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al-Habib Abu Bakar al-Masyhur berwasiat kepada para pelajar (santri) di Hadhramaut, 

“Adapun bagi mereka yang menuduh bahwa kita adalah musyrikin, kita doakan semoga mereka 
mendapat hidayah dari Allah, itu saja cukup. Karena hanya hidayahlah yang dibutuhkan. Tiada 
gunanya memperdebatkan perbedaan dengan mereka kalau ujungnya adalah pertikaian”. Sumber: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1427272337586159 

Habib Muhammad Rizieq Syihab menyampaikan bahwa mereka yang menuduh musyrikin 
terhadap kaum muslim yang tidak sepaham biasanya datang dari kalangan Wahabi Takfiri 

Beliau mengatakan bahwa sekte (firqoh) Wahabi maupun Syiah masing-masing terbagi kedalam 3 
bagian 

****** awal kutipan ***** 
WAHABI 

Pertama, WAHABI TAKFIRI yaitu Wahabi yang mengkafirkan semua muslim yang tidak 
sepaham dengan mereka, juga menghalalkan darah sesama muslim, lalu bersikap MUJASSIM 
yaitu mensifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat makhluq, dan sebagainya dari berbagai keyakinan 
yang sudah menyimpang dari USHULUDDIN yang disepakati semua MADZHAB ISLAM. 
Wahabi golongan ini KAFIR dan wajib diperangi. 

Kedua, WAHABI KHAWARIJ yaitu yang tidak berkeyakinan seperti Takfiri, tapi melakukan 
penghinaan/penistaan/pelecehan secara terbuka baik lisan mau pun tulisan terhadap para Ahlul Bait 
Nabi SAW seperti Ali RA, Fathimah RA, Al-Hasan RA dan Al-Husein RA mau pun 
‘Itrah/Dzuriyahnya. Wahabi golongan ini SESAT sehingga mesti dilawan dan diluruskan. 

Ketiga, WAHABI MU’TADIL yaitu mereka yang tidak berkeyakinan Takfiri dan tidak bersikap 
Khawarij, maka mereka termasuk MADZHAB ISLAM yang wajib dihormati dan dihargai serta 
disikapi dengan DA’WAH dan DIALOG dalam suasana persaudaraan Islam. 

SYIAH 

Pertama, SYI’AH GHULAT yaitu Syi’ah yang menuhankan/menabikan Ali ibn Abi Thalib RA 
atau meyakini Al-Qur’an sudah di-TAHRIF (dirubah/ditambah/dikurangi), dan sebagainya dari 
berbagai keyakinan yang sudah menyimpang dari USHULUDDIN yang disepakati semua 
MADZHAB ISLAM. Syi’ah golongan ini adalah KAFIR dan wajib diperangi. 
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Kedua, SYI’AH RAFIDHOH yaitu Syi’ah yang tidak berkeyakinan seperti Ghulat, tapi melakukan 
penghinaan/penistaan/pelecehan secara terbuka baik lisan atau pun tulisan terhadap para Sahabat 
Nabi SAW seperti Abu Bakar RA dan Umar RA atau terhadap para isteri Nabi SAW seperti 
‘Aisyah RA dan Hafshah RA. Syi’ah golongan ini SESAT, wajib dilawan dan diluruskan. 

Ketiga, SYI’AH MU’TADILAH yaitu Syi’ah yang tidak berkeyakinan Ghulat dan tidak bersikap 
Rafidhah, mereka hanya mengutamakan Ali RA di atas sahabat yang lain, dan lebih 
mengedapankan riwayat Ahlul Bait daripada riwayat yang lain, secara ZHOHIR mereka tetap 
menghormati para sahabat Nabi SAW, sedang BATHIN nya hanya Allah SWT Yang Maha Tahu, 
hanya saja mereka tidak segan-segan mengajukan kritik terhadap sejumlah sahabat secara ilmiah 
dan elegan. Syi’ah golongan inilah yang disebut oleh Prof. DR. Muhammad Sa’id Al-Buthi, Prof. 
DR. Yusuf Qardhawi, Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, Mufti Mesir Syeikh Ali Jum’ah dan lainnya, 
sebagai salah satu Madzhab Islam yang diakui dan mesti dihormati. Syi’ah golongan ketiga ini 
mesti dihadapi dengan DA’WAH dan DIALOG bukan dimusuhi. 
***** akhir kutipan ***** 

Salah seroang dari mereka membantah adanya kelompok Wahabi Takfiri dengan bantahan sebagai 
berikut 

***** awal kutipan ***** 
Ana dari NU sudah banyak mengkaji kitab Wahabi, tidak ada yang takfiri 
Ana teliti ada banyak persamaan antara NU tradisional, sufi-sufi bodoh, syi;ah (semuanya ahlul 
bid’ah) yaitu mereka membolehkan bertawasul kepada yang mati dan lebih para lagi meyakinkan 
para wali-wali yang mati dapat mengabulkan cita-cita, menghilangkan kesulitan dll 
***** akhir kutipan ****** 

Mereka mengatakan bahwa Wahabi tidak ada yang takfiri namun tanpa mereka menyadari, apa 
yang mereka sampaikan termasuk takfiri terhadap yang tidak sepaham (tidak sependapat) dengan 
mereka 

Habib Muhammad Rizieq Syihab di atas menyampaikan bahwa 

WAHABI TAKFIRI yaitu 

***** awal kutipan ****** 
1. Wahabi yang mengkafirkan semua muslim yang tidak sepaham dengan mereka, 
2. Menghalalkan darah sesama muslim, 
3. Bersikap MUJASSIM yaitu mensifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat makhluq, dan sebagainya 
dari berbagai keyakinan yang sudah menyimpang dari USHULUDDIN yang disepakati semua 
MADZHAB ISLAM. 

