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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, shalat adalah kekayaan yang sangat besar. Selain

akan mendatangkan keridhoan Allah swt, shalat juga akan menyelamatkan

dari bencana dunia dan menenangkan hati. Ibnu Sirin pernah berkata,

“seandainya aku disuruh memilih antara surga dan dua rokaat shalat, maka

aku akan memilih shalat, karena surga itu untuk kesenanganku,tetapi shalat itu

untuk Allah.”1

Sesungguhnya kita tidak dapat memahami betapa besar nilai shalat itu,

kita mengetahui bahwa rasulullah saw bersabda,”shalat adalah penyejuk

mataku.” Sabda Rasulullah tersebut menunjukkan betapa cintanya beliau

kepada shalat.2

Dalam satu riwayat disebutkan, “Saat seorang hamba bangkit

melaksanakan shalat, Allah menatapnya hingga ia selesai dari shalatnya.

Rahmat Allah menaunginya dari atas kepalanya hingga ufuk langit, malaikat

mengitari dari sekelilingnya hingga ufuk langit. Allah swt menguasakannya

kepada malaikat yang berdiri dari arah kepalanya dan berkata, “Hai orang -

orang yang shalat, kalau kamu tahu siapa yang menatapmu saat ini, tentu

engkau tidak akan berpaling dan ingin selalu di tempat itu selama-lamanya.”3

1 Muhammad,  Zakariya Al-Kandahlawi,ter.Abdul Rahman Ahmad,Ali Mahfudzi, Harun
Al Rasyid, Himpunan Fadhilah Amal, ( Yogyakarta :Ash-shaf, 2006), h. 100

2 Ibid,h.103
3 Bahroin Suryantara, Romantis Bersama Allah,(Jakarta: Republika, 2012), h. 158



2

Dalam sistem keagamaan kita, shalat adalah ibadah formal yang paling

banyak mendapatkan penekanan, sebagai contoh, dapat kita lihat dalam rukun

islam syahadat hanya diwajibkan sekali dan langsung jadi.Tetapi shalat

diwajibkan setiap hari sebanyak lima kali kepada semua orang mukallaf.

Tidak hanya itu keistimewaan yang melekat pada ibadah shalat itu,

diantaranya shalat itu tidak bisa digantikan dengan ibadah lain.4

Ibadah shalat juga bisa mengobati penyakit bathin seorang manusia

seperti keluh kesah, gelisah dan menutup diri. Sebab, dengan shalat yang

sekurang-kurangnya dikerjakan lima waktu sehari semalam, ditambah lagi

dengan shalat-shalat nawafil yang lain, maka jiwanya tidak akan merasa

keluh kesah lagi. karena dia telah berangsur mendekatkan diri kepada sang

khaliqnya. Dengan shalat insaflah dia bahwasanya orang hidup di dunia tidak

akan sunyi dari pada susah dan senang, rugi dan beruntung. Maka diwaktu

mendapat kesusahan tidaklah ia akan gelisah, melainkan bersabar

menderitanya.5

Ada banyak cara yang dilakukan orang untuk bisa meninggalkan

persoalan yang terjadi dalam hatinya. Dorongan ini adalah fitrah manusia.

Namun dorongan ini diselewengkan oleh pengertian yang keliru sehingga ruh

dianggap senang kalau dibawa ke tempat-tempat hiburan dimuka bumi ini.

Padahal, ia bukan berasal dari negeri materi atau alam rendah. Ia adalah suci

yang dihembuskan oleh tuhan yang berasal dari sisinya yang luas maka

apabila diarahkan kepada dzat sang pencipta dengan melaksanakan shalat ia

4 Ubaedy, Quantum Tahajjud,(Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu ,2007), h. 15
5 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jld. X, ( Selangor Malaysia: Pustaka Nasional, 2007), h. 7633-

