإا ةاَلٍةا  ةاَلْي ُكّلا  ةاَل ىا  ةاَعنا ةاَت ةاَو ةاَكا  ةاَر ةاَبنا ةاَت ةاَنناا  ُّب ةاَر ةاَضيْنِزُلا  ا 
ةاَلُه ةاَرا  أناْغِف ةاَف ِن ىا  ةاَتْغِفُر ةاَضيْس ةاَمْنا  ةاَو ةاَيُها  أناْعِط ةاَف ُلِن ىا  أنا ةاَضيْس ةاَمْنا  ةاَو ةاَلُها 

“Rabb kami -Tabaroka wa Ta'ala- akan turun setiap malamnya ke langit dunia  
ketika  tersisa  sepertiga  malam  terakhir.  Lalu  Allah  berfirman,  “Siapa  yang  
memanjatkan  do'a  pada-Ku,  maka  Aku  akan  mengabulkannya.  Siapa  yang  
memohon kepada-Ku, maka Aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun  
pada-Ku,  Aku akan memberikan ampunan untuknya”.  (HR. Bukhari  no.  1145 dan 
Muslim no. 758)
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Dalam riwayat yang lain Rasulullah  juga bersabda:

ةاَهْلا ِمْن ةاَط ى،ا  ةاَفُيْع ِئٍلا  ةاَسنا ةاَهْلا ِمْنا  ةاَلُها ،ا  ةاَجناُبا  ةاَت ةاَفُيْس ةاَداٍعا  ةاَهْلا ِمْنا  ةاَنناٍد :ا  ةاَنناِدْيا ُم ةاَفُي ّلْيِلا  ةاَفا ال ِنْص ِءا  ةاَمنا ةاَواُبا الّس أاْب ةاَتُحا  ا ُتْف
ةاَعّشناٌر أاْوا  ةاَهناا  ةاَفْرِج ِب ةاَع ىا  ةاَتْس ةاَيٌةا  ِن ةاَزا ّأ اا  ِإال ةاَلُها  ةاَبا اللُها  ةاَجنا ةاَت ّأ اا اْس ِإال ةاَوٍةا  ةاَدْع ِب ةاَضيْدُعْوا  ِلٌما  ةاَق ىا ُمْس ةاَضيْب ةاَةاا  ةاَفل ةاَعْنُها  ةاَرُجا  ةاَفُيْف ا ةاَمْكُرْوٍبا 

“Pintu-pintu  langit  dibuka  pada  pertengahan  malam  lalu  penyeru  pun  
menyeru: “Apakah ada orang berdoa, pasti dikabulkan doanya. Apakah ada orang  
meminta, pasti diberi permintaannya. Dan apakah ada orang yang banyak problem,  
pasti  (semuanya) dihilangkan darinya.  Maka tidaklah seorang muslim pun yang  
berdoa  pada  saat  itu  melainkan  pasti  Allah  mengabulkannya  kecuali  zaniah  
(pelacur yang belum bertaubat) yang bekerja dengan kemaluannya dan `Asysyaar  
(Seorang yang mengambil  harta  manusia  dengan  cara  bathil)”.  (HR.  Thabhrani, 
Mujam al-Kabir, IX/59/8391)

Dari Jabir bin Abdillah dia berkata: Saya mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda:

ةاَطناُه أاْع ِإاّلأ اا  ةاَرِةا  آأ اِخ ةاَواْل ةاَيناا  ْن ُّد أاْمِرا ال ةاَخْيًراا ِمْنا  ةاَها  ّل أناُلا ال ةاَضيْس ِلٌما  ةاَرُجٌلا ُمْس ةاَهناا  ةاَواِفُق ةاَلأ اا ضُي ةاَعًةا  ةاَسنا ةاَل ّلْيِلا  ِإاّنا ِف يا ال ا 
ةاَلٍة ةاَلْي ُكّلا  ةاَكا  ِل ةاَذ ةاَو ِإاضّيناُها 

“Sesungguhnya  di  waktu  malam  terdapat  suatu  saat,  tidaklah  seorang  
muslim mendapati saat itu, lalu dia memohon kebaikan kepada Allah ‘azza wajalla  
baik  kebaikan  dunia  maupun  akhirat,  kecuali  Allah  akan  memperkenankannya.  
Demikian itu terjadi pada setiap malam.” (HR. Muslim no. 757)