Wahabi golongan ini KAFIR dan wajib diperangi (diluruskan pemahamannya). 
***** akhir kutipan ****** 

Perhatikan salah satu kriteria Wahabi Takfiri adalah 

“Wahabi yang mengkafirkan semua muslim yang tidak sepaham dengan mereka” 

Contohnya seperti yang mereka sampaikan bahwa menurut paham (pendapat) mereka bahwa kaum 
muslim yang bertawassul dengan Rasulullah maupun Wali Allah yang sudah wafat adalah 
termasuk perbuatan musyrik (menyembah atau meminta atau beribadah kepada selain Allah) 
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Sedangkan kaum muslim yang dituduh musyrikin tidak sepaham atau tidak sependapat dengan 
paham (pendapat) mereka 

Jadi contoh pernyataan mereka termasuk takfiri (pengkafiran) terhadap yang tidak sepaham (tidak 
sependapat) 

Pengkafiran yang tidak sepaham (sependapat) terjadi karena mereka salah memahami Al Qur’an 
dan Hadits 

Rasulullah telah memperingatkan akan bermunculan para penuduh karena sombong akibat mereka 
salah memahami Al Qur’an dan Hadits sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada 
https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/03/31/penuduh-karena-sombong/ 

Dari Hudzaifah Radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 
“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah seseorang yang telah membaca al-
Qur’an, sehingga ketika telah tampak kebagusannya terhadap al-Qur’an dan dia menjadi pembela 
Islam, dia terlepas dari al-Qur’an, membuangnya di belakang punggungnya, dan menyerang 
tetangganya dengan pedang dan menuduhnya musyrik”. Aku (Hudzaifah) bertanya, “Wahai nabi 
Allah, siapakah yang lebih pantas disebut musyrik, penuduh atau yang dituduh?”. Beliau 
menjawab, “Penuduhnya”. 

Habib Muhammad Rizieq Syihab menggolongkan WAHABI TAKFIRI termasuk golongan kafir 
karena mereka menuduh kaum muslim yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka adalah 
kafir maka akan kembali kepada dirinya sendiri seperti orang yang menuduh saudaranya, “wahai 
kafir”. Tuduhan kembali kepada mereka karena mereka salah memahami Al Qur’an dan Hadits. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa pun orang yang berkata kepada 
saudaranya, ‘Wahai kafir’ maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan 
kekufuran tersebut, apabila sebagaimana yang dia ucapkan. Namun apabila tidak maka ucapan 
tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya.” (HR Muslim) 

Sepotong kalimat dapat membuat anda menyesal di akhirat kelak sebagaimana yang telah diuraikan 
dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/09/sepotong-kalimat/ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 

Orang yang fasik adalah orang yang secara sadar melanggar larangan Rasulullah atau larangan 
agama sebagaimana firmanNya yang artinya, “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian 
Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada 
mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-
orang yang rugi.” (QS Al Baqarah [2]:27) 

Bagi orang-orang yang fasik, tempat mereka adalah neraka jahannam 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka 
adalah jahannam” (QS Sajdah [32]:20) 

Celaan yang umum disampaikan dan dipublikasikan oleh Wahabi Takfiri adalah “sufi-sufi bodoh” 
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Mereka adalah korban hasutan atau ghazwul fikiri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh 
kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, 

“orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang 
Yahudi dan orang-orang musyrik” (QS Al Maaidah [5]: 82) 

Salah satu contoh penghasutnya pada masa keruntuhan kekhalifahan Turki Ustmani adalah perwira 
Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai 
Laurens Of Arabian. 

Laurens Of Arabian adalah seorang orientalis dunia, telah membuat kajian-kajian tentang puncak-
puncak kekuatan umat Islam dan didapati bahwasanya kekuatan umat Islam adalah karena di 
barisan depannya adalah terdiri dari ahlil-ahli tasawuf dan ahli-ahli tharikat. Mereka adalah orang-
orang yang paling gigih menentang penjajahan dan menangkis kepura-puraan yang ditaburkan oleh 
musuh-musuh Islam. Laurens telah membuktikan hujjahnya dengan sejarah, bagaimana gerakan 
tharikat Idrisiah di Maghribi (Maroko) berhasil dengan gemilang merebut kemerdekaan dari 
penjajajah. Raja-raja kerajaan Osmaniah dan para tentaranya adalah terdiri dari ahli-ahli tharikat. 
Mereka berkhalwat beberapa hari sebelum keluar berperang. 

Selain itu pihak orientalis atas arahan pihak kolonial telah menyelidiki juga tharikat-tharikat, antara 
lain Idrisiah di Libya dan beberapa negara Islam lainnya, termasuk kepulauan Melayu oleh Snouck 
Hurgronje orientalis Belanda di Indonesia. Hasil kajian dan laporan yang diberikan kepada 
pemerintah kolonial itulah yang menyebabkan lahirnya kecurigaan terhadap gerakan tharikat dalam 
Islam. 

Laurens Of Arabian telah diarahkan supaya menyelidiki ke dalam masyarakat Islam dengan 
menyamar sebagai ulama dan mendalami ilmu Islam di Mekah dan Mesir dan ia telah bertemu 
dengan ratusan ulama besar yang masyur, memperbincangkan tentang cara untuk membiasakan 
umat Islam di segi kemajuan dunia seperti kebiasaan barat serta ia menyebarkan faham supaya 
umat Islam tidak terikat dan tidak fanatik kepada aliran mazhabiah. 

Pihak penjajajah memandang gerakan tharikat berbahaya bagi kekuasaan mereka. Untuk menyekat 
dan menghapuskannya, Prof. Haji Abu Bakar Acheh dalam bukunya Syariat telah menyampaikan 
puncak timbulnya ordinan’s guru tahun 1925 di Indonesia. Melalui ordinan’s itu katanya, bagi 
guru-guru agama yang hendak mengajar agama terutamanya bidang tarikat hendaklah 
mendaftarkan diri dan mendaftarkan sekaligus kitab-kitab yang hendak diajarkan. 

Laurens Of Arabian mengupah seorang ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis 
sebuah buku yang menyerang tharikat. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan 
dibiayai oleh pihak orientalis. Akibatnya kerajaan Arab Saudi setelah diambil alih oleh pemimpin 
yang bermazhab Wahabiah telah mengharamkan Tasawuf dan Tharikat. Sedangkan di situlah 
(Mekah dan Madinah) asal mulanya pusat gerakan tharikat. Aliran faham anti tasawuf dan tharikat 
itu telah menguasai di pusat-pusat pengajian di Timur Tengah dan pusat pengajian di Eropa, 
sehingga para pelajar termasuk di negara ini yang sekarang telah bergelar ulama mengikuti aliran 
itu. 

