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Janganlah mengingkari 

karomah para Wali Allah 

Kita sebaiknya tidak mengingkari 

karomah para kekasih Allah 

(Wali Allah) 

Pengertian karomah adalah 

sesuatu di luar kebiasaan yang 

dikaruniakan oleh Allah kepada 

yang dikehendakiNya yakni para 

kekasih Allah (wali Allah) selain 

para Nabi. 

Imam Abu Bakr bin Furak -

rahimahullah- berkata, “Mu`jizat 

merupakan bukti-bukti kebenaran (para Nabi). Dan yang mendapatkan mujizat 

mengumandangkan nubuatnya. Mu`jizat menunjukkan kebenaran dalam ucapannya. 

Apabila pemiliknya menunjukkan pada kewalian, mu’jizat tersebut menunjukkan 

kebenarannya dalam kondisi ruhani si pemilik. Maka yang terakhir ini disebut 

karamah. Tidak disebut mu`jizat, walaupun karamah tersebut sejenis dengan 

mu`jizat. Namun ada perbedaan. 

Di antara perbedaan-perbedaan mu’jizat dan karamah, bahwa mu’jizat itu 

diperintahkan untuk disebarluaskan. Sementara pada Wali Allah, harus 

menyembunyikan dan menutupi karamah. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam – mendakwahkannya, dengan memastikan 

kebenaran ucapannya. Sedangkan Wali tidak mendakwahkannya, juga tidak 

memastikan melalui karamahnya. Sebab bisa jadi hal itu merupakan cobaan atau 

istidraj (tipuan). 

Pengertian istidraj adalah suatu kelebihan/keunggulan yang diberikan oleh Allah 

pada para hambanya yang bukan bertaqwa dan shalih, termasuk juga sebagian 

hambanya yang kafir dan membangkang terhadap agamaNya. Kelebihan semacam 

itu sengaja diberikan oleh Allah kepada mereka agar mereka bertambah jauh dari 

Allah dan tambah bermaksiat kepadaNya, sampai pada batas dan waktu yang 

ditentukan. Yang pada umumnya diakhiri dengan akibat buruk bagi orang itu. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku 

(urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan 

menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak 

mereka ketahui,”. (QS Al Qalam [68]:44). 
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Jadi jika seseorang mendapatkan atau mengusahakan sesuatu diluar kebiasaan 

namun membuatnya bertambah jauh dari Allah seperti meninggalkan perkara syariat 

maka hal itu bukanlah karamah namun istidraj (tipuan). 

Imam Abu Yazid al Busthami juga berkata yang artinya, “Kalau kamu melihat 

seseorang yang diberi karamah sampai ia terbang di udara, jangan kamu tertarik 

kepadanya, kecuali kalau ia melaksanakan suruhan agama dan menghentikan 

larangan agama dan membayarkan sekalian kewajiban syari’at” 

Contoh karamah para Wali Alah, salah satunya berdasarkan firnan Allah Ta’ala yang 

arttinya, 

Berkata Sulaiman (as) : “Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian 

yang sanggup membawa singgasananya (singgasana Ratu Balqis) kepadaku sebelum 

mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri” 

Berkata ‘Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: “Aku akan datang kepadamu dengan 

membawa singgsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; 

sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya”. 

Berkatalah seseorang yg memiliki ilmu dari kitabullah : Aku akan membawakannya 

padamu (singgasana Ratu Balqis) sebelum engkau mengedipkan matamu, maka 

ketika Sulaiman (as) melihat singgasana itu dalam sekejap sudah tegak dihadapannya 

(QS An Naml [27] : 38-40) 

Jadi tidak mustahil seorang wali Allah berkata aku mampu berbuat ini dan itu, aku 

mampu menghidupkan yang mati, aku mampu memindahkan singgasana itu sebelum 

kau kedipkan matamu!, atau ucapan ucapan yang didasari kekuatan ilahiah, 

Jadi orang yang mengingkari karomah Wali Allah kufur hukumnya karena ia 

mengingkari Al Qur’an, 

Contoh karamah lainnya yang disebutkan dalam Al Qur’an di antaranya firman Allah 

tentang Maryam alaihisalam dan beliau bukan termasuk Nabi ataupun Rasul. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) 

dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan 

Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui 

Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari 

mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi 

Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya 

tanpa hisab (QS Ali Imran [3]:37) 

Kisah Ashhabul Kahfi dan sejumlah keajaiban yang muncul, seperti anjing yang 

berbicara dengan mereka. 
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Kisah Dzulqarnain, dan kompetensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala 

yang tidak diberikan kepada orang lain. 

Hal-hal yang muncul dari tangan Khidhir as, yakni perkara-perkara yang berbeda 

dengan kebiasaan. 

Karamah yang disebut dalam As-Sunnah contonya 

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, 

“Tak seorang pun berbicara ketika masih dalam ayunan, kecuali tiga bayi: lsa bin 

Maryam, bayi di masa Juraij, dan seorang bayi lain.” 

Juraij adalah seorang hamba yang taat di masa Bani Israil. Dia punya seorang ibu. 

Suatu hari dia shalat, tiba-tiba ibunya memanggil, “Juraij!” panggil si ibu. “Tuhan, 

apakah aku meneruskan shalat atau memenuhi panggilan ibu?” kata Juraij dalam 

hatinya. Namun Juraij tetap saja shalat, dan panggilan ibunya terulang lagi. Juraij pun 

tetap saja shalat lagi. Kemudian ibunya merasa jengkel, lantas berdoa, “Ya Allah, 

jangan kau ambil nyawa Juraij hingga wajah seorang pelacur Engkau tampakkan di 

hadapannya.” 

Di sana ada seorang pelacur di zaman Bani Israil. Pelacur ini berkata pada banyak 

orang, “Aku akan menggoda Juraij hingga ia mau berzina.” Pelacur itu pun 

mendatangi tempat Juraij, namun gagal menggodanya. 

Di dekat surau Juraij ada seorang penggembala yang biasa tidur di dekat suraunya. 

Ketika Juraij menolak tawaran sang pelacur, pelacur itu beralih merayu si 

penggembala. Dan penggembala itu pun mau menyetubuhinya. Akhirnya pelacur itu 

hamil. Ketika melahirkan, orang-orang menanyakan anak siapa gerangan? Pelacur itu 

menjawab, “Ini anaknya Juraij.” Lalu kaum Bani Israil mendatangi suraunya, 

merobohkan dan memaki-maki Juraij. 

Ketika itu Juraij sedang shalat, lantas berdoa kepada Tuhannya, dan mendekati si 

bocah, “Hai bocah, siapa ayahmu?” tanya Juraij. Bocah itu menjawab, “Ayahku 

adalah penggembala.” 

Kaum Bani Israil sangat menyesali tindakannya, dan merninta maaf pada Juraij. 

Mereka mengatakan pada Juraij, “Kami akan membangun kembali suraumu.” Namun 

Juraij menolaknya, dan dia bangun sendiri seperti bangunan semula. 

Diriwayatkan Ustman bin Affan ra dikunjungi beberapa sahabatnya, dan diantara 

mereka memandang pada seorang wanita, maka berkata Utsman bin Affan ra : 

“salah satu dari kalian masuk ke rumahku dengan mata yang berzina!”, maka 

berkatalah seorang dari mereka dengan kagetnya : “Apakah ada wahyu setelah 

Rasulullah..??” (maksudnya pembicaraan yang membuka masalah gaib dan 
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tersembunyi/kasyaf), maka berkata Utsman bin Affan ra: “Bukan wahyu, namun 

firasat yg benar!”. (Syarh Musnad Abi Hanifah juz 1 /566). 

