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Mengapa ada orang yang bertambah ilmu namun berakhlak buruk 

 

Mereka ada yang berdakwah untuk mengingatkan orang-orang untuk tidak bersentuhan 
dengan tasawuf dan salah satu perkataan mereka dan bahkan dipergunakan sebagai bahan 
olok-olokan atau celaan adalah “Jika seorang belajar tasawuf di pagi hari, sebelum datang 
waktu dhuhur engkau akan dapati dia menjadi orang dungu.” 

Mereka adalah contoh orang-orang yang mengikuti para ulama korban hasutan atau korban 
ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang kita kenal 
sekarang dengan Zionis Yahudi 

Mereka secara tidak langsung dan tanpa disadari oleh mereka telah menjadi perpanjangan 
tangan kaum Zionis Yahudi untuk merusak Ukhuwah Islamiyah 

Bagaimana nasib mereka jika mereka di akhirat kelak diperlihatkan apa yang telah mereka 
kerjakan dan apa yang telah mereka katakan.  Tentulah sesal kemudian tidaklah berguna. 

Salah satu contoh penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence 
Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens 
menyelidiki dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat 
Islam terletak kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istiqomah mengikuti 
tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab 
untuk menulis buku buku yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan 
ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh mereka. 

Contoh hasutan yang terkenal adalah penyalahgunaan perkataan Imam Syafi’i ra yang dikutip 
dari Manaqib Al Imam As Syafi’i yang ditulis oleh Imam Al Baihaqi yakni ungkapan “Jika 
seorang belajar tasawuf di pagi hari, sebelum datang waktu dhuhur engkau akan dapati dia 
menjadi orang dungu.” 

Imam Al Baihaqi ketika menjelaskan perkataan Imam Syafi’i , “Kalau seandainya seorang 
laki-laki mengamalkan tashawuf di awal siang, maka tidak tidak sampai kepadanya dhuhur 
kecuali ia menjadi kekurangan akal (dungu).” mengatakan bahwa “sesungguhnya yang dituju 
dengan perkataan itu adalah siapa yang masuk kepada ajaran sufi namun mencukupkan diri 
dengan sebutan daripada kandungannya, dan tulisan daripada hakikatnya, dan ia 
meninggalkan usaha dan membebankan kesusahannya kepada kaum Muslim, ia tidak perduli 
terhadap mereka serta tidak mengindahkan hak-hak mereka, dan tidak menyibukkan diri 
dengan ilmu dan ibadah, sebagaimana beliau sifatkan di kesempatan lain.” (Al Manaqib Al 
Imam As Syafi’i li Al Imam Al Baihaqi, 2/208) 

Imam Al Baihaqi juga menjelaskan maksud perkataan Imam Syafi’ , ”Seorang sufi tidak 
menjadi sufi hingga ada pada dirinya 4 perkara, malas, suka makan, suka tidur dan berlebih-
lebihan.” mengatakan bahwa ”Sesungguhnya yang beliau ingin cela adalah siapa dari mereka 
yang memiliki sifat ini. Adapun siapa yang bersih kesufiannya dengan benar-benar tawakkal 
kepada Allah Azza wa Jalla, dan menggunakan adab syari’ah dalam muamalahnya kepada 
Allah Azza wa Jalla dalam beribadah serta mummalah mereka dengan manusia dalam 
pergaulan, maka telah dikisahkan dari beliau (Imam As Syafi’i) bahwa beliau bergaul dengan 
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mereka dan mengambil (ilmu) dari mereka.” (Al Manaqib Al Imam As Syafi’i li Al Imam Al 
Baihaqi, 2/207) 

Kemudian Imam Al Baihaqi menyebutkan satu riwayat, bahwa Imam As Syafi’i pernah 
mengatakan,”Aku telah bersahabat dengan para sufi selama sepuluh tahun, aku tidak 
memperoleh dari mereka kecuali dua huruf ini,”Waktu adalah pedang” dan “Termasuk 
kemaksuman, engkau tidak mampu” (maknanya, sesungguhnya manusia lebih cenderung 
berbuat dosa, namun Allah menghalangi, maka manusia tidak mampu melakukannya, hingga 
terhindar dari maksiat). 

Jelas, bahwa Imam Al Baihaqi memahami bahwa Imam As Syafi’i mengambil manfaat dari 
para sufi tersebut. Dan beliau menilai bahwa Imam As Syafi’i mengeluarkan pernyataan di 
atas karena perilaku mereka yang mengatasnamakan sufi namun Imam As Syafi’i 
menyaksikan dari mereka hal yang membuat beliau tidak suka. (lihat, Al Manaqib Al Imam 
As Syafi’i li Al Imam Al Baihaqi, 2/207) 

Bahkan di satu kesempatan, Imam As Syafi’I memuji salah satu ulama ahli qira’ah dari 
kalangan sufi. Ismail bin At Thayyan Ar Razi pernah menyatakan,”Aku tiba di Makkah dan 
bertemu dengan As Syafi’i. Ia mengatakan,’Apakah engkau tahu Musa Ar Razi? Tidak 
datang kepada kami dari arah timur yang lebih pandai tentang Al Qur`an darinya.’Maka aku 
berkata,’Wahai Abu Abdillah sebutkan ciri-cirinya’. Ia berkata,’Berumur 30 hingga 50 tahun 
datang dari Ar Ray’. Lalu ia menyebut cirri-cirinya, dan saya tahu bahwa yang dimaksud 
adalah Abu Imran As Shufi. Maka saya mengatakan,’Aku mengetahunya, ia adalah Abu 
Imran As Shufi. As Syafi’i mengatakan,’Dia adalah dia.’” (Adab As Syafi’i wa Manaqibuhu, 
hal. 164) 

Walhasil, Imam As Syafi’I disamping mencela sebagian penganut sufi beliau juga 
memberikan pujian kepada sufi lainnya. Dan Imam Al Baihaqi menilai bahwa celaan itu 
ditujukan kepada mereka yang menjadi sufi hanya dengan sebutan tidak mengamalkan ajaran 
sufi yang sesungguhnya dan Imam As Syafi’i juga berinteraksi dan mengambil manfaat dari 
kelompok ini. 

