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Kisah tawasul yang hilang 

Salah seorang sahabat kami, yai Munir Mahyuddin mengungkapkan sebuah 

pertanyaan di status Facebooknya sebagai berikut 

****** awal kutipan ****** 

Saya sering kepikiran dg sebuah ungkapan yg cukup sering saya baca dan 

dengar bahwa: 

– “Berziarah ke pusara kanjeng Nabi tujuannya adalah hanya untuk mengingat 

mati”. 

“Apa memang benar demikian yah..?” 

Cuma, saat mendengar ungkapan spt itu bathin saya selalu ngemut – ngemut 

bergumam: 

– “Kok terkesan melecehkan martabat Nabi”, karena: 

– “Bukankah Tuhan telah memberitakan bhw orang – orang yg wafat dalam 

keadaan syahid itu hidup dan memperoleh jamuan dialam barzakh dengan 

beraneka ragam kenikmatan..?!” Maqom para anbiya’ khan lebih tinggi dari 

mereka.. 

– “Bukankah disaat hati bergayut rindu kepada orang – orang tercinta 

meninggalkan kita sebatangkara (lebih – lebih kedua orang tua atau guru yg 

mendidik kita), rasa rindu itu sedikit terobati ketika mendekati pusara 

mereka..?” 

Atau ini hanya perasaan saya pribadi..? 

***** akhir kutipan ***** 

Pada hakikatnya ungkapan “Berziarah ke pusara kanjeng Nabi tujuannya hanya 

untuk mengingat mati” adalah hasutan agar umat Islam tidak lagi meminta 

ampunan kepada Allah lewat doa Rasulullah padahal doa yang paling mustajab 

adalah doa dari Rasulullah 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “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 memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka 
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mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. ( QS An Nisaa 

[4] : 64 ) 

Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan ayat ini menjadi petunjuk dianjurkan datang 

menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk minta ampun dosa 

kepada Allah di sisi Beliau dan Beliau minta ampun dosa umatnya. Dan ini tidak 

terputus dengan wafat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. (Ibnu Hajar al-

Haitami, al-Jauhar al-Munaddham, Dar al-Jawami’ al-Kalam, Kairo, Hal. 12) 

Imam Ibnu al-Hajj al-Abdari, ulama dari mazhab Maliki berkata, 

***** awal kutipan ***** 

“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 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. 
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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) 

****** akhir kutipan ****** 

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 (An Nawawi, Al Majmuu’, 8/256) 

Sedangkan Imam Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab Hanbali 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. 

***** awal kutipan ****** 

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 ******* 
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Bahkan dari kitab tafsir Ibnu Katsir telah hilang kisah yang terkenal tentang 

Arab Badui yang bertawassul ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 

Kita masih bisa mendapatkannya pada kitab Tafsir Ibnu Katsir , terbitan Sinar 

Baru Algensindo, th 2000, juz 5, hal 283-284. Silahkan periksa pada gambar di 

atas atau pada 

http://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 ***** 

Imam Malik ~rahimullah berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau 

pelajari) dari orang yang tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya 

(sanad ilmu / sanad guru) dan dari orang yang mendustakan perkataan 

manusia (ulama) meskipun dia tidak mendustakan perkataan (hadits) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam” 
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Orang-orang yang mendustakan perkataan ulama adalah 

1. Orang-orang yang merusak peninggalan para ulama seperti mengutip atau 

mencetaknya dengan ada yang dihilangkan atau dengan ditambah, yang 

merusak isi dan menghilangkan tujuannya. 

2. Orang-orang yang tidak memiliki hak untuk menyampaikan atau 

menjelaskan perkataan ulama karena tidak memiliki ilmu riwayah dan dirayah 

dari ulama bersangkutan. 

Contoh ulama yang berhak untuk menjelaskan perkataan atau pendapat Imam 

Syafi’i adalah para ulama yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam 

Syafi’i 

Tokoh Syafi’iyyah yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Syafi’i 

generasi pertama adalah dua imam besar madzhab Syafi’i yakni Imam Rafi’i 

(557-623H) dan Imam Nawawi (631-676 H) sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/06/02/pegangan-mazhab-syafii/ 

Mereka tampaknya lebih merindukan dan mencintai para ulama panutan 

mereka daripada Rasulullah 

Mereka membolehkan memuji ulama panutan mereka setinggi langit dan 

mereka melarang memuji Rasulullah setinggi langit karena salah memahami 

sabda Rasulullah, 

“Jangan memujiku secara berlebihan seperti kaum Nasrani yang memuji Isa 

putera Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba-Nya, maka ucapkanlah, 

“Hamba Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari dan Ahmad). 

Hal ini timbul dikarenakan mereka mencoba memahami hadits secara 

sepotong-potong. 

Kadang mereka memotong sebatas 

“Jangan memujiku secara berlebihan ” 

atau 

“Jangan memujiku secara berlebihan seperti kaum Nasrani yang memuji Isa 

putera Maryam” 
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Mereka tidak memperhatikan apa fungsi bagian akhir dari sabda Rasulullah 

tersebut yakni “Sesungguhnya aku adalah hamba-Nya, maka ucapkanlah, 

“Hamba Allah dan Rasul-Nya.” 

Hadits tersebut sudah secara jelas meberikan batasan pujian yang berlebihan 

yakni “seperti kaum Nasrani yang memuji Isa putera Maryam” yang 

mempunyai makna majaz (kiasan) yang maknanya adalah “seperti kaum 

Nasrani yang menjadikan Nabi Isa a.s sebagai putera Tuhan” 

Apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani diingkari dengan “Isa putera Maryam” 

dan “Sesungguhnya aku adalah hamba-Nya, maka ucapkanlah, “Hamba Allah 

dan Rasul-Nya.” 

Dan sejak larangan Nabi itu disampaikan hingga saat ini, tidak pernah ada 

seorangpun dari kalangan umat Islam yang memuji Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam melebihi batasannya sebagai manusia. 

Sehingga benarlah apa yang disampaikan Imam Bushiri di dalam syair 

Burdahnya: 

“Tinggalkan pengakuan orang Nasrani atas Nabi mereka… Pujilah beliau 

(shallallahu alaihi wasallam) sesukamu dengan sempurna… Sandarkanlah 

segala kemuliaan untuk dirinya… Dan nisbahkanlah sesukamu segala 

keagungan untuk kemuliaannya…” 

Salah satu bukti mereka lebih mencintai para ulama mereka daripada 

mencintai Rasulullah adalah syair-syair mereka untuk mengenang dan memuji 

Al Albani sebagaimana yang termuat dalam buku edisi bahasa Indonesia 

berjudul “Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albany Dalam Kenangan” yang 

diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsary dan diterbitkan oleh At-Tibyan – Solo 

dan dapat diunduh (download) pada 

http://docs.google.com/fileview?id=0Bz1Iv5iVVJceODQzZTQ1ZWQtYzRhMC00

MDMyLWIxODctNGZjMjU1MDAxNWY5&hl=en 

Dalam buku tersebut memuat bab khusus yakni Bab VII dengan judul “Syair-

syair duka cita melepas kepergian Syaikh Al-Albani” dimulai dari halaman 138. 

Pujian mereka yang perlu dipertanyakan, salah satunya pada halaman 155, 

yang berjudul “Selamat jalan Al-Albany” yang ditulis oleh Dziyab Abdul Kariem 

yakni 
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“Dengan karuniamu langitpun dipenuhi dengan keindahan selalu, bahkan 

ketukan penamu bisa menjadi senandung di malam gelap gulita. Masing-

masing boleh saja menerima derita dengan terpana, namun orang yang 

penyabar selalu jauh dari kaum yang semena-mena. Mereka mendengki sang 

Imam sehingga bersikap memusuhinya, namun beliau mendekati mereka 

dengan petunjuk meski mereka menjauhinya” 

“karuniamu”, “penamu” , [mu] dalam kalimat syair tersebut kembali kepada 

siapa ? 