Selain menggunakan media masa (buku dan majalah) untuk menghapuskan tharikat sufi, pihak 
musuh Islam juga menggunakan berbagai cara lain, diantaranya mereka menciptakan tharikat sesat 
(palsu) dan menyelewengkan tharikat yang sebenarnya dengan menyelundupkan ajaran-ajaran 
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mereka ke dalam gerakan tharikat. Ajaran mereka itulah yang mendakwa konon mendapat wahyu, 
dilantik menjadi nabi, menjadi Nabi Isa, Imam Mahdi dan lain sebagainya. Di antaranya yang jelas 
kepada kita adalah gerakan Qadiani, Bahai, Ismailiah di India, pimpinan Agha Khan dll. 

Gerakan tharikat sesat (palsu) telah dikembangkan di seluruh dunia dan ini menjadi alasan bagi 
ulama anti tharikat untuk menguatkan hujjah mereka bahwa tharikat bukanlah ajaran Islam 
termasuk bertawassul itu suatu perbuatan sirik. Gerakan tharikat sesat tersebut tidak mustahil 
datang (tersebar) di negara kita sehingga merusak tharikat yang sebenarnya. Akibatnya pihak yang 
berwenang melakukan penyelidikan atas tharikat sesat tersebut kemudian membuat kesimpulan 
menyalahkan semua tharikat-tharikat yang ada termasuk tharikat yang haq. 

Dr. Syamsuddin Arif (peneliti INSIST) mengatakan bahwa banyak bertaburan ayat-ayat yang 
mengajarkan zuhud, dzikir, tawakkal, mengutamakan kebahagiaan akhirat, pertemuan dengan 
Allah, dan lain sebagainya, yang semuanya ini adalah bagaian dari konsep tasawwuf. 

Masih menurut Dr. Syamsuddin Arif, justru pernyataan yang mengatakan bahwa ajaran para 
sufistik ini tidak dari rahim Islam adalah pendapat dari para orientalis. Adalah Margareth Smith 
seorang orientalis yang menyatakan bahwa tasawwuf produk samping dari persinggungan antara 
Islam dengan tradisi agama-agama tua sekelilingnya semisal Yahudi dan Keristen. 

Kemudian Alferd von Kremer, R.C orientalis yang beranggapan bahwa tasawwuf lahir dari ajaran 
Upanishad dan Vedanta Hindu. Ignaz Goldziher dengan teorinya bahwa tasawwuf pengaruh ajaran 
Budhaisme karena mengajarkan perilaku menolak keduniaan atau asketisme dan pola hidup 
sederhana. 

Dan masih banyak teori orientalis lainnya semisal tasawwuf hasil dari akulturasi budaya 
Helenisme, tasawwuf wujud reaksinasionalisme Arya terhadap dominasi bangsa Smit dan terakhir 
bahwa sufisme adalah amalgasi (percampuran) dari ajaran India (Budha dan Hindhu), Persia 
(Zoroastrianisme), Nashrani, Neo Platonisme, Pseudo-Ariestotelisme, dan Gnotisisme, hasilnya 
adalah Singkretisme. (Dr. Syamsuddin Arif, Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran,hal. 58) 

Celaan “sufi bodoh” yang mereka sebarluaskan dan bahkan dipergunakan sebagai bahan olok-
olokan adalah potongan perkataan Imam Syafi’i 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 
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beribadah serta mummalah mereka dengan manusia dalam pergaulan, maka telah dikisahkan dari 
beliau (Imam As Syafi’i) bahwa beliau bergaul dengan 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). 

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 
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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”. 

Tasawwuf sendiri menurut Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad adalah hijarahnya seorang hamba 
dari akhlak tercela menuju akhlak mulia. Seorang sufi kamil (sempurna) adalah orang yang 
membersihkan amal, perkataan, niat dan akhlak dari riya’, dan segala yang dapat menimbulkan 
murka Allah, pun pula pendekatan dhohir dan bathin kepada Allah. (Imam Abdullah bin Alwi al-
Haddad, Nafaisu al-uluwiyyah fi al-masail al-shufiyyah wat takhafu al-saail bi jawab al-masaail, 
hal 103), 

Sayid Muhammad Alwi al-Maliki ulama muhadits menyatakan: “Kami mengenal tasawwuf 
sebagai madrasah ilmiah dan ilmu pengetahuan. Tassawuf juga merupakan metodologi, praktik 
tasawwuf adalah wawasan tertinggi dari khazanah pemikiran Islam.Tasawwuf juga merupakan sisi 
yang sempurna dari peradabandan cita-cita Islam.Ia juga merupakan gambaran kesempurnaan 
keimanan dan berbagaisisi kehidupan Muslim”. (Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, 
Pemahaman yang Harusdiluruskan, hal. 67) 

Al-Imam Junaid al-Baghdadi imam para sufi berkata: “semua jalan telah tertutup bagi makhluk 
kecuali mereka yang mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam, Sunnahnya, dan 
setia pada jalan yang ditempuh beliau. Karena semua jalan kebaikan terbuak untuk beliau dan 
mereka yang mengikutinya.” (Al-Hafidz Abi Ahmad bin Abdillah al-Ishhafani, Hilyahal-
Auliya’wa Thaqat al-Ashfiya’) 

Syeikh Dzunnun al-Mishri berkata: “Pokok pembicaraan tasawwuf ada empat yaitu, cinta kepada 
Allah yang Maha Agung, benci kepada dunia, mengikuti al-Qur’an, khawatir menjadi manusia 
tercelaka dan takut menjadi kafir”. 

Abu yazid al-Bustami berkata: “Jika engkau memandang seseorang diberi kelebihan hingga 
mampu terbang ke udara, janganlah engkau tertipu sampai engkau melihat bagaimana sikapnya 
kepada perintah dan larangan Allah, menjaga batas-batas yang digariskan Allah dan pelaksanaan 
terhadap syariah.” Inti tasawwuf ialah istiqamah pada adab syariah dengan dalil yang shahih 
(istiqamah ‘alaadabi al-syariah al-tsabitati bi al-adillati al-shahihati). (Syaikh Hasyim Asy’ari, “al-
Duraru al-Muntatsiru fi al-Masaail al-tis’a ‘asyarah”,hal. 06) 
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Dari beberapa pernyataan para ulama sufi di atas dapat disimpulkan; bahwa hakikat sufisme adalah 
sebuah metode beribadah kepada Allah dalam rangka menuju ridho Allah, dengan meningkatkan 
kwalitas tuntunan syariah yang ada. 

