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KITAB :TAKUT DAN HA RAP.

Yaiiu :Kilab Ke riga dari "Ruhu Yang Melepaskan"
dari "Kilab Ihya' U l u m i d d i n " .

Segala pujian bagi Allah, yang di-/jarap-kan kasih-sayang dan pahalaNYA,
yang di-/oA:uf-kan kebencian dan siksaanNYA, yang membangun hati wall-
waliNYA dengan keenakan harapanNYA. Schingga lA membawa mereka
dengan kasih sayang nikmal-nikmatNYA kepada ketetapan dl halaman
hadlaratNYA. Dan berpaling dari negeri percobaanNYA. yang menjadi
tempat keJetapan musuh-musuhNYA. Dan lA memukul dengan cemeti
p e n t a k u t a n N YA d a n h a r d i k N YA yang keras, akan muka orang-orang
yang berpaling dari hadlaratNYA. ke negeri pahalaNYA dan kemuliaan-
NYA. Dan lA mencegah mereka kepada mendatangi yang dicaeikanNYA
dan menghampiri kepada kemarahan dan kutukanNYA. Karena tarik_..
segala jenis makhluk dengan rantai-rantai paksaan dan kekerasan. Dan
Rada kali yang lain, dengan kekang-kekang kelemah-lembulan dan kasih-
sayang kepada sorgaNYA.
Rahmat kepada Muhammad penghulu nabi-nabiNYA dan sebaik-baik
makhlukNYA. Dan kepada keluarga, para shahabat dan anak-anak
n y a .

Adapun kemudian. maka sesungguhnya harap (ar-raja') dan takut (ab
khauf) itu dua sayap, yang dengan dua sayap ilu, orang-orang muqarrabin
lerbang ke setiap pangkat yang lerpuji. Dan merupakan dua pisau, yang
dengan dua pisau itu, orang yang berjalan ke akhirat. memotong setiap
tebing yang sukar didaki. Maka tiada yang membawa kepada kedekatan
dengan Tuhan Yang Mahapemurah dan kepada angin sorga, serta keada-
annya itu jauh tepi-tepinya. beraf beban-bebannya, terkeliling dengan
yang tiada disukai oleh hati dan dirindui oleh anggola-anggola badan dan
sendi-sendi tubuh, selain oleh kekang-kekang harapan. Dan tiada yang
menahan dari neraka jahannam dan azab yang pedih, serta keadaannya
terkeliling dengan keinginan-keinginan yang lemah-lembut dan kesenangan-
kesenangan yang menakjubkan, selain oleh cemeti-cemeti pentakutan dan
kekuasaan-kekuasaan yang mengcraskan.
Jadi, maka tidak boleh tidak, daripada penjetasan hakikat harap dan takui
dan keutamaan keduanya. Dan jalan kesampaian kepada mengumpulkan
di antara keduanya, serta berlawanan dan bertentangan di antara kedua¬
nya. Dan kami akan rnengumpulkan penyebutan keduanya dalam xuaiu
kitah. yang melengkapi atas dua bahagian. Bahagian pertama tentang-
harap. Dan bahagian ke dua, tentang: takut.
Adapun bahagian pertama: maka melengkapi atas; penjeia.tan hakikat
harap, penjetasan keutamaan harap, penjela.san obat harap dan jaian
menarik harap dengan jalan itu.

a n

c u c u -

y a n g
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PENJELASAN: hakikai harap.

Kciahuilah kiranya. bahwa harap itu termasuk dalam jumlah panjjkat-
pangkat orang salik (orartg yang herjalan kepada Allah) dan hal keadaan
orang-orang yang mcnuntut jalan Allah.
Scsungguhnya sifat itu dinamakan; tingkal (maqam). iaiah: apabila ia tetap
dan bcrketctapan di situ. Dan scsungguhnya dinamakan: hal-kcadaan.
apabila dia itu mcndalang. yang segera hilang. Dan sebagaimana kiining
itu tcrbagi kepada: vang teiap. seperti: kuning emas. Dan kepada yang
segera hilang. seperti'; kuning (pucat) ketakutan. Dan kepada apa. yang di
antara keduanva. seperti: kuning orang sakil.
Maka seperti demikian pula, sifat-sifal hati itu terbagi kepada: hahagian-
hahagian ini. Maka yang tidak tetap. dinamakan: hal-keadaan. Karena dia
itu berpaling dengan dekat. Dan ini berlaku pada setiap sifat, daripada
s i f a t - s i f a l h a t i .

Maksud kami sekarang. iaiah: hakikai harap. Maka harap juga akan sem-
piirna. dari: kal-keadaan. ilnui dan amal.
Maka ilmu itu sebab yang membuahkan hal-keadaan. Dan hal-keadaan itu
menghendaki anial. Dan adalah harap itu suatu nama dari jumlah yang
tiga tadi.
Penjelasannya, iaiah; bahwa setiap apa yang menemukan anda. dari: yang
tidak disukai dan yang disukai. maka terbagi kepada: wujudnya pada hal-
keadaan yang sekarang, kepada wujudnya pada masa yang lalu dan ke¬
pada yang dilunggu pada masa mcndalang.
Maka apabila terguris di hati anda. suatu wujud pada masa yang lalu,
niscaya dinamakan; ingaian dan sehutan. Dan jikalau yang terguris di hati
anda itu, terdapat sekarang. niscaya dinamakan: pera.uian. ra.fa dan lahii.
Dan sesungfiuhnya dinamakan: perasaan. karena dia itu suatu keadaan
yang anda dapati dalam jiwa anda. Dan jikalau terguris di hati anda akan
adanya sesuatu pada masa mendatang dan mengcraskan yang demikian
pada hati anda. niscaya dinam.akan: lunggiian dan kemungkinan lerjadi.
Maka jikalau yang dilunggu itu tidak disukai, niscaya timbullah dalam hati
kepedihan, yang dinamakan: takiil dan kasihan. Dan kalau yang dilunggu
itu disukai, yang diperoleh dari tungguannya. kesangkutan hati kepadanya
dan kegurisan adanya di hati, kelazaian dalam had dan kesenangan. nis¬
caya dinamakan kesenangan itu; harap. Maka harap. iaiah: kesenangan
hati unluk menunggu apa yang disukainya.
Akan telapi. yang disukai dan yang diharapkan itu, tak boleh tidak,
bahwa ada sebab baginya. Kalau lungguan itu karena hasil kebanyakan
sebab-sebabnya. maka nama harap padanya itu benar. Dan kalau ada
yang demikian itu lungguan serta rusak dan kacau-balau sebab-sebabnya.
maka nama lipiian dan diingu lebih tepat padanya, daripada nama: harap.
Dan jikalau tidaklah sebab-sebab itu diketahui adanya dan tidak diketahui
tidak adanya. maka nama: angan-angan lebih tepat alas tungguannya.
Karena itu adalah lungguan, tanpa ada sebab.
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Dan atas setiap hal-keadaan, maka tidaklah dipakai secara mutlak: nama
harap dan takut. sclain atas apa yang diragukan padanya. Adapun apa
yang diyakinkan, maka tidak dipakai. Karena tidaklah dikatakan; aku
harap lerbit matahari pada waktu terbit. Dan aku lakut akan terbenamnya
waktu terbenam. Karena yang demikian sudah diyakini.
Benar. dikatakan: aku mengharap tumn hujan dan aku takut terputusnya
hujan.
Sesungguhnya dikctahui oleh orang-orang yang mempunyai hati nurani.
bahwa dunia itu kcbun akhirat. Dan hati ilu seperti: bumi. Dan iman iiu
seperti bibil di dalamnya. Dan iha’al itu bcrlaku sebagai berlakunya pem-
balik-balikan lanah dan pembersihannya. Dan sebagai berlakunya pcng-
galian sungai-sungai dan mengatirkan air kepadanya. Dan hati yang mcm-
babi buta dengan dunia. yang karam di dalamnya itu. seperti tanah yang
tidak baik. yang tidak lumbuh bibit padanya. Dan hari kiamat itu, hari
panen. Dan seseorang tidak panen, selain apa yang ditanamnya. Dan tiada
Cumbuh yang ditanam. selain dari bibii iman. Dan sedikitlah manfaalnya
iman. serta kekejian hali dan kcburukan akhlaknya.
Sebagaimana bibit tidak tumbuh pada tanah yang tidak baik. maka sayo-
gialah bahwa dikiaskan harapan hamba akan ampunan dengan harapan
Orang yang mempunyai tanaman. Maka seliap orang yang mencari tanah
yang baik dan menabiirkan padanya bihit yang baik. yang tidak busuk dan
tidak kena bubuk, kemudian diberinya pertolongan dengan apa-yang di-
perlukan, yaitu: menyirami air pada waktu-waktunya, kemudian mein-
bersihkan duri dari tanah dan riimpul dan .setiap apa yang mencegah tum-
buhnya bibit alau mcrusakkannya, kemudian ia duduk menunggu dari
kurnia Allah Ta'ala, mcnolak segala yang membinasakan dan bahaya-

bahaha yang mcrusak, schingga sempurnalah tanaman dan sampai ke-
sudahannya, niscaya tungguan itu dinamakan: harap. Dan kalau di-
taburkan bibit pada tanah keras yang tidak baik. yang tinggi, yang tidak
disirami air kepadanya dan tidak diusahakan sekali-kali mengurus bibit
itu. kemudian menunggu panennya. niscaya dinamakan tungguan itu:
hodoh dan lertipu. Bukan; harap. Dan kalau ditaburkan bibit pada tanah
yang baik. tetapi tidak ada air dan menunggu air hujan. di mana hujan itu
tidak biasa terjadi dan juga bukan tidak, niscaya tungguan itu dinamakan:
angan-angan. Bukan: harap.
Jadi. nama harap sesungguhnya dibenarkan kepada menunggu yang di-
sukai. yang disediakan semua sebab-sebabnya yang masuk di bawah usaha
hamba. Dan (idak tinggal, selain apa yang tidak masuk di bawah usaha
hamba itu. Dan itulah kumia Allah Ta'ala, dengan menyingkirkan segala
yang memotong dan yang mcnisak.
Jadi, maka hamba apbila lelah menaburkan bibit iman dan menyiramnya
dengan air tha'at dan membersihkan hati dari duri akhlak yang buruk dan
menunggu dari kumia Allah Ta'ala, akan penetapannya di atas yang demi¬
kian. sampai mati dan bogus kesudahan (husnul-khatimahj yang membawa
kepada ampunan, niscaya adalah tungguannya itu: harap yang hakiki, yang
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terpuji, yang menggcrakkan kepacla kerajinan dan tcgak bcrdiri mcnuriit
yang dikehendaki olch sebah-sebab iman. pada menycmpurnakan sebab-
scbab ampunan. sanipai kepada mali.
Dan jikalau lerpulus dari bibil iman, pcnyelenggaraannya dcngan air
iha'al alau mcmbiarkan hati tcrisi dengan akhlak-akhlak yang hina dan ia
berkccimpimg mencari kcsonangaii duniawi, kcmudian ia monunggu am-
pimaii. maka luiigguannya ilu: hodoh dan !criii>ii. Nabi s.a.w. bcrsabda:-

(Al-ahniai)u man -alba-'a nafsahu hawaahaa wa lamannaa -'alal-laahil-
iannah).
Artinya: "Orang bodoh, iaiah nrang yang mcngikiiikan ciirinya dcngan
hawu-nafsunya dan ia bcrangan-angan kepada Allah, akan sorga". (1).
A l l a h Ta ' a l a b c r fi r m a n : -

y - '

(Fa khalal'a min ba'dihim khall'un adlaa-'ush-slialaala wal-taba-'usy-sya-
hawaati. la saufa yalqauna ghayyan).
Arlinya; "Maka diganlikan mereka olch satu angkalan. yang tnoninggal-
kan shalal dan mcinperUirutkan kcinginan nal-iii. Scbab ilu, mcrcka akan
mcnenuii kebinasaan". S. Maryam, aval S‘>.
A l l a h Ta ' a l a b c r fi r m a n : -

(I-'a khalafa min ba'-dihim khallun waritsiil-kitaaba ya'-khudzuuna -'ara-
dla haadzal-adnaa wa yaquuluuna sa-yugh-faru lanaa).
Arlinya: "Scsudah ilii datang angkalan baru (yang jahat) mcnggantikan
mcrcka. Mcrcka mempusakai Knab. mcngambil hana bcnda kchidupan
ilunia ini saja (dcngan cara yang tidak halal). Kata mcrcka; Nanli (kc-
salahan) kami akan diampuni". S. Al-A'raal. ayal 169.
Allah Ta'ala mcncela yang cmpunya kcbun. Kciika
nya. dia bcrkata: "Aku lidak mcngira. bahwa (kcbun) ini akan pcrnah
binasa. Dan aku lidak mcngira, bahwa sa’ai iiu akan daiang dan kalau
kiranya aku dikcmbalikan kepada Tuhanku, tentu aku akan mendapal
tonipat kembaii yang Icbih baik dari ini." (2).
Jadi, hamba yang bcrMingguh-sungguh pada iha’al, yang menjauhkan diri
dari maksial ilu benar-benar ia menunggu kumia Allah akan kesempurna-

■< 1

i a masuk kc kebun-

(1) Dirawikan Ahmad. Al-Tirmid/t. Ibnu Ahid-l3un-ya dan Al-Hakim dari Syaddad bin
A u s .

(2) Apa yang lerschul «suai dengan ayal dan .''ft dan S. Ai-Kahf.
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nikma!. Dan tidaklah kesempumaan nikmat ifu, seiain dengan masuka n

s o r g a .
Adapmi orang yang berbuai maksiat, maka apabila ia bertobat dan me-
ngcrjakan kcmbali apa yang tclah telanjur daripada keteledoran. maka se-
benarnya. bahwa dia itu mengharap penerimaan iobat.
Adapiin penerimaan tobai, apabila ia bend kepada perbuaian maksiat.
yang nicnjahatkannya oteh kejahatan dan menyukakannya olch kebaikan
(Ian ia mencela dan mencaci dirinya dan ia merindui tobai dan mengingini-
nya. maka benarlah ia mengharap dari Allah, akan taufiqNYA kepada
tobai. Karena kebenciannya kepada maksiat dan keinginannya kepada
Iobat itu berlaku, pada tempat berlakunya sebab yang kadang-kadang
membawa kepada iobat. Dan sesungguhiiya harap itu. sesudah kuatnya
s e b a b - s e b a b . D a n k a r e n a i t u l a h . A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n : -

^r :~ -

(Innai-ladziina-aamaniju wal-ladziina haajaruu wa jaahaduu fii sabiilil-laahi,
iilaa-ika yarjuuna rahmatal-laahi).

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang
herhijrah (herpindah dari negerinya) dan bekerja keras di jalan Allah,
rnercka itu mengharapkan rahmat Allah". A. Al-Baqarah, ayat 218.
Artinya, bahwa mereka itu berhak mengharap rahmat Allah. Dan tidak
dikehendaki dengan demikian itu peng-khusus-an adanya harap. Karena
seiain dari mereka itu juga kadang-kadang mengharap. Akan tetapi, di-
khusus-kan kepada mereka akan herhaknya harap.
Adapun orang yang menjerumuskan dirinya pada apa yang tiada disukai
oleh Allah Ta ala dan tiada mencela dirinya atas yang demikian dan tidak
bercita-cita kepada tobat dan kembali, maka harapannya akan ampunan
itu bodoh. Seperli harapannya orang yang menaburkan bibit pada bumi
yang tidak baik dan bercita-cita bahwa tidak menguruskannya dengan
nyiramkan air dan membersihkan.

Yahya bin Ma’adz berkata: "Termasuk tertipunya diri yang terbesar pada-
ku. iaiah: berkepanjangan berbuat dosa. serta mengharapkan kemaafan.
lanpa penyesalan. Mengharapkan kedekaian dengan Allah Ta'ala. tanpa
tha'ai. Menunggu tanaman sorga dengan bibit neraka. Mencari
orang-orang yang tha'at, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Menungg
balasan tanpa amal. Dan bercita-cita kepada Allah 'Azza wa Jalla, serta
k e t e l e d o r a n " .

A r t i n v a :

m e -

n e g e n

u

Engkau mengharap kelepasan
dan tidak menjalani jalan-jalannya.
Sesungguhnya kapal itu,
tidak berlayar di atas daraian.

Maka apabila anda mengetahui akan hakikat harap dan tempat sangkaan-
nya. maka sesungguhnya anda mengetahui, bahwa hakikat harap itu ada-

1 2



lah siiam keadaan. yang dihasilkan oleh ilmu, dengan herlakunya kebanyak-
aii sebab-sebab. Dan hal-keadaan ini mcmbuahkan kcsunggiihan mencgak-
kan sisa sebab-sebab meiiurut kemungkinan. Sesimgguhnya orang yang
membaguskan bibiinya, baik lanahnya, banyak airnya, benar harapannya,
maka senantiasalah ia dibawa olch benarnya harapan, kepada mencari
tanah. mengusabakannya dan membuang setiap rumpui yang lumbuh
padanya. Maka tidaklah luntur sckali-kali dari usahanya, sanipai kepada
waktu mengetam. Dan ini adalah karena harap iiu berlawanan dengan
putus-asa. Dan putus-asa itu meticegah dari usaha. Maka siapa yang me-
ngetahui, bahwa tanah itu tidak baik. air itu sangat sedikit dan bibit iiu
tidak tumbuh. niscaya ia akan tinggalkan -sudah pasti -meneari tanah
dan berpayah-payah pada mengusabakannya.
Harap itu terpuji, karena ia menggerakkan kepada perbuatan. Dan puius
asa itu tcrcela dan itu adalah lawannya harap. Karena putus asa itu me-
malingkan dari amal. Dan lakui itu tidaklah lawan harap. Akan tetapi
kawannya. sebagaimana akan datang penjclasannya. Bahkan lakut itu
penggerak yang lain, dengan jalan ketakutan. Sebagaimana harap itu peng-
gerak dengan jalan kegemaran.
Jadi, keadaan harap itu mengwarisi panjangnya bersungguh-sungguh (mu-
jahadah) dengan amal-perbuatan dan rajin kepada iha'at. bagaimana pun
berbalik-baliknya hal-ihwal.
Dan di antara kesan-kesan dari harap itu. ialah enaknya terus-menerus
menghadapkan hati kepada Allah Ta’ala, merasa kenikmatan dengan ber-
munajah dengan DIA dan berlemah-lembut pada berwajah manis kepada-
NYA. Sesungguhnya segala hal-ihwal ini lak boleh tidak. Dan bahwa te-
rang atas setiap orang yang mengharap akan scseorang dari raja-raja aiau
seseorang dari orang-orang biasa. Maka bagaimana tidak terang yang de-
mikian pada hak Allah Ta’ala? Maka jikalau tidak terang, maka hendak-
lah ia mengambil dalil dengan yang demikian. atas tidak diperolehnya tmg-
kat harap (maqam ar-raja’). Dan turun daiam lembah tertipu dan angan-
a n g a n .
Maka inilah dia itu penjelasan bagi hul harap itu. Dan mengapa ia dihasil¬
kan oleh ilmu. Dan mengapa ia menerima hasil dari amal. Dan menunjuk-
kan atas dihasilkannya amal-amal ini. oleh hadits yang dirawikan Zaidul-
Khail. Karena ia berkata kepada Rasulullah s.a.w.i "Aku datang untuk
bertanya kepada engkau, dari alamai Allah, pada orang yang menghendaki-
nya. Dan alamatNYA pada orang yang tiada menghendakinya".
Maka Nabi s.a.w. menjawab: ’’Bagaimana keadaan engkau?".
Zaidul-Khail menjawab; "Keadaanku, ialah mencimai kebajikan dan
orang yang mengerjakan kebajikan. Apabila aku sanggup alas sesuatu dari-
padanya, niscaya aku bersegera mengerjakannya. Dan aku yakin dengan
pahalanya. Dan apabila luput bagiku akan sesuatu daripadanya, niscaya
menggundahkan aku dan aku rindu kepadanya".
Maka Nabi s.a.w. bersabda:-
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(Haadzihi -’alaamatul-laahi fii-man yuriidu, wa lau araadaka lil-ukhraa,
hayya-aka lahaa, (summa laa yubaalii fii ayyi-audiyatihaa halakta).
Artinya: "Itulah alamal Allah pada: siapa yang dikehendakiNYA. Jikalau
lA menghendaki engkau bagi yang lain, niscaya disiapkanNYA engkau
baginya. Kemudian lA liada menghiraukan pada lembah-Iembahnya yang
mana engkau binasa”. (1).
Maka sesungguhnya Nabi s.a.w. telah menyebutkan alamat (tanda) orang
yang dimaksudkan dengan dia kebajikan. Maka barangsiapa mengharap
bahwa dia dimaksudkan dengan kebajikan dari bukan alamat-alamat ini.
maka dia itu lertipu.

PENJhLASAN: keuuimaan Iwrup dun menggalakkan pada harap.

Kclahuilah kiraiiya, bahwa amal atas harap iiu lebih tinggi daripada alas
lakiii. Karena hamba yang paling dekat kepada Allah Ta'ala itu yang pa¬
ling mencintaiNYA. Dan cinta itu dikerasi dengan harap. Arabillah ibarat
yang demikian itu dengan dua orang raja. Yang seorang dilayani, karena
takut dari siksaannya. Dan yang seorang lagi. karena mengharap dari
balasannya. Dan karena itulah datang pada harap dan haik .sangka. hebe-
rapa pcnggalakan. Lebih-Icbih pada waktu mati. Allah Ta'ala berfirman:-

(Laa taqnathuu min rahmaiil-laah).
Artinya: "Janganlah kamu putus harapan dari rahmat Allah!" S. Az-
Zumar. ayat 53.
lA mengharamkan asal pulus asa. Dan pada ceriiera-ceritera nabi Ya'qub
a.s.. bahwa Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepadanya: ’Tahiikah eng¬
kau. mengapa AKII eeraikan di aniara engkau dan Yusut? Karena engkau
mengatakan: "Aku takut bahwa Yusuf itu dimakan serigala dan kamu
lengah daripadanya". (2). Mengapakah engkau takut kepada serigala d;
engkau lidak mengharap kepadaKU? Dan mengapakah engkau nicman
dang kepada kelengahan saudara-saudaranya dan engkau tidak menian
dang kepada penjagaanKU baginya?"
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

111

“ j

o

(1) Diniwikiin Alh-Thiihnini d;m Ihnii Miis-’iid. dcagiin siiiiad dia-if.
(2) Sesuai dengan yang lerscbut pada ,S. Yusuf, aval l.r.
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(Laa yamuutanna -ahadukum illaa wa huwa yuhsinudh-dhanna bil-laahi ta-
’aalaa).
Artinya: 'Tiada mati sescorang kamu, melainkan dia itu membaikkan
sangka kepada Allah Ta’ala". (1).
N a b i s . a . w, b c r s a b d a : -

<r

(Yaquulul-laahu 'Azza wa jalla: ana-’inda dhanni-’abdii bii, fal-yadhunna
bii maa syaa-a).
Artinya; "Allah ’Azza wa Jalla berfirman: "Sesungguhnya AKU pada
sangkaan hamhaKU kepadaKU. Maka hendaklah ia menyangkakan ke-
padaKU apa yang dikehendakinya". (2).
Nabi s.a.w. masuk ke tempal scorang laki-laki yang dalam sakit keras.
Lain beliau bertanya: "Apakah yang kamu dapati pada dirimu?”.
Orang itu menjawab: "Aku dapati akan diriku. takut akan dosa-dosaku
clan mengharap akan rahmat Tuhanku".
M a k a N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

a.^ ^ * ■ '

(Maj-tama’aa fii qalbi-’abdin fii haadzal-mauthini. illaa-a’-thaahul-laahu
maa rajaa wa ammanahii mimmaa yakhaafu).
Artinya: "Keduanya (takut
kumpul pada hati hamba pada tempat ini, melainkan ia diberikan oleh
Allah apa yang diharapnya dan ia diamankan oleh Allah dari apa yang di-
takutinya”. (3).
Ali r.a. berkata kepada scorang laki-laki. yang dibawa oleh ketakutan ke¬
pada piitus asa. karena banyak dosanya: "Hai orang ini! Ke-putus-asa-an-
i n u d a r i r a h m a t A l l a h i t u l e b i h b e s a r d a r i d o s a - d o s a m u ” .

Sufyan berkata: "Barangsiapa berdosa dengan suatu dosa, maka ia tahu.
bahwa Allah Ta’ala mentakdirkan dosa itu alas dirinya dan ia mengharap
akan ampunanNYA. niscaya Allah mengampunkan dosanya”.
Dan Sufyan menyambiing lagi: "Karena Allah ‘Azza wa Jalla merobahkan
s u a t u k a u m . l a b e r fi r m a n : -

dosa dan harap rahmat) itu tidaklah ber-

1 ^

(Wa dzaalikum dhannukumitl-ladzii dhananlum bi-rabbikum ardaakum).
Artinya: "Itulah dugaanmu (yang keliru) terhadap Tuhanmu. (Dugaan itu-
11} Dirawikan Muslim dari J.abir.
(2) Dirawikan Ibnu Hihban dari Waisilah bin Al-Asqa'.
(3) Dirawikan Al-Tirmidzi. An-Nasa-i dan Ibnu Majah dari Anas, isnadnya balk.
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● > ^ / ●

✓

(Iiinal-laziina yatiuuna kiiaabat-laahi wa-a(|aaniush-shalaata wa -aniaquu
mimmaa razaqnaahum sirran v,a-'alaaniyaian yarjuiina lijaaratan Ian ta-
huur) .

Ariinya: ''Sosungguhnya orang-orang yatig mcmbaca Kiiah Allah, men-
cHrikan shalat dan membdanjakan (di jalan kehaikan) sebahacian dari
rozcki yanu Kami berikan kepada mcroka, dcngan diani-diani dan lerang-
lerangan. mereka itu mengharapkim pcrniagaaii yang lidak pemati rugi
S. Fathir. ayaf 2^.
Talkala Nabi s.a.w. bersabda:-

*'y /^ ■' *''_^e '■
'V* dJ

9 y

ll.au ta’-lamuuna ma-a'-lamu la-dluhiktiim qaliilan wa la-bakaiium ka-
tsiiran. wa la-kharajtum ilash-shu-'udaali laldinuiima shuduurakuiTi wa laj-
a - r u u n a i l a a r a b b i k u m " .

Ariinya: "Jikalau tahulah kamu, apa yang aku kctahiii. mscaya kanni
akan lertaw-a sedikit dan akan mcnangis banyak. Dan akaii kamu keluar
ke icmpat yang linggi. Kamu akan mcmukul dadamu dan incrcndahkan
diri kepada Tuhanmu". Maka tiirunlah Jihril a.s. seraya berkaia:
siingguhnya Tuhanmu mengatakan kepadamu:
mondatangkaii ke-putus-asa-an kepada haml)a-liambaKU?"

keluar menemui mereka dan membcrikan harapan kepada mereka.

" S e -

"Mengapakah cngkau
L a l u N a b i

s . a . w .

Dan mendatangkan kcinginan kepada mereka". (1).
Tersebut pada hadiis: "Bahwa Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada
nabi Dawud a.s.; "Cintailah AKU! Ciniailah orang yang meneintai AKU!
D a n b u a t l a h A K U m e n e i n t a i m a k h l u k K U ! " .

Lalu nabi Dawud a.s. bertanya; "Wahai Tuhanku! Bagaimanakah aku
mcmbuat ENGKAU menc ima i akan makh luk ENGKAU?" .

Allah Ta’ala berfirman; "Sebulkaniah AKU dengan baik dan elok! Sebut-
kanlah nikmal-nikmatKU dan perbuatan haikKU! Peringaikanlah mereka
akan yang demikian! Maka sesungguhnya mereka tiada mengenal dari-
padaKU. sclain yang elok".
Dimimpikan Abban bin Abi 'Ayyasy sesudah ia meninggal. Dan ia se-
masa hidupnya banyak menyebulkan pinUi-pintu harapan. la mengatakan
kepada orang bermimpi itu: "Allah Ta’ala mcnyuruh aku bcrdiri di hadap-

(1) Dirawikan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Pcrmulaan hadiis ini discpakaii Al-Bukhari
dan Muslim dari Anas. Dan akhir hadiis im, dari wa la-kharajium
akhimya, dirawikan Ahmad dan Al-Hakim.

s a m p a i
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anNYA. Maka lA berfimian: ’’Apakah yang membawa engkau kepada
yang demikian?”.

Maka aku menjawab; ”Aku bermaksud mencintakan ENGKAU kepada
m a k h l u k E N G K A U ”

Maka Allah berfirman: 'Telah AKU ampunkan dosa engkau".
Dimimpikan Yahya bin Ak-tsam sesudah ia meninggal. Lalu ia ditanya-
kan: "Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau?”.
Yahya bin Ak-tsam menjawab: "Allah menyuruh aku berdiri di hadapan-
NYA- Dan lA berfirman: "Hai syaikh jahat! Engkau telah berbuat itu.
Engkau telah berbuat itu!”.
Yahya bin Ak-tsam berkata; "Maka menakutkan aku. apa yang diketahui
oleh Allah. Kemudian aku berkata: "Wahai Tuhanku! Tidaklah begitu
yang aku perkalakan dari hal ENGKAU".
Maka Allah berfirman: "Dan apakah yang engkau perkalakan dari hal
AKU?" I..aiu aku berkata: "Diberitakan kepadaku oleh Abdurraz7aq,
dari Ma'mar. dari Az-Zuhri, dari Anas, dari Nabi Engkau s.a.w., dari
●libril a.s., bahwa Engkau berfirman: "Bahwa Aku pada sangkaan hamba-
KU kepadaKU. Maka hendaklah ia menyangka kepadaKU. akan
yang dikehendakinya!". Dan aku menyangka kepada ENGKAU. bahwa
ENGKAU tiada mengazabkan aku".
.Maka berfirman Allah ’Azaa wa Jalla: "Benar Jibril. Benar nabiKU.
Benar .Anas. Benar Az-Zuhri. Benar Ma’mar. Benar Abdurrazzaq. Dan
benar engkau”.

Yahya bin Ak-tsam berkata: "Lalu aku berpakaian dengan pakaian sorga.
Dan berjalan di hadapanku, bidadari ke sorga. Maka aku berkata: "Wa¬
hai alangkah gembiranyal”.
Tersebut pada hadits, bahwa: seorang laki-laki dari kaum Bani Israil
(Yahudi) mendatangkan ke-putus-asa-an kepada manusia dan bersikap
keras kepada manusia. la berkata: "Maka Allah Ta’ala akan berfirman
kepadanya pada hari kiamat: "Pada hari ini, AKU putus-asakan kamu
dari rahmatKU, sebagaimana kamu mendatangkan ke-putus-asa-an ke¬
pada hamba-hambaKU daripadanya”. (1),
Nabi s.a.w. bersabda: "Seorang laki-laki akan masuk neraka. Maka ia
akan bertempat di neraka itu seribu tahun. la akan memanggil: "Ya
Hannan, ya Mannan (Wahai Yang Mahabelas kasihan, wahai Yang Maha
Pemberi n ikmat) ! ” .

Maka Allah Ta’ala berfirman kepada Jibril: "Pergilah! Maka bawalah
kepadaKU akan hambaKU!”.
Nabi s.a.w. meneruskan sabdanya: "Maka hamba itu dibawa kepada
Allah. Lalu disuruh berdiri di hadapan Tuhannya. Maka Allah Ta'ala ber¬
firman: "Bagaimana engkau mendapati tempal engkau?”.

a p a

(1) Dirawikan Al-Baihaqi dari Zaid bin Aslam. Hadits putus sanadnya (maqihu').
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Laki'laki itu menjawab: ’’Tempat yang buruk”.
Nabi s.a.w. meneruskan sabdanya: "Maka Allah Ta’ala berfirman: "Kcm-
balikanlah orang ini ke tcmpatnya semula!”.
Nabi s.a.w, meneruskan sabdanya: "Maka laki-laki itu bcrjalan dan her-
paling ke belakangnya. Maka Allah Ta'ala berfirman; 'Kemana engkau
berpaling?”.
Laki-iaki ilu menjawab; "Sesungguhnya aku berharap, bahwa tidak ENG¬
KAU kembalikan aku kepadanya. sesudah ENGKAU keluarkan aku dari-
padanya”.
Maka Allah Ta’ala berfirman: "Pergilah dengan laki-laki ini ke sorga".
Maka ini menimjukkan, bahwa harapnya Yahudi itu yang menjadi sebab
kelepasannya.
Kita bemiohon kepada Allah akan bagusnya taufiq dengan kasih-sayang
d a n k e m u r a h a n N Y A .

PENJELASAN: abut harap don jalan yang herhasil daripadanya kcodoan
horiip dan mengeras harap ini.

Kelahiiilah kiranya, bahwa obat ini diperlukan oleh salah scorang dari
diia orang. Adakalanya orang yang telah mengerasi atasnya oleh kc-putus-
asa-an. Lain ia mcninggalkan ibadah. Dan adakalanya orang yang
ngerasi atasnya oleh ketakutan. Lalu ia berlebih-lebihan pada rajinnya
beribadah. Schingga mendatangkan melarat atas dirinya dan kcluarganya.
Inilah dua orang. yang cenderung dari keliirusan (di tengah-iengah) ke
segi memboros dan membuang-buang tenaga. Keduanya memerlukan ke¬
pada pengobatan yang mengembalikannya kepada kelurusan (di tengah-
tengah).
Adapun orang maksiat yang terlipu. yang berangan-angan kepada Allah,
serta berpaling dari ibadah dan mengerjakan perbuatan maksiat. maka
obat harapnya berbalik menjadi racun yang membinasakannya. Dan ber-
kedudukan obat itu pada kedudukan air madu. yang menjadi obat bagi
orang yang mengerasi dingin alas dirinya. Dan menjadi racun yang mem-
binasakan bagi orang yang mengerasi panas atas dirinya, Bahkan. orang
yang tertipu, liada memakai pada dirinya, selain obat-obat takut dan
sebab-sebab yang membangkitkan ketakutan.
Maka karena inilah, harus ada yang memberi pengajaran kepada orang
banyak, yang leinah-lembut, yang memperhatikan kepada Icmpal-tcmpat
lerjadinya pcnyakil-pcnyakit, yang mengobatkan seliap penyakit dengan
yang berlawanan dengan dia. Tidak dengan menambahkan pada penyakit.
Sesungguhnya yang dicari, ialah; kcadilan (yang di tcngah-Icngah) dan
yang sederhana pada seluruh sifat dan akhlak. Dan sebaik-baik pekerjaan
itu yang di tengah-tengah. Maka apabila melewati yang di tengah, ke
salah salu dari dua tepi, niscaya diobati dengan yang roengembalikan ke-

m c -
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pada di tengah. Tidak dengan apa yang menambahkan merengnya dari df
tengah.
Zaman ini adalah zaman yang tiada sayogianya dipakaikan sebab-sebab
harap. bersama orang banyak. Akan tetapi, bersangatan pada menakut-
kan juga. hampir tidak mengembalikan mereka kepada kebenaran yang
sungguh-sungguh dan jalan kebenaran.
Adapun menyebulkan sebab-sebab harap, maka akan membinasakan
mereka dan menjatuhkan mereka keseluruhan ke dalam jurang. Akan
tetapi. tatkala adalah sebab-sebab harap itu lebih ringan kepada hati dan
lebih lazat pada jiwa dan tidaklah maksud juru-juru pengajaran, selain
menarikkan hati dan menuturkan kepada orang banyak dengan pujian, di
mana pun mereka berada. niscaya mereka itu cenderung kepada harap.
Sehingga kerusakan itu berlambah rusak. Dan bertambahlah terjerumus-
nya mereka dalam kedurhakaan.

Ali r.a. berkata: "Sesungguhnya orang yang berilmu, iaiah; o r a n g y a n g

tidak mendatangkan ke-putus-asa-an manusia dari rahmat Allah Ta’ala
dan tidak menjamin keamanan bagi mereka dari cobaan Allah.
Kami akan menyebulkan sehab-s'ehab harap. untuk dapat dipakai lerhadap
orang yang putus asa. Ataii pada orang yang dikerasi oleh ketakutan.
Karena mengikufi Kilab Allah Ta’ala dan sunnah RasulNya s.a.w. Karena
keduanya ini melengkapi kepada lakut dan harap. Karena keduany
ngumpulkan sebab-sebab sembuh, terhadap jenis-jenis orang sakit. Supaya
dipakai oleh para ulama, yang menjadi pewaris-pewaris para nabi,
nitruf keperluan, sebagaimana yang dipakai oleh dokter yang ahli. Tidak
sebagaimana dipakai oleh orang yang dungu, yang menyangka bahwa se-
tiap sesuatu dari obal-obat itu patut bagi seliap penyakit. bagaimana pun
adanya penyakit itu.
Keadaan harap itu mengeras dengan dua perkara:-
Pertama: dengan jalan mengambil ibarat (i'tibar).
Kedua: dengan penyelidikan ayat-ayat, hadits-hadits dan atsar-atsar.
Adapun i'tibar. yaitu: bahwa diperhatikan semua yang telah kami sebut-
kan, pada jenis-jenis nikmat dari Kitab Syukur. Sehingga ia tahu akan
yang halus-halus dari nikmat Allah Ta’ala kepada hamba-hambaNYA di
dunia. Dan kcajaiban-keajaiban hikmahNYA yang dipeliharaNYA pada
mcncipiakan insan. Sehingga tersedialah bagi insan itu di dunia, setiap
yang penting baginya untuk keterusan adanya. Seperti alat-alat makanan
dan apa yang diperlukan, seperti anak jari dan kuku. Dan yang menjadi
hiasan baginya, seperti: melengkungnya dua bulu kening, berlainan
dua mata, merah dua bibir dan lain-lain, daripada apa, yang tiada sum-
bing dengan tidak adanya itu, suatu maksud yang dimaksudkan. Hanya
ada dengan ketiadaan itu hilangnya kctambahan kecantikan.
Maka bantuan ke-Tuhan-an. apabila tidak berhenti dari hamba-hamba¬
NYA pada contoh-contoh yang halus itu, sehingga lA tidak ridla bagi

a m e -

m e -

w a r n a
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hamba-hambaNYA, bahwa hilang dari mereka, kelebihan-kelebihan dan
tambahan-lambahan pada hiasan dan hajat keperluan. maka bagaimana
lA ridla dibawa mereka kepada kebinasaan yang abadi? Bahkan, apabila
insan memperhatikan dengan perhatian yang menyenangkan. niscaya ia
tabu, bahwa kebanyakan makhluk telah disiapkan baginya. sebab-sebab
kebahagiaan di dunia. Sehingga ia tidak suka berpindah dart dunia itu
dengan kematian. Waiaupun diberi-tahukan kepadanya. bahwa tiada akan
diazabkan sesudah mali selama-lamanya-umpamanya. Aiau tiada sekali*
kali akan dibangkitkan sesudah mati itu. Dan kebencian mereka itu lidak-
lah karena tidak lagi di dunia. melainkan karena -sudah pasti -sebab-
sebab kenikmatan yang membanyak itu. Dan sesungguhnya yang mc-
angan-angankan mali itu jarang sekali. Kemudian, tiada yang mengangan-
angankannya. selain dalam hal yang jarang sekali dan kejadian yang
menyerang yang luar biasa.
Jadi. adalah keadaan kebanyakan makhluk di dunia itu, yang banyak ke¬
padanya, ialah; baik dan sclamat. Maka sunnah Allah, tiada anda dapati
padanya pergantian. Maka kebanyakannya, urusan akhirai begitu juga
adanya. Karena yang mengatur dunia dan akhirat itu SATU. Yaitu; yang
mahap̂ ngampun. mahapengasih. maha kasih-sayang kepada hamba-
hambaĵ YA, yang mahabelas-kasihan kepada mereka.
Maka ini. apabila diperhatikan dengan sebenar-benarnya, niscaya kuatlah
dengan yang demikian itu sehab-sehab barap. Dan dari i’-tibar juga, di¬
perhatikan teniang hikmah syari’al dan sunnah-sunnahnya tentang ke-
musiihatan dunia dan segi rahmat bagi segala hambaNYA. Sehingga se-
bdliagian arifin (yang mempunyai ma'rifah yang niendalam) melihai ayat

(ayat al-mudayanah) pada surat Al-Baqarah (1). adalah di
antara sebab-sebab harap yang terkuat. Maka ditanyakan kepada orang
arifin itu; ’’Apakah yang padanya itu harap?".
Beliau itu menjawab: "Dunia .semuanya itu sedikit. Rezeki insan padanya
sedikit. Dan hutang itu sedikit daripada rezekinya. Maka pcrhaiikanlah.
bagaimana Allah Ta’ala menurunkan padanya. ayat vwig u-rpunjunf;.
Supaya hambaNYa mendapat petunjuk kepada jalan menjaga diri pada
menjaga agamanya. Maka bagaimana ia tidak menjaga againanya. yang
tiada tukaran baginyaf
Bidanp keduu: penyelidikan ayat-ayat dan hadits-hadits. Maka ayat dan
hadits yang datang tentang harap itu di luar dari hinggaan.
Adapun ayat-ayat. maka Allah Ta’ala berfirman:-

1., ° i . ^

j

(1) Bacalah ayai tersebut pada .Surat Al-Baqarah. ayat 282 yang demikian panjangnya.
(Pen t . ) .
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(Qul yaa-’ibaadiyal-ladziina-asrafuu-’alaa-anfusihim, laa taqnathuu min
rahmatil-laahi-innal-laaha yagh-firudz-dzunuuba jamii-’an, innahu huwal-
ghafuurur-rahiim).

Aninya: "Katakanlah! Hai hamba-hambaKU yang melampaui batas men-
celakakan dirinya sendiri! Janganlah kamu putus harapan dari rahmat
Allah! Sesungguhnya Allah mengampuni segenap dosa. Sesungguhnya lA
Maha Pengampun dan Maha Penyayang”, S. Az-Zumar, ayat 53.
Menurut pembacaan Rasulullah s.a.w.. ialah:-

■ j f

(Wa laa yubaalii-innahu huwal-ghafnunir-rahiim),
Artinya; "Dan /A tidak memperduUkan, sesungguhnya lA Maha Peng-
ampiin dan Maha Penyayang”. (1).
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

< ’ A t
\

(Wal-malaa-ikatu yusabbihuuna bi-hamdi rabbihim wa yas-tagh-firuima li¬
man fi l -ard l i ) .

Artinya: "Dan malaikat-maiaikat itu mcngucapkan tasbih memuji Tuhan
mereka dan memohonkan ampunan untiik segenap yang mendiami bumi".
S. Asy-Syura, ayat 5.
Allah Ta’ala menerangkan. bahwa neraka disediakanNYA bagi miisuh-
musiihNYA. Dan neraka itu ditakutkanNYA kepada para wali-waliNYA

labe îrman:^ .

(La hum min fauqihim dhulalun ininan-naari wa min tahiihim dhulakin.
dzaalika yukhawwiful-laahu bihii-’ibaadahu).

Artinya: ”Di ata.s kepala mereka tumpukan api dan di bawahnya tumpuk-
an (api pula). Dengan itu, Allah memberi ancaman kepada hamba-liamba-
NYA". S. Az-Zumar. ayat 16.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n : -

C ' -

(Wat-taqun-naaral-latii-u-’iddat lil-kaafiriin).
Artinya: "Dan peliharalah dirimu dari neraka yang disediakan unluk

(1) Ydilu: tambahan kala-kala: wa laa yuhaalil Dan hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dari
Asma binli Yazid. hadits hasan gharib.
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orang-orang yang tidak beriman”. S. Ali ’Imran, ayat 131.
Dan Al lah Ta’a la berfirman:-

( j s J J ' i J ^
(Fa-andzartukum naaran taladh-dhaa, laa yash-laahaa-illa!-asy-qat-ladzii
kadz-dzaba wa tawallaa).

Artinya: ”Scbab ilu. AKU memperingatkan kcpada kamu api yang me-
nyala, Tiada masuk ke dalamnya selain dari orang yang amat celaka.
Yang mendustakan (kebenaran) dan membelakang”. S. Al-Lail, ayat 14 -
1 5 - 1 6 .

A l l a h ' A z z a w a J a l l a b e r fi r m a n ; -

' r i '

(Wa inna rabbaka la-dzuu magh-firatin lin-naasi-’alaa dhulmihim).
Artinya: "Dan bahwa Tuhan engkau Pengampun kcsalahan manusia S.
Ar-Ra'd. ayat 6.
Dikatakan, bahwa Nabi s.a.w. senanliasa menanyakan icntang ummat-
nya, sehingga dikatakan kepadanya: "Apakah engkau tidak ridia dan telah
dituriinkan kcpada engkau ayat ini?”.

V O p✓

-V "

(Wa inna rabbaka la-dzuu magh-firatin lin-naasi-’alaa dhulmihim).
Artinya; ’’Dan bahwa Tuhan engkau Pengampun kcsalahan
Ar-Ra'd, ayat 6. (1).
Dan tcntang pcnafsiran firman Allah Ta’ala;-

S .m a n u s i a

(Wa la saufa yu'-thiika rabbuka fa-tardlaa).
Artinya: ’’Dan nanti Tuhan engkau akan membcrikan kcpada engkau.
maka engkau akan bersenang hati (ridia)’’. S. Adl-Dluha, ayat 5. bahwa
kata Ibnu Abbas (2), bahwa Muhammad s.a.w. tiada senang seorang pun
dari umatnya masuk neraka.
Adalah Abu Ja’far Muhammad bin Ali mengatakan: "Tuan-tuan pen-

(1) Menunil Al-Iraqi. beliau tiada menjumpai hadiis. yang bunymya scpcni ini.
(2) Menuful Ihva sendiri. tidak jelas, siapa yang mengatakan ilu. Tetapi dijclaskan olch

Itiihaf. syarah Ihya'. jilid IX. hal. 175. bahwa yang mengatakan ilu. iaiah Ibnu Abbas.
(Pent).

\ ,
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duduk Irak mengatakan: ”Ayat yang paling mengandung harapan dalam
Kitab Allah 'Azza wa Jal la, iaiah finnanNYA'-

o'-' V \
Vf<i. ^ - - " ’ . ' r . > . * '

(QuI yaa-’ibaadiyal-ladziina-asrafuu -'alaa-anfusihim, laa" taqnathuu min
rahmatil-laahi-innal-laaha yagh-firudz-dzunuuba jamii-’an. innahu huwal-
ghafuurur-rahiim).

Artinya: ’Katakanlah! Hai hamba-hambaKU yang melampaui baias
celakakan dirinya sendiri! Janganlah kamu putus harapan dari rahmat
Allah! Sesungguhnya Allah mengampuni segenap dosa. Sesungguhnya lA
Maha Pengampun dan Maha Penyayang”. S. Az-Zumar, ayat 53. Dan
kami keliiarga Rasulullah s.a.w. mengatakan. bahwa yang paling
ngandiing harapan dalam Kitab Allah ’Azza wa Jalla, iaiah firmanNYA:-

m e n -

m e -

(Wa la saufa yu’-thiika rabbuka fa-tardlaa).
Artinya: "Dan nanti Tuhan engkau akan meraberikan kepada engkau,
niaka engkau akan bersenang hati (ridla)". S. Adl-Dluha, ayat 5.
Adapun hadit.s-hadits, maka diriwayatkan Abu Musa dari Nabi
b a h w a b e l i a u b e r s a b d a : -

L9

s . a . w . .

O

(Ummatii ummatun marhuumatun. laa-'adzaaba-’alaihaa "fil-aakhirati,
'ajjalal-laahu-’iqaabahaa fid-dun-ya: az-zalaazila wal-fitana, fa-idzaa kaana
yaumiil-qiyaamati, dufi’a ilaa kulli rajulin min-ummatii rajulun min-ahlil-
kitaabi. fa qiila: haadzaa fidaa-uka minan-naar).
Artinya: "Ummatku itu ummat yang dicurahkan rahmat. Tiada azab atas
dirinya di akhirat. Allah menyegerakan siksaannya di dunia, dengan:
gempa-gempa bumi dan kekacauan-kekacauan (fitnah-fitnah). Maka apa-
bila telah ada hari kiamal nanti, niscaya ditolakkan kepada setiap orang
dari ummatku. akan seorang dari pemeluk agama yang berkitab (Yahudi
dan Nasrani). Lalu dikatakan: ’’Inilah tebusan engkau dari neraka!”. (1).
Manurut susunan kata-kata yang lain, iaiah:-

/ .

V

✓

(I) Dirawikan Abu Dawud. Dan Ibnu Majah merawikannya dari Anas, sanad dlaif.

\
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(Ya’-tii kullu rajulin min haadzihil-ummaii bi-yahuudiyyin au nash-raa-
niyyin ilaa jahannama fa yaquulu: haadzaa fidaa-ii minan-naari, fa yulqaa
fiihaa).
Artinya: ’’Setiap orang dari ummat ini akan datang dcngan seorang Ya-
hudi atau Nasrani ke neraka jahannam. Lalu ia mengatakan: ’’Inilah
tebusanku dari neraka”. Maka orang Yahudi atau Nasrani ilu dicampak-
kan ke dalam neraka”. (1),
N a b i s . a . w. b c r s a b d a ; -

(Al-hummaa min faihi jahannama wa hiya hadh-dhul-mu’-mini minan-
naar).
Artinya; "Demam iiu dari kesangatan panas neraka Jahannam. Dan ilu
adalah keuntungan orang yang beriman. dari api neraka”. (2).
Diriwayatkan lentang penafsiran firman Allah Ta’ala:-

(Yauma laa yukh-zil-laahun-nabiy7a waMadziina-aamanuu ma-’ahu).
Artinya; "Pada hari. yang tiada diberikan kehinaan olch Allah kcpada
Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia”. S. At-
Tahrim. ayat 8. bahwa Allah Ta’ala meniirunkan wahyu kepada NabiNya
s.a.w.: "Bahwa AKU jadikan perhitungan anutl Omab) ummat engkau
kepada engkau”.
Nabi s.a.w. menjawab: "Tidak. wahai Tiihanku! ENGKAU lebih menga-
sihani mereka daripadaku”.
Maka Allah Ta’ala berfirman: "Jadi. KAMI l idak mcmberikan kehinaan

akan engkau mengenai mereka". (3).
Diriwavatkan dari Annas, bahwa Rasulullah s.a.w. menanyakan Tuhannya
tentang dosa-dosa ummatnya. Nabi s.a.w, bersabda;-

-

(Yaa rabbij-’al hisaabahum ilayya li-aliaa yath-thali-'a-’alaa masaawii-him
ghairii).
Artinya: "Wahai Tuhanku! Jadikanlah perhitungan amal mereka kepada-
ku, supaya tidak dilihat kcburukan mereka. selain aku".
Maka Allah Ta’ala mcnurunkaii wahyu kepada Nabi s.a.w.: "Mereka itu

M) Dirawikan Muslim dari Abu Musa.
(2) Dirawikan Ahmad dari .Abi Amamah. dari rawayat Abi Shalih AI-Asy-'ari. yang lidak

dikenal dan lidak terkcnal namanya.
(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya.
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ummatmu dan mereka itu hamba-hambaKU. AKU kasih sayang kepada
mereka dari engkau. AKU tidak menjadikan perhitungan amal mereka
kepada selain AKU. Supaya tidak dilihat oleh engkau dan selain engkau
kepada kebunikan mereka”. (1).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

r'' '■ ' \ ^ f ' J ●
J

/ y ' - '

(Hayaatii khairun lakum wa mautii khairun lakum, ammaa hayaatii fa-
asunnu lakumus-sunana wa-usyarri-’u lakumusy- syaraa-i-'a, wa ammaa
mautii fa-inna a’-maatakum tu’-radlu-’alayya fa maa ra-aitu minhaa hasanan
hamid-ful-laaha ’alaihi wa maa ra-aitu minhaa sayyi-anis-tagh-fartul-laaha

ta-’aalaa lakum).
Artinya: "Hidupku itu kebajikan bagi kamu dan maiiku itu kebajikan
bagi kamu. Adapun hidupku, maka aku sunnahkan bagi kamu akan
sunnah-sunnah dan aku syarialkan bagi kamu syariat-syariat (hukum-hukum
Agama). Adapun maiiku. maka sesungguhnya semua amal kamu di-
datangkan kepadaku. Maka apa yang aku lihat daripadanya itu baik. nis-
caya aku memujikan Allah atas yang demikian. Dan apa yang aku lihat
daripadanya itu buruk, niscaya aku memohonkan ampunan Allah Ta’ala
bagi kamu”. (2).
Pada suatu hari Nabi s.a.w. mengucapkan:-

(Yaa kar i imal- 'afwi) .

.Artinya: "Wahai Yang Maha Pemurah member! kema’afan!”.
Lalu Jibril a.s. bertanya: "Adakah engkau tahu. apa penafsiran: "Yaa
kariimal-’afwi" itu?”. Yaitu: Jikalau lA mema’aflcan dari kejahatan-
kejahatan dengan rahmatNYA, niscaya digantikanNYA kejahatan itu
dengan kebaikan. dengan kemurahanNYA”. (3),
Nabi s.a.w. mendengar seorang iaki-laki berdo’a: "Wahai Allah Tuhanku!
.‘^ku bermohon padaMU kesempurnaan nikmat”.

Lalu Nabi s.a.w. bertanya:- ̂ ^ «Cc^.
9 y

(Hal tadrii maa tamaamun-ni'-mah?).

(1) Mcnurul AMraqi. bcliau tidak mengciahui hadiis ini sama sekali.
(2) Dirawikan Al-Bazzar dari Abdullah bin Mas-'ud. perawi-perawinya orangMjrang benar

(shahih).
(3) Mcnurut Al-lraqi. bukan dari Nabi s.a.w. Tetapi. aniara Nabi Ibrahim dan Jibril a . s .
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Artinya: Adakah engkau tahu, apa lUi kescmpurnaan nikmat?”.
Laki-laki itu menjawab: "Tidak!".
L a l u N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

(Dukhuiilul-jannah).
Artinya: "Masuk sorga”. (1).
Para iilama mengatakan, bahwa Allah telah mcnycmpurnakan nikinal-
NYA kepada kita. dengan ridlaNYA Agama Islam bagi kita. Karcna
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n : -

/ O ,
r ^ o

L 9
* V

radliitu lakumtil-islaama diinan).(Wa atmamlu-’alaikum ni'-matii wa
Artinya: "Dan telah KUscmpurnakan kcpadaniu nikmalKU dan AKU
telah meridlai Islam itu menjadi agamamu". S. Al-Maidah. aval 3.
Dan (ersebut pada hadits;-

f * ' . >o' 'X\ ' '

● ’ 1

' ● > y/

iy

y ^ i

(Idzaa adz-nabal-’abdu dzanban fas-tagh-faral-laaha. yaqmilul-laahu 'azza
Jalla l i-malaa-ikatihin-dhuruu i laa-'abdii adznaba dzanban fa-'al ima

wa ya’-khudzu bidz-dzanbi
w a

anna lahu rabban yagh-firudz-dzunuuba
usyhidukum annii qad ghafartu lahu).
Artinya: "Apabila hamba itu berdosa dengan sesuatu dosa, lalu ia me-
minta ampunan Allah, maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada para
malaikatNYA: "Lihatlah kepada hambaKU yang telah berdosa dengan
suatu dosa! Maka ia tahu. bahwa ia niempunyai Tuhan yang mengampun-
kan segala dosa dan yang menyiksakan dengan dosa itu. AKU persaksi-
kan kepada kamu, bahwa Aku telah mengampunkan dosanya". (2).
Pada hadits tersebut:-_, / /■» ✓ t '

fUr-—^w- A.* y>

(Lati adz-nabal-’abdu hatlaa tab-lugha dzunuubuhii-’anaanas-samaa-i.
ghafar-tuhaa lahu mas-tagh-faranii wa rajaanii).
Artinya: "Jikalau berdosalah hamba, sehingga sampai dosa-dosanya ilu
ke awan langil, niscaya AKU ampunkan baginya, apa yang diniintanya
ampunan padaKU dan yang diharapkannya padaKU". (3).

(1) Dirawtkan A(h-Thabrani dari Ma-adz dan telah ditcrnnpkan dahulu.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hiirairah.
(3) Dirawikan Al-Tirmidzi dari Anas, hadits hasan (baik).
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P a d a h a d i t s . t e r s e b u t : -

u^'' 1 ^ 3' y

(Laii laqiyanii-’abdii bi-qiraabil-ardli dzunuuban laqiituhu bi-qiraabil-ardli
magli-firatan).
Artinya: "Jikalau hambaKU menemui AKU dengan dosa se sarung biimi.
niscaya AKU menemuinya dengan ampunan se sarang bumi". (1).
Terscbut pada hadits:

y y y , y y .

.Vi 0^ ^ s
●■ ' x

4 A

●V '* * '
(Innal-malaka la yarfa-‘ul-qaliima-'anil-’abdi idzaa adz-naba sitta saa-'aa-
tin, fa in taaba was-tagh-fara lam yaktubhu 'alaihi. wa illaa katabahaa
sayyi-ah).
Artinya: "Sesungguhnya malaikat mengangkat pena (al-qalam) dari ham-
ba, apabila ia telah bcrbual dosa enam jam, Maka jikalau ia bertobat dan
meminta ampun, niscaya malaikat itii lidak menuliskan dosa tadi atas diri-
nya. Dan jikalau tidak. niscaya malaikat itu menuliskannya sebagai ke-
jahalan”. (2),
Dan pada kata-kata yang lain:-

. s — ' - z - a j

(Fa idzaa katabahaa-'alaihi wa-’amila hasMatan q^la shaahibul-vamiini
ii shaahibisy-syimaali wa huwa amiiruri-’alaihi: alqi haadzihis-sayyi-ata hat-
taa alqaa min hasanaatihi waahidalan tadl-’iifa!-’asy-ri wa arfa-'a lahu tis-'a
hasanaatin I'a Uilqaa-'anhiis-sayyi-atu).
Artinya: ’’Maka apabila malaikat itu menuliskannya atas orang itu dan
orang itu berbuat amal baik, niscaya malaikat yang di sebelah kanan
ngatakan kepada malaikat yang di sebelah kiri dan malaikat yang di
belah kanan itu amir (kepaUi) alas malaikat yang di sebelah kiri: ”Cam-
pakkanlah kejahatan ini, sehingga aku jumpai dari kebaikan-kcbaikannya
itu satu, penggandaan sepuluh. Dan aku angkalkan baginya akan sembila
kebaik«n". Maka dicampakkan danpadanya kejahatan itu".
Diriwayatkan Anas pada suatu hadits. bahwa Nabi s.a.w. bcrsabda: "Apa¬
bila hamba itu berbuat suatu dosa. niscaya dituliskan atas diri hamba
i t u ’ ’ .

m c -

s e -

n

Lalu seorang Arab desa bertanya: ’’Dan jikalau ia bertobat daripada
n y a ? ” .