Selain wahyu ada pula ilham dan firasat 

Firman Allah ta’ala yang artinya 

“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya“. (QS 

As Syams [91]:8 ) 

“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (pilihan haq atau bathil) (QS Al 

Balad [90]:10) 

Sedangkan firasat, yakni lintasan pikiran yang terbit dari kekuatan iman dan 

kedekatan dengan Allah. Dengannya seseorang bisa menyaksikan apa yang 

tersembunyi dari mata kepala. Sejenis dengannya adalah karamah, yaitu tampilnya 

hal-hal ajaib dari seseorang yang bukan Nabi yang muncul begitu saja sesuai 

kehendak-Nya. 

Contoh riwayat berikut, 

Ketika diantara wanita itu terdapat Juwairiyah, putri kepala Qabilah Bani Musthaliq, 

maka Rasul shallallahu alaihi wassalam tidak tega menjadikan putri Raja Qabilah itu 

sebagai budak. Rasul shallallahu alaihi wassalam memerintahkan agar menahan 

Juwairiyah untuk tidak diperbudak, maka ayahnya datang untuk memohon pada 

Rasul shallallahu alaihi wassalam agar putrinya dibebaskan, ia membawa uang dan 

dua ekor unta untuk menebus putrinya, namun ditengah jalan ia ragu, dan 

membatalkan dua ekor untanya dan ditinggal di tengah jalan lalu menghadap Rasul 

shallallahu alaihi wassalam 

Ketika sampai pada Rasul shallallahu alaihi wassalam maka ia berkata : wahai 

Muhammad, aku ingin menebus putriku dengan uang ini, maka Rasul shallallahu 

alaihi wasallam bersabda : kau kemanakan dua ekor unta yang sudah kau niatkan 

juga untuk menebusnya?, maka Harits (ayah Juwairiyah) kaget, maka ia bersyahadat 

dan masuk islam. 

Contoh selain Rasulullah sebagaimana yang dikisahkan Imam Syafi’i dan Muhammad 

bin al-Hasan pernah melihat seorang laki-laki. 

Imam Syafi’i berkata, “Sesungguhnya lelaki itu adalah seorang tukang kayu.” 

Sedangkan Muhammad bin al-Hasan berkata, “Sesungguhnya lelaki itu adalah 

seorang pandai besi.” Lantas keduanya bertanya kepada lelaki tersebut tentang 

profesinya. Lalu di menjawab, “Dulu saya seorang pandai besi dan saya sekarang 

tukang kayu.” 
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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) 

Sedangkan ada dari mereka yang mengikuti paham Wahabisme yakni paham (ajaran) 

Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengangkat kembali pemahaman Ibnu 

Taimiyyah sebelum bertaubat dan disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi 

mengatakan, Allah Ta’ala menginformasikan dalam (QS Yunus [10]:63 ) bahwa para 

wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa. 

Jadi bagi mereka, siapa saja yang beriman dan bertaqwa dengan ditunjukkan 

menjalankan amal ibadah, menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya 

serta menjalankan sunnah Rasulullah lainnya maka dia adalah wali Allah. 

Mereka merujuk pula pendapat Ibnu Taimiyyah dalam Al Furqon Baina Auliya’ir 

Rohman wa Auliya’us Syaithon mengatakan, “Bukan termasuk wali Allah melainkan 

orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beriman dengan 

apa yang dibawanya, dan mengikuti secara lahir dan batin. Barangsiapa yang 

mengaku mencintai Allah dan wali-Nya, namun tidak mengikuti beliau maka tidak 

termasuk wali Allah bahkan jika dia menyelisihinya maka termasuk musuh Allah dan 

wali setan. sebagaimana mereka publikasikan pada http://rumaysho.com/998-

antara-wali-allah-dan-wali-setan.html 
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Pada kenyataannya muslim yang dianggap atau dituduh menyelisihi Rasulullah 

adalah muslim lainnya yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka. 

Firman Allah Ta’ala dalam (QS Yunus [10]:63 ), pada hakikatnya hanyalah untuk 

menerangkan bahwa para Wali Allah pastilah golongan manusia yang beriman dan 

bertaqwa namun sebaiknya tidak dipahami bahwa setiap orang yang beriman dan 

bertaqwa dengan ditunjukkan menjalankan amal ibadah , menjalankan perintahNya 

dan menjauhi laranganNya serta mengikuti sunnah Rasulullah lainnya pastilah 

menjadi kekasih Allah (Wali Allah) 

Ciri-ciri atau tanda orang-orang yang beriman dan bertaqwa atau orang-orang yang 

mengikuti Rasulullah adalah dengan amal ibadah menghantarkannya menjadi muslim 

yang Ihsan 

Janganlah sholat cuma sampai di sajadah, zakat dan sedekah cuma sampai ke tangan 

penerima, haji cuma sampai di Mekah, kurban cuma sampai di mulut yang memakan, 

jenggot menutupi mata hati. 

Para Sahabat mempertanyakan jenggot orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah 

penduduk Najed dari bani Tamim yang terkenal gigih menjalankan sunnah Rasulullah 

namun tidak menjadikan mereka seperti Rasulullah atau tidak menjadikan mereka 

berakhlak baik atau muslim yang Ihsan 

Dalam syarah Shahih Muslim, Jilid. 17, No.171 diriwayatkan Khalid bin Walīd ra 

bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang seperti 

Dzul Khuwaisarah penduduk Najed dari bani Tamim yang suka menampakkan 

“bekas” amalnya dan berakhlak buruk dengan pertanyaan, 

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

“Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya: 

matanya merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas 

pipinya bekas airmata yang selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri 

sepanjang malam (tahajjud) dan jenggot mereka pun lebat” 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : camkan makna ayat ini : qul 

in’kuntum tuhib’būnallāh fattabi’unī – Katakanlah: “Jika kamu mencintai Allah, 

ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. karena Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 

Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah ? ” 

Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, “Jadilah orang yang ramah seperti aku, 

bersikaplah penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah-

lembut, penuh perhatian dan cintai saudara-saudaramu dan jadilah pelindung bagi 
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mereka.” 

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

Dari riwayat di atas, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa 

ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah penduduk Najed 

dari bani Tamim dan suka “menampakkannya” tidaklah berarti apa-apa karena tidak 

menimbulkan ke-sholeh-an. 

Orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah namun tidak menjadikannya 

muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah adalah menunjukkan amal 

ibadah mereka tidak diterima. 

Contoh lima penyebab amal ibadah tidak diterima oleh Allah , telah disampaikan 

dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/09/lima-

penyebab-tak-diterima/ 

Sebagaimana sabda Rasulullah di atas bahwa ciri-ciri atau tanda orang-orang yang 

beriman dan bertaqwa atau orang-orang yang mengikuti Rasulullah atau orang- 

orang yang mencintai Allah sehingga dicintai oleh Allah dan menjadi kekasih Allah 

(wali Allah) adalah 

1. Bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim 

2. Bersikap keras (tegas / berpendirian) terhadap orang-orang kafir 

3. Berjihad di jalan Allah, bergembira dalam menjalankan kewajibanNya dan 

menjauhi laranganNya 

4. Tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di 

antara kamu yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan 

suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang 

bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu’min, yang bersikap keras (tegas / 

berpendirian) terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak 

takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi 

Maha Mengetahui.” (QS Al Ma’iadah [5]:54) 

Dalam firman Allah di atas telah difirmankan bahwa jika telah bermunculan orang-

orang yang murtad dari agamanya seperti melesatnya anak panah dari busurnya 

yakni bermunculan orang-orang yang membunuh orang-orang Islam yang dituduh 

kafir, dituduh bukan Islam, dituduh berhukum dengan hukum thaghut , dituduh 

musyrik menggunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir namun 

mereka membiarkan atau bahkan bekerjasama dengan kaum yang dimurkai Allah 

yakni para penyembah berhala yang sudah jelas kemusyrikannya maka hijrahlah atau 
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ikutilah (merujuklah) kepada para ulama Allah yakni para wali Allah, suatu kaum yang 

Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya 

Abu Musa al-Asy’ari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

bersabda , ‘Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka 

mencintai Allah”. Bersabda Nabi shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu 

Ya Abu Musa, orang-orang Yaman’. 

Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, 

maka Rasul menjawab, ‘Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan 

Tajib’. 

Dalam kitab Fath al-Qadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun 

ayat 54 surat al-Maidah, Umar berkata, ‘Saya dan kaum saya wahai Rasulullah’. Rasul 

menjawab, ‘Bukan, tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy’ari’. 

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya 

berjudul Fath al-Bari, dari Jabir bin Math’am dari Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam berkata, ‘Wahai ahlu Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka 

seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya manusia di muka bumi’ 

Dalam Jami’ al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufail, 

‘Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sini’. Dengan isyarat yang 

menunjuk ke negeri Yaman”. Masih dalam Jami’ al-Kabir, Imam al-Sayuthi 

meriwayatkan hadits marfu’ dari Amru ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam, ‘Sebaik-baiknya lelaki, lelaki ahlu Yaman‘. 

Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ‘Siapa yang 

mencintai orang-orang Yaman berarti telah mencintaiku, siapa yang membenci 

mereka berarti telah membenciku” 

Begitupula Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa jika telah 

bermunculan fitnah atau perselisihan atau bahkan pembunuhan terhadap umat la 

ilaha illallah karena perbedaan pendapat maka hijrahlah ke Hadramaut, Yaman, bumi 

para Wali Allah atau ikutilah (merujuklah) kepada pendapat Ahlul Hadramaut, 

Yaman. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-

Ghifari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, ‘Kalau terjadi fitnah pergilah kamu 

ke negeri Yaman karena disana banyak terdapat keberkahan’ 

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam 

bersabda, ‘Dua pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang 

siapa yang akan lari dari fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana 

tempat beribadah’ 
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Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

bersabda, ‘Pergilah kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai 

sifat kasih sayang dan buminya mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya 

mendatangkan pahala yang banyak’ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ahlul Yaman 

adalah orang-orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya 

(ain bashiroh) dan banyak dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap 

Al Qur’an dan Hadits) sebagaimana Ulil Albab 

Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid dan Hasan al-Hulwani 

keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ya’qub -yaitu Ibnu Ibrahim bin 

Sa’d- telah menceritakan kepada kami bapakku dari Shalih dari al-A’raj dia berkata, 

Abu Hurairah berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Telah 

datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya. Fiqh ada 

pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR Muslim 74) 

Dari Abi Hurairah (radiyallahu ‘anhu) dari Nabi (Shalallahu ‘alaihi wassallam) beliau 

bersabda : “Telah datang kepada kalian Ahlul Yaman, mereka orang yang lemah 

lembut hatinya, Iman itu di negara Yaman, dan hikmah di negara Yaman dan fiqih 

(ilmu) itu di negara Yaman,”. (Muttafaqun ‘alaih). 

Berkata para Ulama’ tentang arti hadits di atas : 

Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali (Rahimahullah Ta’ala) telah menggambarkan Ahlul 

Yaman, berkata (rahimahullah) : “Mereka orang-orang yang sedikit berbicara akan 

tetapi banyak beramal, oleh karena mereka orang-orang yang beriman, dan diantara 

arti Iman adalah beramal”. 

Berkata As-Safaarini (Rahimahullah Ta’ala) : “Dan yang dimaksud bahwa Nabi 

(Shalallahu ‘alaihi wassalam) menyifatkan hati-hati mereka (orang-orang Yaman) 

dengan lemah lembut hatinya adalah bahwa mereka memilki hubungan yang erat 

untuk membela agama dari segala tipu-daya yang menyesatkan dan dari syahwat 

(hawa nafsu) yang diharamkan”. [Tsulatsiyaat Musnad Al-Imam Ahmad (1/698-699)]. 

Berkata Abu Bakar Ibnul ‘Arabi (Rahimahullah Ta’ala) : “Adapun pujian Ar-Rasul 

(Shalallahu ‘alaihi wassalam) untuk negara Yaman karena penduduk negeri tersebut 

orang-orang yang menolong agama dan penjaga agama Islam dan yang memberikan 

perlindungan kepada Ar-Rasul (Salallahu ‘Alaihi Wa Salam). Adapun arti dari “Al-

Hikmah” adalah karena amalan mereka berdasarkan ilmu dan itulah orang-orang 

Yaman”. [‘Aridlo Al-Ahwadzi (9/45). 

Alhamdulillah , umat Islam pada umumnya dan khususnya di negeri kita 

mendapatkan pengajaran agama dari para ulama yang berasal dari Hadramaut, 
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Yaman yang bersumber dari ulama kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 

yakni dari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin 

Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja’far Ash Shodiq bin Muhammad Al Baqir bin Ali 

Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra 

Imam Ahmad Al Muhajir , sejak Abad 7 H di Hadramaut Yaman, beliau menganut 

madzhab Syafi’i dalam fiqih , Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam akidah (i’tiqod) 

mengikuti Imam Asy’ari (bermazhab Imam Syafi’i) dan Imam Maturidi (bermazhab 

Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama-ulama 

tasawuf muktabaroh yang bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. 

Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi’i, 

terus berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang 

“ideal” karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan aqidahnya. 

Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam 

sampai ke “ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. 

Mereka rela berdakwah dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah, 

mereka berjuang dan berdakwah dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa 

kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang dengan kedamaian dan kebaikan. 

Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai kepulauan Madagaskar. 

Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya yang 

berdasar Al Qur’an, As Sunnah, Ijma dan Qiyas. 

Prof.Dr.H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam majalah tengah bulanan 

“Panji Masyarakat” No.169/ tahun ke XV11 15 februari 1975 (4 Shafar 1395 H) 

halaman 37-38 menjelaskan bahwa pengajaran agama Islam diajarkan langsung oleh 

para ulama keturunan cucu Rasulullah yang berasal dari Hadramaut, Yaman 

Berikut kutipan penjelasan Buya Hamka 

***** awal kutipan **** 

“Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mempunyai empat anak-anak lelaki yang 

semuanya wafat waktu kecil dan mempunyai empat anak wanita. Dari empat anak 

wanita ini hanya satu saja yaitu (Siti) Fathimah yang memberikan beliau shallallahu 

alaihi wasallam dua cucu lelaki dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Dua 

anak ini bernama Al-Hasan dan Al-Husain dan keturunan dari dua anak ini disebut 

orang Sayyid jamaknya ialah Sadat. Sebab Nabi sendiri mengatakan, ‘kedua anakku 

ini menjadi Sayyid (Tuan) dari pemuda-pemuda di Syurga’. Dan sebagian negeri 

lainnya memanggil keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Syarif yang berarti orang mulia 

dan jamaknya adalah Asyraf. Sejak zaman kebesaran Aceh telah banyak keturunan 

Al-Hasan dan Al-Husain itu datang ketanah air kita ini. Sejak dari semenanjung Tanah 

Melayu, kepulauan Indonesia dan Pilipina. 
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Harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam diseluruh Nusantara ini. 

Diantaranya Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah 

Syarif Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai 

penyebar Islam ke Mindanao dan Sulu. Yang pernah jadi raja di Aceh adalah bangsa 

Sayid dari keluarga Jamalullail, di Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-

Qadri. Di Siak oleh keluaga Sayyid bin Syahab, Perlis (Malaysia) dirajai oleh bangsa 

Sayyid Jamalullail. Yang dipertuan Agung 111 Malaysia Sayyid Putera adalah Raja 

Perlis. Gubernur Serawak yang ketiga, Tun Tuanku Haji Bujang dari keluarga Alaydrus. 

Kedudukan mereka dinegeri ini yang turun temurun menyebabkan mereka telah 

menjadi anak negeri dimana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi Ulama. 