Menurut Dr. Ugi Suharto (Pendiri INSIST), mereka (para sufi) berusaha menerapkan ajaran syariah 
sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassallam baik dhohir 
maupun bathinnya. 

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. 

Akhlak yang mereka perlihatkan dapat disebabkan karena dijauhkan dari tasawuf 

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

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

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 

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 

***** 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. 
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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 ***** 

Sedangkan mengapa mereka menuduh musyrikin terhadap umat Islam yang bertawassul dengan 
orang yang wafat karena mereka mengikuti pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa orang-
orang yang berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada orang-orang yang telah wafat adalah 
syirik akbar sehingga beliau menganggap kaum muslim pada masa kehidupannya banyak yang 
telah musyrik melalui syarah Qawa’idul ‘Arba karya Muhammad bin Abdul Wahhab yang ditulis 
oleh Sholih Fauzan Al-Fauzan pada 
https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/03/pemahaman-tauhid-maw.pdf 

Dari dalil-dalil yang mereka kemukakan mengingatkan kita kepada salah satu ciri khas dari orang-
orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamim An Najdi yakni orang-orang yang menyempal keluar 
(kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) sehingga disebut juga dengan 
khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 

Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang-
orang beriman”.[Lihat: kitab Sahih Bukhari jilid:4 halaman:197] 

Salah satu dalil yang umumnya disalahgunakan mereka untuk melarang bertawassul dengan 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam walaupun sudah wafat adalah ayat yang diturunkan bagi 
orang-orang kafir seperti firman Allah Ta’ala yang artinya, 

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang 
mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya 
mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan 
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memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah 
tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (QS Az Zumar [39]:3) 

Latta adalah berhala berupa batu yang dipahat, yang dibangun sebuah rumah di atasnya. Zaman 
dahulu Latta adalah seorang lelaki yang shalih yang biasa mengadon tepung untuk memberi makan 
jama’ah haji. Ketika dia meninggal, orang-orang pun membangun sebuah rumah di atas 
kuburannya dan menutupinya dengan tirai-tirai. Berhala ini adalah sesembahan kaum Tsaqif di 
Thaif dan pelayannya adalah dari Bani Muattab. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan mereka berkata: “Jangan sekali-kali kamu meninggalkan 
(penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) 
wadd, dan jangan pula suwwa’, yaghuts, ya’uq dan nasr” (QS Nuh [71]:23) 

Ibnu Abbas -radhiyallahu ‘anhu- berkata dalam menafsirkan ayat ini, “Ini adalah nama-nama orang 
shalih dari kaum Nuh. Ketika mereka telah meninggal, setan pun datang mewahyukan kepada 
kaum meraka untuk mendirikan patung-patung itu dengan nama orang-orang shalih, mereka pun 
melakukannya, tetapi orang-orang sholih itu belum disembah. Tatkala mereka meninggal dan ilmu 
telah dilupakan, maka patung-patung orang shalih itu pun disembah” 

Mereka menyamakan kaum muslim yang bertawassul kepada Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam maupun para kekasih Allah (wali Allah) yang telah wafat dengan orang-orang kafir 
ketika menyembah berhala yang dianggapnya sebuah perantara kepada Allah. 

Padahal kalau kita cermati perbedaan antara tawassul kaum muslim dan ritual orang kafir seperti 
disebutkan dalam ayat tersebut adalah 

1. Tawassul kaum muslim semata-mata dalam berdoa kepada Allah dan tidak ada unsur 
menyembah kepada yang dijadikan tawassul , sedangkan orang kafir telah menyembah perantara 

2. Tawassul kaum muslim dengan sesuatu yang dicintai Allah sedangkan orang kafir bertawassul 
dengan berhala yang sangat dibenci Allah. 

Tawassul kaum muslim dengan sesuatu yang dicintai Allah seperti dengan amal kebaikan 

Prof. DR. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan 

****** awal kutipan ******* 
Tawassul dengan dzat pada dasarnya adalah tawassulnya seseorang dengan amal perbuatannya, 
yang telah disepakati merupakan hal yang diperbolehkan. 

Seandainya orang yang menolak tawassul yang keras kepala melihat persoalan dengan mata hati 
niscaya persoalan menjadi jelas, keruwetan terurai dan fitnah yang menjerumuskan mereka yang 
kemudian memvonis kaum muslimin telah musyrik dan sesat, pun hilang. 

Akan saya jelaskan bagaimana orang yang tawassul dengan orang lain pada dasarnya adalah 
bertawassul dengan amal perbuatannya sendiri yang dinisbatkan kepadanya dan yang termasuk 
hasil usahanya. 

Saya katakan : Ketahuilah bahwa orang yang bertawassul dengan siapa pun itu karena ia mencintai 
orang yang dijadikan tawassul tersebut. Karena ia meyakini keshalihan, kewalian dan 
keutamaannya, sebagai bentuk prasangka baik terhadapnya. Atau karena ia meyakini bahwa orang 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/17/menuduh-musyrikin/ Page 11 

 

yang dijadikan tawassul itu mencintai Allah SWT, yang berjihad di jalan Allah. Atau karena ia 
meyakini bahwa Allah SWT mencintai orang yang dijadikan tawassul, sebagaimana firman Allah : 
 .atau sifat-sifat di atas seluruhnya berada pada orang yang dijadikan obyek tawassul يحبّونھم ويحبّونه

Jika anda mencermati persoalan ini maka anda akan menemukan bahwa rasa cinta dan keyakinan 
tersebut termasuk amal perbuatan orang yang bertawassul. Karena hal itu adalah keyakinan yang 
diyakini oleh hatinya, yang dinisbatkan kepada dirinya, dipertanggungjawabkan olehnya dan akan 
mendapat pahala karenanya. 

Orang yang bertawassul itu seolah-olah berkata, “Ya Tuhanku, saya mencintai fulan dan saya 
meyakini bahwa ia mencintai-Mu. Ia orang yang ikhlas kepadaMu dan berjihad di jalanMu. Saya 
meyakini Engkau mencintainya dan Engkau ridlo terhadapnya. Maka saya bertawassul kepadaMu 
dengan rasa cintaku kepadanya dan dengan keyakinanku padanya, agar Engkau melakukan seperti 
ini dan itu. 