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Dzur.
(2) Dirawikan Al-Baitiaqi dari Abi Amamah
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Nabi s.a.w. tnenjawab; ’’Niscaya dihapuskan dari dosa itu”.
Arab desa itu bertanya lagi: "Jikalau diulanginya?”.
Nabi s.a.w, menjawab: "Diiuliskan lagi atas orang itu”.
Arab desa itu bertanya pula: "Jikalau ia tobai?”.
Nabi s.a.w. menjawab; "Dihapuskan dari halaman amalnya”.
Arab desa itu bertanya: "Hingga kapan?”.
Nabi s.a.w. menjawab: "Sampai ia memima ampunan Allah ‘Azza wa
Jalla dan bertobat kepadaNYA. Sesungguhnya Allah tidak bosan mem-
beri ampunan. sampai hamba itu bosan daripada meminta ampunan. Apa-
bila hamba itu bercita-cita dengan kebaikan, niscaya ditulis oleh malaikai
yang di sebeiah kanan akan kebaikan, sebelum dikerjakannya. Maka
kalau sudah dikerjakannya, niscaya diiuliskan sepuluh kebaikan. Kemudian
dilipat-gandakan olch Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada tujuhratus
ganda. Dan apabila hamba itu bercita-cita dengan kejahatan. niscaya tidak
diiuliskan. Maka apabila dikerjakan kejahatan itu. niscaya diiuliskan satu
kesalahan. Dan di belakangnya kebaikan kema'afan Allah ’Azza wa
Jalla". (1),

.Senrang laki-laki dalang kepada Rasulullah s.a.w. Lalu berkata: "Wahai
Rasulullah! Sesungguhnya aku tidak berpuasa selain sebulan. Tidak aku
liimbahkan daripadanya. Dan tidak aku mengerjakan shalat. selain lima
waktu. Dan tidak aku tambahkan daripadanya. Dan tiadalah bagi Allah
pada hartaku itu sedekah. hajji dan amalan sunat. Di manakah aku apa¬
b i l a a k u m a l i ? ” .

Rasulullah s.a.w. lalu tersenyum dan bersabda: "Ya, bersama aku. apa¬
bila engkau menjaga hati engkau dari dm perkara: iri had dan dengki.
Hngkau menjaga lidah engkau dari diia perkara: umpai dan dusut. Dan
dua mata engkau dari dm perkara: memandang kepada apa yang diharam-
kan oleh Allah dan bahwa engkau mengejek dengan dua mata itu akan
orang Islam. F.ngkau masuk sorga bersama aku, atas dua tapak langanku
yang ini". (2).
Tersebut pada hadils yang panjang yang dirawikan Anas, bahwa seorang
Arab desa bertanya: "Wahai Rasulullah! Siapakah yang mengurus hitung-
a n a m a l m a k h l u k ? " .

Nabi s.a.w. menjawab; "Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi".
Arab desa itu bertanya lagi; "DIA sendiri?”.
Nabi s.a.w. menjawab: "Ya!”.
Maka Arab desa itu tersenyum.
Lalu Nabi s.a.w. bertanva; "Dari karena apa engkau tertawa. hai Arab
d e s a ? " .

la menjawab: "Sesungguhnya Yang Mahapemurah itu. apabila mentaqdir-

(1) Dirawikan Al-Baihaqi dari Anas.
(2) Hadils ini iclah dilcrangkan dahulu pada "Kiiah Tercelanya Busuk Had Dan Dengki”.
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kan. niscaya mcma'afkan. Dan apahila mengactakan hiiiingan ama!
(hisah). niscaya penuli dengan kclapangan".
L a i n N a h i s . a . w . h c r s a b d a : -

(Shadaqai-a'-rabiyyu. alaa laa kariima akramn minal-laaht la-'aalaa. huwa
a k r a m u l - a k r a m i i n ) .

Artinva: "Bc-narlah Arab dcsa ini. Kclahiiilah kiranya. bahwa tiada yang

pemurah. yang lebih pcmurah daripnda Allah Ta'ala. DIAiah Yang Maha
Pemurah dari orang-orang yang pemurah".
Kemudian. Nahi s.a.w. meiiyambung: "Arab desa Ini lelah mengerti".
Dan pada hadils ini. tersebiit pula; "Bahwa Allah Ta'ala metnuliakan dan
mengagungkan Ka'bah. Dan jikalau seorang hamba menmtuhkannya.
batu dcmi ba!u. kemudian dibakarkannya. niscaya l iai la sampai vang
demikian itu. dari dosa nrang vang merendahkan seorang wall dari para
w a l i A l l a h T a ' a l a " .

Lain Arab dcsa ilu berlaiiya: "Siapakah para wall .Miah Ta'ala'’"
Nahi s.a.w. menjawab:-

A m a a s a m i ' - t akulluhum aulivaa-uMaahi ta-'aaiaa.(Al-mu'-min uuna

qaulal-laahi 'a77a wa jalla; Allaahu waliyvul-ladziina- aamanuu yukh-niu-
hiim minadh-dhulumaati i lan-nuur).

"Orang mu'min iiu semua wali (aulia) Allah Ta ala. ApakahA r t i n v a :

engkau tidak inenticngar firman Allah 'A/.xa wa .lalla: "Allah itu yang
kasih orang-orang yang heriman, mercka dikcluarkanNYA dari kegclapan
kepada cahaya yang tcrang (nur)". (1).
Tersebul pada sebahagian hadits;- - ^ r ' V ' / n

« ✓

✓ ●

(A!-mu'-minu af-dlaiu niinal-ka'-bah).
Artinva: "Orang mu’min ilu lebih utama dari Ka bah .(2).

(Wal-mu'minu ihayyibun thaahirun).
✓

(I) Hadils inidirawikan dari Anas.Tctapi Al-lraqi tidak mcnjumpai hadils ini dalamkiiab-
kilab hadils. Dan ayal lerschul ilu. pada -S. Al-Baqiirah. aval 2.S7.

(2) Dirawikan Ibnu Majah dari Ihnu Umar, dengan bunyi lain yang scani denpan tersebul
u u .
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Artinya; ’’Orang mu’min itu baik dan suci”. (1)-

(Wal-mu'minu akramu -’alal-laahi ta-’aalaa minal-malaaikaii).
Artinya: ’’Orang mu'mtn itu lebih mulia pada Allah Ta'ala daripada ma-
laikat". (2).
Tersebut pada hadils:-

IKhalaqal-laalui ta-’aa!aa jahannama min fadl-li rahmatihi saiithan yasuu-
qul-laau bihi -'ibaadahu ilal-jannah).
Artinya; ’’Allah Ta'ala menciptakan neraka jahannam dari kurnia rahmai-
NYA. untiik menjadi cambuk. yang dihalau oleh Allah dengaii cambuk
itu akan hamba-hambaNYA ke sorga”. (3).
Tcrsebut pada hadits yang lain:-

(Yaqiiulul-laahu-’azza wa jalla: innamaa khalaqtul-khalqa li yarbahuii-'a-
layya wa lam akh-luqhum li-arbaha-’a!aihim).
Artinya: ’’Allah ’Azza wa Jaila berfirman: ’’Sesungguhnya AKU jadikan
makhluk itu. supaya mereka itu beruntung atas tanggunganKU. Dan lidak
AKU jadikan mereka, supaya AKU beruntung atas langgungan me-
rcka”. (4),
Tersebut pada hadits Abi Sa’id Al-Khudri. dari Rasulullah s.a.w.:-

1

(Maa khalaqal-laahu ta-'aalaa syai-an illaa ja-‘ala lahu maa yagh-lihuhu.
wa ja-’ala rahmatahu tagh-iibu ghadlabahu).
Artinya; ’’Allah Ta’ala tidak menjadikan sesuaiu. mclainkan dijadikan-
NYA apa yang mengalahkannya. Dan dijadikanNYA rahmatNYA, me-
ngalahkan marahNYA”. (5).
Tersebut pada hadits yang terkenal:-

(1) MenuniT Al-Ir^qi, beliau tidak menjumpai hadits yanjt hunyinya demikian.
(2) Dirawikan Ibrm Majah dari Abu Hurairah, hadits dia-'it.
(3) Menunjt Al-Iraqi, beUau tidak menjumpai hadits yang demikian.
(4) Menurut Al-Iraqi. beliau tidak menjumpai hadits ini.
(S) Dirawikan Abusy-Syaikh Ibnu Hibban dari Abi Sa'id Al-Kudri.
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(Innal-laaha ta-'aalaa kataba-’aiaa nafsihir-rahmata qabla an-yakh-luqal-
khalqa: inna rahmatii tagh-libu ghadlabii).
Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta’ala menuliskan atas diriNYA rahmat,
sebelum lA menjadikan makhluk: Sesungguhnya rahmatKU itu mengaiah-
kan marahKU”. (1).
Diriwayatkan dari Ma’adz bin Jabal dan Anas bin Malik, bahwa Nabi
s . a . w. b e r s a b d a ; -

(Man qaala "laa ilaaha illal-iaah" dakhalal-jannah).
Artinya: "Siapa yang membacakan "Laa ilaaha illal-laah" (Tiada yang di-
sembah, selain Allah!, niscaya ia masuk sorga”. (2).
Pada hadits lain; "Siapa yang ada akhir perkataannya "Laa ilaaha illal-
laah". niscaya ia tidak akan disentuh oleh neraka”. (3).
Pada hadits lain: "Siapa yang bertemu dengan Allah, yang tidak disekutu-
kanNYA dengan sesuatu, niscaya ia diharamkan dari neraka". (4).
Pada hadits lain: "Tiada akan masuk neraka, orang yang dalam hatinya,
seberat atom dari iman". (5).
Pada hadits lain: "Jikalau orang kafir itu tahu, akan luasnya rahmat Allah
Ta'ala, niscaya tiada seorang pun yang puius asa dari sorgaNYA". (6).
Ta t k a l a R a s u l u l l a h s . a . w. m e m b a c a fi r m a n A l l a h Ta ' a l a : -

'' ● ■'r C.
\

(Inna zalzalatas-saa-'ati syai-un-’adhiim).
Artinya: "Sesungguhnya kegoncangan kiamat itu suatu peristiwa yang
dahsyat". S. Al-Hajj, ayat 1, lalu beliau bersabda: "Tahukah kamu; hari
manakah ini? Inilah hari, yang dikatakan kepada Adam a.s.; "Bangunlah!
M a k a c a r i l a h a k a n k e c a r i a n n e r a k a d a r i a n a k - c u c u m u ! ” . M a k a A d a m a . s ,

bertanya: "Berapa?". Maka dijawab: "Dari setiap seribu itu, maka sem-
bilanratus sembilanpuluh sembilan ke neraka dan seorang ke sorga”.
Maka kaum itu penuh keheranan. Mereka itu semua menangis dan sehari-
an mcrcka itu tidak mau bcrbuat dan bekerja. Maka datanglah kepada
mereka. Rasulullah s.a.w. dan bersabda: "Mengapa kamu tidak mau
bekerja?".
Mereka itu menjawab: "Siapakah yang mau bekerja sesudah engkau

( 1 ) D i r a w i k a n A l - B u k h a h d a n M u s l i m d a r i A b u H u r a i r a h .

( 2 ) D i r a w i k a n A ( h - T h a b r a n i d a r i M a ' a d z d a n A n a s .

(3) Dirawikan Abu Dawud dan Al-Hakim dari Ma'adz, dipandangnya shahih.
( 4 ) D i r a w i k a n A l - B u k h a r l d a n M u s l i m d a r i A n a s .

( 5 ) D i r a w i k a n A h m a d d a r i S a h l b i n B a i d i a ' .

(6) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
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ceriterakan kepada kami dcngan ini?".
Maka Nabi s.a.w. menjawab:-

'●''z ^^ ' ' l u ‘ ’ ' i *

^^●'~i ^'\u * ■●■'’'>K-'rK 'x,''-'t' r ' y ~ *

■' X - ' . ) % ' , ' . o ' ' . i
.2C9^ ^ \ 0 '
/■ U-- ■' ./ y , “ ●

(Kam antum fi!-umami. aina taawiilu wa tsaariisu wa mansiku wa ya‘-
jiiuju wa ma'-juuju umamun !aa yuh-shiihaa illaMaahu la-'aalaa. innamaa
antum fii saa-iril-umami kasy-sya'-ratil-baidlaa-i fii jildiis-tsauril-awadi
wa kar-raqmati fii dziraa-'id-daabbati).
Artinyn; "Berapa banyak kamu dalam ummat-ummat iiu? Manakah Tawil.
T.snris, Maiisik, Yii'-jiij dan Ma’juj. ummai-ummal. yang tidak dapat di-
hinggakan. selain oleh Allah Ta’ata. Sesungguhnya kamu dalam iimmat-
iimmat yang lain itu- adalah seperti bulu yang putih pada kulit sapi jantan
vang hitam dan seperti gurisan pada lengan (kaki depan) binatang ken-
deraan". (1).

Maka perhaiikanlah. hagaimana adanya makhluk itu dihalaii dengan ee-
meti ketakutan dan dituntun mereka dcngan tali kekang harapan. kepada
Allah Ta'ala. Karena mereka dihalau, pertama-tama dengan cemeti ke¬
takutan. Maka tatkala keiuar yang demikian dengan mereka. daripada
batas kesederhanaan. kepada bersangatan kc-putus-asa-an. niscaya mereka
diobati dengan nbat harapan. Dan mereka dikembalikan kepada kelurusan
dan kesederhanaan. Dan yang penghabisan itu tidak berlawanan bagi yang
permulaan. Akan tetapi. disebutkan pada permulaan apa yang dilihatnya
menjadi sebab bagi kesembuhan. Dan disingkatkan kepada yang demi¬
kian. Maka manakala mereka itu memeriukan kepada pengobatan dengan
harapan, niscaya disebutkan kesempurnaan urusan: bahwa hams atas yang
memheri pengajaran, mengikiiii penghulu pemberi-pemheri pengajaran.
Maka ia berlcmah-lcmbut pada pemakaian hadits-hadits tentang iakta dan
harap. menurut keperluan. sesudah memperhatikan sakit-sakit batiniyah.
Dan jikalau tidak dijaga yang demikian. niscaya adalah apa yang rusak
dengan pengajarannya itu lebih banyak daripada yang diperbaikinva.

Tersebut pada hadits:-

yy ●f\ '“.'i '

(Lau lam tudz-nibuu !a-khalaqal-laahu khalqan yudz-nibuuna fa yagh-fi-ra
lahum).

Artinya: "Jikalau kamu tidak berbuat dosa. niscaya Allah menjadikan
suatu makhluk yang berbuat dosa. Maka fA mengampunkan mereka". (2).
t i l D i r a \ ^ i k a n A t - Ti r m i d z i d a r i ’ I m r a n b i n H u s b a i n . h a s a n s h a h i h . D a n n a r r u i - n a m i i i t u

adalah piiiera-putera Nabi Adam a.s.
(') Dirawikan Muslim dari Ahi Ayyub.

3 3



Tersebut pada kata-kata lain:-

■

/● ~ ^ ^ j j✓

(La dzahaba bikum wa jaa-a bi khalqin aakhara-yudz-nibuuna fa yakh-fl-
ra lahum. innahu huwal-ghafuurur-rahiim).
Artmya: "Niscaya lA pergi dari kamu dan lA datang dengan makhluk
yang lain yang berbuat dosa. Maka lA mengampunkan mereka. Sesung-
guhnya lA itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih”.
Tersebut pada hadits:-

/ ●
M * A

c

(Lau lam tudz-nibuu ia-khasyiitu -’alaikum maa huwa syarrun minadz-
dzunuubi),

Artinya: ’’Jikalau kamu tidak berbuat dosa, niscaya aku takut atas kamu,
ap'ii yang lehih jahat daripada dosa".
Lalu ditanyakan; "Apakah itu yang lebih jahat?".
Nabi s.a.w. menjawab: "Ujub (mengherani diri)”. (1).
Nabi s.a.w. bersabda:-

< ● ● ' J L ^<OJ

✓ /'y - y ^

{Wai-ladzii nafsii bi-yadihi: lal-laahu arhamu bi-’abdihil-mu’-mini minal-
waalidatisy-syafiiqati bi-waladihaa).
Artinya; "Demi Allah, yang jiwaku di TanganNYA! Sesungguhnya Allah
!tu Maha Pengasih kepada hambaNYA yang mu’min. daripada ibu yang
sayang kepada anaknya”. (2).
Tersebut pada hadits:-

U'o*L» ^

(l.a-yagh'firannal-laahu ta-'aalaa yaumai-qiyaamati magh-firaian maa kha-
r h a r a t

' y »y y

a y

X '

. A

-'alaa qaibi ahadin, hattaa anna ibiiisa la-yatathaa-walu lahaa rajaa-
aan tush i ihah i i ) .

Artinya: ".Sesimggulinya Allah Ta’ala mengampunkan pada hari kiamat,
a k a n ampunan, yang tiada terguris pada hati seseorang. Sampai Iblis
nyomhong diri atas ampunan itu, karena mengharap diperolehnya", (3).
Tersebut pada hadits:-

m e -

( I ) D i raw ikan A l -Bar.za r dan tbnu H ibban da r i Anas , bad i l s d la ’ i f .

(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar.

(3| Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ibni Mas-ud, dengan isnad dla-‘if.
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^' AV‘K? '■ *^ ^ A i ' Q v ^ ' ^£ :

(Inna lil-laahi ta-'aalaa mi-ala rahmalinid-dakhara minhaa -’indahu tis-
'an wa tis-’iina rahmalan wa -adh-hara minhaa fid-dun-ya rahmatan waa-
hidatan fiihaa vataraahamul-khalou fa tahinnul-waalidatu -’alaa waladihaa

Artinya: "Sesungguhnya bagi Allah Ta’ala seratus rahmat. yang disimpan
daripadanya pada sisiNYA sembilanpuluh sembilan rahmat. Dan dinam-
pakkanNYA daripadanya di dunia satu rahmat, yang berdesak-desak para
makhluk pada yang satu ilu. Maka ibu kasih sayang kepada anaknya. Dan
binatang sayang kepada anaknya. Maka apabila hari kiamat nanti. lA
mengumpulkan nikniat yang satu ini kepada yang sembilanpuluh sembilan.
Kemudian. dihamparkanNYA kepada semua makhlukNYA. Dan seliap
rahmat daripadanya ilu lapisannya langit dan biimi”. Nabi s.a.w.
nyambung; ’’Maka liada binasa alas langgungan Allah pada hari .iiu, se-
lain orang yang binasa”. (1).
Tersebut pada hadils: ’Tiada seorang pun daripada kamu. yang amalnya
memasukkannya kc sorga dan melepaskannya dari neraka”.
Lain para shahabat berlanya; ’’Tidak juga engkau, wahai Rasulullah? .
Nabi s.a.w.; "Dan tidak juga aku. selain bahwa aku diselubungkan oleh
Allah dengan rahmalNYA”. (2).
Nabi s.a.w. bersabda: "Beramallah! Berikanlah kabar gembira! Dan ke-
tahuilah. tiadalah sescorang iiu dilepaskan oleh amalnya". (3).

m e -

N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

(Innikh-laba’-lu syafaa-'atii li-ahlil-kabaa-iri min-ummalii -a taraunahaa
lil-muthii-’iinal-multaqiina, bal lil-mutalawwitsiinal-mukh-lithiin).
Artinya: ’’Sesungguhnya aku sembunyikan syafaatku bagi orang-orang

berbuai dosa besar dari ummatku. Adakah engkau lihai syafaat iluy a n g

(l) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah.
(2) Dirawikan Al-Dukhari dan Muslim dari Abi Hurairah.
(3) Hadits ini telab dilerangkan dahulu.
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bagi orang-orang yang tha’at, yang taqwa saja? Bahkan syafaat itu bagi
orang-orang yang berlumuran dosa, yang mencampur-adukkan antara
dosa dan bukan dosa”, (1).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a ; -

Z' . >

yy

(Bu-’its-tu bil-hanafiyya!is-samhatis-sahlah).
Artinya: ”Aku diutus membawa Agama yang benar, penuh kelapangan,
yang mudah”, (2).
Nabi s.a.w. bersabda dan kepada setiap hamba pilihan: ”Aku menyukai,
bahwa diketahui oleh orang-orang kafir yang berpegang kepada dua kitab
(3). bahwa pada Agama kita itu penuh kelapangan”. (4),
Menunjukkan kepada arti hadits ini, akan penerimaan da’a olah Allah
Ta'ala bagi orang-orang mu’min, pada do’anya:-

y

r A \

(Wa laa (ahmil-'alainaa ish-ran).
Artinya: "Janganlah ENGKAU pikulkan kepada kami beban yang berat”.
S. Al-Baqarah. ayat 286.
D a n A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

-# ^ ^ A ff 9^ m^ ^
J - ' .

(Wa yadla-’u -’anhum ish-rahum wal-agh-laalal-latii kaanat-’alaihim).
Artinya: "Dan meringankan beban mereka dan belenggu yang menyusah-
kan mereka”. S. Al-A’raaf, ayat 157.
Diriwayatkan Muhammad bin Al-Hanafiyyah, dari Ali r.a. bahwa talkala
t u r u n F i r m a n A l l a h Ta ’ a l a : -

K b

(Fash-fahish-shaf-hal-jamiil).
Artinya: ”Maka berilah maaf yang baik". S. Al-Hijr, ayat 85.
Nabi s.a.w. lalu bertanya: "Hai Jibril! Apakah maaf yang haik itu?”.
Jibril a.s. menjawab: ’’Apabila engkau maafkan orang yang berbuat zalim

(I) Difawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah.
(2) Dirawikan Ahmad dari Abi Amamah, dengan sanad dia-'lf.

(3) Dimaksudkan: yang berpegang kepada Taurai, yaiiu: Vahudi dan yang betpcgang ke
pada /njil. yaitu; Nasrani.

(4) Dirawikan Abu Ubaid dan Ahmad, hadits gharib (tak terkenal).
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kepada cngkau, maka janganlah engkau mencelanya”.
Nabi s.a.w. lain bersabda: "Hai Jibril! Maka Allah Ta'ala itu maha pc-

murah daripada lA mcncela orang yang dimaafkaiiNYA".
Maka mcnangislah Jibril. Dan menangislah Nabi s.a.w. Maka Allah Ta'ala
mengutuskan malaikat Mikail kepada keduanya. Mtkail berkala: ’’.Sesung-
giihnya Tuhanmu menyampaikan salam kepadamii. Dan berfirman:
"Bagaimana AKU mencela orang yang AKU maafkan? Ilu adalah hal
yang cidak menyerupai kemurahanKU". (1).
Hadiis-hadits yang membentangkan mengenai sebab-sebab harapan itu.
lebih banyak daripada dapat dihinggakan.
Adapun atsar, maka di antaranya Ali r.a. berkata: "Siapa yang berbuai
suatu dosa, lalu ditutup oleh Allah Ta’ala di dunia, maka Allah itu Maha

.Pemurah. daripada membukakan penuiupannya di akhirai. Dan siapa
yang berbuat dosa, lalu ia disiksa di dunia. maka Allah Ta’ala Maha Adil
daripada mendua-kalikan siksaanNYA alas hambaNYA di akhirat".
Ats-Tsauri berkata: ”Aku tidak suka, bahwa dijadikan perhiiungan amal-
ku kepada ibu-bapakku. Karena aku (ahu. bahwa Allah Ta’ala mencurah-
kan kasih-sayang kepadaku daripada keduanya".
Setengah .salaf berkata; ’’Orang mu’min apabila berbuat maksiat kepada
Allah Ta'ala. niscaya Allah menuiupkannya dan penglihatan malaikat.
Supaya tidak dilihatnya, lalu dinaik>saksikannya”.
Muhammad bin Sha’ab menulis sural kepada Aswad bin Salim dengan
tulisannya sendiri: ’’Sesungguhnya hamba apabila berbuat berlebih-lebihan
alas dirinya, maka ia mengangkatkan dua tangannya berdo’a dan meng-
ucapkan: ’’Wahai Tuhanku!”. niscaya malaikat mendindingkan suaranya.
Dan demikian juga, kali kedua dan kali ketiga. Sehingga, apabila ia meng-
ucapkan kali keempat: "Wahai Tuhanku!”, maka Allah Ta’ala berfirman:
"Hingga kapan, kamu dindingkan daripadaKU, akan suara hambaKU?
Sesungguhnya hambaKU itu tahu, bahwa tiada baginya Tuhan, yang
mengampunkan dosa-dosa, selain AKU. AKU persaksikan kepada kamu.
bahwa AKU telah mengampunkan dosanya".
Ibrahim bin Adham r.a. berkata: "Pada suatu malam, aku tidak mclaku-

kan thawaf. Adalah malam itu banyak turun hujan dan gclap. Lalu aku
berdiri di Al-Muliazam di sisi pintu Ka’bah. Maka aku berdo’a: "Wahai
Tuhanku! Peliharakanlah aku. sehingga aku tidak mengerjakan maksiat
kepadaMU selama-lamanya!’’. Lalu datang suara yang memanggil dari
Baitullah-. "Hai Ibrahim! Engkau meminla kepadaKU pemeliharaan dari
dosa. Semua hambaKU yang beriman, meminta daripadaKU yang demi¬
kian. Maka apabila AKU peliharakan mereka. maka kepada siapakah
AKU memberikan kumia? Dan bagi siapakah AKU memberi ampun-
a n ? ” .

(1) Dirawikan Ibnu Mardawaih, hadits mauquf (terhenli) sampai kepada Ali.
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Al-Hasan berkata; ’’Jikalau (idaklah orang mu’min itu berbuat dosa, nis-
caya ia akan terbang pada alam malakut tinggi. Akan tetapi, Allah Ta'ala
mencegahkannya dengan dosa”.
Al-Junaid r.a. berkata; "Jikalau nampaklah mata dari orang pemurah,
niscaya mata itu menghubungkan orang-orang yang berbuat jahat dengan
orang-orang yang berbuat baik".
Malik bin Dinar bertemu dengan Abban bin Abi ’Ayyasy (1). Lalu Malik
mengatakan kepadanya: "Sudah berapa banyak engkau berbicara dengan
manusia, mengenai hal kemudahan?".
Abban lalu menjawab: "Hai Abu Yahya! Sesungguhnya aku niengharap
bahwa engkau melihat dari kemaafan Allah pada hari kiamat, akan
yang engkau koyakkan pakaian engkau ini karenanya. dari sebab kegem-
b i r a a n ” .

a p a

Dalam ceritera Rib’iy bin Hirasy dari hal saudaranya (Mas'ud bin Hirasy)
dan adalah Rib’iy ini termasuk kaum tabi'in pilihan. Dan saudaranya
(Mas’ud) itu, adalah di antara orang yang berkata-kata sesudah mening-
gal. Kata Rib’iy: "Tatkala saudaraku Mas’ud telah meninggal, lalu ia di-
tutup dengan kainnya. Dan kami meletakkannya di atas usungan mayat-
nya. Maka ia membukakan kain dari mukanya dan duduk lurus. Seraya
ia berkata: "Aku telah menemui Tuhanku ’Azza wa Jalla. Maka IA
menyambut aku dengan kegembiraan dan kepuasan. Dan Tuhanku tidak
marah. Dan aku melihat keadaan itu lebih mudah dari apa yang kamu
sangkakan. Maka janganlah kamu lesu! Dan sesungguhnya Muhammad
s.a.w. dan para shahabatnya menunggu aku. Sehingga aku kembali ke-
pada mereka”.
Rib’iy meneruskan ceriteranya: "Kemudian. Mas’ud mencampakkan diri-
nya. Seakan-akan adalah dia sebutir batu, yang jatuh pada tempat cud
tangan. Maka kami bawa dia dan kami kuburkan”.
Tersebut pada hadits: "Bahwa dua orang laki-laki dari kaum Bani Israil,
mengikatkan persaudaraan pada jalan Allah Ta’ala. Yang seorang adalah
berlebih-lebihan atas dirinya dengan perbuatan maksiat. Dan yang lain
adalah 'abid (rajin beribadah). Dan ia memberi pengajaran dan meng-
hardik temannya itu. Lalu teman yang jahat itu mengatakan: "Tinggal-
kanlah aku! Demi Tuhanku! Adakah engkau diutus atas diriku menjadi
pengintip?”. Sehingga pada suatu hari, teman yang ’abid itu melihat
temannya yang jahat, sedang berbuat dosa besar. Lalu ia marah. seraya
berkata: "Allah tiada akan mengampunkan dosa engkau”.
Teman yang berbuat dosa itu menjawab: "Allah Ta’ala akan berfirman
pada hari kiamat: "Adakah sanggup seseorang mencegah rahmatKU ke-
pada hamba-hambaKU? Pergilah engkau, maka sesungguhnya AKU telah

(I) Adalah Abban terkenal. banyak sekali mcmbiearakan hadits-hadits mengenai harap dan
kemudahan (tidak dipenulirkan) -Peny.
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mengatnpunkan dosa engkau".
Kemudian, ia mengaiakan kepada temannya yang ’abid; "Engkau Iclah
mengharuskan bagi engkau neraka".
Nabi s.a.w. bersabda: "Demi Tuhan yang nyawaku di langanNYA! Se-
sungguhnya orang itu tclab mcngucapkan perkataan, yang mcmbinasakan
dunianya dan akhiratnya". (1)

Diriwayatkan pula, bahwa seorang pcncuri iclah merampok pada kaum
Ban! hrail. selama empatpuiuh tahun. Maka nabi Isa a.s. lalu dekat
pencuri itu. Dan di belakang beliau seorang 'abid dari Bani Israil, yang
menjadi teman beliau. Maka pencuri itu berkata pada dirinya: "Ini nabi
Allah lewai dan di sampingnya shahabatnya. Jikalau aku turun. lalu aku
menjadi orang ketiga bersama keduanya".
Kata yang punya riwayal. lalu pencuri ilu turun (menggabungkan diri).
la bermaksud dekat dengan sahabat nabi Isa a.s. Dan ia menghinakan
dirinya, karena incnghormati sahabat nabi Isa a.s. Dan ia berkata kepada

dirinya; "Seperti aku tiada akan berjalan di samping ’abid ini".
Kata yang punya riwayat, bahwa sahabat nabi Isa a.s. merasa pada diri¬
nya. Lalu ia berkata kepada dirinya: "Orang ini mau berjalan cfi samping-
ku". Lalu ia merapaikan dirinya dan berjalan kepada nabi Isa a.s. Maka
ia berjalan di sampingnya. Maka linggallah pencuri itu di bclakangnya.
Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Isa a.s.; "Kaiakanlah ke¬
pada dua orang itu. supaya keduanya mengulangi kembali perbuatannya!
Sesungguhnya tclah batal apa yang telah,berlalu dari amal-pcrbuatannya.
Adapun si sahabat itu, tclah batal amal kebaikannya. karena ia 'ujub
(mengherani diri). Adapun yang satu lagi (pencuri), maka tclah batal
perbuatan jahatnya. disebabkan ia menghinakan dirinya".
Lalu nabi Isa a.s. menceriterakan kepada dua orang itu yang demikian.
Dan pencuri itu menggabungkan diri kepada nabi Isa a.s. dalam perjalan-
annya. Dan dijadikannya menjadi sahabatnya.
Diriwayatkan dari Masruq, bahwa seorang dari para nabi itu bersujud.
Lalu Ichernya diinjak oleh seorang maksiat. Schingga melcngkctkan batu
dengan dahinya.
Masruq meneruskan cerilcranya, bahwa nabi a.s. itu lalu mengangkatkan
kepalanya, dengan marah. Seraya berkata: "Pergilah. maka Allah tiada
akan mengampunkan dosa engkau!". Maka Allah Ta’ala menurunkan
wahyu kepada nabi tadi: "Engkau bersumpah atasKU pada hambaKU!
Sesungguhnya AKU telah mengampunkannya”.
Dan mendekati dengan ini, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a..

bahwa Rasulullah s.a.w. berdo’a uniuk kemelaratan orang-orang musyrik
dan mengutuk mereka dalam shalainya. Maka turunlah kepadanya firman
A l l a h Ta ’ a l a : -

(1) Dirawikan Abu Dawud dari Abi Hurairah. isnad hadils baik.
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✓

(Laisa laka minal-amri syai-un au yatuuba-'alaihim au yu-’adz-dzibahum).
Artinya: ’’Tiadalah engkau mempunyai kepentingan dalam perkara itu
sedikitpun, Allah menerima tobat mereka atau menyiksa mereka”. S. All
'Imran, ayat 128.
Lalu Rasulullah s.a.w. meninggalkan berdo'a untuk kemelaratan mereka.
Dan Allah Ta’ala memberi petunjuk umumnya mereka kepada Islam. (1)
Diriwayatkan pada atsar, bahwa adalah dua orang laki-laki dari orang-
orang 'afaid, yang bersamaan pada ibadah. Kata yang meriwayatkan,
bahwa apabiia keduanya dimasukkan ke sorga, lalu yang seorang ditinggi-
kan pada tingkat tinggi atas temannya, Maka yang seorang itu berkata:
■’Wahai Tuhanku! Tiadalah orang ini dalam dunia, lebih banyak ibadah-
nya daripada aku. Lalu ENGKAU tinggikannya di aiasku dalam
tinggi”.

Maka berfirman Allah Ta’ala: ’’Sesungguhnya ia meminta padaKU di
dunia akan darajat tinggi. Dan engkau meminta padaKU akan kelepasan
dari neraka. Maka AKU berikan kepada setiap hamba akan
nya”.

Ini menunjukkan, bahwa ibadah lebih utama dari harap. Karena kecinta-
an itu lebih keras pada orang yang mengharap, daripada pada orang yang
takut. Maka berapa banyak perbedaannya pada raja-raja, di antara orang
yang melayaninya, karena takut siksaannya dan orang yang melayaninya,
karena mengharap keanugerahan dan kemurahannya. Dan karena iiulah,
Allah Ta’ala menyuruh, dengan; baik sangka.
Karena itulah, Nabi s.a.w. bersabda:-

y ^ y C ^

s o r g a

p e r m m t a a n -

A j J ' y —

(Salul-laahad-darajaaiil-'ulaa, fa-innamaa tas-aluuna kariiman).
Artinya: "Mintalah kepada Allah akan darajat tinggi. Sesungguhnya
engkau meminta pada Yang Maha Pemurah”. (2)
Nabi s.a.w. bersabda:-

y , ' o - y

{I) Dirawikan Al-Bukhari dari Ibfiu Umar, bahwa Nafai

r .

s.a.w. apabda mengangkaikan ke-
palanya dari ruku' daripada rakaat penghabisan shalai Shubuh. beliau berdo’, a y a n g a r i i -

nya: Ya Alhhf Kuiukkanlah si Anu, si Anu dan si Anu/’\ ̂ esudah beliau membaca:
"Sami-'alla hu liman hamidahu. rabbanaa wa lakal-hamdu-. Dan inilah yang dinamakan
"qunut" pada shalai Shubuh. (Peny.)

(2) Dirawikan Hammad bin Waqid.
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(Idzaa sa-altumul-laaha fa-a’-dhimur-ragh-bata was-alul-firdausal-a’-laa. fa-
innal-laaha (a*'aalaa laa yata-'aadhamuhu syai-un).
Artinya: ’’Apabila kamu meminta pada Allah, maka besarkanlah keingin-
an dan mintalah sorga firdaus yang tertinggi. Maka sesungguhnya Allah
Ta'ala tiadalah sesuatu yang bcsar padaNYA”. (1).
Bakr bin Salim Ash-Shawwaf berkaia: "Kami masuk ke tempat Malik bin
Anas, pada sore, yang pada sore itu, ia meninggal dunia. Kami menanya-
kan: "Hai Abu Abdillah! Bagaimana engkau mendapali dirimu?"
Malik bin Anas menjawab; "Aku tidak tahu, apa yang aku katakan ke-
padamu, kecuali, sesungguhnya kamu akan melihat dari kema'afan Allah,
apa yang lidak ada bagimu pada hitungan amat (hisab)”. Kemudian. kami
teiap di tempal itu, sehingga kami lidak memahami lagi maksud perkata-
annya" .

Yahya bin Ma’adz mengucapkan dalam munajahnya (menghadapkan kata-
katanya kepada Allah Ta’ala): "Hampirlah harapanku kepada ENGKAU
serta dosa. Keraslah harapanku akan ENGKAU serla amal. Karena aku
berpcgang pada amal itu di atas kc-ikhlas-an. Bagaimana aku memelihara
amal-amal itu. pada hal aku tcrkcnal dengan bahaya. Aku dapati diriku
dalam dosa, yang aku berpegang kepada kc-ma’af-an ENGKAU. Bagai¬
mana ENGKAU lidak mengampunkannya dan ENGKAU itu bersifat
dengan kemurahan".
Dikatakan. bahwa seorang majusi niinta bertamu pada nabi Ibrahim Al-
Khalil a.s. Lalu Nabi Ibrahim a.s. menjawab: "Kalau kamu masuk Islam,
niscaya aku pertamukan engkau".
Orang majusi itu lalu pergi. Maka Allah Ta’ala menurunkan wahyu ke¬
pada nabi Ibrahim: "Hai Ibrahim! Engkau tidak memberi makanan ke-
padanya, selain dengan ia mengubahkan agamanya. Dan KAMI sejak
tujuhpuluh lahun yang lalu, memberi makanan kepadanya.di atas ke-kafir-
annya. Maka jikalau engkau pertamukannya semalam, niscaya apa yang
ada atas engkau?".
Maka pergilah Ibrahim a.s. berusaha mcncari orang majusi itu. Maka
dimintanya kembali dan dipertamukannya. Lalu orang majusi itu bertanya
kepada nabi Ibrahim a.s.: "Apa sebab, pada apa yang nampak bagi eng¬
k a u i t u ? ” .

Nabi Ibrahim a.s. lalu menerangkan kepada orang majusi tadi. Maka
orang majusi tersebut bertanya kepada nabi Ibrahim: "Adakah yang
begini engkau mengadakan hubungan dengan aku?’’. Kemudian, orang
majusi itu menyambung: "Kemukakanlah kepadaku Agama Islaml".
Maka orang majusi itu pun masuk Agama Islam.
Al-Ustadz Abu Sahl Ash-Sha’luki bermimpi berlemu dengan Abu Sahl
Az-Zujaji. Dan adalah-Abu SahlAz-Zujaji mengatakan, dengan:/o«;7 azul)

( I ) D i r a w i k a n M u s l i m d a r i A h u M u r a i r a h .
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Klama-lamanya. (1). Lalu Abu Sahl Ash-Sha’luki bertanya kepadanya:
"Bagaimana keadaan engkau?",
Abu Sahi Az-Zujaji menjawab: "Kami dapati keadaan, lebih mudahdari-
pada apa, yang kami sangkakan”.
Kemudian, sebahagian mereka bermimpi bertemu dengan Abu Sahl Ash-
Sha’luki, dalam keadaan yang baik, yang tidak dapal disifatkan. Lalu
bermimpi itu, bertanya kepadanya: "Hai Ustadz! Dengan apa engkau
penaleh ini?”.

Lalu Abu Sahl Ash-Sha’luki menjawab: "Dengan baik sangkaanku kepada
T u h a n k u ” .

Diceriterakan, bahwa Abul-Abbas bin Suraij r.a. bermimpi dalam sakit,
yang ia meninggai dunia pada sakit itu, seakan-akan kiamat sudah terjadi,
Tiba-tiba Tuhan Yang Maha Perkasa. Yang Maha Suci berfirman: "Mana
para ulama?”.

Kata Abui-Abbas: "Maka dalangiah para ulama itu".
Kemudian, Allah Ta’ala berfirman: "Apakah yang kamu amatkan. pada
apa yang kamu ketahui?”.

Kata Abul-Abbas: "Maka kami menjawab: "Hai Tuhanku! Kami teledor
dan kami berbual jahat".
Kata Abui-Abbas: "Maka Allah Ta'ala mengulangi pertanyaan, seakan-
akan IA tidak ridla dengan jawaban tadi dan menghendaki jawaban yang
lain. Maka aku menjawab: "Adapun aku. maka tiadalah pada haiaman
suratan amaiku itu syirik. Dan ENGKAU telah menjanjikan. bahwa
ENGKAU akan mengampunkan yang kurang dari ilu”,
Maka Allah Ta’ala berfirman: "Pergilah dengan Abui-Abbas itu! AKU
teiah mengampunkan dosa kamu".
Abul-Abbas bin Suraij itu meninggai sesudah tiga maiam kemudian.
Dikatakan, adalah seorang laki-laki peminum khamar, mengumpulkan
suatu golongan dari teman-temannya yang sepeminum. Dan ia menyerah-
kan kepada budaknya empat dirham. Dan disuruhnya membeli sedikit
buah-buahan untuk pertemuannya itu. Maka budak itu melewati pintu
majlis Manshur bin ’Ammar. Dan Manshur ini meminta sesuatu untuk
fakir-miskin. la mengatakan: "Bahwa siapa yang memberikan kepada
f a k i r - m i s k i n i t u

d o ' a .

Kata yang punya riwayat. bahwa budak itu lalu menyerahkan empat
dirham itu kepada fakir-miskin. Maka bertanya Manshur; "Apakah yang
engkau kehendaki, bahwa aku do'akan bagi engkau?”,
Budak itu menjawab: "Aku mempunyai tuan, Aku menghendaki supaya
aku terlepas daripadanya”.

(1) MaksuUnya, bahwa n)enurul keyakinan Abu Sahl Az-Zujaji. apabila Allah Ta'ala letah
menjanjikan siksaan alas sesualu maksial maka pasti akan lerjaili, la lupa kepada
ampunan Allah, apabila dikehendakiNYA. (Peny.)

y a n g

empat dirham, niscaya aku berdo’a kepadanya empat
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Maka Manshur mendo’akan yang demikian. Dan herianya lagi: "Yang
l a i n ? "

Budak itu mcnjawab; "Kiranya Allah rticnggamikan kcpadaku akan dir-
h a m - d i r h a m k u " .

Lalu Manshur mendo’akan. Kemudian. bertanya: "Yang lain?".
Budak ifu mehjawab; "Kiranya Allah mcntobalkan tuanku".
Maka Manshur mendo'akan! Kemudian bertanya: "Yang lain?".
Budak ilu menjawab' "Kiranya Allah mcnganipunkan aku. tuanku.
engkau dan rombongan leman-teman tuanku!"
Maka Manshur pun mendo’akan yang demikian.
Lalu budak itu kembali. Maka tuannya bertanya kepadanya: "Mengapa
engkau lambat?".
Maka ia cerilerakan kepada tuannya ceritera tersebut. Dan tuannya iui
lalu bertanya: "Apa ia do’akan?".
Budak itu lalu menjawab; "Aku minta bagi diriku merdeka".
Maka tuannya lalu menjawab: "Pergilah. engkau sekatang mcidcka!"
Tuannya bertanya lagi: "Apa yang kedua?".
Budak itu menjawab; "Kiranya digantikan olch Allah kcpadaku. dirham-
d i r h a m i t u " .

Tuannya menjawab: "Uniukmu empat ribu dirham"
"Dan yang ketiga. apa?".
Budak itu menjawab; "Kiranya Allah mentobatkan engkau".
Tuannya menjawab: "Aku bertobat kepada Allah Ta'ala".
Dan ia bertanya lagi; "Apa yang keempat?".
Budak itu menjawab: "Kiranya Allah mengampunkan aku. engkau. rom¬
bongan itu dan yang memperingatkan aku".
Lalu tuannya menjawab; "Yang saiu ini tidaklah kcpadaku".
Tatkala tuannya tidur pada malam itu. maka ia bermimpi. seakan-akati
ada yang mengatakan kepadanya; "Engkau telah berbuat apa yatig kepada
engkau sckalian. Apakah engkau akan melihal. bahwa AKU tiada berbuat
apa yang kepadaKU? Maka AKU ampunkan dosa engkau. dosa budak.

'dosa Manshur bin ’Ammar dan dosa orang-orang yang hadlir iiu".
Diriwayatkan dari Abdul-wahhab bin Abdul-hamid Ais-Tsaqafi. yang
mengatakan; "Aku melihat liga orang laki-laki dan seorang perempuan.
membawa janazah”. Kata Adul-wahhab: "Lalu aku ambil lempat wanita
itu dan kami pergi ke kuburan. Kami mengerjakan shalat janazah dan
kami kuburkan mayat itu. Maka aku bertanya kepada wanita itu: "Siapa-
kah mayat ini, dari pihak engkau?".
Perempuan itu menjawab: "Anakku”.
Aku bertanya lagi; "Apakah kamu tidak mempunyai tetangga?”.
Perempuan itu menjawab; "Ada! Akan tetapi. mereka menganggap kccil
urusannya".
Lalu aku bertanya; "Mengapa ada yang demikian?".
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Perempuan itu menjawab: ’’Anakku itu membuat dirinya menyerupai
perempuan (mukhannats)''.
Abdul-wahhab itu meneruskan ceriteranya: ”Maka aku betas kasihan ke-
pada wanita itu dan aku bawa dia ke tempatku, Aku berikan kepadanya
uang beberapa dirham, gandum dan beberapa helai kain”.
Abdul-wahhab itu meneruskan ceriteranya: ”Maka aku bermimpi pada
malam itu, seakan-akan datang kepadaku, seorang yang datang, seolah-
o!ah bulan pada malam pumama dan ia memakai pakaian putih. la datang
mengucapkan terima kasih kepadaku. Lalu aku bertanya: "Siapakah
engkau?”.
Maka ia menjawab: ’’Orang mukhannats, yang engkau kuburkan tadi
siang. Tuhanku mengasihani aku, disebabkan manusia menghinakan
a k u ” .

Ibrahim Al-Athrusy berkata: "Adalah kami duduk di Bagdad bersama
Ma’ruf Al-Karkhi di tepi sungai Dajiah. Tiba-tiba datang anak-anak muda
dalam suatu perahu. Mereka memukul rabana, minum khamar dan ber-
main-main. Lalu orang banyak bertanya kepada Ma’ruf; "Apakah tidak
engkau meiihat mereka berbuat maksiat dengan lerang-terangan? Berdo’a-
lah kepada Allah akan kebinasaan mereka!”.
Ma'ruf Al-Karkhi lalu mengangkatkan dua tangannya dan berdo’a; "Ya
Ilaahii! Wahai Tuhanku! Sebagaimana ENGKAU gembirakan mereka di
dunia, maka gembirakanlah mereka di akhiratl ”.
Orang banyak itu menjawab: "Sesungguhnya kami meminta engkau ber¬
d o ’ a u n t u k k e b i n a s a a n m e r e k a ” .

Maka jawab Ma’ruf Al-Karkhi: "Apabila Allah menggembirakan mereka
di akhirat, niscaya diterimaNYA tobat mereka".
Sebahagian salaf mengucapkan dalam do’anya: "Wahai Tuhanku! Pen-
duduk masa manakah yang tidak berbuat.maksiat kepada ENGKAU. Ke-
mudian, adalah nikmat ENGKAU itu merata kepada mereka. Dan rezeki
yang ENGKAU berikan itu beredar kepada mereka. Mahasuci ENG¬
KAU! Alangkah amat kasih-sayangnya ENGKAU. Demi keagungan
ENGKAU! Sesungguhnya ENGKAU menghinggakan, kemudian ENG¬
KAU ratakan nikmat dan ENGKAU curahkan. Sehingga seolah-olah
ENGKAU, ha i Tuhan kami . t iada ENGKAU marah” .

Maka inilah sebab-sebab yang menarik semangat harapan ke dalam hati
orang-orang yang takut dan putus asa. Adapun orang-orang yang dungu,
yang terpedaya, maka tiada sayogialah, bahwa ia mendengar sesuatu dari
yang demikian. Akan letapi, mereka akan mendengar apa yang akan kami
bentangkan pada sebab’sebab takut. Maka sesungguhnya kebanyakan
nusia, tiada pantas, selain atas ketakutan. Seperti budak yang jahat dan
anak kecil yang suka kotor. Ia tidak lurus, selain dengan cambuk dan
tongkat dan melahirkan kata-kata kasar. Adapun lawan yang demikian,
maka menyumbatkan kepada mereka, pintu perbaikan pada Agama dan
d u n i a .

m a -
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BAHAGIAN KE DUA: dari Kilab: tentang lakut.

Pada bahagian ini; penjelasan hakikat takut, penjelasan tingkat-tingkal-
nya, penjelasan bcrbagai macam ketakutan, penjelasan keutamaan takut,
penjelasan yang terutama dari takut dan harap, penjelasan obat takut,
penjelasan arti buruk kesudahan (su-ul-khatimah) dan penjelasan hal-
ihwal nabi-nabi a.s. yang takut dan orang-orang shalih-kiranya rahmat
Allah kepada mereka.
Kita bermohon kepada Allah akan kebaikan taufiq.

P E N J E L A S A N : h a k i k a t t a k u t .

Ketahuilah kiranya, bahwa takut itu ibarat dari kepedihan dan kebakaran
hati, disebabkan terjadinya yang tidak disukai pada masa depan. Dan
tclah jelas ini pada: penjelasan hakikat harap. Orang yang jinak hatinya
kepada Allah, kebenaran memiliki hatinya dan ia mcnjadi putera zaman-
nya, yang menyaksikan keelokan kebenaran secara lerus-mencrus, niscaya
tidak ada baginya penolehan kepada masa depan. Maka tidak ada bagi-
nya takut dan harap. Akan tetapi, jadilah keadaannya lebih tinggi dari
takut dan harap. Maka sesungguhnya takut dan harap itu dua kckang
yang mencegah diri dari keluar kepada ketetapan keadaannya. Dan ke¬
pada inilah, diisyaratkan oleh Al-Wasithi, di mana ia berkata: "Takut itu
dinding (hijab) di antara Allah dan hamba".
Al-Wasithi mengatakan pula: "Apabila lahirlah kebenaran kepada rahasia,
niscaya tidak ada lagi padanya keutamaan bagi harap dan takut".
Kesimpulannya, bahwa orang yang mencintai, apabila hatinya sibuk me¬
nyaksikan yang dicintainya, dengan takut berpisah, niscaya adalah yang
demikian itu kekurangan pada penyaksian kepada Allah. Dan sesungguh¬
nya keterus-menerusan penyaksian itu maqam (lingkat) yang penghabisan.
Akan tetapi, kita sekarang akan memperkatakan, mengenai lingkat per-
mulaan (awa-ilul-maqamat). Maka kami katakan: bahwa hal-ihwal takut
itu teratur juga dari: ilmu, hal keadaan dan amal.
Adapun ilmu, maka ilmu dengan sebab yang membawa kepada yang tiada
disukai. Dan yang demikian itu, seperti; orang yang berbuat aniaya atas
raja. Kemudian, ia jatuh dalam tangan raja. Maka ia takut akan pem-
bunuhan-umpamanya. Dan memungkinkan juga kema'afan dan kelepasan.
Akan tetapi. adalah kepedihan hatinya, disebabkan takut, menurut kc-
kuatan pengetahuannya dengan sebab-sebab yang membawa kepada pem-
bunuhannya. Dan itu kekejian penganiayaannya. Dan keadaan raja itu
dengki pada dirinya, marah dan pembalas dendam. Dan keadaan dirinya
dikelilingi, dengan orang yang membangkitkan kepada pembalasan den¬
dam. Kosong dari orang yang memberi bantuan kepada pihaknya. Dan
adalah orang yang takut ini kosong dari setiap jalan dan kebaikan, yang
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menghapuskan bekas penganiayaannya pada raja.
Maka mengetahui dengan jelasnya sebab-sebab iiu adalah sebab kuatnya
ketakutan dan sangatnya kepedihan hati. Dan menurut lemahnya sebab-
sebab itu melemahkan takut. Dan kadang-kadang adalah takui itu, tidak
dari sebab pcnganiayaan yang diperbuat oleh orang yang takui. Akan le-
lapi. dari sifat pihak yang menakutkan. Seperti orang yang jaiuh dalam
ccngkeraman binatang buas. Maka dia itu takui. karena sifat binatang
buas. Yailu: lobanya dan ganasnya -biasanya -atas mangsanya. Walau-
pun mangsanya itu dengan pilihannya.
Kadang-kadang adalah takut itu, dari sifat tabiat bagi yang ditakuti. Se¬
perti takutnya orang yang jatuh dalam aliran banjir atau dekat benda yang
terbakar. Maka scsungguhnya air itu ditakuti. karena menurut labiatnya
membawa kcpada mengalir dan tenggelam. Dan begitu pula api, kepada
m e m b a k a r .

Maka ilmu dengan sebab-sebab yang tidak disukai itu. menjadi sebab yang
menggerakkan, yang membangkitkan kepada terbakarnya hati dan merasa
kepedihan. Dan kebakaran itu. iaiah; takut.
Maka seperti itu pula takut kepada Allah Ta'ala. Sekali adalah karena
ma'rifah kepada Allah Ta'ala dan ma'rifah sifat-sifatNYA. Dan jikal
Allah membinasakan alam semesta, niscaya ia tiada memperdulikan dan
tiada pencegah: yang mencegahkan. Dan sekali adalah takut itu. karena
banyaknya pcnganiayaan hamba, dengan mengerjakan perbuatan-perbuat-
an maksiat. Dan menurut tahunya akan kekurangan dirinya dan ma'rifah-
nya akan keagungan Allah Ta’ala dan Allah tidak memerlukan kepada-
nya. Dan sesungguhnya Allah tidak ditanyakan dari apa yang diperbuat-
NYA dan mereka itu ditanyakan. Dan adalah ma'rifah itu di atas ketakul-

a u

a n n y a .

Maka manusia yang paling takut kepads Tuhannya, iaiah mereka
lebih mengenal akan dirinya dan Tuhannya. Dan karena itulah Nabi
b e r s a b d a ; -

y a n g

s . a . w .

■it
^ L I

(Ana akh-wafukum lil-laah).
Artinya: "Aku yang lebih takut kepada Allah daripada kamu". (1)
Demikian pula, Allah Ta’ala berfirman;-

y ● w
V A

(Innamaa yakh-syal-iaaha min-’ibaadihil-’ulamaa-u),
Aninya: "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-

(I) Dirawikan Al-Bukhari dari Anas.
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NYA, iaiah: orang-orang yang berilmu (uiama)”. S. Fathir, ayat 28.
Kemudian, apabila ma'rifah lelah sempurna, niscaya mengwariskan ke-
agungan takut dan terbakamya hati. Kemudian, melimpahkan bekas ke-
bakaran dari hati kepada badan, kepada anggota-anggoia badan dan ke-
pada sifat-sifat.
Adapun pada badan, maka dengan kurus, kuning warna, pingsan. jeritan
dan tangisan. Dan kadang-kadang terhisap kcpahitan, lalu mcmbawa ke¬
pada mati. Atau naik ke otak, lalu merusakkan akal. Atau menguat, lalu
mengwarisi patah hali dan putus asa.
Adapun pada anggota-anggoia badan, maka dengan mencegahkannya dari
perbuatan-perbuatan maksiat dan mengikatkannya dengan amalan tha’at,
untuk mendapatkan bagi yang telah telanjur dan menyiapkan bagi masa
mendatang.