7634



3

akan lari meluncur secepat kilat. Ia akan merasa senang dan bahagia secara

hakiki, karena itulah inti dari perjalanan spiritual manusia.6 Imam Ahmad

dalam riwayat Minha bin Yahya berkata, ”Sesungguhnya kebahagiaan mereka

dalam islam sebatas kebahagiaan dalam shalat” dan kecintaan mereka pada

islam sebatas kecintaan mereka didalam shalat. Maka, kenalilah dirimu wahai

hamba Allah, Jangan engkau berjumpa dengan Allah sedang tiada nilai islam

dalam dirimu.” Sesungguhnya nilai islam dalam hatimu sebanding dengan

nilai shalat dalam hatimu.7 Maka dari penjelasan ini,  sudah jelas bahwasanya

shalat itu kebutuhan kita selaku manusia karena Allah tidak butuh sedikitpun

kepada makhluknya.nabi pernah mengatakan yang maksudnya” Ketenangan

hatiku berada dalam shalatku, shalat itu adalah bertemunya sang hamba

dengan khaliqnya”.

Banyak sekali orang yang mendirikan shalat namun tidak memberi

efeks yang baik kepada akhlaknya sedikitpun, padahal shalat itu bisa

mencegah perbuatan keji dan mungkar.  lalu apakah yang jadi masalah dalam

shalat ini? apakah shalatnya yang salah? Apakah shalatnya yang tidak

khusyu’?

Shalat merupakan garis pemisah antara iman dan kufur,  antara orang-

orang beriman dan kafir, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam

hadits-haditsnya sebagai berikut :

ِإنَّ بـَْنيَ الرَُّجِل َوبـَْنيَ الِشْرِك َوالُكفِر تـَْرَك الصَّالة
“Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran
adalah meninggalkan shalat. (HR.Muslim)

6 Abu Sangkan, Pelatihan Shalat Khusyu`, (Jakarta: Yayasan Shalat Khusyu` dan
Menejemen Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia, 2012), h. 16 -17

7 Sagiran,M.Kes.,sp.B, Mukjizat Gerakan Shalat,(Jakarta: Qultum Media,2012), h. 28
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نَـُهُم الصََّالُة، َفَمْن تـَرََكَها فـََقْد   نَـَنا َوبـَيـْ َكَفرَ اَْلَعْهُد الَِّذْي بـَيـْ
“Perjanjian (pembatas) antara kita dengan mereka adalah shalat, maka
barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.” (HR- Nasa’I,
Tirmidzi dan Ahmad)

Makna hadist ini sangat jelas di kalangan para sahabat RA. Abdullah

bin  Syaqiq Al’ Uqaili berkata, “Para sahabat Nabi SAW tidak melihat sesuatu

dari amal ibadah yang meninggalkannya adalah kufur selain shalat. (HR.

Tirmidzi).

Ini menunjukkan pentingnya kedudukan shalat dalam kehidupan

seorang Muslim dan masyarakat Islam. Al Qur’an juga menganggap bahwa

menelantarkan (mengabaikan) shalat itu termasuk sifat-sifat masyarakat yang

tersesat dan menyimpang. Adapun terus-menerus mengabaikan shalat dan

menghina keberadaannya, maka itu termasuk ciri-ciri masyarakat kafir. Allah

SWT berfirman :

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (generasi) yang menyia-nyiakan
shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan
menemui kesesatan. (Maryam: 59)

Didalam Al-Qur’an terdapat sebanyak enam kali perkataan صالتهم  yang

merupakan gambaran sifat sekaligus pengistilahan terhadap shalat yang

dikerjakan oleh manusia.8 Kalimat tersebut seumpama : fi shalatihim

khasyi’un, a’la shalawatihim yuhafidzuun, an shalatihim sahun `ala

shalatihim dhaimun. Pengistilahan ini kalau kita baca dengan cermat bukanlah

8 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mu’jam al-Mufahros li Alfazil Quranil karim, (Kairo:
Darul Hadis,1364 ), h. 414



5

suatu kebetulan yang dibuat Allah akan tetapi ada maksud yang tersurat dan

tersirat dalam ayat tersebut sehingga bila kita ketahui maksud ayat-ayat ini

maka dapatlah kita mengerti tentang hakikat shalat tersebut dan dapatlah kita

membedakan antara shalat orang yang mukmin atau shalat orang munafiq.