Namun mayoritas kaum muslimin tidak pernah menyatakan ungkapan ini dan merasa cukup 
dengan kemaha-tahuan Dzat yang tidak samar baginya hal yang samar, baik di bumi maupun 
langit. Dzat yang mengetahui mata yang berkhianat dan isi hati yang tersimpan. 

Orang yang berkata : “Ya Allah, saya bertawassul kepada-Mu dengan Nabi-Mu, itu sama dengan 
orang yang mengatakan : Ya Allah, saya bertawassul kepada-Mu dengan rasa cintaku kepada Nabi-
Mu. Karena orang yang pertama tidak akan berkata demikian kecuali karena rasa cinta dan 
kepercayaannya kepada Nabi. Seandainya rasa cinta dan kepercayaan kepada Nabi ini tidak ada 
maka ia tidak akan bertawassul dengan Nabi. Demikian pula yang terjadi pada selain Nabi dari 
para wali. 
******* akhir kutipan ***** 

Prof. DR. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani juga mengatakan 

***** awal kutipan ***** 
Tawassul tidak khusus hanya pada saat Nabi shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Justru 
sebagian shahabat menggunakan ungkapan tawassul di atas sesudah beliau wafat. Hadits ini telah 
diriwayatkan oleh At-Thabarani dan menyebutkan pada awalnya sebuah kisah sbb : 

Seorang lelaki berulang-ulang datang kepada ‘Utsman ibn ‘Affan untuk keperluannya. ‘Utsman 
sendiri tidak pernah menoleh kepadanya dan tidak mempedulikan keperluannya. Lalu lelaki itu 
bertemu dengan ‘Utsman ibn Hunaif. Kepada Utsman ibn Hunaif ia mengadukan sikap Utsman ibn 
‘Affan kepadanya. “Pergilah ke tempat wudlu, “ suruh ‘Utsman ibn Hunaif, “lalu masuklah ke 
masjid untuk sholat dua raka’at. Kemudian bacalah doa’ : 

يامحمد ! إنّي أتوجه بك إلى ربك فيقضي حاجتي ,  , اللھم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى هللا عليه وسلم نبي الرحمة
 !.…وتذكر حاجتك

“Ya Allah sungguh saya memohon kepada-Mu bertawassul kepada-Mu dengan Nabi-Mu 
Muhammad, Nabi rahmat. Wahai Muhammad, saya bertawassul kepada Tuhanmu lewat dengan 
engkau. Maka kabulkanlah keperluanku.” Dan sebutkanlah keperluanmu….! 

Lelaki itu pun pergi melaksanakan saran dari Utsman ibn Hunaif. Ia datang menuju pintu gerbang 
Utsman ibn Affan yang langsung disambut oleh penjaga pintu. Dengan memegang tanggannya, 
sang penjaga langsung memasukkannya menemui Utsman ibn Affan. Utsman mempersilahkan 
keduanya duduk di atas permadani bersama dirinya. “Apa keperluanmu,” tanya Utsman. Lelaki itu 
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pun menyebutkan keperluannya kemudian Utsman memenuhinya. “Engkau tidak pernah 
menyebutkan keperluanmu hingga tiba saat ini.” kata Utsman, “Jika kapan-kapan ada keperluan 
datanglah kepada saya,” lanjut Utsman. 

Setelah keluar, lelaki itu berjumpa dengan Utsman ibn Hunaif dan menyapanya, “ Semoga Allah 
membalasmu dengan kebaikan. Utsman ibn Affan sebelumnya tidak pernah mempedulikan 
keperluanku dan tidak pernah menoleh kepadaku sampai engkau berbicara dengannya. “Demi 
Allah, saya tidak pernah berbicara dengan Utsman ibn Affan. Namun aku menyaksikan Rasulullah 
didatangi seorang lelaki buta yang mengadukan matanya yang buta. “Adakah kamu mau bersabar 
?” kata beliau. “Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun dan saya merasa 
kerepotan,”katanya. “Datanglah ke tempat wudlu’ lalu berwudlu’lah kemudian sholatlah dua 
raka’at. Sesudahnya bacalah do’a ini.” “Maka demi Allah, kami belum bubar dan belum lama 
obrolan selesai sampai lelaki buta itu masuk seolah ia belum pernah mengalami kebutaan.” Kata 
Utsman ibn Hunaif. 

Al-Mundziri berkata, “Hadits di atas diriwayatkan oleh At-Thabarani.” Setelah menyebut hadits ini 
At-Thabarani berkomentar, “Status hadits ini shahih.” ( At-Targhib jilid 1 hlm. 440. Demikian pula 
disebutkan dalam Majma’u Az-Zawaid. Jilid 2 hlm. 279 ). 
****** akhir kutipan ****** 

Terkait bolehnya bertawassul dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam walaupun sudah wafat 
dalam buku Menjawab Dakwah Kaum ‘Salafi’ , Prof, DR Ali Jum’ah, mantan mufti agung Mesir 
berdalilkan (QS An-Nisa [4]: 64) yang berlaku secara umum (mutlak). Jadi barang siapa yang 
mengkhususkan ayat ini hanya ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka 
wajib baginya untuk mendatangkan dalil yang menunjukkan hal itu. 

Berikut kutipan pendapatnya. 

***** awal kutipan ***** 
Adapun ayat ketiga ini (QS An-Nisa: 64) berlaku secara umum (mutlak), tidak ada sesuatupun 
yang mengikatnya, baik dari nash maupun akal. Di sini tidak ada sesuatu makna yang mengikatnya 
dengan masa hidup Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dunia. Karena itu akan tetap ada 
hingga hari kiamat. 

Di dalam Al Qur’an, yang menjadi barometer hukum adalah umumnya lafaz, bukan berdasarkan 
khususnya sebab. Oleh karena itu, barang siapa yang mengkhususkan ayat ini hanya ketika 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalil 
yang menunjukkan hal itu. 

Keumuman (kemutlakan) makna suatu ayat tidak membutuhkan dalil, karena ‘keumuman’ itu 
adalah asal. Sedangkan taqyid (mengikat ayat dengan keadaan tertentu) membutuhkan dalil yang 
menunjukkannya. 