Bahkan mereka yang melarang makna majaz dalam sholawat Nariyah, justru 

pada halaman 158 menuliskan, “Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Syaikh 

kami sang Ulama, yang menyebabkan bintang-bintang, bulan dan matahari 

bersujud karenanya” 

Sedangkan terhadap syair sholawat Nariyah mereka berkata sesuai tauhid ala 

firqah Wahabi 

“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 diserunya adalah malaikat utusan 

atau Nabi yang dekat (dengan Allah)” 

Tampaknya mereka memahami secara dzahir atau dengan makna dzahir 

terhadap syair atau kalimat yang artinya, “yang dengan beliau terurai segala 

ikatan, hilang segala kesedihan, dipenuhi segala kebutuhan, dicapai segala 

keinginan dan kesudahan yang baik” 

Kalimat tersebut seharusnya dipahami dengan makna majaz (makna metaforis 

, makna 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 

Subhanahu wa Ta’ala, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik yaitu 

husnul khatimah dan sorga, 
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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. 

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. 

Demikianlah penjelasan ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu 

Rasulullah yakni Habib Munzir Al Musawa yang bersumber dari 

http://www.majelisrasulullah.org/forums/topic/keutamaan-shalawat-

nariyyah-fiqhaqidah/ 

Contoh yang lain dalam haul Al-Utsaimin dengan nama ‘Haflah Takrim yang 

diadakan pada bulan Januari 2010 lalu di sebuah hotel di Kairo di bawah 

naungan Duta Besar Saudi di Kairo, Hisham Muhyiddin, seorang pengagumnya 

menggubah sebuah syair: 

“Demi Allah, Seandainya segenap manusia membuat banyak perayaan untuk 

Syeikh Utsaimin, hal itu tidaklah mampu memenuhi hak beliau.” 

Mereka mengatakan, “itu syair seseorang. syair itu mewakili ucapan dirinya. Ia 

bukan wahyu dari langit. Terhadap syair demikian, ya perlu ditempuh cara 

takwil. Disini lebih tepat daripada Anda menakwilkan sifat-sifat Allah. 

sebagaimana yang mereka ungkapkan pada 

http://abisyakir.wordpress.com/2011/11/13/info-buku-baru-bersikap-adil-

kepada-wahabi/#comment-5559 

Memang salah satu ciri khas mereka yang taqlid buta kepada pemahaman 

(pendapat) Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat dalam perkara aqidah yakni 
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dalam memahami apa yang telah Allah Ta’ala sifatkan untuk diriNya selalu 

berpegang pada nash secara dzahir atau pemahamannya selalu dengan makna 

dzahir sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/12/02/taqlid-buta-otodidak/ 

Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayim Al Jauziyah mengingkari keberadaan 

makna majaz (makna metaforis), baik dalam Al Quran maupun dalam bahasa 

Arab. 

Bahkan Ibnul Qayim Al Jauziyah mengatakan bahwa majaz adalah thaghut yang 

ketiga (Ath thaghut Ats Tsalits), karena menurutnya dengan adanya majaz, 

akan membuka pintu bagi ahlu tahrif untuk menafsirkan ayat dan hadist 

dengan makna yang menyimpang sebagaimana penjelasan pada 

http://hanifnurfauzi.wordpress.com/2009/04/11/belajar-ushul-fiqh-makna-

haqiqi-dan-majazi/ 

Ulama Hanbali yang ternama, Al-Imam al-Hafizh al Alamah AbulFaraj 

Abdurrahman bin Ali bin al-Jawzi as- Shiddiqi al-Bakri atau yang lebih dikenal 

dengan Ibn al Jawzi dalam kitab berjudul Daf’u syubahat-tasybih bi-akaffi at-

tanzih contoh terjemahannya pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/dafu-syubah-imam-ibn-al-

jauzi.pdf menjelaskan bahwa, 

“sesungguhnya dasar teks-teks itu harus dipahami dalam makna lahirnya 

(makna dzahir) jika itu dimungkinkan, namun jika ada tuntutan takwil maka 

berarti teks tersebut bukan dalam dzahirnya tetapi dalam makna majaz 

(metaforis)” 

Kebutuhan takwil dengan ilmu balaghah seperti makna majaz timbul 

contohnya jika dipahami dengan makna dzahir akan mensifatkan Allah dengan 

sifat yang tidak layak atau tidak patut bagiNya. 

Jadi mereka yang memahami ayat-ayat mutasyabihat menolak takwil dengan 

ilmu balaghah dapat termasuk orang-orang yang berpendapat, berfatwa, 

beraqidah (beri’tiqod) tanpa ilmu sehingga akan sesat dan menyesatkan 

Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Abu Uwais berkata, telah 

menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari 

Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu 

sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan 

cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka 
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manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika 

mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan 

(HR Bukhari 98). 

Jadi permasalahan terbesar yang dapat menjerumuskan kekufuran dalam 

i’tiqod adalah cara mereka menetapkan sifat Allah yang selalu berpegang pada 

nash secara dzahir atau penetapan sifat Allah selalu berdasarkan makna dzahir 

Imam Ahmad ar-Rifa’i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-

Muayyad, “Sunu ‘Aqaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal 

Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika Min Ushulil Kufri”, “Jagalah aqidahmu dari 

berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, karena hal itu salah 

satu pangkal kekufuran”. 

Oleh karenanya lebih baik mensyaratkan bagi pondok pesantren, majelis tafsir, 

ormas-ormas yang mengaku Islam, lembaga kajian Islam maupun lembaga-

lembaga Islam lainnya termasuk lembaga Bahtsul Masail untuk dapat 

memahami dan beristinbat (menetapkan hukum perkara) dalam implementasi 

agama dan menghadapi permasalahan kehidupan dunia sampai akhir zaman 

yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits, wajib menguasai ilmu-ilmu yang 

terkait bahasa Arab atau ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, 

sharaf, balaghah (ma’ani, bayan dan badi’) ataupun ilmu untuk menggali 

hukum secara baik dan benar dari al Quran dan as Sunnah seperti ilmu ushul 

fiqih sehingga mengetahui sifat lafad-lafad dalam al Quran dan as Sunnah 

seperti ada lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, 

ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlaq, ada 

yang muqoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat. ada pula 

nasikh dan mansukh dan lain-lain sebagaimana yang telah disampaikan dalam 

tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/30/bacalah-dan-

istinbath/ 

Marilah kita mengingat kembali fatwa pendiri ormas Nahdlatul Ulama (NU), 

KH. Hasyim Asyari untuk untuk menghindari pemahaman Muhammad Abduh 

dan Rasyid Ridha maupun mereka yang meneruskan kebid’ahan Muhammad 

bin Abdul Wahab al-Najdi yang mengikuti dan menyebarluaskan pemahaman 

Ibnu Taimiyah sebelum bertaubat serta kedua muridnya, Ibnul Qoyyim Al 

Jauziah dan Abdul Hadi, sebagaimana yang termuat dalam Risalatu 

Ahlissunnah wal Jama’ah halaman 5-6 selengkapnya pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/08/risalah-aswaja.pdf 
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***** awal kutipan ***** 

Diantara mereka (sekte yang muncul pada kisaran tahun 1330 H.), terdapat 

juga kelompok yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. 

Mereka melaksanakan kebid’ahan Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, 

Ahmad bin Taimiyah serta kedua muridnya, Ibnul Qoyyim dan Abdul Hadi. 

Mereka mengharamkan hal-hal yang telah disepakati oleh orang-orang Islam 

sebagai sebuah kesunnahan, yaitu bepergian untuk menziarahi makam 

Rasulullah Saw. serta berselisih dalam kesepakatan-kesepakatan lainnya. 

Ibnu Taimiyah menyatakan dalam Fatawa-nya: “Jika seseorang bepergian 

dengan berkeyakinan bahwasanya mengunjungi makam Nabi Saw. sebagai 

sebuah bentuk ketaatan, maka perbuatan tersebut hukumnya haram dengan 

disepakati oleh umat Muslim. Maka keharaman tersebut termasuk perkara 

yang harus ditinggalkan.” 

