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Ruh Dari Shalat

RUH DARI SHALAT[1]
Banyak orang terbuai dunia. Hati mereka hanya disibukkan gemerlap dunia, sehingga
melupakan kehidupan akhirat. Akibatnya, mereka lalai dari Khaliq mereka. Mereka abaikan
syariat agama ini. Allâh Azza wa Jalla berfirman:
ِﻓَﺴَﻮْﻑَ ﻳَﻠْﻘَﻮْﻥَ ﻏَﻴًّﺎۖ ﻓَﺨَﻠَﻒَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻫِﻢْ ﺧَﻠْﻒٌ ﺃَﺿَﺎﻋُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠَﻼﺓَ ﻭَﺍﺗﱠﺒَﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺸﱠﻬَﻮَﺍﺕ
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan
memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan (atau lembah di
neraka). [Maryam/ 19: 59]
Ada sebagian orang mengerjakan shalat. Namun tidak berefek positif pada kehidupan mereka.
Mereka tidak memperhatikan adab-adab shalat, tidak konsisten menunaikan rukun dan
adabnya. Yang ada, hanya gerakan fisik belaka namun kosong dari kekhusyukan. Seolah
shalat itu hanya gerakan badan tanpa ada ruh dan hati.
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Belum lagi keadaan mereka di luar shalat! Sebagiannya tetap saja bertutur kata kotor,
berprilaku buruk, tak segan memakan haram, dan berbagai kemaksiatan lain masih ia langgar!
Kadang timbul tanya, bukankah shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Lalu
mengapa shalat mereka tidak membawa angin segar pada perangai mereka?
Jawabannya adalah, karena ruh shalat belum bisa mereka hadirkan, yaitu khusyuk. Allâh
Subhanahu wa Ta’ala mensifati kaum Mukminin bahwa mereka khusyuk dalam shalat dan
sebagai balasannya, Allâh memberikan kemenangan dan keberuntungan bagi mereka. Allâh
Azza wa Jalla berfirman:
َ﴿ ﻗَﺪْ ﺃَﻓْﻠَﺢَ ﺍﻟْﻤُؤْﻣِﻨُﻮﻥ١﴾ َﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻓِﻲ ﺻََﻼﺗِﻬِﻢْ ﺧَﺎﺷِﻌُﻮﻥ
Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam
shalatnya, [Al-Mu’minun/23:1-2]
Ibnu Rajab berkata, “Asal makna khusyuk adalah: hati yang lembut, tenang dan tunduk, hati
yang luluh karena Allâh Azza wa Jalla . Bila hati khusyuk, maka ia akan diikuti kekhusyukan
semua anggota badan. Karena anggota badan mengikut pada hati.” Al-Hasan berkata,
“Khusyuk mereka ada di hati mereka, sehingga mereka menundukkan pandangan dan
merendahkan diri.”
Inilah jalan kaum salaf dalam shalat mereka. Yaitu mereka yang menghadirkan rasa takut ketika
menghadap Allâh Azza wa Jalla dalam shalat. Hatinya khidmat dan khusyuk, sehingga
khusyuknya menjalar pada anggota badan, raut muka dan gerakan mereka, karena mereka
menyadari keagungan Allâh Azza wa Jalla . Hilang dari benak mereka semua urusan duniawi,
karena mereka tengah bermunajat kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala. Saat itulah shalat
menjadi ketenangan hati yang hakiki. Seperti sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam
riwayat Anas Radhiyallahu anhu :
ِﻭَﺟُﻌِﻠَﺖْ ﻗُﺮﱠﺓُ ﻋَﻴْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﱠَﻼﺓ
Dan dijadikan kesejukan pandanganku di dalam shalat. [HR. Ahmad, Nasa’i]
Juga dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
ِﻗُﻢْ ﻳَﺎ ﺑَِﻼﻝُ ﻓَﺄَﺭِﺣْﻨَﺎ ﺑِﺎﻟﺼﱠَﻼﺓ
Wahai Bilal, bangunlah, rehatkan kami dengan shalat.
Inilah ketenangan yang hakiki. Ia tahu, tatkala mengangkat tangannya, sejatinya ia tengah
menggagungkan Allâh Azza wa Jalla . Bila menyedekapkan tangan kanan di atas tangan kiri,
sebenarnya ia tengah merendahkan diri di hadapan Allâh Yang Maha Perkasa, seperti yang
dikatakan Imam Ahmad.
Inilah sikap muslim dalam shalatnya. Ia pererat tautannya dengan Allâh, agar bisa meraih janji
Allâh Subhanahu wa Ta’ala . Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
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ٍ ﺇِﻻﱠ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻛَﻔﱠﺎﺭَﺓً ﻟِﻤَﺎ ﻗَﺒْﻠَﻬَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮﺏ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﺗُؤﺕَﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺍﻣْﺮِﺉٍ ﻣُﺴْﻠِﻢ،  ﻭَﺭُﻛُﻮﻋَﻬَﺎ،ﺗَﺤْﻀُﺮُﻩُ ﺻَﻼَﺓٌ ﻣَﻜْﺘُﻮﺑَﺔٌ ﻓَﻴُﺤْﺴِﻦُ ﻭُﺿُﻮءﻫﺎ ؛ ﻭَﺧُﺸُﻮﻋَﻬَﺎ
ُ ﻭَﺫﻟِﻚَ ﺍﻟﺪﱠﻫْﺮَ ﻛُﻠﱠﻪ، ٌﻛَﺒِﻴﺮﺓ
Tidaklah seorang Muslim di mana tiba shalat fardhu, lalu ia memperbagus wudhu, khusyuk dan
rukuk dari shalatnya, melainkan itu (shalatnya) menjadi kaffarah penghapus dosa yang
sebelumnya, selama dosa besar tidak ia langgar. Dan itu berlangsung sepanjang masa. [HR.
Muslim]