Mereka datang dari hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Fagih Al-

Muqaddam. Yang banyak kita kenal dinegeri kita yaitu keluarga Alatas, Assegaf, 

Alkaff, Bafaqih, Balfaqih, Alaydrus, bin Syekh Abubakar, Alhabsyi, Alhaddad, Al Jufri, 

Albar, Almusawa, bin Smith, bin Syahab, bin Yahya …..dan seterusnya. 

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

Contoh silsilah para Wali Songo pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/03/silsilah-para-walisongo.jpg 

Para wali Songo didakwahkan merangkul budaya, melestarikan budaya, 

menghormati budaya, berbaur dengan budaya yang ada adalah hasil (output) dari 

metode pemahaman dan istinbath (menetapkan hukum perkara) dalam 

implementasi agama dan menghadapi permasalahan kehidupan dunia sampai akhir 

zaman yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits mengikuti metode pemahaman 

dan istinbath Imam Mazhab yang empat kalau di negara kita mengikuti Mazhab 

Syafi’i sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 

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

Jadi selama budaya atau adat tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan 

Hadits maka hukum asalnya adalah mubah (boleh) sebagaimana yang telah 

disampaikan dalam tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/05/15/amrun-mubah/ 

Oleh karenanya sebaiknya mensyaratkan bagi pondok pesantren, institut atau 

universitas Islam, 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 
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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/ 

Pada hakikatnya orang-orang yang mengaku muslim namun memusuhi bahkan 

membunuhi muslim lainnya yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka 

adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 

dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi 

karena kaum yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla mempunyai rasa permusuhan 

terhadap umat Islam adalah kaum 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) 

Mereka yang terhasut atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 

dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan zionis Yahudi 

menjadikan mereka sombong mengikuti kaum Yahudi. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul 

membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu 

menyombong; Maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan 

beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?” (QS Al Baqarah [2] : 87) 

Mereka menjadi sombong dan mengabaikan siapapun yang mengingatkan atau 

memberikan petunjuk kepada mereka karena mereka hanya berpegang pada 

pemahaman atau pendapat mereka sendiri terhadap Al Qur’an dan As Sunnah 

bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) menurut akal 

pikiran mereka sendiri. 

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). 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Tiada masuk surga orang yang 

dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. kesombongan adalah 

menolak kebenaran dan meremehkan manusia” (HR. Muslim) 

Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhu berkata, “Saya heran terhadap orang 

yang sombong. Padahal dia berasal dari air yang hina dan akan menjadi bangkai. 

Sombong dapat menghalangi tambahan nikmat. Orang yang menyombongkan diri 
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sendiri, akalnya sudah rusak. Rakus, sombong dan dengki merupakan kendaraan 

menuju lembah yang dipenuhi dosa” 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kemuliaan adalah sarung-Nya dan 

kesombongan adalah selendang-Nya. Barang siapa menentang-Ku, maka Aku akan 

mengadzabnya.” (HR Muslim) 

Sayyidina Umar ra menasehatkan “Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, 

berarti imannya belum bermanfaat. Tiga perkara tersebut adalah santun ketika 

mengingatkan orang lain; wara yang menjauhkannya dari hal-hal yang haram / 

terlarang; dan akhlak mulia dalam bermasyarakat (bergaul)“. 

Seorang lelaki bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam “Musllim yang 

bagaimana yang paling baik?” “Ketika orang lain tidak (terancam) disakiti oleh tangan 

dan lisannya” Jawab Rasulullah 

Rasulullah shallallahu aliahi wasallam bersabda “Tiada lurus iman seorang hamba 

sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya“. (HR. Ahmad) 

Sayyidina Umar ra menasehatkan, “Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang 

(dakwah bersuara / bernada keras). Tapi akuilah orang yang menyampaikan amanah 

dan tidak menyakiti orang lain dengan tangan dan lidahnya“ 

Sayyidina Umar ra menasehatkan “Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah 

bangga terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah orang yang mengakui sebagai 

orang cerdas sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang mengatakan 

bahwa dirinya pasti masuk surga, dia akan masuk neraka“ 

Muslim yang dengan amal ibadah menghantarkannya menjadi muslim yang Ihsan 

sehingga meraih manzilah (maqom / derajat) di sisi Allah dan menjadi kekasih Allah 

(Wali Allah) serta berkumpul dengan Rasulullah adalah karena Allah Azza wa Jalla 

telah mensucikan (menganugerahkan) mereka dengan akhlak yang tinggi 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, 

“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada 

mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri 

akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-

orang pilihan yang paling baik.” (QS Shaad [38]:46-47) 

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa di antara kamu” (QS Al Hujuraat [49]:13) 

“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri 

ni’mat kepada mereka” (QS Al Fatihah [1]:6-7) 
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“Dan barangsiapa yang menta’ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-

sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni’mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para 

shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka 

itulah teman yang sebaik-baiknya .” (QS An Nisaa [4]: 69) 

Jadi para Wali Allah (kekasih Allah) adalah orang-orang yang selalu berada dalam 

kebenaran atau selalu berada di jalan yang lurus yakni orang-orang yang diberi 

karunia ni’mat oleh Allah atau orang-orang yang telah dibersihkan (disucikan / 

dipelihara) oleh Allah Ta’ala sehingga terhindar dari perbuatan keji dan mungkar dan 

menjadikannya muslim yang sholeh, muslim yang ihsan atau muslim yang 

berakhlakul karimah dan yang terbaik adalah muslim yang dapat menyaksikanNya 

dengan hatinya (ain bashiroh). 

Mayoritas kaum muslim (as-sawad al a’zham) pada masa sekarang yang mengikuti 

Rasulullah dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat berbeda pendapat dengan 

firqah Syiah. 

Contohnya firqah Syiah berpendapat bahwa para Imam yang 12 adalah maksum 

sedangkan umat Islam pada umumnya berpendapat bahwa selain Rasulullah 

bukanlah maksum namun para Wali Allah (kekasih Allah) memperoleh ishmah 

sehingga mahfudz (terjaga) dari kesalahan sesuai dengan derajat, jenjang, dan 

maqamat kewaliannya 

Ishmah terkait dengan hubungan yang tercipta antara Allah Ta’ala dengan al-awliya 

(para wali Allah) menurut Al-Hakim al-Tirmidzi (205-320H/ 820-935M) adalah 

hubungan al-ri’ayah (pemeliharaan), al-mawaddah (cinta kasih), dan al-inayah 

(pertolongan). 

Hubungan istimewa ini diperoleh karena hubungan seorang wali telah menyerahkan 

semua urusannya kepada Allah, sehingga ia menjadi tanggungjawab-Nya, baik di 

dunia maupun di akhirat. 

Adanya pemeliharaan, cinta kasih, dan pertolongan Allah kepada wali sedemikian 

rupa merupakan manifestasi dari makna al-walayah (kewalian) yang berarti dekat 

dengan Allah dan merasakan kehadiranNya, hudhur ma’ahu wa bihi. 

Bertitik tolak pada al-ri’ayah (pemeliharaan), al-mawaddah (cintakasih), dan al-

inayah (pertolongan) Allah kepada al-awliya (para wali / kekasih); al-Tirmidzi sampai 

pada kesimpulannya bahwa al-awliya (para wali / kekasih) dan orang-orang beriman 

bersifat ‘ishmah, yakni memiliki sifat keterpeliharaan dari dosa; meskipun ‘ishmah 

yang dimiliki mereka berbeda. 

Bagi umumnya orang-orang beriman ‘ishmah berarti terpelihara dari kekufuran dan 

terus menerus berbuat dosa; sedangkan bagi al-awliya (para wali) ‘ishmah berarti 
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mahfudz (terjaga) dari kesalahan sesuai dengan derajat, jenjang, dan maqamat 

mereka. 