Al-‘Allamah Syaikh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muth’i menyatakan dalam 

kitabnya Thathhir al-Fuad min Danas al-I’tiqad (Pembersihan Hati dari Kotoran 

Keyakinan) bahwa: “Kelompok ini sungguh menjadi cobaan berat bagi umat 

Muslim, baik salaf maupun khalaf. Mereka adalah duri dalam daging (musuh 

dalam selimut) yang hanya merusak keutuhan Islam.” 

Maka wajib menanggalkan/menjauhi (penyebaran) ajaran mereka agar yang 

lain tidak tertular. Mereka laksana penyandang lepra yang mesti dijauhi. 

Mereka adalah kelompok yang mempermainkan agama mereka. Hanya bisa 

menghina para ulama, baik salaf maupun khalaf 

Mereka menyatakan: “Para ulama bukanlah orang-orang yang terbebas dari 

dosa, maka tidaklah layak mengikuti mereka, baik yang masih hidup maupun 

yang telah meninggal.” Mereka menyebarkan (pandangan/asumsi) ini pada 

orang-orang bodoh agar tidak dapat mendeteksi kebodohan mereka 

Maksud dari propaganda ini adalah munculnya permusuhan dan kericuhan. 

Dengan penguasaan atas jaringan teknologi, mereka membuat kerusakan di 

muka bumi. Mereka menyebarkan kebohongan mengenai Allah, padahal 

mereka menyadari kebohongan tersebut. Menganggap dirinya melaksanakan 

amar makruf nahi munkar, merecoki masyarakat dengan mengajak untuk 

mengikuti ajaran-ajaran syariat dan menjauhi kebid’ahan. Padahal Allah Maha 

Mengetahui, bahwa mereka berbohong. 

***** akhir kutipan ******* 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/12/06/hilangnya-kisah-tawasul/ Page 13 

 

Dalam fatwa di atas, mereka menyatakan, “para ulama bukanlah orang-orang 

yang terbebas dari dosa, maka tidaklah layak mengikuti mereka, baik yang 

masih hidup maupun yang telah meninggal.” 

Pernyataan mereka tersebut, pada kenyataannya adalah ajakan untuk merujuk 

atau “kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah” bersandarkan mutholaah 

(menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran mereka sendiri 

meneladani ulama panutan mereka sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/12/05/tetapi-semakin-jauh/ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,“Barangsiapa menguraikan Al 

Qur’an dengan akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya 

dia telah berbuat kesalahan”. (HR. Ahmad). 

Ibnu Taimiyyah yang menjadi ulama panutan bagi Muhammad bin Abdul 

Wahhab termasuk ulama dari kalangan otodidak (shahafi) seperti contoh 

informasi dari kalangan mereka sendiri 

http://zakiaassyifa.wordpress.com/2011/05/10/biografi-tokoh-islam/ 

***** awal kutipan ****** 

Ibn Taimiyyah juga seorang otodidak yang serius. Bahkan keluasan wawasan 

dan ketajaman analisisnya lebih terbentuk oleh berbagai literatur yang dia 

baca dan dia teliti sendiri. 

***** akhir kutipan ****** 

KH. Hasyim Asyari dalam fatwa di atas, mencontohkan mereka mengharamkan 

hal-hal yang telah disepakati oleh umat Islam sebagai sebuah kesunnahan, 

yaitu bepergian untuk menziarahi makam Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam maupun makam kaum muslim yang telah meraih maqamat 

(kedudukan atau derajat) dekat dengan Allah seperti para Wali Allah (kekasih 

Allah) atau para Shiddiqin, para Syuhada dan Sholihin karena mereka selalu 

berpegang atau memahami secara dzahir nash-nash seperti, sabda Rasulullah 

Janganlah mengadakan perjalanan kecuali menuju tiga masjid: Masjidil Haram, 

Masjidku ini(masjid Nabawi) dan masjidil Aqsha. (HR. Bukhari 1189 dan Muslim 

827) 

Mereka yang taqlid buta kepada Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa “Yang 

dikecualikan dalam hadits ini bukanlah masjid saja sebagaimana persangkaan 

kebanyakan orang, tetapi setiap tempat yang dijadikan taqarrub kepada Allah, 

baik berupa masjid, kuburan, atau selainnya”. Hal ini berdasarkan dalil yang 

diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata; “Aku berjumpa dengan Busyirah Ibnu 
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Abi Basyrah Al-Ghifary, lalu dia bertanya kepadaku: “Dari mana kamu ? 

jawabku: “Dari bukit Thur”, Dia berkata; “Seandainya aku mengetahui sebelum 

kepergianmu ke sana, niscaya engkau tidak akan jadi pergi ke sana, aku 

mendengar Rasulullah bersabda: ‘Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali 

ke tiga masjid” sebagaimana contoh yang dipublikasikan pada 

http://almanhaj.or.id/content/2926/slash/0/membongkar-kebohongan-

terhadap-syaikhul-islam-ibnu-taimiyah-1/ 

Mereka seolah-olah mengatakan bahwa Salafush Sholeh melarang berpergian 

jauh (safar) ke bukit Thur dengan berdalilkan sama dengan mereka. 

Mereka secara tidak langsung telah memfitnah Salafush Sholeh karena yang 

dilarang bukan berpergian jauh (safar) ke bukit Thur melainkan larangan 

berpergian untuk sholat di bukit Thur dengan mengharapkan keutamaan bukit 

Thur. 

Telah menceritakan kepada kami Hasyim berkata; telah menceritakan kepada 

kami Abdul Hamid berkata; telah menceritakan kepadaku Syahr berkata; aku 

mendengar Abu Sa’id Al Khudri; bahwa telah disebut-disebut disisinya shalat di 

bukit Thur, maka iapun berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

bersabda: “tidak sepantasnya hewan tunggangan dipaksakan bersusah-payah 

mendatangi satu masjid hanya untuk mendirikan shalat di dalamnya kecuali ke 

Masjidil Haram, Masjidil Aqsho dan masjidku ini (Musnad Ahmad 11181) 

Jelas dalam riwayat di atas bahwa yang diperingatkan adalah mengadakan 

perjalanan untuk shalat di bukit Thur. 

Jadi larangan “Janganlah kamu mengadakan perjalanah jauh kecuali kepada 

tiga masjid; masjidku ini dan masjidil haram dan masjid Al Aqsha” bukanlah 

larangan mengadakan perjalanan jauh (safar) secara umum termasuk larangan 

mengadakan perjalanan jauh (safar) untuk ziarah kubur. 

Kalau hadits tersebut merupakan larangan mengadakan perjalanan jauh (safar) 

secara umum maka terlarang pula untuk mengadakan perjalanan jauh (safar) 

terkait dengan menuntut ilmu, berdagang, wisata, berobat, berkunjung kepada 

saudara (silaturahhim) dan keperluan lainnya. 

Kalau dikatakan kecuali perjalanan jauh (safar) bukan dalam rangka taqarrub 

kepada Allah maka bagi kaum muslim selain ibadah mahdhah yakni ibadah 

ghairu mahdhah yang meliputi perkara muamalah, kebiasaan atau adat, 

dilakukan adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah. Pada hakikatnya tidak 

boleh dilakukan perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah sebagaimana yang 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/12/06/hilangnya-kisah-tawasul/ Page 15 

 

telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/20/menjauh-darinya/ 

Kesimpulannya, hadits tersebut hanya ingin menjelaskan, bahwa seseorang 

tidak usah bercapai-capai melakukan perjalanan jauh ke sebuah Masjid demi 

mencari kemuliaannya, kecuali menuju tiga masjid di atas. Nilai ibadah di 

semua Masjid selain ketiga masjid di atas adalah sama. 