Ini adalah pemahaman ulama ahli tafsir, bahkan mereka yang sangat disiplin dengan atsar seperti 
Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, setelah menyebutkan ayat di atas, Ibnu Katsir lalu 
mengomentarinya dengan berkata “Banyak ulama dalam kitab Asy Syaamil menyebutkan kisah 
yang sangat masyur ini” 
***** akhir kutipan ***** 
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Entah mengapa, kisah bertawassul dengan Rasulullah shallalahu alaihi wasallam ketika sudah 
wafat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan (QS An-Nisa: 64) pada umumnya telah 
“menghilang” pada terbitan-terbitan yang baru. 

Berikut contoh scan kitab tafsir Ibnu Katsir yang masih memuat kisah tersebut dan dapat dibaca 
pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/09/ikjuz5p281_285.pdf 

**** awal kutipan ***** 
Al-Atabi ra menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat kubur Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam, datanglah seorang Arab Badui, lalu ia mengucapkan, “Assalamu’alaika, ya Rasulullah 
(semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah). Aku telah mendengar Allah 
Ta’ala berfirman yang artinya, ‘Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang 
kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, 
tentulah mereka menjumpai Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang‘ (QS An-Nisa [4]: 
64), 

Sekarang aku datang kepadamu, memohon ampun bagi dosa-dosaku (kepada Allah) dan meminta 
syafaat kepadamu (agar engkau memohonkan ampunan bagiku) kepada Tuhanku.” 

Kemudian lelaki Badui tersebut mengucapkan syair berikut , yaitu: “Hai sebaik-baik orang yang 
dikebumikan di lembah ini lagi paling agung, maka menjadi harumlah dari pancaran keharumannya 
semua lembah dan pegunungan ini. Diriku sebagai tebusan kubur yang engkau menjadi 
penghuninya; di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, dan kemuliaan.“ 

Kemudian lelaki Badui itu pergi, dan dengan serta-merta mataku terasa mengantuk sekali hingga 
tertidur. Dalam tidurku itu aku bermimpi bersua dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam., lalu 
beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Hai Atabi, susullah orang Badui itu dan sampaikanlah 
berita gembira kepadanya bahwa Allah telah memberikan ampunan kepadanya!” 
***** akhir kutipan ***** 

Kisah tersebut disampaikan pula oleh Imam al Baihaqi , Sya’bul ‘limaan 3/496 

Pada halaman 110 pada buku Menjawab Dakwah Kaum ‘Salafi’ , Prof, DR Ali Jum’ah 
menambahkan 

***** awal kutipan ***** 
Sementara itu, Imam Ibnu al-Hajj al-Abdari, ulama dari mazhab Maliki berkata, “Tawasul dengan 
beliau merupakan media yang akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Karena keberkahan 
dan keagungan syafaat Nabi shallallahu alaihi wasallam di sisi Allah itu tidak bisa disandingi oleh 
dosa apapun. Syafaat Nabi shallallahu alaihi wasallam lebih agung dibandingkan dengan semua 
dosa, maka hendaklah orang menziarahi (makam) nya bergembira. 

Dan hendaklah orang tidak mau menziarahinya, mau kembali kepada Allah Ta’ala dengan tetap 
meminta syafaat Nabi shallallahu alaihi wasallam. 

Barangsiapa yang mempunyai keyakinan yang bertentangan dengan hal ini, maka ia adalah orang 
yang terhalang (dari syafaat Nabi shallallahu alaihi wasallam). 

Apakah ia tidak pernah mendengar firman Allah yang berbunyi: Dan Kami tidak mengutus 
seseorang rasul melainkan untuk dita’ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika 
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun 
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memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi 
Maha Penyayang. ( QS An Nisaa [4] : 64 ) 

Oleh karena itu, barang siapa yang mendatangi beliau, berdiri di depan pintu beliau, dan 
bertawassul dengan beliau, maka ia akan mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha 
Penyayang. Karena sesungguhnya Allah Ta’ala tidak akan pernah ingkar janji. 

Allah Ta’ala telah berjanji untuk menerima tobat orang yang datang, berdiri di depan pintu beliau 
(Nabi shallallahu alaihi wasallam) dan meminta ampunan kepada Tuhannya. Hal ini sama sekali 
tidak diragukan lagi, kecuali oleh orang yang menyimpang dari agama dan durhaka kepada Allah 
dan RasulNya. “Kami berlindung diri kepada Allah dari halangan mendapatkan syafaat Nabi 
shallallahu alaihi wasallam” (Ibnu al Hajj, Al Madkhal, 1/260) 

Imam an Nawawi, ulama dari kalangan Syafi’iyah, ketika menerangkan mengenai adab ziarah 
makam Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata 

“Kemudian ia (peziarah) kembali ke tempat awalnya (setelah bergerak satu hasta ke kanan untuk 
menyalami Abu Bakar dan satu hasta yang lain menyalami Umar) sambil menghadap ke arah 
wajah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertawassul dari beliau kepada Allah. Sebaik-
baik dalil dalam masalah ini adalah atsar yang diceritakan oleh Imam al Mawardi al Qadhi, Abu 
ath-Thayyib dan ulama lainnya (sesuai atsar yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di atas) (An 
Nawawi, Al Majmuu’, 8/256) 

Sedangkan di kalangan mazhab Hanbali, Imam Ibnu Qudamah juga memberikan petunjuk di dalam 
adab ziarah ke makam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, agar peziarah membaca ayat di atas, 
mengajak bicara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan memakai ayat tersebut dan 
meminta kepada beliau untuk dimintakan ampunan kepada Allah. Maka setelah peziarah membaca 
salam, doa dan shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam hendaknya ia berdoa 

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman, sesungguhnya jikalau mereka ketika 
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun 
memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi 
Maha Penyayang. ( QS An Nisaa [4] : 64 ) 

Aku datang kepadamu (Nabi shallallahu alaihi wasallam) sebagai orang yang meminta ampunan 
atas dosa-dosaku, dan sebagai orang yang meminta syafaat melaluimu kepada Tuhanku. Aku 
memohon kepadaMu , wahai Tuhanku, berilah ampunan kepadaku, sebagaimana Engkau berikan 
kepada orang yang menemui beliau (Nabi shallallahu alaihi wasallam) ketika masih hidup.” 