Dan karena itulah, dikatakan: tidaklah orang yang lakut itu orang yang
menangis dan menyapu dua matanya. Akan teiapi, orang yang meninggal-
kan apa yang ia takutkan, bahwa ia akan disiksa dengan perbuatan itu.
Abdul-Qasim Al-Hakim berkata: ’’Siapa yang lakut akan sesuatu, niscaya
ia lari daripadanya. Dan siapa yang takui akan Allah, niscaya ia lari ke¬
pada Allah”.
Ditanyakan kepada Dzin-Nun: ’’Kapan hamba itu takut?"
Dzin-Nun menjawab: "Apabila ia menempatkan dirinya pada tempat
orang yang sakit yang menjaga diri, karena takut berkepanjangan sakit”.
Adapun pada sifat-sifat, maka dengan mencegah dari nafsu-syahwat dan
mengeruhkan segala kesenangan. Lalu perbuatan-perbuatan maksiat yang
disukai itu, menjadi tidak disukainya. Sebagaimana air madu menjadi
tidak disukai, pada orang yang mengingininya, apabila ia lahu, bahwa
pada air madu itu ada racun. Maka terbakarlah nafsu-syahwat dengan
takut. Dan menjadi beradablah semua anggota badan. Dan berhasillah
dalam hati itu kelayuan, ke-khusu'-an, kehinaan did dan ketenangan. Dan
berpisahlah dengan dia, kesombongan, kebusukan hati dan kedengkian.
Akan tetapi, jadilah dia yang melengkapi kesusahan hati, dengan lakulnya
dan perhatian pada bahaya akibatnya. Maka ia tidak mengosongkan
waktunya bagi yang lain. Dan tiada baginya kesibukan selain: muraqabah
(mengintip kekurangan diri), muhasabah (memperhitungkan amal perbuat¬
an sendiri), mujahadah.kMt dengan nafas dan perhatian, penyiksaan diri
dengan segala gurisan, langkah dan kata-kata. Dan adalah keadaannya itu
keadaan orang yang jatuh dalam cengkeraman binatang buas, yang men-
datangkan melarat. la tidak tahu, bahwa binatang buas itu akan iengah
daripadanya, lalu ia terlepas. Atau binatang buas itu menyerangnya, lalu
ia binasa. Maka adalah zahiriyahnya dan batiniyahnya sibuk dengan apa
yang ia takutkan. Tiada peluang padanya untuk yang lain.
Inilah keadaan orang, yang dikerasi oleh ketakutan dan yang menguasai-
nya. Dan begitulah keadaan sekumpulan dari para shahabat dan orang-
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orang tabi'in. Dan kuatnya muraqabah, muhasabah dan mujahadah itu,
menunit kuatnya takut yang menjadi kepedihan dan terbakarnya hati.
Dan kuatnya takut itu, menurut kuatnya ma'rifah dengan keagungan Allah.
sifat-sifatNYA dan afalNYA. Dan mengetahui dengan kekurangan diri
dan apa yang dihadapinya, dari mara-bahaya dan huru-hara. Dan yang
paling sedikit dari darajat takut, dari apa yang menampak bekasnya pada
amal-perbuatan, iaiah, bahwa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang
terlarang, Dan dinamakati cegahan yang berhasil dari perbuatan-perbuatan
leriarang itu: wara’. Maka jikalau bertambah kuatnya, niscaya ia men¬
cegah daripada apa yang berjalan kepadanya, kemungkinan melakukan
yang diharamkan. Maka bagaimana pula, daripada apa yang tidak diyakini
pengharamannya. Dan dinamakan yang demikian itu: laqwa. Karena
(aqwa, iaiah, bahwa: ditinggalkan apa yang meragukannya, kepada apa
yang tidak meragukannya. Dan kadang-kadang membawanya, kepada me-
ninggalkan apa yang tiada mengapa padanya. Karena takut akan
yang ada padanya apa-apa. Dan itulah; kebenaran pada laqwa. Maka apa-
bila bercampur kepadanya ke-semata-mata-an kepada pelayanan, maka
jadilah ia tidak membangun akan apa yang tiada akan ditempatinya. Dan
ia tidak mengumpulkan. apa yang tiada akan dimakannya. Dan ia tidak
berpaling kepada dunia, yang diketahuinya, bahwa dunia itu akan beccerai
dengan dia. Dan ia tidak menyerahkan suatu nafaspun dari nafas-nafas-
nya. kepada selain Allah Ta'ala. Maka itulah; kebenaran. Dan yang
punyai sifat ini, pantasiah dinamakan; shiddiq. Dan masuk dalam kebenar¬
an ini: laqwa. Dan masuk dalam taqwa itu: wara’. Dan masuk dalam
wara’ itu: 'iffah (terpelihara diri dari segala yang tidak baik). Maka 'iffah
Itu ibaral. daripada mencegah diri dari yang dikehendaki nafsu-syahwat
khususnya.
Jadi, takut itu membekas pada seluruh anggota badan. dengan pencegah-

dan penampilan. Dan terus membaru baginya, dengan sebab pencegah-
an itu; nama 'iffah. Yaitu: pencegahan dari kehendak nafsy-syahwat. Dan
yang paling tinggi daripadanya, iaiah; wara'. Maka wara’ itu lebih umum,
karena ia mencegah dari setiap yang dilarang. Dan yang lebih tinggi dari¬
padanya, iaiah: taqwa. Maka laqwa itu nama bagi pencegahan dari
yang dilarang dan syubhat. Dan di belakangnya; nama shiddiq dan muqar-
rab (orang yang dekat dengan Tuhan). Dan berlakulah tingkat yang akhir
daripada yang sebelumnya, sebagai berlakunya; yang lebih khusus
daripada yang lebih umum. Maka apabila anda menyebutkan yang lebih
khusus. maka sesungguhnya anda telah menyebutkan: semua. Sebagai-
mana anda mengatakan: manusia. adakalanya: orang Arab dan adakala-
nya: orang 'A/am (di tuar Arab). Dan orang Arab itu. adakalanya; orang
Quraisy atau bukan Quraisy. Dan orang Quraisy itu. adakalanya Hasyimi
(keturunan Hasyim) atau bukan Hasyimi. Dan Hasyimi itu. adakalanya
'Alawi (keturunan AU) atau bukan 'Alawi. Dan ’Alawi itu adakalanya

a p a .

m e m -

a n

s e m u a
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Hasani (keturunan Hasan) atau Husaini (keturunan Husain).
Maka apabila anda menyebutkan, bahwa dia itu Wasoni-umpamanya.
maka anda («lah menyifatkan dengan; keseluruhan (al-jamu). Dan jikalau
anda menyifatkan, bahwa orang itu: 'Alawi, maka anda telah menyifatkan*
nya. dengan yang di aiasnyz. dari apa, yang lebih umum lagi. Maka demi-
kian pula, apabila anda mcngatakan; shiddiq, maka sesungguhnya, anda
sudah mengaiakan, bahwa orang itu: taqwa, wara' dan 'iffah. Maka tiada
sayogialah bahwa anda menyangka, bahwa kebanyakan nama-nama ini
menunjukkan arti-arti yang banyak, yang berlain-lainan. Lalu bercampur-
aduk kcpada anda, sebagaimana bercampur-aduknya pada orang yang
mencari arti dari kata-kata. Dan ia tidak mengikutkan kata-kata itu dengan
a r t i .

Maka inilah isyarat kcpada kumpulan arti lakui dan apa yang meliputinya,
dari segi keiinggian, scperti ma’rifah yang mengwajibkannya. Dan dari
segi kebawahan, scperti: amal-perbuatan yang terbit daripadanya, sebagai
cegahan dan penampilan.

PENJELASAN: tingkat-lingkal'iakut dan perbedaannya tentang kual dan
lemahnya.

Ketahuilah kiranya, bahwa takut itu terpuji. Kadang-kadang disangka
orang, bahwa seiiap apa yang dinamakan takut itu: lerpuji. Maka setiap
apa yang ada lebih kuat dan lebih banyak, niscaya adalah: lebih lerpuji.
Dan itu salah. Akan tetapi, takut itu cemeti Allah, yang dengan cemeti ini
dibawaNYA hamba-hambaNYA kepada kerajinan kepada ilmu dan amal.
Supaya mereka mencapai dengan ilmu dan amal itu lingkat kedekatan
dengan Allah Ta'ala.
Dan yang lebih baik bagi binalang ternak. bahwa ia tiada terlepas dari
cemeti. Dan demikian juga anak kecii. (!). Akan tetapi, yang demikian
itu tidak menunjukkan, bahwa bersangatan pada pemukulan itu terpuji.
Demikian juga. takut itu mempunyai kesingkaian, mempunyaikesangaian
dan mempunyai kesedangan. Dan yang terpuji. iaiah: kesedangan dan per-
tengahan.
Adapun yang singkal dari ketakutan itu, maka iaiah yang berlaku sebagai
berlakunya kehalusan wanita. yang mana ketakutan itu lerguris-di hati,
kclika mendengar sualu ayat dari Al-Qur-an. Lalu mendatangkan tangisan
dan meneteskan air mata. Dan seperti yang demikian juga, ketika me-
nyaksikan suatu sebab yang menggemparkan. Maka apabila sebab tersebut
lenyap dari perasaan, niscaya kembalilah hati kepada kelupaan.
Maka inilah ketakutan yang singkat, yang sedikit faedahnya, yang lemah

(1) Cara yang demikian terpakai dahulu. Tapi sekarang, lenlu yang bersesuaian dengan
zamannya, zaman metodik pendidikan modem. (Peny.)
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manfaatnya, Dan itu adalah seperti ranting yang kecil, yang dipukul bina-
tang kenderaan yang kuat, dengan ranting itu. Yang tidak menyakitkan-
nya dengan kesakitan yang menyakitkan, Lalu dapat membawakannya ke-
pada yang dimaksud. Dan tiada baik bagi latihannya.
Begitulah takutnya semua manusia. selain orang-orang 'arifin (yang ber-
ma’rifah) dan para ulama. Dan tidaklah aku maksudkan dengan ulama itu,
orang-orang rasmi, dengan kerasmian ulama dan yang dinamakan dengan
nama ulama, Maka sesungguhnya mereka itu adalah manusia yang terjauh
dan ketakutan, Akan tetapi, yang aku maksudkan. iaiah: para ulama pada
jalan Allah, mengelahui hari-hariNYA dan afalNYA. Dan yang demikian
Itu. sesungguhnya sukar didapati sekarang. Dan karena itulah. Al-Fudiail
bin ’lyadi berkata; "Apabila ditanyakan kepada engkau: "Adakah engkau
takut kepada Allah?”, maka diamlah! Maka sesungguhnya jikalau engkau
menjawab; tidak. niscaya engkau kufur. Dan jikalau engkau menjawab-
ya, niscaya engkau dusta".

Beliau mengisyaratkan dengan yang demikian, bahwa takut, iaiah;
mencegah anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan maksiat
mengikatkannya dengan amalan-amalan tha'at. Dan apa yang tidak mem-
bekaskan pada anggota badan, maka itu kata haii dan gerakan gurisan di
hati. Tidak berhak untuk dinamakan: takut.

Adapun yang bersangatan, maka yaitu: yang kuat dan meiampaui batas
kesedangan. Sehingga ia keluar kepada putus asa dan hilang harapan. Dan
itu tercela pula. Karena ia mencegah dari amal,
Kadang-kadang takut itu keluar pula kepada kesakitan dan kelemahan.
Kepada kebimbangan, keheranan dan kehilangan akal,
Maka yang dimaksudkan dari takut, iaiah:

y a n g

D a n

. . 3 p a y a n g d i m a k s u d k a n d a r i
cemeti. Yaitu: membawa kepada amal-perbuatan. Dan jikalau tidak mem-
bawa yang demikian. niscaya tidaklah takut itu sempurna. Karena dia itu
kurang dengan hakikatnya, Karena tempat terjadinva itu kebodohan dan
k e l e m a h a n .

Adapun kebodohan, maka ia tidak lahu akan akibat pekerjaannya. Jikalau
ia tahu, niscaya ia tidak takut. Karena yang menakutkannya, iaiah: yang
diragukan padanya.

Adapun kelemahan. maka yaitu ia mendatangkan kepada yang ditakuti,
yang tidak sanggup ia menolaknya. Jadi, takut itu terpuji, dengan dikait-
kan kepada kekurangan anak Adam (manusia). Dan yang terpuji pada
dirinya dan zatnya, iaiah: ilmu, qudrah (kemampuan) dan setiap apa yang
boleh disifatkan Allah Ta’ala dengan dia.
Dan yang tidak boleh disifatkan Allah Ta’ala dengan dia. maka tidak dia
itu sempurna pada zatnya. Dan sesungguhnya jadi ia terpuji. dengan di-
kaitkan kepada kekurangan, yang lebih besar daripadanya. Sebagaimana
adanya penanggungan kepedihan obat itu terpuji. Karena dia itu lebih
nngan dari kepedihan sakit dan mali. Maka apa yang keluar kepada ke-
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putus-asa-an, maka itu lerccla.
Kadang-kadang takut itu keluar pula kepada kesakitan dan kcicmahan.
Kepada kebimbangan, keheranan dan kehilangan akai. Kadang-kadang ia
keluar kepada mati. Dan setiap yang demikian itu tercela. Dan itu adalah
seperti pukulan, yang membunuh anak keci!. Dan cemeti yang membina-
sakan binatang kenderaan atau mcnyakitkannya. Atau memecahkan salah
satu anggota tubuhnya.
Sesungguhnya Rasululiah s.a.w, telah menyebutkan sebab-sebab harapan
dan kebanyakan daripadanya. supaya dapai mengobatkan serangan takui
yang bersangatan, yang membawa kepada ke-putus-asa-an atau salah satu
d a r i h a l - h a l i t u .

Maka setiap apa yang dimaksudkan karena sesuatu hal. maka yang terpuji
daripadanya, iaiah: apa yang tnembawakan kepada yang dikehendaki dan
yang dimaksudkan daripadanya. Dan apa yang menyingkatkan dari yang
demikian atau melampauinya. maka itu tercela.
Faedah takut, iaiah: hati-hati. taqwa, mujahadah. ibadah. fikir, dzikir dan
sebab-sebab yang lain, yang mcnyampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan se¬
tiap yang demikian, membawa kehidupan serta kesehatan badan dan ke-
sejahteraan akal. Maka setiap apa yang mencederakan pada sebab-sebab
t e r s e b u t . m a k a i t u t e r c e l a .

Maka jikalau anda mengatakan: siapa yang takut. lalu ia mati dari ketakut-
annya, maka orang itu syahid. Maka bagaimana ada keadaannya itu ter¬
c e l a ?

Maka ketahuilah. bahwa arti adanya ia syahid, iaiah. bahwa: ia mein-
punyai tingkat, discbabkan kcmaiiannya dari ketakutan. la tidak akan
mencapai tingkat itu. jikalau ia mati pada waktu itu. lidak disebabkan ke¬
takutan. Maka itu dikaitkan kepada yang demikian, adalah keuiamaan.
Adapun dengan dikaitkan kepada ditakdirkan masih adanya dan panjang
umurnya pada mentha’ati Allah dan menempuh jalan-jalanNYA. maka
tidaklah itu keutamaan. Bahkan. bagi orang yang berjalan kepada Allah
Ta’ala dengan jalan fikir (tafakkur), mujahadah dan mendaki pada tingkai-
tingkat ma’rifah, pada setiap detik itu, mempunyai pangkai syahid dan
syuhada'. Dan jikalau tidaklah ini, niscaya adalah pangkat anak kecii yang
terbunuh atau orang gila yang diterkam binatang buas itu, lebih tinggi dari
pangkat nabi atau wali yang meninggal begitu saja. Dan itu adalah musta-
hil. Maka tiada sayogialah disangkakan itu. Akan tetapi, kebahagiaan
yang paling utama, iaiah panjang umur pada mentha’ati Allah Ta’ala.
Maka setiap apa yang mengrusakkan umur atau akai atau kesehatan. yang
menjadi kosong umur dengan pengrusakan itu, maka itu kerugian dan ke-
kurangan, dengan dikaitkan kepada beberapa hal. Walau pun ada se-
tengah bahagiannya itu keutamaan, dengan dikaitkan kepada hal-hal yang
lain. Seperti naik saksi itu suatu keutamaan. dengan dikaitkan kepada
yang kurang daripadanya. Tidak. dengan dikaitkan kepada darajat orang-
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orang muttaqin dan shiddigin.
Jadi, takut itu, jikalau tiada membekaskan pada amal, maka adanya itu
seperti tidak adanya. Seperti cemeti yang tidak menambahkan pada gerak-
nya binatang kenderaan, Dan jikalau membekas. maka baginya tingkat-
tingkat menurut lahimya kebekasannya.
Jikalau takut itu tidak membawa, selain kepada ’iffah, yaitu; mencegah
daripada yang dikehendaki nafsu-syahwat, maka ia mempunyai tingkat.
Maka apabila wara’ itu berbuah, niscaya itu lebih tinggi. Dan yang terjauh
tingkatnya, ialah, bahwa membuahkan tingkat-tingkat orang shiddiqin.
Yaitu, bahwa: tercabut zahir dan batin daripada selain Allah Ta’aia. Se-
hingga, tiada tinggal bagi selain Allah Ta’aia, kelapangan padanya. Maka
milah yang terjauh (tingkat yang tertinggi) apa yang terpuji daripadanya.
Dan yang demikian itu serta teiapnya sehat dan akal.
Maka jikalau ini melampaui kepada hilangnya akal dan kesehatan. maka
Itu penyakit yang harus diobati, jikalau ia mampu. Dan jikalau itu terpuji
niscaya tidak wajib mengobatinya, dengan sebab-sebab harapan dan lain-
nya. Sehingga hilang.

Dan karena it̂ ah, Sahl r.a. mengatakan kepada murid-murid yang selalu
melaparkan diri pada hari-hari yang banyak jumlahnya: ’’Jagalah akal-
pikiranmu! Sesungguhnya Allah Ta’aia tiada mempunyai wali yang
kurang akal".

PENJELASAN: bahagian-bahagian takut, deng
yang ditakutkan.

dikaitkan kepada apaa n

Ketahuilah kiranya, bahwa takut itu tidak dapat diyakini, selain dengan
menunggu yang tiada disukai. Dan yang tidak disukai itu, adakalanya dia
Itu tidak disukai pada dirinya sendiri (zatnya), seperti: api. Dan adakala¬
nya dia itu tidak disukai, karena membawa kepada yang tidak disukai.
Seperti perbuatan-perbuaian maksiat itu tidak disukai, karena ia mem¬
bawa kepada yang tidak disukai di akhirat. Sebagaimana orang sakit tidak
menyukai buah-buahan yang mendatangkan melarat, karena dibawanya
kepada mati. ^

Maka tidak boleh tidak, bagi setiap orang yang takut. bahwa mencontoh-
kan pada dinnya, yang tidak disukai itu dari salah saiu dua bahagian. Dan
menguatkan penungguannya pada hatinya. Sehingga membakarkan hatinya
disebabkan dirasainya yang tidak disukainya itu.
Tingkat orang-orang yang takut itu berlainan, pada apa yang mengerasi
atas hatinya, dan hal-hal yang tidak disukai, yang ditakuti. Maka orang-
orang yang mengerasi atas hatinya, apa yang tidak dibencikan bagi zatnya,
akan tetapi bagi lainnya, adalah .seperti orang-orang yang mengerasi atas
mereka, ketakutan kepada mati sebelum tobat. Atau ketakutan runtuhnya
tobat dan mungkirnya janji. Atau ketakutan lemahnya kekuatan daripada
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tnenepaci dengan kesempurnaan hak-hak Allah Ta'ala. Atau ketakutan
hilangnya kehalusan hati dan bergantian dengan kekasaran. Atau ketakut-

kepada kecenderungan dari isriqamah (kelurusan dan ketetapan pen-
dirian). Atau ketakutan bcrkuasanya adat kebiasaan pada mengikuti nafsu-
syahwat yang dibinasakan. Atau ketakutan. bahwa ia dilesukan oleh Allah
Ta'ala pada kebaikan-kebaikan. yang ia berpegang padanya dan yang
nyukarkan pada hamba-hamba Allah. Atau ketakutan kepada kesombong-
an, disebabkan banyaknya nikmat Allah kepadanya. Atau ketakutan ke¬
pada kesibukan jauh dari Allah, dengan yang lain dari Allah. Atau ke-
lakutan terperosok ke jalan yang salah, disebabkan berturui-turutnya ke-
datangan nikmat. Atau ketakutan tersingkapnya yang mcmbahayakan ke-
tha’atannya. di mana nampak baginya dari Allah Ta'ala. apa yang tidak
disangkakannya. Atau ketakutan terikutnya manusia padanya lentang
umpatan. khianatan. tipuan dan menyembunyikan yang buruk. Atau ke¬
takutan kepada apa yang tidak diketahuinya. bahwa itu akan datang pada

Atau ketakutan tersegeranya siksaan di dunia dan ter-

a n

m e -

s i s a - s i s a u m u r n y a .

siarnta sebelum mati. Atau ketakutan tertipu dengan keelokan-keelokan
dunia. Atau ketakutan dilihat oleh Allah Ta'ala alas rahasianya pada ke-

adaan kelalaiannya. Atau ketakutan kepada kesudahannya ketika mati.
dengan kesudahan yang buruk (su-ul-khatimah). Atau ketakutan kepada
yang mendahului baginya. yang telah dahulu pada a/ali.
Maka ini semuanya adalah lempat lakutnya orang-orang ‘arifin. Dan hagi
setiap sesuatu itu mempunyai faedah khusus. Yaitu: mcnempuh jalan ber-
hati-hati. dari apa yang niembawa kepada yang inenakutkanriya.
Maka siapa yang takut dtkuasai oleh adat-kebiasaan. maka hendak'ah t;i
membiasakan berpisah dari adat-kebiasaan. Dan orang yang takut tiilihai
oleh Allah Ta'ala akan rahasia batinnya itu, hendaknya bekerja mensuci-
kan hatinya daripada waswas (bisikan setan). Dan bagiiulah pada bahagian-
bahagian yang lain.
Yang lebih keras segala ketakutan ini atas keyakinan. iaiah: kciukuuin
huruk kesudahan (su-ul-khaiimah). Sesungguhnya urusan padanya
amat mcmbahayakan. Yang paling litiggi dan yang paling nienunjukkan
dari bahagian-bahagian itu kepada kesempurnaan ma'rit'ah, lalah: kciakut-
an bagi yang mendahului. Karcna yang menyudahi (a!-khatimah) itu moiig-
ikuli akan yang mendahului (as-sabiqah). Dan eabang yang bercabang dan
vang mendahului itu diselang-sclangi hanyak sebab. Maka al-khaiiniah itu
inenampakkan apa yang telah terdahuhi qadla' (kctoiapan liihaiii dalam
ummul-kiiab (luh-mahfudh). Dan orang yang takut kepada al-khatimah.
dikaitkan kepada orang vang takut kepada as-suhiqah. adalah seperii dua
orang laki-laki, yang telah ditanda-tangani oleh raja terhadap dinnya
Mungkin bahwa pada tanda-tangan itu dipolong Ichernya dan mimgkin
bahwa diserahkan kenienierian kepadanya Dan tanda langaii nu helum
sampai kepada keduanya kemiidian. .Maka tcrikatlah hati salali scorang

i i u
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daripada keduanya. dcngan keadaan sampainya dan tersiarnya tanda
tangan itu. Dan sesungguhnya apa yang akan lahir? Dan yang seorang lagi,
hatinya cerikat dengan keadaan tanda tangan raja dan caranya. Dan apa
yang terguris bagi raja, pada keadaan tanda tangan itu. beias kasihan atau
kemarahan. Dan ini adalah penolehan kepada sebab. Maka itu adalah
lebih tinggi daripada penolehan kepada apa, yang menjadt cabang.
Maka sepeni demikianlah penolehan kepada keteiapan azali yang bcrlakii
dcngan ditanda-tanganinya Al-Oa!am (pada Luh-mahfudh) itu iebih tinggi
daripada penolehan kepada apa yang lahir pada yang abadi. Dan kepada
itulah. diisyaratkan oleh Nabi s.a.w., di mana bdiau berada di alas mim-
bar. Lalu beliau menggenggam tapak tangannya yang kanan. Kemudian.
beliau bersabda: Ini Kitab Allah yang diluliskan padanya akan penduduk
sorga dengan nama-naina mcreka dan nama-nama bapak mereka. Tidak
ditambahkan pada mereka dan tidak dikurangkan".
Kemudian. bdiau menggenggarnkan tapak tangannya yang kiri dan ber-
s a b d a ; ”Ini Kitab Allah, yang dituliskan padanya akan penduduk ncraka.
dcngan nama-nama mcreka dan nama bapak-bapak mereka. Tidak ditam-
bahkan pada mereka dan tidak dikurangkan. Dan hendaklah diperbual
oieh orang yang memperoleh kebahagiaan, dengan perbuatan orang yang
memperoleh kecelakaan. Sehingga dikatakan, seakan-akan o r a n g y a n g

memperoleh kebahagiaan itu adalah dari orang-orang yang memperoleh
kecelakaan. Bahkan mereka (orang-orang yang memperoleh kebahagiaan)
Itu. adalah mereka (orang-orang yang memperoleh kecelakaan). Kemudi¬
an, mereka itu dilepaskan oleh Allah, sebehim rnati, walau pun iamanya,
selama istirahat di antara dua kali perahan susu unia. (1). Dan hendaklah
diperbuat oleh orang yang memperoleh kecelakaan, dengan perbuatan
orang yang memperoleh kebahagiaan. Sehingga dikatakan. seakan-akan
orang yang memperoleh kecelakaan itu adalah dari orang-orang yang
memperoleh kebahagiaan. Bahkan mereka (orang-orang yang memperoleh
kecelakaan) itu, adalah mereka (orang-orang yang memperoleh kebaha¬
giaan), Kemudian. mereka dikehiarkan oleh Allah sebeium mati. walau
pun Iamanya, selama istirahat di antara dua kali perahan susu iinta. Orang
yang berbahagia, iaiah orang yang berhahagia dengan qadta’ (ketetapan)
Allah. Dan orang yang eelaka, iaiah orang yang eelaka dengan qadia'
Allah. Dan semua amal-perbuatan itu dipandang kepada kesudahan (al-
khalimah)nya". (2).

Dan ini adalah seperti terbaginya orang-orang yang takui, kepada: orang
yang lakul akan perbuatan maksiatnya dan penganiayaannya. Dan kepada:
orang yang takut akan Allah Ta’ala sendiri. karena sifatNYA dan ke-

(I) Maksudnya- iama masanya wbeiuin ia mali selama masa di anlara dua kali peraha
susu. Berapakah Iamanya masa dari masa perahan kcsaiu kepada lainnya. (I’eny.)

(2) Oirawikan .Ai-Tirmicbi dan Abdullah bin Amir bin AI-'Ash, hasan gharib.
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agunganNYA. Dan sifat-sifalNYA -siulah pasti -yang mcnghendaki
a k a n k c t a k u t a n d a r i h a m b a N YA .

Maka inilah tingkai yang tcriinggi. Dan karcna itulah. bcrkekalan lakui
kcpadaNYA. walau pun adanya pada kciha'aian orang-orang shiddiqin.
Adapiin yang lain (lakui kepada perbuatan maksiat). maka takut itu
dalam halanian ketcrpcdayaan dan kcamanan. jika ia rajin mengerjakan
amalan iha'ai. Maka takut dari perbuatan maksiat itu takut orang-orang
shalih, Dan takut kepada Allah itu takut orang-orang yang beriaiihid (al-
rnuwahhidin} dan orang-orang shiddiqin. Dan itu adalah buah ma'rifah ke¬
pada Allah Ta'ala.

Setiap orang vang mengcnal Allah dan mengenal sifat-sifatNYA. niscaya
la lahu dari sifat-sifatNYA. akan apa yang layak uniuk ditakutkan. tanpa
penganiayaan kepada diri. Bahkan orang yang berbuat maksiat. jikalau ia
henar-benar mengenal Allah, niscaya ia takut kepada Allah. Dan ia lidak
takut akan perbuatan maksiat kepadaN't'A. Jikalau tidaklah DIA itu mem-
pcriakutkan kepada dir iNYA. niscaya t idak di jadikanNYA akan
hambaNYA hcrbuai maksiat. DipermudahkanNYA jalan maksiat kepada
hamba itu. DisediakanNYA sebab-sebab maksiat. Maka sesungguhnya pe-

mudahnn sebab-sebah maksiat itu penjauhan daripadaNYA. Dan tidak
icrdahulii daripada sebelurn maksiat itu, akan suatu kemaksiatan. yang
berhak untuk dipermudahkan bagi kemaksiatan. Dan berlaku atasnya
sebab-sebab maksiat. Dan tiada lerdaliulu sebelurn amal tha'at itu, jalan.

yang incnjadi jalan dengan tha'at itu bagi orang. yang akan memudahkan
bagiNYA kctlia'atan, Dan menyediakan baginya jalan kedekatan kepada
Allah Ta'aia. Maka orang yang maksiat itu tclah ditakdirkan qaclla' Tuhan
atas liirinya. ia mau atau tidak, l);in begitu pula orang yang mengerjakan
l h a a t .

Maka yang mcngangkatkaii Muhammad s.a.w, kc lingkai yang paling linggi
la’Ia-'illiyyinl. tanpa jahtn pertiniaraan (wasilali). yang mendahului dari-
padanya, sebeluni adanya ilan yang merendahkaTi Abu Jahal pada lingkat

yang paling rendah, tanpa pengtiniayaan. yang mendahului daripadanya,
sebeluni adanya itu. layak untuk ditakutkan kcpadaNYA, karena sifat ke-
agungaiiNYA. Maka sesungguhnya siapa yang mentha'ati Allah, niscaya ia
meiuha’aii. dengan berkuasa ke alas dirinya iradah (kehendak) tha'at.
Dan lA mcndatangkaii kepadanya akan kesanggupan {qudrah). Dan se-
sudah penciptaan iradah (kehendak) yang mantap dan qudrah (kesanggup¬
an) yang sempurna, niscaya jadilah perbuatan itu mudah, Dan orang yang
berbuat maksiat itu berbuat maksiat. karcna telah dikerasi atas dirinya.

kehendak yang kuat dan mantap. Dan didatangkan kepadanya sebab-sebab
dan kemampuan. Maka adalah perbuatan. sesudah iradah dan qudrah itu

mudah. Maka demi kiranya. apakah yang mengharuskan pemuliaan ini
dan peng-khusus-an-nya, dengan penguasaan kehendak tha'at atas diri¬
nya'.’ Dan apakah yang mengharuskan penghinaan akan yang lain dan pen-
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jauhannya, disebabkan dengan penguasaan pengajak-pengajak kemaksiat-
an ke atas dirinya? Dan bagaimana diperlakukan yang demikian atas
hamba? Dan apabila perlakuan itu kembali keqadla-azali. tanpa peng-
aniayaan dan wasiiah, maka ketakutan kepada Yang Meng-qadia'-kan de¬
ngan apa kehendakNYA dan menghukum dengan apa kemauanNYA itu.
adalah suatu kekokohan pikiran pada setiap orang yang berakal. Dan di
sebalik arti ini adalah rahasia qadar (laqdir). yang tidak diperbolehkan pe-
nyiarannya.
Dan tidak mungkin memahami takut itu mengenai sifat-sifat Allah Jalia
Jalaluh, selain dengan contoh. Jikalau tidaklah keizinan syara’, niscaya
tidaklah berani orang yang mempunyai maia-haii menyebutkannya. Se-
sungguhnya telah datang pada hadits. bahwa Allah Ta ala menurunkan
wahyu kepada nabi Dawud a.s.: "Hai Dawud! Takutlah kepadaKU.
bagaimana engkau takut kepada binatang buas, yang ganas". (1).
Contoh ini. memberi pemahaman kepada engkau. akan hasil pengertian-
nya- Walaupun tidak memberi pengertian kepada engkau akan sebabnya.
Sesungguhnya pengertian alas sebabnya itu adalah pengertian akan rahasia
qadar (taqdir). Dan tidak tersingkap yang demikian. selain bagi ahlinya.
Walhasil. bahwa binatang buas itu ditakuli. tidak karena

s e -

p e n g a n i a v a a n

yang telah mendahuiui kepada engkau daripadanya. Akan tetapi. karena
sifatnya. serangannya, kekerasannya, kesombongannya dan kehebatannya,
Dan karena ia berbuat. akan apa yang diperbuatnya. Dan ia tidak ambil
pusing. Jikalau ia membunuh engkau. niscaya hatinya tidak menaruh kasih-
an. Dan ia tidak merasa pedih, dengan membunuh engkau itu. Dan jika-
lau ia melepaskan engkau, maka tidak dilepaskannya engkau karena kasih
sayang kepada engkau. Dan karena mengekalkan nyawa engkau. Akan
engkau pada sisi binatang buas itu lebih keji. daripada ia menoieh kepada
engkau. Hidup engkau atau mati. Bahkan. pembinasaan seribu orang se-
perti engkau dan pembinasaan seckor semut pada binatang bua.s itu. ada¬
lah sama saja. Karena tidak menccderakan yang demikian itu pada alam
kebuasannya dan apa yang ia disifatkan, dari kemampuan dan kekerasan¬
n y a .

Dan bagi Allah itu contoh yang tertinggi (al-matsa-lul-a’-laa). Akan tetapi.
siapa yang mengenai akan Allah, niscaya ia mengenai dengan penyaksian
batiniyah. yang lebih kuat. lebih terpercaya dan yang lebih jelas, daripada
penyaksian zahiriyah. Sesungguhnya lA Maha Benar pada firmanNYA-
■'Mereka itu ke sorga dan AKU tiada perdulikan. Dan mereka itu ke ne-
raka dan AKU tiada perdulikan”.
Dan memadailah bagi engkau. daripada yang mengwajibkan kehebaian
dan ketakutan. iaiah: ma'rifah, dengan al-isiigh-na' (Allah tidak memerlu-
kan kepada makhluk) dan tidak memperdulikan.

Ill Menuful Al-lraqi, beliau iiUak pernah menjumpai haUii*. m i
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TINGKAT KEDUA dari orang-orang yang lakut, iaiah. bahwa; ia men-
contohkan pada dirinya, akan apa yang lidak disukai. Dan yang dcmikian
itu, seperli: sakaratul-maui dan kesangaiannyn. Atau penanyaan malaikat
Munkar dan Nakir. Atau azab kubur. Atau huru-hara hari kcbangkiian
dari kubur. Atau kehebalan tcmpat pcrhcntian di hadapan Allah Ta'aia,
malu terbuka yang tertuiup. pertanyaan di lempat perheniian itu dari hai
yang sedikic dan yang halus. Atau takut dari tilian (ash-shiraiul-mustaqim).
ketajamannya dan bagaiinana melaluinya. Atau takut dari neraka. beieng-
gunya dan ke-huru-hara-annya. Atau takut dari tidak niemperoleh sorga
negeri kenikmatan dan kerajaan tempat tinggal dan dari kekurangan ling-
kat-tingkatnya. Atau takut dari terdinding (terhijah) dari Allah Ta'aia.
Semua sebab-sebab tersebut itu tidak disukai pada s«>bab-sebab itu sendiri.
Maka dia itu -sudah pasti -menakulkan. Dan bcrbcda hal-keadaan
orang-orang yang lakut padanya. Dan tingkat yang paling tinggi dari se¬
bab-sebab takut itu. iaiah; takut lerpisah daii terhijab daripada Allah Ta-
'ala. Yaitu: takut orang-orang 'artfin. Dan sebelumnya itu. iaiah: takut
orang-orang yang berbuat amal Camilin), orang-orang shalih. orang-orang
zahid dan alam selengkapnya. Dan siapa yang tidak sempurna nia'rifahnya
dan tidak terbuka mata-hatinya. nt.scaya ia tidak merasakan kelazaian
hubungan (dengan Allah Ta'aia). Dan tidak merasakan kcpcdihan jauli
dan berpisah. Dan apabila disebulkan kcpada orang tadi. bahwa orang
yang berma'rifah itu {orang 'arifin). tidak takut kepada neraka dan yang
ia takut sesungguhnya, hijab (terdinding). niscaya orang tadi mcndapat-
kan yang demikian itu pada batinnya melawan, Dan ia mcrasa heran yang
demikian pada dirinya. Kadang-kadang ia ingkari akan kelazatan meman-
dang kepada Wajah Allah Yang Maha Pemurah. Dan jikalau tidaklah ia
dilarang Agama mengingkarinya, maka adalah pengakuannya dengan
lidah itu dari karena paksaan taklid (ikut-ikutan). Kalau tidak. maka
batinnya tidak membenarkannya. Karena ia tidak mcngenal. seiain kc-
lazatan perut, kemaluan dan mata, dengan mcmandang kepada warna-
warni dan muka-muka yang cantik.
Kesimpulannya, bahwa setiap kela/aian itu berkoiigsi padanya binatang-
binatang. Adapun kelazatan orang-orang 'arifin. maka lidak didapati,
lain oleh mereka. Penguraian dan pembentangan yang demikian itu tidak
diperbolehkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dan orang yang menjadi
ahlinya, ia dapat melihat sendiri dan tidak memcrlukan diuraikan oleh
orang Iain.
Maka kepada bahagian-hahagianinilah. kembalinya kctakuian orang-orang
yang takut. Kita bermohon kepada Allah Ta'aia akan baiknya laufiq
dengan kemurahanNYA.

s e -
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PENJELASAN: keutamaan takut dan penggalakan kepada lakut.

Ketahuilah, bahwa kelebihan takut itu, sekali diketahui. dengan pemer-
hatian dan i’tibar. Dan pada kali yang lain, dengan ayat-ayat dan hadits-
h a d i t s .

Adapun i’tibar, maka jalannya, iaiah bahwa: keutamaan !>esuatu itu me-
nurut kadar kesanggupannya membawa kepada kebahagiaan benemu
dengan Allah Ta'ala di akhirat. Karena .tiadalah yang diraaksudfcan. se-
lain kebahagiaan itu. Dan tiada kebahagiaan bagi hamba. selain pada me-
nemui Tuhannya dan berdekalan kepadaNYA. Maka setiap apa yang
menolong kepada yang demikian, maka baginya keutamaan. Dan keuta-
maannya itu menurut kadar tujuannya. Dan teiah jelas, bahwa tiada sam-
pai kepada kebahagiaan bertemu dengan Allah di akhirat. selain dengan
memperoleh kasih-sayangNYA. Dan jinak hati kepadaNYA di dunia.
Dan kasih-sayang itu tiada akan berhasil, selain dengan ma'rifah. Dan
ma’rifah itu tiada akan berhasil. selain dengan terus-menerus berfikir
(tafakkur). Dan kejinakan hati itu, tiada akan berhasil. selain dengan
kasih-sayang dan keterus-menerusan berdzikir. Dan tiada mudah kerajin-
an kepada dzikir dan fikir, selain dengan memutuskan keciniaan dunia
dari hati. Dan yang demikian itu tiada akan terputus, selain dengan me-
ninggalkan kelazatan dunia dan hawa-nafsunya. Dan lidak mungkin me-
ninggalkan yang menjadi hawa-nafsu itu, selain dengan mencegah nasfu-
syahwat. Dan nafsu-syahwat itu tidak tercegah dengan sesuatu, seperti
tidak tercegahnya dengan api ketakutan. Maka takut itu, iaiah: api yang
membakar nafsu-syahwat. Maka keutamaannya takut itu, menurut kadar
yang membakarkan nafsu-syahwat. Dan menurut kadar yang mencegah
perbuatan-perbuatan maksial dan yang menggerakkan kepada perbuatan-
perbuatan tha'at. Dan yang demikian itu berbeda. dengan berbedanya
tingkat-tingkat takut. sebagaimana teiah diterangkan dahulu. Dan bagai-
mana takut itu tidak mempunyai keutamaan? Dengan takut itu, berhasil
’iffah, wara', taqwa dan mujahadah. Dan itu adalah amal-perbuatan yang
tetpuji, yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala.
Adapun dengan jalan pengutipan dari ayat-ayat dan hadits-hsdits, maka
apa yang datang tentang keutamaan itu, di luar dari hinggaan. Dan cukup-
lah bagi anda menjadi dalil tentang keutamaannya. bahwa Allah Ta'ala
mengumpulkan bagi orang-orang yang takut, akan: perunjuk, rahmat. ilmu
dan ridla. Dan itu adalah kumpulan tingkat-tingkat isi sorga. Allah Ta'ala
b e r fi r m a n : -

(Hudan wa rahmaiun lil-ladziina hum li-rabbihim yarhabuun).
Artinya: "Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada
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Tuhannya”. S. Al-A’raaf. ayat 154.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n : -

(Innamaa yakh-syal-laaha min-’ibaadihil-'ulamaa-u).
Artinya: "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di aniara hamba-hamba-
NYA iaiah: orang-orang yang bcrilmu (ulama)". S. Faathir, ayal 28.
Allah menyifatkan mereka dengan ilmu. bagt ke-/akMfan mereka. Allah
' A z z a w a J a l l a b e r fi r m a n : -

' i ' f : ' ’ j

\

(Radti-al-laahu-’anhum wa radluu-'anhu, dzaalika li-man khasyi-a rabba-
hu).
Artinya; "Allah ridia (senang) kepada mereka dan mereka ridla kepada
Allah. Itu adalah bagi orang yang takut kepada Tuhannya". S. Al-Bay-
yinah. ayat 8.
Setiap apa yang menunjukkan kepada keutamaan ilmu itu menunjukkan
kepada keutamaan takut. Karena takut itu buah ilmu. Dan karena itulah.
tersebut pada ucapan Musa a.s.: "Adapun orang-orang yang takut, maka
bagi mereka itu, Teman Yang Mahatinggi (Ar-Rafiqul-a'ala). yang liada
bersekutu mereka dengan orang lain". (1).
Maka perhatikanlah, bagaimana Musa a.s. menyendirikan mereka dengan
penemanan Ar-Rafiqul-a’ala? Dan yang demikian itu, karena mereka itu
orang-orang yang bcrilmu (ulama). Dan ulama itu mempunyai tingkat
penemanan dengan nabi-nabi. Karena para ulama itu pewaris nabi-nabi.
Dan penemanan Ar-Rafiqul-a'ala itu bagi para nabi dan orang-orang yang
berhubungan (mengikuti) dengan mereka.
Dan karena itulah, latkala Rasulullah s.a.w, disuruh pilih pada waktu
sakitnya yang membawa kepada wafatnya, antara tetap di dunia dan
datang kepada Allah Ta’ala, adalah ia bersabda:-

- i

(As-alukar-rafiiqal-a’laa).
Artinya; "Aku bermohon akan Engkau, wahai Ar-Rafiqul-a’ia”. (2).
Jadi, kalau dilihat kepada yang membuahkan takut itu, maka yaitu; ilmu.

(1) Ar-RariquI-a'-la, iaiah: Allah Subhanahu wa Ta'ala.
(2) Dirawikan AI-6ukhari dan Muslim dari 'Aisyah. Menuru( 'Alsyah. bahwa sewakiu ke-

pala nabi s.a.w. dalam pangkuannya, maka bdiau melihal ke alap rumab. kemudian
bersabda: "Allaahummar-rafiiqal-a'laa". Maka aku lahu bahwa beliau lidak memilih
k i l a " .
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Dan kalau dilihat kepada buahnya, maka yaitu: wara' dan raqwa. Dan
tiada tersembunyi. apa yang telah datang pada hadits, tentang keutamaan
keduanya. Sehingga al-’aqibah (kesudahan yang baik) itu menjadi dinama-
kan. dengan: taqwa, yang dikhususkan dengan taqwa itu. Sebagaimana
jadinya al-hamdu itu. dikhususkan dengan Allah Ta'aia dan selawai ke¬
pada Rasulullah s.a.w. Sehingga dikatakan:-

>'■' C, ' - »
' ^ ^ ^

(Al-hamdu lil-laahi rabbil-'aalamiina. wal-'aaqibatu lil-mutlaqiina. wash-
shaloatu ■'alaa sayyidinaa Muhammadin shallal-laahu 'alaihi wasallama
wa-aalihi aj-ma'iina).
Arttnya; "Segala pujian (al-hamdu) bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan
akibat kesudahan yang baik (al-'aqibah) bagi orang-orang yang taqwa dan
selawat (ash-shalaaiu) kepada penghulu kita Muhammad s.a.w. dan ke¬
pada keluarganya sekaiian".
Allah Ta'aia telah mcngkhususkan taqwa dikaitkan kepada diriNYA. lA
berfirman:- .t‘y ■,<>-.●, y.y, ^ , j .

11 * C'' ^ k ^ - " v ^

(Lan yanaalal-laaha luhuumuhaa wa laa dimaa-uhaa wa laakin yanaiuhut-
tuqwaa minkum).
Artinya: "Tidak akan sampai daging dan darahnya itu kepada Allah.
Akan tetapi. yang sampai kepadaNYA. iaiah: taqwa daripada kamu". S.
Al-Hajj, aval 37.
Sesungguhnya taqwa itu ibarat daripada pencegahan dari perbuatan yang
tidak baik. menurut yang dikehendaki oleh takut. sebagaimana telah di-
terangkan dahulu. Dan karena itulah, Allah Ta'aia berfirmani-

o y C - '
\ r - j j i J ' ' -

(Inna-akramakum-’indal-laahi 'atqaakum).
Artinya: ’’Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu pada sisi Allah,
iaiah yang lebih bertaqwa dari kamu". S. Al-Hujurat. ayat 13,
Dan karena itulah, Allah Ta'aia mengwasiatkan (memerintahkan) kepada
orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. dengan: taqwa.
A l l a h Ta ' a i a b e r fi r m a n : -

✓

(Wa la qad wash-shainai-ladziina-uutul-kitaaba min qablikum wa iyyaakum
anit-taqui-laaha).
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Artinya: "Dan sesungguhnya teiah KAMI wasiatkan (periniahkan) kepada
orang-orang yang teiah diberi Kitab sebelum kamu dan juga kepada
kamu, supaya kamu bertaqwa kepada Allah". S. An-Nisa‘, ayat 131.
A l l a h ' A z z a w a J a l i a b e r fi r m a n : -

w o

(Wa khaafuuni -in kuntum mu’-miniina).

Artinya; "Dan takutilah kepadaKU. kalau kamu butul orang-orang yang
beriman". S. Ali ‘Imran, ayat 175.
Maka Allah menyuruhkan dengan; takut. mengwajibkannya dan mcnsya-
ratkannya pada: iman. Maka karena itulah, tiada tergambar, bahwa orang
mu'min itu terlcpas dari: lakul. waiau pun iemah. Dan adaiah kelemahan
takutnya itu mcimrul kelemahan ma'rifahnya dan imannya.
Rasulullah s.a.w. bersabda tentang keutamaan taqwa: "Apabila Allah
mcngumpulkan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian
pada suatu tempat di hari yang dima'lumi, maka tiba-tiba mereka men-
dengar suara, yang dapat memperdengarkan kepada yang paling jauh dari
mereka, sebagaimana dapat memperdengarkan kepada yang paling dekat
dari mereka. Maka SUARA itu berkata: "Hai manusia! Sesungguhnya
AKU teiah AKU diam bagimu. semenjak AKU jadikan kamu. sampai
kepada harimu ini. Maka diamlah kepadaKU hari ini! Sesungguhnya amal
kamu dikcmbalikan kepada kamu. Hai manusia! Sesungguhnya AKU
teiah menciptakan bangsa (nasab) dan kamu teiah menciptakan bangsa,
Maka kamu rendahkan nasabKU dan kamu tinggikan nasabmu. AKU
berfirman: "Sesungguhnya yang paling muiia di antara kamu pada sisi
Allah, iaiah yang lebih bertaqwa dari kamu". Dan kamu enggan. selain
mengaiakan; "Anu anak si Anu. Si Anu lebih kaya dari si Anu". Maka
pada hari ini. AKU rendahkan nasabmu dan AKU tinggikan nasabKU.
Mana orang-orang yang bertaqwa? Maka diangkatkan bendera bagi suatu
kaum, lalu kaum (golongan) itu membawa benderanya ke tempatnya.
Maka mereka itu masuk sorga, tanpa hisab (perhitungan amal)". (1).
N a b i s . a . w . b e r s a b d a ; -

●Ak>\A_Siv^^

(Ra'-sul-hikmati makhaafatul-laahi).
Artinya; "Puncak hikmah itu takut kepada Allah”. (2).
Nabi s.a.w, berkata kepada Ibnu Mas’ud;-

(I) Dirawikan Alh-Thabrani dengan sanad dla-'if.
(2) Dirawikan Abubakar bin Lai dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, hadils dla'lf.
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(In- arad-ta an talqaania fa-ak-tsir minai-khaufi ba'-dii).
Artinya: "Kaiau engkau bermaksud bertemu dengan aku. maka banyak-
kanlah takut sesudahku". (1).

Al-Fudlail berkaia: "Siapa yang takui akan Allah, niscaya ketakutan itu
menunjukkannya atas setiap kebajikan”.
Asy-Syibli r.a. berkata: "Pada suatu hari aku takut akan Allah, lalu aku
melihat bag! ketakutan itu suatu piniu dari hikmah dan ibarat, yang tidak
pemah sekali-kali aku melihatnya".
Yahya bin Ma’adz berkata; "Seorang mu'min yang mengerjakan kejahat-
an itu, akan dihubungi olch dua kebaikan: takut siksaan dan harap ke-
ma'afan, seperli: serigaia di antara dua ekor singa".
Tersebut pada ucapan Musa a.s.: ’’Adapun orang-orang ward': maka se-
sungguhnya tiada tinggal seorang pun. melainkan aku bertengkar dengan
dia tentang hitungan ainalnya dan aku periksakan apa yang dalam dua
tangannya, selain orang-orang yang wara'. Maka sesungguhnya aku malu
kepada mereka. Dan aku muliakan mereka, bahwa aku suruh mereka ber-
henti untuk hitungan amalnya (hisab)".
Wara' dan taqwa itu nama-nama yang dipetik dari beberapa arti, yang
persyaratannya itu: takut. Maka jikalau kosong dari takut. niscaya tidak
dinamakan dengan nama-nama tersebut.
Begitu juga apa yang tersebut tentang keutamaan dzikir itu tidak tersem-
bunyi. Dan sesungguhnya telah diciptakan oleh Allah akan dzikir itu, di-
khususkan kepada orang-orang yang takut. Allah Ta'ala berfirman:-

-

(Sayadz-dzakkaru man yakh-syaa).
Artinya: ’’Nanti peringalan (dzikir) itu, akan diterima oleh orang yang
takut (kepada Allah)". S. Al-A’-la, ayat 10.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n : -

) -

(Wa ii man khaafa maqaama rabbihi jannataani).
Artinya: "Dan siapa yang takut terhadap waktu berdiri di hadapan Tuhan-
nya, dia mempunyai dua sorga (taman)". S. Ar-Rahman, ayat 46.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : " A l l a h ' A z z a w a J a l l a b e r fi r m a n : " D e m i k e m u l i a a n -

KU! Tiada AKU kumpulkan atas hambaKU dua ketakutan. Dan tiada
AKU kumpulkan baginya dua keamanan. Maka jikalau ia merasa aman
kepadaKU di dunia, niscaya AKU pertakutkannya pada hari kiamat. Dan
jikalau ia takut kepadaKU di dunia, niscaya AKU amankan dia di hari

(1) Menurul AMraqi, la tidak menjumpai hadits mi.
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kiamat". (1).
Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang takut kepada Allah Ta'ata, niscaya tiap
sesuatu akan takut kepadanya. Dan siapa yang takut akan selain Allah,
niscaya ia dipcrtakutkan oieh Allah dari setiap sesuatu”. (2).
Nabi s.a.w. bersabda; "Yang paling sempurna akal dari kamu. ialah yang
sangal takut kepada Allah Ta’ala daripada kamu, yang paling baik pan-
dangannya dari kamu, pada apa yang disuruh oleh Allah Ta’ala dan yang
dilarangnya”. (3).
Yahya bin Ma’adz r.a. berkala: "Kasihan anak Adam! Jikalau ia takut
akan neraka, sebagaimana ia takut akan kemiskinan, niscaya ia masuk
sorga”.
Dzun-Nun r.a. berkata: "Siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, niscaya
halus halinya, bersangatan cintanya kepada Allah dan' benar akalnya”.
Dzun-Nun r.a. berkata pula: "Sayogialah takut itu lebih keras dari harap.
Apabila harap yang keras, niscaya kacaulah hati".
Abul-Husain Adl-Dlurair berkata: "Tanda kebahagiaan itu takut kecela-
kaan. Kjirena takut itu kekang di antara Allah Ta’ala dan hambaNYA.
Maka jikalau kekang itu terputus, niscaya hamba itu binasa bersama
orang-orang yang binasa”.
Ditanyakan kepada Yahya bin Ma’adz: "Siapakah di antara makhluk yang
paling aman besok?”.
Yahya bin Ma’adz menjawab; "Yang paling takut di antara mereka pada
h a r i i n i ” .

Sahl r.a. berkata: "Engkau tidak memperoleh takut, sebelum cngkau
makan yang halal”.
Ditanyakan kepada Al-Hasan: ”Hai Abu Sa’id! Apa yang kami perbuat?
Kami duduk-duduk dengan golongan-golongan yang mempertakutkan
kami, sehingga hamipr hati kami terbang”.
Al-Hasan menjawab; "Demi Allah! Sesungguhnya jikalau engkau ber-
campur-baur dengan golongan-golongan yang mempertakutkan engkau,
sehingga engkau memperoleh aman, adalah lebih baik bagi engkau dari¬
pada engkau berteman dengan golongan-golongan yang mempcramankan
engkau, sehingga engkau memperoleh ketakutan”.
Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. berkala: "Tiadalah takut itu bercerai dari

hati, melainkan hati itu roboh”.

'Aisyah r.a. berkata: ”Aku bertanya, wahai Rasulullah:-
✓

(1) Dirawikan Ibnu Hibban dan Al-liailia<ji dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Abusy-Syaikh, Ibiiu Hibban dari Abi Amamali. dengan sanad dia-'if.
(3) Kata Al-Iraqi. beiiau tidak mcnjumpai hadits ini.
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(Wal'tadziina yu’*tuuna maa-atau, wa quluubuhum wajiiatun).
Artinya: "Dan oiang-orang yang memberikan pemberiannya, dengan hati*
nya yang takut (kepada Tuhan)”. S. Al-Mu minun. ayat W, itukah orang
yang mencuri dan berzina?”
Nabi s.a.w. menjawab;-

(Laa, balir-rajulu yashuumu wa yushallii wa yatashaddaqu wa yakhaafu an
[aa yuqbala minhu).
Artinya; ’Tidak! Akan tetapi, orang yang berpuasa, mengerjakan shaiat,
bersedekah dan takut bahwa tidak diterima daripadanya". (1).
Pengerasan-pengerasan yang datang dari hadits mengenai keamanan dari
cobaan dan azab Allah itu tiada terhingga banyaknya. Dan setiap yang
demikian itu adalah pujian kepada takut. Karena celaan akan sesuatu itu
adalah pujian akan lawannya, yang menidakkannya. Dan lawan takut itu
aman. Sebagaimana lawan harap itu putus asa. Dan sebagaimana ditun-
jukkan oleh celaan akan putus asa, kepada kelebihan harap. maka seperti
demikian juga, celaan akan aman itu menunjukkan kepada kelebihan
takut yang berlawanan dengan dia. Bahkan, kami mengatakan, bahwa;
setiap apa yang datang dari hadits, tentang kelebihan harap. maka itu
nunjukkan atas kelebihan takut. Karena keduanya itu harus-raengharus-
kan. Maka sesungguhnya setiap orang yang mengharap akan kekasihnya.
maka tak holeh tidak, bahwa ia takut akan hilangnya. Maka jikalau ia
tidak takut akan hilangnya. niscaya ia tidak mencintainya. Maka ia tidak
mengharap untuk menungguinya.
Maka takut dan harap itu harus-mengharuskan. Mustahil terlepas salah
satu daripada keduanya dari lainnya. Ya. boleh bahwa yang satu dari ke¬
duanya itu mengalahkan yang lain. Dan keduanya itu berkumpul. Dan
boleh bahwa hati sibuk dengan salah satu dari keduanya. Dan hati itu
tidak menoleh kepada yang lain seketika. Karena keiengahannya dari¬
padanya. Dan ini. karena di antara persyaratan harap dan takut itu, me-
nyangkut keduanya, dengan apa yang diragukan padanya. Karena yang
diketahui itu tidak diharapkan dan tidak ditakutkan.
Jadi, yang dicintai -sudah pasti -yang boleh adanya itu, boleh tiadanya.
Maka mentakdirkan adanya itu menyenangkan akan hati, Dan itulah;
harap. Dan mentakdirkan tiadanya itu menyakitkan hati. Dan itulah:
takut. Dua pentakdiran yang berlawanan -sudah pasti -apabila keadaan
yang ditunggukan itu diragukan. Ya, salah satu dari dua tepi keraguan itu
kadang-kadang lebih kuat dari lainnya, dengan adanya sebahagian sebab-
sebab. Dan yang demikian itu, dinamakan: sangkaan (dhann). Maka ada-

m e -

(J) Dirawikan Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dan kalanya: shahih isnad.
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lah yang demikian itu sebab menangnya yang salu dari keduanya acas
lainnya. Maka apabila (elah keras sangkaan akan adanya yang didntai,
niscaya kuatiah harap dan tersembunyilah takut, dengan dikaitkan ke-
padanya. Dan begitu pula sebaliknya, Dan di atas setiap keadaan, maka
keduanya iiu harus-mengharuskan.
D a n k a r e n a i ( u t a h A l l a h T a ' a l a b e r fi r m a n : -

(Wa yad-'uunanaa raghaban wa rahaban).
Artinya: "Dan mcrcka berdo’a kepada KAMI dengan pengharapan dan
perasaan takut". S. Al-Anbiya'. aval 90.
A l l a h ’ A z z a w a J a l l a b e r fi r m a n ; -

(Yad-'uuna rabbahum khaufan wa thama-'an).

Artinya: "Mereka berdo'a kepada Tuhannya dengan perasaan yang penult
keiakuian dan pengharapan". S. As-Sajadah, ayat 16.
Dan karena ilulah, orang Arab mcng-ibaratkan dengan takut itu: harap.
A l l a h T a ' a l a b e r fi r m a n ; -

\-<

(Ma lakum laa larjuuna lil-laahi waqaaran).
Artinya: “Mcngapa kamu tidak mengharapkan kebesaran Allah?",
artinya: kamu tidak takut. S. Nuh. ayat 13.
Dan kebanyakan apa yang lersebut dalam Al-Qur-an, bahwa harap itu,
dengan arti: takut. Dan yang demikian. karena antara keduanya harus-
mengharuskan. Karena kebiasaan orang Arab itu mengibaratkan dari sc-
suatu. dengan apa yang ada harus-mengharuskan daripadanya.
Bahkan. aku mcngatakan. bahwa setiap apa yang daiang dalam hadiis,
tentang keutamaan menangis dari karena ketakutan kepada Allah, maka
itu menglahirkan bagi keutamaan takut. Maka sesungguhnya langis itu
b u a h k e t a k u t a n . A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

f «

(Fal-yadi-hakuu qaliilan wal-yabkuu katsiiran).
Artinya: "Maka hendaklah mereka itu tertawa sedikit dan hendaklah me¬
nangis banyak!". S. At-Taubah, ayat 82.
A l l a h T a ' a l a b e r fi r m a n : -
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(Yabkuuna wa yaziiduhum khusyuu-’an).
Artinya; "Mereka itu menangis dan Al-Qur-an itu menambahkan ke-
khusyu-an hati mereka”. S. Al-Isra’, ayai 109.
Allah 'Azza wa Jalla, berfirman:-

●\\ -ei‘\ y'- '

X . ) 1

(A fa min haadzal-hadiitsi ta'-jabuuna, wa tadl-hakuuna wa laa tabkuuna
wa antum saamiduuna).

Artinya; ’’Apakah kamu merasa heran terhadap bacaan ini? Dan kamu
akan terlawa dan tiada menangis? Dan kamu tiada memperhatikannya?".
S. An-Najm, ayat 59 -60 -61.
Nabi s.a.w, bersabda;- ^

^ 5 ' - ^
(Maa min-’abdin mu’-minin takb-ruju min-’ainaihi dam-’atun wa in kaanat
mits-la ra’-sid2-dzubaabi min khasy-yatil-laahi ta-'aalaa tsumma tushiibu
syai-an min harri wajhihi, illaa harramahul-laahu -’alan-naari).
Artinya; ’Tiadalah dari hamba yang beriman, yang keluar dari dua mata-
nya akan air mata, walau pun seperti kepala lalar, dari karena takut ke-
pada Allah Ta’ala, kemudian air mata itu mengenai sesuatu dari
mukanya, selain ia diharamkan oleh Allah dari api neraka”. (1).
N a b i s . a . w, b e r s a b d a : -

(Idzaq-sya-’arra qaibul-mu’-mini min khasy-yatil-laahi tahaattat-
khathaayaahu kamaa yatahaattu minasy-syajarati waraquhaa).
Artinya: ’’Apabila gementar hati orang mu’min dari karena takut kepada
Allah, niscaya bergugurlan daripadanya dosanya, sebagaimana berguguran
dari pohon kayu daunnya”.(2).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a ; -

p a n a s

' a n h u

« / -

(Laa yalijun-naara ahadun bakaa min khasy-yatil-laahi ta-’aalaa, hattaa
ya-’uudal-labanu fldl-dlar-’i).

(I) DirawikBn Ath-Thabrani dan Ai-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, aanad dia-’if.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi dari Al-Abbas, sanad dla-'if.

6 6



Arttnya: "riaila akaii masiik ncraka. scseorang yang mcnangis dari karcna
lakiil kepada Allah Ta'ala. seliingga kcmbalilah air susu dalam tempatnya
semula " . (1 ) .