Begitupula adanya upaya pemalsuan kitab diwan al-Imam asy-Syafi’i sebagaimana yang 
telah dijelaskan contohnya pada http://www.sarkub.com/2011/pemalsuan-kitab-diwan-imam-
asy-syafii/ 

Mereka menghilangkan beberapa bait syair Imam Syafi’I yang sangat vital terkait tasawuf 
yakni 

Jadilah ahli fikih dan sufi sekaligus, jangan hanya salah satunya. Sungguh demi Allah, saya 
benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Orang yang ini (yang hanya mempelajari 
ilmu fikih tapi tidak mau menjalani tasawuf), maka hatinya keras dan tidak dapat merasakan 
lezatnya taqwa. Sebaliknya, orang yang itu (yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mau 
mempelajari fikih), maka ia akan bodoh, sehingga bagaimana bisa dia menjadi baik (muslim 
yang ihsan) 

Begitupula Imam Malik ~rahimahullah menasehatkan agar kita menjalankan perkara syariat 
sekaligus menjalankan tasawuf agar tidak menjadi manusia yang rusak (berakhlak tidak 
baik). 
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Imam Malik ~rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf 
tanpa mempelajari fiqih (menjalankan syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang 
belajar fiqih (menjalankan syariat) tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa 
memadukan keduanya terjamin benar“ 

Sebelum belajar Tasawuf, Imam Ahmad bin Hambal menegaskan kepada putranya, Abdullah 
ra. “Hai anakku, hendaknya engkau berpijak pada hadits. Anda harus hati-hati bersama 
orang-orang yang menamakan dirinya kaum Sufi. Karena kadang diantara mereka sangat 
bodoh dengan agama.” Namun ketika beliau berguru kepada Abu Hamzah al-Baghdady as-
Shufy, dan mengenal perilaku kaum Sufi, tiba-tiba dia berkata pada putranya “Hai anakku 
hendaknya engkau bermajlis dengan para Sufi, karena mereka bisa memberikan tambahan 
bekal pada kita, melalui ilmu yang banyak, muroqobah, rasa takut kepada Allah, zuhud dan 
himmah yang luhur (Allah)” Beliau mengatakan, “Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang 
lebih utama ketimbang kaum Sufi.” Lalu Imam Ahmad ditanya, “Bukanlah mereka sering 
menikmati sama’ dan ekstase ?” Imam Ahmad menjawab, “Dakwah mereka adalah 
bergembira bersama Allah dalam setiap saat…” 

Imam Nawawi ~rahimahullah berkata : “Pokok-pokok metode ajaran tasawuf ada lima : 
Taqwa kepada Allah di dalam sepi maupun ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan 
perbuatan, berpaling dari makhluk di dalam penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada 
Allah dari pemberian-Nya baik sedikit ataupun banyak dan selalu kembali pada Allah saat 
suka maupun duka “. (Risalah Al-Maqoshid fit Tauhid wal Ibadah wa Ushulut Tasawuf 
halaman : 20, Imam Nawawi) 

Salah satu pelopor tasawuf dari kalangan Tabi’in , Al Hasan al-Basri ra (Madinah,21H/642M 
– Basrah,110 H/728M), berkata: ”Barangsiapa yang memakai tasawuf karena tawaduk 
(kepatuhan) kepada Allah akan ditambah Allah cahaya dalam diri dan Hatinya, dan barang 
siapa yang memakai tasawuf karena kesombongan kepadanya akan dicampakkan kedalam 
neraka”. 

Tujuan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis 
Yahudi yang berupaya menjauhkan kaum muslim dari tasawuf adalah dalam rangka merusak 
akhlak kaum muslim sebagaimana mereka menyebarluaskan pornografi, gaya hidup bebas, 
liberalisme, sekulerisme, pluralisme, hedonisme dan lain lain. 

Tasawuf adalah istilah yang dipergunakan untuk segala perkara terkait dengan akhlak atau 
segala perkara terkait dengan ihsan 

Silahkan periksa kurikulum atau silabus pada perguruan tinggi Islam maka tasawuf adalah 
ihsan atau akhlak. Contoh silabus pada tingkatan sekolah lanjutan dapat dilihat pada 
http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/125464278.png 

Ahmad Shodiq, MA-Dosen Akhlak dan Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sangat 
menyayangkan sirnanya pendidikan tasawuf (pendidikan akhlak) dalam kurikulum 
pendidikan di negeri kita. 

Al Habib Luthfi ketika ditanya apa pandangan-pandangan beliau tentang tasawuf. Beliau 
menjelaskan sebagaimana yang termuat pada 
http://www.habiblutfiyahya.net/index.php?Itemid=18&catid=34:berita&id=133:pengamalan-
tasawuf-ala-al-habib-luthfi&lang=ar&option=com_content&view=article 
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***** awal kutipan ***** 
Tasawuf adalah pembersih hati. Dan tasawuf itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang 
terpenting, bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri. Semisal memakai baju dengan 
tangan kanan dahulu, lalu melepaskannya dengan tangan kiri. 

Bagaimana kita masuk masjid dengan kaki kanan dahulu. Dan bagaimana membiasakan 
masuk kamar mandi dengan kaki kiri dulu dan keluar dengan kaki kanan. Artinya bagaimana 
kita mengikuti sunah-sunah Nabi. Itu sudah merupakan bagian dari tasawuf. 

Para orang tua kita dulu sebenarnya sudah mengeterapkan tasawuf. Hanya saja hal itu tak 
dikatakannya dengan memakai istilah tasawuf. Mereka terbiasa mengikuti tuntunan 
Rasulullah. Seperti ketika mereka menerima pemberian dengan tangan kanan, berpakaian 
dengan memakai tangan kanan dahulu. Mereka memang tak mengatakan, bahwa itu 
merupakan tuntunan Nabi shallallahu alaihi wasallam. 