Maka berupayalah untuk mendapatkan saat tersebut. Saat diperkenankan semua 
pinta kita kepadaNYA. Dan waktu itu dibuka mulai dari pertengahan malam, khususnya di  
sepertiga malam terakhir. Jika malam kita dimulai saat maghrib sekitar pukul 18.00 dan 
berakhir saat subuh sekitar pukul 05.00; maka malam kita terdiri dari lebih kurang 11 jam; 
pertengahan malamnya yang sekitar 5,5 jam dimulai sekitar pukul 23.30 dan sepertiga 
malamnya yang sekitar pukul 01.30 atau 02.00
 Waktu-waktu inilah saat yang paling dekat dengan Allah Subhana Wa Ta'ala:

Dari 'Amru bin 'Abasah; Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ةاَفُكككْن« ةاَعِةا  ةاَكا الّسككنا ِتْلكك ةاَها ِفكك يا  ّلكك ُكُرا ال ةاَضيككْذ ةاَنا ِمّمْنا  ةاَتُكو أاْنا  ةاَتا  ةاَطْع ةاَت ِإناْنا اْس ةاَف آأ اِخِر،ا  ّلْيِلا ال ةاَجْوِفا ال ةاَعْبِدا ِف يا  ةاَنا ال ُّبا ِم ةاَضيُكوُنا الّر ةاَمناا  ةاَرُبا  ا »أاْق
]صحيح :ا سننا الترمذي[

“Saat  yang  paling  dekat  antara  Allah  dengan  seorang  hamba  adalah  di  
sepertiga malam terakhir,  maka jika engkau bisa termasuk sebagai orang-orang  
yang mengingat Allah pada saat itu maka lakukanlah.” (HR Ath Tirmidzi: Sahih)
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Suatu saat Penduduk Basrah sedang kekeringan. Mereka sangat merindukan air 
yang  keluar  dari  celah-celah  awan.  Sebab  terik  matahari  terasa  sangat  menyengat,  
padang  pasir  pun  semakin  kering  dan  tandus.  Suatu  hari  mereka  sepakat  untuk 
mengadakan Sholat Istisqa yang langsung dipimpin oleh seorang ulama di masa itu. Ada 
wajah-wajah besar yang turut serta di sana, Malik bin Dinar, Atho’ As-Sulami, Tsabit Al-
Bunani.  Sholat dimulai,  dua rakaat  pun usai.  Harapan terbesar  mereka adalah hujan-
hujan yang penuh berkah.

Namun waktu terus beranjak siang, matahari kian meninggi, tak ada tanda-tanda 
hujan akan turun. Mendung tak datang, langit membisu, tetap cerah dan biru. Dalam hati  
mereka bertanya-tanya, adakah dosa-dosa yang telah dilakukan sehingga air hujan itu 
tertahan di  langit  ? Padahal  mereka semua adalah orang-orang terbaik di  negeri  ini? 
Shalat  demi  shalat  Istisqa  didirikan,  namun  hujan  tak  kunjung  datang.  Hingga  suatu 
malam, Malik bin Dinar dan Tsabit Al Bunani terjaga di sebuah masjid. Saat malam itulah, 
Maimun, seorang pelayan, berwajah kuyu, berkulit hitam dan berpakaian usang, datang 
ke masjid itu. Langkahnya  menuju mihrab, berniat untuk shalat Istisqa sendirian, dua 
orang terpandang itu mengamati gerak geriknya.

Setelah  shalat,  dengan  penuh  kekhusyu’an  ia  menengadahkan  tangannya  ke 
langit,  seraya  berdo’a:  “Tuhanku,  betapa  banyak  hamba-hamba-Mu  yang  berkali-kali  
datang  kepada-Mu  memohon  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak  mengurangi  sedikitpun 
kekuasaan-Mu.  Apakah  ini  karena  apa  yang  ada  pada-Mu  sudah  habis?  Ataukah 
perbendaharaan kekuasaan-Mu telah hilang? Tuhanku, aku bersumpah atas nama-Mu 
dengan  kecintaan-Mu  kepadaku  agar  Engkau  berkenan  memberi  kami  hujan 
secepatnya.“

Lalu  apa  gerangan  yang  terjadi?  Angin  langsung  datang  bergemuruh  dengan 
cepat,  mendung  tebal  di  atas  langit.  Langit  seakan  runtuh  mendengar  do’a  seorang 
pelayan ini.  Do’anya dikabulkan oleh Allah, hujan turun dengan derasnya, membasahi 
bumi yang tandus yang sudah lama merindukannya.

Malik bin Dinar dan Tsabit Al Bunani pun terheran-heran, Maimun, seorang budak 
miskin harta, yang hitam pekat, mungkin lebih pekat dari malam-malam yang dilalui saat 
itu. Hanya manusia biasa, tapi menjadi sangat luar biasa karena doanya yang makbul dan 
malam-malam yang dipenuhi dengan tangisan dan taqarrub pada-Nya. 