Adapun ayat yang penulis teliti tentang ayat yang menerangkan sifat

shalat manusia yaitu surat al-Nisa: 142, al-An`am: 92, al-Anfal: 35 al-

Mukminun : 2, al-Ma`arij: 23, al-Ma`arij 34 dan al-Ma`un: 5

Dalam ayat ini telah digambarkan Allah sifat shalat manusia dengan

enam istilah yaitu: Hafidzuun, Khasyiu’un , Daimuun, Kusala, Mukaa wa

Tahsdiyah dan Sahun.

Kalau kita pahami ayat-ayat ini dapatlah kita simpulkan bahwa orang

yang shalat yuhafidzun termasuk yang dapat mengambil peringatan dari Al

Qur’an serta dimasukkan dan dimuliakan Allah di dalam sorga.

Sedangkan shalat yang khosyiun merekalah yang menempati sorga

Firdaus sebagai tempat yang paling tinggi dan tempat para Nabi-Nabi,

Syuhada dan orang-orang Saleh.

Adapun shalat Daim merekalah orang-orang yang terbebas batinnya

dari sipat berkeluh kesah, kikir dan menutup diri dan segala penyakit batin

lainnya. Kusala berarti shalat orang munafiq, mukaa adalah shalat orang

jahiliyah dan Sahun adalah shalat orang yang celaka.

Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat shalat

manusia ini para mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkannya sesuai

disiplin ilmu dan kecenderungan yang mereka miliki sebagai contoh adalah

Mahmud Ghurab dalam kitab tafsirnya beliau sangat condong menafsirkan
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dengan pendekatan sufi sehingga menurut penulis masalah ini sangat perlu

untuk di teliti.

Juga mengingat betapa besarnya ganjaran yang di berikan jika kita

mampu shalat Khusu`,Daim dan Hafidzun dan betapa dahsyatnya siksa bagi

orang shalat Sahun, Kusala dan Mukaa maka sangatlah penting penulis

membuat judul : Sifat shalat manusia dalam Al Qur’an (Tinjauan Tafsir

Rahmah min Al-Rahman min Kalami Syaikh Ibnu Arabi). Semoga dengan

pengkajian terhadap tafsir ini dapatlah kita memahami bagaimana sifat shalat

manusia dalam Al-Qur’an serta dapat mengamalkannya sesuai dengan

keinginan Allah swt. Amiin.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi inspirasi penulis memilih Sifat

Shalat Manusia Dalam Al-Qur’an sebagai objek penelitian dalam karya tulis

ini, di antaranya adalah:

1. Berawal dari keinginan penulis untuk mengetahui sifat shalat manusia di

dalam al-quran karena dengan kita ketahui sifat shalat ini maka kita dapat

mengukur diri masing-masing apakah shalat kita  seperti shalat orang

munafik atau orang beriman.

2. Karena pentingnya kita memahami apa itu shalat yang Khusyu`,

Daim,Hafidzun,Sahun,Kusala dan Mukaa sehingga kita dapat mencapai

hakikat shalat yang sebenarnya.

3. Sengaja penulis buat tinjauan tafsir  RAHMAH MIN AL-RAHMAN yang

bercorak sufi karena saat ini banyaknya orang yang tidak percaya dengan
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sufistik sehingga membuat orang asing memandang islam dengan sebelah