Tapi mereka mengajarkan untuk langsung diterapkannya. Kini kita tahu kalau yang 
diajarkannya itu adalah merupakan tuntunan Nabi. Itu adalah tasawuf. Sebab tasawuf itu tak 
pernah terlepas dari nilai-nilai akhlaqul karimah. Sumber tasawuf itu adalah adab. Bagaimana 
adab kita terhadap kedua orang tua, bagaimana adab pergaulan kita dengan teman sebaya, 
bagaimana adab kita dengan adik-adik atau anak-anak kita. Bagaimana adab kita terhadap 
lingkungan kita. 

Termasuk ucapan kita dalam mendidik orang-orang yang ada di bawah kita. Kepada anak-
anak kita yang aqil baligh, kita harus bener-bener menjaganya agar jangan sampai 
mengeluarkan ucapan yang kurang tepat kepada mereka. Sebab ucapan itu yang diterima dan 
akan hidup di jawa anak-anak kita. 
***** akhir kutipan ***** 

Begitupula ketika Al Habib Luthfi ditanyakan apa yang sebenarnya menarik dari Al-Habib, 
sehingga begitu getol menekuni dunia tasawuf, beliau menjawab 

***** awal kutipan ***** 
Yang menarik, karena tasawuf itu mengajarkan pembersihan hati. Saya ingin mempunyai hati 
yang sangat bersih. Jadi tak sekedar bersih tidak sombong karena ilmunya, tidak sombong 
karna setatusnya, tidak sombong karena ini dan itu. Namun hati ini betul-betul mulus, selalu 
melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta’ala yang diberikan kepada kita. Itu karena 
fadhalnya Allah Subhanahu wa Ta’ala . 

Sehingga kita tidak lagi mempunyai prasangka-prasangka yang buruk, apalagi berpikiran 
jelek dalam pola pikir dan lebih-lebih lagi di hati. Sebab tasawuf itu tazkiyatul qulub, yakni 
untuk membersihkan hati. Jika hati kita ini bersih, maka hal-hal yang selalu menghalangi-
halangi hubungan kita kepada Allah itu akan sirna dengan sendirinya. Sehingga kita 
senantiasa mengingat Allah. 

Ibarat besi, hati kita itu sebenarnya putih bersih. Hanya karena karatan yang bertumpuk-
tumpuk lantaran tak pernah kita bersihkan, sehingga cahaya hati itu tertutup oleh tebalnya 
karat tadi. Na’udzubillah kalau sampai hati kita seperti itu. 
***** akhir kutipan ***** 

KH Jamaluddin Kafie dalam bukunya berjudul “Tasawuf kontemporer”  menjelaskan 
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****** awal kutipan ****** 
Kalau tasawuf disimbolkan berupa sebutir telur, maka kulit luarnya sebagai syariat, putih 
telurnya thariqat, sedangkan merah telur adalah hakikat dan inti dari merah telur sebagai 
makrifat. 

Tidak ada telur tanpa kulit, sebagaimana tidak ada tasawuf tanpa syariat. Bahkan kulit telur 
itu diupayakan jangan sampai retak, apalagi pecah. Jadi harus tetap utuh. Kalau tidak, maka 
seluruh isi telur itu akan membusuk dan tidak berguna lagi. 

Unsur paling penting dari sebutir telur adalah titik inti pada merah telur itu (makrifat). 

Titik inti ini tidak akan kita dapati pada telur yang dihasilkan dari “ayam petelur”, karena 
telur semacam itu artificial (bikinan), atau boleh disebut tasawuf palsu (pseudo shufi) yang 
biasa dilakukan oleh kalangan mustawif (mereka yang pura-pura bertasawuf). 

Titik inti itu hanya akan kita dapatkan dalam merah telur, karena tidak ada makrifat sebelum 
mencapai hakikat. Merah telur dibungkus dengan putih telur sebagaimana hakikat merupakan 
perolehan setelah menjalani thariqat. Semuanya berada di dalam kulit telur. Artinya, 
semuanya tetap berada di dalam koridor syariat. 

Firman Allah ta’ala yang artinya, “Demikianlah Kami telah jadikan kamu berada di atas satu 
syariat tentang urusan agama ini, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu mengikuti 
kemauan orang-orang yang tidak mengetahui “(QS Aljatsiyah 18) 

Kalau Tasawuf diibaratkan tanaman, maka pohon sebagai syariat. Thariqatnya adalah 
menyiram, memupuk dan memeliharanya dari benalu dan berbagai macam gangguan, agar 
menghasilkan buah hakikat. Berhasilnya orang yang menanam tanaman itu dapat mencicipi 
dan menikmati buah tanamannya tersebut itulah makrifat. 

Orang yang mengamalkan tasawuf adalah orang yang akan atau sedang melakukan 
perjalanan, ibaratnya sebuah kendaraan. Jalan raya yang harus dilalui merupakan syariat. 
Thariqat adalah jalan-jalan kecil sebagai jurusan yang akhirnya mengarah kepada terminal 
hakikat. Dari sinilah kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke tujuan akhir yaitu makrifat. 
*****akhir kutipan***** 

Berkata Imam Abu Yazid al Busthami yang artinya, “Kalau kamu melihat seseorang yang 
diberi keramat sampai ia terbang di udara, jangan kamu tertarik kepadanya, kecuali kalau ia 
melaksanakan suruhan agama dan menghentikan larangan agama dan menunaikan sekalian 
kewajiban syari’at” 

Pendapat syaikh  Abu Al Hasan Asy-Syadzili, ” Jika pendapat atau temuanmu bertentangan 
dengan Al-Qur’an dan Hadits, maka tetaplah berpegang dengan hal-hal yang ada pada Al-
Qur’an dan Hadits. Dengan demikian engkau tidak akan menerima resiko dalam 
penemuanmu, sebab dalam masalah seperti itu tidak ada ilham atau musyahadah, kecuali 
setelah bersesuaian dengan Al-Qur’an dan Hadits“. 