Mereka mendapatkan ‘ishmah sesuai dengan peringkat kewaliannya. Al-Tirmidzi 

meyakini adanya tiga peringkat ‘ishmah, yakni 

‘ishmah al-anbiya (‘ishmah Nabi), ‘ishmah al-awliya (‘ishmah para wali), ‘ishmah al-

’ammah (‘ishmah kaum beriman pada umumnya). 

Jadi jika Allah telah mencintai hambaNya maka akan terpelihara (terhindar) dari dosa 

atau jikapun mereka berbuat kesalahan maka akan diberi kesempatan untuk 

menyadari kesalahan mereka ketika masih di dunia. 

Sedangkan ulama su’ (ulama yang buruk) adalah mereka yang tidak menyadarinya 

atau tidak disadarkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kesalahannya atau 

kesalahpahamannya sehingga mereka menyadarinya di akhirat kelak. 

Jadi para Wali Allah (kekasih Allah) memperoleh ‘ishmah sehingga mahfudz (terjaga) 

dari kesalahan sesuai dengan derajat, jenjang, dan maqamat kewaliannya. 

Riwayat dari Sa’ad bin Abi Waqash, Aku mendengar khutbah Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam pada hari Jum’at. Ia memegang lengan Ali dan berkhutbah dengan 

didahului lafaz pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan memuji-Nya. Kemudin 

beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, aku adalah wali bagi kalian semua“. 

Mereka menjawab, “Benar apa yang engkau katakan wahai Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam“. Kemudian beliau mengangkat lengan Ali dan bersabda. “Orang ini 

adalah waliku, dan dialah yang akan meneruskan perjuangan agamaku. “Aku adalah 

wali bagi orang-orang yang mengakui (meyakini) Ali sebagai wali, dan aku juga 

merupakan orang yang akan memerangi orang yang memeranginya“ 

Dalam riwayat di atas, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku adalah 

wali bagi orang-orang yang mengakui (meyakini) Ali sebagai wali” maksudnya hanya 

muslim tertentu saja yang dapat mengetahui, mengakui (meyakini) Sayyidina Ali ra 

sebagai Wali Allah atau imamnya para Wali Allah. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskannya dengan kalimat “aku juga 

merupakan orang yang akan memerangi orang yang memeranginya“. Serupa dengan 

hadits qudsi, “Allah Ta’ala berfirman “Siapa yang memusuhi wali-KU, maka Aku 

umumkan perang kepadanya“ (HR Bukhari 6021) 

Jadi apa yang diperselisihkan oleh firqah Syiah bahwa Sayyidina Abu Bakar ra 

ataupun Sayyidina Umar ra “merebut” kepemimpinan atau khalifah dari Imam 

Sayyidina Ali ra atau bahkan anggapan keji bahwa Sayyidina Abu Bakar ra ataupun 

Sayyidina Umar ra mengkhianati ketetapan Rasulullah di Ghadir Khum adalah 

merupakan perbedaan pendapat atau kesalahpahaman semata karena 
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sesungguhnya kepemimpinan pada wilayah yang berbeda. Setelah wafatnya 

Rasulullah, Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhu adalah pemimpin atau Imamnya 

para Wali Allah sebagaimana pula yang telah dijelaskan oleh Syaikh Abdul Qadir al-

Jailani pada penjelasan huruf ketiga dalam kata “tasawuf” yakni “waw” yang 

bermakna wilayah. Silahkan baca tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/01/22/tasawuf-al-jailani/ 

Imam Sayyidina Ali ra adalah bertindak sebagai Nabi namun bukan Nabi karena tidak 

ada Nabi setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Imam para 

Wali Allah. 

Para Wali Allah adalah penerus setelah khataman Nabiyyin ditugaskan untuk 

“menjaga” agama Islam. Rasulullah mengkiaskannya dengan estafet (penyerahan) 

“bendera”. 

Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada Ali, -

ketika beliau mengangkatnya sebagai pengganti (di Madinah) dalam beberapa 

peperangan beliau. Ali bertanya; Apakah anda meninggalkanku bersama para wanita 

dan anak-anak! beliau menjawab: Wahai Ali, tidakkah kamu rela bahwa 

kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa? hanya saja tidak 

ada Nabi setelahku. Dan saya juga mendengar beliau bersabda pada Perang Khaibar; 

Sungguh, saya akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai 

Allah dan RasulNya dan Allah dan RasulNya juga mencintainya. Maka kami semuanya 

saling mengharap agar mendapatkan bendera itu. Beliau bersabda: Panggilllah Ali! 

(HR Muslim 4420) 

Bumi ini tidak pernah kosong dari para Wali Allah dan Imamnya yang akan menjaga 

agama dan syariatNya. Berapa jumlah mereka dan di manakah mereka berada hanya 

Allah Ta’ala yang mengetahuinya. 

Imam Sayyidina Ali Bin Abi Thalib berkata kepada Kumail An Nakha’i: “Bumi ini tidak 

akan kosong dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh 

keberanian dan keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan punah dari 

peredarannya. Akan tetapi, berapakah jumlah mereka dan dimanakah mereka 

berada? Kiranya hanya Allah yang mengetahui tentang mereka. Demi Allah, jumlah 

mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di sisi Allah sangat mulia. Dengan mereka, 

Allah menjaga agamaNya dan syariatNya, sampai dapat diterima oleh orang-orang 

seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh keyakinan. Mereka tidak suka 

kemewahan, mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun tubuh mereka 

berada di dunia, tetapi rohaninya membumbung ke alam malakut. Mereka adalah 

khalifah-khalifah Allah di muka bumi dan para da’i kepada agamaNya yang lurus. 

Sungguh, betapa rindunya aku kepada mereka” (Nahjul Balaghah hal 595 dan Al Hilya 

jilid 1 hal. 80) 
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Sebagaimana kerinduan Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada para Wali Allah 

dan Imamnya , Rasulullah menyampaikan bahwa para Nabi dan para Syuhada 

merindukan orang-orang yang akan bermunculan sampai akhir zaman nanti karena 

kedudukan (maqom) mereka di sisi Allah Subhanhu wa Ta’ala. Para Sahabatpun akan 

mencintai mereka. Mereka adalah para Wali Allah 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya ada di antara hamba 

Allah (manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada’. 

Mereka dirindukan oleh para Nabi dan Syuhada’ pada hari kiamat karena kedudukan 

(maqom) mereka di sisi Allah Subahanahu wa ta’ala seorang dari Sahabatnya 

berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah, semoga kita dapat mencintai 

mereka. Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya: mereka 

adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena 

ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka 

memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 

mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita 

apabila para manusia berduka cita. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab 

shahihnya) 

Dalam hadits qudsi, “Allah berfirman yang artinya: “Para Wali-Ku itu ada dibawah 

naungan-Ku, tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, 

kecuali jika Allah memberikan Taufiq HidayahNya” 

Abu Yazid al Busthami mengatakan: “Para wali Allah merupakan pengantin-

pengantin di bumi-Nya dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan 

ahlinya“. 

Sahl Ibn ‘Abd Allah at-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana (cara) 

mengenal Waliyullah, ia menjawab: “Allah tidak akan memperkenalkan mereka 

kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang 

bakal mendapat manfaat dari mereka – untuk mengenal dan mendekat kepada-Nya.” 

As Sarraj at-Tusi mengatakan : “Jika ada yang menanyakan kepadamu perihal siapa 

sebenarnya wali itu dan bagaimana sifat mereka, maka jawablah : Mereka adalah 

orang yang tahu tentang Allah dan hukum-hukum Allah, dan mengamalkan apa yang 

diajarkan Allah kepada mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tulus dan 

wali-wali-Nya yang bertakwa“. 