Kesimpulan tersebut sesuai pula dengan hadits riwayat berikut ini yang secara 

khusus dan jelas menyebutkan “perjalanan ke masjid”, 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Tidak sepatutnya seseorang 

yang berjalan melakukan perjalanan ke masjid untuk melakukan shalat 

dalamnya selain masjidil haram, masjid aqsha dan masjidku ini (H.R. Ahmad.) 

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad dan aku telah 

mendengarnya dari Utsman bin Muhammad bin Abu Syaibah berkata; telah 

mencertiakan kepada kami Jarir dari Mughirah dari Ibrahim dari Sahm dari 

Qaza’ah dari Abu Sa’id Al Khudri, ia berkata; Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam bersabda: “Janganlah bersusah payah melakukan safar kecuali ke tiga 

masjid; masjidil haram, masjid Madinah dan masjidil aqsha.” Abu Sa’id berkata; 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengantar seorang laki-lai, lalu beliau 

bertanya: “Engkau mau kemana? ia menjawab, “Aku ingin pergi ke baitul 

maqdis”, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “sungguh, shalat di 

masjid ini lebih utama seribu kali shalat dari shalat di tempat lain kecuali 

masjidil haram” (Musnad Ahmad) 

Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa maksud hadits tersebut adalah tidak 

melakukan perjalanan ke masjid-masjid karena ta’dhim dan taqarrub dengan 

masjid tersebut kecuali tiga masjid yang tersebut dalam hadits. (Ibnu Hajar al-

Haitami, al-Jauhar al-Munaddham, Dar al-Jawami’ al-Kalam, Kairo, Hal. 31) 

Jadi hadits-hadits tersebut hanyalah melarang bersusah payah mengadakan 

perjalanan jauh (safar) untuk mendatangi masjid terkait dengan nilai 

keutamaan semata dan hukumnya pun tidak sampai haram (jika dilanggar 

berdosa) 

Kendati demikian, kita masih boleh mengunjungi sebuah Masjid yang berada 

jauh dari kita atau bahkan di luar negeri untuk mengenang sejarahnya dan 

dapat mendapatkan keberkahan di sana. 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/12/06/hilangnya-kisah-tawasul/ Page 16 

 

Jadi, bukan berarti dilarang secara mutlaq semua perjalanan selain kepada tiga 

masjid yang disebut dalam hadits tersebut. 

Begitupula Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering mengadakan 

perjalanan untuk mengunjungi Masjid Quba walaupun hanya berjarak dekat 

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khatab 

ra “Dahulu pada setiap hari Sabtu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

mengunjungi Masjid Quba berjalan kaki atau berkendaraan (HR Bukhari dan 

Muslim) 

Begitupula Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah juz 27 

hal. 111-112 sangat mengandalkan ungkapan Imam Malik ra untuk melarang 

menziarahi Rasulullah. 

Ibnu Taimiyah berkata yang artinya, “… bahkan Imam Malik dan yang lainnya 

membenci kata-kata, ‘Aku menziarahi kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam’ 

sedang Imam Malik adalah orang paling alim dalam bab ini, dan penduduk 

Madinah adalah paling alimnya wilayah dalam bab ini, dan Imam Malik adalah 

imamnya penduduk Madinah. Seandainya terdapat sunnah dalam hal ini dari 

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. yang di dalamnya terdapat lafaz 

‘menziarahi kuburnya’, niscaya tidak akan tersembunyi (tidak diketahui) hal itu 

oleh para ulama ahli Madinah dan penduduk sekitar makam beliau –demi 

bapak dan ibuku .” 

Imam Malik ra dengan perkataannya “aku membenci kata-kata, “Aku 

menziarahi kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam’ “ tidak bermaksud 

mengingkari sunnah Rasulullah tentang ziarah kubur. 

Imam Malik adalah orang yang sangat menghormati dan memuliakan 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia enggan naik 

kendaraan di kota Madinah karena menyadari bahwa tubuh Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam dikubur di tanah Madinah, sebagaimana ia 

nyatakan, “Aku malu kepada Allah Ta’ala untuk menginjak tanah yang di 

dalamnya ada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. dengan kaki hewan 

(kendaraan-red)” (lihat Syarh Fath al-Qadir, Muhammad bin Abdul Wahid As-

Saywasi, wafat 681 H., Darul Fikr, Beirut, juz 3, hal. 180). 

Rasa malu Imam Malik selain menghormati dan memuliakan Rasulullah, Beliau 

meyakini bahwa Rasulullah dan kaum muslim yang telah meraih maqamat 

(kedudukan atau derajat) dekat dengan Allah seperti para Wali Allah (kekasih 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/12/06/hilangnya-kisah-tawasul/ Page 17 

 

Allah) atau para Shiddiqin maupun Sholihin walaupun mereka telah wafat, 

tetap hidup seperti para syuhada 

Oleh karena penghormatan dan keyakinannya tersebut Imam Malik membenci 

perkataan “menziarahi kubur Rasulullah” dan menyukai mengatakannya 

seperti dengan “mendatangi Rasullah” 

Jadi adalah fitnah bagi orang-orang yang menyandarkan perkataan kepada 

Imam Malik bahwa Beliau membenci atau melarang ziarah kubur Rasulullah 

Imam Ibnu Hajar al-Asqallani, di dalam kitab Fathul-Bari juz 3 hal. 66, 

menjelaskan, bahwa Imam Malik membenci ucapan “aku menziarahi kubur 

Nabi shallallahu alaihi wasallam.” adalah karena semata-mata dari sisi adab, 

bukan karena membenci amalan ziarah kuburnya. Hal tersebut dijelaskan oleh 

para muhaqqiq (ulama khusus) mazhabnya. Dan ziarah kubur Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam adalah termasuk amalan yang paling afdhal dan 

pensyari’atannya jelas, dan hal itu merupakan ijma’ para ulama 

Bahkan untuk membenarkan kesalahpahaman dalam memahami Al Qur’an 

dan As Sunnah, mereka melakukan tahrif (perubahan) pada kitab-kitab ulama 

terdahulu seperti kitab Ash Shobuni yang berjudul ‘Aqidah as-Salaf Ashab al-

Hadits dirubah perkataan “ziarah kubur Nabi” menjadi “ziarah masjid Nabi” 

atau dibiarkan dalam tulisan “ziarah kubur Nabi” namun diberi catatan bahwa 

kata “ziarah kubur Nabi“ adalah salah (walaupun naskah aslinya memang 

tertulis seperti itu). 

Begitupula kitab karya Imam an Nawawi; “al Adzkar” tidak luput dari 

pentahrifan (perubahan) mereka. Contohnya sebuah bab semula berjudul: 

Pasal: Dalam menjelaskan tentang ziarah ke makam Rasulullah 

Berubah menjadi 

Pasal: Dalam menjelaskan tentang ziarah ke masjid Rasulullah 

Ibnu Hajar al Haitami (W. 974 H) dalam karyanya Hasyiyah al Idlah fi Manasik al 

Hajj Wa al ‘Umrah li an-Nawawi, hal. 214 menyatakan tentang pendapat Ibnu 

Taimiyah yang mengingkari kesunnahan safar (perjalanan) untuk ziarah ke 

makam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: 

“Janganlah tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunnahan 

ziarah ke makam Rasulullah, karena sesungguhnya ia adalah seorang hamba 
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yang disesatkan oleh Allah seperti dikatakan oleh al ‘Izz ibn Jama’ah. At-Taqiyy 

as-Subki dengan panjang lebar juga telah membantahnya dalam sebuah tulisan 

tersendiri. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan 

terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah 

mencaci Allah, Maha Suci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan atheis. 

Ibnu Taimiyah menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah, ia menyatakan 

Allah memiliki arah, yad, rijl, ‘ayn (dengan makna dzahir anggota badan) dan 

hal-hal buruk yang lain. Karenanya, Ibnu Taimiyah telah dikafirkan oleh banyak 

para ulama, semoga Allah memperlakukannya dengan keadilan-Nya dan tidak 

menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta yang dilakukannya 

terhadap Syari’at Allah yang mulia ini.” 

