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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari penafsiran Mahmud Ghurab tentang sifat shalat dan

analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Orang yang mengerjakan shalat dalam al-quran terbagi kepada dua macam

yaitu orang beriman dan orang munafiq. Dalam hal ini, sifat shalat orang

beriman harus memenuhi tiga krakter ataupun ciri berupa ke

khusyu`an,daim dan hafidzun. Sementara orang munafiq di gambarkan

dalam al-quran shalat mereka adalah kusala, mukaa wa thasdiyah dan

sahun. Inilah sifat shalat manusia dalam al-quran yang mana bila kita

pahami apa maksud dari sifat-sifat shalat ini dapatlah kita mengukur

derajat shalat kita di pandangan allah swt sudah sampai dimana kwalitas

shalat yang kita kerjakan selama hidup di dunia yang merupakan amal

pertama yang di persembahkan di hadapan allah swt. Dengan kita pahami

sifat shalat ini, dapat juga kita mengukur apakah shalat kita seperti

shalatnya orang mukmin atau orang munafiq.

2. Shalat khusyu` di tafsirkan oleh Mahmud Ghurab merupakan tajalli atau

percikan dzat allah kepada hambanya. Sedangkan shalat Daim adalah

shalat yang hadir hati bersama allah dalam semua tindak- tanduk

kehidupan kita, artinya shalat yang mampu mengingat allah dalam setiap

hembusan nafasnya dan selalu terjaga hatinya. Adapun shalat yang
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terpelihara (hafidzun) tidak ditafsirkan oleh Mahmud Ghurab karena bila

shalat sudah sampai pada derajat khusyu` ataupun daimun maka secara

otomatis shalatnyapun akan terpelihara. Inilah tiga sifat shalat orang

beriman.

3. Orang munafiq shalatnya bersifat malas dan lalai yang digambarkan dalam

al-quran dengan kusala dan sahun. Oleh Mahmud Ghurab menafsirkan

makna sahun dengan tidak hadirnya hati pada waktu shalat minimal saat

baca al-fatihah dan jauh dari ke khusyu`an. Adapun makna kusala dan

mukaa wa thasdiyah oleh Mahmud Ghurab tidak beliau tafsirkan dan

inilah tiga sifat shalat orang munafiq.

4. Penafsiran Mahmud Ghurab tentang sifat shalat manusia ini sangat

condong dengan tafsir sufi sehingga beliau nisbahkan penafsirannya

dengan tafsir dan isyarat al-quran dari kalam syaikh akbar Ibnu Arabi.

5. Sebagai dampak shalat buat manusia adalah dapat mencegah perbuatan

keji dan munkar

B. Saran-Saran

Setelah mencermati beberapa uraian di atas, akhirnya penulis

menyarankan sejumlah hal kepada pihak terkait. Diantaranya adalah:

1. Janganlah kita beranggapan bahwa penafsiran yang dibuat oleh kaum sufi

merupakan penafsiran yang jumud dan kolot, padahal sebenarnya mereka

menginginkan kita menjadi manusia paripurna sukses dunia dan akhirat

serta mempunyai rohani yang kuat.
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2. Hendaklah kita perdalam ilmu pengetahuan tentang tauhid ataupun

tasawuf karena memang ilmu inilah puncak dari segala ilmu yang mampu

menyampaikan kita kepada allah swt sehingga kita mampu memulangkan

diri sebelum pulang menghadap allah swt.

3. Dalam belajar ilmu tasauf pelajarilah tasauf-tasauf muktabaroh seperti

kitabnya syaikh Abdul qadir al-jailani,Junaid al-baghdadi, imam al-

Ghazali dan ulama-ulama tasauf lainnya dari kalangan ahli sunnah wa al-

jama`ah atas manhaj imam Ays`ari dan imam al-Mathuridi. Karena ramai

oknum yang mengatasnamakan tasauf padahal mereka berada dalam ke

bathilan.

4. kepada para peminat kajian tafsir, hendaknya terus menggali persoalan ini

dengan konsep yang lebih luas lagi, karena masih banyak penafsiran yang

belum penulis ungkapkan terkait judul ini.

5. Semoga dengan pembahsan sifat shalat manusia yang digambarkan dalam

al-quran dapat memberi manfaat bagi penulis khsusnya dan bagi generasi

muslim umumnya. Sehingga kita bisa berjaya lahir dan bathin.