Jika Allah sudah mencintai hambaNya maka gerak, langkah dan perilakunya di atas 

kebenaran dan segala permintaannya selalu dikabulkanNya namun para wali Allah 

(kekasih Allah), mereka malu meminta kepada Allah. Mereka mencukupkan dirinya 

kepada pengaturan Allah Azza wa Jalla. 
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Dalam sebuah hadits Qudsi Allah Ta’ala berfirman “jika Aku sudah mencintainya, 

maka Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya 

yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, 

dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, 

dan jika meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu 

untuk melakukan sesuatu yang Aku menjadi pelakunya sendiri sebagaimana keragu-

raguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia (khawatir) terhadap 

kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya.” (HR 

Bukhari 6021) 

Dari Anas ibnu Malik ra berkata: “Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Berapa 

banyak manusia lemah dan dekil yang selalu dihina orang, tetapi jika ia berkeinginan, 

maka Allah memenuhinya, dan Al Barra’ ibnu Malik, salah seorang di antara mereka.” 

Ketika Barra’ memerangi kaum musyrikin, para Sahabat: berkata: “Wahai Barra’, 

sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: “Andaikata 

Barra’ berdoa, pasti akan terkabul. Oleh karena itu, berdoalah untuk kami.” Maka 

Barra’ berdoa, sehingga kami diberi kemenangan. Di medan peperangan Sus, Barra’ 

berdo’a: “Ya Allah, aku mohon, berilah kemenangan kaum Muslimin dan temukanlah 

aku dengan NabiMu.” Maka kaum Muslimin diberi kemenangan dan Barra’ gugur 

sebagai syahid. 

Suatu hari Umar r.a. kedatangan rombongan dari Yaman, lalu ia bertanya: “Adakah di 

antara kalian yang datang dari suku Qarn?”. Lalu seorang maju ke dapan menghadap 

Umar. Orang tersebut saling bertatap pandang sejenak dengan Umar. Umar pun 

memperhatikannya dengan penuh selidik. “Siapa namamu?” tanya Umar. “Aku 

Uwais”, jawabnya datar. “Apakah engkau hanya mempunyai seorang Ibu yang masih 

hidup?, tanya Umar lagi. “Benar, Amirul Mu’minin”, jawab Uwais tegas. Umar masih 

penasaran lalu bertanya kembali “Apakah engkau mempunyai bercak putih sebesar 

uang dirham?” (maksudnya penyakit kulit berwarna putih seperti panu tapi tidak 

hilang). “Benar, Amirul Mu’minin, dulu aku terkena penyakit kulit “belang”, lalu aku 

berdo’a kepada Allah agar disembuhkan. Alhamdulillah, Allah memberiku 

kesembuhan kecuali sebesar uang dirham di dekat pusarku yang masih tersisa, itu 

untuk mengingatkanku kepada Tuhanku”. “Mintakan aku ampunan kepada Allah”. 

Uwais terperanjat mendengar permintaan Umar tersebut, sambil berkata dengan 

penuh keheranan. “Wahai Amirul Mu’minin, engkau justru yang lebih behak 

memintakan kami ampunan kepada Allah, bukankah engkau sahabat Nabi?” Lalu 

Umar berkata “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata 

“Sesungguhnya sebaik-baik Tabi’in adalah seorang bernama Uwais, mempunyai 

seorang ibu yang selalu dipatuhinya, pernah sakit belang dan disembuhkan Allah 

kecuali sebesar uang dinar di dekat pusarnya, apabila ia bersumpah pasti dikabulkan 

Allah. Bila kalian menemuinya mintalah kepadanya agar ia memintakan ampunan 

kepada Allah” Uwais lalu mendoa’kan Umar agar diberi ampunan Allah. Lalu Uwais 

pun menghilang dalam kerumunan rombongan dari Yaman yang akan melanjutkan 

perjalanan ke Kufah. (HR Ahmad) 
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Riwayat tersebut bukan berarti Sayyidina Umar ra tidak termasuk wali Allah (kekasih 

Allah) namun sekedar mengabarkan Uwais ra adalah seorang wali Allah di antara 

Tabi’in 

Dalam sebuah riwayat, Khalifah Umar bin Khattab ra sedang berkhutbah jumat, tiba 

tiba ditengah khutbahnya ia berseru dengan kerasnya : Wahai Sariah bin Hashiin.., 

keatas gunung.. keatas gunung..!, maka kagetlah para sahabat lainnya, kenapa 

Khalifah berkata demikian?, apa maksudnya?, sebulan kemudian kembalilah Sariah 

bin Hashiin dari peperangan bersama pasukan sahabat lainnya, mereka bercerita 

saat mereka terdesak dalam peperangan mereka mendengar suara Umar bin Khattab 

ra yg tak terlihat wujudnya, teriakan itu adalah : Wahai Sariah bin Hashiin.., keatas 

gunung.. keatas gunung..!, maka kami naik keatas gunung dan berkat itu kami 

memenangkan peperangan (Durrul muntatsirah fil ahaditsil Masyhurah oleh Al 

Hafidh Al Imam Jalaluddin Abdurrahman Assuyuthi Juz 1 hal 22, Al Ishabah Juz 3 hal 

6, Tarikh Attabari Juz 2 hal 553). 

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

Dari Amru Ibnul Jammuh, katanya: “Ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam bersabda: “Allah berfirman: “Sesungguhnya hamba-hambaKu, wali-

waliKu adalah orang-orang yang Aku sayangi. Mereka selalu mengingatiKu dan 

Akupun mengingat mereka.” (Hadis riwayat Abu Daud dalam Sunannya dan Abu 

Nu’aim dalam Hilya jilid I hal. 6) 

Dari Said ra, ia berkata: “Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya: “Siapa 

wali-wali Allah?” Maka beliau bersabda: “Wali-wali Allah adalah orang-orang yang 

jika dilihat dapat mengingatkan kita kepada Allah.”(Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di 

dalam kitab Auliya’ dan Abu Nu’aim di dalam Al Hilya Jilid I hal 6) 

Imam Al-Bazzaar meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia mengatakan, seseorang 

bertanya, ya Rasulullah shallalahu alaihi wasallam, siapa para wali Allah itu? Beliau 

menjawab, “Orang-orang yang jika mereka dilihat, mengingatkan kepada Allah,” 

(Tafsir Ibnu Katsir III/83). 

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

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

bersabda: “Ada tiga sifat yang jika dimiliki oleh seorang, maka ia akan menjadi wali 

Allah, iaitu: pandai mengendalikan perasaannya di saat marah, wara’ dan berbudi 

luhur kepada orang lain.” (Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al Auliya’)“ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Wahai Abu Hurairah, berjalanlah 

engkau seperti segolongan orang yang tidak takut ketika manusia ketakutan di hari 

kiamat. Mereka tidak takut siksa api neraka ketika manusia takut. Mereka 
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menempuh perjalanan yang berat sampai mereka menempati tingkatan para nabi. 

Mereka suka berlapar, berpakaian sederhana dan haus, meskipun mereka mampu. 

Mereka lakukan semua itu demi untuk mendapatkan redha Allah. Mereka tinggalkan 

rezeki yang halal karena akan amanahnya. Mereka bersahabat dengan dunia hanya 

dengan badan mereka, tetapi mereka tidak tertipu oleh dunia. Ibadah mereka 

menjadikan para malaikat dan para nabi sangat kagum. Sungguh amat beruntung 

mereka, alangkah senangnya jika aku dapat bertemu dengan mereka.” Kemudian 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menangis karena rindu kepada mereka. Dan 

beliau bersabda: “Jika Allah hendak menyiksa penduduk bumi, kemudian Dia melihat 

mereka, maka Allah akan menjauhkan siksaNya. Wahai Abu Hurairah, hendaknya 

engkau menempuh jalan mereka, sebab siapapun yang menyimpang dari penjalanan 

mereka, maka ia akan mendapati siksa yang berat”. (Hadis riwayat Abu Hu’aim dalam 

kitab Al Hilya) 

Para Wali Allah (kekasih Allah) adalah mereka yang suka mengingat Allah. 