Oleh karena mereka taqlid buta kepada Ibnu Taimiyyah, ilmu mereka hanya 

sebatas yang dzahir sehingga mereka belum beriman bahwa Rasulullah adalah 

penduduk langit yang paling utama dan menganggap Rasulullah “tidak dapat 

mendengar” karena mereka mengingkari makna majaz sehingga salah 

memahami firman Allah yang artinya 

“dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. 

Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-

Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur 

dapat mendengar” (QS Faathir [45]:22) 

Para mufassir (ahli tafsir) menyampaikan bahwa “kamu sekali-kali tiada 

sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar” adalah 

dalam makna majaz (kiasan) yang maknanya adalah Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang musyrikin 

yang telah mati hatinya. 

Kata “mendengar” di ayat tersebut adalah makna majaz yang artinya 

“menerima ajakan”. 

Allah Azza wa Jalla menjadikan orang-orang kafir seperti orang mati yang tak 

bisa mengikuti bila ada yang mengajaknya. 

Orang yang mati, walaupun bisa mengerti dan memahami maknanya, namun 

tetap tak bisa menjawab ucapan dan melaksanakan apa yang 

diperintahkanNya serta menjauhi apa yang dilarangNya. 

Seperti orang kafir yang dijelaskan dalam firmanNya yang artinya 
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“kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah 

menjadikan mereka dapat mendengar. dan Jikalau Allah menjadikan mereka 

dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka 

memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). (Q.S Al Anfaal [8] :23) 

“Maka Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang 

mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat 

mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang* (Q.S Ar Ruum: 

[30]: 52) 

Orang-orang kafir itu disamakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang 

mati yang tidak mungkin lagi “mendengar” yakni menerima atau mengikuti 

ajakan. Begitupula orang-orang kafir itu disamakan dengan orang-orang tuli 

yang tidak bisa “mendengar” (menerima atau mengikuti ajakan) sama sekali 

apabila mereka sedang membelakangi kita. 

Oleh karenanya jangan sampai pendengaran kita seperti pendengaran orang 

yang telah mati atau orang kafir yaitu mendengar dan memahami makna dari 

ajakan orang untuk berbuat kebaikan, namun tidak dapat menjawab atau 

melaksanakan perintah dan laranganNya. 

Sedangkan orang-orang yang telah wafat pada kenyataannya dapat 

mendengar apa yang orang masih hidup bicarakan dan dapat melihat apa yang 

dilakukan orang yang masih hidup namun mereka tidak dapat menjawab atau 

berkomunikasi secara langsung. 

Dari Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam 

meninggalkan jenazah perang Badar tiga kali, setelah itu beliau mendatangi 

mereka, beliau berdiri dan memanggil-manggil mereka, beliau bersabda: Hai 

Abu Jahal bin Hisyam, hai Umaiyah bin Khalaf, hai Utbah bin Rabi’ah, hai 

Syaibah bin Rabi’ah, bukankah kalian telah menemukan kebenaran janji Rabb 

kalian, sesungguhnya aku telah menemukan kebenaran janji Rabbku yang 

dijanjikan padaku. Umar mendengar ucapan nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, 

ia berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana mereka mendengar dan bagaimana 

mereka menjawab, mereka telah menjadi bangkai? Beliau bersabda: Demi Dzat 

yang jiwaku berada ditanganNya, kalian tidak lebih mendengar ucapanku 

melebihi mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. (HR Muslim 5121) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Tidak seorangpun yang 

mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya (untuk 

mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia 
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berdiri meninggalkan kuburan itu.” (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam 

kitab Al-Qubûr). 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Tidak seorang pun melewati 

kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di dunia, lalu 

orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahuinya 

dan menjawab salamnya itu.” (Hadis Shahih riwayat Ibnu Abdul Bar dari Ibnu 

Abbas di dalam kitab Al-Istidzkar dan At-Tamhid). 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya perbuatan 

kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang telah 

meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar 

gembira, namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: “Ya Allah, 

janganlah engkau matikan mereka sampai Engkau memberikan hidayah 

kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah kepada kami.” (HR. 

Ahmad dalam musnadnya). 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Hidupku lebih baik buat 

kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan 

mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika 

aku menemukan kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan 

keburukan aku memohonkan ampunan kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini 

diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma’il al Qaadli pada Juz’u al Shalaati ‘ala al Nabiyi 

Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma’u al 

Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih. 

Jadi ahli kubur dapat mendengar dan mendoakan orang yang masih hidup 

namun amal perbuatan mereka tidak diperhitungkan lagi. 

Umat Islam setiap hari selalu bertawasul dengan Rasulullah yang sudah wafat 

dengan mengucapkan “ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU WA 

RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH,” 

Sejak dahulu kala, para Sahabat bertawasul 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 bertawasul 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) 
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Namun kemudian Rasulullah menyederhanakan ucapan tawasulnya dengan 

ucapan 

“ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALA ‘IBAADILLAAHISH SHAALIHIIN” 

(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“ 

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) 

Oleh karenanya berdoa setelah sholat lebih mustajab karena sholat berisikan 

pujian kepada Allah, bertawasul dengan bershalawat kepada Nabi -shallallahu 

alaihi wasallam dan tawasul dengan hamba-hamba yang shalih baik di langit 

maupun di bumi 
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Begitupula dalam susunan doa setelah sholat, sebelum doa inti, kita 

bertawasul dengan memohonkan ampunan kepada kaum muslim yang telah 

wafat. 

“Astaghfirullahalazim li wali waa lidaiya wali jami il muslimina wal muslimat 

wal mukminina wal mukminat al ahya immin hum wal amwat” 

“Ampunilah aku ya Allah yang Maha Besar, kedua ibu bapaku, semua muslimin 

dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang telah 

mati.” 

Di atas telah disampaikan bahwa para Sahabat pada awalnya bertawasul 

dengan penduduk langit dengan menyebut nama mereka satu persatu , 

ASSALAAMU ‘ALAA FULAAN WA FULAAN 

Pada peristiwa mi’raj , Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dipertemukan 

dengan para Nabi terdahulu yang telah menjadi penduduk langit. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “kami meneruskan perjalanan 

sehingga sampai di langit keenam, lalu aku menemui Nabi Musa dan memberi 

salam kepadanya. Dia segera menjawab, ‘Selamat datang wahai saudara yang 

dan nabi yang shalih.’ Ketika aku meningalkannya, dia terus menangis. Lalu dia 

ditanya, ‘Apakah yang menyebabkan kamu menangis? ‘ dia menjawab, ‘Wahai 

Tuhanku! Kamu telah mengutus pemuda ini setelahku, tetapi umatnya lebih 

banyak memasuki Surga daripada umatku” (HR Muslim 238) 

Rasulullah bersabda “Maka Allah pun mengangkatnya untukku agar aku dapat 

melihatnya. Dan tidaklah mereka menanyakan kepadaku melainkan aku pasti 

akan menjawabnya. Aku telah melihat diriku bersama sekumpulan para Nabi. 