Setelah itu, peziarah berdoa untuk kedua orang tuanya, saudara-saudaranya dan seluruh kaum 
muslimin 
***** akhir kutipan ***** 

Jadi jelaslah bahwa kaum muslim yang bertawassul dengan Rasulullah shallallahu alaih wasallam 
yang sudah wafat atau dengan orang alim yang sudah wafat, sama sekali tidak menyembahnya. 
Tetapi ia mengetahui bahwa mereka memiliki keistimewaan di sisi Allah dengan memiliki ilmu. 
Lalu ia bertawassul dengannya karena keistimewaannya tersebut 

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/09/04/bertawassul-bukan-syirik/ bahwa kaum muslim 
yang berziarah kubur sambil berdoa kepada Allah di sisi kuburan dengan bertawassul kepada ahli 
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kubur yang telah meraih manzilah (maqom atau derajat) disisiNya adalah beribadah kepada Allah 
bukan meminta pertolongan atau menyembah atau beribadah kepada ahli kubur. 

Kaum muslim sangat paham dan sangat yakin bahwa yang mendatangkan manfaat maupun 
mudharat bukanlah ahli kubur melainkan hanya Allah Azza wa Jalla semata. 

Kaum muslim sangat paham dan sangat yakin bahwa yang mengabulkan doa mereka dan 
memberikan pertolongan hanyalah Allah Azza wa Jalla bukan ahli kubur atau bukan pula orang 
yang ditawassulkan. 

Begitupula kaum muslim berdoa kepada Allah di sisi kuburan para Wali Allah bukanlah 
menyembah ahli kubur melainkan sekedar mengharapkan berkah tempat 

Adz-Dzahabi; dalam karyanya; Siyar A’lam an-Nubala’, jld. 9, cet. 9, tentang biografi Imam 
Ma’ruf al-Karkhi; beliau adalah Abu Mahfuzh al-Baghdadi. Dari Ibrahim al-Harbi berkata: 
“Makam Imam Ma’ruf al-Karkhi adalah obat yang paling mujarab”. Adz-Dzahabi berkata: “Yang 
dimaksud ialah terkabulnya doa di sana yang dipanjatkan oleh orang yang tengah kesulitan, oleh 
karena tempat-tempat yang berkah bila doa dipanjatkan di sana akan terkabulkan, sebagaimana 
terkabulkannya doa yang dipanjatkan di waktu sahur (sebelum subuh), doa setelah shalat-shalat 
wajib, dan doa di dalam masjid-masjid……” 

Hal ini sama dengan mengharapkan berkah di Multazam atau di Raudah dan tempat-tempat lain 
yang telah dikenal memiliki barokah (berkat) keutamaan sehingga dapat kita bertabarruk 
dengannya. 

Tak ada sejarahnya umat Islam menyembah kubur. Umat Islam membina kubur hanya untuk 
memuliakan ahlul qubur (terlebih kubur orang yang sholeh), menjaga kubur daripada hilang 
terhapus zaman, dan memudahkan para peziarah untuk berziarah, dalam menemukan kubur di 
tengah-tengah ribuan kubur lainnya, juga sebagai tempat berteduh para peziarah agar dapat 
mengenang dan menghayati dengan tenang orang yang ada di dalam kubur beserta amal serta 
segala jasa dan kebaikannya. 

Silahkan saksikan penjelasan yang cukup lengkap dalam bentuk video pada 
http://www.youtube.com/watch?v=lDXulIV6q4k dari buya Yahya tentang fitnah terhadap 
tawassul, ziarah kubur, larangan “menjadikan kuburan sebagai masjid”, fitnah mengelilingi 
kuburan atau fitnah tawaf di kuburan dan upaya pemalsuan kitab terkait dengan ziarah kubur oleh 
orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Kaum muslim ketika berziarah kubur selain mendoakan ahli kubur sekaligus berdoa kepada Allah 
untuk kepentingannya sendiri dengan bertawassul pada ahli kubur dengan amal kebaikan berupa 
hadiah bacaan Al Qur’an 

Pada hakikatnya bertawassul adalah salah satu metode berdoa dan salah satu pintu (misykat) dari 
pintu-pintu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta’ala. Maksud sesungguhnya adalah Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. 

Jadi kesimpulannya bahwa bertawassul adalah adab berdoa sebelum inti doa yang dipanjatkan 
kepadaNya 

Bertawasul yang paling sederhana adalah dengan amal kebaikan (amal sholeh) seperti memuji 
Allah Ta’ala dan sholawat. 
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Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Jika salah seorang di antara kalian berdoa maka 
hendaknya dia memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian dia bershalawat 
kepada Nabi -shallallahu alaihi wasallam-, kemudian setelah itu baru dia berdoa sesukanya.” (HR 
Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh At Tirmidzi) 

Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Tiada doa kecuali terdapat hijab di antaranya dengan di antara langit, hingga bershalawat atas 
Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka apabila dibacakan shalawat Nabi, terbukalah hijab dan 
diterimalah doa tersebut, namun jika tidak demikian, kembalilah doa itu kepada pemohonnya“. 

Sedangkan tuduhan bahwa umat Islam meyakinkan Rasulullah atau para wali Allah yang sudah 
wafat mengabulkan cita-cita (hajat), menghilangkan kesulitan, salah satunya adalah dikarenakan 
mereka memahami selalu berpegang pada makna dzahir terhadap sholawat Nariyah. 

Terlihat jelas bahwa mereka belum menguasai ilmu balaghah (sastra Arab) sebagaimana yang 
dapat kita ketahui dari situs http://muslim.or.id/aqidah/shalawat-nariyah.html 

***** awal kutipan ***** 
“Sesungguhnya aqidah tauhid yang diserukan oleh Al-Qur’an Al Karim dan diajarkan kepada kita 
oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan kepada setiap muslim untuk meyakini 
bahwa Allah semata yang berkuasa untuk melepaskan ikatan-ikatan di dalam hati, menyingkirkan 
kesusahan-kesusahan, memenuhi segala macam kebutuhan dan memberikan permintaan orang 
yang sedang meminta kepada-Nya. Oleh sebab itu seorang muslim tidak boleh berdoa kepada 
selain Allah demi menghilangkan kesedihan atau menyembuhkan penyakitnya meskipun yang di 
serunya adalah malaikat utusan atau Nabi yang dekat (dengan Allah)” 

“Seandainya kita ganti kata bihi (به) (dengan sebab beliau) dengan bihaa (بھا) (dengan sebab 
shalawat) maka tentulah maknanya akan benar” 
***** akhir kutipan ***** 

Marilah kita simak pendapat ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam yakni Habib Munzir Al Musawa tentang sholawat Nariyah. 