3. Menjadikan Sebab Masuk Surga.

Dari Abdullah bin Salam; Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ةاَلةاٍم« ةاَس ِب ةاَةا  ةاَجّن ةاَنا ال ُلو ةاَتْدُخ ةاَيناٌما  ِن ةاَوالّنناُسا  ُّلواا  ةاَص ةاَو ةاَم،ا  ةاَعنا أاْطِعُمواا الّط ةاَو ةاَم،ا  ةاَلةا أاْفُشواا الّس ةاَهناا الّنناُس،ا  ُّضي أا »ا ةاَضيناا 

“Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, dan salatlah di saat  
orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan.” [Sunan 
Tirmidzi]
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4. Menaikkan Derajat Di Surga

Dari Ali bin Abi Thalib; Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ةاَهنا« ِر ُظُهو ةاَهناا ِمْنا  ُن ةاَوُبُطو ةاَهناا  ِن ةاَهناا ِمْنا ُبُطو ُظُهوُر ةاَر ىا  ُت ةاَرًفناا  ةاَجّنِةا ُغ »ِإاّنا ِف يا ال

Sesungguhnya di dalam surga ada kamar yang terlihat bagian luarnya dari  
dalam dan bagian dalamnya dari luar. Seorang A'rabiy berdiri dan bertanya: Untuk  
siapa kamar itu ya Rasulullah?

Rasulullah menjawab:

ةاَيناٌم« ِن ةاَوالّنناُسا  ّلْيِلا  ِبنال ّل ىا  ةاَص ةاَو ةاَم،ا  ةاَينا ةاَما الّص ةاَدا أا ةاَو ةاَم،ا  ةاَعنا ةاَما الّط ةاَع أاْط ةاَو ةاَم،ا  ةاَلةا ةاَك ةاَبا ال ةاَطنا أا ةاَمْنا  »ِل

Bagi orang yang baik tutur katanya, memberi makan, selalu berpuasa, dan  
salat di malam hari saat orang-orang sedang tidur. (HR Tirmidzi)

5. Bukti  Bahwa Kita Telah Mentaati Perintah Allah Dan 
Rasul-NYA Dan Allah Akan Mengangkat Kita Ke Tempat 
Yang Terpuji

Allah Subhana Wa Ta'ala Berfirman

ةاَمْحُموًدا ةاَقناًمناا  ةاَم ةاَكا  ُّب ةاَر ةاَكا  ةاَث ةاَع ةاَضيْب أاْنا  ٰ ىا  ةاَس ةاَع ةاَكا  ةاَل ةاَلًةا  ةاَنناِف ِبِها  ةاَهّجْدا  ةاَت ةاَف ّلْيِلا  ةاَنا ال ﴾٧٩﴿ةاَوِم
“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-Isro’ (17):79)

Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqor menerangkan: “At-Tahajjud adalah 
sholat  di  waktu  malam  sesudah  bangun  tidur.  Adapun  makna  ayat  “sebagai  ibadah 
nafilah”  yakni  sebagai  tambahan  bagi  ibadah-ibadah  yang  fardhu.  Disebutkan  bahwa 
sholat lail itu merupakan ibadah yang wajib bagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
dan sebagai ibadah tathowwu’ (sunnah) bagi umat beliau”  (Zubdatut Tafsir, hal. 375 dan 
Tafsir Ibnu Katsir: 3/54-55)

Allah Subhana Wa Ta'ala berfirman:

ْلُمّزّمُل﴿ ةاَهناا ا ُّضي أا ةاَضيناا  ةاَٰمِنا الّرِحيِما  ّلِها الّرْح ةاَقِليًلةا﴿١ِبْسِما ال ِإاّلأ اا  ةاَلا  ّلْي ُقِما ال ةاَقِليًلةا﴿٢﴾ أاِوا اْنُقكْصا ِمْنكُها  ةاَفُها  ِنْص أاْو٣﴾ ا ﴾
ِتيًلةا﴿ ةاَتْر ةاَنا  آا ّتِلا اْلُقْر ةاَر ةاَو ةاَلْيِها  ةاَع ﴾٤ِزْدا 