Uqbaii bin 'Amir bcrtanya: "Apa iiu kclcpasan. ya Rasulullah'? '.
Nabi s.a.w. menjawab; “Tahnnlah lidahmu alas dirimu! Dun hendaklah

mclapangkan akan kanur oldi rumahmu! Dan mcnangislali atas kcsalahan-
mur ' . (2 ) .

'Ai ivah r.a. borkata: "Aku bcrtanya: ya Rasulul lah! Adakah sescorang
d.iri umniaimu iiu masuk sorga lanpa hisab (pcrliitungan amal)'?”.
Nabi s.a.w. menjawab: "Ada. yailu: siapa yang mengingati akan dosanya.
l a l u i a m c n a n i ’ i s " .

Nabi s.a.w. bersabda: "Tiada saiu totes pun vang tebih disukai oleh Allah
Ta'ala. daripada scietes air mala dari karena takui kepada Allah Ta'ala
aiau scietes darah yang ditiimpahkan pada sabilillnh Subhanahu wa Ta-
a l a " . ( 4 ) .

N a b i s . a . w. b e r d o ' a : -
y'.'.K ‘

(Aliaahummar-zuqnii -'ainaini hath-thaalaiaini tusy-fiyaani hi dzuruufid-
dam-'i qabla an tashiirad-dumuu-'u daman wal-adl-raasu jamran).
Artinya; "Wahai Allah Tuhanku! Anugerahkaniah aku dua mala yang
berciicuran airnya. yang menyembuhkan hati. dengan mengalirnya air
mata. sebelum air mala itu menjadi darah dan gigi gerhani itu menjadi
bara-api". (.‘i).
N a b i s . a . w b e r s a b d a : -

(Sab-’atun yudhillu-humullaahu yaiima laa dhilla illaa dhilluhu).
Artinya: "Tujuh macam manusia akan dilindungi olch Allah, pada hari
yang tiada lindungan, selain lindunganNYA". (6).
Lalu Rasulullah s.a.w. menyebutkan dari mercka itu. seorang laki-laki
yang mengingati (berdzikir) kepada Allah pada tempat yang sunyi. Lalu
bcrcucuranlah kedua matanya dengan air mata.
Abubakar Ash-Shiddiq r.a. berkata: "Barangsiapa sanggup menangis.

(I) Dirawikan Ai-Tirmidzl. Aii-Nasa-i ilan Ihnu Majah dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya. At-Tirniidii dan dipandangnya hadiis baik.
0) Menurut Al-Iraqi. bahwa la lidak menjumpai hadiis ini.
(4) Dirawikan Al-Tirmidzi dan Abi Amamah dan k,iian\a: hadils hasan gharib.
(5) Dirawikan Alh-Thabrani dan Abu Na-‘im dari Ibnu Umar, isnad hasan.
(6) Dirawikarj Al-Bukhari dan .Muslim dari Abu Hurairah; Hadils ini sudah dilerangkan

dahulu beberapa kali.

6 7



maka hendaklah ia menangis! Dan barangsiapa yang tiada sanggup. maka
hendaklah ia membuat-buac menangis!”.
Adalah Muhammad bin Al-Munkadir r.a. apabiia ia menangis, niscaya ia
menyapu mukanya dan jangguinya dengan air-matanya. Dan mengatakan:
"Sampai kepadaku behta, bahwa neraka tidak akan memakan tempat,
yang disentuh oleh air-maia”.

Abdullah bin 'Amr bin AI-’Ash r.a. berkata: "Menangislah! Maka jikalau
engkau tidak menangis. maka buat-buatlah menangis itu! Maka demi
Allah yang nyawaku di TanganNYA, jikalau tahulah seseorang kamu
dengan sebenar-benarnya tahu, niscaya ia memekik, sehingga habis
nya. Dan ia mengerjakan shalat, sehingga pecah tulang pinggangnya”.
Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. berkata: "Tiadalah pulang-pergi mata ilu
dengan airnya, melainkan tiada akan menganiaya muka yang punya
ilu. oleh kesempitan dan kehinaan pada hari kiamat. Maka jikalau meng-
alir air matanya, niscaya dipadamkan oleh Allah dengan tetesan yang per-
lama daripadanya, akan uap dari api neraka. Dan jikalau seorang iaki-laki
menangis pada suatu ummat, niscaya tiada akan diazabkan ummat itu".
Abu Sulaiman berkata; "Menangis itu dari takut. Harap dan sukacita itu
d a r i k e r i n d u a n " .

Ka’bul-Ahbar r.a. berkata: "Demi Allah yang nyawaku di TanganNYA!
Aku menangis dari karena takut kepada Allah, sehingga mengalirnya air
mataku. atas pipiku, adalah iebih aku sukai, daripada aku bersedekah
dengan sebuah bukit dari emas".
Abdullah bin Umar r.a. berkata; "Bahwa aku mengeluarkan air mata,
dari karena takut kepada Allah adalah Iebih aku sukai, daripada aku ber¬
sedekah dengan .seribu dinar".
Diriwayatkan dari Handhalah, yang mengatakan: "Adalah kami di sisi
Rasulullah s.a.w. Laiu bcliau memberi pengajaran kepada kami, dengan
pengajaran yang menghaluskan hati. mencurahkan air mata dan memper-
kenalkan akan kami diri kami. Lalu, aku kembali kepada keluargaku.
Maka mendekatilah kepadaku seorang wanita. Dan berlakulah di antara
kami pembicaraan dunia. Maka aku iupa, apa yang kami berada padanya.
di sisi Rasulullah s.a.w. Dan kami masuk dalam urusan duniawi. Kemudi-

.aku tcringat apa yang kami berada padanya. Maka aku mengatakan
pada diriku: ’Aku letah menjadi munafik, di mana menyeleweng dari-
padaku. apa yang aku berada padanya, dari ketakutan dan kehalusan hati.
Maka aku keluar, lalu aku serukan: Telah menjadi munafik Handhalah!
Lalu Abubakar Ash-Shiddiq berhadapan dengan aku, maka beliau menga¬
takan: "Tidak! Tidaklah Handhalah i tu munafik!".

Maka aku masuk ke tempat Rasulullah s.a.w. dan aku mengatakan: Telah
menjadi munafik Handhalah. Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab; "Tidak!
Tidaklah Handhalah ilu munafik". Maka aku menjawab; "Ya Rasulullah!
Kami berada di sisi engkau. Lalu engkau memberi pengajaran kepada

s u a r a -

m a l a

a n
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Kami, suatu pengajaran yang menakutkan hati. mencucurkan air maia clan
kami mengenal akan cliri kami. Lalu aku kembali kepada keluargaku.
Maka aku masuk membicarakan hal dunia. Dan aku lupa, apa yang ada

kami padanya. di sisi engkau".
Maka Nabi s.a.w. mcnjawab: "Hai Handhalah! Jikalau adalah kamu selalu
di alas keadaan yang demikian. niscaya akan berpegang tangan dcngan
kamu. para malaikat di jalan-jalan dan di atas icmpac tidurmu. Akan le-
tapi, hai Handhalah, se sa'at dan se sa'at". (1).
Jadi, setiap apa yang telah datang pada hadits, tentang kelebihan harap
dan menangis. kelebihan taqwa dan wara', keiebihan ilmu dan celaan
aman, maka ilu menunjukkan kepada kelebihan takut. Karena sejumlah
yang demikian itu menyangkut dengan takut. Adakalanya sangkutan
sebab, atau sangkutan musabbab (akibat dari sebab).

PENJELASAN: hahwa yang lebih utama, ialah: kerasnya keiakuian aiati
kerasnya harapan atau keduanya sedang.

Kctahuilah kiranya, bahwa hadits-hadits tentang kelebihan takut dan
harap itu sungguh banyak. Kadang-kadang yang memperhatikan, mcman-
dang kepada keduanya. lalu diliputi oleh keraguan. tentang yang mana
yang lebih utama daripada keduanya. Kata yang mengatakan, takutkuh
yang lebih utama atau harap. itu pertanyaan yang tidak betul. Menye-
rupai dengan kata yang mengatakan: rotikah yang lebih utama atau air.
Jawabnya, bahwa dikatakan; roti lebih utama bagi orang yang lapar. Dan
air lebih utama bagi orang yang haus. Kalau keduanya berkumpul, niscaya
dilihat kepada yang lebih kcras. Maka jikalau lapar yang lebih kcras.
maka roti yang lebih utama. Dan Jikalau haus yang lebih kcras. maka air
yang lebih utama. Dan kalau keduanya sama. maka keduanya pun sama.
Dan ini, karena setiap apa yang dimaksudkan bagi sesuatu maksud. maka
kelebihannya itu jelas, dengan dikaitkan kepada maksudnya. Tidak ke¬
pada dirinya. Takut dan harap itu dua macam obat, yang dengan kedua¬
nya itu, diobati hati. Maka keiebihan keduanya itu menurut penyakit yang
ada. Jikalau yang keras atas hati itu penyakit aman dari siksaan Allah
Ta’ala dan tertipu diri, maka takutlah yang lebih utama. Dan jikalau yang
lebih keras, ialah putus asa dan hilang harapan dari rahmat Allah, maka
haraplah yang lebih utama. Dan seperti yang demikian, jikalau adalah
yang keras atas hamba itu kemaksiatan, maka takutlah yang lebih utama.
Dan bolehlah dikatakan secara mutlak, bahwa takut itu yang lebih utama.

atas penta'wilan yang dikatakan padanya; bahwa roti itu lebih utama dari
sakanjabin. Karena diobati dengan roti itu penyakit lapar. Dan diobati
dengan sakanjiban, penyakit kuning. Dan penyakit lapar itu lebih keras

(1) Dirawikan Muslim dengan disingkalkan.
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dan lebih banyak. Maka keperluan kepada roti itu lebih banyak. Maka
rotilah yang lebih ulama.
Maka dengan ibarat ini, kekerasan takut itu lebih utama. Karena perbuat-
an maksial dan tertipu diri di atas manusia itu, lebih keras.
Dan jikalau ditilik kepada tempat terbitnya takut dan harap, maka harap
itu lebih utama. Karena, ia mendapat siraman dari lautan rahmat. Dan
siraman takut itu dari lautan marah. Dan siapa yang memperhatikan dari
sifat-sifat Allah Ta'ala, akan apa yang menghendaki kasih sayang dan rah¬
mat, niscaya kasih-sayang ke atas dirinya adalah lebih keras. Dan tiadalah
di sebalik kasih sayang itu tingkat.
Adapun takut. maka tempat sandarannya, iaiah menoleh kepada sifat-sifat
yang menghendaki kekerasan. Maka ia tidak dicampuri oleh kasih sayang,
sebagaimana turut-campurnya bagi harap.
Kesimpulannya, maka apa yang dikehendaki bagi yang lain, sayogialah
bahwa dipakaikat? padanya, perkataan "lebih patut". Tidak perkataan
"lebih utama". Maka kami katakan, bahwa kebanyakan manusia, takut
bagi mereka, lebih patut dari harap. Dan yang demikian itu, karena
banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat.
Adapun orang yang taqwa yang meninggalkan dosa zahir dan baiinnya,
dosa yang tersembunyi dan terangnya, maka yang lebih benar, bahwa se-
danglah takutnya dan harapnya. Dan karena demikianlah, dikatakan: ’’Ji¬
kalau difimbang ketakutan orang mu’min dan harapannya, niscaya kedua-
nya seimbang. Dan diriwayatkan, bahwa Ali r.a. mengatakan kepada se-
bahagian anaknya; ”Hai anakku! Takutlah akan Allah, dengan takut,
bahwa engkau melihat, jikalau engkau bawa kepada Allah segala kebaik-
an penduduk bumi, niscaya tidak diterimaNYA dari engkau. Dan harap-
lah kepada Allah, dengan harapan yang engkau lihat. bahwa jikalau eng¬
kau bawa kepada Allah, segala kejahalan penduduk bumi, niscaya diam-
punkanNYA akan engkau”.
Dan karena itulah, Umar r.a. berkata; "Jikalau diserukan untuk masuk

neraka, semua manusia selain seorang laki-laki, niscaya aku mengharap,
bahwa akulah laki-laki itu. Dan jikalau diserukan untuk masuk sorga
mua manusia, selain seorang laki-laki, niscaya aku takut, bahwa akulah
l a k i - l a k i i t u ” .

Dan ini adalah ibarat dari bersangatan takut dan harap dan kesedangan
keduanya serta kebanyakan dan kekerasan. Akan tetapi. di atas jalan ber-
lawanan dan bersamaan. Maka seperti Umar r.a. sayogialah bahwa ber-
samaao takutnya dan harapnya.
Adapun orang yang berbuat maksiat, apabila ia menyangka, bahwa dia itu
laki-laki yang dikecualikan dari orang-orang yang disuruh masuk neraka,
niscaya adalah yang demikian itu dalil atas ketipuannya.
Jikalau anda mengatakan, bahwa seperti Umar r.a. itu, tiada sayogialah
bahwa bersamaan takutnya dan harapnya. Akan tetapi, sayogialah bahwa

s e -
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keras harapannya, sebagaimana tdah terdahulu. pada awal "Kitab Harap".
Dan kekuatannya, sayogialah bahwa ada, menurut kekuatan sebab*sebab-
nya. Sebagaimana dicontohkan, dengan tanam-tanaman dan bibii. Dan di-
maklumi, bahwa orang yang menaburkan bibit yang sehat pada bumi yang
bersih dan ia rajin mengusahakannya dan ia pcnuhi semua persyaratan
bcrcocok tanam, niscaya mengeraslah pada hatinya, akan harapan mem-
pcroleh hasilnya. Dan tidaklah takutnya itu bersamaan bagi harapnya.
Maka begilulah sayogianya bahwa adalah yang demikian itu hal-keadaan
orang-orang yang laqwa (al-muitaqin).
Maka ketahuilah. bahwa siapa yang mengambil ilmu-pengelahuan dari
kata-kala dan contoh-contoh, niscaya banyaklah tergelincirnya. Dan yang
demikian itu. walau pun kami telah mengemukakan contoh, maka lidak-
lah itu menyerupai dari setiap segi, dengan apa yang sedang kami bicara-
kan. Karcna sebab kerasnya harapan itu adaiah ilmu yang diperoleh
dengan pcrcobaan (pengalaman). Karena ia tahu dengan pengalaman itu,
sehatnya bumi dan bersihnya, sehatnya bibit dan schatnya udara. Dan se-
dikitnya halilintar yang membinasakan pada tempat-tempat itu dan lain-
n y a .

Sesungguhnya ccinioh permasalahan kita adalah bibit yang belum dicoba
vang sejenisnya. Dan telah dilaburkan pada bumi yang ganjil, yang belum
ciiketahui oleh penanam dan belum dicobainya. Dan lanah itu pada negeri,
yang tidak diketahui, adakah banyak halilintar padanya atau tidak. Maka
contoh penanam ini, walau pun ia laksanakan dengan sehabis tenaganya
dan didalangkannya dengan setiap kemampuannya, maka tidaklah harap¬
annya itu dapat mcngalahkan ketakutannya. Dan bibii pada permasalahan
kita ialah: iman. Dan syarat-syarat shahnya iman itu halus. Dan bumi itu
hali. Dan yang lersembunyi dari kekejian dan kebersihannya itu dari syi-
rik yang tersembunyi, nifaq (kemunafikan) dan ria. Dan kesembunyian
budi-pekcrii padanya itu kabur. Dan bahaya-bahayanya. ialah: nafsu-syah-
wat, kcclokan-keelokan dunia dan berpalingnya hati kepadanya pada
masa mendatang. Walau pun ia sclamat sekarang. Dan yang demikian itu,
tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat diketahui dengan pengalaman. Ka¬
rena kadang-kadang datang dari sebab-sebab, akan apa yang tidak disang-
gupi melawannya. Dan tidak pernah dicobakan (dialami) yang seperti de¬
m i k i a n .

Dan halilintar-halilintar itu, ialah: huru-hara sakaratul-maut dan bergon-
cangnya i'tikad (keimanan) padanya. Dan yang demikian. adalah dari apa
yang tidak pernah dicobakan yang seperti yang demikian. Kemudian, me-
ngetam dan mengetahui ketika berpindah dari kiamat ke sorga. Dan yang
demikian itu belum pernah dicoba (dialami).
Maka siapa yang mengetahui akan hakikat urusan ini, jikalau ia lemah
hati, penakut pada dirinya, niscaya -sudah pasti -ketakutannya me-
ngalahkan akan harapannya. Sebagaimana akan diceriterakan lentang ke-
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adaan orang-orang yang takut, dari para shahabat dan tabi’in, Dan jikalau
ia kuat hati, tetap had dan sempurna ma’rifah, niscaya samalah takutnya
dan harapnya. Adapun bahwa harapnya mengalahkan takutnya. maka
l i d a k l a h d e m i k i a n .

Sesungguhnya adalah Umar r.a. bersangatan menyelidiki hatinya. Sehing-
ga ia berianya kepada HnAzdiiah T.a.\ adakah Hudzaifah mengetahuipada
Umar, sesuatu daripada bekas-bekas kemunafikan. Karena Hudzaifah itu
telah dikhususkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan mengetahui orang-orang
yang munafik. (1),

Maka siapakah yang sanggup mengatakan sudnya hati seseorang, daripada
kesembunyian nifaq dan syirik yang tersembunyi? Dan jikalau seseorang
meyakini akan bersih hatinya dari yang demikian, maka dari
dapat merasa aman akan taqdir tidak baik daripada Allah Ta’ala. dengan
penyerupaan halnya atas demikian dan penyembunyian kekurangannya
dari yang demikian? Dan jikalau ia mempercayai dengan yang demikian,
maka dari mana ia dapat mempercayai dengan ketetapannya di atas yang
demikian, sampai kepada kesempurnaan baiknya al-khatimah?
N a h i s . a . w. b o r s a b d a ; -

Unnar-rajiila la-ya'-malu-‘amala ahlil-jannati khamsiina sanatan, hatta !aa
yabqaa bainahu wa bainal-jannati illaa syibrun-
qadru fuwaaqi naaqatin fa yasbiqu-'alaihil-kitaabu fa yukhtamu lahu bi-
amali ahlin-naari).

Artinya: "Sesungguhnya ada orang yang berbuat. sebagai perbuatan isi
sorga, selama lima puiuh tahun. Sehingga, tidak ada lagi, di amaranya dan
sorga. selain sejauh se jengkal ~pada suatu riwayat -.selain sekadar
masa berhenti di antara dua kali perahan susu unia (untuk menunggu ba-
nyaknya susu). Maka terdahululah kepada orang itu, oleh suratan amal.
Lalu dicapkan (disetempeikan) baginya, dengan amal-perbuatan isi ne-
raka". (2).
Dan kadar masa berhenti di antara dua kali perahan susu unta itu, tidak
mungkin adanya amal perbuatan dengan anggota-anggoia badan. Dan itu
adalah .sekadar gurisan yang masuk dalam hati ketika menghadapi mati.
Lalu itu menghendaki buruk kesudahan (su-ul-khatimah). Maka
bagaimana ia merasa aman yang demikian?
Jadi, yang paling jauh tujuan orang mu'min. ialah, bahwa sedanglah takut
dan harapnya. Dan kerasnya harap pada kebanyakan manusia itu, adalah

(1) Dirawikan Muslim dari Hud7aifah. bahwa Nabi s.a.w. bersabda; "Dalam kalangan sha-
habatku. ada dua bdas orang munafik. yang tidak akan masuk sorga. sehingga masuk-
lah unla dalam lobang penjahil (jarum)".

(2) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

m a n a , l a

r ' . - ' <■ ●
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hersandar bagi ketipuan diri dan sedikiinya ma'nlah. Dan karcna dcnii-
kianlah. Allah Ta'aia mengumpulkan di antara harap dan lakui iui pada
sifat orang yang dipujiNYA. fA berfirman;-

(Yad-'uuna rabhalium khaufan wa thama-‘an).

Artinya: "Mereka bcrdo'a kcpada Tiihannya. dcngan pera^aan yang pe
nuh kelakutan dan pengharapan". S. As-Sajadah. ayai 16.
A l l a h ' A z z a w a J a l l a h e r fi r m a n ; -

rfi- <--< -f-r

(Wa yad-'uunaiiaa raghaban wa rahabaii).
Ariinya: "Dan mereka bcrdo'a kcpada KAMI dcngan pengharapan dan
perasaan takut". S. Al-Anbiya'. ayat 91).
D a n n i a n a k a h c o n i o h U m a r r . a . i t u ' . ’

Maka manusia yang berada pada masa ini semuanya. Icbih paiui bagi me-
rcka ilu kekerasan lakui. Dcngan syarat. bahwa lidak membawa nicrcka
kcpada puiub asa. mcninggalkan pekerjaan ilan putus harapan dari ampiin-

Allah (al-magh-firah). Maka adalah yang demikian iiu. inenjadi schab
iiniuk bermalas-malasan bekerja. Dan membawa kepada ^cricrllllul^
dalam perbuatan maksiat. Maka yang demikian itu puius asa. biikan lakui.
Scsungguhnya lakui. ialah: yang menggerakkan kcpada bekerja. menge-
ruhkan semua nafbu-syahwat. mengcjulkan hati dari kcccndcrungan ke¬
pada dunia dan membawanya kcpada bcrjalan. dcngan menjauhkan diii
dari negcri terpedaya (dunia). Maka itulah takut yang icrpuji.
bisikan hati yang tidak memhekas pada pencegahan dari perbuaian buruk
dan penggerakan kcpada amal iha'at. Dan tidaklah kcpuius-asaan yang
mengharuskan kcpada patahnya hati.
Yahya bin Ma'adz berkata: "Siapa yang menyembah (beribadah) kcpada
Allah Ta'aia dengen semata-mata takut. niseuya ia tenggeiam dalam iauian
tikir. Dan siapa yang mcnyembahNYA dcngan semata-mata harap. nis-
caya ia bcrjalan dalam padang pasir ketipuan. Dan siapa yang menyem-
bahNYA dcngan takut dan harap. niseaya ia bcrjalan lurus pada icmpai
beralasannya dzikir".
Makhul Ad-Dimasyqi berkata: ".Siapa yang menyembah (beribadah) ke¬
pada Allah, dcngan takut, maka dia itu orang merdeka. Siapa yang me¬
nyembah Allah dcngan harapan, maka dia itu orang yang mengharap.
Siapa yang menyembah Allah dcngan cinta-kasih. maka dia ilu orang zin-
diq. Dan siapa yang menyembah Allah dcngan takut. harap dan cinta-
kasih. maka dia itu orang beriauhid (meng-esakan Tuhan) '.
Jadi, tak boleh tidak, daripada mengumpulkan di antara hal-hal icrschui.

a n

T i d a k l a h
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Dan kerasnya takut, itulah yang lebih patut. Akan letapi, sebelum men-
dekati kepada mati. Ada pun ketika akan mati. maka yang lebih patut. ia-
lah; kerasnya harapan dan baiknya sangka. Karena takut itu berlaku. se-
bagai berlakunya cemeti yang membangkitkan kepada bckerja. Dan telah
lewat waktu bekerja itu. Maka orang yang hampir akan mati. tidakUih
sanggup bekerja- Kemudian, ia tidak sanggup akan sebab-sebab ketakiit-
an. Maka yang demikian itu. memutuskan gantungan hatinya. Dan mo-
nolang kepada kesegeraan matinya. Ada pun semangat harapan. maka se-
sungguhnya menguatkan hatinya dan mencintakan dia akan Tuhannya.
yang kepadaNYAlah harapannya.
Dan tiada sayogialah bagi seseorang itu bercerai dengan dunia. selain ia
mencintai Allah Ta'ala. Supaya adalah ia mencintai bertemu dengan, Allah
Ta'ala. Maka sesungguhnya siapa yang menyukai bertemu dengan Allah,
niscaya Allah menyukai bertemu dengan dia. Dan harap.an itu disertai
oleh kecintaan. Maka siapa yang mengharap akan kurnia Allah, maka
Allah itu dicintainya. Dan yang dimaksudkan dari ilmu dan amal itu
luruhnya. iaiah; ma'rifah Allah Ta’ala. Sehingga ma’rifah itu membuahkan
kecintaan. Sesungguhnya tempat kembali. iaiah kepadaNYA. Dan datang
dengan kematian itu kepadaNYA. Dan siapa yang datang kepada yang di-
kasihinya. niscaya besarlah kegembiraannya. menurut kadar kecintaannya.
Dan siapa yang bercerai dengan kecintaannya. niscaya bersangatanlah
cobaan dan azabnya.
Maka manakala adaiah hati, yang mengeras kepadanya ketika mati itu,
kecintaan kepada isteri, kepada anak. harta, tempat tinggal, sawah-iadang.
teman dan shahabat. maka inilah laki-Iaki yang seluruh kecintaannya pada
dunia. Maka duniaiah sorganya. Karena sorga itu. adalah ibarat dari suatu
tempat yang mengumpulkan semua kekasih. Maka matinya itu. iaiah ke-
luar dari sorga dan dinding di antaranya dan apa yang dirinduinya.
Apabila ia tidak mempunyai kekasih. selain Allah Ta’ala, selain dzikir ke-
padaNYA, ma'rifah dan fikir padaNYA, sedang dunia dan segala sangkut-
pautnya itu menggangguinya dari yang dikasihi, jadi, maka dunia itu pen-
jara baginya. Karena penjara itu ibarat dari tempat yang mencegah si ter-
penjara, untuk bersenang-senang kepada yang dikasihinya. Maka matinya
itu adalah kedatangan kepada kekasihnya dan kelepasan dari penjara.
Dan tidaklah tersembunyi. keadaan orang yang terlepas dari penjara. Dan
dibiarkan ia dengan kekasihnya, dengan tidak ada yang melarang dan
yang mengeruhkan.

Maka inilah permulaan yang ditemui oleh setiap orang yang berpisah
dengan dunia, sesudah matinya, dari pahala dan siksa. Lebih-lebih dari
apa yang disediakan oleh Allah kepada hamba-hambaNYA yang shalih,
dari apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh
telinga dan tidak terguris di hati maausia. Lebih-lebih. dari apa yang di¬
sediakan oleh Allah Ta'ala, bagi mereka yang mencintai kehidupan dunia-

S C -
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wi dari akhirat. Senang dengan kehidupan duniawi dan merasa tcnang ke-
pada kehidupan duniawi, dari belunggu, rantai, pasung dan berbagai ma-
cam kehinaan dan yang menakutkan. Maka kiia inohon kepada Allah Ta-
'ala, kiranya lA mematikan kita sebagai orang muslim dan menghubung-
kan kita dengan orang-orang shalih.
Dan tiada harapan pada penerimaan do'a ini, selain dengan mungusaha-
kan kasih-sayang Allah Ta’ala. Dan tiada jalan kepada yang demikiaii.
selain dengan mengeluarkan kasih sayang kepada yang lain daripada Allah,
dari hati. Dan memutuskan segala hubungan dari setiap apa. yang selain
Allah Ta'ala, dari kemegahan, harta dan tempat tinggal. Maka yang lebili
utama, ialah, bahwa kita berdo’a. dengan apa yang dido'akati oleh Nabi
k i t a s . a . w. : -

♦ ✓

■ ' 3

(Allaahummar-zuqnii hubbaka wa hubba man-ahabbaka wa hubba maa
yuqarribunii ilaa hubbika waj-'al hubbaka ahabba ilayya minal-maa-il-
baaridi).
Artinya: "Ya Allah, Tuhanku! Anugerahkanlah kepadaku mendntaiMU,
mencintai orang yang mencinlaiMU. inenciniai apa yang mendekaikan
aku kepada mendntaiMU! Dan jadilah kecintaan kepadaMU, yang Ichih
mencintai kepadaku, daripada air dingin’'. (1).
Dan maksudnya. ialah; bahwa kekerasan harap ketika akan maii itu Icbili
patut. Karena harap itu lebih menghela kepada kasih-sayang. Dan keke¬
rasan takut sebelum mati itu lebih patut, Karena lakui itu lebih membakar
bagi api nafsu-syahwai dan lebih mencegah lagi kecintaan dunia dari liaii.
Dan karena itulah, Nabi s.a.w. bersabda:-

(Laa yamuutanna ahadukum, illaa wa huwa yuhsinudh-dhanna bi-rabbihi).
Artinya: "Tiada maiilah seseorang kamu, selain ia membaikkan sangka
dengan Tuhannya”. (2).
Allah Ta'ala berfirman: ”AKU pada sangkaan hambaKU dengan AKU.
Maka hendaklah ia menyangka kepadaKU, akan apa yang dikehendaki-
nya" .

Tatkala Suiaiman At-Taimi hampir wafat, maka ia meiigatakan kepada
anaknya: "Hai anakku! Berbicaralah dengan aku akan hal-hal yang mu-
dah! Dan sebutkanlah bagiku akan harapan! Sehingga aku bertemu dengan
Allah atas baiknya sangkaan kepadaNYA".

(I) Dirawikan A(-Tirmidzi dari Ma'adz.
(2) Dirawikan Muslim dari Jabir.
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Begitu pula tatkala Ats-Tsauri hampir wafat clan hersangatan gundahnya.
lalu beliau mengumpulkan para ulama di kclilingnya, di mana mereka
mcmberi harapan kepadanya. Ahmad bin Hanbal r.a. mengatakan kcpada
puteranya. tatkala akan wafat; "Scbutkanlah hagiku hadits-hsdits. yang
patlanya harapan dan baik sangka
Dan yang dimaksud dari itu semua. iaiah: bahwa seseorang mempercinia-
kan Allah Ta'ala kepada dirinya. Dan karena ilulah, Allah Ta'aia me-
nurunkan wahvu kepada nabi Dawud a.s.: “Hahwa cngkau memperkasih-
kan AKU kepada hamha-hambaKU!" .
Nabi Dawud a.s. lalu bertanya: "Dengan apa?".
Allah Ta'ala berfirman: "Dengan engkau peringatkan akan mereka. segala
r a h m a t d a n n i k m a i K l ’ " .

Jadi. penghabisan kehahagiaan, iaiah: bahwa mati dengan mencintai Allah
Ta'ala. Dan sesungguhnya keeintaan itu berhasil. dengan ma'rifah dan
dengan mengeluarkan keeintaan dunia dari hati. Sehingga jadilah dunia
itu seluruhnya. seperti penjara yang mencegah dari kekasih. Dan karena
itulah. sebahagian orang-orang shaiih. meniimpikan Abu Sulaiman Ad-
Darani. bahwa beliau itu lerbang. Lalu yang bermimpi itu bertanya ke¬
pada Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman lalu metijawah: "Sekarang
aku terlepas".
Tatkala pagi hari, lalu yang bermimpi itu menariyakan akan keadaan Abu
Sulaiman. Maka ctrang mengatakan kepadanya. bahwa Abu Sulaiman Ad-
Darani, telah meninggal kemaren.

F E N J E L A S A S : o b a i .
l a k i i i .

vunf’ cJcni^an ohm nu. lenariklah akan kradaau

Ketahiiilah kiranya, bahwa apa yang telah kami sebutkan. teiitaiig c'bat
sabar dan telah kami uraikan pada Kitub Suhar Dan Syukur. maka itii ine-
madaihih pada maksuci ini. Katena -vabar itu lidak mungkin. selain se-
sudah berhasil takul dan harap. Karena pernmhian tingkat Agama itu;
yakin. yang menjadi ibarat dari kutilnya inian kepada Allah Ta'ala, dengan
hari akhirat, sorga dan neraka. ITan yakin ini, dengan tmidah, nicngohar-
kiin ketakuian dari neraka dan hanipan kepadti sorga.
Harap dan takut itu menguatkan sabar. Maka sesungguhnya sorga itu di-
kelilingi dengan hal-hal yang tiada disukai. Maka liatlii tahan pada me-
nanggung yang tidak disukai itu, selain dengan kuainya harapan. Dan
neraka itu dikelilingi dengan nafsu-syahwat. Maka tiada tahan pada men-
cegahkannya. selain dengan kuatnya ketakuian. Dan karena itulah. Ali
r.a. berkata;"Siapa yang rindu kepada sorga, niscaya ia menyimpang dari
segala nafsu-syahwat. Siapa yang sayang kepada dirinya dari neraka. nis¬
caya ia kembali (tidak mengerjakan lagi) dari perbuatan-perbuaian yang
d i h a r a m k a n " .
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Kemudian, dilaksanakan tingkal sabar. yang diambil faedahnya dari lakul
dan harap. kepada tingkat mujahadah dan mcnjuruskan diri kepada mcng-
ingali Allah Ta’ala (berdzikir kepada Allah Ta'ala) dan bertafakkur ke-
padaNYA terus mencrus.
Oleh karena terus-menerusnya dzikir. maka itu membawa kepada kejinak-
an hati dan icrus-mcnerusnya berfikir (bertafakkur) kepada kesempurnaan
nia'rifah. Dan oleh kesempurnaan ma'rifah dan kejinakan hati iiu mem¬
bawa kepada kecintaan. Dan diikuti oleh tingkat: ridla, tawakkal dan ting-
kai-iingkai lainnya.
Maka inilah tertib (cara bcrlurulnya) pada menjalani tingkal-tingkal
Agama. Dan tiadalah. sesudah pokok yakin itu. tingkat lagi. selain takul
dan harap. Dan tiadalah sesudah keduanya itu tingkat lagi. selaih: sabar.
Dan dengan sabar itu. mujahadah dan menjuruskan hati kepada Allah

pada zahir dan batinnya. Dan tiada tingkat lagi sesudah mujahadah, bagi
orang yang Icrbuka baginya jalan. selain hidayah (pelunjuk) dan ma'rifah.
Dan tiada tingkat sesudah ma'rifah. selain kasih sayang dan kejinakan
hati. Dan dari mudahnya kasih sayang itu. datang ridla dengan perbuatan

kekasih dan pcrcaya dengan ke.sungguhan. Dan itulah: tawakkal.
Jadi. pada apa yang teiah kami sebutkan lentang pengobatan sabar itu.
mcncukupilah. Akan tetapi kami. akan sendirikan lakut itu dengan pem-
bicaraan secara dipersingkat, maka kami mengalakan:-
Takut itu berhasil. dengan dua jalan yang berlainan. Yang pertama lebih
linggi dari yang lain. Contohnya: bahwa anak kecil. apabila ada ia di
rumah. lalu masuk kepadanya binatang buas atau ular. maka kadang-
kadang ia tidak takui. Dan kadang-kadang. ia memanjangkan tangannya
kepada ular. untuk diambilnya dan bermain-main dengan ular itu.
Akan tetapi, apabila ada bersama anak kecil itu bapaknya dan bapaknya
itu berpikiran waras. niscaya ia lakul kepada ular. Dan lari daripadanya.
Maka apabila anak kecil itu melihat kepada ayahnya dan ayahnya itu ge-
mentar sendi-sendinya dan berusaha untuk lari dari ular itu. niscaya anak
kecil itu bangun berdiri bersama ayahnya. Dan mengeraslah kelakuian
atas anak kecil itu dan ia menyesuaikan diri dengan ayahnya pada lari.
Maka takutnya ayah itu adalah dari penglihatan dengan pikiran dan me-
ngetahui sifat ular. racunnya. keistimewaannya, kekerasan binatang buas.
keperkasaannya dan kurangnya perhatian binatang buas itu kepada mangsa-
n y a .

Adapun takutnya anak, maka karena percaya dengan semala-mata ikut-
ikutan. Karena ia membaikkan sangka kepada ayahnya. Dan ia tahu.
bahwa ayahnya itu tidak takut. selain dari .sebab yang menakuikan pada
dirinya. Maka tahulah anak kecil itu, bahwa binatang buas itu menakut-
kan. Dan ia tidak tahu akan segi ketakutan itu.

Apabila anda tahu akan contoh ini. maka ketahuilah. bahwa takut kepada
Allah Ta’ala itu atas dua tingkat:-
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Perlama: takut kepada azabNYA.
Kedua: takut kepadaNYA.
Adapun takut kepadaNYA, maka yaitu: takut para ulama dan orang-orang
yang mempunyai hati, yang mengetahui dari sifat-sifat Allah Ta’ala, akan
apa yang menghendaki kehebatan, ketakutan dan kehati-hatian. yang me-
nengok kepada rahasia firman Allah Ta'ala:-

\
^ "

(Wa yuhadz'dzirukumul-laahu nafsahu).
Artinya: "Allah memperingati kamuakan kewajibanmu kepada Allah sen-
diri". S. Ali 'Imran, ayal 28-
D a n fi r m a n A l l a h ’ A z z a w a J a l l a : -

1 ..L. _

(IttaquI-laaha haqqa tuqaatihij.
Artinya: "Bertaqwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya!". S. Ali
’Imran, ayat 102,

Adapun yang pertama, maka itu takutnya umumnya manusia. Dan itu
berhasil dengan pokok iman (percaya) akan sorga dan neraka. Dan ada-
nya .sorga dan neraka itu balasan atas tha'at dan maksiat. Dan lemahnya
itu disebabkan kelaiaian dan sebab lemahnya iman. Dan kelalaian itu hi-
lang dengan: peringatan, pengajaran. selalu berfikir tentang huru-hara
hari kiamat dan segaia macam azab di akhirat. Dan hilang juga kelalaian
itu dengan melihat kepada orang-orang yang takut, duduk-duduk bersama
mereka dan menyaksikan hal-ihwal mereka. Maka jikalau tidak ada pe-
nyaksian itu, maka dengan mendengar saja, tidak juga terlepas dari mem-
b e k a s .

Adapun yang kedua dan itu yang iebih tinggi. Maka adanya Allah itu
yang membawa kepada ketakutan, aku maksudkan, iaiah: bahwa diiakut-
kan akan jauh dan terdinding (hijab) dari Allah. Dan mengharap akan ke-
dekatan kepadaNYA.
Dzun-Nuh r.a. berkata: "Ketakutan kepada neraka. pada takutnya ber-
pisah itu adalah seperti setetes air yang menetes pada lautan yang geiap-
gulita".
Inilah takutnya para ulama, dimana Allah Ta’ala berfirmani-

Y ^

(Innamaa yakh-syallaaha min-'ibaadihil-’ulamaa-u).
Artinya: "Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-
NYA, iatah orang-orang yang berilmu (ulamaj". S. Fathir, ayat 28.
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Dan bagi umumnya orang mu’min juga mempunyai keuntungan dari kc-
takutan ini. Akan tetapi, itu dengan samata-mata ikut-ikuian (taqlid).
yang menyerupai akan takutnya anak kcdl kepada uiar. karcna ikui-ikui-
an kepada ayahnya. Dan yang dcmikian itu tidak disandarkan kepada
penglihatan dengan niata-hati. Maka sudah pasti, akan Icmah dan hilang
dalam waktu dekat. Sehingga anak kecil itu. kadang-kadang meliliat akan
orang yang berazam. tampii mengambil ular itu. Maka ia nicmandang ke¬
pada orang itu dan ia tertipu dengan yang dcmikian. l.alu ia berani uniuk
mengambilnya, karena ikut-ikutan kepada orang itu. .Sebagaimana ia men-
jaga diri daripada mengambilnya. karena ikut-ikutan kepada ayahnya.
Akidah-akidah ikut-ikutan (al-'aqaid al-laq!idiyah) itu pada kebiasnannya
lemah. kecuali apabila dikuatkan dengan menyaksikan sehab-sebabnya.
yang menguatkan akidah-akidah itu terus-menerus. Dan membiasakan
menurui yang dikehendakinya. pada memhanyakkan thii'at dan meniaiili-
kan perbuatan maksiat. pada masa yang panjang. seeara bcrkekalan.
Jadi. siapa yang inendaki ke tingkat ma'rilah dan mengenal akan Allah
Ta'ala, niseaya dengan mudah. ia takm kepada Allah. Maka ia (idak ine-
merlukan kepada pengobatan. uiituk menarik keiakuian. Sebagaimana
orang yang mengenal binatang buas dan melihat dirinya lerjatuh dalam
cengkeramannya. niseaya ia tidak mcmerlukan kepada pengobatan untuk
menarik ketakutan kepada hatinva. Akan tetapi. dengan itiudali la laktii
kepada binatang buas itu. dikehendakinya aiau tidak. Dan karena denii-
kianiah. maka Allah Ta'ala menurunkan wahvu kepada Nabi Dawiid a.s.:
"Takullah kepadaKU. sebagaimana engkaii lakut kepada binatang buas
vang menerkam".
Dan tiada daya pada menarik ketakutan kepada binatang buas yang me¬
nerkam. selain mengenal hin;itang biuis iiu. Dan mengeialnii latfthnya
dalam cengkeramannya. Maka tidak mcmerlukan kepada daya laiitnya.
Maka siapa yang mengenal Allah Ta'aUi. niseaya ia mengenal. bahwa
Allah Ta'ala itu berbuat sekehendakNYA ilan tidak memperdulikan yang
lain. IA menghukum apa yang dikehemlakiNYA. Dan IA tidak lakiii. lA
mendekatkan malaikaf. tanpa wasilah (peranlaraan) yang leidaluiiu. i.A
menjauhkan Iblis. tanpa dosa yang terdahulu. Akan tetapi. silatNYA la-
tah apa yang diterjemahkan oleh tirmanNYA 'I'ang Mahaimggi: "Mereka
ini dalam sorga dan AKU tidak perdulikan. Dan mereka iiii dalam neraka
dan AKU tidak perdulikan ".
Jikalau terguris di hati anda. bahwa IA tidak mcnyiksakan. selain di alas
maksiat dan IA tidak memberi pahala. selain di alas tha'ai. maka perhaii-

kanlah. bahwa lA tidak membanlii orang yang iha'ai. dengan sehab-sebah
ketha'atannya, sehingga ia tha'at. Orang itu man atau tidak. Dan IA tidak
menolong orang yang maksiat. dengan pengajak-pengajak maksiat. se-
h.ingga ia berbuat maksiat. Orang itu, mau aiau tidak. Maka sesungguh-
nya, walau pun IA menjadikan kelaiaian. nafsu-syahwat dan kemampuaii
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atas melaksanakan nafsu-syahwal itu, adalah perbuatan itu terjadi dengan
mudah. Maka jikalau lA menjauhkan orang itu. karena orang itu berbuat
maksiat kepadaNYA, maka mengapakah lA membawa orang itu kepada
perbuatan maksiat? Adakah yang demikian itu, karena maksiat yang ter-
dahulu, sehingga rantai-berantai kepada tiada berkesudahan? Alau lA
berhenti -sudah pasti -pada permulaan, yang tiada alasan bagiNYA
dari pihak hamba. Akan letapi, lA men-qadla-kan (mentaqdirkan) atas
hamba itu pada azali.
Dari pengertian ini, diibaratkan oleh Nabi s.a.w,, karena beliau bcrsabda;
"Berhujjah (mengemukakan alasan) Adam a.s. dan Musa a.s. di sisi Tuhan-
nya. Maka Adam a.s. mengemukakan alasan kepada Musa a.s.. lalu Musa
a.s. menjawab; "Engkau Adam, yang dijadikan engkau oleh Allah dengan
tanganNYA. lA menghembuskan pada engkau dari RuhNYA. lA me-
nyuruh sujud kepada engkau, akan malaikat-malaikatNYA. Dan ditempat-
kanNYA engkau dalam sorgaNYA. Kemudian, engkau menurunkan ma-
nusia dengan kesalahan engkau, ke bumi. Lalu Adam a.s. menjawab:
"Engkau Musa, yang dipilih engkau oleh Allah, dengan risalahNYA (di-
JadikanNYA engkau rasulNYA) dan dengan kalamNYA (berkata-kala
denganNYA). DiberikanNYA kepada engkau al-alwah (papan-papan
lulis), yang padanya penjelasan setiap sesuatu. lA mendekatkan engkau
kepadaNYA, dengan kelepasan dari bahaya. Maka dengan berapa lama,
engkau mendapati Allah menulis Taurat, sebelum aku dijadikan?’’. Musa
menjawab: ’’Dengan empuluh tahun". Adam bertanya: "Adakah engkau
dapati dalam Taurat, bahwa Adam berbuat maksiat kepada TuhanNYA,
lalu ia durhaka?"- Musa menjawab: "Ada!”. Lalu Adam bertanya: ’’Ada¬
kah engkau mencacikan aku, atas perbuatan yang aku perbuat, yang tclah
dituliskan oleh Allah atasku, sebelum aku memperbuatnya dan sebelum
aku dijadikanNYA empatpuluh tahun?”. Nabi s.a.w. bersabda: ’’Maka
Adam berhujjah dengan Musa”. (1).
Maka siapa yang mengetahui sebab pada urusan ini, dengan ma’rifah yang
timbul dari nur-hidayah, maka itu dari ke-khusus-an orang-orang ’arifin.
yang melihat kepada rahasia qadar.Dan siapa yang mendengar ini,
lalu meng-imani-nya dan membenarkan dengan semata-mata mendengar,
maka orang itu termasuk umumnya orang mu’min. Dan berhasii bagi
tiap satu dari dua golongan itu, ketakutan. Sesungguhnya setiap hamba.
maka dia itu jatuh dalam genggaman qudrah, sebagai jatuhnya anak kecil
yang lemah dalam cengkeraman binatang buas. Dan binatang buas itu.
kadang-kadang lengah secara kebetulan. Lalu dilepaskannya anak kecil
itu. Dan kadang-kadang binatang buas itu menyerbu atas anak kecil itu.
lalu diterkamnya. Dan yang demikian itu, adalah menurut yang kebetulan.

s e ¬

tt) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. Dan sepakai Al-Bukhart dan Muslim dengan
kata-kata yang (ain.
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Dan bagi kebelulan iiu mempunyai sebab-sebab yang teratur dengan taq-
dir yang telah dimaklumi. Tetapi. apabila dikailkan kepada orang yang
lidak mengctahuinya. maka dinamakan: kebeiulan.Dan kalau dikailkan
kepada ILMU ALLAH, maka tidak boleh dinamakan: kebetulun.
Orang yang jaluh dalam cengkeraman binatang buas. jikalau sempiirnalah
ma'rifahnya. niscaya ia lidak takut kepada binaiang bua^ iiu. Karena bi-
nalang buas tersebut telah diciptakan dcmikian. Jikalau ia iapar. nisca\a
ia menerkam. Dan jikalau dirinya dikuasai olch kelalaian. niscaya ia biar-
kan dan tinggalkan.
Sesungguhnya yang ditakuti. ialah PENCIPTA binatang buas itu dan PKN-
CIPTA sifat-sifatnya. Dan aku lidak mengatakan. bahwa conioh takui
kepada Allah Ta'ala iiu seperti takut kepada binaiang buas. Akan tetapi.
apabila terbukalah tutup. niscaya dikeiahui bahwa takut kepada binaiang
buas icu adalah takut itu Juga kepada Allah Ta’ala. Karena yang mem-
binasakan dengan perantaraan binatang buas itu, adalah Allah.
Maka ketahuilah, bahwa binatang-binaiang buas akhirai itu seperti bina-
tang-binatang buas dunia. Dan Allah Ta’ala yang mcncipiakan sebab-sebab
azab dan sebab-sebab pahala. Dan lA meneiptakan bagi setiap suatu itu
ada yang punya. yang didorong oleh taqdir. yang bercabang dari qadla.
akan kcpastian azali. kepada apa ia diciptakan. IA meneiptakan sorga clan
diciptakanNYA untuk sorga itu. penduduknya (isinya). dimana mereka
itu diciptakan untuk memperoleh sebab-sebab masuk ke sorga. Mereka
berkehendak yang dcmikian atau tidak. Dan lA meneiptakan nereka dan
diciptakanNYA untuk neraka itu, penduduknya (isinya). di mana mereka
itu diciptakan untuk memperoleh sebab-sebab masuk kc neraka. Mereka
berkehendak yang demikian atau tidak. Maka tiada seorang pun melihai
dirinya dalam pukulan ombak-ombak taqdir itu, sclain ia -dengan sen-
dirinya -dikerasi oleh ketakuian.
Maka inilah takutnya orang-orang yang berma’rifah akan rahasia OADAR.
Maka siapa yang teledor dari meningkat ke lingkat mclihat dengan mata
hati, maka jalannya ialah, bahwa ia mengobati dirinya dengan mendengar
hadits-hadits dan alsar-atsar. Lalu ia membaca hal-ihwal orang-orang yang

takut. yang berma’rifah dan ucapan-ucapan mereka. Dan ia menyamakan
aka) pikiran dan kedudukannya, dengan kedudukan orang-orang yang
mengharap. yang terpedaya. Maka ia tidak ragu, tentang meiigikuii me¬
r e k a i t u a d a l a h I c b i h u t a m a . K a r e n a m e r e k a i t u a d a l a h n a b i - n a b i , w a l i -

w a l i d a n u l a m a - u l a m a .

Adapun orang-orang yang merasa aman, maka mereka itu ialah fir-’un-fir-
'un, orang-orang bodoh dan orang-orang dungu.
Dan Rasul kita Muhammad s.a.w., adalah penghulu orang-orang yang
dahulu dan orang-orang yang kemudian. (1). Dan ia adalah manusia yang

( 1 ) D i r a w l k a n M u s l i m d a n A b u H u r a i r a h .
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paling takut kepada Allah, (1). Sehingga, diriwayatkan. bahwa beliau
nyembayangkan kepada janazah anak kecil. (2).
Pada suatu riwayat, terdengar dalam do'anya Nabi s.a.w., beliau meng-
ucapkan:-

m e -

(Allaahumma qihi-’adzaabal-qabri wa-’adzaaban-naari).
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Peliharalah dia dari azab kubur dan
a z a b n e r a k a ! " .

Pada riwayat yang kedua, bahwa Nabi s.a.w. mendengar orang yang me-
ngatakan; "Selamat. bagi engkau seekor dari burung pipit sorga!".
Liilu Nabi s.a.w. marah dan bersabda:-

/

(Maa yudriika, annahu ka-dzaalika, wal-laahi innii rasuulul-laahi.
ailrii maa yush-na’u bii. innal-laaha khalaqal-jannata wa khalaqa lahaa
ahlan. laa yu-dzaadu fiihim wa laa yunqashu minhum).
Aninya: "Apakah yang menerangkan kepadamu, bahwa anak itu demi-
kian? Demi Allah! Sesangguhnya aku utasan Allah dan aku tidak tahu.
apa yang diperbuat kepadaku. Sesungguhnya Allah menciptakan sorga.
Dan diciptakanNYA bagi sorga itu penduduknya (isinya). Mereka itu
tidak ditambahkan dan tidak dikurangi”. (3).
Diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. mcngucapkan pula yang demikian, ke¬
pada janazah Utsman bin Madh-'un. Dan Utsman ini termasuk dari orang-
orang muhajirin yang pertama. Tatkala Umma Salmah mengatakan: ”Se-
lamat. bagi engkau sorga!". Dan sesudah itu. Umma Salmah mengatakan:
■'Demi Allah! Aku tidak mengatakan bersih (dari dosa)
sudah Utsman". (4).
Muhammad bin Khaulah Al-Hanafiyah berkata: "Demi Allah!" Tiada se-
orang pun aku mengatakan bersih (dari dosa) selain Rasulullah s.a.w. Dan
tidak juga ayahku yang memperanakkan aku".
Muhammad bin Khaulah Al-Hanafiyah mengatakan, bahwa tatkala telah
berkembang aliran Syi-'ah, lalu ia turut menyebutkan keutamaan-keutama-
an All dan sifat-sifat kepujiannya (manaqib-nya).
Diriwayatkan pada hadits yang lain, dari seorang laki-laki. dari penghuni

w a m a a

seorang pun se¬

nt Alla ciuapuluh lima hadils, selain dan ini, di maiia Nabi s.a.w. mengatakan, bahwa akj
yang paling takut kepada Allah.

(2) Itirawikan Alh-Thabram dari Anas.
(3) Dirawikan Muslim dari Aisyah
(41 Dirawikan Al-Bukhari dan Ummui-'Ala’ Al-Anshariyah.

r . a .
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Ash-Shaffah (1). yang lelah meninggal dunia. sebagai orang shahid. Lalu
ibunya mengatakan: ■'Selamat. bagi engkau seekor burung pipit sorga.
Engkau berhijrah kepacia Rasulullah s.a.w. Dan engkau terbunuh pada
s a b i l u l l a h " .

L a l u N a b i s . a . w, b e r s a b d a : -

'■3^ - 3
(Wa maa yudriika. la-'allahu kaana yaiakallamu biniaa laa yania-'uhu wa
yamna-'umaa laa yndlurruhu).
Ariinya: "Apakah yang memberiiahukan kepada engkau yang demikian'.’
●Mungkin ia mengatakan apa yang tidak bernianfaat baginya. Dan ia men-
cegah apa yang tidak mcndatangkan melarat kepadanya". (2).
Tersebut pada hadits yang lain, bahwa Nabi s.a.w. masuk ke tempat se-
bahagian shahabatnya. Dan shahabatnya iiu sedang sakii. Lalu beliau
mendengar scorang waniia mengatakan: ''Seianial. bagimu sorga! .
Maka Nabi s.a.w. bertanya: "Siapakah yang bersumpah ini kepada Allah
Ta ' a i a ? " .

Orang sakit itu menjawab: “Ibuku, wahai Rasulullah! .
Nabi s.a.w. lalu bersabda:-

y

{Wa maa vudriiki la-'alla fulaanan kaana yatakallamu birnaa laa ya'-niihi.
wayab-khalu birnaa laa yukh-niihi).
Artinya: "Apakah yang memberitahukan yang demikian.
hai ibu'’ Mungkin si Anu ini. berkata-kata dengan apa yang tidak peniing
baginya. Dan kikir dengan apa. yang ia perlukaii kepadanya .(3).
Bagaimana kaum mu'inin iiii semua tidak lakut. pada hal Nabi s.a.w. ber-
sabda : -

a k a n e n c k a u .

X *

1̂?

(Syayyabainii huudun wa-akhawaaiuhaa: suuratul-waaqi-aii. wa idzasy-
syam-su kuwwirat. wa 'amma yatasaa-aluuna).
Artinya: "Aku dibuai beruban oleh "Surat Hud" dan teman-iemannya:
"Surat Al-Waqi'ah", "Surat Idzasy-Syansu kuwwirat" dan "Surat ‘Amma
Yatasaa-aluun". (4).

(!) /ls/;-5>to//a/i.yailu tempat Nabi s.a.w mencrinijtamudck.il rumahnva.Don sckarjng i.ik
berapa langkah dari maeam Nabi s.a.w (Penv I
Dirawikan Abu Yu'la dan Aiu', sjnad dl.i-'il.

(3) Dirawikan Abu Vu'la dari Aii.is. dengan s.injd dl.i-'if
(4) Dirawikan At-Tirmidn d.in Al-H.ikim dan Ibnu Abb.is vlan dipandaneny.i .shahlll

(2 )
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Para ulama mcngatakan. bahwu mungkin yang dcmikian, karcna yang ter-
dapat pada Surat Hud. dari hai "menjauhkan". scpcrii tirmaiiNYA:-

(A laa bii’-dan li-'aadiii qaumi huuditi).
Artinya: “Ingallah.(binasalah) Ad, kauni Hud iuil". S. Hud. ayai (>0.
F i r m a n N Y A : -

(A laa bu‘-dan li-tsamuuda).

Ariinya: ''Ingatlah. jauhlah Tsaimid iui!". S. Hud. aval 6S.
F i r m a n N Y A : -

^ ' ' \ - " V — < " r r
^0 WS ^Jjk ' ^ »

(A laa bu‘-dan II maiiyana. ka maa ba- ida( tsanuiudu).
Artinya: Ingatlah. binasalah Mail-yan. sebagaimana Isanud iclah biiiasa’'.
.S. Hud. ayat 95.
.Serta diketahui oleh Nabi s.a.w.. bahwa jikalau dikclicndaki oleli Allah,
niscaya mereka itu tidak mcnjadi musyrik. Karcna. jikalau dikchcndaki-
NYA. niscaya didatangkanNYA kcpada sctuip jiwa, akan pcuinjuk.
Dan pada surat Al-Waqi-'ah:-

59.

(Laisa li waq-’atihaa kaadzibalun; khaafidlatun-raal'i-'atun).
Artinya: "Tiada seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya. iScba-
hagian) direndahkannya, (dan sebahagian) ditinggikannya". S. Ai-Waqi‘ah.
a y a t 2 — 3 .

Artinya; "Keringlah pena dengan apa yang ada. Dan scmpurnalah yang
terdahulu. Sehingga tunruniah yang kejadian. Adakalanya, dircndahkan
suatu golongan. yang mereka itu tinggi di dunia. Dan adakalanya. diting-
gikan suatu golongan, yang mereka itu rendah di dunia".
Pada Surat At-Takwir (Wa idzasy-syamsu kuwwirat). disebutkan huru-
hara hari kiamat dan terbukanya al-khatimah (kesudahan seiiap insan).
Ya i t u fi r m a n A l l a h Ta ' a l a : -

3 v J ju -

(Wa idzal-jahiimu su’-’irat, wa idzal-jannatu-uzlifat, 'alimat nafsun maa-
ah-dlarat).
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Artinya: "Dan ketika api neraka cliriyalakan. Dan ketika caman (Sorga)
didekaikan. (Ketika ilu) setiap diri mengctahui, apa vang disediakannya".
S. At-Takwir, ayat 12 -13 -14.
P a d a s u r a t ' A m n i a Ya i a s a u - a l u n : '

yaqaulul-kaafiru.(Yauma yan-dhurul-mar-u maa qaddamai yadaahu. wa
yaa laiia-nii kuncu turaaban).
Artinya: "Di hari manusia akan melihat apa yang telah dikirimkan ter-
lebih dahulu oleh kcdua tangannya dan orang-orang yang liada beriman.
akan mengatakan: "Wahai nasib malangku! Kiranya aku menjadi lanah
hendaknya!". S. An-Naba‘. ayat 4(1.
D a n fi r n i a n N Y A : -

(Laa yatakallamuuna illaa man-adzina lahur-rahmaanu wa qaala shawaa-
ban).
Artinya: "Tiada seorang pun yang berbicara, selain dari siapa yang diizin-
kan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah dan mengatakan apa yang sebenar-
nya". S. An-Naba'. ayat 38.
Al-Our-an itu, dari permulaannya, sampai kcpada penghabisannya, adalah
tempat-tempal yang mendatangkan takut. bagi orang yang membaca
dengan pemahanian. Dan jikaiau tak ada daiam A-Our-an. selain firman-
N Y A : -

A V

(Wa innii la-gaffaarun li man taaba wa-aamana wa-'amila shaalihan, tsum-
mah-tadaa).
Artinya: ”Dan scsungguhnya AKU Maha Pengampun kepada siapa yang
bertobat, beriman dan mcnerjakan amal shalih. kcmudian dia ilu meng-
ikuti jalan yang benar". S. Thaha. ayat 82—. niscaya adalah memadai.
Karena lA menggantungkan ampunan kepada empat syarat. yang lemah-
lah hambaNYA dari masing-masing syarat itu. Dan yang paling keras dari-
padanya. iaiah firmanNYA:-

'T ' ' T f ' ^ r ' t 1 .