Agama Islam terdiri dari tiga pokok yakni 
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Tentang Islam diuraikan dalam ilmu fiqih 
Tentang Iman diuraikan dalam akidah atau i’tiqod atau ushuluddin 
Tentang Ihsan diuraikan dalam tasawuf atau akhlak 

Laki-laki itu bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? ‘ Beliau menjawab, ‘Islam 
adalah kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, 
membayar zakat, dan berpuasa Ramadlan.’ Dia berkata, ‘Kamu benar.’ Lalu dia bertanya 
lagi, ‘Wahai Rasulullah, apakah iman itu? ‘ Beliau menjawab, ‘Kamu beriman kepada Allah, 
malaikat-Nya, kitab-Nya, beriman kepada kejadian pertemuan dengan-Nya, beriman kepada 
para Rasul-Nya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan serta beriman kepada takdir 
semuanya’. Dia berkata, ‘Kamu benar’. Lalu dia bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah, apakah 
ihsan itu? ‘ Beliau menjawab, ‘Kamu takut (khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu 
melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak melihat-Nya (bermakrifat) maka 
sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) 

Jadi tasawuf adalah cara atau jalan untuk mencapai muslim yang ihsan atau muslim yang 
berakhlakul karimah 

Lalu dia bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ‘ Beliau menjawab, ‘Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu 
tidak melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) 

Firman Allah ta’ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-
hamba-Nya, hanyalah ulama” (QS Al Faathir [35]:28) 

Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa 
Jalla atau mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan 
bersikap atau berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , 
menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar sehingga 
terbentuklah muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh 

Tujuan beragama adalah menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 

Firman Allah ta’ala yang artinya, 

“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (QS Al-Qalam:4) 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) 
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 
menyebut Allah”. (QS Al-Ahzab:21) 

Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada“ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu 
mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada“. (HR. Ath Thobari) 
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Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi’lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 
Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 
Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang 
kasat, tetapi bisa dilihat oleh hati” 

Sebuah riwayat dari Ja’far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 

Muslim yang memandang Allah ta’ala dengan hati (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat 
kepadaNya. 

Imam Qusyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, 
yaitu sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati 
tersebut senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa 
yang membuat ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid 
(penyaksi)” 

Bung Karno dalam pencarian dan menyampaikan keingginannya agar dapat meninggal dunia 
dalam keadaan tersenyum sebagaimana yang beliau ungkapkan kepada Prof. Dr.H.SS. 
Kadirun Yahya MA, Msc, Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Thariqat 
Naqsyabandiyah Khalidiyah sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/09/sukarno-dan-mati-senyum/ 

Buya Kadirun Yahya menjelaskan bahwa “walaupun Tuhan dikabarkan berada lebih dekat 
dari kedua urat leher kita, tidak mungkin kontak jika frekuensinya tidak sama”. 

Bung Karno mendengarkan akhir penjelasan buya Kadirun Yahya kemudian berdiri dan 
berucap: Professor, you are marvelous, you are wonderful, enourmous. Kemudian dia 
merangkul buya Kadirun Yahya dan berkata: Profesor, doakan saya supaya saya dapat mati 
dengan senyum di belakang hari. 

Wafat dalam keadaan tersenyum adalah keadaan menyaksikan Allah dengan hati (ain 
bashiroh). 

Buya Hamka penulis buku “Tasawuf Modern” setelah mengikuti Tarekat Qodiriyah 
Naqsabandiyah pernah berujar di Pesantren Suryalaya Tasikmalaya bahwa dirinya bukanlah 
Hamka, tetapi “Hampa” sebagaimana yang dituturkan oleh Dr Sri Mulyati MA, Dosen 
Pascasarjana , pengajar tasawwuf UIN Syarif Hidayatullah 

“Dirinya bukanlah Hamka tetapi “hampa” adalah ungkapan penyaksian Allah ta’ala dengan 
hati (ain bashiroh) atau bermakrifat yakni membenarkan dan menyaksikan bahwa selain 
Allah ta’ala adalah tiada. Selain Allah ta’ala adalah tiada apa apanya. Selain Allah ta’ala 
adalah bergantung padaNya. 
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Dalam sebuah wawancara dengan Dr. Sri Mulyati beliau mengatakan bahwa untuk dapat 
melihat Allah dengan hati sebagaimana kaum sufi, tahapan pertama yang harus dilewati 
adalah Takhalli, mengosongkan diri dari segala yang tidak baik, baru kemudian sampai pada 
apa yang disebut Tahalli, harus benar-benar mengisi kebaikan, berikutnya adalah Tajalli, 
benar-benar mengetahui rahasia Tuhan. Dan ini adalah bentuk manifestasi dari rahasia-
rahasia yang diperlihatkan kepada hamba-Nya. Boleh jadi mereka sudah Takhalli tapi sudah 
ditunjukkan oleh Allah kepada yang ia kehendaki. 

Tidak semua manusia dapat melihat Allah dengan hatinya. 

Orang kafir itu tertutup dari cahaya hidayah oleh kegelapan sesat. 
Ahli maksiat tertutup dari cahaya taqwa oleh kegelapan alpa 
Ahli Ibadah tertutup dari cahaya taufiq dan pertolongan Allah Ta’ala oleh kegelapan 
memandang ibadahnya 

Siapa yang memandang pada gerak dan perbuatannya ketika taat kepada Allah ta’ala, pada 
saat yang sama ia telah terhalang (terhijab) dari Sang Empunya Gerak dan Perbuatan, dan ia 
jadi merugi besar. 

Siapa yang memandang Sang Empunya Gerak dan Tindakan, ia akan terhalang (terhijab) dari 
memandang gerak dan perbuatannya sendiri, sebab ketika ia melihat kelemahannya dalam 
mewujudkan tindakan dan menyempurnakannya, ia telah tenggelam dalam anugerahNya. 

