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“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan
(dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan
(oleh malaikat).”

(QS. Al-Isra’: 78)
Orang yang melakukan shalat Subuh tepat waktu akan disaksikan oleh para
malaikat yang bertugas di malam hari dan para malaikat yang bertugas di siang
hari. Karena ketika waktu subuh tiba, bergantian para malaikat yang bertugas
pada malam hari akan naik ke langit dan para malaikat yang bertugas pada siang
hari turun ke bumi.
Sebagaimana yang di jelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah bersabda:
– :

:

.

“Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu
bertemu di shalat Subuh dan shalat Ashar. Kemudian yang bermalam dengan
kalian naik (ke langit) dan ditanya oleh Rabb mereka, dan Dia lebih tahu keadaan
hamba-hambanya, Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian
tinggalkan?’ Para malaikat menjawab, ‘Kami meninggalkan mereka dalam
keadaan shalat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan shalat.” (HR.
Bukhari-Muslim)
Ibnu Baththol rahimahullah berkata, "Shalat shubuh akan membuat seseorang
mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua shalat
ini? Karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut.
Inilah makna firman Allah ,
"Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)."
(QS. Al-Isra: 78) (Syarh Al-Bukhari, Ibnu Baththol, 3:250, Asy-Syamilah)
Khusus Laki-Laki, Ayo Tunaikan Shalat Berjamaah di Masjid
Dari Buraidah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi beliau bersabda,
“Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam
kegelapan menuju masjid-masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya sempurna
pada hari kiamat.”
(HR. Abu Daud, no. 561; Tirmidzi, no. 223. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan
bahwa hadits ini shahih)
Waktu subuh adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa
dekat dirimu dengan Allah. Seberapa besar kamu menginginkan surga?
Sanggupkah kamu meninggalkan tempat tidur untuk kemudian bersegera
bersujud kepada Tuhanmu?
Karena Shalat subuh adalah babak pertamamu melawan setan, entah kamu
yang berhasil menjatuhkannya ataukah setan yang justru menjatuhkanmu
dengan membuatmu tertidur.
Wallahu A'lam bish showab.
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