Dan tiba-tiba aku diperlihatkan Nabi Musa yang sedang berdiri melaksanakan 

shalat, ternyata dia adalah seorang lelaki yang kekar dan berambut keriting, 

seakan-akan orang bani Syanuah. Aku juga diperlihatkan Isa bin Maryam yang 

juga sedang berdiri melaksanakan shalat. Urwah bin Mas’ud Ats Tsaqafi adalah 

manusia yang paling mirip dengannya. Telah diperlihatkan pula kepadaku Nabi 

Ibrahim yang juga sedang berdiri melaksanakan shalat, orang yang paling mirip 

denganya adalah sahabat kalian ini; yakni diri beliau sendiri. Ketika waktu 

shalat telah masuk, akupun mengimami mereka semua. Dan seusai 

melaksanakan shalat, ada seseorang berkata, ‘Wahai Muhammad, ini adalah 

malaikat penjaga api neraka, berilah salam kepadanya! ‘ Maka akupun 

menoleh kepadanya, namun ia segera mendahuluiku memberi salam (HR 

Muslim 251) 
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Penduduk langit sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah ditemui sedang 

sholat karena penduduk langit selalu mengingat dan berzikir kepada Allah 

Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Semua yang berada di langit dan yang 

berada di bumi bertasbih kepada Allah, Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.” (QS Al Hadid [57]:1) 

Al-Baihaqi dalam kitab Hayatul Anbiya’ mengeluarkan hadis dari Anas 

radhiyallahuanhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam, bersabda: “Para nabi hidup 

di kubur mereka dalam keadaan mengerjakan shalat.” 

Penduduk langit mereka hidup sebagaimana para syuhada 

Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, 

”Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan 

Allah (syuhada), (bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu 

hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.” (QS Al Baqarah [2]: 154 ) 

”Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah 

(syuhada) itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat 

rezki.” (QS Ali Imran [3]: 169) 

“Orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah adalah: Para nabi, para 

shiddiqin, para syuhada’ dan orang-orang shalih, mereka itulah sebaik-baik 

teman“. (QS An Nisaa [4]: 69) 

Imam al-Baihaqi telah membahas sepenggal kehidupan para Nabi. Ia 

menyatakan dalam kitab Dalailun Nubuwwah: “Para nabi hidup di sisi Tuhan 

mereka seperti para syuhada.” 

Al-Baihaqi mengeluarkan hadis dari Anas ra: Nabi shallallahu alaihi wasallam 

bersabda, “Sesungguhnya para nabi tidaklah ditinggalkan di dalam kubur 

mereka setelah empat puluh malam, akan tetapi mereka shalat di hadapan 

Allah Subhanahu wa Ta’ala sampai ditiupnya sangkakala.” Sufyan 

meriwayatkan dalam al-Jami’, ia mengatakan: “Syeikh kami berkata, dari 

Sa’idbin al-Musayyab, ia mengatakan, “Tidaklah seorang nabi itu tinggal di 

dalam kuburnya lebih dari empat puluh malam, lalu ia diangkat.” 

Al-Baihaqi menyatakan, atas dasar inilah mereka layaknya seperti orang hidup 

kebanyakan, sesuai dengan Allah menempatkan mereka. ‘Abdur Razzaq dalam 

Musnadnya meriwayatkan dari as-Tsauri, dari Abil Miqdam, dari Sa’id bin 
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Musayyab, ia berkata: “Tidaklah seorang nabi mendiami bumi lebih dari empat 

puluh hari.” Abui Miqdam meriwayatkan dari Tsabit bin Hurmuz al-Kufi, 

seorang syeikh yang shaleh, Ibn Hibban dalam Tarikhnya dan Thabrani dalam 

al-Kabir serta Abu Nua’im dalam al-Hilyah, dari Anas ra berkata: Rasulullah saw 

bersabda: “Tidaklah seorang nabi pun yang meninggal, kemudian mendiami 

kuburnya kecuali hanya empat puluh hari.” 

Abu Manshur ‘Abdul Qahir bin Thahir al-Baghdadi mengatakan: “Para sahabat 

kami yang ahli kalam al-muhaqqiqun berpendapat bahwa Nabi kita 

Muhammad shallallahu alaihi wasallam hidup setelah wafatnya. Adalah beliau 

shallallahu alaihi wasallam bergembira dengan ketaatan ummatnya dan 

bersedih dengan kemaksiatan mereka, dan beliau membalas shalawat dari 

ummatnya.” Ia menambahkan, “Para nabi alaihi salam tidaklah dimakan oleh 

bumi sedikit pun. Nabi Musa alaihi salam sudah meninggal pada masanya, dan 

Nabi kita mengabarkan bahwa beliau melihat ia shalat di kuburnya. Disebutkan 

dalam hadis yang membahas masalah mi’raj, bahwasanya Nabi Muhammad 

shallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihisalam di langit ke empat 

serta melihat Adam dan Ibrahim. Jika hal ini benar adanya, maka kami 

berpendapat bahwa Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam juga 

hidup setelah wafatnya, dan beliau dalam kenabiannya.” 

Penduduk langit juga bisa menyaksikan dan mengenal hamba-hamba kekasih 

Tuhan di bumi sebagaimana dinyatakan Rasulullah, “Sesungguhnya para 

penghuni langit mengenal penghuni bumi yang selalu mengingat dan berzikir 

kepada Allah bagaikan bintang yang bersinar di langit.” 

Dalam Al Qur’an dinyatakan dalam ayat, “Untuk mereka kabar gembira waktu 

mereka hidup di dunia dan di akhirat.” (QS Yunus/10:64). 

Para ulama tafsir mengomentari ayat ini sesuai dengan pengalaman sahabat 

Nabi Muhammad, Abu Darda’, yang menanyakan apa maksud ayat ini. 

Rasulullah menjelaskan, “Yang dimaksud ayat ini ialah mimpi baik yang dilihat 

atau diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepadanya.” 

Dalam ayat lain lebih jelas lagi Allah berfirman, “Allah memegang jiwa (orang) 

ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu 

tidurnya.” (QS al-Zumar [39]:42). 

Rasulullah bersabda, “sebagaimana engkau tidur begitupulah engkau mati, dan 

sebagaimana engkau bangun (dari tidur) begitupulah engkau dibangkitkan 

(dari alam kubur)” 
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Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membukakan kepada kita salah 

satu sisi tabir kematian. Bahwasanya tidur dan mati memiliki kesamaan, ia 

adalah saudara yang sulit dibedakan kecuali dalam hal yang khusus, bahwa 

tidur adalah mati kecil dan mati adalah tidur besar. 

Penduduk langit seperti para Nabi yang ditemui oleh Rasulullah dalam bentuk 

ruh atau bentuk jiwa (an nafs) mereka yang sesuai dengan sebaik-baik bentuk 

jasad mereka. 

Begitu juga para kekasih Allah (wali Allah) yang masih hidup atas kehendakNya 

dapat berjumpa dan berguru dengan penduduk langit, termasuk dengan 

Rasulullah yang sudah wafat. 

Jadi penduduk langit dapat bertemu dengan manusia yang masih hidup. 

Abdullah Ibnu Abbas r.a. pernah berkata, “ruh orang tidur dan ruh orang mati 

bisa bertemu diwaktu tidur dan saling berkenalan sesuai kehendak Allah 

Subhanahu wa Ta’ala kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta’ala yang 

menggenggam ruh manusia pada dua keadaan, pada keadaan tidur dan pada 

keadaan matinya.” 

Ibnu Zaid berkata, “Mati adalah wafat dan tidur juga adalah wafat”. 

Al-Qurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya 

mengatakan: “Kematian bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian 

merupakan perpindahan dari satu keadaan (alam) kepada keadaan (alam) 

lain.” 

Para ulama Allah yang kasyaf mengabarkan bahwa secara garis besar alam 

terdiri dari 

alam nasut (alam mulk / alam jasad) 

alam malakut (alam mitsal) 

alam jabarut (alam ruh) 

alam lasut 

Alam lasut adalah alam derajat/tingkatan/maqom nya di atas Alam Jabarut 

Alam Jabarut, adalah alam yang “paling dekat” dengan aspek-aspek 

Ketuhanan, penghuni alam Jabarut adalah ‘sesuatu yang bukan Allah dalam 

aspek Ahadiyyah’, melainkan derivasi (turunan) dari aspek Ahadiyyah yang 
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tertinggi selain apa pun yang ada. Misal penghuni alam ini adalah Nafakh Ruh 

(Tiupan Ruh Allah) yang mampu manghidupkan jasad, Ruh Al-Quds. 