(Fa ammaa man taaba wa aamana wa-'amila shaalihan t'â 'asaa an yakuuna
minal-muflih i ina) .
Artinya: "Adapun orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal
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shalih, maka la diharapkan akan berada dari orang-orang yang beruntung".
S. Al-Qashash, ayat 67.
D a n fi r m a n N Y A : -

- ✓

(Li-yas-alash-shaadiqiina -an shid-qihim).
Artinya: "Karena Allah hendak menanyakan kepada orang-orang yang
benar. tentang kebenaran mereka". S. Al-Ahzab, ayat 8.
D a n fi r m a n N Y A ; -

' ' '■ i ' * > / ' J . *

(Sa-nafrugliu lakum ayyuhats-tsaqalaani).
Artinya: "KAMI akan bertindak terhadap kamu, hai kedua penduduk
ciunia (jin dan manusia)!". S. Ar-Rahman, ayat 31.
D a n fi r m a n N Y A : -

1/ - O \ X . I U I
✓

(A fa-aminuu makral-laahi. fa laa ya'-manu makral-laahi, illal-qaumul-
khaasi-ruuna).
Artinya: "Apakah mereka merasa aman dari rencana Allah? Tak ada
yang merasa aman dari rencana Allah, selain kaurn yang merugi". S. Al-
A'-raf. ayat 99.
D a n fi r m a n N Y A : -

~ z' ''L , 1 y '

✓

(Wa kadzaaiika akh-dzu rabbika idzaa akha-dzal-quraa, wa hiya dhaali-
matun, inna akh-dzahuu- aliimun syadiidun).

Artinya: "Dan begitulah Tuhan engkau menghukum negeri-negeri, yang
penduduknya melakukan kesalahan. Sesungguhnya hukuman Tuhan itu
pedih dan keras". S. Hud. ayat 102.
D a n fi r m a n N Y A : -

■''v.' ^ /9 y , y
A

A-V._A0-^^
(Yauma nahsyurul-mutiaqiina ilar-rahmaani wafdan,
miina ilaa jahannama wirdan).
Artinya; "Di hari itu Kami kumpulkan orang-orang yang memelihara diri-
nya (berlaqwa) -dari kejahatan -sebagai menyambut perutusan. Dan
Kami halau orang-orang yang bersalah itu ke dalam neraka secara kasar".

wa nasuuqul-mujn-

8 6



S. Maryam, ayat 85 —86-
D a n fi r m a n N Y A : -

'' ■ ' J - ' - 1 m

v t -

(Wa in minkum illaa waariduhaa. kaana -'alaa rabbika batman maq-
clliyyan).
Artinya: "Dan tiada seorang pun di antara kamu, yang tiada masuk kc
dalamnya, itulah keputusan Tuhan cngkau. yang tak dapat dihindarkan".
S. Maryam, ayat 71.
D a n fi r m a n N Y A : - / ●

t- - ^ a T '

(I'-maluu maa syi‘-ium, innahuu bi maa ta‘-maluuna bashiirun).
Artiny: ""Buatlah apa yang kamu suka. scsungguhnya Tuhan itu tabu betul.
apa yang kamu kerjakan". S. Fush-shilai. aval 40.
D a n fi r m a n N Y A : -

● y J

‘ V A i > y
y' ' ^ '

y . % A

-.y y
—<_y>- ^y_ o't y’

(Man kaana yuriidu har-tsal-aakhiraii nazid lahuu lii har-tiilii. wa man
kaana yuriidu har-tsad-dun-ya nu'-tiliii minhaa wa maa lil-aakliirati min
nashiibin).

Artinya; "Siapa yang ingin kepada kcuntungan hari akliirat. akan Kami
bcrikan tambahan kepada keuniungannya. Dan siapa yang ingin kepada
kcuntungan di dunia ini. akan Kami bcrikan kcuntungan itu kcpadany.i.
tetapi dia tiada mempunyai bagian lagi pada hari kemudian". S. Asy-
Syura. ayat 20.
D a n fi r m a n N Y A : -

'cD
^ '

a€ y J U — y
*^ ^ ^y' y

1

(Fa man ya'-mal mits-qaala dzarratin khairan yarahuu, wa man ya'-mai
mils-qaala dzarratin syarran yarahu).
Artinya: "Siapa yang mengerjakan perbuaian baik. scberat atom, akan di-
lihatnya. Dan siapa yang mengerjakan kcjahatan scberat atom,
lihatnya”. S. Az-Zilzal. ayat 7-8.
D a n fi r m a n N Y A : -

a k a n d i -

■p ' y
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(Wa qadimnaa ilaa maa -‘amiluu min-’amalin, fa-ja-’alnaahu habaa-an
man-tsuu-ran),

Artinya: "Dan Kami (datang) dengan sengaja kepada pekerjaan yang me-
reka kerjakan, lalu Kami jadikan debu yang berterbangan”. S.Al-Furqan,
ayat 23.
Dan demikian juga firnianNYA:-

I L > ' ' ' j \ ^ ^ i . ‘ C .

o ' j .
9 / ● 9

a J
- y ✓

m y
● / ■ \\ \

r-v-' v r
y '

(Wal-'ash-ri, innal-insaana la fii khusrin, illal-ladziina

lush-shaaiihaati. wa tawaashau bil-haqqi wa tawaashau bish-shabri).
Artinya: "Demi (perhatian) waktu! Sesungguhnya manusia itu dalam ke-
rugian. Selain dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan amai sha-
lih dan mewasiatkan (memesankan) salu sama lain, dengan kebenaran dan
mewasiatkan satu sama lain, supaya berhali teguh (sabar)’’. S. Al-’Ashr,
a y a t 1 - 2 — 3 ,

Maka inilah empat syarat bagi kelepasan dari kerugian!
Sesungguhnya, adalah takutnya para nabi itu. bersama dengan nikmat-
nikmat yang melimpah-ruah kepada mereka, adalah dikarenakan mereka
itu tidak merasa aman dari rencana Allah Ta'ala. Dan tiada
aman dari rencana Allah itu, selain orang-orang (kaum) yang merugi. Se-
hingga diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. dan Jibril a.s. menangis, karena
takul kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menurunkan wahyu kepada ke-
duanya: "Mengapakah kamu menangis dan kamu berdua sudah AKU
a m a n k a n ? ” .

Keduanya lalu menjawab: "Siapakah yang merasa aman dari rencana Eng-
k a u ? "

Keduanya, karena mcngetahui, bahwa Allah itu Mahatahu akan segala
yang ghaib dan keduanya tidak mengetahui akan kesudahan segala
lalu tidak merasa aman. Dan adalah firmanNYA; "Kamu berdua sudah
AKU amankan" itu. seakan-akan percobaan. ujian dan rencana Allah
bagi keduanya. Sehingga, jikalau tenanglah ketakutan keduanya, niscaya
nampaklah bahwa keduanya teiah merasa aman dari rencana Allah dan
apa yang dipenuhinya dengan perkataannya.
Sebagaimana nabi Ibrahim a.s. tatkala diletakkan dalam meriam (al-man-
janii]). Beliau mengucapkan:-

a a m u n u u . w a - a m i -

yang merasa

u n i s a n .

9 y

(Has-bi-yaliah).
Artinya; "Cukuplah Allah bagiku".
Dan adalah ucapan itu termasuk do'a yang besar. Maka nabi Ibrahim
itu dicoba dan dilawankan dengan Jibril a.s. di udara (sesudah al-man-

a . s .
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janiq itu dilepaskan ke udara).
Jibril a.s. bertanya: ’’Adakah hajai keperluan bagi cngkau?",
Nabi Ibrahim a.s. menjawab: "Adapun kepada engkau. lidak!".
Maka adalah jawaban itu memenuhi akan hakikat ucapannya: "CukupLih
Allah bagiku".
Allah Ta'ala menerangkan yang demikian itu, dengan firmanNYAi-

i ) '\ ■
’ ' J l

(Wa ibraahiimal-ladzii waffaa).
Arlinya: "Dan Ibrahim yang memenuhi (kewajibannya)”. S. An-Najm.
ayat 37.
Artinya: dengan yang diharuskan oleh ueapannya: "Has-bi-yallnh" itu.
Dan yang seperti ini. dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dari hal nabi Musa
a.s. dengan firmanNYA:-

(Qaalaa rabbanaa-innanaa nakhaafu an-yafruiha-'alainaa au an yalh-ghaa.
qaala laa takhaafaa innanii ma-'akumaa asma'u wa araa).
Artinya; "Keduanya (nabi Musa a.s. dan nabi Harun a.s.) mcmohon;
"Wahai Tuhan kami! Kami kuatir, bahwa dia (Fir'un) terlebih dahulu ber-

sedia menentang kami atau dia melakukan kekejaman di luar batas". DIA
(Tuhan) berfirman; "Janganlah kamu takut, sesungguhnya AKU bersama
kamu berdua. AKU mendengar dan AKU melihat". S. Tha Ha. aval 45
- 4 6 .

Dan bersama ini, tatkala tukang-tukang s'lhir itu melemparkan sihirnya.
lalu timbul ketakutan pada diri nabi Musa a.s. Karcna ia tidak mcrasa
aman dari rencana Allah. Dan meragukan urusan kepadanya. Sehingga
Allah membaharukan akan keamanan kepadanya. Dan dikatakan;-

✓ —

\

✓

■\A- t l

(Laa takhaf, innaka antal-a'-laa).

Artinya; "Jangan takut, sesungguhnya engkau lebih linggi!” S. Tha Ha.
ayat 68.
Tatkala lemah kekuaian kaum muslimin pada hari perang Badar. lalu
Nabi s.a.w'.berdo'a;-^ /●--» ^ ' \ /

(Allaahumma in tahlak haadzihil-’ishaabatu lam yabqa 'alaa-wajhil ardli
ahadun ya'-buduka).
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Artinya: ’’Wahai Allah Tuhanku! Jikaiau binasalah pasukan ini, niscaya
tidak tinggal seorang pun di permukaan bumi yang menyembah ENG-
K A U ” .

Lalu Abubakar r.a. berkata: ’’Biarlah akan pertolongan Tuhan engkau ke-
pada engkau! Sesungguhnya Tuhan itu memenuhi bagi engkau. dengan
apa yang dijanjikanNYA". (1).
Maka adalah tempat tegaknya Abubakar Ash-Shiddiq itu tempal tegak ke-
percayaan, dengan janji Allah. Dan itu lebih sempuma. Karena tidak tim-
bul, selain dari kesempurnaan ma'rifah dengan rahasia-rahasia Allah Ta-
’ala dan kesembunyian af-’alNYA dan arti sifat-sifatNYA yang diibaratkan
dari sebahagian apa, yang timbui daripadanya rencana itu. Dan tiada se¬
orang pun manusia yang mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Ta’ala. Dan
orang yang mengetahui akan hakikat ma'rifah dan singkat ma'rifahnya
daripada meliputi hakikat segaia urusan, niscaya —sudah pasti -sangat
ketakutannya. Dan karena itulah, nabi Isa Al-Masih menjawab, tatkala
ditanyakan kepadanya:-

M y t , \ ^ 2 . ✓ «
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(\Va idz qaalal-laahu. yaa ’iisab-na maryatna: aania qulta iin-naasit-takhi-
dzuuni wa ummia ilaahaini min duiinil-laahi, qaala subhaanaka maa yakuu-
nu lii an-aquula maa laisa lii bi-haqqin, in kuntu quttiihu fa qad 'alim-
tahuu, la'-lamu maa fii nafsii wa laa-a'-lamu maa fii nafsika).
Aninya; "Dan keiika Allah berfinnan: Hai Isa Anak Maryam! Fngkau-
kah yang mengatakan kepada manusia: "AmbiHah aku dan tbuku ntenjadi
dua tuhan, selain dari .Allah? 'Isa nicngaiakan: "Malia Siici ENGKAU!
Tiada sepaiuinya aku mengatakan, apa yang bukan liakku (menycbutkan).
Kalau kiranya aku mengatakan itu, lentulah ENGKAU mens;ctahuinya;
ENGKAU mengetahui apa yang dalam pikiranku dan aku tidak
tahui apa yang dalam ilnui ENGKAU". S. Ai-Maidah. avat 116.

m t n g e -

D a n A l l a h b e r fi r m a n : -

(In tu'adz-dzibhum fa innahum-'ibaaduka wa in lagh-fir lahum, fa-innaka
antal- ’azi izul-haki imu).
Artinya: "Kalau mereka ENGKAU siksa, maka mereka itu hamba-hamba

ENGKAU dan kalau mereka ENGKAU ampuni, sesungguhnya ENGKAU
Maha Kuasa dan Bijaksatia”. S. Al-Maidah, ayat 118.
Nabi Isa a.s. menyerahkan urusan itu kepada kehendakNYA. Dan
ngeluarkan dirinya secara keseluruhan, dari kejelasan. Karena ia tahu.

● . » ●
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( 1 ) D i r a w i k a n A l - B u k h a r i d a r i ( b n u A b b a s .
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iiada suatu urusan pun baginya. Dan semua urusan itu terikat dengan ke-
hendak Allah, dengan ikatan, yang keluar dari balas. yang dapai dike-
tahui dengan akal dan kebiasaan. Maka lidak mungkin diambil kcputusan-
nya dengan qias, tebakan dan kiraan. Lebih-lebih !agi, dengan pcnlahkik-
an dan keyakinan.
Inilah yang meyakinkan haii orang-orang arifin. Karena bahaya besar. ia-
lah: terikatnya urusan engkau. dengan kehendak orang yang tiada pcrduli
kepada engkau, jikalau membinasakan engkau. Maka sesungguhnya tclah
membinasakan orang-orang yang seperii engkau. yang lidak terhinggakan,
Dan senantiasalah lA, di dunia menyiksakan mercka dengan berbagai
macam kepedihan dan penyakit. Dan bersama dengan yang detnikian, lA
mendatangkan penyakit kepada hati mcreka, dengan kekufuran dan kc-
munafikan. Kemudian, lA mengekalkan siksaan atas mercka selama-lama-
nya. Kemudian, lA mengkabarkan dari yang demikian dengan firman-
N Y A : -

(Wa lau syi'-naa ia-aatainaa kulla nafsin hiidaahaa wa laakin haqqal-qau-
lu minnii, la-amla-anna jahannama minal-jinnati wan-naasi aj-ma'iina).
Artinya; "Dan kaiau KAMI kehendaki. niscaya KAMI berikan peiunjuk
kepada setiap diri. Akan tetapi, perkaiaan datipadaKU sebenarnya akan
terjadi; sesungguhnya AKU akan memenuhkan neraka jaiiannam dengan
jin dan manusia semuanya". S. As-Sajadah. aval 13.
D a n fi r m a n N Y A : -

(Wa tammat kalimatu rabbika la-amla-anna jahannama minal-jmnati wan-
naa-si ajma’iina).
Artinya; "Perkataan Tuhan engkau sudali iciap: Bahwa AKU akan ine-
menuhkan neraka jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama". S.
H u d . a v a l 11 9 .

Maka bagaimana lidak ditakuri akan perkataan yang benar pada azali?
Dan tidak dapat diharapkan dapat mengetahuinya. Dan jikalau urusan itu
baru tadi. niscaya adalah harapan-harapan dapat membaniu berdaya-
upaya kepadanya. Akan tetapi. lak ada, selain menyerah saja. Dan pe-
nyelidikan yang tersenibunyi bagi yang lalu itu, lermasuk sebab-sebab
zahiriyah yang terang kepada hati dan anggoia badan. Maka siapa yang
mudah baginya sebab-sebab kejahatan dan terdinding di anlaranya dan
sebab-sebab kebajikan dan kokoh hubungannya dengan dunia. maka se-
akan-akan -d i a tas ke tahk i kannya

barang yang lalu, yang telah terdahulu baginya dengan ke-tidak-heruntung-
tclah terbuka l)aginya, rahasia
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an. Karena masing-masing manusia itu dipermudahkan. untuk apa ia di-
ciptakan. Dan jikalau seiiap kebajikan itu dipermudahkan dan hati secara
keseluruhan terputus dari dunia dan zahir batinnya menghadap kepada
Allah, niscaya adalah ini menghendaki keringanan lakut. Jikalau adalah
terus-terusan di atas yang demikian itu dapat dipercayakan. Akan tetapi,
bahaya al-khatimah dan sukar tetapnya hal itu, menambahkan berkobar-
nya nyala api ketakutan. Dan tidak mungkin dipadamkan. Bagaimana di-
rasakan aman perobahan keadaan. sedang hati orang yang beriman itu di
antara dua anak jari. dari anak-anak jari Tuhan Yang Maha Pemurah?
Dan hati itu lebih keras berbaiik-baliknya. dibandingkan dengan kuali
dalam gelagaknya. Dan telah berfirman YANG MEMBALIK-BALIK-
KAN hati. Yang Mahamulia dan Mahaagung:-

- ' - 7 ^ o :

(Inna -'adzaaba rabbihim ghairu ma'-muunin).
Artinya: "Sesungguhnya terhadap siksaan Tuhan itu. liada seorang pun
patut merasa aman”. S. A!-Ma’arij. ayal 28.
Maka manusia yang paling bodoh. iaiah orang yang merasa aman dari-
padanya. Dan dia sendiri menyerukan supaya berhati-hati dari amannya
Itu. Jikalau tidaklah Allah Ta'ala kasih-sayang kepada hamba-hambaNYA
yang berma’rifah. karena disemangaikanNYA hati mereka. dengan se-
mangat harap. niscaya terbakarlah hati mereka dengan api ketakutan.
Maka sebab-sebabnya harap itu adalah rahmat, bagi orang-orang yang
telah dikhususkan oieh Allah. Dan sebab-sebab kelalaian itu adalah rah*

mat kepada makhluk (manusia) yang awwam, dari sualu segi. Karena ji¬
kalau terbukalah tutup. niscaya binasalah diri dan terpotong-potonglah
hati dari ketakutan kepada YANG MEMBALIK-BALIKKAN hati.
Setengah 'arifin berkata: "Jikalau terdinding oleh suatu tiang, di antara
aku dan orang yang telah aku kenal bertauhid selama limapuluh tahun,
lalu orang itu mati, niscaya tidak aku yakin dengan tauhidnya. Karena aku
tidak tahu apa yang lahir baginya, dari kebulak-balikan hati".
Setengah mereka mengatakan; “Jikalau mati syahid itu di pintu rumah
dan mati dalam Islam itu pada pintu kamar, niscaya aku pilih mati dalam
Islam. Karena aku tidak tahu. apa yang datang bagi hatiku, di antara pintu
kamar dan pintu rumah”.
Abud-Darda' bersumpah dengan nama Allah, bahwa seseorang yang me¬
rasa aman kepada imannya, dari dicabut ketika mati, niscaya dicabut. Dan
Sahl berkata: "Takutnya orang-orang shiddiq dari buruk kesudahan (su-ul-
khatimah) itu pada setiap langkah dan pada setiap gerak. Dan mereka itu
iaiah orang-orang yang disifatkan oleh Allah Ta’ala dengan firmanNYA;-
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(Wa quluubuhum wajilatun).
Artinya: "Dan hati mcreka itu takut”. S. Al-Mu’minun, ayat 60.
Tatkala Sufyan Als-Tsauri hampir meninggal. beliau menangis dan gundah.
Lalu dikatakan kepadanya; ”Hai Abu Abdillah, engkau harus harap! Sc-
sungguhnya kema'afan Allah itu lebih besar dari dosa engkau”.
Maka beliau mcnjawab; "Adakah atas kedosaanku aku menangis? likalau
aku tahu, bahwa aku akan mati di atas tauhid, niscaya aku tidak pcrduli,
bahwa aku bertemu dengan Allah, dengan kesalahan seperti gunung”.
Diceriterakan dari setengah orang-orang yang takut kepada Allah, bahwa
ia mewasiatkan kepada sebahagian saudaranya, scbagai berikut; "Apabila
aku akan meninggal. maka dudukiah di sist kcpalaku! Kalau engkau me-
lihat aku mati di atas tauhid. maka ambiliah scmua milikku! Dan bclilah

dengan hartaku itu buah lauz (.semacam buah-buahan) dan gula! Dan bagi-
bagikanlah kepada anak-anak dari penduduk negcri ini! Dan katakanlah:
"Ini pesta perkawinan orang yang terlepas dari bahaya". Dan kalau aku
mati tidak di atas tauhid, maka beri-tahukanlah kepada manusia dengan
yang demikian! Sehingga mereka itu tidak tertipu dengan menghadiri
janazahku. Supaya hadir pada janazahku. orang yang menyukainya dengan
mengeiahui betui. Supaya tidak meiekat padaku ria. sesudah meninggal.
Temannya lalu bertanya: "Dengan apa aku tahu yang demikian?".
Orang itu lalu menyebutkan tandanya.
Maka temannya itu melihat landa tauhid. ketika maiinya. Lalu leman itu
membeli gula dan buah lauz. Dan dibagi-bagikannya.
Sahl berkata: "Murid (orang yang menghendaki jalan Allah) itu takut.
bahwa mendapat percobaan dengan perbuatan-perbuaian maksiat. Dan
orang 'arif (yang berilmu ma'rifah) itu takut. bahwa dicoba dengan ke-
k u f u r a n " .

Abu Yazid berkata: "Apabila aku menuju ke masjid, seolah-olah pada
pinggangku ikat pinggang. Aku takut.. dibawanya aku kc gereja dan rumah
api (tcmpat ibadah orang Majusi). Sampai aku masuk ke masjid. maka
terputu.slah daripadaku ikat pinggang itu. Maka ini bagiku. pada seiiap
h a t i l i m a k a l i " .

Diriwayatkan dari Lsa Al-Masih a.s., bahwa ia berkata: "Hai jama'ah sa-
habatku! Kamu takut akan perbuaian-perbuatan maksiat. Dan kami para
n a b i t a k u t a k a n k e k u f u r a n " .

Diriwayatkan pada berita nabi-nabi. bahwa seorang nabi mengadukan ke¬
pada Allah Ta'ala. akan lapar. kudis dan tidak berpakaian bertahun-tahun.
Dan adalah pakaiannya bulu domba. Maka Allah Ta'ala mcnurunkan
wahyu kepadanya: "Hai hanibaKU! Apakah engkau tidak senang AKU
pelihara hati engkau, daripada engkau kufur kepadaKU, sehingga engkau
mcminta pada KL' dunia?".
Nabi itu lalu mengambil tanah. Dan dilelakkannya di alas kepalanya. Dan
berkata: "Ya, aku senang wahai Tuhanku! Maka peliharakaiilah aku dari
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k c k u f u r a n ! ” .

Apabila adaiah ketakutan orang-orang ‘arifin ilu. seria teguhnya tapak
kaki mereka dan kuatnya iman mereka. kepada buruknya kesudahan Isu-
ul-khatimah). maka bagaimana pula tidak ditakuii olch orang-orang yang
lemah imannya?
Ragi su-ul-khatimah iiu mempunyai sebab-sebah yang mcndahului dari
kematian. Seperti; perbuatan bid’ah, nifaq. tekebur dan sejiimlah sifal-
sifat yang tercda. Dan karena itulah, para shahahat sangai takul kepada
nifaq (kemunafikan). Sehingga Al-Hasan Al-Bashari berkata: ".likalaii akii
tabu, hahwa aku terlepas dari nifaq. niscaya ilu lebih aku sukai daripada
ii’rbitnya matahari ’.
Dan lidaklah mereka maksudkan dengan nifaq itu. lawan dari pokok iman.
Akan tetapi. yang dimaksudkan. iaiah: upa yang berkumpul serui pokok
iman itu. Lalu orang itu menjadi mushm. yang munafiq. Tanda-Ianda nifaq
itu hanyak. Nubi s.a.w. bersabda:-

^. "’’^\ "''\y '\ ^
"

5̂

(Arha-'un man kunna fiihi fa luiwa munaafiqim khaalishuti wa in ^hallaa
wa shaama wa za'ama annahii muslimun wa in kaanai fiihi khash-laluii

ininhunna. fa fii-hi syu'-batun niinan-nifaaqi hattaa yada-'ahaa; man id/aa
haddalsa kadzaba. wa idzaa wa-‘ada akh-lafa wa idza'-tumina kha;

idzaa khaashama fajara- wa fii laf-dhin aakhara: "wa idzaa aahada gha-
dara).

Artinya: Empat perkara. siapa yang ada padan\a empai perkara itu.
maka dia munafiq betul, walau pun ia mengerjakan shalat. berpuasi dan
mendakwakan dirinya muslim. Dan kalau ada padanya satu perkara dari
yang empat itu. maka pada dirinya suatu eahang dari nifaq. .Sehingga di
linggalkannya yang satu perkara icrscbut. Empat perkara iiu. yailu: siapa.
yang hila herbicara, ia herdusta, apabila berjanji, menyalahi janji, apabila
dinerahkan suatu amanah. lau berkhianai dan apabila bermusuHan, lain
b€fhuat kezaliman .Dan pada kata yang Iain; “apabda memhuat pt̂ janji-
an, lalu meninggalkannya". (i).
Para shahabat dan tabi in menafsirkan nifaq. dengan beberapa lafsir. yang
tidak terfepas sedikit pun dari nifaq ilu, selain dari orang shiddiq. Karena
Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Sesungguhnya termasuk nifaq, iaiah
berlainan antara rahasia dan yang terang, berlainan aniara lisan dan hati

yang masuk dan yang keluar". Siapakah yang ter¬
lepas dari pengertian-pengertian ini.' Bahkan. segala hal tersebut, menjadi
kesukaan yang biasa di antara manusia. Dan manusia itu lupa. bahwa
( I ) D i r a w i k a r A l - B u k h a r i d a n M u s l i m d a n A b d u l l a h b i n A m r .

o ' o

m i l w a

d a n b e r l a i n a n a n t a r a

s e -
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cara keseluruhan itu adalah hal munkar. Bahkan, telah beriaku yang demi-
kian, pada masa yang dekat dengan masa kenabian Muhammad s.a.w,
Maka bagaimana sangkaan dengan masa kita sekarang? Sehingga Hudzai-
fah r.a. berkata; ’’Ada orang yang mengatakan dengan kalimat tertentu
pada masa Rasulullah s.a.w. lalu ia menjadi munafik. Dan sekarang aku
mendengarnya dari seseorang kamu dalam sehari sepuiuh kali”. (1).
Adatah para shahabat Rasulullah s.a.w. berkata: ’’Sesungguhnya kamu
berbuat perbuatan-perbuatan yang lebih halus pada mata kamu dari se-
helai rambut. Kami menghitungkannya pada masa Rasulullah s.a.w. ler-
masuk dosa besar”. (2).
Sebahagian mereka mengatakan: "Tiada munafik, bahwa engkau tidak
suka dari orang lain, akan perbuatan yang engkau kerjakan seperti per-
buatan itu. Bahwa engkau sukai sesuatu dari kezaliman. Dan engkau
marah kepada sesuatu dari kebenaran”.
Ada yang mengatakan: termasuk nifaq, bahwa apabila dipujikan sesuatu,
yang tak ada padanya apa-apa, lalu mena’jubkannya yang demikian.
Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar r.a.: ’’Bahwa kami masuk ke
lempat amir-amir itu. Lalu kami benarkan mereka pada apa yang dikata-
kannya. Maka apabiia kami keluar, niscaya kami perkatakan tentang me¬
r e k a ” .

Ibnu ’Umar r.a. lalu menjawab: ’’Kami menghitungkan itu nifaq pada
masa Rasulullah s.a.w.”, (3).
Diriwayatkan, bahwa Ibnu 'Umar r.a. mendengar seorang laki-iaki mcn-
caci Al-Hajjaj dan menuduhnya. Lalu Ibnu Umar r.a. berkata: "Jikalau
Al-Hajjaj itu hadlir di sini, apakah kamu mengatakan, dengan apa yang
telah kamu perkatakan itu?”.
Orang itu menjawab: ’’Tidak!”.
Maka Ibnu Umar berkata: "Kami menghitung ini suatu nikaq pada masa
Rasulullan s.a.w.”, (4).

Yang lebih berat dari itu. apa yang diriwayatkan, bahwa: suatu jama'ah
duduk di pintu Hadzaifah, yang menunggu kedalangannya. Mereka itu
memperkatakan tentang sesuatu dari keadaannya. Taikala Hudzaifah telah
keluar menemui mereka. maka mereka itu diam. karena maiu daripada-

n y a .

Hudzaifah lalu mengatakan: "Berbicaralah, mengenai yang telah kamu
k a t a k a n i t u ! " .

Mereka itu diam. Lalu Hudzaifah berkata; "Kami menghitung ini perbuat¬
an nifaq pada masa Rasulullan s.a.w.".

(1) Dirawikan Ahmad dari Hudzaifah
(Z) Dirawikao At-Bukhari dati Anas. Ahmad dan Al-Bazzar dari Ahi Sa’id.
(3) Dirawikao Ahrfi.ad dan Ath-Thabrani.
(4) Hadits ini telah disebutkan dulu pada ‘■Kitah ’Aqldah". Tciapi menuruc Al-lraqi, betiau

tidak menjumpai padanya nama Al-Hajjaj.
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Inilah Hucizaifah. yang telah dikhususkan dengan mengetahui orang-orang
munafik dan sebab-sebab kemunafikan. la mengatakan: "Akan datang ke-
pada hati, suatu sa'at, yang penuh dengan iman. Sehingga tidak ada bagi
nifacj tempat tusukan jarum penjahit pada hati itu. Dan akan datang ke-
pada hati, suatu sa’at yang penuh dengan nifaq. Sehingga tidak ada pada
hati itu tempat tususkan jarum penjahit".
Sesungguhnya anda telah mengetahui dengan ini. bahwa takutnya orang-
orang ’arifin itu dari buruknya kesudahan (su-ul-khatimah). Dan sebabnya
takut itu adalah hal-hai yang mendahuluinya. Di antaranya: perbuatan-
perbuatan bid’ah. Di antaranya: perbuatan-perbuatan maksiat. Dan di

antaranya: nifaq. Dan kapahkah hamba itu terlepas dari sesuatu dari Jum-
lah yang demikian? Kalau ada orang yang menyangka, bahwa dia terlepas
dari yang demikian. maka itu adalah nifaq. Karena dikatakan: siapa yang
merasa aman dari nifaq, maka dia itu orang munafik.

Sebahagian mereka mengatakan kepada sebahagian orang-orang arifin:
"Aku takut kepada diriku akan nifaq”. Laiu beliau menyambung: "Jikalau

aku munafiq, niscaya aku tidak takut kepada kemunafikan".
Maka senantiasalah orang arifin (yang berilmu ma'rifah) di antara me-
noleh kepada yang lalu dan yang kesudahan itu. dalam kctakutan. Dan
k a r e n a i t u i a h . N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

(Al-'abdul-mu’-minu baina makhaafataini, baina ajalin qad madlaa laa
yadrii maailahu shaani-’un fiihi wa baina ajaiin qad baqiya laa yadrii
maallaahu qaadlin fiihi. fa walladzii nafsii bi-yadihi maa ba'-dal-mauti
min musta'-tabin wa laa ba'-dad-dun-ya min daarin illal-jannatu awin-
naaru).

Artinya: "Hamba yang beriman itu di antara dua kctakutan; antara waktu
yang telah lalu, yang tidak diketahuinya; apa yang diperbuat oleh Allah
padanya. Dan di antara waktu yang masih ada. vang tidak diketahuinya:
apa yang dikehendaki (ditetapkan) oleh Allah padanya. Maka demi Allah,
yang jiwaku di TanganNYA! Tidaklah sesudah maii itu tempat kepayahan
dan tidak adalah kampung sesudah dunia itu. selain sorga atau neraka"(l).
Pada Allah tempat memohonkan pertoiongan!

F E N J E L A S A N : a r t i s u - u l - k h a t i m a h .

Kalau anda bertanya: bahwa kebanyakan mereka itu. takutnya adalah ke¬
pada su-ul-khatimah, maka apa arti su-ul-khatimah itu?
(i) Dirawikan Al-6aihaqi dari rmavai Al-Hasan. dan seorang ^haliahjt Njhi sau dan

telah disebutkan dahulu pada Tercelanya Duma".
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Ketahuilah, bahwa su-ul-khatimah itu ada dua cingkai. Salah satu dari-

padanya lebih besar dari yang lain.
Adapun tingkat yang besar, yang mcndahsyatkan, bahwa mengerasi alas
hati, ketika sakaratui-maui dan lanir ke-huru-hara-annya, adakalanya oieh
keraguan dan adakalanya oleh kcingkaran. Lalu ruh (nyawa) diambil
dalam keadaan kerasnya keingkaran atau keraguan. Maka ikatan keingkar-
an yang mengerasi alas hati itu, menjadi dinding (hijab) di antaranya dan
Allah Ta’ala untuk selama-lamanya. Dan yang demikian menghendaki
akan kejauhan yang terus-menerus dan siksaan yang berkekalan.
Yang kedua, yaitu: kurang dari yang periama tadi, bahwa mengerasi atas
hatinya ketika mati, oleh kecintaan kepada sesuatu dari hal dunia dan ke-
inginan dari keinginan-keinginan dunia. Maka mcmbeniuk yang demikian
itu dalam hatinya dan menenggelamkannya. Sehingga. tidak ada lagi
daiam keadaan itu, tampac yang lapang uniuk yang Iain. Maka berkebetul-
an pengambilan nyawanya dalam keadaan yang demikian. Maka adalah
ketenggelaman hatinya dengan yang demikian itu, membalikkan kepala-
nya ke dunia. Dan memalingkan mukanya ke dunia itu.
Manakala muka telah berpaling dari Allah Ta'ala, niscaya terjadilah hijab,
Dan manakala telah lerjadi hijab, niscaya turunlah a/ab. Karena neraka
Allah yang menyala-nyala itu, tidak mengambil. selain orang-orang yang
terhijab daripada Allah. Adapun orang mu'min yang sejiihcera haiinya
dari kecintaan kepada dunia. yang terarah ciia-citanya kepada Allah
Ta’ala, maka neraka mengatakan kepadanya; "Lalulah, hai mu’min! Sinar-

mu telah memadamkan api-baraku”.
Manakala berkebelulan pengambilan nyawa dalam keadaan kerasnya ke-
ciniaan kepada dunia, maka keadaan amat berbahaya. Karena manusia itu
mati, menurut apa yang ia hidup. Dan tidak mungkin diusahakan sifai
yang lain bagi hati, sesudah mati. yang berlawanan dengan sifat yang me¬
ngerasi atas dirinya, Karena tidak berlaku pada hati, selain amal-perbuat-
an anggota badan. Dan anggota badan itu telah baiil dengan mati. Maka
batillah segala amal perbuatan. Maka tak ada harapan pada amal per-
buatan lagi. Dan tak ada harapan untuk kembali ke dunia. untuk mem-
peroleh apa yang hilang. Dan ketika itu, besarlah penyesalan. Hanya,
pokok iman dan kecintaan kepada Allah Ta’ala, apabila telah melekat

pada hati, maka itu masa yang panjang. Dan yang demikian, bertambah
teguh. dengan amal-amal shalih. Maka itu menghapuskan dari hati, akan
keadaan tersebut. yang datang bagi hati ketika mati. Kalau ada kekuatan
imannya kepada batas seberat biji sawi, niscaya iman itu mengeluarkan-
nya dari neraka, pada waktu yang sangat dekat. Dan kalau kurang dari
yang demikian, niscaya lamalah berhentinya dalam neraka. Dan kalau tak
ada imannya. selain seberat sebutir biji-bijian, maka tak dapat tidak, iman
itu akan mengeluarkannya dari neraka. walaupun sesudah ribuan lahun.
Kalau anda mengatakan; ’’Bahwa apa yang telah aku sebutkan itu meng-
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hendaki, bahwa bersegeralah neraka kepadanya, sesudah matinya. Maka
apa artinya dikemudiankan kepada hari kiamat dan ditangguhkan sepan-
jang masa itu?”.
Kelahuilah kiranya, bahwa setiap orang yang mengingkari akan azab
kubur, maka orang itu pembuat bid’ah dan ia terdinding dari nur Allah
Ta’ala, dari nur AI-Qur-an dan nur iman. Bahkan yang shahlih dari orang-
orang yang mempunyai mata hati, ialah apa yang shahih pada hadits-
hadits. Yaitu; bahwa kubur itu, adakalanya suatu lobang dari lobang-
lobang neraka atau suatu laman dari taman-taman sorga. (1). Dan kadang-
kadang dibukakan kepada kubur yang diazabkan, tujuhpuluh pintu dari
neraka jahannam, sebagaimana tersebut pada hadits-hadits. Maka ketika
nyawanya bercerai dari si mati, lalu turun padanya bala-bencana, kalau
ia celaka dengan su-ul-khatimah. Hanya bermacam-macam jenis azab itu.
dengan bermacam-macam waktu. Maka adalah pertanyaan malaikat
Munkar dan Nakir ketika diletakkan orang yang mati itu dalam kubur (2)
dan penyiksaan sesudahnya. (3). Kemudian perdebatan pada hitungan
amaJ (hisab amal). (4), Dan lersiamya di hadapan orang banyak. yang
menyaksikan di hari kiamat. Sesudah itu, babaya pada titian shiratul-
mustaqim. Yaitu; malaikat-malaikat penjaga neraka (az-zabaniyah). Sam-
pai kepada penghabisan apa yang tersebut pada hadits-hadits. Maka se-
nantiasalah orang yang celaka itu bulak-balik dalam semua keadaannya, di
antara berbagai macam azab-siksaan. Dan diazabkan dalam jumlah hal-
keadaan itu. selain orang yang dilindungi oleh Allah dengan rahmatNYA.
Jangan anda menyangka, bahwa tompat iman itu dimakan oleh tanah.
Akan tetapi. tanah mcmakan semua anggoia badan dan dihancurkannya,
sampai datang waktunya. Maka berkumpullah bahagian-bahagian badan
yang telah cerai-berai. Dan dikembalikan nyawa kepadanya. di mana nya-
wa itu adalah tempatnya iman. Dan nyawa itu. sejak dari waktu mati.
sampai kepada dikembalikan, adakalanya: dalam perut burung hijau, yang
tergantung di bawah ‘Arasy, jikalau nyawa itu berbahagia. Dan adakala¬
nya dalam keadaan yang berlawanan dengan keadaan di atas, jikalau kita
berlindung dengan Allah-ada nyawa itu tidak mendapat kebahagiaan.
Kalau anda bertanya; ”Apa sebabnya yang membawa kepada su-ul-khati-
mah? Maka ketahuilah. bahwa sebab-sebab keadaan ini. tidak mungkin

dihinggakan dengan uraian. Akan tetapi, mungkin diisyaratkan kepada
kumpulannya. Adapun kesudahan dengan keraguan dan keingkaran. maka
terbatas sebabnya pada dua perkara:
Pertama: tergambar kesudahan itu scrta sempurnanya wara' dan zuhud
dan sempuntanya kebaikan pada amal-perbuatan, seperti orang yang me-

(1) Dirawikan At-Tircnidzi dari Abi Sa'id kalanya: hadiis gharib.
(2) Telah diterangkan dahulu pada "Kaedah-kaedah I'tikad".
(3) Telah diterangkan dahulu.
(4) Telah diterangkan dahulu.
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ngerjakan bid'ah. yang ziihiid. Maka akibatnya bcrbahaya sekali. Walau
pun amal-pcrbuatannya shalih. Dan lidaklah aku maksudkan suatu maz-
hab, lalu aku katakan, bahwa; itu bid’ah. Maka penjelasan yang demikian
itu akan panjang pembicaraan padanya. Akan tetapi. aku kehendaki de-
ngan bid’ah, ialah: bahwa seseorang beri’tikad mengenai zat Allah Ta’ala.
sifatNya dan afalNya, menyalahi kebenaran. Lain ia beri’tikad mcnyalahi
apa yang sebenarnya. Adakalanya, dcngan pendapainya. dengan yang di-
pikirinya dan pandangannya. yang dengan demikian itu, ia berdebat de¬
ngan musuhnya. Kepada yang demikian. ia berpegang. Dan yang demiki¬
an itu. ia tertipu. Adakalanya, ia mengambil dengan ikut-ikutan (tacjlid)
dari orang, yang demikian keadaannya. Maka apabila telah mendekati
mati. telah menampak baginya ubun-ubun Malakul-maut dan bergoncang-
an hali. dengan apa padanya, kadang-kadang tcrbukalah baginya dalam
keadaan sakaratul-maut itu. batalnya apa yang telah dii’iikadkannya, kare-
na kebodohan. Karena keadaan mati ilu. ialah: keadaan terbukanva tu-

tup. Dan pcrmulaan sakaralnya itu daripadanya. Maka kadang-kadang
terbuka sebahagian perkara. Maka manakala batallah padanya. apa yang
telah dii’iikadkannya (diyakininya) dan ia telah bcrkeietapan haii dan ya-
kin pada dirinya. niscaya ia lidak menyangka. bahwa ia bcrsalah pada i’ti-
kad tersebut khususnya. Karena ia terbawa kepada pendapat yang balil
dan akal yang kurang. Bahkan. ia menyangka. bahwa setiap apa yang di-
i’tikadkannya itu tidak berasal. Karena tak ada padanya. perbedaan anta-
ra imannya kepada Allah dan RasulNYA dan aqidah-aqidahnya yang lain
yang benar. dengan i’tikad yang salah. Maka tersingkapnya sebahagian
aqidahnya dari kebodohan. adalah sebab batalnya aqidah-aqidahnya yang
lain. Alan karena keraguannya pada aqidah-aqidah itu.
Kaiau kebetulan keluar nyawanya pada kali ini. sebelum ia telap dan
kembali kepada pokok iman. maka berkesudahanlah baginya dengan kea¬
daan buriik (sii-u!-kha-iimah). Dan keluarlah nyawanya di atas kemusyri-
kan.Kita berlindung dengan Allah daripada yang demikian. Mereka itulah
yang dimaksud dengan firman Allah Ta'al:

(Wa badaa lahum minal-laahi maa lam yakuunuu yahlasibuuna).
Artinya; ”Dan ketika itu, jelas bagi mereka. bahwa apa-apa yang dahulu-
nya mereka tiada kira itu. memang dari Allah”. S.Az-Zumar. ayat 47.
Dan dengan firmanNYA:

(QuI hal nunabbi-ukum bil-akh-sariina -a’-maa!an: al-ladziina dialla sa’-

yuhum frl-hayaatid-dun-ya wa hum yahsabuuna annahum yuhsinuuna
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shun-'an).

Ariinya: "Katakaii: Akan Kami heriinkankah kepadamu,
yang paling rugi daiani pokerjaannya? Mereka yang icrbuang saja usaha-
nya dalam kchidupan dunia, scdangkan mcrcka mengira. bahwa mereka
melakiikan iisaha-usaha yang baik”. S.AI-Kahf, ayat 103 -104.
Dan sebagaimana kadang-kadang. lerbuka pada sakaratul-maut, sebahagi-
an keadaan. Karena, kesibukan dunia dan nafsu keinginan badan. itulah
yang mcncegah hati daripada mcmperhaiikan kepada alam malakul (alam
tinggi). Maka ia mcmbaca. apa yang pada Luh Mahfudh. supaya lerbuka
baginya keadaan yang sebcnarnya. Maka adalah contoh hal keadaan ini,
menjadi scbab bagi terbuka (al-kasyaf). Dan adalah al-kasyaf itu menjadi
sebab keraguan pada i'tikad-i’tikad lainnya.
Setiap orang yang beri’tikad mengenai Allah Ta'ala. mengenai sifai-sifat-
NYA dan af'alNYA. akan sesuatu dibalik yang sebenarnya, maka adaka-
lanya. karena ikut-ikutan (taqlid). Dan adakalanya, karena memperhaii-
kan kepada pcndapai dan pemikiran. Maka dia berada dalam bahava ini.
Zuhud dan kc-shalih-an i(u tidak mencukupi. untuk menolak bahaya ter-
sebui. Akan tetapi, tiada yang melepaskan daripadanya. selain oleh i'likad
yang hcnar. Dan orang-orang dungu dapat tersingkirkan dari bahaya ini.
Ya ni: mereka yang beriman kepada Allah. RasulNYA, dan hari akhirat.
dengan iman yang mujmal (tiada terperinci). yang meresap dalam haiinya.
Seperii: orang Arab dusun, orang-orang hitam dan orang-orang
lainnya. yang tiada terjun dalam pembahasan dan pemerhatian. Dan
mereka tidak masuk dalam ilmu kalam (ilmu ketuhanan) secara bebas.
Dan mereka tidak beriekun kepada bermacam-macam jenis orang-orang
ahli ilmu kalam (al-nmtakallmin). pada mengikuti pembicaraan mereka
itu yang bermacam-macam. Dan karena itulah Nabi s.a.w. bersabda:

o r a n g - o r a n g

a w w a m

/ ’ ■ j .

(Ak-tsaru ahiil-jannatil-buihu).
Artinya: "Kebanyakan isi sorga itu orang-orang dungu”. (1).
Karena itulah. dilarang oleh ulama salaf, dari pembahasan, pemerhatian
dan penerjunan dalam ilmu kalam. Dan pemeriksaan dari
itu. Mereka menyuruh manusia membatasi diri untuk mengimani. dengan
apa yang diturunkan oleh Allah ’Azza wa Jaila semuanya. Dan dengan
tiap apa yang datang dari secara dhahiriyah saja. Serta beri’tikad akan li-
dak keserupaan (dalam bentuk apa pun antara KAHLIO dengan makh-
luk). Mereka melarang manusia terjun dalam penia'wilan (mencari penger-
tian yang dapat dipahami pikiran). Karena bahaya pada membahas sifai-si-
fat Allah itu amat besar, halangan-halangannya menyusahkan dan jalan-

u r u s a n - u r u s a n

s e -

(!) Dirawikan Al-Bazzar dari Anas dan lelah diterangkan dahulu.
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jal;innya menyulitkan.
Dan akal inanusia untiik mcnpolahui kcagungan Allah Ta'aia iiu pendek.
Dan pciunjuk Allah Ta’aia dengan luinil-ytK/iii dari hati. dengan apa
yang mcnjadi labialnya dari keciniaan kcpada dunia itu. lerhijah (imlin-
dinal. Dan apa yang disebulkan olch para pcmbahas, dengan modal akal
pikiran mereka itu kacau dan bertenlangan. Dan hati. uniuk apa yang di-
sampaikan kcpadanya pada pcrmulaan kejadian itu mcrasa jinak. Dan de-
ngannya itu tcrsangkut. Dan i<i'(nsub (kcfanaiikiin) yang berkobar di anta-
ra manusia itu mcrupakan paku-pakii yang teguh. bagi kcpercayaan-keper-
cayaan yang diwarisi. Atau yang diambil dengan baik sangka. dari para
guru pada pcrmulaan kcadaannya. Kcmudian. tabiat manusia itu tersang-
kut dengan kcciniaan kcpada dunia. Kepada dunia. tabiat itu
dap. Dan nafsu keinginan dunia itu mencckck lehcrnya. Dan berpaling
dari kcsempurnaan berpikir. Maka apabiia pintu pembicaraan mengenai
Allah dan sifat-sifatNYA. dengan pendapal dan akal itu dibuka. serta ber-
lebih-kurangnya manusia tcniang kccerdasan. berbedanya mereka pada ta¬
biat dan lobanya setiap orang bodoh pada mendakwakan kesempurnaan
atau mengetahui akan hakikat kebenaran. niseaya terlepaslah lidah mere¬
ka. dengan apa yang terjadi. bagi setiap orang dari mereka. Dan mc-
nyangkutlah yang demikian dengan hati orang-orang yang memperhalikan
kcpada mereka. Dan tcgiihlah yang demikian, dengan lamanya kejinakan
hati pada mereka. Lalu tcrsumbatlah sccara kesehiruhan, jalan kelepasan
kcpada mereka. Maka adalah kcselamatan niakhluk itu. dengan
bukkan mereka dengan amal shalih (perbuatan yang baik). Dan tidak
meinbawa mereka, kepada apa yang di luar dari batas kesanggupan
k a .

Akan tetapi. sekarang tclah menurunlah tali kekang dan telah berkem-
banglah kesia-siaan. Setiap orang bodoh menempatkan diri yang berse-
suaian dengan pembawaannya, dengan sangkaan dan terkaan. Dia berke-
yakinan. bahwa yang demikian itu ilmu dan yang meyakinkan. Dan itu
i m a n

ri terkaan dan uret-uretan itu ilmul-yaqin dan '(iinul-ya</in. Dan akan anda
kelahui beritanya sesudah .seketika. Dan sayogialah dinyanyikan mengenai
mereka itu. ketika tersingkapnya tutup:

Engkau baikkan sangkaan.
dengan hari-hari. karena ia berbuat baik.
Dan engkau tidak takut akan keburukan,
apa yang didatangkan olch taqdir.

Engkau disclamatkan oleh malam-malam.
lalu engkau terlipu dengan demikian.
Dan ketika jernihnya malam-malam,
datanglah kekeruhan

.Ketahuilah dengan keyakinan, bahwa setiap orang yang memperbedakan

mengha

m e n v i -

m e r e -

yang murni. la menyangka. bahwa apa yang terjadi pada dirinya. da-
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yang penuh sangkaan dengan Allah, RasulNYA dan kitab-kitabNYA
dan terjun cialam pembahasan, maka sesungguhnya ia inenempuh bahaya
ini. Contohnya adiilah scperti orang yang pecah kapalnya dan dia dalam
pukuian omhak. la dilcmparkan oleh ombak ke ombak. Kadang-kadang.
berbelulan ia dilcmparkan kc paniai. Dan yang demikian itu jauh dari ke-
jadian. Dan yang banyak terjadi. dia itu binasa.
Setiap orang yang turun kepada suatu aqidah. yang diperolehnya dari para
pcmbahas. dengan modal akan pikiran mereka, adakalanya bersama dalil-
dalil. yang diuraikannya dalam kefanatikan. Aiau tanpa dalil-dalil. Maka
jikalau dia itu ragu padanya. niscaya dia itu periisak Agama. Dan jikalau
ia percaya dengan yang demikian. maka dia itu mcrasa aman dari rencana
Allah, feriipu dengan akalnya yang kurang. Dan setiap orang yang tcrjim
dalam pembahasan. maka ia tidak ceriepas dari dua hal ini. Kecuali. apa-
bila ia mclampaui batas-batus yang ditcrima akal pikiran. kepada ntir
mukusyafah. yang menjadi tempat lerbitnya matahari pada alam ke-vvali-
an dan ke-nabi-an. Dan yang demikian itu adalah belerang merah (1).
Dan di manakah nuidah diperoieh? Dan yang selamat daripada bahaya
ini. ialah: orang dungu dari orang awwain. Atau mereka yang disibukkan
oleh takutnya kepada neraka, dengan mentha'ati Allah. Maka mereka ti¬
dak teriun pada perbualan yang tidak penting ini.
Maka inilah salah satu sehab yang membahayakari pada su-ul-khinini,ili.
Adapun sebab kcdiia. yaitu; kelemahan iman pada pokok. Kcniudian. ko-
cintaan kepada dunia. menguasai haii. Dan manakala lemahlah iman. nis¬
caya iemahlah kecintaan kepada Allah Ta'ala dan kuatlah kccintaan kepa¬
da dunia. Lalu jadilah. tidak ada lagi tempat dalam hati untuk niencintai
Allah Ta'ala. Selain dari segi; kata hati. Dan tak lahir haginya bekas pada
menyalahi hawa-nal'su dan berpaling dari jalan setan. Maka yang demiki¬
an itu mewarisi kebinasaan pada mengikuti nafsu-syahwat. Sehingga gelap-
lah hati. kesat dan hitam. Dan bcrtindis-lapis kegelapan hawa nafsu ke
atas hati. Maka senantiasalah padam nur iman yang ada padanya. di atas
kelemahannva itu. Sehingga jadilah yang demikian itu tabiat dan karat.
Maka apabiia datang sakaratul-maul. niseaya bertambahiah kccintaan ilu.
Ya'ni: kccintaan kepada Allah ilubcrtambah leniah. karena apa yang tam-
pak dari perasaan berpisah dengan dunia. Dan dunia itu kecintaan yang
mengerasi atas hati. Laiu hati itu mcrasa pedih dengan perasaan perpisahan
dengan dunia. Dan ia mclihal yang demikian dari Allah. Maka tergerak-
lah hatinva dengan mengingkari apa yang ditakdirkan kepadanya. dari kc-
matian. Dan tiada mcn\ukai yang demikian. dari segi. bahwa dia itu dari
Allah. Maka ditakuti akan berkobar dalam batinnya akan kemarahan ke¬
pada Allah, ganti dari kceintaannya. Sebagaimana orang yang mcneintai

i m a n

(1) Maksudnya: siikar diperoleti, sobahnya bderang itu pada umumnya kuning warnarya.
Scperti dalam bahasa kila: gagak pulih alau kuda benamluk.
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anaknya, dengan kecintaan yang lemah. Apabila anaknya itu mengambil
hartanya, yang lebih dikasihinya dari anaknya dan dirusakkannya, niscaya
berbaliklah kecintaan yang lemah itu kcpadakemarahan. Maka jikalau ber-
betulan keliiar nyawanya pada delik itu. yang icrguris padanya gurisan ini,
niscaya berkesudabanlah baginya dengan kebunikan (su-ul-khatimah).
Dan binasalah ia uniuk selama-lamanya. Dan sebab yang membawa kepa-
da kesudahan yang seperli ini. ialah: kerasnya kecintaan kepada dunia.
kccenderungan kepadanya dan gembira dengan sebab-sebabnya. Serta ke-
leraahan iman. yang memastikan kelemahan kecintaan kepada Allah Ta-
'ala. Maka siapa yang memperoleh dalam hatinya kecintaan kepada Allah,
yang lebih keras dari kecintaan kepada dunia. walaupun ada juga kecinta-
annya kepada dunia, maka dia itu lebih jauh dari bahaya tersebut.
Kecintaan kepada dunia itu. kcpala (pokok) seiiap kcsalahan. Dan itu pc-
nyakit yang melumpuhkan. Dan telah meratai kepada segala jenis manu-
sia. Dan yang demikian itu semuanya. karena sedikitnya ma’rifah kepada
Allah Ta’ala. Karena tiada yang mencintai akan Allah, selain orang yang
mengenaliNYA. Dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman:

(Oul in kaana aa-baa-ukum wa abnaa-ukum wa ilchwaanukum wa azwaa-
iukum wa-'a-syiiratukum wa-amwaa!uniq-taraftumuuhaa wa tijaaratun

akinu tar-dlaunahaa ahabba ilaikum mi-
sabiilihi. fa tarabbashuii hattaa ya’-

takh-syauna kasaadahaa wa masa
nal-laahi wa rasuutihi wa jihaadin fii
liyal-laahii bi-amrihii).
Artinya: !'Katakan: Kalau bapa-bapanui, anak-anakmu. sauclara-saiiclara-
mu percmpuan-percmpuanimi, kaum kcluargamu. kekayaan yang kamu
perolch perniagaan yang kanui kuatiri mcnanggung rugi dan tempat tmg-
gal yang kainu sukui; kalau semua itu lebih kamu cintai dan Allah dan
RasulNYA dan dari berjuang di jalan Allah, tunggulah sampai Allah men
datangkan perintahNYA. S.At-1 aiibah. ayat 24.
Jadi maka setiap orang vaiig bprpisah nyawanya, p
ingkaran hatinva kepada Allah Ta'ala clan labir kemarahan kepada perlni-
atan Allah dengan hatinya. pada terpisahnya di antara dia dan isterinya.

adalah kematiannya itu,

dimarahi oleb Allah Ta'ala dan ber-

acla keadaan delik ke

hartanya dan lan-lain yang ciikasiliinya.
merupakan kedatangan kepada yang l....
pisah dengan apa yang dikasihinya. Maka ia datang kepada Allah, sebagai
datangnya hamba yang dimarahi. yang lari dari tuannya. apabila la datang
kepada tuannya itu. karena lerpaksa. Maka tidak lersembunyi lagi. apa
vang berhak ditcrimanva, dari kchinaan clan hukuman.
Adapun orang vang mati di atas kecintaan kepada Allah, maka orang itu
datang kepada Allah Ta'ala. sebagai datangnya hamba yang berbuat baik.

kesulitan-kesulitan perbiial-

n i s c a v a

yang rindu kepada tuannya. yang mcnanggung
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an dan kesukaran-kesukana perjalanan, karena mengharap bertemu de-
ngan tuannya. Maka tidaklah tersembunyi. apa yang dijumpainya dari ke-
senangan dan kegembiraan, dengan semata-mata bertemu ilu. Lebih-lebih
dengan apa yang berhak diterimanya. dari kelemah-lembutan pemuliaan
dan kecemerlangan penikmaian.
Adapun kesiulahan keclua {al-khaiimali an- nuniyah). yang kurang dari
yang pertama itu dan tidak menghendaki kepada kekekalan dalam neraka,
maka ia mcnipunvai juga diia sehab.
Yang periaimi. banyak perbuatan maksiat. walau imannya kuat.
Dan yang sum lagi (yang kediial. lemahnya iinan. walau pun scdikit per¬
b u a t a n m a k s i a t .