Setiap dosa merupakan bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya 
pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari memandang 
Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 

Firman Allah ta’ala yang artinya, 

shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uuna , “mereka tuli, bisu dan buta (tidak dapat 
menerima kebenaran), maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)” (QS Al 
BAqarah [2]:18) 

shummun bukmun ‘umyun fahum laa ya’qiluuna , “mereka tuli (tidak dapat menerima 
panggilan/seruan), bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti. (QS Al 
Baqarah [2]:171) 

“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang 
dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat 
mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati 
yang di dalam dada.” (al Hajj 22 : 46) 

“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih 
buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (QS Al Isra 17 : 72) 

Para ulama tasawuf atau kaum sufi mengatakan bahwa hijab itu meliputi antara lain nafsu 
hijab, dosa hijab, hubbub al-dunya hijab, cara pandang terhadap fiqh yang terlalu formalistik 
juga hijab, terjebaknya orang dalam kenikmatan ladzatul ‘ibadah, sampai karomah juga bisa 
menjadi hijab, dll. Salah satu bentuk nafsu hijab terbesar itu justru kesombongan, karena 
sombong itu, membuat, manusia hanya melihat dirinya. Kita bisa bayangkan, kalau keadaan 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/29/bertambah-ilmu-namun/ Page 9 

 

batin itu hanya melihat dirinya sendiri, orang lain tidak kelihatan, bagaimana dia bisa 
menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh). 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Kesombongan adalah menolak kebenaran 
dan menganggap remeh orang lain.” (Shahih, HR. Muslim no. 91 dari hadits Abdullah bin 
Mas’ud) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Tiada masuk surga orang yang dalam 
hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. kesombongan adalah menolak 
kebenaran dan meremehkan manusia” (HR. Muslim) 

Dalam sebuah hadits qudsi , Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Allah 
berfirman, Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Barangsiapa 
merebutnya (dari Aku) maka Aku menyiksanya”. (HR. Muslim) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kemuliaan adalah sarung-Nya dan 
kesombongan adalah selendang-Nya. Barang siapa menentang-Ku, maka Aku akan 
mengadzabnya.” (HR Muslim) 

Seorang lelaki bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam “Musllim yang 
bagaimana yang paling baik?” “Ketika orang lain tidak (terancam) disakiti oleh tangan dan 
lisannya” Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 

Rasulullah shallallahu aliahi wasallam bersabda “Tiada lurus iman seorang hamba sehingga 
lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya“. (HR. Ahmad) 

Sayyidina Umar ra menasehatkan, “Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang (dakwah 
bersuara / bernada keras). Tapi akuilah orang yang menyampaikan amanah dan tidak 
menyakiti orang lain dengan tangan dan lidahnya“ 

Sayyidina Umar ra juga menasehatkan “Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, 
berarti imannya belum bermanfaat. Tiga perkara tersebut adalah santun ketika mengingatkan 
orang lain; wara yang menjauhkannya dari hal-hal yang haram / terlarang; dan akhlak mulia 
dalam bermasyarakat (bergaul)“. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi 
tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan 
bertambah jauh“ 

Sungguh celaka orang yang tidak berilmu. 
Sungguh celaka orang yang beramal tanpa ilmu 
Sungguh celaka orang yang berilmu tetapi tidak beramal 
Sungguh celaka orang yang berilmu dan beramal tetapi tidak menjadikannya muslim yang 
berakhlak baik atau muslim yang ihsan. 

Urutannya adalah ilmu, amal, akhlak (ihsan) 

Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, seseorang yang berilmu menjadi sombong dan 
semakin jauh dari Allah ta’ala. Sebaliknya seorang ahli ilmu (ulama) yang mendapat hidayah 
(karunia hikmah) maka hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla semakin dekat sehingga 
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meraih maqom (derajat) disisiNya dan dibuktikan dengan dapat menyaksikanNya dengan hati 
(ain bashiroh). 

Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu bagaikan padi semakin berisi 
semakin merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadhu, rendah hati dan 
tidak sombong. 

Muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah adalah muslim yang dekat dengan 
Allah atau muslim yang telah meraih maqom (derajat) di sisiNya sehingga dapat 
menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) akan berkumpul dengan Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 

Firman Allah ta’ala yang artinya, 

”…Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada 
seorangpun dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi 
Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki…” (QS An-Nuur:21) 

“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan 
sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling 
baik.” (QS Shaad [38]:46-47) 

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa di antara kamu” (QS Al Hujuraat [49]:13) 

“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat 
kepada mereka” (QS Al Fatihah [1]:6-7) 

“Dan barangsiapa yang menta’ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama 
dengan orang-orang yang dianugerahi ni’mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiiqiin, 
orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang 
sebaik-baiknya .” (QS An Nisaa [4]: 69) 

Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (taqarub) kepada Allah sehingga 
meraih maqom (derajat) disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddiqin, 
muslim yang membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau 
muslim yang bermakrifat. 

Al-Hakim al-Tirmidzi (205-320H/ 820-935M) membagi maqamat al-walayah (derajat 
kedekatan para Wali Allah ke dalam lima maqamat. 

Kelima maqamat itu adalah: 

al-muwahhidin 
al-shadiqin 
al-shiddiqin 
al-muqarrabin 
al-munfaridin 
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Pertama, al-muwahhidun (penganut faham tauhid). Seorang yang mengesakan Allah disebut 
ahl al-tawhid. Seorang ahl al-tawhid telah keluar dari kekufuran dan telah memiliki cahaya 
iman. Dengan modal tauhid dan keimanan tersebut, ahl al-tawhid pada dasarnya telah 
mendekatkan diri kepada Allah. Al-Hakim al-Tirmidzi menganggap hal ini sebagai awwal 
manazil al-qurbah (permulaan peringkat kedekatan kepada Allah); namun masih berada pada 
posisi qurbat al-’ammah (kedekatan secara umum), bukan qurbat al-awliyâ` (kedekatan para 
wali) 

Kedua, al-shadiqun yang juga dinamakan waliyy haqq Allah. Mereka adalah orang yang 
memperoleh kewalian setelah bertobat, bertekad bulat untuk menyempurnakan tobatnya, 
menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, menunaikan al-faraidl (berbagai 
kewajiban), menjaga al-hudŭd (hukum dan perundang-undangan Allah), dan membatasi al-
mubahat (hal-hal yang dibolehkan). Apabila berhadapan dengan al-mahdlur (hal-hal yang 
dilarang) akan berpaling dan menolak sehingga jiwanya istiqamah. 