mata yang penuh dengan tuduhan  kolot, tidak mau mengikuti zaman dan

penuh dengan ke jumudan padahal, telah banyak ulama-ulama dan tokoh-

tokoh berpengaruh lainnya yang ikut mewarnai dunia islam dengan aliran

sufi yang di anutnya, maka, dalam tulisan ini penulis berusaha

mendekatkan penafsiran yang merujuk kepada karya-karya tafsir yang

bercorak sufi atau isyari sehingga nyatalah marwah dan ke agungan ajaran

islam itu sendiri, karena sudah lumrah penafsiran yang bercorak sufi atau

isyari lebih dekat memaknai Al Qur’an dan Al-sunnah itu dari segi makna

yang tersirat (bhatiniyah). Karena memang makna dan kandungan Al

Qur’an itu ada makna zhahir dan ada makna bathin sebagaimana ada

riwayat dari rasulullah saw yang di kutip dari kitab faidhul qadir

Muhammad abdul rauf al-manawi,juz II,hal,500 rasulullah bersabda: bagi

Al Qur’an itu ada zahir dan bathin dan ketentuan-ketentuan(had). Dalam

suatu riwayat yang lain dinyatakan bahwa Al Qur’an mempunyai

Sembilan bathin. Sabda rasulullah saw: tiap- tiap huruf dari Al Qur’an

mempunyai had.9

4. Tulisan ini adalah sebuah kajian dari sudut pandang tafsir yang merupakan

salah satu dari dua spesifikasi keilmuan pada jurusan penulis, yaitu

jurusan tafsir- hadis. Oleh karena itu, keinginan untuk mengaflikasikan

ilmu-ilmu yang penulis peroleh selama masa studi di universitas ini,

khususnya dalam bidang tafsir, juga menjadi salah satu faktor yang

9 Zulkifli bin Muhammad bin Ibrahim bin Shahab banahsan dan Sentot Budi Santoso bin
Danuri bin Abdullah, Bismillah Menuju Jalan Kebenaran,(Solo: Mutiara Kertas,2013 ), h.385-
386.
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memotivasi untuk mengkaji masalah yang berkaitan langsung dengan

bidang yang penulis tekuni.

C. Penegasan Istilah

Agar kajian ini mudah dimengerti dan untuk menghindari kekeliruan

dalam memahami istilah pada judul, maka penulis memberikan penegasan

pada istilah- istilah yang menjadi key words (kata-kata kunci) pada judul

penelitian ini, yaitu:

1. Sifat

Dalam kitab al- ta’rifat karya al-jurjani sifat berarti suatu nama

yang menunjukkan atas keadaan zat.

Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia modern

adalah: Rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. 10

2. Shalat

Menurut bahasa shalat berarti doa, sedang menurut istilah, shalat

adalah ibadah tertentu yang di jelaskan batas dan waktunya11’. Di dalam

Al Qur’an, banyak ditemukan kata shalat dengan berbagai macam arti dan

maksudnya. Shalat dalam pengertian tersebut merupakan salah satu

kewajiban bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim.12

3. Manusia

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan

oleh Allah swt. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu

10 Muhammad,Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, (Jakarta, Pustaka
Amani, tt), h. 442

11 Jumhuriah Mesir Al-arobiah, Mu’jam Al-wasith,(Maktabah Al-Syuruq Al-dauliah,
2004), h. 522

12 Ahsin w.al-hafidz, Kamus Ilmu Al Qur’an,(Jakarta, AMZAH,2008), h. 264
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konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka dumi ini.

Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah.13

Jadi hakekat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri

sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah.

4. Dalam

Kata depan untuk menandai sesuatu yang dianggap mengandung

isi14

5. Al-quran

adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-

Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan

bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi

Muhammad SAW, melalui perantaraan Malaikat Jibril; dan wahyu

pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah sebagaimana yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-'Alaq ayat 1-5.15

D. Batasan dan Rumusan Masalah

Di atas telah dijelaskan secara singkat bagaimana sifat shalat orang

yang beriman dalam Al Qur’an dengan mengutip ulasan dan pendapat para

mufassir serta merujuk kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan judul.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka yang menjadi materi inti pembahasan

penelitian ini adalah ayat-ayat yang dimaksudkan di atas.

13 Manusia yang dimaksud dalam judul ini adalah manusia yang beriman dan manusia
yang munafiq

14 http://kbbi.web.id/dalam-2
15 Al-A'zami, M.M., Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu sampai Kompilasi,(Jakarta:

Gema Insani Press, 2005)
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Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan

diteliti agar pembahasannya tidak meluas. Batasannya adalah mengungkap

penafsiran Mahmud Ghurab tentang sifat-sifat shalat dalam Al Qur’an.

Hadis-hadis nabi saw dan sumber-sumber penunjang lainnya juga akan

penulis jadikan sebagai rujukan, lalu penulis padukan, sehingga makna atau

hakikat sifat shalat manusia dalam Al Qur’an semakin mudah diketahui dan

dapat dipahami. Tentu saja dalam hal ini tidak bermaksud mengesampingkan

pendapat-pendapat para ulama lain yang pakar di bidang ke ilmuannya, yang

sudah lebih dahulu mengkaji masalah yang berkaitan dengan sifat shalat

manusia dalam al-quran.