Yang demikian itu, karena berbuai perbuatan maksiat ilu. sebahnya ialah:
kerasnya iiafsu-syahwal dan melekatnya di hali. discbabkan banyaknya ke-
jinakan hati dan kehiasaan atas yang demikian. Dan scmua yang suka hati
maniisia kepadanya. dalam umurnya. akan kembali ingalannya kepada hati-
nya ketika ia niati. Kalau kecenderungannya itu lebili banyak kepada per¬
buatan tha'at. niseaya adalab kebanyakan yang hadlir kepada hatinya.
ingatan tha'at kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kecenderungannya Icbih
banyak kepada perbuatan maksiat. niseaya banyaklah ingatan kepada per¬
buatan maksiat itu pada hatinya. ketika maii. Miika kiidang-kadang diam-
bil nyawanya ketika kerasnya nafsu keinginan kepada dunia dan kepada
perbuatan maksiat. Lalu terikat hatinya kepada \ang demikian. Dan ia
menjadi terhijab (terdinding) dari Allah Ta'ala. Maka ortiiig yang tiada
meflgerjakan dosa. selain sekelumit. scsiidah sekeluntit. niscava ia lebih
jauh dari bahaya itu. Dan orang yang tiada sekali-kaii mengerjakan dosa,
maka dia itu jauh sekali dari bahaya itu. Dan orang yang hanyak perbuat¬
an maksiatnya dan lebih banyak dari perbuatan tha'ainya dan hatinya
lebih senang dengan perbuatan maksiat itu dari perbuatan tha'at, maka
bahaya itu besar sekali terhadap dirinya.
Akan kami perkenalkan ini dengan suatu contoh. Yaitu: sesunggiihnya
tiada tersembunyi kepada anda. bahwa manusia itu bermimpi sewaktu
tidur, sejumlah hal-keadaan yang diketahuinya sepanjang umurnya.
Sehingga dia itu bermimpi, sesuai dengan yang dilihatnya sewaktu ia jaga.
Dan sehingga anak yang mendekati dewasa (al-murahiq) yang bermimpi
dengan keluar maninya (al-ihtilam). niseaya tidak akan mcmimpikan
bentuk bersetubuh, apabila ia belum pernah bersetubuh dalam jaganya.
Dan kalau tetap ia dalam beberapa waktu, seperti yang demikian. niseaya
ia tiada akan melihai dalam mimpinya akan bentuk bersetubuh. Kemudi-
an, tiada tersembunyi lagi, bahwa orang yang menghabiskan umurnya
mempelajari ilmu fikih, niseaya akan bermimpi hal ihwal yang menyang-
kut dengan ilmu dan ulama, lebih banyak daripada yang dimimpikan oleh
seseorang saudagar, yang menghabiskan umurnya dalam perniagaan. Dan
seorang saudagar yang bermimpi tentang hai-ihwal yang menyangkut
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dengan perniagaan dan sebab-sebabnya itu lebih banyak dari yang dimim-
pikan oleh seorang dokter dan seorang ahli fikih (al-faqih). Karena,
limbul dalain keadaan tidur itu. apa yang telah dihasilkannya, bersesuaian
dengan hati, dengan lamanya kejinakan hati atau dengan salah satu sebab-
sebab I a i n .

Mati itu menyerupai tidur. Akan teiapi. diatas dari tidur. Akan tetapi,
sakralul-maut dan yang mendahuluinya dari kepingsanan itu mendekati
tidur. Maka yang demikian itu, menghendaki leringatnya yang dibiasakan
oleh hati. Dan kembalinya kepada hati. Dan salah satu sebab yang
menguatkan berhasilnya ingatan itu daiam hati, ialah: lamanya kejinakan
hati dahulu kcpadanya. Maka lamanya kejinakan hati dengan perbuatan-
perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan tha'at juga, menguatkan yang
demikian. Dan yang demikian itu berlainan pula antara tidurnya orang-
orang shalih dan orang-orang fasik. Maka adalah kerasnya kejinakan hati
itu menjadi sebab untuk lergambarnya benluk yang kcji dalani hatinya.
Dan cenderung jiwanya kepadanya. Lalu kadang-kadang nyawanya diam-
bil di alas yang demikian. Maka adalah yang demikian itu menjadi sebab
buruk kesudahannya (su-ul-khatimah). Walau pun pokok iman masih ada.
menurut yang diharapkan ke-ikhlas-annya pada yang demikian.
Sebagaimana apa yang terguris di hatinya waktu jaga. sesungguhnya itu
terguris dengan sebab khas (yang khusus), yang diketahui oleh Allah
Ta’ala. Maka seperti demikian juga, bagi masing-masing tidur itu mempu-
nyai sebab-sebab pada sisi Allah Ta'ala. Sebahagiannya kita ketahui dan
sebahagiannya tidak kita ketahui. Sebagaimana kita ketahui, bahwa yang
terguris di hati itu berpindah dari sesuatu. kepada yang bersesuaian
dengan dia. Adakalanya, disebabkan keserupaan. Adakalanya, disebab-
keberlawanan. Dan adakalanya, disebabkan keberbandingan. Dengan
adanya telah datang kepada pancaindra dari yang demikian.
Adapun disebabkan keserupaan, maka dengan sebab memandang kepada
suatu yang cantik, lalu teringai kepada yang cantik, yang lain.
Adapun disebabkan keberlawanan, maka dengan melihat kepada yang
cantik, lalu teringat kepada yang buruk. Dan memperhatikan tentang
sangat berlebih-kurangnya diantara keduanya itu.
Adapun disebabkan keberbandingan, maka dengan melihat kepada seekor
kuda yang telah dilihatnya sebelumnya, serta seorang insan. Maka ia
teringat akan insan itu.
Kadang-kadang yang terguris di hati itu berpindah dari sesuatu kepada
sesuatu yang lain. Dan ia tidak tahu segi kesesuaiannya. Dan adalah yang
demikian itu, dengan suatu perantaraan dan dua perantaraan. Seperti ia
berpindah dari sesuatu yang pertama, kepada sesuatu yang kedua. Dan
dari padanya kepada sesuatu yang keliga. Kemudian, ia lupa kepada yang
kedua. Dantakada kesesuaian antara yang ketiga dan yang pertama. Akan
tetapi, ada kesesuaian antara yang ketiga dan yang kedua. Dan antara
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yang kcdua dan yang pertama. Maka seperti demikian’juga, bagi perpin-
dahan gurisan-gurisan hati dalam tidur itu mempunyai sebab-sebab, dari
jenis ini. Dan seperti yang demikian juga, keiika sakaratul-maut.
Maka di alas dasar ini dan ilmu ilu pada Allah bahwa orang, yang peker-
jaan menjahit adalah lerbanyak kesibukannya. maka anda akan melihat,
b a h w a orang itu menunjukkan kepada kepalanya, seakan-akan
mengambil jaruin penjahit, untuk dia menjahit dengan jarum penjahit itu.
Dan ia membasahkan anak jarinya. yang menjadi kebiasaan baginya,
dengan sarung jari. la mengambil kain sarung dari atasnya. Diukur dan
dijengkalinya. Seakan-akan ia akan berbuat menceraikan kain
Kcmiidian. ia memanjangkan tangannya kepada gunting.
Siapa yang menghendaki untuk mencegah gurisan halinya kepada berpin-
dah pada perbuatan maksiat dan nafsu-syahwat. maka tiada jalan baginya.
selain bcr-mujahadah sepanjar umur. untuk memisahkan dirinya dari yang
demjkian. Dan pada mencegah nal'su-syahwatnya dari hati. Maka ini ada¬
lah kadar yang masuk di bawah ikhtiar (usaha). Dan selalu rajin kepada
kebajikan dan melepaskan diri dari kejahatan adalah alat dan simpanan
untuk kclika sakaratul-maut. Sesungguhnya manusia itu akan mati, di atas
apa yang la hidup. Dan akan dibangkitkan di atas apa yang ia mati.
Karcna itulali. dinukiikan dari keadaan seorang tukang jual buah-buahan,
bahwa dia diajarkan (di-talqin-kan) ketika akan mati, dua kaiimah syaha-
dah. Lalu tukang jual buah-buahan ilu menjawab: lima, enam, empar.
Adalah jiwanya sibuk dengan hitungan yang selalu dikerjakannya sebelum
m a t i .

Sebahagiaii kaum berilmu ma'rifah (orang-orang 'arifin) dari ulama-ulama
terdahulu. mengatakan: "Arasy itu suatu permata yang nurnya gilang-
gemilang. Maka tiadalah harnba itu di atas suatu keadaan. melainkan
tercaplah sepertinyapada 'Arasy, di atas bentuk yang ada padanya. Maka
apabila hamba itu pada sakaratul-maut. niscaya tcrbukalah bentuknya dari
Arasy. Kadang-kadang ia melihat dirinya diatas bentuk maksiat. Dan

seperti itu juga. lerbuka baginya pada hari kiamat. Lalu ia melihat keada¬
an dirinya. Maka ia mengambil dari malu dan takui, akan sifat yang
m u l i a .

l a

sarung i tu .

Dan apa yang disebutkan oleh orang arifin tadi itu benar!
Dan sebabnya mimpi yang benar itu mendekati yang demikian.
Sesungguhnya orang yang tidur itu mengetahui apa yang akan ada. pada
masa mendatang, dari membaca Luh-Mahfudh. Dan itu adalah sebahagi-
an dari nubuyvwah (kenabian).

Jadi. su-ul-khatimah itu kembali kepada hal-keadaan hati dan masuknya
gurisan-gurisan hati, Dan yang membalik-balikkan hati, ialah: ALLAH,
Dan kebetulan-kebetulan yang menghendaki kepada buruknya gurisan-
gurisan hati itu tidak masuk di bawah usaha, secara keseluruhan. Walau
pun ada penibekasan karena lamanya kejinakan hati padanya.
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Maka dengan ini, sangatlah takmnya orang-orang arifin kcpada su-ut-
khatimah. Karcna jikalau manusia mengingini. bahwa lidak mdihai dalani
mhnpinya, selain hal-ihwal orang-orang shalih dan hal-ihwal iha'ai dan
ibadah, niscaya sukariah yang dcmikian kcpadanya. Waiaiipun banyaknya
ke-shalih-an dan rajin pada kc-shalih-an ilu. lermasuk yang mcmbckas
padanya. Akan tetapi, kegoncangan-kegoncangan ktiayalan itii,
keseluruhan, tidak masuk di bawah kcndalian. Walaupun biasatiya ada
kesesuaian. apa yang lampak dalam tidur iiu, dcngan apa yang biasanya
dalam )aga. Schingga aku nicndcngar Syaikti Ahii Ali Al-laiiniad/i r.a.
menyifatkan (menerangkan) kcpadaku. wajibnya kcbagiisan adab scorang
nuirid bagi gurunya (syaikhnya). Dan bahwa lidak ada dalani haiinya,
penentangan bagi setiap apa yang dikalakan olch syaikhnya
ada pada lidahnya pertengkaran dcngan gurunya. Syaikh Abu Ali bcrka-
ta: ”Aku ceriterakan kepada guruku Abil-Oasim Al-Kirmani akan mimpi-
ku. Aku mengaiakan: "Aku bcrmimpi. bahwa luan guru mcngaiakan
kcpadaku dcmikian
Syaikh Abu Ali meneruskan ceriicranya: "l.alu guruku Abil-Oasim Al-
Kirmani membekot aku sebulan. Bcliau lidak bcrbicara dcngan aku. Dan

s e c a r a

D a n l i d a k

Lalu aku bcrtanya. mcngapa yang dcmikian iiu?".

mengaiakan: "Jikalau tidaklah dalam baiin cngkau. pcmholchan pciuiniui-
katakan kcpada cngkau.an dan penentangan terhadap apa yang aku

niscaya tidaklah berlaku yang dcmikian alas lidah cngkau dalam iidur .
Dan benarlah apa yang dikalakan olch Syaikh Abil-Oasim Al-Kirmani iiu.
Karcna sedikitlah dimimpikan olch manusia dalam lidurnya. akan kcbalik-
an dari apa yang biasa waklu jaga pada haiinya.
Inilah kadar yang kami perbolchkan mcnycbuikannya
Mu’antatah, dari rahasia-rahasia pcrsoalan al-khaiiituih. Dan dibalik yang
dcmikian itu masuk dalam lirnti Mukasyafah.
Dan telah terang bagi anda dcngan ini. bahwa mcrasa aman dari su-ul-
khatimah. ialah; dcngan anda niclihai scgala sesuatu iiu. menurui yimg
sebenarnya. lanpa kebodohan. Dan anda halau semua umur
'atan kepada Allah, lanpa ada
bahwa yang dcmikian iiu musialiil alau sukar, niscaya tidak bnich tidak,
bahwa keraslah di alas anda kctakutaii, akan apa yang telah kcras alas
orang-orang 'arifin. Schingga dcngan sebabnya iiu, lamalah tangisan anda
dan pekikan anda. Dan tcrus-mcneruslah dcngan yang dcmikian itu.
kegundahan anda dan kckacauan pikiran anda. Sebagaimana akan kami
ceriterakan dari hal-ihwal nabi-nabi dan orang-orang salat yang shalih.

Supaya adala yang dcmikian itu salah satu sebab yang mengobarkan api
k e t a k u t a n d a r i h a t i a n d a .

Sesungguhnya anda mengetahui dcngan ini, bahwa amal-perbuatan selama
seluruhnya itu lenyap, jikalau lida sclamai pada nafas yang akhir.

pada limn

d a l a m k e i h a -

kcmaksiaian. Maka jikalau anda tahu.

u m u r

pada waktu keluarnya nyawa. Dan selamatnya itu seria bergoncangnya
gelombang kegurisan-kegurisan di hati itu sukar sekali. Dan karena itulah,
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Maihraf bin Abdullah mengatakan: ’’Sesungguhnya aku tidak heran akan
orang yang binasa, bagaimana ia binasa. Akan tetapi, aku heran akan
orang yang (erlepas dari kebinasaan, bagaimana maka ia terlepas".
Dan karena ituiah. Hamid Al-Laffaf berkata: "Apabila naiklah para maiai-
kat dengan membawa ruh hamba yang mukmin, yang sudah maJi di atas
kebajikan dan agama Islam, niscaya heranlah para malaikat dari yang
demikian. Dan mereka mengatakan: "Bagaimana terlepasnya si Ini dari
dunia, yang telah rusak padanya orang-orang pilihan kita?”.
Ats-Tsuri pada sualu hari menangis. Lalu ditanyakan kepadanya: "Atas
dasar apa anda menangis?".
Bcliau menjawab: "Kami menangis di atas dosa-dosa pada suatu ketika.
Maka sekarang. kami menangis di atas Islam".
Kesimpulannya. bahwa orang yang jatuh kapalnya dalam lautan yang
dalam dan discrang oleh angin ribut dan dipukul oieh ombak, niscaya
kelepasan pada orang ini, adalah lebih jauh, dibandingkan dengan kebina¬
saan. Dan hati orang mukmin itu, lebih berat pukulannya. dibandingkan
dengan kapal. Dan ombak kegurisan-kegurisan dihati itu. lebih hesar
tamparannya, dari ombak lautan. Dan sesungguhnya yang menakutkan
ketika mail itu. iaiah kckuaiiran su-ul-khatimah saja. Dan ituiah yang di-
sabdakan Nabi s.a.w.:

(Innar-rajula la-ya’-malu bi-'amali ahtil-jannaii khamsiina sanatan. hattaa
laa yabqaa bainahu wa bainal-jannati illaa fawaaqu naaqatin fa-yukh-tamu
iahu bi maa sabaqa bihil-kitaabu).
Artinya; Sesungguhnya orang yang beramal dengan amalan penduduk
.sorga selama hmapuluh tahun. Sehingga tidak ada lagi, di antaranya dan
sorga. selain masa perhentian di antara dua kali memerah susu unia.
Maka berkesudahan bagi orang itu. dengan apa yang telah terdahulu
baginya .suratan amal". (1).
Masa di antara dua kali memerah
a m a l a n

susu unta itu. tidak termuat untuk

Akan tetapi, itu
Dan terguris sebagai guris-

yang mengharuskan ke-tidak-beruntung-
adalah gurisan-gurisan hati yang kacau-balau.
an kilat yang menyambar.
Sahl berkata: "Aku bermimpi, seakan-akan aku dimasukkan kedalam sor¬
ga. Lalu aku melihal tigaratus orang nabi. Maka aku bertanya kepada
mereka: "Apakah yang lebih kamu takuti. dari apa-apa yang kamu takuti
di dunia.". Para nabi itu menjawab: "Su-ul-khatimah!".
Oleh karena bahaya yang besar ini. maka maii syahid itu digemari orang
Dan mati secara tiba-liba itu tidak disukai.

a n .

(I) HiiUits ini lebh dilcriinpkan dahulu.
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Adapun mati sccara tiba-tiba. maka karena mati itu kadang-kadang bcrkc-
belulan kctika kcrasnya gurisan jahat dan menguasainya pada haii. Dan
hati itu terlepas dari hal-hal yang seperti itu. kecuali diiolak dengan ke-
bencian alau dengan nur-ma‘rifali.
Adapun mati syahid. maka karena mati syahid itu
pengambilan nyawa. dalam keadaan yang lak ada lagi dalani hati, sclain
kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan lelah keluar dari hati kecint.ian kepa-
da dunia, isteri. harta, anak dan semua nafsu-syahwat. Karena ia lidak
menyerbu ke barisan perang. yang menempatkan dirinya pada kemaiian.

m e n i i i a t

a d a l a l i i b a r a l d a r i

sclain karena cinta kepada Allah, mencari ke ridia-anNYA.
dunianva dengan akhirainya dan ridia dengan penjualan. yang diperiual-
bclikan olch Allah Ta'ala dengan dia. Karena Allah Ta'ala beifirman:

)

wa-a inwaalah i i in l ) i -a t iTia{Innal-laahasy-taraa ininal-mu'miniina ant'usahum
la-humul-jannah).
Artinya: "Sesungguhnya Allah tclah membeli diri dan harm orang-orang
yang beriman. dengan memberikan sorga unluk mereka". S.At-raiibati.
ayat 111.
Penjual itu-sudah pasii- lidak ingin lagi kepada baratig yang dijualnya
Telah keluar kecintaannya dari hatinya. Dan semaia-tnaia kecintaan itu
sekarang tertuju dalam hatinya kepada harga yang dimaksud.
Keadaan yang seperti ini. kadang-kadang mengerasi pada liaii dahmi seba-
hagian hal-ihwal vang lain. Akan leiapi. liada berbeiulan keluar nyawanya
pada hal keadaan itu. Maka barisan perang itu sebab bagi kehianiya
nyawa. di atas hal-keadaan yang lersehul.
Ini adalah terhaclap orang yang tiada bermaksud untiik menang. harta
rampasan dan bagus suara orang lentang kcberaniamiya (I). Maka orang

niscaya diayang ini kcadaannya. jikalau ia lerbunnh dalam peperangan.
itu jauh dari derajai yang seperti ini. sebagaimana lelah dibiikiikiin oleh
h a d i t s - h a d i t s -

Ketika telah terang bagi anda, makna su-ul-khalimah dan apa yang inen:i-
kutkan padanya.maka berbiuiilah dengan menyiapkan diri inmiknya. Maka
rajinlah berd/ikir (inengingati) akan Allah Ta'ala! Keluarkaiilah dari hati
anda. akan kecintaan kepada dunia! .lagalah anggoia lulnih anda
perbualan maksiai dan hati anda daripada berpikir padanya!
ralah kesungguhan anda daripada
maksiat dan menyaksikan orang-orangnya! Scsiingguhny;i yang demiki.m
itu juga membekas pada hati anda. Dan memalingkan kepadanya pikiian

dai i

Dan pclih;i-

perbuatan-peibuaiani n e n v a k s i k a n

(1) Hiulil' vdiin mcnoraiigkan. baliv.;i orani; yiine Icrhunuli ileiiijai' mnk-ijcl tctM-l'iit. lulnl
mcmpcrolvh ilarai.il vy.ihiil, ilirawikan Al Piikliari il,m Mii'liin
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anda dan gurisan-gurisan hati anda.
Awaslah bahwa anda menyerahkan hal itu kcpada masa nanii dan mcnga-
takan; "Aku akan menyiapkan untuk itu, apabila idah daiang al-khaiimah
(kesudahan)". Sesungguhnya setiap nafas cngkau itu kesudahan engkau.
Karena mungkin padanya akan disambar nyawa engkau. Maka inliplah
akan hati engkau pada seiiap dctik! Awaslah bahwa engkau melengahkan-
nya. akan sedetik pun! Mungkin detik itu kesudahan engkau. Karena
mungkin akan disambar nyawa engkau padanya.
Ini adalah selama engkau dalam jaga. Adapun apabila engkau tidur, maka
awaslah bahwa engkau tidur itu, selain di atas kesucian dhalir dan bathin.
Dan jagaiah, bahwa tidur itu mengerasi akan engkau. selain sesudah
banyaktah dzikir kepada Allah pada had engk
Aku tidak mengatakan pada lidah engkau. Sesungguhnya gerakan lidah
semata-mataitu lemah kesannya (membekasnya). Dan ketahuilah dengan
yakin, bahwa tiada yang mengerasi ata.s hati engkau keiika tidur, selain
apa yang biasanya ada sebclum tidur. Sesungguhnya, tiada yang menge¬
rasi pada tidur, selain apa yang biasanya telah mengerasi sebeium tidur.
Dan tidak membangkit dari tidur engkau. selain apa yang
hati engkau pada tidur engkau. Kemafian dan kebangkilan iiii
pal tidur dan jaga. Maka sebagaimana hamba itu tidak tidur.
apa yang telah mengerasinya pada Jaganya dan ia tidak jaga (bangun dari
tidur), selain di atas apa, ia berada dalam tidurnya, maka seperli'demiki-
anlah, manusia itu tidak akan mati, selain di atas apa vang ia hidup pada¬
nya. Dan ia tidak akan dibangkitkan. selain di alas apa. yang ia mati
padanya. Yakinilah dengan tegas dan yakin. bahwa kemalian dan kebang-
kitan itu dua keadaan dari hal-hal keadaan engkau. Sebagaimana tidur
dan jaga itu dua keadaan dari hai-hal keadaan engkau. Dan pcrcayaiah
dengan ini. dengan pembenaran dengan i'likad hati. jikalau engkau tidak
ahli untuk menyaksikan yang demikian. dengan 'ainui-vaqin dan
l i h a t a n h a t i !

Intiplah nafas engkau dan deiik-detik engkau! Dan jagaiah diri engkau.
daripada melupakan kepada Allah sckejap mata pun! Maka sesungguh¬
nya, apabila engkau berbuat setiap yang demikian itu, niseava engkau
berada dalam bahaya besar. Maka bagaimana apabila engkau tidak
berbuat? Manusia itu semua dalam kebinasaan, selain
b e r i l m u . D a n

a u .

m e n g e r a s i a t a s

m c n y e r u -

s e l a i n d i a l a s

nur peng-

orang-orang vang
orang-orang yang berilmu itu semua dalam kebinasaan.

selain orang-orang yang ber-amai. Dan
semua dalam kebinasaan. selain

orang-orang yang heramal iiu

orang-orang yang ikhlas. Dan orang-
orang yang ikhlas itu dalam bahaya besar,
Ketahuilah, bahwa yang demikian itu tidak mudah alas engkau, selama
engkau tidak merasa cukup dari dunia. sekadar yang penting bagi engkau.
Dan yang penting bagi engkau itu, ialah: makanan. pakaian dan cempal
linggal. Dan yang lain dari itu semua adalah hal kelehihnn (ddak perlu).
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Dan yang penting dari makanan, ialah: yang dapat menegakkan tulang
pinggang cngkau dan menyumbai nyawa engkau dari keluar. Maka sayo-
gialah bahwa pengambilan cngkau ilu. sebagai pengambilan orang yang
sangal mcmerlukan. yang tidak begiiu suka kepadanya. Dan tidak ada
kcinginan cngkau kepadanya,lebih banyak dari keinginan cngkau pada
membuang air besar cngkau (ber-qadla-hajat). Karena, tiada berbeda,
antara memasukkan makanan dalam perul dan mengeluarkannya dari
pcrul. Keduanya itii penting pada labiat kejadian manusia. Dan sebagai-
mana tidaklah membuang air besar itu lermasuk cita-cita engkau yang
menyibukkan haii cngkau, maka tiada sayogialah bahwa mengambil
makanan itu lermasuk dari cita-cita engkau. Da kclahuilah. bahwa jikalau
adalah cita-cita engkau ilu apa yang masuk kedalam perut engkau. maka
nilai engkau itu apa yang keluar dari perut engkau.
Apabila tidak ada maksud engkau dari makanan. selain taqwa kepada
ibadah kepada Allah Ta’ala. seperti maksud engkau dari membuang air
besarcngkaii. maka tanda yang demikian itu lampak pada tiga hal dari
makanan engkau. yaitii: pada wakiunya, kadarnya dan jeiiisnya.
Adapun waktii, maka sekurang-kurangnya bahwa diciikupkan pada sehari
scmalani. dengan salu kali. Maka dibiasakan berpuasa.
Adapun kadarnya. maka bahwa tidak lebih dari seperiiga perut.
Adapun jenisnya, maka tidak dicari makanan yang enak. Akan tetapi.
dicukupkan dengan apa yang kebetulan ada.
Jikalau cngkau sanggup di atas tiga keadaan ini dan gugur dari engkau
perbelanjaan nafsu keinginan yang enak-enak. niscaya sangguplah engkau
sesudah itu. pada meninggalkan harta yang diragukan halalnya (harla
syubhal). Dan memungkinkan engkau. bahwa engkau tidak makan, selain
dari yang halal. Sesungguhnya yang halal itu sukar dan tidak menyempur-
nakan semua keinginan nafsu.
Adapun pakaian engkau. maka adalah maksud engkau dari padanya.
ialah: menolak panas dan dingin dan menuiupi aurat. Maka setiap apa
yang menolak kedinginan dari kcpala engkau, walau pun dengan pcci.
yang harganya seperenam dirham, maka engkau mencari yang lain dari
itu. tnerupakan hal yang berkeiebihan dari engkau. yang menyia-nyiakan
m a s a

yahan pada menghasilkannya. Sekali dengan usaha dan pada kali yang lain
dengan harap. dari yang haram dan harta syubhal.
Kiaskanlah dengan ini. akan apa yang dapat engkau tolakkan panas dan
dingin dari badan engkau! Maka setiap apa yang dapat menghasilkan
maksud pakaian. apabila engkau tidak merasa cukup dengan yang demiki¬
an, lantaran buruk mutu dan jenisnya. niscaya tidak adalah bagi engkau
teinpat berdiri dan kcmbali sesudalmya. Akan tetapi. adalah engkau itu
lermasuk orang yang perutnya dipenuhi oleh tanah.
Seperti demikian pula lempat lirtggal. Jikalau engkau merasa cukup

cngkau. Dan mengharuskan engkau bekerja icrus-cerusan dan kepa-
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dengan maksud dari lempat tinggal itu, niscaya mencukupilah bagi engk
langit itu menjadi atap. Dan bumi itu tempat ketetapan. Jikaiau engkau
dikerasi oleh panas atau dingin. maka haruslah engkau linggal di masjid.
Jikaiau engkau mencari tempat yang khusus, niscaya panjanglah waklu atas
engkau. Dan teralihlah kepadanya kebanyakan umur engkau. Dan umur
engkau itu adalah harta kekayaan engkau. Kemudian. jikaiau mudah bagi
engkau. lalu engkau maksudkan dari dinding itu. selain dari untuk
mendindingi di antara engkau dan mata orang. Dan dari atap. selain dari
untuk menolak hujan. Lalu engkau meninggikan dinding dan menghiaskan
atap-atap. Maka engkau terjatuh dalam jurang. yang menjauhkan
kemungkinan engkaudapal mendaki daripadanya.
Begitulah semua kepentingan

a u

urusan engkau, jikaiau engkau singkatkan
seperlunya saja. niscaya engkau dapat mengisikan semua wakiu untuk
Allah, Dan engkau sanggup menyediakan perbekalan bagi akhirat engk
dan bersiap untuk kesudahan engkau. Dan jikaiau engkau lampiiui batas
yang penting. kcpada lembah angan-angan. niscaya kenyanglah angan-
angan engkau. Dan Allah tidak memperduiikan pada lembah yang mana,
yang membinasakan engkau. Maka lerimalah nasehai ini. dari orang yang
sangat mcmerlukan nasehat dari engkau!
Ketahuilah. bahwa lapangan mengatur. mencari perbekalan dan menjaga
d i r i . a d a i a h u m u r

a i l

yang singkai ini. Kalau engkau dorong umur ini dari
hari ke hari. tentang menyerahkan kepada masa depan atau engkau
lengah, niscaya engkau disambar dengan tiba-tiba pada bukan
kehendak engkau. Dan lidak berpisah dari engkau, kerugian dan
penyesalan engkau. Jikaiau engkau tidak sanggup bergantung kepada -
yang telah aku berikan petunjuk, disebabkan lemahnya takut engk
karena tidak ada pada urusan kesudahan (al-khatimah) yang iclah aku
terangkan itu, mencukupi pada menakutkan engkau. maka akan kami
bentangkan kepada engkau hal-ihwal orang-orang yang takut. yang kami
harap, dapat menghilangkan sebahagian kekesatan haci engkau. Maka
sesungguhnya engkau yakini. bahwa akal pikiran nabi-nabi, wali-wali,
ulama-ulama, amal mereka dan kedudukan mereka, pada sisi Allah Ta'ala
itu, tidaklah kurang dari akal pikiran engkau, amal engkau dan keduduk¬
an engkau. Maka perhatikanlah, serta kaburnya mata penglihatan engkau
dan rusaknya mata hati engkau, tentang hal-keadaan mereka! Mengapa
bersangatan kepada mereka itu ketakutan? Dan berkepanjangan pada
mereka itu kegundahan dan tangisan? Sehingga ada sebahagian mereka itu
mati pingsan. Sebahagian mereka itu merasa dahsyat. Sebahagian jaiuh
dalam keadaan tidak menyadarkan diri. Dan sebahagiannya jatuh
tersungkur ke bumi dan meninggal. Dan tidak ragu lagi, jikaiau ada
demikian itu tidak membekas pada halt engkau. Sesungguhnya hati

w a k t u

a p a .

a u .

y a n g

o r a n g -

orang yang lalai itu seperti batu atau lebih kesat lagi. Dan sebahagian dari
batu itu sesungguhnya tatkala memancar dari padanya sungai-sungai. Dan
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sebahagian daripadanya tatkala pccah rctak. lalu keluar daripadanya air.
Dan sebahagian daripadanya. tatkala ia turun dari ketakutan kepada
Allah. Dan tidaklah Allah itu lalai dari apa yang karmi kerjakan.

PENJELASAN: hat-ihwal nahi-nahi dm malaikat-malaikai a.s. leniang
l a k u i .

Diriwayatkan 'A-isyah r.a.,bahwa Rasullulah s.a.w. apabila terjadi pero-
bahan udara dan bcrhembus angin keras, maka wajah beliau berobah.
Bcliau bangun dan bulak-ballk dalam kamar. Beliau masuk dan keluar.
Semua itu adalah karena takut kepada azab Allah (1).
Nabi s.a.w. membaca suatu ayal dari sural Al-Waqi'ah. Lalu beliau jaiuh
pingsan. Dan Allah Ta'ala berflrman;

rt '' '

(Wa kharra muusaa sha-'iqan).
Artinya: "Dan Musa jatuh pingsan". S. Al-A'raaf. ayal 143.
Rasulullah s.a.w. melihai benluk malaikat Jibril dengan meniarap. Lalu
beliau jatuh pingsan (2).
Diriwayatkan. bahwa Nabi s.a.w. apabila beliau masuk pada shalai. maka
terdengar guruh bagi dadanya. seperti bunyi guruhnya periuk tembaga (3).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a ;

'j! ! i ' f '/ /

(Maa-jaa-anii jibriilu qath-thu illaa wa huwa yar-'adu faraqan minal-jab-
baari).
Artinya: "Tiada sekalipun Jibril itu datang kepadaku, selain dia itu gemu-
ruh bunyinya. karena takut kepada Yang Maha Perkasa". (4).
Ada yang mengatakan. bahwa tatkala telah lampak atas Iblis. apa yang
lelah lampak. maka Jibril dan Mikail senantiasa menangis. Lalu Allah
menurunkan wahyu kepada keduanya: “Apakah kiranya kamu berdua
menangis setiap tangisan ini?".
Keduanya menjawab; "Hai Tuhan! Kami tidak merasa aman dari rencana
Engkau’.
Maka Allah Ta'ala berfirman: "Begitulah kiranya kamu berdua! Kamu
t i d a k m e r a s a a m a n d a r i r e n c a n a K u " .

(I) Dirawikan Al-Bukhari dnn Muslim d:irl 'Aisyah r.a.
(2) Dirawikan Al-Hazrar dari thru Abbas, dengan sanad bagus.
(3) Dirawikan Abi> Dawud dan Al-Tirmidri dan An-Nasa-i dari Abdullah bin Asy-Sykhair.
(4) Menurut Al-iraqi. beliau tidak menjumpai badits. dengan kaia-kaia demikian.
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Dari Muhammad bin At-Munkadir yang mengatakan; "Tatkala diciptakan
neraka, maka jantung para malaikat itu terbang dari tempatnya. Maka tat¬
kala diciptakan anak-anak Adam, laiu jantung itu kembali’’.
Dari Anas r.a., bahwa Nabi s.a.w. bertanya kepada Jibril:

- ' ! y ' '!>

(Maa Hi laa araa miikaa-iila yaclMiaku.’)
Artinya; "Mcngnpakah aku tidak me'lihai Mikail iiu keiawa?".
Maka Jibril nienjawah: "Mikail iru ticiak kclawa, scmenjak dicipiakan
neraka". (1).

Dikatakan. bahwa Allah Ta'ala mempmiyai nialaikai-malaikat. yang tiada
seorangpun dari mereka itu keiawa senienjak dicipiakan neraka. Karena
takut. bahwa Allah marah kepada mereka. Lalu lA meng a/abkan mereka
dengan neraka iui.
Ibnu Umar r.a. berkata: "Aku keluar bersama Rasulullah s.a.w. Sching-
ga beliau inasuk ke sebaliagian kebun mang-orang anshar. Lalu beliau
memetik buah kurmanya dan belifi makan. Maka beliau bcrsabda: "Hai
Ibiui Umarl .Mengapa engkaii lidak makan'.'".
Aku lalu menjawab; "Aku iiada keinginan uniuk memakannya".
Maka Nabi s.a.w. bersabda; "Teiapi aku ingin memakannya Dan mi pagi
kc cm|3a(. yang aku tidak merasakan inakanan dan lidak mcmpemlehnya.
Jikalau aku meminta pada Tuhanku. niscaya dibeiikaiiNYA kcpadaku.
akan kerajaan kaisar (Rumawi) dan kisra (Parsial. Maka bagaimana
dengan erigkau, hai Ibnu LHiiar, a[)ahila engkau beiada di suaiu kaiim
(golongan). yang menyembunyikaii rcveki taliunan mereka dan lemah
keyakiiian pada hali mereka?".
Ibnu Limar r.a. mcncniskan riwayainya: "Demi Allah! .Sc-naiiiiasalali kami
di lempai kami im. Dan tidak bangun betjalan .sehingga iiiiuniah ayai:3

\

A .

(Wa ka-ayyin min daabbatin laa tahmilu rizqahaa, Allaahu yarzuquhaa wa
iyyaa-kum. wa huwas-samii-ul-‘aliimu).

Artinya: "Dan berapa banyaknya binatang yang tiada membawa rezekinya
s e n d i r i .

Allah yang memberinya makan dan (memberi makan) kamu. Dan DIA
Mahamendengar dan Mahatahu". S.AI-’Ankabut. ayat 60.
Ibnu Umar meneruskan riwayainva: "Maka Rasulullah s.a.w. bersabda;

o

(I) Dirawikan Ahmad dan Ibnu Abid-Dun-ya dari Anas, dengan sanad bagu s .
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(Innal-laaha lam ya'-murkum bi-kanzil-maali wa laa bittibaa-'isy-syahawaa-
ti, man kanaza danaaniira yuriidu bihaa hayaatan faaniyatan, fa innal-
hayaata bi-ya*diHahi, alaa wa innii laa aknizu diinaaran wa laa dirhaman
wa laa akh-ba*u rizqan li ghadin).
Artinya; "Sesungguhnya Allah lidak menyuruh kamu menyimpan harta
dan tidak menuruli nafsu-syahwat. Barangsiapa menyimpan dinar (wang
cmas). yang ia maksudkan uncuk hidup yang fana, maka sesungguhnya
hidup ilu di Tangan (kekuasaan) Allah. Kelahuilah. bahwa aku tidak
menyimpan satu dinar dan satu dirham pun dan aku tidak menyembunyi-
kannya untuk rezeki bcsok". (1).
Abud-Oarda' berkata: "Adalah terdengar suara guruh jantung Ibrahim
Khalilur-rahman a.s., apabila ia bangun pada shalat, dari jarak perjalanan
satu mil, karena lakut kepada Tuhannya".
Mujahid bcrkaia: "Nabi Dawud a.s. menangis cmpat puluh hari dalam
bersujud, yang tiada mengangkat kepalanya, sampai tumbuh rumput dari
air malanya. Dan sampai ia menutupkan kepalanya. Lalu ia dipanggil;
"Hai Dawud! Adakah engkau lapar, maka engkau diberi makan? Aiau
engkau haus, maka engkau diberi minum? Atau engkau tiada pakaian
(bertelanjang), maka engkau diberi pakaian?”. Lalu nabi Dawud a.s. itu
mcmckik dcngan pekikan yang mengeringkan kayu. Maka kayu itu
terbakar dari kepanasan takutnya, Kemudian, Allah Ta’ala menurunkan
lobat kepadanya dan ampunan. Maka ia berdo'a; "Wahai Tuhan!
Jadikanlah kesalahanku dalam tapak-tanganku!". Maka jadilah kesalahan-
nya itu tertulis pada tapak-tangannya. Maka ia tidak membuka tapak-
tangannya untuk makan, minum dan lainnya, melainkan ia melihat kesa-
lahannya yang tertulis itu. Lalu membawa ia menangis.
Mujahid meneruskan riwayatnya: "Dan dibawa kepada Dawud a.s. gelas
yang berisi dua-perliganya. Maka apabila ia memegangnya, lalu ia meli¬
hat kesalahannya. Maka tidaklah diletakkannya gelas itu pada bibirnya,
sampai penuh gelas itu dengan air matanya”.
Diriwuyatkan dari nabi Dawud a.s. bahwa ia tiada mcngangkatkan kepala¬
nya kejangit. sampai ia wafat. Karena malu kepada Allah 'Azza wa Jalla.
la mengucapkan dalam munajahnya: "Wahai Tuhanku! Apabila aku ingat
akan kesalahanku, niscaya sempitlah kepadaku bumi, serta lapangnya.
Dan apabila aku ingat akan rahmatMU. niscaya kembalilah kepadaku
nyawaku. Mahasuci ENGKAU wahai Tuhanku! ENGKAU datangkan
tabib-tabib hamba ENGKAU, untuk mengobaii kesalahanku. Maka
semua mereka menunjukkan aku kepada ENGKAU. Maka siallah orang-
orang yang berpuius asa dari rahmat ENGKAU!
Al-Fudlail berkata; "Bahwa sampai kepadaku pada suatu hari. nabi
Dawud a.s. mengingati dosanya. Maka ia melompat dengan memekik dan

(1) Dirawikan Ibnu Maidawaih clan At-Baihaqi. isnad lidak dikeiahui.
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meletakkan tangannya ke atas kcpalaya. Sehingga ia sampai di bukit-
bukit. Lalu berkumpul binatang buas kepadanya. Maka Nabi Dawud
herkata: "Fulanglah. aku liada berkehendak kcpadamu! Sc'iuiigguhnya
yang aku kehendaki. iaiah setiap orang yang menangis di ata'; kesalahan-
nya. Maka ia tiada- menghadap aku. selain dengan tangisan. Dan siapu
yang tiada mempunyai kesalahan, inaka tidak dipcrbuainva akan
kesalahan dengan Dawud".
Adalah Nabi Dawud a.s.-menccla leiitang banyaknya tangisan. Beliau ber-
kata: "'I'inggalkanlah aku menangis, scbelum keluar hari tangisan,
sebeliim pcngrobekan tulang-bclulang dan nyaia terbakarnya perut. Dan
sebelum disuruhkan kepadaku, para malaikat, yang bcr.sikap kasar dan
keras. Mereka ilii tiada mendurhakai Allah, terhadap apa yang disunih-
NYA. Dan mereka herbuat akan apa yang disuruhkan"
Abdui-aziz bin Dmar berkata: "Tatkala Dawud memperoleh kesalahan.
maka kuranglah mcrdu suaranya. Lalu ia berdo'a: "Wahai Tuhankul
Bolc'hkanlah suaraku dalam kebcrsihan suara orang-orang shiddiqf".
Diriwayatkan. bahwa nabi Dawud a.s. tatkala telah lama tangisannya dan
tidak bcrmanfaat yang liemikian, lalu sempitlah baju besinya dan bersa-
ngatanlah gundah hatiiiya. Maka beliau berdo'a: "Wahai Tuhanl .Apakah
tidak ENGKAU tnerigasihani akan langisanku?"
Maka Allah Ta'ala menuriinkan wahyu kepadanya: "Hai Dawud! Engkau
lupa akan dosa engkau dan engkau ingat akan tangisan engkau".
Nabi Dawud a.s. berdo'a: "Wahai Tuhanku dan PENCiHUl.UKU! Bagai-
mana aku lupa aktin dosaku dan aku apabila memhaca kitab Zabur, nisca-
ya ia mencegah air yang mcngalir dari mengalirnya. Mcnonangkan hem-
busan angin. Dan burung menaungi aku atus kepalaku. Dan aku menji-
nakkan binatang-hinatang liar ke tempat 'haiaiku (mihrabku). Wahai
'luhanku dan PENGKULUKIJ! Maka apakah kcliaran ini yang ada di an-
t n r a k u d a n E N G K . A U ? " .

Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi Dawud: "Hai Dawud!
Ilu adalah kejinakan tha'at dan ini keliaran maksiat! Hai Dawud! Adam

ilu rnakhluk dari ciptaanKU. AKU ciptakan dia dengan TANGAN
(KEKUASAAN) KU. AKU hembuskan padanyu dari riihKU. AKU
suruh sujiid kepadanya para tiidlaikatKU. .A.KU pakaikan paclanya kain
kcniiiliaanKU. AKU letakkan mahkota padanya, dengan niahkota kemuli-
aanKU. Ia mengudu kepadaKU akan kesendirian, maka AKU kawinkan
dia dengan Haww'a hamba wanitaKU. AKU tempatkan dia dalam
sorgaKU. Maka ia berbuat maksiat kepadaKU. Lalu AKU usir dia dari
tetanggaKU, dengan tak berpakaian dan hina. Hai Dawiid! Dengarlah dari
AKU! Yang benar AKU firmankan. Engkau tha'at akan KAMI, maka
KAMI patuh kepada engkau. Engkau minla kepada KAMI, maka KAMI
berikan kepada engkau. £;ngkau herbuat maksiat kepada KAMI, maka
KAMI perlahan-lahankan kepada engkau. Dan kaiau engkau kembali

a . s .
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kepada KAMI, atas apa yang adadari engkaii. niscaya KAMI lerima akan
engkau”.
Yahya bin Abi Katsir berkala: 'Telah sampai kepada kami riwayal.
bahwa nabi Dawud a.s.. apabila ia berniaksud mcraiap. niscaya ia berhcn-
li sebelum itu selama scminggu, tidak makan makanan. tidak minum
minuman dan tidak mendekati wanila. Apabila ia sehari sebelum itu.
maka dikeluarkan minbar baginya di tanah lapang, Maka ia suruh Sulai-
man. supaya menyerukan dengan suara, yang mcminia kedatangan tamu.
dari negeri ilu dan sekelilingnya. Yaitu; dari .semak-semak. bukit-hukit.
gunung-gunung. padang Sahara, candi-candi dan biara-biara. Maka diseru-

kan padanya: "Ketahuiiah, siapa yang ingin mendengar ratapan Dawud
atas dirinya. maka datanglah!".
Yahya bin Abi Katsir meneruskan ccriteranya: "Maka datanglah binatang-
binatang liar dari padang Sahara dan biikii-bukit. Dan datanglah binatang-
binalang buas dari semak-semak. Dan datanglah binalang-binatang yang
mcnjalar dari gunung-gunung. Dan datanglah burung-hurung dari sarang-
sarangnya. Dan datanglah anak-anak gadis dari pingitannya. Dan
berkumpullah manusia untuk hari itu. Dan datanglah Dawud. lalu ia naik '
di minbar. Dan ia dikelilingi oleh Batii Israil (kaum Yahudi). Setiap baha-
gian mengelilingi nabi Dawud di atas batasnya. Dan nabi Sulaiman a.s.
berdiri seteniang kepalanya. Lalu nabi Dawud itu menuiji Tuhannya.
Maka gemparlah mereka itu dengan tangisan dan pekikan. Kemudian,
nabi Dawud a.s. menyebut sorga dan neraka. Maka matilah binatang-
binatang yang menjalar dan scgolongan dari binatang-binatang liar, bina¬
lang-binatang buas dan manusia. Kemudian. nabi Dawud menerangkan
lentang huru-harn hari kiamal dan pada nieraiapi dirinya. .Maka matilah
dari setiap macam ilu suatu golongan. Maka latkala Sulaiman melihal
banyak yang mati. lalu herkata: "Wahai ayaliku! Ayah telah merubek-
robekkan para pendengar ilu dengan setiap robekan. Dan telah mati
beberapa golongan dari Bani Israil dan dari binatang-binatang liar dan
binalang-binatang yang menjalar".
Maka nabi Dawud a.s. lalu berdo’a. Dalam keadaan dia yang demikian.
liba-tiba ia dipanggil oleh sebahagian budak Bani Israil; "Hai Dawuil! Hng-
kau terlalu cepat memima balasan dari Tuhan engkau".
Yahya bin Abi Katsir meneruskan riwayatnya: "Maka Dawud jatuh ter-
sungkur, dalam keadaan pingsan. Maka tatkala nabi Sulaiman melihal apa
yang telah mcnimpa ayahnya (nabi Dawud a.s.). lalu ia mendatangkan
lempat tidur dan dilelakkannya nabi Dawud di atasnya. Kemudian. nabi
Sulaiman menyuruh orang yang menyeru. sebagai berikul: "Ketahuiiah,
siapa yang berteman atau berfamili dengan Dawud. maka hendaklah
mendatangkan tempat tidur! Maka hendaklah membawanya di lempat
tidur itu! Scsungguhnya orang-orang yang berada bersama Dawud.
mereka itu telah terbunuh (mati) oleh menvcbulkan sorga dan neraka".
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Adalah seorang wanita mendatangkan tempat tidur dan dibawanya famili-
nya dengan tempat tidur itu, scraya mengatakan: "Wahai orang yang ter-
bunuh o!eh penyebutan neraka! Wahai orang yang terbunuh oleh
ketakutan kepada Allah!”.
Kemudian, tatkala Dawud telah sembuh dari pingsannya. lalu bangun
berdiri. Dan mclctakkan tangannya di alas kepalanya. la masuk ke rumah
ibadahnya dan dikuncikannya pintunya. Dan ia berdo'a; "Wahai Tuhan
Dawud! Adakah ENGKAU marah kepada Dawud?". Dan senantiasalah
ia bermunajah dengan Tuhannya.
Maka datanglah Sulaiman dan duduk di pintu. Dan meminta izin masuk.
Kemudian, ia masuk. Dan padanya ada roii syair (serupa dengan gan-
dum). Lalu ia berkata: "Hai ayahku! Kuatkan diri dengan ini. menurut
kehendak ayah!".
Lalu nabi Dawud a.s. memakan roti itu. masya Allah banyaknya.
Kemudian, beliau keluar. menemui kaum Bani Israil (Yahudi). Maka ia
b e r a d a d i a n t a r a m c r c k a .

Yazid Ar-Raqqasyi berkata: "Pada suatu hari. nabi Dawud a.s. keluar
kepada orang banyak. Beliau member! pengajaran kepada mereka dan
memberi berita lakut. Lalu beliau keluar kepada manusia. yang jumlahnya
empatpuluh ribu orang. Maka mati tigapuluh ribu orang dari mereka. Dan
beliau pulang dalam jumlah manusia sepuluh ribu orang lagi.
Yazid Ar-Raqqasyi meneruskan riwayatnya: "Nabi Dawud a.s. mempu-
nyai dua orang budak wanita. yang diambilnya untuk melayaninya.
Sehingga apabila datang kepadanya ketakutan dan jatuh. lalu ia gugup.
maka dua budak wanita itu duduk di atas dadanya dan di alas dua
kakinya. Karena Cakut bercerai-berai anggola tubuhnya dan scndi-sendi-
nya, lalu ia wafai nanti”.
Ibnu Umar r.a. berkata; "Nabi Yahya bin Zakaria a.s. masuk ke Baitul-
makdis. Dan dia itu berumur dclapan kali hajji (1). Lalu ia melihat
kepada orang-orang yang sedang berihadah di antara mereka. yang
memakai baju sempit Icngan, dari buiii dan wol. la melihat orang-orang
yang ahli ijtihad dari mereka. telah mengoyakkan baju yang besar leher-
nya. Dan mereka perbuat dengan baju itu seperti tali rantai. Dan mereka
mengikatkan dirinya ke lepi Baitul-makdis. Maka yang demikian itu men-
dahsyatkan Yahya bin Zakaria a.s. Lalu ia pulang kepada ibu-bapanya. I.t
melintasi anak-anak kecil yang sedang bermain-main. Mereka mengatakan
kepadanya; "Hai Yahya! Marilah kita bermain-mainl".
Yahya bin Zakaria a.s. menjawab; "Aku tidak dijadikan untuk bermain-
m a i n ” .

Ibnu Umar r.a. meneruskan riwayatnya; "Maka datanglah Yahya mene¬
mui ibu-bapanya. la meminta pada ibu-bapanya, supaya ia diheri pakaian
(t) Delapar kali ha/ji itu, artinva- dclapan lahun. Karena dalam sciahun, hajji iiu sckali

(Peny).
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biilii- Lalu ibu-bapanya bcrbual ilcmikian. Maka Yahya a.s. kcmhaii ke
Bailiil-inakdis. la metayani Baiml-niakdis itu pada siang hari. Dan ia ber-
malam sampai pagi di dalanmya. Sampai ia berumur limabclas lahun. Lalu
ia kcluar dan selalu ia tinggal di biikit-bukii dan di Icmbah-icmbah di
a i U a r a b u k i t - b u k i l i l u .

Maka pcrgilah ibu-bapa nahi Yahya mencarinya kc sana kcmari. Lalu kc-
di ianya nicngeiahui, bahwa Yahya berada di danati Al-Ardun.
mcrcndamkati kedua kakinya dalam air. Sehingga hampirlah kehausan itu
mcnycmbciihnya (membimuhnya). Nabi Yahya itu berdo'a: "Dani kemu-
liaan fiNGKAU dan dcnii kctigungan ENGKAU! Aku tiada akan
sakan kcdinginaii niinunian, scbclum aku tahu. di maiia lompatku daripa-
d a F . N G K A U " .

m e r a -

Maka ibu-bapanya nieminta. supaya ia mcmakan roti syair yang ada pada
kcduanya. Dan meniinum dari air itu. I.alu Yahva mempcrhuat yang dc-
niikian dan memberiktin kafaral dari sumpahnya. Maka ia dipiijikan scba-
gai urang yang bcrbakti (1), Dan ia dibawa pulang «!ch ibu-bapanya ke
I5aiuil-mak>dis. Dan adalah Yahya. apabila ia banguii mengerjakan shalat,
niscaya ia menangis. Sehingga mcnatigislali bersama Yahya itu. kayu dan
lanah. Dan nabi Zakaria a.s. (ayah nabi Yahya) itu jug;i menangis, dari
karena rtienangisnya Yahya. Sehingga ia pingsan.
lerus-meneruslah Yahya itu menangis. Sehingga air matanya mengoyak-
kaii daging dua pipinya. Dan tampaklah gigi gerhamnya bagi orang-orang
yang melihatnya.
Kitlaii engkau izinkan bagiku. aku perbuat sesuatu yang menutupkan gigi
gerhammti dari orang-orang yang memandangnya".
Maka Vahya a.s. mengizinkan yang demikian bagi ibiinya. Lalu ibunya
mengarnbii dua potong kain buiu. Maka diickatkannya ke dua pipi Yahva
a.s, Dan Yaliya a.s. itu apabila bangun mengerjakan shalat, niscaya
ngis. Apabila air matanya (ergeiiang pada dua potong kain bulu itu, nis-
Ciiya datang ibunya kepailanya. Lalu ia memcras kedua kain bulu itu.
Apabila Yahya a.s. melihat air maitmya mengalir di letigan ibunya. lalu ia
berdo'a; "Wahai Allah 'I'uhaku! Inilah air mataku! Inilah ibuku! Dan aku

hamhaMU dan ENGKAU yang sangat pengasih dari yang pengasih”.
Pada suatu hati. nabi Zakaria a.s. berkata kepada Yahya a.s.: "Aku ber-
mohon kepada Tiihanku. kiranya IA nieinberikan engkau bagiku. supaya
letaplah dua mataku dengaii engkau".
L a l u Y a h v a a . s .

Lalu ibunya mengatakan kepadanya: "llai anakku!

m c n a -

menjawah: "Hai ayahkul IJahwa Jtliril a.s. niembcri
kabar kepadaku. bahwa di anltira sorga dan neraka itu padang pasir, yang
lidak tiapai dilampaui. selain oleh setiap yang menangis".
Maka nabi Zakaria a.s. nienyahui: "llai anakku. nienangislah!".

(I| Arlinya: ia herb.iku kepada ihu-bapHnva, dia lidak somhong dan durliaka. sebagaimana
terstbut daiam Ai-Our-an sMarvam. a\ai 14 (Penv.)
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Nilhi Isa Al-Masih berkala: "Hai para shahabaiku! I 'akui kepada Allah

dan cin(a kepada sorga firdaus itu niewariskan kesabaraii di alas kesulitan.
Dan d i ia ha l i tu men jauhkan dar i i l un ia . Dengan sebenarnya . aku

mengatakan kepadarnu, batnva memakan svair dan lidur di .iias sampah
bersama anjine, pada mencari sorga firddiis ilu scdikii jumlah orangnya ".
Dikatakan, adalah nabi Ibrahim Klialilullali a.s.. apabila mciigingati kesa-
lahaiinya niscaya ia pingsan. Dan terdeiigar geiaran iiaiinya sejauli saiu
mil. Maka dalanglah Jibril kcp:idanya. seraya berkala: “ T u h a n m i i
menyampaikan salam kepadaniii dan herf'irman: "Adakah engkaii nielihar
khal i l i tu takut akan KHALlL i iya? " ( I ) .
Maka Ibrahim a.s. menjawab: 'Hai Jibril! Bafiwa apal’ila aku mengingati
kesiilahanku. niscaya aku lupa akan ke-teman-anku".
In i la l i hal-keadaan nabi-nabi a.s. Maka ambi l lah pert ia l ian padai iya!

Sesungguhnya mereka mahluk Allah yang lebih meiigenal (ma'iifah) akan
Allah dan sifat-sifatN'^'A. Ralimai Al lah kepada mereka sekalian dan

kepada setiap hamha Allah yang mendekalkan diri kepadaNYA (al-
muqarrabin).
Mcncukupilah Allah hagi kita. Dan sebaik-baik Yang Diserahkan urusan
k e p a d a N YA .

Ph'.NJEl.ASAN: hal-ihival para shnhahai. labi'in. .\alal dan orang-orang
shalih leniang aangainya takui.

Diriwayatkan. baliwa Abubakar Asli-Shiddiq r.a. berkala kepada burung'
"Semoga kiranya aku seperti engkaii. hai burung! Aku ndak dijadikaii
sebagai mamisia’’.
Abu Dzarr r.a. berkala; "Aku mengingini. iikalau akn ini sepohon kayu
yang ditolong orang". BegiUi juga. kata Ihalhah.
Usman r.a. herkata; "Aku mengingini. bahwa aku ini apahila nraii. lidak
dibangkilkan”.
‘Aisyuli r.n herkata: "Aku mengingini. bahwa aku ini diiiipnkan orang"
Diriwavatkan. bahwa Limar r.a. jaluh ping.san dari kciakulan. apabila
mendengar suatu aval dan Al-Our-an. Maka ia dikun|ungi beherapa hari.
Dan pada suatu hari ia menganibil sepoiong jerami dari tanah. Lalu
mengatakan; "Kiranya aku ini adalah jerami ini! Kiranya lidaklah aku im
scsualti yang dischutkan orang! Kiranya adalah aku dilupakan orang!
Kir.inya aku ini, tidaklah dilahirkan olch ilniku".
Adal.ih pada wajah Umar r.a. dua garis hilam dari air mata. Dan beliau
r.a. mengatakan: "Siapa yang takut kepada Allah, niscaya ia lidak inerasa
sembiih kemarahan Allah kepadanya. Siapa yang beriaqwa kepada Allah.

fl) Khalil, njlinya* leimin disaynmit. Sabt Ibrahim di&cbut. Khahlul loh. sehagainiana
nabi Musa as. di<^but Knhmulluh. nabi Isa a.s,. disc hue Rubulluh dun luindum (Pcn\).
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niscaya tidakdiperbuatnya, akan apa yang dikehendakinya. Dan jikalau
tidak adalah hari kiamat.niscaya adalah Allah lain dari apa yang kamu

lihal". ^ Tatkala Umar r.a. incnil 'uca aval:

(Idzasy-syamsu kuwwirat. Wa idzan-nujuumiin-kadarat. Wa idzal-jibaalu
suyyirat, Wa idzai-’isyaaru-’ulh-thilat, Wa idzal-wuhuusyu liusyirat. Wa
idzal-bihaaru sujjiral. Wa idzan-nufuusu zuwwijat. Wa idzai-mau-uudatu

-ilat. bi-ayyi dzanbin qutilat. Wa idzash-shuhufu nusyirat).
Artinya: "Ketika maJahari telah digulung. Dan ketika bintang-bintang
jaluh berlaburan. Ketika gunung-gunung telah dihilangkan. Dan ketika
unta-unta betina telah ditinggalkan. Dan ketika binatang-binatang liar
dikumpulkan. Dan ketika lautan bergeiombang besar. Dan ketika diri
(manusia) dikumpulkan. Dan ketika ditanyai anak perempuan yang
dikuburkan hidup-hidup: Karena dosa apakah dia dibunuh. Dan ketika
buku-buku (lembaran) disebarkan". S.At-Takwir, ayat 1sanipai 10, maka
Umar r.a. itu jatuh tersungkur dengan pingsan.
Pada suatu hari. Umar r.a. melintasi rumah seorang insan, yang sedang
shalat dan membaca surat At-Thuur, ayat 1. Laiu beliau berhenti dan

\ .

s u

mendengar. Tatkala sampai kepada firmanNYA Yang Maha AGUNG;

(Inna-'adzaaba rabbika la-waaqi-’un. Maa lahu min daafi-in).
Artinya: "Sesungguhnya siksaan Tuhan engkau pasti terjadi. Tiada
seorang pun dapat menolaknya”. S.Ath-Thur. ayat 7dan 8. lalu beliau
turun dari keledainya dan bersandar ke dinding. Dan berhenti beberapa
waktu. Kemudian, beliau kembali kc rumahnya. Lalu sakil sebulan. yang
dikunjungi oleh manusia ramai. Dan mereka tidak tahu, apa sakitnya.
Ali r.a. berkata dan beliau baru saja memberi salam (menyiapkan) dari
shalat fajar (shalat Subuh) dan telah meninggi kegundahan hatinya dan
beliau membalik-balikkan tangannya: "Aku telah melihat para shahabat
Muhammad s.a.w. Maka pada hari ini. aku tiada melihat suatu pun yang
menyerupai dengan mereka. Sesunguhnya adalah para
berpagi hari, dengan rambut yang kusut. bermuka kuning (pucat) dan
berdebu. Diantara mata mereka itu seperti luiui kamhing (dari hekas
.lujud). Mereka pada malam hari bersujud dan mcnegakkan shalat karena
Allah. Mereka membaca Kitab Allah. Mereka membuat giliran. di antara
dahi dan tapak-kaki mereka. Maka apabila berpagi hari, maka mereka
berdzikir kepada Al lah,
bergoncangnya kayu pada hari berangin. Dan berhamburan matanya

s h a h a b a t i t u

Mereka bergoncang badannya. seperti
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dengan air mata. Sehingga basah kain mereka. Demi Allah! Maka seakan-
akan aku dengan kaum itu menjadi orang-orang yang lalai dari berdzikir
kepada Allah Ta'ala".
Kemudian, beliau bangun berdiri. Maka sesudah itu, liada terlihat lagi
beiiau tertawa, sampai ia dibunuh oleh Ibnu Muljam.
'Imran bin Hushain berkata: ”Aku ini ingin bahwa aku ini debu, yang
dihembuskan angin pada hari yang berangin kencang".
Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah r.a. berkata: ”Aku ingin bahwa aku ini
kibasy (biri-biri). Maka aku disembelihkan oleh keluargaku. Mereka
memakan dagingku. Dan mereka merasakan kuahku”.
Adalah Ali bin Al-Husain r.a. apabiia mengambil wudiu'. maka kuning
(pucat) warnanya. Maka keluarganya b'ertanya kepadanya; "Apakah ini
yang terbiasa pada engkau ketika berwudlu’?”.
Beliau mcnjawab; "Apakah kamu tahu, di hadapanku, siapa yang aku
k e h e n d a k i u n t u k b e r d i r i k a r c n a N YA ? ” .