‘Iyadz ibnu Ghanam menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam bersabda: “Malaikat memberitahu kepadaku: “Sebaik-baik umatku 

berada di tingkatan-tingkatan tinggi. Mereka suka tertawa secara terang, jika 

mendapat nikmat dan rahmat dari Allah, tetapi mereka suka menangis secara 

rahasia, karena mereka takut mendapat siksa dari Allah. Mereka suka mengingat 

Tuhannya di waktu pagi dan petang di rumah-rumah Tuhannya. Mereka suka berdoa 

dengan penuh harapan dan ketakutan. Mereka suka memohon dengan tangan 

mereka ke atas dan ke bawah. Hati mereka selalu merindukan Allah. Mereka suka 

memberi perhatian kepada manusia, meskipun mereka tidak dipedulikan orang. 

Mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak congkak, tidak bersikap 

bodoh dan selalu berjalan dengan tenang. Mereka suka berpakaian sederhana. 

Mereka suka mengikuti nasihat dan petunjuk Al Qur’an. Mereka suka membaca Al 

Qur’an dan suka berkorban. Allah suka memandangi mereka dengan kasih 

sayangNya. Mereka suka membahagikan nikmat Allah kepada sesama mereka dan 

suka memikirkan negeri-negeri yang lain. Jasad mereka di bumi, tapi pandangan 

mereka ke atas. Kaki mereka di tanah, tetapi hati mereka di langit. Jiwa mereka di 

bumi, tetapi hati mereka di Arsy. Roh mereka di dunia, tetapi akal mereka di akhirat. 

Mereka hanya memikirkan kesenangan akhirat. Dunia dinilai sebagai kubur bagi 

mereka. Kubur mereka di dunia, tetapi kedudukan mereka di sisi Allah sangat tinggi. 

Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang artinya: “Kedudukan yang setinggi 

itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada hadiratKu dan yang takut kepada 

ancamanKu.” (Hadis riwayat Abu Nu’aim dalam Hilya jilid I, hal 16) 

Dari riwayat-riwayat di atas bisa diketahui bahwa para Wali Allah adalah mereka 

yang paling baik ibadahnya, paling taat kepadaNya dan paling zuhud di dunia 

Zuhud di dunia adalah sikap dan perbuatan manusia yang menimbulkan kecintaan 

Allah Azza Wa Jalla, sehingga menjadikan mereka bagian dari Wali Allah 
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Dari Abul Abbas — Sahl bin Sa’ad As-Sa’idy — radliyallahu ‘anhu, ia berkata: Datang 

seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata: “Wahai 

Rasulullah! Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku beramal dengannya aku 

dicintai oleh Allah dan dicintai manusia.” Maka Rasulullah menjawab: “Zuhudlah 

kamu di dunia niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada 

pada manusia niscaya mereka akan mencintaimu.” (Hadist shahih diriwayatkan oleh 

Ibnu Majah dan lainnya). 

Orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dapat 

melalaikan dari mengingat Allah. 

Orang yang zuhud adalah tidak adanya ketergantungan dan terpusatnya perhatian 

terhadap segala sesuatu selain Allah. 

Orang yang zuhud berkata bahwa boleh korupsi namun lakukanlah di tempat yang 

tidak bisa disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. 

Artinya, orang yang zuhud setiap ia melangkah dan berbuat sesuatu selalu mengingat 

Allah. 

Orang yang zuhud ketika habluminallah atau ketika berhubungan dengan Allah Ta’ala 

mereka selalu mengingat bahwa mereka hanyalah ciptaanNya. 

Selain Allah Ta’ala adalah tiada. Selain Allah Ta’ala adalah tiada apa apanya. 

Selain Allah Ta’ala adalah bergantung padaNya 

Sehingga orang yang zuhud ketika mereka habluminannas, berhubungan dengan 

ciptaanNya seperti manusia, contohnya dalam perkara muamalah maka mereka 

selalu mengingat Allah. 

Orang yang zuhud adalah yang dimaksud dengan ulil albab sebagaimana firman Allah 

Ta’ala yang artinya, 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 

Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (QS Ali Imran [3] : 191) 

Orang yang zuhud bersikap qana’ah terhadap rizki yang halal dan ridho terhadapnya 

serta bersikap ‘iffah (menahan diri) dari perbuatan haram dan hati-hati atau bahkan 

menghindari terhadap syubhat. 
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Secara sederhana qana`ah ini dapat diartikan dengan mencukupkan apa yang ada, 

mensyukuri karunia Allah yang telah dianugerahkan-Nya kepada kita tanpa ada 

keluhan-keluhan yang keluar sedikit juapun. 

Imam Syafi`i mengatakan: “Jika engkau mempunyai sifat qana`ah, sama halnya 

engkau dengan seorang raja” 

Maksudnya, seseorang yang mempunyai sifat qana`ah keadaannya selalu cukup, 

karena sikapnya mencukupkan atau mensyukuri apa yang ada padanya. Hatinya kaya 

dan gembira karena sifat qana`ah itu. 

Jiwa yang merasa cukup dan iffah serta berkorban dengan harta dan jiwa di jalan 

Allah merupakan hakikat zuhud. 

Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, berarti menjauhkan diri dari merasa iri 

hati terhadap apa yang dimiliki oleh manusia serta mengosongkan hati dari 

mengingati harta milik orang.. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya… (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu 

jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan 

terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.Dan Allah tidak 

menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QSAl-Hadiid :23) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ”Untuk apa dunia itu! Hubungan 

saya dengan dunia seperti pengendara yang mampir sejenak di bawah pohon, 

kemudian pergi dan meninggalkannya.” (HR At-Tirmidzi) 

Kehidupan zuhud ini dicontoh oleh para Sahabat Rasulullah shallallahu alaihiwsallam 

: Abu Bakar ra, Umar ra, Utsman bin Affan ra , dan Abdurrahmanbin Auf. Mereka 

adalah beberapa sahabat yang kaya raya, tetapi tidak mengambil semua harta 

kekayaannya untuk diri sendiri dan keluarganya. Sebagian besar harta mereka habis 

untuk dakwah, jihad, dan menolong orang-orang beriman. 

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, salah satu pemimpin yang paling 

zuhud, masyarakat merasakan ketentraman, kesejahteraan, dan keberkahan. 

Tidakada lagi orang yang miskin yang meminta-minta, karena kebutuhannya sudah 

tercukupi. 

Mereka adalah tokoh pemimpin dunia yang dunia ada dalam genggamannya, namun 

tidak tertipu oleh dunia. 

Bahkan, mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat dengan segala 

kenikmatannya. Abu Bakar ra berkata, ”Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, 

bukan di hati kami.” 
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Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sungguh demi Allah,bukanlah 

kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas 

kalian adalah bila kalian telah dibukakan (harta) dunia sebagaimana telah dibukakan 

kepada orang-orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-loba untuk 

memperebutkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba memperebutkannya 

sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan 

mereka.”(HR Bukhari 2924). 

Dua dimensi jiwa manusia senantiasa saling menyaingi, mempengaruhi dan 

berperang. 

Kemungkinan jiwa positif manusia menguasai dirinya selalu terbuka, seperti yang 

dialami Habil. Dan jiwa negatifpun tak tertutup kemungkinan untuk mengontrol diri 

manusia, seperti yang terjadi pada Qobil. 

Tataplah sosok seorang Mush’ab bin Umair ra yang hidup di masa Rasulullah 

Shallallahu alaihi wasalam. Ia putera seorang konglomerat Makkah. Namanya 

menjadi buah bibir masyarakat, terutama kaum mudanya. Sebelum masuk Islam ia 

dikenal dalam lingkaran pergaulan jet set. Namun, suatu hari mereka tak lagi melihat 

sosoknya. Mereka kaget ketika mendengarnya sudah menjadi pribadi lain. 