Untuk menindak lanjuti pembatasan masalah di atas, maka rumusan

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sifat shalat manusia dalam Al Qur’an menurut Tafsir Rahmah

min Al-rahman karya Mahmud Ghurab

2. Apa yang melatar belakangi Mahmud Ghurab berbeda dengan ulama

lainnya dalam menafsirkan makna sifat shalat manusia dalam Al Qur’an.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

a. Untuk mengetahui sifat shalat manusia yang terdapat dalam Al Qur’an

b. Untuk mengetahui penafsiran Mahmud terhadap sifat shalat manusia

dalam Al Qur’an dan apa sebab yang melatarbelakanginya berbeda

dengn sebagian mufassir
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diambil dari penulisan ini adalah :

a. Dengan mengetahui sifat shalat manusia yang digambarkan dalam al-

quran dapatlah kita mengukur diri kita dalam melaksanakan shalat

apakah kita sudah mencapai derajat khusyu` daim, atau malah

sebaliknya lalai dan malas serta kita mampu membedakan antara sifat

shalat orang beriman dan orang munafiq

b. Untuk mengetahui penafsiran Mahmud Ghurab bagaimana

menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat shalat manusia

c. Diharapkan jadi motifator bagi penulis agar lebih terpanggil dalam

mengkaji ilmu tafsir

d. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berminat

untuk mengetahui makna shalat khasyi’un, hafidzun,dan Daimun

e. Guna memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana

dibidang tafsir pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri

Sulthan Syarif Kasim Riau.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis / kategori penelitian pustaka

(library research) yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literatur dengan

cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan

penelitian baik dari sumber data primer maupun skunder.16 Data perimer yang

disajikan adalah segala yang berkaitan langsung dengan pokok kajian.

16Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta :Andi Offset, 1994), h. 3
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Sedangkan data skundernya adalah berupa referensi-referensi yang secara

tidak langsung  terkait dengan tema sifat shalat manusia dalam al Qur’an.

Disamping itu penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni,

menuturkan, menggambarkan, dan mengklasifikasi secara objektif data yang

dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data.17 Dalam hal ini,

penulis berusaha menggambarkan obyek penelitian yaitu kajian atas ayat-ayat

yang berkaitan dengan sifat shalat dalam Al Qur’an dalam Al-Qur’an

kemudian menganalisis dengan pendekatan tafsir tahlili dan muqoron.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian dan pengkajian tehadap kitab-kitab tafsir telah banyak

dilakukan baik seputar metodologi maupun keterpengaruhan penafsiran oleh

aspek lain seperti beberapa karya penafsiran ataupun budaya yang melingkupi

penulisnya. Berkaitan dengan judul yang penulis bahas yaitu sifat shalat

manusia dalam al-quran telah banyak penulis perhatikan berbagai macam

referensi karena memang, baik secara langsung atau tidak,  para mufassir telah

banyak  mengkaji dan menafsirkan tentang hakikat shalat sesuai dengan sudut

pandang keilmuan mereka. Namun, dikarenakan oleh kelemahan dan

keengganan sebagian ummat islam untuk mengkaji kitab-kitab tafsir tersebut,

maka tema ini seolah-olah tidak memiliki urgensi dalam keseharian muslim

dewasa ini. Padahal sesungguhnya, mengetahui sifat shalat manusia

mempunyai peran yang amat penting dan sangat menentukan kualitas shalat

kita di hadapan Allah swt, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

17Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 2001),
Cet, III, h. 44
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Untuk saat ini, khususnya di Indonesia, buku-buku yang membahas

tentang sifat shalat manusia secara komplit dan khusus masih dirasa kurang.