(1)Hai  orang  yang  berselimut  (Muhammad),(2)bangunlah  (untuk  sembahyang)  di  
malam  hari,  kecuali  sedikit  (daripadanya),(3)(yaitu)  seperduanya  atau  kurangilah  dari  
seperdua  itu  sedikit.(4)atau  lebih  dari  seperdua  itu.  Dan  bacalah  Al  Quran itu  dengan  
perlahan-lahan. (Al-Muzzammil (73) : 1 – 4)
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Sa'ad bin Hisyam bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah,”Beritahulah aku  
bagaimana qiyamul lail yang dilakukan Rasulullah”. Aisyah menjawab,”Bukankah  
engkau  membaca  (surat  al  muzzamil)?.”Ya”  jawab  Sa'ad.  Aisyah  
menjelaskan,”Sesungguhnya  Allah  subhana  Wa  Ta'ala  mewajibkan  qiyamul  lail  
pada awal surat ini. Lalu Nabi beserta para sahabat melaksanakannya selama satu  
tahun. Allah menahan akhir surah ini di langit selama dua belas bulan. Kemudian  
Allah menurunkan keringanan di akhir surah ini. Sejak saat itu qiyamul lail menjadi  
ibadah tathawwu' setelah sempat menjadi wajib”. (HR Muslim) 

6. Merupakan Sifat Orang Yang Bertakwa

Allah Ta'ala berfirman,

ةاَوُعُيوٍنا ( ةاَجّنناٍتا  ةاَنا ِف يا  ْلُمّتِقي ةاَنا (15ِإاّنا ا ةاَكا ُمْحِسِني ِل ةاَذ ةاَلا  ةاَقْب ُنواا  ةاَكنا ّنُهْما  ِإا ُّبُهْما  ةاَر ةاَتناُهْما  ةاَآا ةاَمناا  ةاَنا  ةاَآاِخِذضي ةاَقِليًلةا16)ا  ُنواا  ةاَكنا )ا  ا 
ةاَنا ( ةاَجُعو ةاَضيْه ةاَمناا  ّلْيِلا  ةاَنا ال ةاَنا (17ِم ةاَتْغِفُرو ةاَضيْس ِرا ُهْما  ةاَحنا أأ اْس ِبناْل ةاَو 18)ا  )

“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman  
(syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka.  
Sesungguhnya  mereka  sebelum  itu  di  dunia  adalah  orang-orang  yang  berbuat  
kebaikan.  Di  dunia  mereka  sedikit  sekali  tidur  di  waktu  malam. Dan  selalu 
memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.” (QS. Adz Dzariyat: 15-18).

Al  Hasan  Al  Bashri  mengatakan  mengenai  ayat  ini,  “Mereka  bersengaja 
melaksanakan qiyamul lail  (shalat tahajud). Di malam hari,  mereka hanya tidur sedikit 
saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur (menjelang shubuh). Dan mereka pun 
banyak beristighfar  di  waktu  sahur.”  (Tafsir  Al  Qur'an Al  'Azhim,  Ibnu Katsir,  13/212, 
Maktabah Al Qurthubah.

7. Merupakan Sifat Ibadurrahman
Allah Subhana Wa Ta'ala berfirman,

ةاَنا ۩ ِبُرو ةاَتْك ةاَضيْس ةاَلأ اا  ةاَوُهْما  ةاَرّبِهْما  ةاَحْمِدا  ِب ةاَسّبُحواا  ةاَو ُّرواا ُسّجًداا  ةاَخ ةاَهناا  ِب ّكُرواا  ةاَذاا ُذ ِإا ةاَنا  ّلِذضي ةاَنناا ا ِت ةاَضينا آنا ِب ةاَمناا ضُيْؤِمُنا  ّن ِإا ا 
ةاَن﴾١٥﴿ ةاَنناُهْما ضُيْنِفُقو ةاَزْق ةاَر ةاَوِمّمناا  ةاَمًعناا  ةاَط ةاَو ةاَخْوًفناا  ةاَرّبُهْما  ةاَنا  ةاَضيْدُعو ةاَضناِجِعا  ةاَم ْل ةاَعِنا ا ٰ ىا ُجُنوُبُهْما  ةاَف ةاَجنا ةاَت ةاَت ةاَلةا﴾ا ١٦﴿ا  ةاَف ا 

ةاَن ُلو ةاَم ةاَضيْع ُنواا  ةاَكنا ةاَمناا  ِب ًءا  ةاَزا ةاَج أاْعُيٍنا  ُقّرِةا  ةاَلُهْما ِمْنا  ةاَ يا  أاْخِف ةاَمناا  ةاَنْفٌسا  ةاَلُما  ١٧﴿ةاَتْع ﴾

“Sesungguhnya  orang  yang  benar-benar  percaya  kepada  ayat-ayat  Kami  adalah 
mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya  
bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Lambung mereka  
jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa  
takut  dan  harap,  serta  mereka  menafkahkan  apa  apa  rezeki  yang  Kami  berikan.  Tak  
seorangpun mengetahui berbagai  nikmat yang menanti,  yang indah dipandang sebagai  
balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.  (QS. As-Sajdah (32): 16-17)
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