Dinamakan waliyy haq Allah karena ibadah dan ketaatannya kepada Allah serta 
perjuangannya dalam melawan hawa nafsu berlangsung secara terus menerus tanpa pamrih, 
semata-mata karena menunaikan haqq Allah atas diri-Nya. 

Kewalian ini dinamakan walayat haqq Allah min al-shadiqin (kewalian orang-orang yang 
benar dalam memenuhi haq Allah). 

Ada dua ciri utama yang menjadi karakteristik awliya haqq Allah, yaitu: (1) bertaubat secara 
benar dan memlihara anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang, dan (2) mengendalikan 
diri dari hal-hal yang dibolehkan. 

Seorang waliyy haqq Allah, menurut al-Hakim al-Tirmidzi, mensucikan batinnya setelah 
merasakan istiqamah dalam penyucian lahirianya. Ia bertekad bulat untuk memenuhi 
dorongan rendah pada dirinya yang berkenaan dengan al-jawarih al-sab’a (tujuh anggota 
tubuh), yakni mata, lidah, pendengaran, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 

Ketiga, al-Shiddiqin adalah orang-orang yang telah merdeka dari perbudakan nafsu. 
Kemerdekaan ini bukan bebas dari nafsu atau keinginan rendah; melainkan karena nafsunya 
berhasil mengambil jarak dari kalbu mereka. Al-Shiddiqun kokoh dalam kedekatannya 
kepada Allah, bersikap shidq (jujur dan benar) dalam prilakunya, sabar dalam mentaati Allah. 
Menunaikan al-faraidl, menjaga al-hudŭd, dan mempertahankan posisinya dengan sungguh-
sungguh. 

Mereka mencapai ghayat al-shidq (puncak kesungguhan) dalam memenuhi hak Allah, berada 
pada manzil al-qurbah (posisi yang dekat dengan Allah) dan mendapatkan khǎlish al-
’ubŭdiyyah (hakikat kehambaan). Mereka dinamakan al-muhǐbŭn (orang-orang yang 
kembali). 

Keempat, al-muqarrabŭn mereka adalah al-shiddiqǔn yang memiliki peluang untuk 
meningkatkan kualitas kedekatannya kepada Allah pada martabat al-muqarrabin (martabat 
para wali yang didekatkan kepada Allah), bahkan hingga berada di puncak kewalian. 

Kelima, al-munfaridǔn. Hakim al-Tirmidzi berpandangan bahwa para wali yang mengalami 
kenaikan peringkat dari maqamat al-muwahhidun, al-shaddiqun, al-shiddiqun, hingga al-
muqarrabun diatas telah sempurna tingkat kewalian mereka.hanya saja Allah mengangkat 
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salah seorang mereka pada puncak kewalian tertinggi yang disebut dengan malak al-malak 
dan menempatkan wali itu pada posisi bayn yadayhi (di hadapan-Nya). Pada saat seperti itu 
ia sibuk dengan Allah dan lupa kepada sesuatu selain Allah. 

Muslim yang dekat dengan Allah sehingga menjadi kekasih Allah (Wali Allah) dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada. Wajah mereka bercahaya sebagaiman yang telah disampaikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/16/wajah-bercahaya/ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada’. Mereka 
dirindukan oleh para Nabi dan Syuhada’ pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) 
mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan 
mereka itu wahai Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam menjawab dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih 
sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena 
harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-
mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada 
mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 

Hadits senada, dari ‘Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda, “Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan 
termasuk golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah ‘Azza wa 
Jalla menempatkan maqam mereka itu adalah maqam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-
laki bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami 
menyukainya“. Nabi bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah ‘Azza wa 
Jalla walaupun mereka tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena 
hartanya, dan demi Allah sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka 
itu dari cahaya, dan mereka itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah 
seperti yang disusahkan manusia,” kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, 
sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati”. (QS Yunus [10]:62) 

Dalam hadits qudsi, “Allah berfirman yang artinya: “Para Wali-Ku itu ada dibawah naungan-
Ku, tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah 
memberikan Taufiq HidayahNya” 

Abu Yazid al Busthami mengatakan: “Para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di 
bumi-Nya dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya“. 

Sahl Ibn ‘Abd Allah at-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana (cara) 
mengenal Waliyullah, ia menjawab: “Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali 
kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat 
manfaat dari mereka – untuk mengenal dan mendekat kepada-Nya.” 

As Sarraj at-Tusi mengatakan : “Jika ada yang menanyakan kepadamu perihal siapa 
sebenarnya wali itu dan bagaimana sifat mereka, maka jawablah : Mereka adalah orang yang 
tahu tentang Allah dan hukum-hukum Allah, dan mengamalkan apa yang diajakrkan Allah 
kepada mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tulus dan wali-wali-Nya yang 
bertakwa“. 
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Dari Abu Umamah ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “berfirman Allah 
Yang Maha Besar dan Agung: “Diantara para wali-Ku di hadhirat-Ku, yang paling 
menerbitkan iri-hati ialah si mu’min yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya 
dalam shalat, yang paling baik ibadat kepada Tuhannya, dan taat kepada-Nya dalam keadaan 
tersembunyi maupun terang. Ia tak terlihat di antara khalayak, tak tertuding dengan telunjuk. 
Rezekinya secukupnya, tetapi iapun sabar dengan hal itu. Kemudian Beliau shallallahu alaihi 
wasallam menjentikkan jarinya, lalu bersabda: ”Kematiannya dipercepat, tangisnya hanya 
sedikit dan peninggalannya amat kurangnya”. (HR. At Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal)”. 