Alam Malakut adalah suatu alam yang tingkat kedekatan dengan aspek 

Allahnya lebih rendah dari Alam Jabarut, namun masih lebih tinggi dari Alam 

Mulk. 

Baik Alam Jabarut maupun Alam Malakut, keduanya adalah realitas/wujud 

yang tidak dapat ditangkap oleh indera jasadiah kita. 

Indera jasad biasanya hanya bisa menangkap sesuatu yang terukur secara 

jasad, sedang Alam Jabarut dan Alam Malakut memiliki ukuran melampui 

ukuran jasad. Misal penghuni Alam Malakut adalah malaikat, An-nafs (jiwa). 

Alam Mulk, adalah alam yang tingkat kedekatannya dengan aspek Allah adalah 

yang paling rendah. Dalam wujudnya terbagi menjadi 2, yang tertangkap oleh 

indera jasad dan yang gaib (dalam arti tidak tertangkap/terukur) bagi indera 

jasad. 

Jadi karena keterbatasan indera jasad kita, ada wujud yang sebetulnya bukan 

penghuni alam-alam yang lebih tinggi dari alam mulk, tetapi juga tidak 

tertangkap kemampuan indera jasad. 

Yang terukur oleh indera jasad contohnya tubuh/jasad manusia, jasad hewan, 

jasad tumbuhan. 

Sedangkan penghuni alam mulk yang tidak terukur oleh indera jasad 

contohnya adalah jin dengan segala kehidupannya. Jin dengan segala 

kehidupannya bisa dimengerti oleh indera-indera malakuti (indera-indera an-

nafs/jiwa) 

Para ulama menyebut alam fisik ini sebagai alam nasut (alam mulk), alam yang 

bisa kita lihat dan kita raba, Kita dapat menggunakan pancaindera kita untuk 

mencerapnya. 

Sementara itu, an nafs (jiwa) kita hidup di alam ghaib (metafisik), tidak terikat 

dalam ruang dan waktu. Para ulama menyebut alam ini alam malakut. 

Jiwa (an nafs) kita, karena berada di alam malakut, tidak dapat dilihat oleh 

mata lahir kita. Jiwa (an nafs) adalah bagian batiniah dari diri kita. Ia hanya 

dapat dilihat oleh mata batin (ain bashirah). 
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Jadi manusia terdiri dari ruh di alam jabarut, jiwa (an nafs) di alam malakut dan 

jasad di alam mulk 

Jiwa (an nafs) juga memliki bentuk seperti jasad. Jiwa (an nafs) akan tumbuh 

dengan memakan cahaya ruh (amr Allah), sabda-sabda Allah, perintah-

perintah Allah. 

Oleh karenanya kita kenal ungkapan “bangunlah jiwanya (an nafs) bangunlah 

badannya (jasad)” 

Sering dikatakan sebagai “bentuk ruh” sebenarnya adalah bentuk jiwa (an nafs) 

yang terbentuk dari amal kebaikan (amal sholeh) . 

Bentuk ruh atau bentuk jiwa (an nafs) yang terbentuk bagi manusia yang 

sempurna atau muslim yang berakhlakul karimah adalah serupa dengan 

bentuk jasadnya yang terbaik, mereka yang sudah dapat mengalahkan nafsu 

hewani atau nafsu syaitan. 

Imam Malik ra berkata: “Ruh manusia yang sholeh itu sama saja bentuknya 

dengan jasad lahirnya.” 

Khuluq -dalam bahasa Arab- berarti akhlak. Dalam teori akhlak dari Al-Ghazali, 

orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, akan memiliki bentuk ruh yang 

berbentuk babi; orang yang pendengki dan pendendam akan memiliki ruh yang 

berbentuk binatang buas; orang yang selalu mencari dalih buat membenarkan 

kemaksiatannya akan mempunyai ruh yang berbentuk setan (monster) dan 

seterusnya. 

Oleh karenanya untuk memperindah bentuk ruh atau bentuk jiwa (an nafs) 

kita, kita harus melatihkan akhlak yang baik. Meningkatkan kualitas spiritual, 

berarti mernperindah akhlak kita. Kita dapat simpulkan dari doa ketika 

bercermin. “Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi.’ (Ya Allah, 

sebagaimana Engkau indahkan tubuhku, indahkan juga akhlakku) 

Ada sebagian di antara manusia yang dapat melihat bentuk ruh atau bentuk 

jiwa (an nafs) dirinya atau orang lain. Mereka dapat menengok ke alam 

malakut. Kemampuan itu diperoleh karena mereka sudah melatih mata 

batinya dengan riyadhah kerohanian atau karena anugrah Allah Ta’ala (al-

mawahib al-rabbaniyyah). 

Para Nabi, para wali Allah (shiddiqin), dan orang-orang sholeh seringkali 

mendapat kesempatan melihat ke alam malakut itu. 
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Ditanyakan kepada Imam Ibn Hajar Al-Haitami (semoga Allah memberikan 

kemanfaatan atas ilmunya), “Apakah mungkin zaman sekarang seseorang 

dapat berkumpul dengan Nabi sallallaahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan 

terjaga dan mengambil Ilmu langsung dari beliau?” 

Imam Ibn Hajar menjawab: ”Ya, hal itu dapat terjadi, dan telah dijelaskan 

bahwa berkumpul dan mengambil ilmu dari Nabi secara langsung adalah 

sebagian dari karomah wali-wali Allah seperti Imam al-Ghozali, Al-Barizi, Taaj 

ad-Diin as-Subki, dan al-‘Afiif al-Yafi’i yang mana mereka adalah ulama-ulama 

madzhab Syafi’i, serta Qurthubi dan Ibn Abi Jamroh yang mana mereka adalah 

ulama-ulama madzhab Maliki. 

Dan dikisahkan, bahwasanya ada Wali Allah menghadiri majlis ilmunya seorang 

yang faqih, kemudian seorang faqih yang sedang mengajar tersebut 

meriwayatkan sebuah hadits, lalu Wali tersebut berkata, “Hadits itu bathil.” 

Maka Sang faqih pun berkata, “Bagaimana bisa engkau mengatakan kalau 

hadits ini bathil, dari siapa?” 

Sang Wali menjawab, “Itu Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam sedang berdiri di 

hadapanmu dan Beliau bersabda: [Inniy lam aqul hadzal hadits] -Sesungguhnya 

aku tidak mengucapkan hadist ini-“ 

Lalu faqih tersebut dibukakan hijabnya dan beliau pun dapat melihat Nabi 

shallallaahu ‘alaihi wa sallam. (al-Fatawa al-Haditsiyyah li Ibn Hajar al-Haitami) 

Pada suatu waktu Hasan al Qassab dan kawannya datang berziarah ke kuburan 

muslimin. Setelah mereka memberi salam kepada ahli kubur dan 

mendoakannya, mereka kembali pulang. Di perjalanan ia bertemu dengan 

salah satu temannya dan berkata kepada Hasan al-Qassab : “Ini hari adalah 

hari Senin. Coba kamu bersabar, karena menurut Salaf bahwa ahli kubur 

mengetahui kedatangan kita di hari Jumat dan sehari sebelumnya atau sehari 

sesudahnya” 

al-Imam Sofyan al-Tsauri.rhm telah diberitahukan dari al-Dhohhak bahwa siapa 

yang berziarah kuburan pada hari Juma’t dan Sabtu sebelum terbit matahari 

maka ahli kubur mengetahui kedatangannya. Hal itu karena kebesaran dan 

kemuliaan hari Juma’t. 

Diriwayatkan salah satu dari keluarga Asem al Jahdari pernah bermimpi 

melihatnya dan berkata kepadanya : “ Bukankan kamu telah meninggal dunia? 