Kedudukan khusyuk dalam shalat seperti kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Orang yang
shalat sedangkan hatinya berputar-putar menerawang dunia, maka syetan akan mencuri
shalatnya. Yaitu dengan banyak menoleh, banyak bergerak mempermainkan tubuh atau
pakaiannya. Kadang ia tidak thuma’ninah, tidak sadar dan tidak paham dengan yang ia baca.
Maka dikhawatirkan shalatnya akan tertolak. Seperti sabda Rasûl Shallallahu ‘alaihi wa sallam :
 “ َﻻ ﻳُﺘِﻢﱡ ﺭُﻛُﻮﻋَﻬَﺎ ﻭََﻻ ﺳُﺠُﻮﺩَﻫَﺎ ﻭََﻻ ﺧُﺸُﻮﻋَﻬَﺎ:َ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﷲِ ﻭَﻛَﻴْﻒَ ﻳَﺴْﺮِﻕُ ﺻََﻼﺗَﻪُ؟ ﻗَﺎﻝ:ﺇِﻥﱠ ﺃَﺳْﻮَﺃَ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ ﺳَﺮِﻗَﺔً ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳَﺴْﺮِﻕُ ﺻََﻼﺗَﻪُ “ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ
“Sesungguhnya orang mencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri shalatnya.”
Sahabat bertanya: “Bagaimana ia mencuri shalatnya?” Beliau menjawab: “Ia tidak
menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuknya.” [HR. Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah]
Ketika hati manusia mengeras, manusia pun enggan mencari ilmu agama, maka banyaklah
terlihat orang yang merusak shalat mereka. Ada yang shalat, namun tetap berbuat keji dan
munkar. Atau berbuat hal yang merusak aqidahnya, atau bertabrakan dengan dasar-dasar
Islam. Ia tetap memakan riba, korupsi, menyuap, minum minuman memabukkan, dan lainnya.
Mereka ini yang juga shalat, apakah telah mendirikan shalat dengan baik dan menunaikan
kewajibannya dengan sebaik mungkin?!
Demi Allâh! Sekiranya mereka menunaikannya dengan benar, tentu mereka akan
menghentikan semua hal yang haram. Hanya saja, mereka ini telah menyia-nyiakan inti shalat.
Ubadah bin ash-Shâmit Radhiyallahu anhu berkata, “Ilmu yang pertama kali diangkat dari
manusia adalah khusyuk. Hampir-hampir engkau memasuki masjid yang diadakan jamaah,
namun tidak engkau lihat orang yang khusyuk di dalamnya.” [HR. At-Tirmidzi]
Akankah kita berkenan untuk kembali dengan benar pada ajaran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
sallam dalam segala hal, termasuk dalam menunaikan shalat? Semoga Allâh memberi taufiq
kepada kita untuk mewujudkannya.
Bertakwalah wahai hamba Allâh! Marilah kita mengagungkan syiar-syiar agama ini. Jauhkan
hati ini dari dominasi dunia, agar kita selalu bertaut kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala ,
sehingga shalat kita pun khusyuk dan penuh khidmat.
Agar hati khusyuk, haruslah kita menghadirkan hati dan menghayati keagungan Allâh al-Khaliq.
Kita bersihkan hati ini dari segala hal yang membuat kita berpaling dari Allâh Subhanahu wa
Ta’ala . Janganlah menyibukkan hati dengan urusan dunia. Namun ramaikanlah hati ini dengan
iman, dan tutup rapat-rapat celah-celah masuknya setan.
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Hal lain yang membantu kekhusyukan adalah agar kita hanya memandang pada tempat sujud
belaka. Janganlah mata ini bergerilya berkeliaran dalam shalat. Juga kita sedekapkan tangan
kanan kita di atas tangan kiri saat berdiri. Hayatilah apa yang kita baca, baik itu ayat Al-Qur’an
maupun doa-doa shalat. Janganlah kita menengokkan wajah, dan jagalah thumakninah kita.
Sekali-kali hindari sikap tergesa-gesa dan gerakan mendahului imam. Juga hindarilah gerakangerakan sia-sia dalam shalat.
Marilah kita perbaiki shalat kita. Bila memang seorang hamba punya keinginan kuat mendapat
kebaikan, Allâh pun akan memberinya taufiq dan memudahkannya. Sekiranya kaum muslimin
menunaikan shalat seperti halnya yang dicontohkan Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam ,
dengan taufiq Allâh, tentunya itu akan menjadi langkah awal yang efektif untuk memperbaiki
kondisi mereka, akan menjadi jalan menuju terbukanya kemenangan atas musuh, dan
merealisasikan kebaikan dunia dan akhirat.
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun XX/1437H/2016M. Diterbitkan Yayasan Lajnah
Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp.
0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647,
081575792961, Redaksi 08122589079]
_______
Footnote
[1] Disarikan dari khutbah Syaikh Syaikh Abdurrahman As-Sudais, dalam kitab Khuthab
A’immah Al-Haramain Asy-Syarîfain hal 134.

4/5

my BLOG
http://blog.tohaboy.web.id

sumber : almanhaj.or.id
Source:
http://blog.tohaboy.web.id/2017/ruh-dari-shalat.view

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