Para Wali Allah (kekasih Allah) , jika melihat mereka mengingatkan kita kepada Allah 

Dari Amru Ibnul Jammuh, katanya: “Ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda: “Allah berfirman: “Sesungguhnya hamba-hambaKu, wali-waliKu adalah 
orang-orang yang Aku sayangi. Mereka selalu mengingatiKu dan Akupun mengingat 
mereka.” (Hadis riwayat Abu Daud dalam Sunannya dan Abu Nu’aim dalam Hilya jilid I hal. 
6) 

Dari Said ra, ia berkata: “Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya: “Siapa wali-
wali Allah?” Maka beliau bersabda: “Wali-wali Allah adalah orang-orang yang jika dilihat 
dapat mengingatkan kita kepada Allah.”(Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab 
Auliya’ dan Abu Nu’aim di dalam Al Hilya Jilid I hal 6) 

Imam Al-Bazzaar meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia mengatakan, seseorang bertanya, ya 
Rasulullah shallalahu alaihi wasallam, siapa para wali Allah itu? Beliau menjawab, “Orang-
orang yang jika mereka dilihat, mengingatkan kepada Allah,” (Tafsir Ibnu Katsir III/83). 

Para Wali Allah (kekasih Allah) selalu sabar, wara’ dan berbudi pekerti yang baik. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ada tiga sifat yang jika dimiliki oleh seorang, maka ia akan menjadi wali Allah, iaitu: 
pandai mengendalikan perasaannya di saat marah, wara’ dan berbudi luhur kepada orang 
lain.” (Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al Auliya’)“ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Wahai Abu Hurairah, berjalanlah engkau 
seperti segolongan orang yang tidak takut ketika manusia ketakutan di hari kiamat. Mereka 
tidak takut siksa api neraka ketika manusia takut. Mereka menempuh perjalanan yang berat 
sampai mereka menempati tingkatan para nabi. Mereka suka berlapar, berpakaian sederhana 
dan haus, meskipun mereka mampu. Mereka lakukan semua itu demi untuk mendapatkan 
redha Allah. Mereka tinggalkan rezeki yang halal karena akan amanahnya. Mereka 
bersahabat dengan dunia hanya dengan badan mereka, tetapi mereka tidak tertipu oleh dunia. 
Ibadah mereka menjadikan para malaikat dan para nabi sangat kagum. Sungguh amat 
beruntung mereka, alangkah senangnya jika aku dapat bertemu dengan mereka.” Kemudian 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menangis karena rindu kepada mereka. Dan beliau 
bersabda: “Jika Allah hendak menyiksa penduduk bumi, kemudian Dia melihat mereka, maka 
Allah akan menjauhkan siksaNya. Wahai Abu Hurairah, hendaknya engkau menempuh jalan 
mereka, sebab siapapun yang menyimpang dari penjalanan mereka, maka ia akan mendapati 
siksa yang berat”. (Hadis riwayat Abu Hu’aim dalam kitab Al Hilya) 

Para Wali Allah (kekasih Allah) suka menangis dan mengingat Allah. 
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‘Iyadz ibnu Ghanam menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda: “Malaikat memberitahu kepadaku: “Sebaik-baik umatku berada di 
tingkatan-tingkatan tinggi. Mereka suka tertawa secara terang, jika mendapat nikmat dan 
rahmat dari Allah, tetapi mereka suka menangis secara rahasia, karena mereka takut 
mendapat siksa dari Allah. Mereka suka mengingat Tuhannya di waktu pagi dan petang di 
rumah-rumah Tuhannya. Mereka suka berdoa dengan penuh harapan dan ketakutan. Mereka 
suka memohon dengan tangan mereka ke atas dan ke bawah. Hati mereka selalu merindukan 
Allah. Mereka suka memberi perhatian kepada manusia, meskipun mereka tidak dipedulikan 
orang. Mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak congkak, tidak bersikap 
bodoh dan selalu berjalan dengan tenang. Mereka suka berpakaian sederhana. Mereka suka 
mengikuti nasihat dan petunjuk Al Qur’an. Mereka suka membaca Al Qur’an dan suka 
berkorban. Allah suka memandangi mereka dengan kasih sayangNya. Mereka suka 
membahagikan nikmat Allah kepada sesama mereka dan suka memikirkan negeri-negeri 
yang lain. Jasad mereka di bumi, tapi pandangan mereka ke atas. Kaki mereka di tanah, tetapi 
hati mereka di langit. Jiwa mereka di bumi, tetapi hati mereka di Arsy. Roh mereka di dunia, 
tetapi akal mereka di akhirat. Mereka hanya memikirkan kesenangan akhirat. Dunia dinilai 
sebagai kubur bagi mereka. Kubur mereka di dunia, tetapi kedudukan mereka di sisi Allah 
sangat tinggi. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang artinya: “Kedudukan yang 
setinggi itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada hadiratKu dan yang takut kepada 
ancamanKu.” (Hadis riwayat Abu Nu’aim dalam Hilya jilid I, hal 16) 

Para wali Allah jika mereka meminta akan dikabulkanNya 

Dari Anas ibnu Malik ra berkata: “Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Berapa 
banyak manusia lemah dan dekil yang selalu dihina orang, tetapi jika ia berkeinginan, maka 
Allah memenuhinya, dan Al Barra’ ibnu Malik, salah seorang di antara mereka.” Ketika 
Barra’ memerangi kaum musyrikin, para Sahabat: berkata: “Wahai Barra’, sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: “Andaikata Barra’ berdoa, pasti akan 
terkabul. Oleh karena itu, berdoalah untuk kami.” Maka Barra’ berdoa, sehingga kami diberi 
kemenangan. Di medan peperangan Sus, Barra’ berdo’a: “Ya Allah, aku mohon, berilah 
kemenangan kaum Muslimin dan temukanlah aku dengan NabiMu.” Maka kaum Muslimin 
diberi kemenangan dan Barra’ gugur sebagai syahid. 

