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Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: Sebagian salaf berkata:
َ
َ
ُ ﻤ
ج ﻣﻨﻬﺎ
ﻀﻴﻖُ ﺻﺪري إذا
ِ َ ﻢ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﻬﺎ ! و ﻳ
ِ ﺼﻼة ﻓﺄﺣ
ٌ ﻓﺮﻏﺖ أﻧﻲ ﺧﺎر
ُ
 َﻞ ﻫ
ّ ! إﻧﻲ أدﺧﻞ ﻓﻲ اﻟ
Sesungguhnya aku masuk ke dalam shalat, maka aku membawa kesedihan keluarnya diriku
dari shalat. Sempit dadaku jika aku hampir selesai, kalau aku akan keluar dari shalat.
Oleh karena itu, Nabi  ﷺbersabda:
ﺮةُ ﻋَﻴﻨِﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ُﻠﺖ ﻗ
ُ ”
ْ ِﺟﻌ
“Dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam shalat.”
 أن ﻻ ﻳُﻔﺎرِﻗَﻪ و ﻻ و َﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗُﺮةُ ﻋﻴﻨِﻪ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻪ ﻳَﻮَد
ﻴﺐ ﺣﻴﺎﺗِﻪ ﺑﻪ
َﺮة ُن ﻗ
ُ ِ ﻤﻪ و ﻃ
ّ ج ﻣﻨﻪ ﻓﺈ
َ ﺨﺮ
ُ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪِ ﻧﻌﻴ
ُ َﻳ
ِ
Dan barang siapa yang penyejuk hatinya ada pada suatu perkara, maka dia tidak ingin
berpisah darinya, tidak ingin keluar darinya. Karena penyejuk hati seorang hamba itu adalah
kenikmatannya, dan kebahagiaan hidupnya.
Thariqul Hijratain 1/474
Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullah berkata:
ﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
َ ن ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻧﻔﺎﻗﺎ ً ﻷ
َ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧَﺖ ﻧَﺎﻓﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻢ أ
َ ﺼﻼة ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻚ
ُ ن ﻫﺬا ﺷَ ﺄن اﻟ
ّ إذا رأﻳﺖ اﻟ
“Jika engkau melihat shalat itu terasa berat atasmu, walaupun itu shalat sunnah, maka
ketahuilah kalau dalam hatimu ada sifat nifaq. Karena ini adalah kondisi kaum munaﬁkin.
Yang Allah berﬁrman tentang mereka:
َ َ ُ ﺼ َﻼةِ ﻗَﺎ ُﻣﻮا ﻛ
ﻰ
 وَإِذ َا ﻗَﺎ ُﻣﻮا إِﻟَﻰ اﻟ
ٰ ﺴﺎﻟ
Dan jika mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas-malasan. (QS. An-Nisa
142)
ن ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة إﻳﻤﺎﻧﻚ
ِ و إذا رأﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻚ
َ ﺧﻔﺔ و إﺳﺘﺒﺸَ ﺎرا ً ﻓﺎﻋﻠﻢ أ
Dan jika engkau melihat dalam hatimu ada rasa ringan dan berbahagia (dalam shalat) maka
ketahuilah sesungguhnya ini adalah bukti atas kuatnya imanmu.
ﺣﺎﻟﻜﻢ
َ ﺢ ﺣﺎﻟﻨَﺎ و
َ ! ﺛﺒﺘﻨَﺎ اﻟﻠﻪ و إﻳّﺎﻛﻢ و أﺻﻠ
Semoga Allah mengokohkan kita dan kalian semua, memperbaiki keadaan kita dan keadaan
kalian.

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

APAKAH KITA MERASAKAN KELEZATAN INI?

(Syarh Shahih Muslim juz 15)
Sumber || http://t.me/haallaa1

Related Posts
YANG KITA KHAWATIRKAN ADALAH DIRI KITA
YANG KITA KHAWATIRKAN ADALAH DIRI KITA Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan haﬁzhahullah Allah
ْ ِﺴﺘَﺒْﺪ
Ta'ala berﬁrman: ﻢ َﻻ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺃ َ ْﻣﺜَﺎﻟَﻜُﻢ
ْ َ ﻮْﺍ ﻳﻭَﺇِﻥ ﺗَﺘَﻮَﻟ. "Dan jika kalian…
 ُﻢ ﺛ
ْ ُ ﻝ ﻗَﻮْ ًﻣﺎ ﻏَﻴ ْ َﺮﻛ
Apakah Kita Mengangkat Tangan dan Mengaminkan Qunut Imam
APAKAH KITA MENGANGKAT TANGAN DAN MENGAMINKAN QUNUT IMAM Asy Syaikh Ubaid bin
Abdillah al Jabiry  ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪPertanyaan: Semoga Allah memberkahi anda wahai syekh kami.…
Salafy membela Hizbi, Apakah Salafy?
Pertanyaan diajukan kepada As Syaikh Al Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi Rahimahullah
: " Ada para penggiat dakwah yang ia diklaim sebagai salafy,…
APAKAH MUWAZANAH TERMASUK MANHAJ SALAF?
APAKAH MUWAZANAH TERMASUK MANHAJ SALAF? Asy Syaikh Ahmad bin Yahya an Najmiy
 رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪSoal: Apakah muwazanah antara kebaikan dan kejelekan dalam bingkai nasehat
termasuk…
YANG KITA KHAWATIRKAN ADALAH DIRI KITA
YANG KITA KHAWATIRKAN ADALAH DIRI KITA Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan haﬁzhahullah Allah
ْ ِﺴﺘَﺒْﺪ
Ta'ala berﬁrman: ﻢ َﻻ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺃ َ ْﻣﺜَﺎﻟَﻜُﻢ
ْ َ ﻮْﺍ ﻳﻭَﺇِﻥ ﺗَﺘَﻮَﻟ. "Dan jika kalian…
 ُﻢ ﺛ
ْ ُ ﻝ ﻗَﻮْ ًﻣﺎ ﻏَﻴ ْ َﺮﻛ

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