Musa bin Mas'ud berkata: "Adalah kami. apabiia kami duduk berhadapan
dengan Ats-Tsauri, niscaya seakan-akan api telah mengelilingi kami. Kare-
na kami melihat dari ketakutan dan kegundahannya".
Mudlar Al-Oari’ pada suatu hari membaca:

t l \ Aw

(Haadzaa kitaabunaa yanthiqu 'alaikum bil-haqqi, inna kunnaa nastan-
sikhu maa kunium ta’-maluuna).
Artinya: "Inilah kilab (catatan) Kami, yang mengatakan kepada kamu,
menurut kcadaan yang sebenarnya. Sesungguhnya Kami menyuruh
menuliskan segala apa yang kamu kerjakan". S.Al-Jatsiyah. ayat 29.
Maka Abdul-wahid bin Zaid menangis, sehingga pingsan. Maka tatkala
telah semhuli. beliau berkata: "Demi keagungan ENGKAU! Aku tiada
mendurhakai ENGKALl ulch tenagaku untuk selama-lamanya. Maka
tolongiah aku dengan taufiq ENGKAU kepada menta'ati ENGKAU".
Adalah A!-Musawwar bin Makhzamah. tidak kuat untuk mendengar
atu dari Al-Our-an, karena sangat takutnya. Sesungguhnya dibacakan
padanya suatu huruf dan ayat. lalu ia memekik dengan suatu pekikan
keras. Maka ia tidak dapat iierakal (berpikir) beberapa hari. Sehingga
datanglah kepadanya seorang laki-laki dari Khats'am. Maka orang itu
membaeakan kepadanva;

s e s u -

sf. ^

(Yaunia nah-syurul-multaqiina ilar-rahmaani wafdaa. Wa nasuuqul-
mujrimiina ilaa jahannaina wirdaa).
Artinya: "Di hari itu. Kami kumpulkan orang-orang yang bertaqwa kepa-
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da Tuhan Yang Maha Pengasih, sebagai mcnyambut pcrulusan. Dan Kami
halau orang-orang yang berbuat kcsalahan kedalam ncraka secara kasur".
S.Maryam, ayai 85 -86.-
Lalu Al-Musawwar bin Makhzamah bcrkata: "Akii termasuk orang-orang

yang berbuat kesalahan. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang
bertaqwa. Ulangilah kcpadaku bacaan itu. hai qari' (pcmhaca)!
Lalu diulanginya, maka pingsanlah Al-Musawwar. Schingga ia mcninggal
dunia (kembaii ke akhirat).
Dibacakan pada Yahya Al-Bakka' (Yahya yang banyak mcnangis):

.!. * !'x ir-' ..J'. . 1r .

(Wa lau taraa idz wuqil'uu-'alaa rabbihini).
Artinya: "Dan kalau engkau lihat ketika nicrcka ditcgakkan di hadapan
Tuhan". S.Al-An'aam. ayat 30.

Maka Yahya Penangis itu memckik dcngan pckikan yang keras, yang dia
berhenti dari pekikan itu karena sakil -selam.i cmpat biilan la dikuniungi
orang dari segala penjuru kola Basrah.
Malik bin Dinar bcrkata: "Sewaktu aku bcrthawaf mciigelilingi Baiiullah
(Ka'bah). tiba-tiba aku dekai seorang anak pcrcmpuan yang kuai berilia-
dah. Ia bcrgantung pada lirai Ka'bah dan l)erdo'a: "Hai I'uhanku'
Banvaklah nafsu kcinginan. vang leiah hiking kela/atannya dan iinggal
ikutannya (akibainya)! Hai Tuhanku! Apakah lidak ada bagi ItNCKAU
pciajaran dan siksaan. selain ncraka'.’". Dan la menaiigis. Mak.i scnantia-
salah yang dcmikian. di tcnipat hcrdirinya. schingga terbit I'ajai".
Ma l i k berka ta : "Maka ta lka la aku ine l iha l yang dcmik ian . ta in aku

letakkan tanganku ke alas kepalaku. Dan dcngan incnjern aku berkata:
"Dit iadakan Mal ik oleh ibunya".

Diriwayatkan, bahwa Al-Fudlail dilihal orang pada ban Arafah (tanggal
sembilan Zulhijjah) dan orang banyak itii bcnio'a. Dan Al-rudlail itu
mcnangis, sebagai laiigisnya waniia yang kehilangan anak yang mcngha-
dapi kebakaran. Schingga. apabila niatahari nampir leibcnam. maka Al
Fudlail menggenggam janggutnya. Kcniudian. rnengangkatkan kcpalanya
ke langit dan berdo'a: "Demi kcjahaiankii pada ENCiKAU! Dan kalau
kiranya F.NGKAU ampunkan!”. Kcniudian. la berbalik bcrsama iiiamisia
r a m a i .

Ditanyakanlbnu Abbas r.a. dari hai orang-orang yang lakut Maka bciiau
menjawab: "Hati mereka disehabkan takut iiu !uka dan mala mcreka
mcnangis. Mereka mengalakan, bagaimana kami bergemhiia <iaii mai< itu
di belakang kami dan kubur itu di hadapan kami. Hari kiamiit :iii janjion
bagi kami. Di atas neraka jahannam jalanaii k.iiin. Dan di hadapan Allati
Tuhan kami. tcmpal pcrhontian kami".
Al-Hasan Al-Bashari r.a. melcwati senrang pcnuida dan pcmuda iiu teng-
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gelam dalam tertawa. Dia duduk bersama orang banyak pada suatu maje-
lis- Lalu Al-Hasan berkata kepadanya: ”Hai anak muda! Adakah engkau
l a l u i t i fi a n ? ” .

Anak muda itu menjawab: 'Tidak!”.
Al-Hasan bertanya lagi: ’’Adakah engkau ketahui, engkau berkesudahan
ke sorga atau ke neraka?”,
Anak muda itu menjawab: "Tidak!”.
Al-Hasan bertanya pula: ”Maka apakah ketawa ini?’’.
A l - H a s a n b e r k a t a :

s e s u d a h i t u ” .
”Maka anak muda itu tidak terlihat lagi ketawa

Adalah Hammad bin Abdurabbih. apabila ia duduk, maka ia duduk
dengan tidak tenang di atas kcdua tapak kakinya. Lalu ia ditanyakan: ”Ji-
kalau anda duduk tenang, ya?”.
Maka beliau menjawab: "Itu duduk orang yang merasa aman. Dan aku
tidak merasa aman. Karena aku berbuat maksiat kepada Allah Ta’ala”.
Umar b in Abd i i l - az i z r. a . berkata: "Sesungguhnya Allah menjadik
kelalaian pada hati hambaNYA, sebagai suatu rahmat. Supaya mereka
tidak mati dari karena takut kepada Allah Ta’ala’’.
Malik bin Dinar berkata: "Sesungguhnya aku bercita-dta apabila aku
mati. akan aku suriih mereka mengikatkan aku dan merantaikan aku.
Kemudian, mereka melepaskan aku kepada Tuhanku, sebagaimana dile-
paskan hamba yang lari kepada tuannya”.
Hat im al-Ashamm berkata:

a n

"Jangan engkau terperdaya dengan tempat
yang balk. Maka tiada tempat yang terbaik. selain dari sorga. Dan nabi
Adam a.s. tclah menemui dalam sorga, apa yang telahditemuinya. Dan

engkau jangan terperdaya dengan banyak ibadah! Sesunguhnya Iblis,
dah lama ia beribadah. maka ditemuinya. akan apa yang teiah ditemuinya.
Dan jangan engkau terperdaya dengan banyak ilmu! Sesungguhnya Bal’,
adalah mengetahui dengan baik akan nama Allah Yang Maha Agung.
Maka perhatikanlah. apa yang teiah ditemuinya! Dan janganlah engkau
terperdaya dengan melihat orang-orang shalih! Maka tiada seorang pun
yang lebih besar tingkatnya di sisi Allah, dari Nabi yang pilihan
Muhammad s.a.w. Dan tidak dapat diambil manfaat oleh keluarganya dan
musuhnya dengan menemuinya”
A s - S i r r i b e r k a t a :

s e s u -

a m

"Bahwa aku melihat setiap hari beberapa kali, kepada
hal-hal yang menidakkan (hal-hal yang negatif). Karena takut. bahwa ada
yang menghitamkan mukaku”.

Abu Hafash berkata: "Semenjak empatpuluh tahun yang tampau, itikadku
pada diriku. bahwa Allah memandang kepadaku dengan pandangan
marah. Dan amal perbuatanku menunjukkan kepada yang demikian”.
Ibnui-Mubarak pada suatu hari pergi kepada teman-temannya. Lalu me-
ngatakan: "Bahwa aku kemaren memberanikan diri kepada Allah. Aku
meminta kepadaNYA akan sorga".
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Ummu Muhammad bin Ka’ab Al-Oaradhi mengatakan kcpada puleranya:
”Hai anakku! Aku mengenal engkau anak kecil yang baikdan anak yang
siidah besar, yang baik. Dan scakan-akan engkau telah mendatangkan
suatu kejadian yang membinasakan. Karena apa, yang aku lihat engkau
mengerjakannya. pada malam dan siang engkau bermacam ibadah".
Anak ilu menjawab: "Hai ibuku! Aku tidak merasa aman. bahwa Allah
Ta'ala melihat kcpadaku dan aku di atas sebahagian dosa-dosaku. Maka
lA mcngutukkan aku. Dan lA bcrfirman; "Demi kemuliaanKUdan
keagunganKU, AKU tiada mengampunkan engkau”.
Al-Fudlail berkala; "Bahwa aku tidak iri hati kepada nabi yang menjadi
rasul, kepada malakat yang mendekalkan diri kepada Allah dan kepada
hamba yang shalih. Bukankah mereka itumenyaksikan akan huru-harahari
kiamat? Sesungguhnya aku iri hati kepada orang yang tidak diciptakan".
(1)-
Diriwayatkan, bahwa .scorang pemuda anshar, masuk kepadanya perasaan
takut kepada neraka. Lalu ia menangis. Sehingga yang demikian itu.
menahankannya daiam rumah. Maka datangiah Nabi s.a.w, Lalu beiiau
masuk ke tempalnya dan berpeluk-pclukkan Icher dengan dia. Lalu anak
inuda itu jatuh tersungkur daiam keadaan meninggal dunia. Maka Nabi
s . a . w. b e r s a b d a :

(Jahhizuu shaahibakuni, fa innal-faraqa minan-naari faltata kabidahu).
Arlinya: "Uruslah mayat lemanmu! Maka sesungguhnya takut dari neraka
itu menghancurkan janiungnya" (2).
Diriwayatkan dari Ibnu Abi Maisarah (3). bahwa ia apabila pergi ke
tempat lidurnya, maka ia mengatakan: "Wahai kiranya ibuku tidak
memperanakkan aku!".
Maka ibunya mengatakan kepadanya: "Hai Maisarah! Bahwa Allah Ta'ala
telah berbuat baik kepada engkau. DitunjukkanNYA engkau kepada
agama Islam".
Maisarah menjawab: "Benar! Akan leiapi, Allah telah mencrangkan
kepada kita. bahwa kita datang ke neraka. Dan tidak diterangkanNYA
kepada kita, bahwa kita kcluar dari neraka".
Dikatakan kepada Farqad As-Sabakhi: "Terangkanlah kepada kami. sesualu
yang paling menakjubkan, yang sampai kepada engkau dari kaum Bani
Israil (kaum Yahudi)!".
Farqad As Sabakhi menjawab: "Telah sampai berita kepadaku, bahwa

(1) Ini sesuai dengan ucDpan-iicapan sehelumnya, seolah-olah mereka lebih suka (idak dl-
ciplakan menjadi insun. Akan toiapi diciptakan menjadi burung dan sebagainya (Peny.)

(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Hudzuifah dan Al-Baihaqi dari Sahal
(3) Ibnu Abi Mai Sarah, arlinya: iwtik bapak Maisarah. Yaiui Maisarah.
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telah masuk ke Baitui-makdis sejumlah limaratus wanita perawan (gadis).
Pakaian mereka itu kain bulu (wol) dan tenunan bulu. Lalu mereka
borbincang-bincang (mengadakan diskusi) tentang pahala dan siksaan
Allah. Maka mereka itu mati semuanya pada satu hari”.
Adalah ’Atha’ As-Salimi dari orang-orang yang takut. Dia tidak
sorga pada Allah .selama-lamanya. la meminta pada Allah akan kema’af-
anNYA. Dan ditanyakan kepadanya dalam sakitnya;’’Apakah anda tidak
mengingini akan sesuatu?".

Maka ia menjawab: ’’Bahwa ketakutan kepada neraka jahannam, tidak
meninggalkan tempat dalam hatiku, untuk nafsu keinginan".
Dan orang mengatakan, bahwa 'Atha As-Salimi tidak mengangkatkan
kepalanya kelangit dan tidak tertawa, selama empalpuluh tahun. Dan
pada suatu hari. ia mengangkatkan kepalanya. Lalu ia terkejut dan jatuh.
Maka pecahlah dalam perulnya suatu pecahan. Ia menyentuh badannya
pada sebahagian malam. karena takut bahwa badannya itu berobah
kepada yang lebih buruk. Adalah. apabila mereka (manusia) kena angin
atau kilat atau mahal makanan. maka 'Atha' As-Salimi mengatakan: "Ini
dari karenaku. yang menimpa kepada mereka. Jikalau matilah 'Atha'.
niscaya manusia memperoleh kesenangan”.
’Atha’ berkata: "Kami keluar bersama 'Atbah Al-Ghulam. Dan dalam
rombongan kami itu orang-orang tua dan pemuda-pemuda. Mereka

gerjakan shalat fajar (shalat Shubh) dengan wudiu’ 'Isya. Tapak kaki
mereka telah bengkak, tantaran lamanya berdiri. Mata mereka telah
masuk dalam kepalanya, Kulil mereka telah melekat pada tulangnya. Dan
tinggallah urat-uratnya itu, seolah-olah tali gitar.
Mereka berpagi hari, seolah-olah kulit mereka itu kulit buah
Dan seolah-olah mereka telah keluar dari kuburan. dimana mereka
menerangkan, bagaimana Allah Ta’ala memuliakan orang-orang yang
tha at. Dan bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang berbuat
m a k s i a t .

Pada waktu mereka itu sedang berjaian kaki, ketika seorang dari mereka
itu melewati suatu tempat. lalu jatuh tersungkur dalam keadaan pingsan.
Maka duduklah para shahabatnya dikelilingnya menangis pada hari yang
sangat dingin. Tepi dahi orang itu bercucuran keringat. Lalu mereka
mendatangkan air dan menyapu muka orang itu. Maka orang itu sembuh
dari pingsannya. Dan mereka berlanya tentang keadaannya,
Maka orang itu menjawab: "Bahwa aku teringat, aku telah berbuat
maksiat kepada Allah pada tempat itu".
Shalih Al-Marri mengatakan; "Aku bacakan ayat di bawah ini kepada
seorang laki-laki dari orang-orang yang banyak ibadahnya:

m e m i n t a

m e n

m e n t i m u n .
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(Yaumil tuqallabu wujuuhuhum fin-naari yaquuluuna: yaa laitanaa -aiha’-
nallaaha wa-atha’-nar-rasuulaa).

Artinya: ”Pada hari dibalik-balik muka nicreka dalam neraka, (dan) me-
reka bcrkata: Wahai ;Alangkah baik kiranya (hcndaknya) kami patuh
(tha'at) kepada Allah dan paJuh kepada Rasul!’’. S.AI-Ahzab. ayal 66.
Lalu orang itu pingsan. Keniudian. setelah ia sembuh dari pingsannya.
lain bcrkata: "Tambahkan lagi kcpadaku. hrii Shalih! Scsungguhnya aku
dapati kesedihan".
M a k a a k u b a c a k a n :

, , .

(Kullamaa-araaduu an yakh-rujuu minhaa min ghammin-u-'iiduu fiihaa).
Artinya: "Setiap mcreka hendak keluar dari dalamnya karena kesedihan,
lantas mcreka dikcmbalikan lagi ke dalamnya”. S.Al-Hajj, ayat 22.
Lain laki-laki yang banyak ibadahnya itu jatiih tersungkur dan mcninggal
d u n i a .

Diriwayafkan. bahwa Zararah bin Abi Aufa merjgcrjakan shalat Shubuh
dengan orang banyak. Maka tatkala beliau membaca ayal:

»

V Y

(Fa-idzaa nuqira fln-naaquuri).
Artinya: "Maka ketika terompct dibunyikan”. S.AI-Muddats-tsir, ayat 8.
Lalu beliau jatuh tersungkur, dalam keadaan pingsan.
dibawakan, sudah meninggal dunia.
Yazid Ar-Raqqasyi masuk ke tcmpat Umar bin Abul-aziz. Maka Umar
bin Abdul -aziz berkata: ’’Berilah pengajaran kepadaku. hai Yazid!”.
Yazid menjawab: "Wahai amirul-mu'minin! Kctahuilah bahwa tidakliih
engkau khalifah pcrtama yang mati”.
Maka Umar bin Abdul-aziz menangis, kcmudian bcrkata: 'Tambahkanlah
pengajaran kepadaku!".
Yazid menjawab: "Hai amirul-mu’minin! Tiadalah di antara engkau dan
Adam itu bapa, selain orang yang sudah meninggal".
Maka Umar bin Abdul-aziz menangis. Kemudian ia bcrkata; "Tambahkan
lagi, hai Yazid!”.
Yazid menjawab: "Hai amirui-mu’minin! Tiadalah di antara engkau dan
antara sorga dan neraka itu tempat".
Lalu Umar bin Abdul-aziz jatuh tersungkur, dalam keadaan pingsan.
Maimun bin Mahran berkata: "Tatkala turun ayat ini:

M a k a b e l i a u
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(Wa inna jahannama ta-mau-‘iduhiim aj-ma-’iin).
Artinya; "Dan scsiingguhnya ncraka jahannam tcinpat yang lelah
dijanjikan buat mcreka semuanya". S.AI-Hijr. ayat 43.
Maka Salman Al-Ririsi memckik dan mclolakkan tangatinya di alas kopa-
lanya. la lari keluar dari rumahnya. selama tiga hari. ili niana orang-orang
tidak sanggup mengcjarinya" (I).
Dawud Alh-Tha-i melihat scorang wanila mciiangis pacla kt'pala kiiburan
anaknya. Wanita itu mengalakan: "Hai anakkii! Kiranya aku ketahiii, pi-
pimu yang mana. yang pertania-tama dimiilai oleh ulai".
Maka Dawud pings.m dan jaluh di icinpatnya.
Dikatakan, bahwa Siil'yan Ais-Tsauri sakil. I.alii dibawa ok'li penmiiuknya
kepada seorang tahib dzimmi. Tahib itu mcngatakaii: "Inilah ornng. yang
ketakutannva telah mcniuiuskan jantungnya". Komiidiaii labib liii dalang
dan mcmcgang ural-uratnya. Kcmudian, lahib ilii mengalakan: 'ridak
aku tahu. bahwa pada Agama yang bcnar. ada orang yang seperii Siifyan
i n i " .

Ahmad bin Hanihal r.a. bcrkala; "Aku bcrmohon kepada ,'\llah 'a//a wa
Jalla kiranya lA memhuka kcpadaku pinm ketakulan. .Maka dibukaNYA.
Lalu aku lakut kepada akalku. Maka aku berd<i'a: Mlai Tuhankul Seka-
dar apa yang aku sanggupi", Maka tenanglah haiiku".
Abdullah bin Amr bin Al Ash berkata: "Menangislalil Maka kalavi
engkau tidak dapal menangis, maka berhiiai iangislah! Demi ruhaii. \ang
diriku di langanNYAI Kalaii lahulah seorang kamu akan pengelalui.in.
niscaya ia berteriak. schingga piiluslah suaranya. Dan ia meiigerjakan
shalat. schingga pceahlah liilang pitiggangnya".
Seakan-akan Abdullah bin Amr bin AI-'Ash mengisyaralkan kepada
m a k n a s a b d a N a b i s . a . w. ;

y '
0 y

(Lau la'lamuuna maa a'-lamti la-dlahikliim <|aliilan wa la-bakaiium katsii-
ran) .

Artinya; ".likalau kamu tahu apa yang aku tahu. niseaya kamu lerlawa
sedikii dan menangis banyak"(2).
Al-’Anbari berkata; "Berkumpul para perawi hadits di pintu Al-I'udlail bin
'IjadI- Maka terlihat kepada mereka dari lohang dinding. Al-budlaii itu
menangis. Dan janggutnya bergoyang-goyang. Lalu Al-Fudlail berkata:
"Haruslah kamu dengan Al-Our-an! Haruslah kamu iiiengcrjakan shalat!
Berhati-hatilah kamu. tidaklah ini zaman hadits. Scsuiigguhnya ini zaman
menangis. merendahkan diri. keletapan haii dan do'a. scperli do'anya

(1) Memirul Al-Iraqi, beltau tidak mengetahui asal riwayal ini.
(2) Hadits ini sudah ditcrangkan dahulu pada "Kaeduh-kaertah i’-iii/ad ".
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orang yang karam. Scsimgguhnya ini zaman :ix’lihariiluh lisiiit cuftkon.
seinhiinyikanluh lempat eiigkaii, ohuiilah fiaii engkau. (imhiHah (ipu yang
engkaii pandang rua'nif dun linggalkunluh opa vuiig engkmi pundung
m t i n k a r ! " .

Pada sualu hari. orang melihat Al-Fudlaii bcrjatan kaki. Lain ditanyakan:
" M a u k e i n a n a ? ” -

Al-Fiidlail mcnjawab; "Tidak aku tahu”.
Adalah Al-Fudlail bcrjalan kaki ilu, untuk mdciigalikan dari kciakiitan.
Dzar bin Umar bcrianya kcpada bapanya 'Umar bin D/ar: "Apakah
kcadaan kiranya orang-orang yang alili ilmu kalam (ilmu lauhid) yang
bcrkata-kaJa? Maka tiadu scorangpiin yang menangis. Maka apabila ayah
berkata-kaia. niscaya aku mcndcngar tangisan dari seliap siidui”.
Ayahnya menjawab: "Hai anakku! Tidakiah waniia yang mcratap kcmaii-
an anak, scpcrii wanita yang nieratap. yang discwakan”.
Diccritorakan. bahwa suatu kaum (orang banvak) bcrtliri dcngan seorang
abid (yang banyak bcribadah). Abiil iiu salang menangis. I.atii orang
banyak itu berlanya; "Apakah yang membawa cngkaii maka menangis?
Kiranya engkau diberi rahmal oleh Allah".
Abid itu menjawab: "Luka yang diperoleh t)leh orang-orang vang lakui
datam hatinya".
Mereka bertanya: "Apakah luka ilu'.’".
Abid itu menjawab: “rcrkejul oleh panggilan uniuk dalang kepnda Allah
' A z z a w a J a l l a " .

Adalah Ibrahim Al-Khawwash itu menangis dan mengatakan dalam mii-
najidinyti: "Sesungguhnya aku telah tua dan telah lemah lubuhku uiiluk
berkhidmah kepada ENOKAU. Maka merdekakanlah aku!".
Shaiih Al-Marri berkata: "Dalang kepada kami Ibnus-Sammak sekali.
Lalu beliau mengatakan: "Perlihalkanlah kepadaku akan sesiiaiu dari
sebahagian keajaiban hamba-hambamu". I.alu aku pergi kepada seorang
laki-laki pada sebahagian desa.dengan Ibnus-Sainniak. pada sualu rumah
bambu kepunyaan laki-laki itu. Maka kami minta i/in pada iaki-Iaki itu.
Tiba-tiba laki-laki itu mengerjakan daun kurma. Maka aku bacakan kepa-
danya:

'4 c
-

(Idzil-agh-laalu fii-a'-naat|ihim was-salaasilu yus-hubuima. fil-tiamiimi
tsumma fin-naari yus-Jaruuna).

Artinya: "Pada waktu belenggu dan ranlai telah (dipasang) di Icher
mereka; mereka akan dihela. Kedalam air yang sangat panas. kcnuidian
ilu mereka dibakar di dalam api”. S.AI-Mu'imin, ayat 71-72.
Maka laki-laki itu memckik dengan keras dan jatuh tersungkur dalam
keadaan pingsan. Lalu kami keluar dari tempat laki-laki itu. Dan kami
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tinggalkan dia cialam keadaannya yang deinikian. Dan kami pergi kepada
orang lain. Lain kami inasuk kctempatnya. Maka aku baca ayai tadi. Lalu
orang itij memekik dcngan keras dan jatuh tersungkur dalam keadaan
pingsan. Lalu kami pergi dan kami meminta izin kepada orang ketiga.
Maka orang ketiga ini. mengatakan: "Masuklah. kalau kamu tidak meng-
ganggu kami dari Tuhan kami". Maka aku bacakan ayat:

✓

(Dzaaiika li-man khaafa maqaarnii wa khaafa wa-'iidi).
Artinya: "Tempat yang dcmikian itu adalah unluk orang yang takut kepa¬
da kebesaranKU dan takut akan janji siksaanKU" S. Ibrahim, ayat 14.
l.alu orang itu memekik dengan pekikan keras. Maka nampaktah darah
dari dua lobang hidungnya. Dan la menghapuskan darahnya. sehingga
kering. Lalu kami linggalkan dia daiam keadaannya yang demikian. Dan
kami keluar. Maka aku lelah berkeliling pada cnam orang. Setiap orang
itu. aku keluar daripadanya dan aku tinggalkan dalam keadaan pingsan.
Kemudian. aku datangi kepada orang ketujuh. Lalu kami minta izin
masuk. Rupanya seorang wanita dari dalam rumah bambu itu berkata:
"Masukiah!". Lalu kami masuk. Maka lerlihat .seorang tua yang sudah
lanjul usianya. duduk pada tikar mushallanya. Lalu kami memberi salam
kepadanya. la tidak mengetahui dengan salam kami itu. Lalu aku berkata
dengan suara keras: "Ketahui lah. bahwa di har i besok. makhluk i tu

mempunyai tempat kedudukan”.
Maka orang tua itu menjawab: "Di hadapan siapa? Hati-hatilah engkau!".
Kemudian, orang tua itu dalam kchcranan. yang terbuka mulutnya, mata-
nya memandang keatas. la memekik dengan suaranya yang lemah: "Oh-
ohl'.Sehingga suara itu terputus.
Lalu isterinya berkata: "Keluarlah! Bahwa kamu tidak dapat mengambil
manfaat se,sa’atpun dengan dia".
Sesudah itu. aku bertanya tentang orang banyak itu, Rupanya tiga orang
sudah sembuh. Dan tiga orang sudah kembali kepada Allah Ta’ala (me-
ninggal dunia). Adapun orang tua ilu, tiga hari dalam keadaannya yang
demikian. ternganga keheranan. Tidak mengerjakan amal yang fardlu.
Dan sesudah tiga hari, barulah kembali akal-pikirannya.
Adalah Yazid bin Al-Aswad.kelihatan termasukgolongan wali-wali (aulia).
la bersumpah, tidak akan leriawa untuk selama-lamanya. Tidak akan
tidur dengan berbaring, Dan tiada akan makan minyak samin untuk sela¬
ma-lamanya.
Maka tiadalah ia keiihatan tertawa dan tiada tidur berbaring. Dan tiada
makan minyak samin sampai ia meninggal dunia. Kiranya Allah mencu-
rahkan rahmal kepadanya.
Al-Hajjaj berkata kepada Sa’id bin Jubair: "Sampai kepadaku berita bah-
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ciiiikiui liaiia pcrnah ierlawa".
Sa'icl I’in Juhair menjawab: ’'Bagaimana aku tertawa dan neraka
jaliannam itii nicnyalu. Rantai-raniai ilu dipasang. Dan neraka zabaniyah
ill) Iclah disiapkan”.
Scorang laki-laki berianya kepada A!-Hasan Al-E3ashari: “Hai Abu Sa’id!
Bagaimana aku tx-rpagi hari?".
Al-Hasan Al-i3ashari r.a. menjawab: “Dungaii penuh kebajikan".
l.aki-laki iui bertanya lagi: "Bagaimana ha! kcadaanmu'.’".
Al-llasaii icrscnyumdan menjawab: "Engkau bertariya kcp'adaku tentang
hal-kcadaanku. Apa persangkaanmu dengan manusia yang menumpang
kapal. schiiigga increka sampai di tengah lautan. I.alu pecahlah kapal
mcrcka. Maka setiap insan dari mereka bcrganiung dengan sepotong
kayii. I3agaiinanakah keadaan setiap insan itu?".
l.aki-laki iiii menjawab: "Dalam keadaan yang sangat sulit”.
M a k a A l - H a s a n A l - B a s h a r i b e r k a t a ; " H a l - k e a d a a n k u l e b i h s u l i t d a r i h a l -

k e a d a a n m e r e k a " .

Bekas budak wanita Umar bin Abdul-aziz masuk ketempat Umar bin
Abdul-aziz. la memberi saiam kepada Umar bin Abdul-aziz. Kemudian ia
pergi ke ntiishalla dalam rumah Umar bin Abdul-aziz. Lalu waniia itu
mengerjakan shalal dua raka’at. Dan dua matanya kcras hendak tidur,
lalu ia herbaring dan tertidur. Maka ia tertangis dalam tidumya.
Kemudian. ia lerbangun. Lalu ia berkata: "Wahai aminil-mu’minin!
Sesungguhnya demi Allah, aku bermimpi suatu keajaiban”.
Umar bin Abdul-aziz bertanya; "Apakah yang demikian itu?”.
Wanita itu menjawab; "Aku bermimpi neraka. Dan neraka itu berkobar-
kobar apinya kepada penghuninya. Kemudian dibawa titian (Ash-shira-
thal-nuistaqiin). Lalu diletakkan di atas titian itu, penghuni tadi”.
U m a r b i n A b d u l - a z i z b e r k a t a : " Te r u s k a n ! ” .

Wanita itu nicnyambung: "Maka dibawa Abdul-malik bin Manvan. Lalu
ia dipikulkan di atas penghuni itu. Maka tiada berlalu, selain waktu yang
sekikil saja. Schingga titian itu terbalik. Maka Abdul-malik bin Marwan,
jaeuh ke dalam neraka jahannam”.
U m a r b i n A b d u l - a z i z b e r k a t a : " Te r u s k a n ! " .

Wanita itu nicnyambung; "Kemudian, dibawa Al-Walid bin Abdul-malik.
Lalu ia dipikulkan di alas penghuni itu. Maka tiada berlalu, selain waktu
yang sedikit saja. Sehingga titian itu terbalik. Maka Al-Walid bin Abdul-
malik jatuh dalam neraka jahannam”.
U m a r b i n A b d u l - a z i z b e r k a t a : " Te r u s k a n ! ” .

Wanita itu menyambung: ''Kemudian. dibawa Sulaiman bin Abdul-malik.
Maka tiada berlalu selain sebentar saja, sehingga titian itu terbalik. Maka
Sulaiman bin Abdul-malik jatuh seperti yang demikian juga”.
U m a r b i n A b d u l - a z i z b e r k a t a : " Te r u s k a n ! " .

Wanita itu menyambung: "Kemudian. dibawa engkau-demi Allah, wahai

w a
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A m i r u l - m i j ’ m i n i n ' ! " .

Lalu Umar bin Ahdul-aziz r.a. memckik dcngan pckikan. yang membawa
la jaiiih iLTSungkur, dalam keadaan pingsan. Lalu wanila itu bangun
berdiri datang kcpada Umar bin Abdul-aziz. Lalu ia meinanggil dengan
bisikan pada Iclinganya: "Hai Amirul-mu'minin! Aku mclihal cngkau-
demi Allah-lurlepas. Aku mclihal cngkaii-demi Allali-terlepas duri bahaya
i u r .

Kata vang punya riwayat; "Wanila itu tcrus memanggil. Dan Umar bin
Abdul-a/iz tcrus mcmckik dan ia memcriksa dengan kedua kakinya".
Diccrilerakan. hahwa Uwais Al-Qarani r.a. dalang kcpada Al-Oash.
Maka ia menangis dari mcndcngar pcrkataan Al-Qash. Apahila Al-Oash
incnvcbi i tkan neraka. maka Uwais mcmckik. Kcmudian Uwais bangun
bcrjalan. lalu diikuli manusia bariyak. Mercka mengatakan: "Ciila-gila!".
Ma'adz bin Jabal r.a. bcrkata: "Bahwa orang mu'min itu t idak icnang

kctakutannya, sebclum meninggalkan litian jahannam di bclakangnya".
Adalah Thawus bin Kaisan Al-Yamani membcnlangkan likar tidur untuk
Ma'adz bin Jabal. Maka Ma'adz bcrbaring dan bergoncang badannya,

scbagaimana bcrgoncangnya biji-bijian dalam kuali pcnggoreng.
Kcmudian. ia mcinmpul berdiri. Lalu ia mclipatkan badannya dan meng-
hailap kiblal dengan riikii' dan suiiid, sampai dalang waktu shalal Shubuh.
Dan ia mengatakan: "Mcngingali ncrcka jahannam itu mcnerbangkan
litiur orang-orang vang lakut ".
Al-Masan Al-Hashari r.a. bcrkata; "Scorang laki-laki kcluar dari neraka
sesudah scribu laluin. Wahai kiranya. akulah laki-laki itu’".

Bcliau mengatakan yang demikian, karena lakutnya bcrkckalan dalam
n e r a k a d a n s u - u l - k h a l i m a h .

Diriwayatkan. bahwa beliau liada tertawa sclama empat puluh tahun. Dan

perawi riwaval ini mengatakan; "Apabila aku melihat Al-llasan Al-
Hashari diiduk. maka scakan-akan beliau itu orang tawanan. yang
didalangkan. untuk dipcnggal Ichcrnya. Apabila beliau berkata-kata, se-
a k a n - a k a n b e l i a u m e l i h a t a k h i r a t . L a l u b e l i a u m e n c c r i t c r a k a n d a r i h a i

pcnglihalannya. Apabila beliau diam. seakan-akan neraka menyala-nyala
di hadiipannya".
Heliau dicela orang lantaran bersangalan kegundahan dan kctakutannya.
M a k a b e l i a u h c r k a l a ; " A k u t i d a k m c r a s a a m a n , b a h w a A l l a h t e l a h

melihat padaku, atas sebahagian apa yang tidak disenangiNYA. Maka lA
mengutukkan aku Lalu lA berfirman: "Pcrgilah, maka tiada AKU
ampunkan engkau! Maka aku berbuat pada tiada tempat berbuat".
Dari Ibnus-Sammak. yang mengatakan: "Aku pada satu hari memberi

pengajaran pada sualu majelis. Maka bangun berdiri seorang pemuda dari
rombongan itu. Pemuda itu mengatakan; "Hai Abul-Abbas! Engkau
pada hari ini telah memberi pengajaran, dengan perkataan, yang tidak
kanii hiraukan bahwa tiada kami mendengar yang lainnya".
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I.alu iiku bcrtanya; "Apakah pcrkataan ilii? Kiranya cnjikaii dicurahkan
r a l i i i i a t o l c h A l l a h ! " .

I’cmuda ilu cntMijawab: "I’crkalaan cngkau; "Hati oratig-nraiig vang lakui
Idah dlpotong oleh lamanya orang-orang yang kckal. adakalanya dalam
sorga atau dalam ncraka".
Kcniiidian, pcmuda iui nicnghilang daripadakii. Maka aku mcncarinva
patia majelis yang lain. Aku tiada inclihatiiya. I.alu aku taiiyakan. Maka
tlibcritakan kepadaku. bahwa pcmuda ilii sakil. yang bold) clikunjungi.
Maka aku daiang incjigunjiinginva. I.alu aku mcngalakan: " l l a i
saudaraku! Apakah yang aku tiliai pada (.■ngkau?".
IVmuda itu lain mcnjawab: " M a i A b u l - A b b a s ! I l u d a r i p e r k a i a a n
cngkau: "Hati orang-orang yang lakui idah dipulnskan oleh lanian>a
orang-orang yang kckal. adakalanya dalam sorga alau d;ilam ncraka".
Ibiuis-Sammak mcncruskan ccriteranva: "Kenuidian pcmuda itu mcning-
gal dunia. Kiranya Allah mcncurahkan rahmal kcpadaina. I.alu aku bcr-
mimpi mdihainya ilalam lidur. Maka aku hcrianya: "llai saudaraku!
Apakah yang dipcrbual oich Allah dcngan cngkau'.’",
Pcmuda ilu mcnjawab: "Allah mciigampuiikan dosuku, mcngrahmali aku
dan mcmasukkan aku dalam sorga".
Aku bcrtanva: "Dcngan apa?".
Pcmuda itu mcnjawab: "Dcngan pcrkataan cngkau iiu!".

Maka inilah icmpat iakutn>a para nahi. «ali, ulania dan orang-orang'
shalih. Dan kita Icbih la>ak dcngan kciakutan dibandingkan dcngan
mcrcka. Akan tctapi, tidaklah lakut ilu discbabkan banyak (.losa. iciapi
dcngan kcbcrsihan hati dan kcscmpuruaan ma'rirah. Jikalau tidak, maka
tidaklah kcamanan kita. karcna scilikilnya dosa kila dan baiiyaknya llia'at
kila. Akan tctapi. dipini|iin kila oleh hawa nalsii kila daii dikerasi kila
oleh kcdurhakaaii kila. Dan diccgali kila daripada mcmpcrlialikan luil
i h w a l k i t a . o l e h k d a l a i a n d a n k e k e s a t a n h a t i k i i a . M a k a l i d a k l a h m c n d c -

kainya kcbcrangkalan (kc akirat) itu. memhangiinkan kila. Dan lid:iklah
banyaknya dosa menggerakkan kita. Tidaklah pciiyaksian hal-kcadaan
orang-orang yang lakui. mcnakulkan kita. Dan lidaklah hahaya al-khali-
mah mcngcjulkan kita.
Maka kita bermohon kopada Alla Ta'ala. kiraya la memperdapatkan
kcmbali dcngan kurnia dan kemurahanNYA. akan hal- ihwal ki la. Lalu

diperbaikiNYA kita. jikalau adalah penggerakan lisan licngan semata-
ma(a mcininta, tanpa persediaan itu bermani'aat bagi kita.
Dan diantara kcajaibaii-kajaiban. bahwa kila apabila bcrkchcndak kepada
harta di dunia. niscaya kita bcrcocok tanam dan mcnanam. berniaga.
menyeberangi laulan dan padang pasir dan kila menghadang bahaya. Dan
kalau kita bermaksud mcncari pangkat ilmu pengetahuan. niscaya kila

mcmpclajari ilmu fikih. Dan kita bersusah payah menghafal dan mengu-
lang-ulanginya. Dan kita tidak lidur malam. Kita bcrsungguh-sungguh
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mencari rezeki kita. Dan kita tidak percaya akan jaminan Allah kepada
kita. Dan kita (idak duduk di rumah kita. lalu kila be'rdo'a: "Wahai
Allah Tuhanku! Berikanlah kami rezeki!". Kemudian apabila mala kila
mcnatap ke arah Raja Yang Kekal Yang Berketctapan. niscaya kita
cukupkan dengan mendo’akan dcngan lidah kita: "Wahai Tuhan kami!
Ampunilah kami dan kasihanilah kami! Tuhan, yang kepadaNYA harapan
kami dan dengan DIA kemegahan kami. yang memanggil kami dan
b e r fi r m a n :

✓ '

{Wa-an laisa lil-insaani illaa maa sa-’aa).
Artinya: "Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusaha-
kannya". S.An-Najm. ayat .19.
D a n fi r m a n N Y A :

(Wa laa ya-ghurrannakum bil-laiihil-gharuuru).
Artinya: "Dan janganluh kcpercayaan kamu kepada Allah teriipu oleh
yang amat pandai mcnipul". S.Faihir, ayat 5.
D a n fi r m a n N Y A :

^ ^ ^ r -

✓! * “

(Yaa-ayyuhal-insaanu maa gharraka bi-rabbikal-kariimi)
Artinya: "Hai manusia! Apakah yang memperdayakan engkau terhadap
Tuhan engkau yang Pemurah?". S.AMnfithar, ayat fi.
Kemudian. setiap yang demikian ilu tidak memberi-tahukan kepada kita
dan tidak mengeluarkan kita dari lembah ke-terperdaya-an kita dan angan-
angan kita. Maka tidaklah ini. selain bencana yang menghuru-harakan.
jikalau tidaklah Allah mengkurniakan kepada kita dengan raubal nashuha.
yang memperdapatkan kita dengan taubat itu dan menampalkan
kekurangan kita. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala. kiranya
lA mempertaubatkan kita. Bahkan, kita bermohon kepadaNYA, bahwa
lA merindukan rahasia hati kita kepada taubat. Dan lA tidak menjadikan

gerakan lidah. dengan permmtaan taubat itu penghabisan keberuntungan
kita. Lalu kita terma.suk orang yang mengatakan dan tidak mengerjakan.
Mendengar dan tidak menerima. Apabila kila mendengar pengajaran.
niscaya kita menangis. Dan apabila datang waktu amal. dengan apa yang
kita dengar, lalu kita ingkari. Maka tiada tanda kehinaan yang lebih besar
dari ini! Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala kiranya lA mencurah-
kan kepada kita nikmat dengan taufiq dan petunjuk. dengan nikmat dan
k u r n i a N Y A !
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Marilah kita singkatkan -ceritera hal-ihwal orang-orang yang takul, seka-
dar apa yang telah kila kemukakan itu. Scsungguhnya sedikii dari ini
berbetulan dengan hati yang menerima. Maka memadailah. Dan yang
banyak daripadanya. jikalau dicurahkan kcpada hati yang lalai. maka
tidaklah mcngayakan.
Sungguh benarlah seorang pendcia yang diceriterakan oleh Isa bin Malik
Al-Khauiani. Dan pendeta itu termasuk orang yang beribadah yang
pilihan. Bahwa Isa bin Malik Al-Khaulani mclihat pendeta tcrsebut dipintu
Baitul-maqdis berdiri, sepcrti keadaan orang giindah hati, dari bersangatan
bimbang. Dan hampir lidak kering air matanya dari banyaknya menangis.
Maka Isa bin Malik Al-Khaulani bcrkata: "Tatkala aku meiihatnya, maka
mendahsyatkan aku memandangnya. l.au aku berkata: "Hai pendeta!
Bcrikantah aku wasiat (nasehat) yang akan aku hafal dari engkau!”.
Pendeta itu menjawab; "Hai saudaraku! Dengan apa aku nasehatkan
engkau? Jikalau sangguplah engkau setingkat dengan seorang laki-laki,
vang dihalau oleh binatang buas dan singa. Orang itu takut, yang berhati-
hali. la takut lengah. lalu diterkani oleh binatang buas. Atau lupa, lalu ia
ditangkap dengan mulul oleh singa. Dia yang berhati kecui, yang takut.
Dia pada malamnya dalam ketakutan. walaupun orang-orang yang
terperdaya merasa aman. Dan pada siangnya dalam kegundahan. walau
pun orang-orang yang tak ada kerja. merasa beruntung".
Kemudian. pendeta itu pergi dan ditinggalkannya aku. Lalu aku mengata-
kan: "Jikalau engkau tambahkan sedikii lagi kepadaku, niscaya niuilah-
nnidalian bermanfaat kepadaku".
Pendcia itu menjawab; "Orang yang haus, memadailah baginya dari air
sesedikitnya".
Sungguh henar pendeta itu! Bahwa hati yang bersih itu digerakkan oleh
sedikitnya ketakutan. Dan hati yang beku. seliap pengajaran tidak dise-
lujuinya.
Apa yang disebutkannya dari kira-kira. bahwa ia dihalau oleh binatang
buas dan singa, maka liada sayogialah disangka. bahwa itu kira-kira.
Akan tciapi. itu sungguh-sungguh. Maka jikalau engkau menyaksikan
dengan nur mata-hati, akan batin engkau, niscaya engkau lihat penuh
dengan berbagai macam binatang buas dan beimacam-macam singa.
Seperli marah, nafsu syahwat, busuk hati, dengki, sombong. mengherani
diri (’iijub), ria dan lainnya. Dan sifal-sifat ini selalu menerkan engkau
dan menangkap engkau dengan mulutnya, jikalau engkau lalai sekejap
mata saja. Hanya, terdinding mata engkau daripada meiihatnya. Maka
apabila tersingkap tulupnya dan engkau telah diletakkan dalam kubur
engkau, niscaya engkau meiihatnya. Dan telah tergambar bagi engkau
dengan rupa dan bentuknya yang bersesuaian dengan maknanya. Maka
engkau mclihat dengan mata engkau, akan kala-jenking dan ular. Dan ia
melekatkan pandangan kcpada engkau dalam kubur engkau. Dan itu
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sesungguhnya adalah sifat-sifat engkau yang ada sekarang, yang telah
terbuka kepada engkau bentuk-bentuknya. Jikalau engkau bermaksud
membunuhnya dan memaksakannya dan engkau sanggup alas yang demi-
kian, sebelum mati. maka kerjakanlah! Jikalau tidak, maka sediakanlah
diri engkau kepada sengatan dan langkapan mulutnya, bagi janlung haii
engkau! Lebih-Iebih lagi, dari zahiriyah kulit engkau!
W a s s a l a m !
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K I T A H I ' A K I R D A N Z L ' H U D

Yaitii: kiuib ke-eiripal dari "Kiihit' yang mekpaskon" diiri "Kiitd> llmi'-
i d u m i d d i n " .

Scgala pujian bagi Allah, yang inengucapkan lasbih kcpadaNYA. pasir-
pasir dan bcrsujud kcpadaNYA, bayang-bayang. Dan rimtiih dari kehc-
balanNYA. bukit-bukit. lA menciplakan insan dari tanah yang melekai
dan tanah gembur bercampur pastr. lA menghiaskan benliik insan dengan
scbaik-baik bentuk dan scsumpurna kcscdangan.
lA memelihara hatinya dengan nur hidayah dari kebinasaan kesesatan. lA
mengi/inkan bagi insan pada mengctiik pintu pengkhidniaian di pagi hari
dan sore. Kemudian. lA mcneelakkan main hal i orang yang ikh las.

dengan nur ibarat. schingga ia memperhaiikan dengan cahayanya akan
iladlarai Keagungan. Maka nyalalah baginya daripada kecemcrlangan.
kcagiingan dan kcsompurnaan. apa yang dipandang buruk. lanpa pokok-
pokok kcccmerlangannya. olch sctiap kebagusan dan keelokan. Dan
dipandang bcrat oleh sctiap apa yang memalingkannya daripada mcnyak-
sikan dan mcngikulinya. dengan sangai beratnya. Dan diiimpamakan
baginya zahirivah dunia. dalani bentuk seorang wanita yang caniik. yang
ntcn;banggakan diridan menyombong. Dan terbukalah baginya. batiniyaii
dunia. dari bentuk wanita tua yang buruk bentuknya. yang diramas dari
tanah kehinaan. Dan diiuangkan dalam acuan keingkaran. Dia niembalui-
kan dirinya dengan baju kurung. Supaya tersembunyi kekcjian rahasianya.
dengan kelialusan siliir dan daya-upayanya. IDaii telali diiegakkan jaring-
jaringiiya pada tempat yang dijalani laki-laki. Maka ia menangkap mereka
dengan scgala macam daya dan tipuan. Kemudian. ia tidak mcrasn
memadai serta laki-laki itii. dengan menyalahi janji-janji penyambungan
liubungan. akan telapi diikatnya mereka serta puiiisnya sambungan.
dengan tali dan raniai. Dan dieobainya mereka dengan berbagai macam
percobaan dan belenggu.
Maka latkala terbuka bagi orang-orang arifin akan kekcjian rahasia dan
perbuatan daripadanya. maka mereka berzuhud diri (meninggaikaniiya).
sebagaimana zuhudnya orang yang marah. Lain mereka mcninggalkannya
dan mcninggalkan kcbanggaaii dan berbaiiyak-banyakkari hart a.
mereka menghadapkan diri dengan sebenar-benarnya cita-cita mereka ke
Hadlarat Yang Malta Agung. mempereayakan daripadanya dengan
sambungan. yang tidak lagi perceraian. Dan penyaksitin yang abadi. yang
tidak kena lagi. oleh kehaneuran dan kehilangan.
Rahmai kepada penghulu kita Muhammad penghulu nabi-nabi dan kepada
kaum kcluarganya. yang sebaik-baik kaum keluarga.

D a n
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Amma ba’du. bahwa dunia itu musuh Allah 'Azza wa Jalla. Dengan
tipuannya, sesatlah siapa yang sesal. Dan dengan tipu-dayanya lergelin-
cirlah siapa yang tergelincir. Maka mencintai dunia ilu pokok segale
kesalahan dan kejahatan. Dan memarahinya induk segala tha'at dan azas
segala hal yang mcndekatkan diri kepada Allah.
Dan telah kami selidiki dengan mendalam. apa yang menyangkut dengan
sifat dunia. Dan pencelaan cinta kepada dunia pada "Kiiah Tercelanya
Dunia" itu termasuk Ruhu’ Yang Memhinasakan. Dan kita sekarang akan
menycbutkan keutamaan marah kepada dunia dan zuhud pada dunia.
Bahwa zuhud itu pokok sifat-sifat yang melepaskan dari bahaya. Maka
tiada harapan mendapai kelepasan. selain dengan memutuskan diri dari
dunia dan menjauhkan diri daripadanya.
Akan tetapi, pemutusan hubungan dengan dunia. adakalanya dengan
memalingkan dunia dari hamba. Dan yang demikian itu, dinamakan: fakir
(miskin). Dan adakalanya memalingkan hamba dari dunia. Dan
demikian itu. dinamakan; zuhud.

Masing-masing dari yang dua ini. mempunyai tingkat (derajal) pada men-
capai kebahagiaan dan keberuntungan pada menolong kepada kemenang-
an dan kelepasan.

Dan kami sekarang akan menyebutkan hiikikai fakir dan zuhud. lingkar-
tingkamya, bahagian-huhagiannya. syarat-syaramya dan hukuni-hukumny
Dan kami sebutkan fakir pada suatu bahagian dari Kitab ini. Dan zuhud
pada bahagian yang lain dari Kitab ini. Dan kami mulai menvebutkan
fakir. Maka kami berkala:

y a n g

a .

BAHAGIAN PERTAMA: dari kUab ini, temang: fakir.

Padanya: penjelasan hakikat fakir, penjelasan keutamaan fakir secara
mutlak. penjelasan khusus keutamaan

orang fakir atas orang kaya. penjelasan adab (sopan-santun)
orang fakir pada ke-fakir-annya, penjelasan sopan-santun orang fakir pada
menerima pemberian orang. penjelasan pengharaman meminta, tanpa ada
darurat. penjelasan kadar orang kaya yang diharamkan meminta dan
penjelasan hal-ihwal orang-orang yang meminta.
Kiranya Allah mencurahkan taufiq kepada kebenaran. dengan kasih-
sayang dan kemurahanNYA.

PENJELASAN: hakikat fakir dan perhedaan hal-ihwal orang fakir dan
n a m a - n a m a n v a .

orang-orang fakir, penjelasan
k e u t a m a a n

Ketahuilah, bahwa ke-fakir-an (kemiskinan) iiu ibarat daripada ketiadaan
apa yang dibutuhkan. Adapun ketiadaan apa yang tidak dibutuhkan.
maka tidak dinamakan: fakir.
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Jik;ilau vang dibuliilikan itu ada dan disanggupi. niscaya lidakiah orang
vang mcmbutuhkan ilii: onin^ fakir.
Apabila anda idah incmaliami ini. niscaya anda lidak ragu lagi. bahwa
scliap yang tnaujiKl. sdain dari Allah Ta'ala. maka i(u: fakir. Karcna ia
mcnierlukan kcpada kckckalan wujud pada yang kedua kcadaan. Dan
kcka! wujiidnya iui dipcrolchnya dari kutiiia dan kemurahan Allah Ta'ala.
Maka kalau pada wujud iui ada yang MAUJUD. yang tidak wujudnya
ilipciirichnya dari yang lain, maka DIA iui kaya muthik. Dan tidak
icrgambar dalam pikiran. bahwa ada MAUJLID yang scpcrii ini. sdain:
SATU. Maka tidak adalati pada wujud. sdain SATU YANG KAYA.
Daii setiap yani’ lainnya. maka mcrcka inomcrlukan kepadaNYA. supaya
Icrlolong wujud mcrcka kcpada kckckalan. Dan kcpada hinggaan i
diisvaratkan dcngan liiman Allali Ta'ala:

i n i .

(VVal-laahiil-glianiyy uwa-antiimul-luqaraa-u)
Ailinva: “Allah iUi scrha cukup (Kayal dan kamu mempunyai kcperluan
(lakir) kepadaNYA. S.Miihammati. aval 38.
Ini makna fakir sccaro imitlak. Akan tclapi. lidakiah kanii maksudkan
pcnjekisaii fakii vccara mutlak. Tclapi: lakir dari huriu kluisiisnya. Kalau
lid.ik demikian. maka kc-lakir-an hamba dcngan disandarkan kcpada

lidakiah icrhingga. Kaicna hajaikcj'ci liiannya.b c r m a c a i n - m a c a m

kcpctliiannva itu lidak ada hinggaannya. Dan dari jumlah hajai keperiu-
icrcapai dcngan haila. Yaiiu: yang kami maksudkana n n y a i l u . a p a y a n g

Sckaiaiig mencrangkannya saja. Maka kami berkata:
Sctiap orang yang ketiadaan harla. maka kita namakan: oran̂  fakir,
sandarkan kcpada liarta yang tiada dipunyainya. apabila yang ketiadaan itu
dipciliikaimya. Kcmudiaii, tcrgambarlah bahwa ia mempunyai lima hal
kclika fakir Dan kami membedakannya dan mengkhususkannya setiap
hal ilu, dcngan. muni nama. Supaya kila sampai dcngan pcnibcdaan ilu.
kcpada mcnycbulkan hiikum-hukumnya.
Uaf pcriaiiiu: yailir
niscava tidak tiisiikaiina dan ia menderila denga harta itu. la lari daripada
nicngambilnya. dcngan kemarahan. Dan ia incnjaga dirinya dari kejahatan
dan gangguaii harla itu.
IUdali:.cii/u</ namaiiya. Dan orang yang

vaafi leriinggi. bahwa jikalau ia dibcrikan h.irta.

h e r s i l ' a t d e m i k i a n . d i n a n i a k a n :

orang zahul.
fla t kedua: bahwa ia l idak gcmai

menggemhirakannya
dcngan kcbcncian yang
mcmpcrirlchnya. Orang vang bcrkcadaan seperti ini, dinamakan: orang
yang rvla (vang .’!enang dengan yang demikian).

padanya, dcngan kegemaran yang
karcna dipcrolchnya. Dan tidak membeneikannya.

D a n i a z u h u d , k a l a u i amenvakitkannya.
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Hal keliga: bahwa adanya harta itu disukainya, dibandingkan daripada
fidak adanya- Karena kesukaannya pada harta itu. Akan tetapi, lidak
sampai kegcmarannya itu mcnggerakkannya untiik mencarinya. Tetapi.
jikalati datang kcpadanya. dengan hersih,
diambilnya. Dan ia
memerlukan kcpada kepayahan pada mencarinya. niscaya ia tidak berbuat
iintuk yang demikian. Orang yang mempunyai sifat yang demikian, kami
n a m a k a n :

mencukupkan dirinya dengan yang ada.
Schingga ia mcninggalkan mcncari,
l i ’ i f u i h .

lanpa d iminfa. n i s c a y a

gembira dengan yang demikian. Dan kalau

orang yang mencukupkan apa adanya (qani'l. K a r e n a i a

serla ada padanya keinginan \ang

Ha! ke empat: bahwa ia tidak mcncari. lantaran ia lemah. Kalau tidak.
maka ia gemar padanya. dengan kegemaran, jikalau ia memperoleh jalan
kepada mencarinya. walaupun dengan kepayahan. ni\caya dicarinva. Aiau
ia sibuk dengan mencarinya. Dan orang yang mempunyai keadaaii seperli
ini, maka kami namakan: orang rakus.
Hal Kelima: bahwa apa yang tidak dipunyainya sangai diperlukanny;
seperti; orang yang lapar. yang keiiadaan roti dan orang vang telanjang.
yang ketiadaan kain. Orang yang mempunyai keadaan seperti. ini.
dinamakan; orang yang sangai memerlukan Imudh-iliar). bagaimanapun

pada mcncari itu. Adakatanya kegemaran itu lemah dan
adiikalanya kual, Dan sedikitlah
(keinginan),
M a k a i n i l a h l i m a h a l .

