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Kunci Surga adalah Shalat
1. (Salam) Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiyn, was shalaatu was salaamu ‘alaa ashrafil mursaliyn
wa’alaa aalihiy wa shahbihiy ajmaiyn. Amma ba’du.
2. Allah SWT telah menetapkan bahwa kebahagiaan manusia di dalam agama.
3. Apabila manusia hidup di dalam agama maka pasti hidupnya bahagia. Tapi apabila manusia
keluar dari agama maka pasti hidupnya sengsara.
4. Apa itu agama? Agama adalah seluruh perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW.
5. Shalat adalah perintah Allah SWT dan berjamaah adalah sunnah Rasulullah SAW.
6. Seluruh perintah agama diturunkan oleh Jibril as ke permukaan bumi, tapi shalat diterima
langsung oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT di dalam peristiwa Isra’ Mi’raj.
7. Shalat adalah hadiah yang paling berharga bagi ummat Muhammad SAW.
8. Dahulu para Sahabat r hum jika ada masalah maka senantiasa bertanya kepada Rasulullah
SAW, tapi dengan datangnya ‘amalan shalat’ maka para Sahabat dapat berhubungan langsung
dengan Allah SWT.
9. Shalat adalah alat untuk menyelesaikan segala permasalahan.
10. Al Quran memerintahkan untuk mencari pertolongan dengan shalat dan sabar.
11. Shalat adalah kewajiban pertama yang diperintahkan kepada ummat Muhammad SAW dan
amalan pertama yang akan dihisab di dalam kubur. Jika amalan shalatnya diterima maka seluruh
amalan lainnya diterima tapi apabila amalan shalatnya ditolak maka seluruh amalan lainnya
ditolak.
12. Karena itu shalat diibaratkan kepala pada badan.
13. Shalat adalah tiang agama, barangsiapa menegakkan shalat maka ia telah mendirikan agama
dan barangsiapa meninggalkan shalat maka ia telah meruntuhkan agama.
14. Shalat adalah alat untuk membuka khazanah Allah SWT.
15. Shalat adalah pembuka pintu rezeki, makanya orang yang rajin shalat dhuha biasanya rezekinya
lancar, bagaimana hadirin bersedia melakukan shalat dhuha….?
16. Shalat adalah obat bagi segala penyakit. Al kisah: Suatu hari Abu Hurairah ra sedang memegang
perutnya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk shalat. Maka setelah selesai shalat, sakit
perutnya pun sembuh.
17. Shalat adalah alat untuk menggugurkan dosa, mendapatkan pahala dan benteng dari musibah.
18. Kesimpulan: “miftahul jannatis sholaah, kunci surga adalah shalat”
19. Subhanakallaahumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuwbu
ilayk. (Salam) - (ahsaid 140813 - www.mqgtraining.com)