Apalagi, yang berkaitan langsung dengan sebuah penafsiran yang membahas

masalah ini. Boleh jadi, “Futuhat al-Makiah”nya Ibnu Arabi yang telah

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Revolusi shalat”

adalah sebuah buku yang amat baik dan telah menganalisa sebahagian tentang

sifat shalat orang yang beriman. Namun, kandungan buku yang bagus ini

masih sangat umum sehingga susah untuk mengintervertasi yang  mana saja

sifat shalat orang yang beriman itu.apalagi yang di gali dari sisi tafsir Al

Qur’an sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya, apabila melihat kepada buku-buku lainnya yang juga ber

kaitan dengan sifat shalat termasuk buku Rekonsiliasi Manusia Ekonomi:

Tuma’ninah vs Self-interest Kajian Hikmah dan Makna Makro-Mikro Al

Qur’an yang ditulis oleh Muhammad Yunus dan Rahmatia Yunus,18 Shalat

ash-Shalihin wa Qashas Al-A’bidin karya Ahmad musthafa Ath-thahthawi

yang sudah di alih bahasakan oleh Irfan hilmi bakhtiar dengan judul,

Shalatnya Para Kekasih Allah,19 Aslu Sifat Shalat Nabi karya Muhammad

nashiruddin al-albani20 yang sudah di terjemahkan juga kedalam bahasa

indonesia, kitab sohih sifat shalat nabi karya Hasan bin Ali al- saqqof21 dan

kitab ash-shalah al-khasyi’ah baina yadai ar-rahman karya ahmad bin

18 Muhammad Yunus & Rahmatia Yunus, Rekonsiliasi Manusia Ekonomi:Tuma’ninah vs
Self-interest Kajian Hikmah dan Makna Makro-Mikro, (Jakarta: feliz book,2013), cet. I.

19 Ahmad Musthafa ath-Thahthawi,shalat ash-shalihin wa Qashash Al-A’bidin, (alih
bahasa:Irfan Hilmi Bakhtiar,Lc. Dengan judul Shalatnya Para Kekasih Allah.), (Surakarta: Insan
Kamil, 2008).

20 Muhammad Nashiruddin Al-albani, Aslu sifat shalat nabi, (alih bahasa: AbuZakaria al-
Atsary dengan judul sifat shalat nabi.), (Bogor: Griya ilmu, cet,II 2008).

21 Hasan bin Ali as-Saqqof,shahih sifat shalat an-nabi, (alih bahasa: Drs Tarman Ahmad
Qosim dengan judul Shalat seperti nabi.), (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004).
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Muhammad al-hawasy Husain al-al-awaisah22 yang sudah di alih bahasakan

oleh syahri dan wafi’ marzuqi Lc, semuanya membahas tentang sifat shalat

secara sepintas lalu saja. Penjelasan tentang sifat shalat manusia secara khusus

dan rinci tidak ada di gambarkan di dalamnya  hanya mengarah kepada

filsafat, piqih dan cerita orang yang khusu’ dalam shalatnya saja, sehingga

sifat shalat manusia menurut Al Qur’an , terutama yang ditinjau dari

pendekatan sudut pandang tafsir belum mendapat penjelasan secara memadai.

Oleh karena itu, maka penelitian ini akan lebih memfokuskan

kajiannya dari sisi tafsir untuk mengungkap hakikat shalat manusia dalam Al

Qur’an sehingga shalat itu lebih bernilai di hadapan Allah swt.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, dan masing-masing bab

terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

1. Bab I adalah Bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian,

alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

2. Bab II sebagai pengenalan terhadap tafsir Rahmah min al-Rahman

sekaligus menjelaskan biografi pengarang, metodologi penulisan tafsir dan

latar belakang penulisan tafsir.

22 Ahmad bin Muhammad al- Hawasy Husain al-Awaisyah, ash-Shalah al-Khasyi’ah
Baina Yadai ar-Rahman, (alih bahasa: Syahri dan Wafi’Marzuqi, Lc. Dengan Judul Shalat
Khusyu’seperti Nabi saw.), (Surabaya: Pustaka Elba, 2006)
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3. Bab III memaparkan gambaran umum tentang sifat shalat manusia dalam

Al Qur’an.

4. Bab IV adalah bab analisa, bagaimana penafsiran Mahmud Ghurab tentang

ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat shalat manusia

5. Bab V merupakan bab penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan

saran.