***** awal kutipan ***** 
Saudaraku yg kumuliakan, 

Mengenai shalawat nariyah, tidak ada dari isinya yang bertentangan dengan syariah, makna kalimat 
: yang dengan beliau terurai segala ikatan, hilang segala kesedihan, dipenuhi segala kebutuhan, 
dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik” adalah kiasan, bahwa beliau shallallahu alaihi 
wasallam pembawa Al Qur’an, pembawa hidayah, pembawa risalah, yang dengan itu semualah 
terurai segala ikatan dosa dan sihir, hilang segala kesedihan yaitu dengan sakinah, khusyu dan 
selamat dari siksa neraka, dipenuhi segala kebutuhan oleh Allah swt, dicapai segala keinginan dan 
kesudahan yang baik yaitu husnul khatimah dan sorga, 

Ini adalah kiasan saja dari sastra balaghah arab dari cinta, sebagaimana pujian Abbas bin 
Abdulmuttalib ra kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dihadapan beliau shallallahu alaihi 
wasallam : “… dan engkau (wahai nabi shallallahu aalaihi wasallam) saat hari kelahiranmu maka 
terbitlah cahaya dibumi hingga terang benderang, dan langit bercahaya dengan cahayamu, dan 
kami kini dalam naungan cahaya itu dan dalam tuntunan kemuliaan (Al Qur’an) kami terus 
mendalaminya” (Mustadrak ‘ala shahihain hadits no.5417), tentunya bumi dan langit tidak 
bercahaya terang yang terlihat mata, namun kiasan tentang kebangkitan risalah. 
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Sebagaimana ucapan Abu Hurairah ra : “Wahai Rasulullah, bila kami dihadapanmu maka jiwa 
kami khusyu” (shahih Ibn Hibban hadits no.7387), “Wahai Rasulullah, bila kami melihat wajahmu 
maka jiwa kami khusyu” (Musnad Ahmad hadits no.8030) 

Semua orang yang mengerti bahasa arab memahami ini, Cuma kalau mereka tak faham bahasa 
maka langsung memvonis musyrik, tentunya dari dangkalnya pemahaman atas tauhid, 

Mengenai kalimat diminta hujan dengan wajahnya yang mulia, adalah cermin dari bertawassul 
pada beliau shallallahu alaihi wasallam para sahabat sebagaimana riwayat shahih Bukhari. 

Mengenai anda ingin membacanya 11X, atau berapa kali demi tercapainya hajat, maka tak ada dalil 
yg melarangnya, 

Demikian saudaraku yang kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, 

Wallahu a’lam 

Sumber: 
http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid&func=view&catid=9&id
=6466#6466 
***** akhir kutipan ***** 

Berikut link cara memahami sholawat Nariyah dengan ilmu tata bahasa Arab , http://ahlisunah-
waljamaah.blogspot.com/2013/03/memahami-shalawat-nariya-pakai-ilmu.html 

Umat Islam setiap hari selalu bertawassul dengan Rasulullah yang sudah wafat dengan 
mengucapkan “ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU WA R AHMATULLAHI WA 
BARAKAATUH,” 

Begitupula sejak dahulu kala, para Sahabat bertawassul dengan penduduk langit yakni para 
malaikat dan kaum muslim yang meraih manzilah (maqom/derajat) disisiNya yakni orang-orang 
shalih baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup 

Pada awalnya para Sahabat bertawassul dengan ucapan 

ASSALAAMU ‘ALAA JIBRIIL, ASSSALAAMU ‘ALAA MIKAA`IIL , ASSALAAMU ‘ALAA 
FULAAN WA FULAAN 
(Semoga keselamatan terlimpah kepada Jibril, Mika’il, kepada fulan dan fulan) 

Namun kemudian Rasulullah menyederhanakan ucapan tawassulnya dengan ucapan 

“ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALA ‘IBAADILLAAHISH SHAALIH IIN” 
(Keselamatan juga semoga ada pada hamba-hamba Allah yang shalih) 

Kemudian Rasulullah menjelaskan 

“Sesungguhnya jika ia mengucapkannya, maka hal itu sudah mencakup seluruh hamba-hamba 
yang shalih baik di langit maupun di bumi“ 
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Oleh karenanya berdoa setelah sholat lebih mustajab karena sholat berisikan pujian kepada Allah, 
bertawassul dengan bershalawat kepada Nabi -shallallahu alaihi wasallam dan tawassul dengan 
hamba-hamba yang shalih baik di langit maupun di bumi 

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Ayahku telah 
menceritakan kepada kami Al A’masy dia berkata; telah menceritakan kepadaku Syaqiq dari 
Abdullah dia berkata; Ketika kami membaca shalawat di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam, maka kami mengucapkan: ASSALAAMU ‘ALALLAHI QABLA ‘IBAADIHI, 
ASSALAAMU ‘ALAA JIBRIIL, ASSSALAAMU ‘ALAA MIKAA`IIL , ASSALAAMU ‘ALAA 
FULAAN WA FULAAN (Semoga keselamatan terlimpahkan kepada Allah, semoga keselamatan 
terlimpah kepada Jibril, Mika’il, kepada fulan dan fulan). Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
selesai melaksanakan shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: 
Sesungguhnya Allah adalah As salam, apabila salah seorang dari kalian duduk dalam shalat 
(tahiyyat), hendaknya mengucapkan; AT-TAHIYYATUT LILLAHI WASH-SHALAWAATU 
WATH-THAYYIBAATU, ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU  WA 
RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH, ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ ALA 
‘IBAADILLAAHISH SHAALIHIIN, (penghormatan, rahmat dan kebaikan hanya milik Allah. 
Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi. Keselamatan 
juga semoga ada pada hamba-hamba Allah yang shalih). Sesungguhnya jika ia mengucapkannya, 
maka hal itu sudah mencakup seluruh hamba-hamba yang shalih baik di langit maupun di bumi, 
lalu melanjutkan; ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA 
MUHAMMADAN ‘ABDUHU WA RASUULUH (Aku bersaksi bahwa tiada Dzat yang berhak 
disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya). Setelah itu ia boleh 
memilih do’a yang ia kehendaki. (HR Bukhari 5762) 

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


