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Hujan Turun!



Allah menurunkan hujan dari awan yang mengandung air yang 
banyak tercurah. Awan ini dinamai awan mendung. Awan ini gelap 

dan letaknya rendah. Hujan keluar dari celah-celah awan



Dengan limpahan air yang banyak baik, bermanfaat, dan membawa 
berkah, Allah menumbuhkan biji-bijia n yang disimpan untuk manusia 

dan binatang ternak. Dengan itu tanah menjadi subur.



Engkau juga bisa meningkatkan kandungan air di dalam tanah 
dengan menggunakan biopori. Caranya buatlah lubang dengan 

diameter 10 cm sedalam 10  cm di halaman rumahmu sehingga air 
bisa lebih terserap dan tanah menjadi lebih subur.

10 cm

sampah organik



Selain biopori, menanam pohon juga bisa dilakukan agar tanah 
menjadi lebih subur. Tentu saja, pohon apa saja yang engkau suka



Allah menurunkan hujan pada tanah tandus yang 
tidak tumbuh tanaman hingga pada tanaman itu 

tumbuh tanaman yang indah untuk dipandang. 
Dengan begitu, saat hujan turun artinya 

keberkahan datang. Rahmat Allah datang. Allah 
menurunkan air dari langit yang penuh berkah. 
Berbahagia lah dan jangan cemberut. Tanaman 

mekar dan pohon jati kembali hidup setelah 
sebelumnya kering tanpa daun.



Maka saat hujan turun berdoalah. Karena waktu itu adalah waktu yang 
doa tidak tertolak. Waktu mustajabnya doa. Ya, doa apa saja yang 
engkau inginkan. Juga tak lupa membaca "Allahumma shayiiban 

naaf i'a n". Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.



Saat hujan turun dengan lebatnya, berdoalah agar hujan di sekitar kami 
bukan untuk merusak kami. "Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran 

tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat 
tumbuhnya pepohonan."



Dan Engkau tidak boleh mencela hujan. Karena Allah yang 
menciptakan dan menyuruh hujan untuk turun ke bumi. Karena 
engkau tidak akan pernah tahu di suatu tempat ada orang-orang, 
tumbuhan, dan hewan yang sedang membutuhkan air hujan.



Air hujan itu suci.. Allah berf irman dalam QS Al Furqan: 48 yang artinya 
"Dan Kami turunkan dari langit air yang suci". Oleh karena itu engkau 

bisa menggunakannya juga untuk menampungnya untuk mandi, 
berwudhu, mencuci baju, dan untuk kepentingan la innya. 



Dan yang paling mengasyikkan ayo main hujan-hujanan. 
Karena ini merupakan salah satu hal yang dicontohkan 
Nabi Shala llahu 'a la ihi wa sallam saat hujan turun. Tapi 
jangan lama-lama ya, la lu segera mandi.
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