Suatu hari Umar r.a. kedatangan rombongan dari Yaman, lalu ia bertanya: “Adakah di antara 
kalian yang datang dari suku Qarn?”. Lalu seorang maju ke dapan menghadap Umar. Orang 
tersebut saling bertatap pandang sejenak dengan Umar. Umar pun memperhatikannya dengan 
penuh selidik. “Siapa namamu?” tanya Umar. “Aku Uwais”, jawabnya datar. “Apakah 
engkau hanya mempunyai seorang Ibu yang masih hidup?, tanya Umar lagi. “Benar, Amirul 
Mu’minin”, jawab Uwais tegas. Umar masih penasaran lalu bertanya kembali “Apakah 
engkau mempunyai bercak putih sebesar uang dirham?” (maksudnya penyakit kulit berwarna 
putih seperti panu tapi tidak hilang). “Benar, Amirul Mu’minin, dulu aku terkena penyakit 
kulit “belang”, lalu aku berdo’a kepada Allah agar disembuhkan. Alhamdulillah, Allah 
memberiku kesembuhan kecuali sebesar uang dirham di dekat pusarku yang masih tersisa, itu 
untuk mengingatkanku kepada Tuhanku”. “Mintakan aku ampunan kepada Allah”. Uwais 
terperanjat mendengar permintaan Umar tersebut, sambil berkata dengan penuh keheranan. 
“Wahai Amirul Mu’minin, engkau justru yang lebih behak memintakan kami ampunan 
kepada Allah, bukankah engkau sahabat Nabi?” Lalu Umar berkata “Aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata “Sesungguhnya sebaik-baik Tabi’in adalah 
seorang bernama Uwais, mempunyai seorang ibu yang selalu dipatuhinya, pernah sakit 
belang dan disembuhkan Allah kecuali sebesar uang dinar di dekat pusarnya, apabila ia 
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bersumpah pasti dikabulkan Allah. Bila kalian menemuinya mintalah kepadanya agar ia 
memintakan ampunan kepada Allah” Uwais lalu mendoa’kan Umar agar diberi ampunan 
Allah. Lalu Uwais pun menghilang dalam kerumunan rombongan dari Yaman yang akan 
melanjutkan perjalanan ke Kufah. (HR Ahmad) 

Riwayat tersebut bukan berarti Sayyidina Umar ra tidak termasuk wali Allah (kekasih Allah) 
namun sekedar mengabarkan Uwais ra adalah seorang wali Allah di antara Tabi’in 

Bumi ini tidak pernah kosong dari para Wali Allah 

Imam Sayyidina Ali Bin Abi Thalib berkata kepada Kumail An Nakha’i: “Bumi ini tidak 
akan kosong dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh 
keberanian dan keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan punah dari peredarannya. Akan 
tetapi, berapakah jumlah mereka dan dimanakah mereka berada? Kiranya hanya Allah yang 
mengetahui tentang mereka. Demi Allah, jumlah mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di 
sisi Allah sangat mulia. Dengan mereka, Allah menjaga agamaNya dan syariatNya, sampai 
dapat diterima oleh orang-orang seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh 
keyakinan. Mereka tidak suka kemewahan, mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun 
tubuh mereka berada di dunia, tetapi rohaninya membumbung ke alam malakut. Mereka 
adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi dan para da’i kepada agamaNya yang lurus. 
Sungguh, betapa rindunya aku kepada mereka” (Nahjul Balaghah hal 595 dan Al Hilya jilid 1 
hal. 80) 

Para Wali Allah (kekasih Allah) adalah penerus setelah khataman Nabiyyin ditugaskan untuk 
“menjaga” agama Islam. Rasulullah mengkiaskannya dengan estafet (penyerahan) “bendera”. 

Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada Ali, -ketika 
beliau mengangkatnya sebagai pengganti (di Madinah) dalam beberapa peperangan beliau. 
Ali bertanya; Apakah anda meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak! beliau 
menjawab: Wahai Ali, tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan 
Harun dengan Musa? hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Dan saya juga mendengar beliau 
bersabda pada Perang Khaibar; Sungguh, saya akan memberikan bendera ini kepada seorang 
laki-laki yang mencintai Allah dan RasulNya dan Allah dan RasulNya juga mencintainya. 
Maka kami semuanya saling mengharap agar mendapatkan bendera itu. Beliau bersabda: 
Panggilllah Ali! (HR Muslim 4420) 

Imam Sayyidina Ali ra adalah bertindak sebagai Nabi namun bukan Nabi karena tidak ada 
Nabi setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Imam para Wali Allah 

Sebagaimana yang dialami oleh Sayyidina Ali ra (imam para wali Allah),  para Wali Allah 
memang pada umumnya terkena fitnah 

Rasulullah bersabda : 

َجنَّتِِه اُولَئَِك الَِّذْيَن تَُمرُّ َعلَْيِھُم اْلفِتَُن  ْيِھْم فِى َعافِيَتِِه اَِذا تََوافَّاھُْم تََوافاَّھُْم اِلَىَويُْحيِ  اِنَّ ِ ِ َضنَائَِن ِمْن ِعبَاِدِه يُْعِذْيِھْم فِى َرْحَمتِهِ 
اللَّْيِل اْلُمْظلِِم َوھَُو ِمْنھَا فِى َعافِيَةٍ  َكقَْطعِ   

Sesungguhnya bagi Allah ada orang-orang yang baik (yang tidak pernah menonjolkan diri di 
antara para hamba-Nya yang dipelihara dalam kasih sayang dan dihidupkan di dalam afiat 
(sehat yang sempurna). Apabila mereka diwafatkan, niscaya dimasukkan kedalam surganya. 
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Mereka terkena fitnah atau ujian, sehingga mereka seperti berjalan di sebagian malam yang 
gelap, sedang mereka selamat daripadanya. (Hadis riwayat Abu Nu’aim dalam kitab Al Hilya 
jilid I hal 6) 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