Dan dimana kamu sekarang? “ Asem berkata : “ Saya berada di antara kebun-

kebun sorga. Saya bersama teman-teman saya selalu berkumpul setiap malam 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/12/06/hilangnya-kisah-tawasul/ Page 29 

 

Juma’t dan pagi hari Juma’t di tempat Abu Bakar bin Abdullah al Muzni. Di sana 

kita mendapatkan berita-berita tentang kamu di dunia. Kemudian saudaranya 

yang bermimpi bertanya : “Apakan kalian berkumpul dengan jasad-jasad kalian 

atau dengan ruh-ruh kalian? “ Maka mayyit itu ( Asem al-Jahdari ) berkata : “ 

Tidak mungkin kami berkumpul dengan jasad-jasad kami karena jasad- jasad 

kami telah usang. Akan tetapi kami berkumpul dengan ruh-ruh kami “.. 

Kemudian ditanya : “Apakah kalian mengetahui kedatangan kami ? “. Maka 

dijawab : “ Ya!.. Kami mengetahui kedatangan kamu pada hari Juma’t dan pagi 

hari Sabtu sampai terbit matahari “. Kemudan ditanya : “ Kenapa tidak semua 

hari-hari kamu mengetahui kedatangan kami? “. Ia (mayyit) pun menjawab : “ 

Ini adalah dari kebesaran dan keafdholan hari Juma’t “. 

Ibunya Utsman al Tofawi disaat datang sakaratul maut, berwasiat kepada 

anaknya : “Wahai anakku yang menjadi simpananku di saat datang hajatku 

kepadamu. Wahai anakku yang menjadi sandaranku disaat hidupku dan 

matiku. Wahai anakku janganlah kamu lupa padaku menziarahiku setelah 

wafatku“. Setelah ibunya meninggal dunia, ia selalu datang setiap hari Juma’t 

kekuburannya, berdoa dan beristighfar bagi arwahnya dan bagi arwah semua 

ahli kubur. Pernah suatu hari Utsman al Tofawi bermimpi melihat ibunya dan 

berkata : “Wahai anakku sesunggunya kematian itu suatu bencana yang sangat 

besar. Akan tetapi, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada-Nya sesungguhnya 

aku sekarang berada di Barzakh yang penuh dengan kenikmatan. Aku duduk di 

tikar permadani yang penuh dengan dengan sandaran dipan-dipan yang dibuat 

dari sutera halus dan sutera tebal. Demikianlah keadaanku sampai datangnya 

hari kebangkitan”.. 

Utsman al Tofawi bertanya : “ Ibu!.. Apakah kamu perlu sesuatu dari ku ? “ 

Ibunya pun menjawab : “Ya!..Kamu jangan putuskan apa yang kamu telah 

lakukan untuk menziarahiku dan berdoa bagiku. Sesungguhnya aku selalu 

mendapat kegembiraan dengan kedatanganmu setiap hari Juma’t. Jika kamu 

datang ke kuburanku semua ahli kubur menyambut kedatanganmu dengan 

gembira“. 

Pada zaman paceklik, Bisyir bin Mansur.rhm selalu datang ke kuburan 

muslimin dan menghadiri sholat jenazah. Di sore harinya seperti biasa dia 

berdiri di muka pintu kuburan dan berdoa : “Ya Allah berikan kepada mereka 

kegembiraan di saat mereka merasa kesepian. Ya Allah berikan kepada mereka 

rahmat di saat mereka merasa menyendiri. Ya Allah ampunilah dosa-dosa 

mereka dan terimalah amal-amal baik mereka “. Basyir berdoa di kuburan 

tidak lebih dari doa-doa yang tersebut diatas. Pernah satu hari, dia lupa tidak 

datang ke kuburan karena kesibukannya dan tidak berdoa sebagaimana ia 

berdoa setiap hari untuk ahli kubur.. Pada malam harinya dia bermimpi 
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bertemu dengan semua ahli kubur yang selalu di ziarahinya. Mereka berkata : 

“Kami terbiasa setiap hari diberikan hadiah darimu dengan doa-doa. maka 

janganlah kamu putuskan doa-doa itu“. 

al-Fadhel bin Muaffaq disaat ayahnya meninggal dunia, sangat sedih sekali dan 

menyesalkan kematiannya. Setelah dikubur, ia selalu menziarahinya hampir 

setiap hari. Kemudian setelah itu mulai berkurang dan malas karena 

kesibukannya. Pada suatu hari dia teringat kepada ayahnya dan segera 

menziarahinya. Disaat ia duduk disisi kuburan ayahnya, ia tertidur dan melihat 

seolah-olah ayahnya bangun kembali dari kuburan dengan kafannya. Ia 

menangis saat melihatnya. Ayahnya berkata : “wahai anakku kenapa kamu lalai 

tidak menziarahiku? Al-Fadhel berkata : “ Apakah kamu mengetahui 

kedatanganku? ” Ayahnya pun menjawab : “ Kamu pernah datang setelah aku 

dikubur dan aku mendapatkan ketenangan dan sangat gembira dengan 

kedatanganmu begitu pula teman-temanku yang di sekitarku sangat gembira 

dengan kedatanganmu dan mendapatkan rahmah dengan doa-doamu”. Mulai 

saat itu ia tidak pernah lepas lagi untuk menziarahi ayahnya. 

Oleh karenanya bagi umat Islam yang tidak lagi memiliki waktu untuk 

menziarahi ahli kubur setiap hari Jum’at maka untuk menjaga tali silaturahmi 

dapat mengirimi hadiah bacaan setiap malam Jum’at. 

Jadi mereka yang melarang (mengharamkan) hadiah bacaan Yasin setiap 

malam Jum’at maka ketika mereka di alam barzakh (alam penantian) yang 

sangat lebih lama dari alam dunia dalam kesendirian karena tidak ada yang 

bersilaturahmi. 

Ada dari mereka yang bertanya: “Kenapa ziarah maqam Auliya’? Sedangkan 

mereka tiada memberi kuasa apa-apa dan tempat meminta hanya pada Allah!” 

Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz menjawab: 

“Benar wahai saudaraku aku juga sama pegangan denganmu bahwa mereka 

tiada mempunyai kekuasaan apa-apa. 

Tetapi sedikit perbedaan aku dengan dirimu, karena aku lebih senang 

menziarahi mereka karena bagiku mereka tetap hidup dalam membangkitkan 

jiwa yang mati ini kepada cinta Tuhan. 

Tapi aku juga heran, kenapa engkau tiada melarang aku menziarahi ahli dunia, 

mereka juga tiada kuasa apa-apa. Malah mematikan hati. Yang hidupnya 
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mereka bagiku seperti mayat yang berjalan. Kediaman mereka adalah pusara 

yang tiada membangkitkan jiwa pada cinta Tuhan. 

Kematian dan kehidupan di sisi Allah adalah jiwa. Banyak mereka yang dilihat 

hidup tapi sebenarnya mati, banyak mereka yang dilihat mati tapi sebenarnya 

hidup, banyak yang menziarahi pusara terdiri dari orang yang mati sedangkan 

dalam pusara itulah orang yang hidup. 

Aku lebih senang menziarahi maqam kekasih Allah dan para syuhada walaupun 

hanya pusara, tetapi ia mengingatkan aku akan kematian kerena ia 

mengingatkan aku bahwa hidup adalah perjuangan. Karena aku dapat melihat 

jiwa mereka ada kuasa cinta yang hebat sehingga mereka dicintai oleh Tuhan 

lantaran kebenarannya cinta. 

Wahai saudarakuku ziarah maqam auliya’, karena pada maqam mereka ada 

cinta, lantaran cinta Allah pada mereka seluruh tempat persemadian mereka 

dicintai Allah. 

Cinta tiada mengalami kematian, ia tetap hidup dan terus hidup dan akan 

melimpah kepada para pencintanya. Aku berziarah karena sebuah cinta 

mengambil semangat mereka agar aku dapat mengikuti mereka dalam 

mujahadahku, mengangkat tangan di sisi maqam mereka bukan meminta 

kuasa dari mereka, akan tetapi memohon kepada Allah agar aku juga dicintai 

Allah sebagaimana mereka dicintai Allah.” 

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