Benar, ia sudah bersentuhan dengan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 

dan hidup dalam kemanisan iman dan kedamaian risalahnya. Sehingga cobaan 

beratpun ia terima dengan senyuman dan kesabaran. Kehidupan glamour ia 

lepaskan. Bahkan dialah yang terpilih sebagai juru dakwah kepada penduduk 

Madinah. 

Disisi lain , tengoklah pribadi Musailamah Al-Khadzdzab. Setelah mengikuti kafilah 

dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jiwa negatifnya masih menonjol, 

ketamakan akan kedudukan dan kehormatan membawanya pada pengakuan diri 

sebagai nabi palsu. Akhirnya ia mati terbunuh dalam kondisi tak beriman di tangan 

Wahsyi dalam suatu peperangan. 

Manusia tentu saja memiliki harapan agar jiwa positifnya bisa menguasai dan 

membimbing dirinya. Sehingga ia bisa berjalan pada garis-garis yang benar dan haq. 

Akan tetapi seringkali harapan ini tak kunjung tercapai, bahkan bisa jadi justru 

kondisi sebaliknya yang muncul. Ia terperosok ke dalam kubangan kebatilan. 

Disinilah betapa besar peranan lingkungan yang mengelilingi diri manusia baik 

keluarga kawan, tetangga, guru kerabat kerja, bacaan, penglihatan, pendengaran, 

makanan, minuman, ataupun lainnya. Semua itu memberikan andil dan pengaruh 

dalam mewarnai jiwa manusia. 
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Islam , sebagai Din yang haq, memberikan tuntunan ke pada manusia agar ia 

menggunakan potensi ikhtiarnya untuk memilih dan menciptakan lingkungan yang 

positif sebagai salah satu upaya pengarahan, pemeliharaan , tazkiyah atau 

pembersihan jiwa dan sebagai tindakan preventif dari hal-hal yang bisa mengotori 

jiwanya. 

Disamping itu, diperlukan pendalaman terhadap tuntunan dan ajaran Islam serta 

peningkatan pengalamnnya. Evaluasi diri dan introspeksi harian terhadap perjalanan 

hidupnya, tak kalah pentingnya dalam tazkiyah jiwa. Manakala jalan ini ditempuh dan 

jiwanya menjadi bersih dan suci, maka ia termasuk orang yang beruntung dalam 

pandangan Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Sebaliknya , apabila jiwanya terkotori oleh berbagai polusi haram dan kebatilan, 

maka ia termasuk orang yang merugi menurut kriteria Allah Subhanahu wa Ta’ala 

“Dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 

jalan kefasikan dan ketakqwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang 

mesucikan jiwa itu. Dan merugilah orang yang mengotorinya”(QS. Asy Syams [91] : 7-

10). 

Dua suasana jiwa yang berbeda itu akan tampak refleksinya masing-masing perilaku 

keseharian manusia, baik dalam hibungannya dengan Allah, lingkungan maupun 

dirinya. 

Jiwa yang suci akan memancarkan perilaku yang suci pula, mencintai Alah dan Rasul-

Nya dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Sedangkan jiwa yang kotor akan 

melahirkan kemungkaran dan kerusakan, adalah benar bahwa Allah tidak melihat 

penampilan lahir seseorang, tetapi yang dilihat adalah hatinya, sebagaimana 

disebutkan dalam satu hadits. Tetapi ini dimaksudkan sebagai penekanan akan 

pentingnya peranan niat bagi sebuah amal, bukan untuk menafikan amal lahiriah. 

Sebuah amal ibadah akan diterima Allah manakala ada kesejajaran antara perilau 

lahiriah dan batiniah, disamping sesuai dengan tuntunan Din. Lebih dari itu, secara 

lahiriah, manusia bisa saja tampak beribadah kepada Allah. Dengan khusyu’ ia 

melakukan ruku’ dan sujud kepada-Nya. Namun jiwanya belum tunduk ruku dan 

sujud kepada Allah Yang Maha Besar dan Perkasa , kepada tuntunan dan ajaran-Nya. 

Tazkiyah jiwa merupakan suatu pekerjaan yang sungguh berat dan tidak gampang. Ia 

memerlukan kesungguhan, ketabahan dan kontinuitas. Sebagaimana amal baik 

lainnya, tazkiyah adalah bagai membangun sebuah gedung, disana banyak hal yang 

harus dikerahkan dan dikorbakan. Sedangkan pengotoran jiwa, seperti amal buruk 

lainnya, adalah semisal merobohkan bangunan, ia lebih mudah dan gampang serta 

tak banyak menguras tenaga. 
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“Jalan menuju surga di rintangi dengan berbagai kesulitan. Sedangkan jalan menuju 

neraka ditaburi dengan rangsangan hawa nafsu”, demikian sabda Rasulullah 

Shallallahu alaihi wasallam 

Tazkiyah jiwa ini menjadi lebih berat lagi ketika manusia hidup dalam era informatika 

dan globalisasi dalam kemaksiatan dan dosa. Dimana kreasi manusia begitu canggih 

dan signifikan. Mansusia seakan tak berdaya mengikuti irama dan gelombangnya. 

Sebenarnya Islam memiliki sikap yang akrab dan tidak menolak sains dan tekhnologi, 

sementara sains dan tekhnologi tersebut tidak bertentangan dan merusak lima hal 

prinsip (ad – dkaruriyat al khams); Din , jiwa manusia, harta, generasi dan 

kehormatan. Sehingga tidak ada paradoksal antara jiwa positif dan bersih serta nilai-

nilai kebaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. 

Pengalaman tuntunan dan akhlak Islami, meski tanpa pemerkosaan dalam 

penafsirannya, tidak pernah bertentangan dengan alam sekitar. Lantaran keduanya 

lahir dari satu sumber, Allah Subhanahu wa Ta’ala, Pencipta alam semesta dan segala 

isinya. 

Salah faham terhadap konsep ini akan mengakibatkan kerancuan pada langgam 

kehidupan manusia.maka yang tampak adalah bukit hingar bingar dan menonjolnya 

sarana pengotoran jiwa manusia. Akhirnya, nilai nilai positif dan kebenaran seringkali 

tampak transparan dan terdengar sayup-sayup. Benarlah apa yang menjadi prediksi 

junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 

“Orang yang sabar dalam berpegang dengan Din-nya semisal orang yang memegang 

bara api”. 

Mereka acapkali mengalami banyak kesulitan dalam mengamalkan Din-nya. Sehingga 

mereka merasa asing dalam keramaian. Namun demikian, tidaklah berarti mereka 

boleh bersikap pesimis dalam hidup. Bahkan sebaliknya, mereka harus merasa 

optimis. Sebab dalam situasi seperti ini, merekalah sebenarnya orang yang meraih 

kemenangan dalam pandangan Islam. 

“Islam mulai datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan pula 

sebagaimana mulanya. Maka berbahagialah orang – orang yang terasing”. (Al 

Hadist). 

Dalam fenomena seperti ini, tak tahu entah dimana posisi kita. Yang jelas, manusia 

senantiasa dianjurkan oleh Allah agar meningkatkan kualitas dan posisi dirinya di 

hadapan Nya. Dan Allah tak pernah menolak setiap hamba yang benar-benar ingin 

kembali kepada jalan-Nya. 

Bahkan lebih dari itu, manakala hamba Nya datang dengan berjalan, maka Ia akan 

menjemputnya dengan berlari. 
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Sungguh Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Kita berharap, 

semoga kita termasuk orang-orang yang mau mendengar panggilan-Nya yang 

memiliki jiwa muthmainnah, jiwa yang tenang. Sehingga kita akhirnya berhak meraih 

panggilan kasih sayang –Nya. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya 

“Hai jiwa yang tenang . Kembalilah kepada Rabb-mu dengan hati yang puas dan 

diridhoi-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaKu dan masuklah ke 

dalam surga-Ku”.(QS.Al Fajr [89] : 27-30) 

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