I ,

kegemaran

icrlepas keadaan ini dari kegemaran

Yang paling linggi daripadanya.
Sangat memeriukan kepada scsualu. jikalau bcrcampur kepadanya sifat
zuhud dan tergambar yang demikian itu. maka adalah darajul zuhud vang
teratas, sebagaimana akan datang penjelasannva.
Di balik lima hal ini. ada

i a i a h : z u h u d .

sualu hal yang lehih linggi dari zuhud. Yailu
yang sama padanya. ada harta dan lidak adanya. Kalau dipeiolehnya. i..
tidak bergemhira dan tidak menderita. Dan kalau tidak diporolehnya
maka demikian juga. Akan tetapi, halnya adahih

l a

seperli halnya ‘Aisytdi
ketika diberikan kepadanya seratus ribu dirham, Maka diambiliiva

dan dibagi-bagikannya di hari itu juga.
r . a .

I.alu pelavannya meiigatakan:
"Apakah engkau lidak sanggiip pada apa yang engkau bagi-bagikan pada
hari ini. untuk membelikan hagi kami dengan se dirham, akan daging
yang akan kami berbuka dengan daging itu?‘‘.
Aisyah r.a. lain menjawab: "Kalau engkau mcneingalktin akii niscava aku

perbua i " . ( I ) .

Orang yang ini halnya. jikalau adalah dunia dengan segala isinva dalam

(1) Dirawikan Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya. bahwa Ma‘a wiyah pada suaiu kali, mengi-
rimkan uang ktpada‘Aisyah r.a. seratus rihii dirham. Lain'Aisvah memhagi.bagikannya
di hari ilii juga (Illihaf, jilid IX, hat. 267),
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tidak mciuiatangkan mdarat
A l l a h Ta ’ a l a .tangannya dan gudang-gudangnya, niscaya

baginya, Karena ia melihat harla-harta ilii dalam sinipanan
Tidak dalam tangannya sendiri. Maka ia tidak mcmbodakan. di antara
adanya harta-harta itii dalam tangannya atau dalam tanpn orang lam.
Dan'scvogialah orang yang mcmpunyai keadaan sepcrti ini. dinamakan:

vW Karena ia sama-sama merasa kaya. dengan tidak
adanya harta dan dengan adanya.
Dan hendaklah dipahami dari nama
membedakan akan nama kaya imiilak kepada Allah Ta’ala dan kepada

banyak harlanva dari hamba-hambaNYA. Maka orang yang
l»amba dan ia bergernbira dengan yang

k e k a i n v a h a r t a d a l a m

in i . akan s ik ik i nu ikno. yang

o r a n g y a n g

banyak hartanya dari para
demikian. maka orang itu ,

Dan dia itu kaya, dengan lak usah masiiknya harta dalam
berhajat kepada

t a n g a n n y a

tangannya. Tidak dari kekalnya harta itu.
Jadi. dia itu fakir (memerlukan) dari satu segi. Dan orang ini. kaya

,,..i tidak memerlukan masuknya harta dalam tangannya. dan kekal-
harta itu dalam tangannya dan juga dari keluarnya harta itu dari ta-

I. la tidak menderita uniuk diperhikannya kepada pcngeluaranina.

dengan
nva I

n g a n n y ;
Dan ia tidak bergernbira untuk diperlukannya kepada kekalnya harta itu.

ketiadaan harta, untuk diperlukannya supaya masukD a n i a t i d a k m e r a s a

dalam tanganiiva. Maka kayanya itu lebih cenderung kepada
unium. Yaltu: lebih mendekati kepada kekayaan yang menjadi sifal Allah
Ta'ala. Sesumieuhnya hamba itu dekat kepada Allah la’ala. lalah; dengan

s e e a r a

dekat sifat-sifatnya. Tidak dengan dekat tempat.
Akan tetapi. kaini tidak nienamakan orang yang mempunyai keadaan
sepcrti ini; onuig kava. Akan tetapi: oniufi yrmg merasti kaya. Supaya ke-
kallah kaya itu nama bagi YANG KAYA MUTI-AK. dari setiap sesuatu.
Adapun hamba ini. maka jikalau ia merasa kaya dari harta. adanya atau
lidaknya harta itu.niscaya ia tidak merasa kaya dari scgala sesuatu yang tain
dart harta. Ia tidak merasa kaya dari perUilongan taufitj Allah kepadanya.

lelah dihiaskan oleh Allah akan
I k c c i n t a a n h a r t a i t u

i t u m e r d e k a . D a n A l l a h Ta ' a l a

M a k a i a m e m e r l u k a n

supaya kckal perasaan kckayaannya yang
hatinya. Sesungguhnya hati yang dikaitkan dengan
budak. Dan yang merasa kaya dart harta
yang mcmerdekakannya dari
keptida kekalnya kemerdekaan tersebut. Dan
kebudakan dan kemerdekaan . pada

perbudakan m i .

ha t i i tu bu lak-ba l ik d i an tara

waktu-waktii yang berdekatan.
Karena hati itu di antara dua anak jari dari jari-jari Tiihan Yang Maha

itiilah. nama kaya tidak dinuitlakkan kepadaPengasih. Maka karena
hamba serta kesempurnaan ini, selain seeara majaz (lidak Imkiki).
Ketahuilah kiranya. bahwa /iihud itu suaiii darajat. yang menjadi kesem¬
purnaan orang baik-baik. Dan orang yang mcmpunyai hal-keadaan ini.
termasuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan (al-muqarrabin). Maka
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tidak peiak lagi, jadilah zuhud itu suatu kekurangan pada pihaknya.
Karena kebaikan-kebaikan orang baik-baik itu mcrupakan keburukan bagi
orang-orang al-muqarrabin. Dan ini, karena orang yang bend kepada
dunia itu disilnikkan dengan dunia, Sebagaimana orang yang gemar
kepada dunia itu disibukkan dengan dunia. Dan kesibukkan dengan selain
Allah Ta'ala itu hijab (dinding) daripada Allah Ta'aia. Karena liada jauh
di antara engkau dan Allah Ta'aia. sehingga adalah jauh itu suatu hijab.
Sesungguhnya lA lebih dekat kepada engkau dari urat leher. Dan tidaklah
DIA pada suatu tempat, sehingga langit dan bumi itu hijab di antara
engkau dan DIA. Maka liada hijab di antara engkau dan DIA, selain oleh
kesibukan engkau dengan yang lain. Dan kesibukan engkau dengan diri
engkau sendiri dan nafsu-syahwat engkau itu adalah kesibukan dengan
yang lam. Dan engkau senantiasa sibuk dengan diri engkau sendiri dan
dengan nafsu-syahwat engkau.
senantiasa terhijab daripadaNYA.
Maka orang yang sibuk dengan mencintai dirinya sendiri itu adalah kesi¬
bukan yang menjauhkannya dari Allah Ta'aia. Dan

Maka seperii demikianlah engkau

orang yang sibuk
dengan kemarahan dirinya juga kesibukan yang menjauhkannya dari
Allah Ta'aia. Bahkan, seiiap se.suatu selain Allah, contohnya adalah
seperti orang yang mengintip, yang hadlir pada suatu majelis. yang
berkumpul padanya orang yang rindu (al-'asyiq) dan yang dirindukan (al¬
ma syuq). Maka jikalau hati si al-’asyiq bcrpaling kepada iir-raqib
(penginiipj, kepada kemarahannya. keberatannya dan kebencian hadlir-
nya maka si al-'asyiq pada keiika kesibukan hatinya dengan kemarahan
ilu. terpaling dari kelazatan menyaksikan al-ma'syuqnya. Dan kalau kerin-
duan itu menenggelamkannya. niscaya ia lupa dari selain al-ma'syuq. Dan
ia tidak akan menoieh kepada yang lain.
Sebagaimana memandang kepada yang bukan al-ma’syuq. karena cintanya
ketika hadlirnya al-ma’syuq. niscaya ia berkongsi pada kerinduan (kc-
asyik-an) itu.

Dan menjadi kurang pada yang dirindukan. Maka begitu pula memandang
kepada yang tidak didntai, karena kemarahannya. niscaya ia berkongsi
padanya dan menjadi berkurang. Akan tetapi, salah saiu daripada
keduanya itu lebih ringan dari yang lain. Bahkan yang sempuriia, iaiah:
tidak berpaling hati kepada yang tidak dicintai. dalam hal marah
sayang. Sesungguhnya sebagaimana liada berkumpul dalam hati dua
kecintaan. dalam suatu keadaan. maka tiada berkumpul juga marah dan
sayang pada suatu keadaan.

Orang yang sibuk dengan kemarahan kepada dunia itu lalai dari Allah,
seperti orang yang sibuk dengan kecintaan kepada dunia. Hanya. orang
yang sibuk dengan kecintaan kepada dunia itu lalai. Dan dia dalam kela-
laiannya itu berjalan pada jalannya hamba. Dan orang vang sibuk dengan
kemarahan kepada dunia itu lalai. Dan dia dalam kelaiaiannya itu berja¬
lan pada jalan kedekatan kepada Allah. Karena diharapkan bahwa

d a n
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berkesiidahan kcaclaiinnya kepada hilangnya kelalaian ilu. Dan herganti
dcngan penyuksian (usy-syuhud). Maka kcsempurnaan baginya itu dapat
dinanlikan datangnya. Karena kemarahan kepada dunia ilu alat yang
nicnyampaikan kepada Allah.
Maka orang yang cinia dan yang marah itu seperti dua orang laki-iaki
pada dua jalan ke hajji, yang disibukkan dcngan mengeiulcrai uiila, um-
pannya dan mcnjalankannya. Akaii tciapi. yang seorang menghadap
Ka'bah dan yang lain mcmbclakangi Ka’bah. Keduanya sama. dcngan
dikailkan kepada kcadaannya. icntang masing-masingnya terhijab dari
Ka'bah dan sibiik ilari Ka'bah- Akan ictapi. kcadaan yang menghadap
Ka'bah ilu lerpuji. dcngan dibandiiigkait kepada yang membclakanginya.
Karcna diharapkaii yang menghadap ilu akan sampai kepada Ka'bah.
Dan tidak dipujikan. dcngan dihandingkan kepada orang yang beri'tikaf
ilalam Ka'bah. yang sclalii di Ka'bah, yang liada kduar dari Ka'bah.
sampai ia menicrlukan kepada nienguru,'> kcndcraannya uniuk sampai ke
K a ' b a h .

Maka liada sayogialaii anda menyangka. bahwa kemarahan kepada dunia
ilu ilimaksudkan jiada kemarahan ilu sendiri. Akan Ictapi. dunia ilu yang

Allah 'I'a'ala. Dan liada akan sampai kepadaNYA,menghalangi riari
selain denean menolak penghalang ilu. Dan karena ilulah. Abu Sulaiman
Ad-Darani r.a. berkala: "Siapa yang /uhiid di dunia dan mciiyingkalkan
diri kepada 'aiIukI ilu. niscaya ia menyegcrakaii kepada kesciiangan (isli-
lahal). Bahkan. sayogialah ia menyibukkan iliri dcngan akhirat. Maka di
aniara pcrjalanan jalan akhirat di belakang /iihud itu seperti perjalanan
jalan hajji di belakang membayar kepada orang yang memperhutangkan,
vang menghalangi dari hajji.
.ladi. jclaslah. bahwa /iihud di dunia. jikalau dimaksudkan tidak keinginan
pada wujudnva dunia dan tidak
kesempurnaan.
dunia. maka ilu kesempurnaan. dcngan dikailkan kepada darajai onm^
yung rchi (llr■nl(lli), oniiig yang inenisii piid.s (nl-i/iiui') dan anmg
Viiiig nikiis ial-harish}. Dan kckurangan dcngan dikailkan kepada darajai
orang vang merasa kaya. Bahkan ke.scnipurnaan pada segi harta itu. ialah.
bahwa bersamaan pada anda aniara harta dan air. Dan banyaknya air
paila telangga anila. tidak menyakitkan anda. dcngan adanya banyak air.

ilu mcnvakiikan anda. selain

adanya. maka ilu penghabisan
Dan kalau dimaksudkan keinginan pada tidak adanya

iUi di pantai laul. Dan tidak sedikilnya harta
s e r t a h a r t a i l u d i p e r l i i k a n .
lidaktali hali anda ilu disibukkan dcngan lari dari

berair banvak. Dan tidak dcngan kemarahan kepada air

sebagaimana air itus e k a d a r d a r u r a t .

tliperlukan. Maka
( e i a n g g a y a n g

banyak. Akan Ictapi. anda mengatakan: "Aku minum dari air ilu sekadar
pcriu. Dan aku heri minum akan hamba Allah dari air itu sekadar perlu.
Akii liada kikir dcngan air itu kepada sescorang".
Maka begitulali sayogianya bahwa adanya 1harta itu. Karena roti dan air
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itL satu dalam keperluan. Perbedaan di antara keduanya, ialah pada sedi-
kitnya yang satu dan banyaknya yang lain.
Apabila anda mengenal Allah Ta’ala dan anda percaya dengan pcngatur-
anNYA yang diaturNYA alam dengan yang demikian, niscaya anda tahu,
bahwa kadar keperluan anda kepada roti-sudah pasti-akan datang kepada
anda, selama anda masih hidup. Sebagaimana datang kepada anda kadar
keperluan anda kepada air, menurut apa yang akan datang penjelasannya
pada Kitab Tuwakkal insya Allah Ta'ala.
Ahmad bin Abil-Hawari berkata: ”Aku mengatakan kepada Abi Sulaiman
Ad-Darani; "Malik bin Dinar mengatakan kepada Al-Mughirah: "Pcrgilah
ke rumahku! Ambillah tabung, yang engkau hadiahkan kepadaku! Bahwa
musuh membisikkan kepadaku, bahwa pencuri telah mengambilnya”.
Abi Sulaiman menjawab: "Inilah dari kclemahan hati kaum shufi. Dia
ditambahkan dalam dunia, oleh apa yang mengerasinya, dari mcngambil
tabung itu".

Abi Sulaiman menerangkan, bahwa kcbencian adanya tabung dalam
rumahnya itu, oleh kepalingan hati kepadanya, yang sebabnya oleh
kelemahan hati dan kekurangannya.
Kalau anda bertanya: "Apa halnya para nabi dan wali yang lari dari harta
dan bend kepadanya dengan seluruhnya”.
Aku menjawab; "Sebagaimana mercka lari dari air, dengan arti, bahwa
mereka tiada mcminum. lebih dari hajat mereka. L a l u m e r e k a

meninggalkannya di balik itu. Dan mereka tiada mengumpulkannya dalam
tempat-tempat simpanan air dan hewan-hewan pengangkui air, yang
dibawa mereka bersama. Akan tetapi mereka membiarkannya dalam
sungai-sungai, sumur-sumur dan padang-padang pasir, bagi orang-orang
yang memerlukannya. Tidak atas pcngertian, bahwa hati mereka sibuk
dengan mencintainya atau memarahinya. Sesungguhnya telah dibawa
gudang-gudang bumi kepada Rasulullah s.a.w., kepada Abubakar r.a. dan
kepada Umar r.a. Mercka lalu mengambilnya dan meletakkannya pada
tempatnya. Mereka tiada lari dari harta-harta itu. Karena .sama pada
mereka, di antara harta, air, dmas dan batu. Dan tidak dinuqilkan dari
mereka, tidak mau menerimanya (1).
Apa yang dinuqilkan dari iial orang yang takut, bahwa jikalau ia
mengambilnya, maka harta itu akan memperdayakannya dan hatinya
terikat, Lalu harta itu membawanya kepada nafsu-syahwat. Dan ini adalah
hal-keadaan orang-orang yang lemah.
M a k a t a k ragu lagi, bahwa marah kepada harta dan lari daripada harta
itu, pada pihak mereka suatu kesempurnaan. Dan ini hukum s e m u a

(I) Dirawikan Al-Bukhari dari Anas, bahwa dibawa kepada Nabi s.a.w, harta dari Bahrain.
Nabi .s.a.w. lalu keluar untuk shalat dan tidak menoleh kepada harta itu. Sesudah shalat,
lalu diberikannya kepada seliap orang yang dalang kepadanya.
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niakhluk- Karcna scmua mercka iiu leniah. selain iiabi-nabi dan wali-wali.

Adakalanya dinuqilkan yang demikian dari orang yang kual. yang sampai
kcpada kesempurnaan. Akan tclapi. ia mdahirkan kclarian dan keliaran
hali dari harta. karcna lurun kcpada tingkai orang-orang yang Icniah. Su-
paya orang-orang Icniah ilu mcngikuti jcjaknya pada mcninggalkan liarla.
Karcna kalau nicrcka mcngikuti jcjaknya pada mciigambilkan harla itu.
niscaya nicrcka hinasa. Sebagaimana larinya laki-laki yang tahu akan
akibat scsiialu. dari ular yang ada di liadapan anak-anaknya.
i'idak karcna Icnialinya daripada tncngambil tilar iiii. Akan tctapi. karcna
ia lalui. bahwa jikalau diambilnya, niscaya anak-anaktna akan mcnganihil
ular icrscbut. apabila nicrcka mclihatnya. Maka bimisalali mcrcka. Dan
bcrjalan dcngaii pcrjalanan orang-orang yang Icmah ilu pcniing bagi nabi-
n a b i . w a l i - w a l i d a n u l a n i a - u l a m a .

Jadi, anda Iclah mcngctahui. bahwa lingkal-lingkal ilu cnam. Yang
tcriinggi. iaiali lingkat orang yang mcrasa kaya. Kcnuidian. orang /uhud.
Kcniudian. orang yang rela dengan yang ada. Kcnuidian. orang yang
mcrasa cukup dengan yang ada. Kcnuidian, orang yang rakus. Dan
adapiin orang yang sangal mcmcriukan (al-mudl-ihar ). maka icrgambar-
lah pada diri orang ilu juga; 7uhud. rcia ilan mcrasa ciiktip dengan yang
ada (ai-qana'ah). Tingkalnya bcriainan. mcmiriii bcrlainannya hal-ihwal
ilu. Dan nama Utkir dilujukan kcpada vang Umo ini
Adapun mcnamakan orang yang mcrasa kava. dengan nama lukir. maka
liada alasan baginya dengan makna ini. Akan iclapi. kalau ia dinamakan
fakir, maka dengan makna yang lain. Yailu: ma'rifalinya bahwa ia
mcmcriukan kcpada Allah I'a'ala pada scmua uru.sannya pada umumnya
dan pada kctcrusan lidak dipcrlukannya kcpada liaria paila khususnya.
Maka adalah nama fakir baginya, scperii nama liaiiiha hagi orang yang
mcngcnal dirinya dengan keharnhaan dan mcngakiiinya. Maka ilu adalah
Icbih panlas dengan luiimi huinha dari orang-orang yang lalai. Walaupun
nama Iwinha ilu adalah bcrsifai unuim pada makhluk. Maka tlcmikian
juga, nama fakir ilu umum. Dan siapa yang mcngcnal dirinya dengan ke-
fukir-an kcpada Allah Ta'ala, maka dia Icbih herhak tlcngan nama fakir.
M a k a n a m a f a k i r i t u b e r s e k u l u d i a n i a r a d u a m a k n a i n i .

Apabila anda mcngcnal akan kcsckuiiian ini. niscaya anda mcmahami.
b a h w a s a b d a R a s u l u l l a h s . a . w. :

✓
. >

(A’uudzu bika minal-faqri).
Artinya; "Aku bcrlindung dengan E-INGKAU dari kc-fakir-an" (I),
D a n s a b d a N a b i s . a . w. ;

(I) Hadils Ini telah diterangkan dulu pada "Hah Ozikir lian Ih/’a".
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\
(K^uidHl-laiirii an yakuiina kutiaii)
Arlinyu: McndekaCrlah kc-lakir-ari ilu nicnjadi kufur (kc-kafir-an)"(l )!
Bahwa salxia-sahda iui ridak hertcnlaiigan dcngan sabdanya:

✓
* ! x ' r . ✓

(A)i-yiml iniskiinan wa-arnilnii iiiiskiinan).
Arliiiya: "1 lidupkaiilali aku dalam kcadaan miskin dan niatikanlah aku
dalarn keadaan niiskin '(2).
Karctia kc-t'akir-an orang (ll■nlll<ll■llull
pertindiingan danpaciaNYA dan kc-fakir-an
kemiskinaii dan kehinaan. Dan kc-takir-an (kchajatan) kcpada Allah
I'a'ala ilidah. yang dinnihonkannya pada do'anya
iiiL-nairahkan rahmal dan vciahlcra kcpada Nabi dan kcpada scliap hamba
pihhan dan peiufiiduk bumi dan langit.
P E N J E L A S A N : k e u i u n u i u n f a k i r s e m r a i i i i i i l a k .

Adainm dari avat-ayai. maka diuinjukkan olch firman Allah Ta'ala;

itu, yang dmiiniakan Nabi s.a.w.

yang mengakui dcngan

Kiranya Allahs . a . w .

V '\T\^\ ‘A''''^\ \<!-fj '■ V v "

(l.il-fm|arfla-il-muhaaiiriinal-!adviina-ukh-rijuii
aniwaalihim yablaghiinna I'adl-lan minal-laahi \va ridl-waanan wa vaiishu-

ruiinal-Iaaiia wa rasuulahiiu, ulaa-ika hiimiish-shadiquuna).
Artinya: "(Itu adalah) unluk fakir miskin yang bcrpindah (mcninggalkan
ncgerinya). diiisir dari kampung dan harla bendanya. scdang nicreka
mcncari kumia Allah dan kerdtian (NYA) dan mercka mcnihantu
lAgania) Allah dan RasuiNYA. Ilulah orang-orang yang hcnar". S.AI-
fiasyt. ayat S.
D a n A l l a h Ta ' a l a b e r fi r n i a n ;

d i v a a r i h i mm m w a -

\

m o j V '

(Lil-luc)araa-il-ladziina uh-shiruu fi sabiilil-laahi laa yas-tathii-'uuna dlar-
ban I'il-ar-dli).

Artinya: "(Berikaniah sedekah itu) imtuk orang-orang fakir miskin yang
(II Hiiilits ini lelah diierangkan pada "8al> Tercetanya Deiigki".
l2) Dirawikan Al-Tirmidzi dari Anas. Dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abi Sa'id.
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lerkepung ili jakin Allah, mcreka titlak hisa bcrjalaii kcliling negeri”.
S-Al-Baqaruli. ayat 273-
Firman ilii mcmbawa paila pcnunjiikan pujian. Kcnuiilian. dikemukakan
sifat mcreka dcngan kc-fakir-an di aia^; sifat mercka dcngan berpindah
ncgcri dun terkcpung. Pada yang dcmikian dalil yang jelas kcpada pujian
k e - f a k i r - a n .

Adapiin hadit.s-hadils tcniang pujian ke-fakir-an, maka sangal banyak
daripada dapal dihinggakan. Abdullah bin Umar r.a. mcriwayaikan, yang
mengatakan: ''RaMilullah s.a.w. berlanya kepada para shahahninya:

(Ayyun-naasi khairiin'.’)
Artinya: ’'Manakah niaruisia yang lebih haik'.'”.
Para shahabai iiti mcnj.awab: "Orang yang kaya,- yang menyerahkan liak
Allah pada diriiiva dan harlanya".
Maka Nabi s.a.w. mcrijawab:

{Ni'mar-rajutu haadzaa wa laisa bihi).
Ariinya: "Scbaik-baik orang ilu, iaiah ini dan (idaklah dia yang aku
m a k s u d k a n ” .

Para shahabat ilu berlanya: "Maka siapakah manusia yang terbaik, wahai
R a s u l u l l a h ? " .

Nabi s.a.w. mcnjawab:
j ^

(Faqiirun yii'-lhii juhdahu).
Artinya: “Orang fakir yang membcrikan Icnaganya" (1)
Nabi s.a.w. bcrsahda kcpada Bilal:

(Ilqal-laaha faqiiran wa laa talqahii ghaniyyan).
Artinya: “Berjumpalah dengan Allah dalam keadaan fakir. Dan jangan
mcnjumpaiNYA dalam keadaan kaya" (2).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

( I ) D i rawikan Abu Manshur Ad-Dai lami dar i Ibnu Umar, dengan sanad d ia ' - i f
(2) Dirawikan Al-Hakim dari Bilal hadils dla-'lf. Dan dirawikan Ath-Thabrani dengan

lafadh yang lain, yailu: "Malilah dalam keadaan fakir dan jangan kamu mail dalam
keadaan kayal" Juga dla-'if.

1 4 7





bahagian dari kenabian (an-nubuwwah)"(l).
Itu adalah kira-kiraan yang benar dan pasti. Akan tetapi, tidaklah pada
kcsanggupan orang lain dapat mcngctahui sebab perbandingan itu, selain
dengan lerkaan. Adapun dengan yang benar dan meyakinkan, maka
tidak. Karena dikeiahui. bahwa kenabian itu ibarat dari apa yang khusus
kepada Nabi s.a.w. Dan berbeda dengan orang yang Iain dari nabi. Dan
nabi itu hicmpunyai kekhususan dengan berhagai kekhususan;
Pcritima: bahwa nabi itu mengetahui hakikat-hakikat persoalan yang
menyangkut dengan Allah dan sifat-sifatNYA, malaikat dan hari akhiral.
Dan tidaklah seperti yang diketahui oieh orang lain. Bahkan
menyalahinya. dengan banyaknya yang diketahui oleh Nabi dan dengan
bertambahnya keyakinan, pertahkikan dan kasyaf (terbuka hijab).
Kedua: bahwa nabi itu mempunyai sualu sifat pada dirinya, yang dengan
sifat itu. scmpurnalah baginya perbuatan-perbuatan (kejadian-kejadian)
yang iuar biasa. Sebagaimana kita mempunyai suatu sifat. yang dengan
sifat itu. sempurnalah gerakan-gerakan yang menyertai kehendak dan
pilihan kita. Yaitu: kemampuan (al-qudruh)- Waiaupun kemampuan dan
yang dimampukan itu semua dari perbuatan Allah Ta'ala.
Ketiga: bahwa nabi itu mempunyai sifat. yang dengan sifat itu. ia dapat
melihat malaikat dan menyaksikan mereka. Sebagaimana orang yang
dapat melihat. mempunyai sifat, yang dengan sifat itu. ia berbeda dengan
orang bula. Sehingga ia dapat melihat segala yang dapat dilihai.
Kci’mput: bahwa nabi itu mempunyai sifat, yang dengan sifat itu. ia dapat
mengetahui. apa yang akan ada dari yang ghaib. Adakala. ia dalam jaga
ataii dalam tidur. Karena dengan sifat itu. ia dapat membaca pada Lull-
nuihftidh. Lain ia melihat. apa yang dalam Luh-rmhfudh itu, dari yang
ghaib-ghaib.
Inilah kesempurnaan sifat-sifat, yang diketahui adanya bagi nabi-nabi.
Dan diketahui lerbagi masing-masing daripadanya. kepada bahagian-
bahagian. Dan kadang-kadang memungkinkan kita untuk membagikannya
kepada empaipidtdi, kepada limnpuluh dan kepada eiiampulidi. Dan
memungkinkan kita juga bahwa kita memberatkan pembahagiannya
kepada enipatpuluh enam. dimana terjadinya mimpi yang benar itu suatii
bahagian dari jumlahnya. Akan tetapi. pcnentuaii satu jalan dari jatan-
jalan pembahagian yang memungkinkan itu. tidak mungkin. selain
saiigkaan dan terkaan. Maka kita tidak lahu. secara yang mengyakinkan.
bahwa yang demikian itu. yang dikehendaki oleh Rasulullah s.a.w. atau
bukan. Dan yang diketahui, iaiah kumpulan sifat-sifat. yang dengan
kumpulan itu. sempurnalah kenabian dan pokok pembahagiannya. Dan
seperti demikian juga, tidak menunjukkan kita kepada mengetahui alasaii
k i r a - k i r a a n i t u .

(J) Dirawikan At-Bukhari dari AW Sa-'id. Dan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Huruirah.
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Maka seperti demikian juga, kita mengelahui bahwa orang-orang fakir-
miskin itu mempunyai lingkac-tingkat, sebagaimana lelah diterangkan
dahulu. Adapun mengapa orang fakir yang rakus itu-umpanyanya- pada
seperdua-helas dari darajat orang fakir yang zuhud, sehingga tidak ada
bagtnya ke dahuluan dengan lebih banyak dari empatpuluh lahun ke sorga
dan kedahuluan itu menghendaki kepada limaratus (ahun? Maka tidaklah
pada kekuatan manusia. selain para nabi. untuk mengetahui yang
demikian. selain dengan semacam terkaan. Dan tidak dapat dipercayai
dengan terkaan ilu. Dan yang dimaksud. ialah memberi-iahukan kepada
cara kira-kiraan, pada contoh-contoh dari persoalan-persoalan tersebut.
Maka orang yang lemah imannya. kadang-kadang menyangka bahwa yang
demikian itu bcrlaku pada Rasulullah s.a.w. di atas jatan kesepakatan.
Dan amal jauhlah kedudukan kenabian dari yang demikian!
Marilah kita kembali kepada menukilkan hadits-hadils! Maka Nabi s.a.w.
telah bersabda pula:

(Khairu haadzihil-ummati fuqaraa-uhaa wa-asra-’uhaa tadlajju-'an fil-
jannti diu-'afaa-uhaa).
Artinya; "Yang terbaik dari umai ini, ialah orang-orang fakir-miskinnya.
Dan yang tercepat berbaring dalam sorga, ialah; yang Icmah-lcmah dari-
padanya". (1).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

» / x T !
* 1 " ^

!Mr

(Inna lii hirfatainits-nataini. Fa man ahabbahumaa faqad-ahabbanii wa
man ab-ghadlahumaa fa qad ab-ghadlanii: al-faqra wal-jihaada).
Artinya; "Bahwa aku mempunyai dua pekerjaan. Maka siapa yang me-
nyukainya. adaiah dia menyukai aku. Dan siapa yang tiada menyukainya.
adalah dia tiada menyukai aku, yaitu: fakir dan jihad" (2).
Diriwayatkan. bahwa Jibril a.s. daiang kepada rasulullah s.a.w. seraya
berkata: "Hai Muhammad! Bahwa Allah ‘A/za wa Jalla menyampaikan

salam kepada engkau dan berfifman: "Adakah kamu sukai. bahwa AKU
jadikan gunung-gunung ini menjadi emas dan berada bersama engkau di
mana saja engkau berada?".
Maka Rasulullah s.a.w. menundukkan kepalanya sc sa’at. kemudian
b e r s a b d a :

(1) Menurul Al-Iruqi. bcliau (idak pernah menjumpai hadits ini.
(2) Menunil Al-lraqi. juga hadiu ini udak pernah dijump.iinya.
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laa daara iahu wa maalu man laa(Yaa Jibriilu! Innad-dun-ya daaru man
maala lahu wa lahaa yaj-ma'u man laa-'aqla Iahu).
Artinya; "Hai Jibril! Bahwa dunia i(u kampung orang yang
mcmpunvai kampung dan harla orang yang tiada mempunyai harta. Dan
bagi clunialah dikumpulkan oleh orang yang tiada berakal".
Lalu Jibril a.s. menjawab; "Hai Muhammad! Kiranya engkau diietapkan
olch Allah dengan kata yang letap".(l).
Diriwayalkan, bahwa Isa Al-Masih a.s. mdintasi dalam pengcmbaraannya
scorang laki-laki yang tidiir. bersdimul dalam baju kurung panjang. Lalu
bdiau bangunkan dan berkata: "Hai orang tidur! Bangunlah! Bcrdzikirlah
kepada Allah Ta'alal”.
Orang tidur itu menjawab; "Apa yang engkau maksudkan dari aku?
Scsungguhnya aku telah meninggalkan dunia kepada yang empunyanya .
Lalu nabi Isa a.s. menjawab: "Maka tidurlah saja. hai kekasihku!".
Nabi Musa a.s. melintasi seorang laki-laki yang tidur di alas tanah. Dan di
bawah kepalanya scpotong batu bata. Mukanya dan janggutnya dalam
lanah. Dan orang itu bcrsarung dengan baju kurung panjang. Lalu nabi
Musa a.s berkata: "Hai Tuhanku! llambaMU ini dalam dunia, orang yang

t i a d a

hilang".
M a k a

firmanNYA: "Hai Musa! Apakah engkau tidak tahii. bahwa AKU meli-
hat kepada hambaKU dengan WAJAHKU sduruhnya'.’ Dipalingkaii dunia
scluruhnya daripadanya".
Dari Abi Rafi’. yang mengatakan;
Rasuliillah s.a.w. Maka ia tidak memperoleh pada Nabi s.a.w.. akan apa
yang membaikkannya. Lalu Nabi s.a.w. mengutuskan aku kepada scorang
Yahudi Khaibar. Dan beliau menyabdakan: "Katakan kepada orang
Yahudi itu: "Muhammad mengatakan kepadamu: "Pinjamkanlah
kepadaku alau jualkanlah kepadaku lepung ganduin, dengan dibayarkan
harganya pada bulan Rajab naiiti".
Abu Rafi’ meneruskan riwayatnya: "Maka aku datang kepada Yahudi ilu.
Lalu Yahudi itu menjawab: "Tidak-demi Allah, selain dengan jaminan

denganwahyu kepada MusaA l l ah Ta 'a l a menu runkan a . s .

"Datang seorang tamu kepada

(borg)".
Maka aku terangkan yang demikian kepada Rasulullah s.a.w.. lalu bcliau
menjawab: "Apakah tidak-demi Allah-aku ini orang kcpcrcayaan pada
penduduk langit dan orang kepercayaan pada penduduk bumi? Jikalau la
menjualkan kepadaku atau meminjamkan kepadaku. niscaya aku bayar
kepadanya. Pergiiah dengan baju besiku ini kepadanya! Dan gadaikanlah
(menjadi borgnya)!”.
Maka tatkala aku tclah kcluar dari tempat Nabi s.a.w. lalu turunlah ayai
m i ;

(1) Dirawikan Al-Tirmidzi dari Abi Amamah.
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(Wa laa tamuddanna-’ainaika ilaa maa matta’-naa bihii azwaajan minhum
zah-ratal-hayaatid-dun-ya, li nat'tinahum fiihi. wa rizqu rabbika khairun wa
abqaa).
ArJinya: "Dan janganlah cngkau tujukan pcmandangan cngkau kcpada
kesenangan sebagai bunga kehidupan dunia yang telah KAMI berikan
kepada beberapa golongan di antara mereka, karena KAMI hcndik
menguji mereka dengan itu. sedang rezcki (pemberian) dari Tuhan
engkau lebih haik dan lebili kekal". S.Tha Ha, ayat 131.(1).
Ayat ini merupakan bcla-siingkawa (ta'ziyali) kepada Rasulullah s.a.w.
d a r i d u n i a .

N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

(Al-faqru az-yaiiu bil-mu’mini minal-'idzaaril-hasani-'alaa khaddil-farasi).
Artinya; 'Ke-fakir-an ilu lebih menghiasi orang mu’min, dibandingkan
dengan lali-kekang yang bagus di pipi kuda".(2).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

.y /■‘I J !> ■ (■>* 'X » \ ^ .
✓

(Man-ash-baha minkum mu'aafan fii jismihi-aaminan lii sirbihi 'indahu
quulu yaumihi. fa-ka-annamaa hiizai luhud-dun-ya bi-hadzaafii-rihaa).
Artinya: "Siapa yang berada dari kamu, dengan sehat wal-al'iai pada
jasnianiahnya. aman pada dirinya dan padanya ada makanan untuk
harinya, maka seakan-akan telah diserahkan baginya dunia dengan
isinya".(3).
Ka'bul-ahbar berkata: "Allah Ta’ala herfirman kepada Musa
Musa! Apabila engkau mclihat ke-fakir-an ilu menghadap kepada engkau.
maka katakanlah: "Sclamai datang kepada syi’ar (lambang) orang-orang
yang shalih!".
'Atha' AI-Khurasani berkata: "Seorang dari nahi-nabi melintasi pada
suatu pantai. Maka tiba-tiba ia berlemu dengan seorang laki-laki yang
menangkap ikan paus. l.aki-laki itu mengutapkan "Bismilhih" dan
melemparkan jaringnya. Maka tiada masuk daiam jaring itu sesuatu.
Kemudian. nabi tersebut melintasi pada orang lain. Lalu orang itu
(1) Dirawikan Alh-Thabrani. dengan sanad dia-'if.
(2) Dirawikan A(h-Thabrani dari Syaddad bin Au!>. dengan sanad dia-'IF.
(3) Dirawikan Al-Tirmid7i dan telah diterangkan dahulu

" H a la . s . ;
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mcngalakan; dengan nama seian. Dan melemparkan jaringnya. Lalu
masuk dalam jaring iiu ikan-ikan laus. yang (idak dengan lekas dapat
ditariknya, lantaran banyaknya. Maka nabi a.s. ilu berkala: ’’HaiTuhan!
Apakah ini? Sesungguhnya aku tahu, bahwa sciiap yang demikian itu di
tangan ENGKAU”.
Maka Allah Ta’ala berfirman kepada para malaikat; "Singkapkanlah
kepada hatnbaKU dari keadaan dua tingkat itu!".
Tatkala nabi itu melihat apa yang disediakan olch Allah Ta’ala bagi ini
dari kemuliaan dan bagi itu dari kehinaan. maka ia berkata: "Aku rela,
w a h a i T u h a n l " .

N a b i k i t a s . a . w. b e r s a b d a :

>
✓

(Ith'thala’tu fil-jannati fa ra-aitu ak-tsara ahlihal-fuqaraa-a wath-thala’tu
fln-naari fa ra-ailu ak-lsara ahlihal-agh-niyaa-a wan-nisaa-a).
Artinya; "Aku menjenguk dalam sorga, maka aku melihat kebanyakan
penghuninya orang-orang fakir. Dan aku menjenguk dalam neraka, maka
aku melihat kebanyakan isinya orang-orang kaya dan kaum wanita".
Pada lafal yang lain:

(Fa-quitu ainal-agh-niyaa-u, fa qiila: habasahumul-jaddu).
Artinya: "Maka aku bortanya; "Mana orang-orang kaya?”. Lalu
dikatakan: "Mercka ditahan oleh kekayaan”.(l).
Tersebut pada hadits yang lain:

X 4

✓

(Fa-ra-aitu ak-tsara ahlin-naarin-iiisaa-a. Fa-quitu: maa sya’-nuhunna? Fa
qiila sya-ghaiahunnal-ahmaraani: adz-dzahabu waz-za’faraanu).
Artinya: "Lalu aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu kaum
wanita. Lalu aku berlanya; "Apakah keadaan kaum wanita itu?”. Maka
dijawab: "Mercka disibukkan oleh dua yang mcrah: etnas dan pohon
ki i /nk i i rna" (2) .
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : A _ i i .

(1) Dirawikan Ahmad dari Abdullah him Amr. dengan isnad yang haik.
(2) Dirawikan dari Usamah, Ihnu Abbas dan ’Imran bin Al-Hushain. Yang dari Usamah,

dirawikan Al-Bukhari dan Muslim (I(-lihaf. jilid IX, halaman 276).
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(Tuhfatul-mu’mini fid-dun-yal-faqru).
Artinya: ’’Hadiah orang mu’min dalam dunia itu ke-fakir-an”.(l).
Dan pada hadits. tersebut:

V

✓

(Aa-khirul-an-biyaa-i dukhuulanil-jannata suiaimaanub-nu daawuudu-
' a t a i h i m a s - s a l a a m u l i m a k a a n i m u l k i h i w a - a a k h i r u a s h - h a a b i i d u k h u u l a n i l -

jannata 'abdurrahmaanib-nu 'aufin li-ajli ghinaahu).
Artinya: ”Nabi yang tcrkemudian masuk sorga, iaiah; Sulaman pulera
Dawud a.s. karena kedudukan kerajiiannya. Dan shahabaiku yang
terkemudian masuk sorga, iaiah: Abdurrahman bin 'Auf. karena kekaya-
annya”-(2).
Pada hadits lain, tersebut:

(Ra-aituhu dakhalal-jannata zahfan).
Artinya: "Aku lihat Abdurrahman bin 'Auf itu masuk sorga dengan
merangkak’’.(3).
Isa Al-Masih a.s. berkata: ’’Dengan siikar, orang kaya itu masuk sorga”.
Pada hadits yang lain, dari keluarga Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda:

i

1 0

(Idzaa ahabbal-laahu ’abdanib-talaahu. fa-idzaa ahabbahul-hubbal-baalig-
haq-tanaahu). Qiila: wa maq-tanaahu? -Oaala: lam yatruk lahu uhlan wa
l a a m a a l a n " .

Artinya: "Apabila Allah menyayangi scorang hamba. niscaya ditobaiNYA.
Maka apabila disayangiNYA dengan kesayangan yang bersangatan.
niscaya di-f^rma'-kaiiNYA".
Lalu ditanyakan: "Apakah di-iqrino’kanNYA?Nabi s.a.w. menjawab:
"Allah tidak meninggalkan baginya isteri dan harta".(4).
Pada hadits, tersebut:

(Idzaa ra-aital-faqra muqbilan, fa qui: marhaban bi syi-’aarish-shaalihiina.

(1) Dirawikan Muhammad bin Khafif Asy-Syirazi dan Abu Mansur Ad-Daihimi dari Ma'adz
b i n Y a b a l .

(2) Dirawikan Ath-TTiabrani.
(3) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari 'Aisyah.

Iqtina', artinya harftah: dikayokan dan diberikan upa yang disimpankan
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wa idzaa ra-aital-ghaniyya muqbilan, faqul: dzanbun 'ujjilat ’uquuba(uhu).
Artinya: "Apabila engkau melihat ke-fakir-an datang menghadap kepada
engkau. maka katakanlah: ’’Selamai datang kepada lambang orang-orang
shalih. Dan apabila engkau melihat ke-kaya-an datang menghadap kepada
engkau, maka katakanlah: "Dosa yang disegerakan siksaannya”.(l).
Nabi Musa a.s. bertanya kepada Tuhan: ”Hai Tuhanku! Siapakah
kekasihMU dari makhlukMU. sehingga aku cintai mereka karenaMU?’’.
Maka Allah berfirman; ’’Setiap orarxg fakir-orang fakir".
Maka mungkin kata yang kedua ilu untuk peiiguatan yang perrama. Dan
mungkin, bahwa dimaksudkan dengan yang kedua itu (perkataan; orang
fakir yang kedua) itu, akan orang yang sangai melarat.
Isa Al-Masih a.s. berkata: ’’Bahwa aku lebih mencintai kemiskinan dan
memarahi kenikmatan”. Dan nama yang paling disukai nabi Isa a.s. ialah,
bahwa ia dipanggil: ”Hai orang miskin!”.
Tatkala kepala-kepala orang Arab dan orang-orang kaya mereka
mengatakan kepada Nabi s.a.w.: ’’Jadikanlah untuk kami sualu hari dan
untuk mereka suatu hari. Mereka datang kepada engkau dan kami tidak
datang. Dan kami datang kepada engkau dan mereka tidak datang".
Mereka maksudkan dengan demikian itu, ialah: orang-orang miskin.
Seperti: Bilal, Salman, Shuhaib, Abi Dzarr, Khabab bin Al-Arat. Ammar
bin Yasir, Abi Hurairah dan orang-orang miskin penghuni Ash-Shaffah.
Kiranya mereka sekalian memperoleh ke-rela-an Allah Ta’ala. (2).
Nabi s.a.w. memperkenankan permohonan mereka. Dan yang demikian,
karena mereka mengadu kepada Nabi s.a.w. akan terganggu kesenangan
mereka. Dan pakaian orang-orang itu kain bulu pada waktu sangat panas.
Maka mereka tahu, betapa berkembangnya bau yang tidak enak dari kain
mereka. Lalu sangatlah berat yang demikian. kepada orang-orang kaya.
Di antara mereka ilu: Al-Aqra’ bin Habis At-Tamimi. Uyainah bin
Hashan Al-Fazari, Abbas bin Mardas As-Silmi dan lain-lain.
Maka nabi s.a.w. memperkenankan permohonan mereka. bahwa mereka
tidak berkumpul dengan orang-orang itu pada satu majlis. Maka lurunlah
firman Allah Ta’ala kepada Nabi s.a.w.:

oj -H/. L? 5L? ^

(I) Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abid-Darda‘.
(2) Ash-Shaffah. tempat tamu-lamu Nabi s.a.w. dekal rumahnya. Dan lempal ilu sampai

sekarang masih ada.tidak jauh dari dinding makam Nabi s.a.w.
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(Wash-bir nafsaka ma’ai-ladziina yad-’uuna rabbahum bil ghadaati wal-
’asyiy-yi yuriiduuna wajhahu wa laa ta’du ’ainaaka-’anhum, turiidu
ziinatal-hayaatid-dun-ya wa laa tuthi'-man agh-falnaa qalbahu ’an dzikrinaa
wat-taba’a hawaahu wa kaana amruhu furulhan. Wa qulil-haqqu min
rabbikum fa man syaa-a fal-yn’m^n wa man syaa-a fal-yakfur, innaa a’-
tadnaa lidh-dhaalimiina naaran, ahaatha bihim su-raadiquhaa. w a i n y a s -

taghii-tsuu yughaa-Jsuu bi maa-in kal-muhli yasy-wil-wujuu-ha. bi’-sasy-
syaraabu wa saa-at muriafaqan).
Artinya; ”Dan tahanlah hati engkau (bersabar) bersama orang-orang yang
menyeru Tuhannya di waktu pagi dansenja.mereka menginginkan ke-rela-
an Tuhan, dan janganlah engkau hindarkan pemandangan engkau dari
mereka (orang-orang fakir dan miskin), engkau (orang-orang kaya)
menghendaki perhiasan kehidupan dunia dan janganlah engkau turut
orang yang Kami lalaikan hatinya dari mengingati Kami (orang-orang
kaya). Dan diturutinya keinginan nafsunya dan pekerjaannya biasanya
diluar batas. Kalakanlah: Kebenaran itu daiang dari Tuhan. Sebab itu,
siapa yang mau, berimanlah dan siapa yang (tidak) mau. maka janganlah
beriman, sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka untuk
orang yang bersalah ilu, mereka dilingkungi oleh pagarannya dan kalau
mereka meminta minum, diberi minum deng

o r a n g -

an air seperti tembaga yang
dihancur, menghanguskan muka; ituiah minuman yang terburuk dan itulah
tempal yang paling jahal". S.Al-Kahf. ayat 28-29.
Ibnu Ummi Maktum (seorang buta) meminta izin berbicara dengan Nabi
s.a.w. dan di sisi Nabi s.a.w. seorang laki-laki bangsawan Quraisy. Lalu
sukarlah yang demikian itu atas Nabi s.a.w. Maka Allah Ta’ala
menurunkan ayat;

kr—

('Abasa wa tawallaa, an jaa-ahui-a’maa, wa maa yudriika la-’allahu
yazzakkaa,au yahz-dzakkaru fa tanfa-ahudz-dzikraa. ammaa manis-
taghnaa, fa-anta lajju ta-shaddaa).
Artinya; ”Dia bermasam muka dan membelakang. Disebabkan orang buta
datang kepadanya. Dan apakah yang dapat membcri-tahukan kepada
engkau, boleh jadi dia seorang yang bersih (hati dan pikirannya)? Atau
dia dapat menerima peringatan dan peringalan itu berguna kepadanya?
(yakni: Ibnu Ummi Maktum). Adapun orang yang mcrasa dirinya serba
cukup. Maka engkau berhadap kepadanya (Yakni: orang bangsawan ilu)".
S.'Abasa, ayat 1sampai 6.
Dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bersabda; "Hamba itu dibawa pada hari
kiamat. Lalu Allah Ta’aia meminta ma'af kepadanya, sebagaimana
seorang meminta ma’af kepada seorang di dunia. Maka Allah Ta'ala
b e r fi r m a n : Demi kemuiiaanKU dan keagunganKU! Tiada AKU
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palingkan dunia dari engkau. karcna penghinaan cngkau kcpadaKU.
Akaii tctapi. tatkala AKU scdiakaii bagi cngkau kemuliaan dan
kelebihan. maka kduarlah, hai lianibaKU ke barisan-barisan ini! Maka
siapa yang memberi makanan kcpada cngkau
pakaian kcpada engkau karcnaKU dan ia mcnghcnki dcngan yang
dcmikian, akan WAJAF-JKU. maka ambillah pada tangannya! Itu adalah
untuk engkau!". Manusia pada hari ilu iclah dikckangi nlch kcringat.
Maka ia mcmasuki daiam barisan-barisan itu dan mcli l iat: siapa yang

berbuat yang dcmikian dcngan dia. Lalu diambilnya dcngan tangannya.
Dan memasukkannya ke sorga".(l).
Nabi s.a.w. bcrsabda: "Banyakkanlah mcngcnal orang-orang fakir-miskin!
Buallah tangan (kckuatan) pada mcrcka! Scsungguhnya mereka itu
mempunyai kedaulatan (kckuasaan)".
Para shahabat bcrtanya: "Apakah kedaulatan mcrcka'.’".
Nabi s.a.w. menjawab: "Apabila hari kiamal. maka dikalakan kcpada
mcrcka; "Libatlah siapa yang nicmbcri makan kcpada kamu roii hancur
atau memberi niinuni kamu scicguk minuman atau memberi kamu schclai
pakaian. Maka ambillah tangannya dan bawakan dia kc sorga!”.(2).
Nabi s.a.w. bcrsabda; "Aku masuk sorga. Lalu aku mcnd(;ngar bunyi
stiatu gerakan di hadapanku. Maka aku lihat. Kiranya Bilal. Dan aku lihat
di tempat yang tertinggi dari sorga itu. Rupanya orang-orang fakir-miskin
dari umatku d:m anak-anak mcrcka. Dan aku di Icmpat yang icrbawah
dari sorga itu. Tiba-tiba di dalamnya orang-orang kaya dan kaum
yang sedikit jumlahnya. Maka aku bcrtanya;
k e a d a a n k a u m w a n i t a i l u ? " .

Tuhan berfirman; "Adapun kaum wanita. maka didatangkan kcmclaratan
kcpada mereka olch dua yang merah: cwrt.v dan .siiwni. Adapun orang-
orang kaya. maka mereka sibuk dengan lamanya pcrhilungan harla..Dan
aku mencari para .shahabatku. maka aku tiada mdihal Abdurrahman bin
‘Auf. Kemudian. sesudah itu ia dalang kepadaku dan ia mcnangis. Maka
aku tanyakan. apakah yang mcninggalkan cngkau di bclakang aku? la
menjawab;
cngkau sebelum aku menemui hal-hal yang membawa rainbut beruban.
Dan aku menyangka. bahwa aku tiada akan mcliliat cngkau lagi". Lalu
aku bcrtanya: "Mengapa?". Aburrahman bin ’Auf menjawab;
diadakan pcrhilungan dcngan harlaku".(3).
Maka lihatlah kcpada ini! Dan Abdurrahman bin 'Auf itu sahabal hesar
yang lerdahulu. yang menyerlai Rasulullali .s.a.w. Dan dia termasuk orang

k a r c n a K U a t a u m e m b e r i

w a n i t a

"Ma i Tu l i anku ! Apakah

"Wahai Rasulullah, demi Allah! Aku tiada sampui kcpada

" A k u

(1) Dirawikan Abusy-Syaikh dari Anas dungaii isiiad dia-'if
(2) Dirawikan Abu Na-'im dari Al-Husaiii bin Ali. dcngan sanad dla-'if.
(3) Dirawikan Alh-Thabrani dari Abi Amamah, dcngan sanad diaif.
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sepuluh yang khusus. bahwa mereka menjadi isi sorga(l). Dan dia
termasuk orang-orang kaya, yang dikatakan Rasulullah s.a.w. tentang
m e r e k a :

y' y !

(Illaa man qaala bil-maali haakadzaa wa haakadzaa).
Artinya: "Selain orang yang mengatakan: den^an liana begini dan hegini"
(2).

Meskipun demikian. ia memperqleh kesukaran dengan kekayaan sampai
kepada batas tersebut.
Rasulullah s.a.w. masuk ke tempat seorang laki-laki fakir. Maka beliau
tiada melihat scsuatu kepunyaai^nya. Lalu beliau bersabda:

Oy* y'"f - ', ! i y y

(Lau qussima nuuru haadzaa 'alaa-ahlil-ardli la wasi'ahum).
Artinya: ’’.likalau dibagikan cahaya ini kepada penduduk humi, niscaya
telah mdapangkan mereka”.(3).
Nabi s.a.w. bersabda: "Apakah tidak aku terangkan kepada kaiiiu. raja-
raja penghuni sorga?”.
Para shahabat menjawab: "Belum, wahai Rasulullah!".
Nabi s.a.w. menjawab: "Setiap orang lemah, yang lerpandang lemah.
yang berdebu mukanya. kusut rambutnya. mempunyai dua l ielai kain
buruk, yang (idak diindahkan. jikalau ia bersumpah kepada Allah, niscaya
Allah memberi kebajikan kepadanya".(4).
'Imran bin Hushain berkata: " A k u m c m p c r o l c h k e d u d u k a n d a n
kemegahan dari Rasulullah s.a.w. Nabi s.a.w. bersabda: "Hai Imran!
Engkau mempunyai padaku kedudukan dan kemegahan. Maukah engkaii
berkunjung pada Fathimah puteri Rasulullah s.a.w.?".
Aku menjawab: "Ya. demi engkau, bapakku dan ibuku. wahai Rasuiul-
l a h " .

Lalu beliau bangun berdiri dan aku hangun berdiri borsania beliau.
Sehingga beliau berdiri di pintu rumah Fathimah. Lalu beliau mengetuk
pintu dan mengiicapkan: "Assalamu 'alaikum. apakah aku masuk?".
Fathimah menjawab: "Masuklah. wahai Rasulullah!".
"Aku dan orang yang bersama aku? '.
Fathimah menjawab: "Siapa bersama engkau, wahai Rasulullah?”.

(1) Dirawikan oleh pengarang-pengarang As Sunan Yang Empai dari Said bin Zaid Kala
At-Timi idz i , had i ts t iasan shahih .

(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Dzarr.

(3) Kata Al-Iraqi. beliau lidak menjuinpai hadits ini.
(4) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Harilsah bin Wabb.
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Nabi s.a.w. mcnjawab; '’Imran!".
Fathimali lain bcrkala: "Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebe-
naran menjadi nabi! Tak ada padaku, selain baju kurung”.
Nabi s.a.w. mcnjawab: "Buatlah dengan baju kurung itu begini dan be-
gini!".
Beliau mengisyaratkan dengan tangannya.
Fathimah menga«akan; "Ini tubuhku. sudah aku tutup. Maka bagaimana
dengan kcpalaku?".
Lalu RasuluMah s.a.w. melemparkan kepada Fathimah kain tutup kcpala,
yang biasanya ada pada Rasulullah s.a.w. Lalil beliau bersabda: "Ikatlah
dengan kain itu kepala engkau!".
Kemudian, Fathimah mengizinkan masuk. Lalu Rasulullah masuk, seraya
mengucapkan; "Assalamu’alaikum, hai anakku, bagaimana engkau pagi-
pagi hari ini?".
Fathimah mcnjawab: "Demi Allah, aku pagi-pagi hari ini lapar. Dan
mcnambahkan aku lapar, lantaran aku tidak mampu membeli makanan
yang akan aku makan. Sungguh kelaparan itu telah mendatangkan melarat
kepadaku".
Rasulullah s.a.w. lalu menangis dan bersabda.

o^yI j'j i i 3 - ' "
t■L '

!vl-'JO'

(I.aa taj-za’ii yab-nataahu, fa wal-laahi maa dzuqtu tha-'aaman mundzu
tsa-laatsin wa innii la-akramu ‘alal-laabi minki wa lau sa-aitu rabbii !a-ath-
’amanii wa laakinnii aatsar-tul-aakhirata ’alad-dun-ya).
Artinya: "Jangan engkau gundah haii. hai puteriku! Demi Allah, aku
tiada merusa makanan sejak tiga hari ini. Dan aku adalah lebih mulia dari
engkau pada Allah. Jikalau aku minia pada Tuhanku. niscaya lA
mCmberikan aku makanan. Akan tetapi. aku memilih akhirat dari dunia".
Kemudian, beliau mcnepuk dengan tangannya atas bahu Fathimah, seraya
berkata kepadanya: "Bcrgcmbiralal)! Demi Allah, engkau penghulu
wanita penghuni sorga".
Fathimah lalu bertanya: "Dimana Asiah isteri Fir-un dan Maryam puteri
' I m r a n ? " .

Nabi s.a.w. mcnjawab: "Asiah penghulu wanita dunia masanya. Maryam
penghulu wanita dunia masanya. Dan engkau penghulu wanita dunia masa
engkau. Kamu semua dalam rumah dari bambu. tak ada kesakitan
padanya. tak ada hiruk-pikuk dan tak ada kepayahan”.
K e m u d i a n

dengan anak paman engkau! Demi Allah, telah aku kawinkan engkau
beliau mcngalakan lagi kepada Fathimah: "Cukupkanlah
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dengan penghulu di dunia dan penghulu di akhira(’’.(l).
Diriwavatkan dari Ali r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bcrsabda;

(Idzaa ab-ghadlan-naasu fuqaraa-ahum wa adh-haruu ’imaaratad-dun-ya
wa lakaalabuu 'alaa jam-'id-daraahimi ramaahumul-laahu bi-arba-’i
khishaalin, bil-qah-thi minaz-zamaani wa-jauri minas-sulthaani wal-
khiyaanati min wulaatil-ahkaami wasy-syaukaii minal-a’-daa-i).
Artinya: "Apabila manusia memarahkan orang-orang fakir, melahirkan
bangunan dunia dan mereka sangat loba mengumpulkan dirham (harta).
niscaya mereka dilemparkan oleh Allah dengan empat perkara: dengan
musim kemarau panjang, kezaliman dari penguasa, kekhianatan dari
pemegang-pemegang hukum dan keperkasaan dari musuh”.{2).
Adapun af.var, maka berkata Abud-Darda’ r.a.: "Orang yang mempunyai
dua dirham lebih kual menahankannya". Atau beliau mengalakan: "Lcbih
kuat menghilung dari orang yang mempunyai sedirham".
Umar r.a. mengirim uang kepada Sa'id bin ’Amir scbanyak seribu
dinar. Lalu Sa'id bin 'Amir datang dengan kesedihan dan kegundahan.

Lalu isierinya bertanya: ‘'Adakah terjadi sesualu?".
Sa'id bin Amir menjawab: "Lebih berat dari ilu". Kemudian Sa'id berkata
kepada isierinya: "Pcrlihatkanlah kepadaku haju besimu yang buruk!".
Lalu dipccahkannya. dijadikannya beruas-ruas dan dieerai-beraikannya,
Kemudian. ia bangun mengerjakan shalat dan mcnangis sampai pagi.

Kemudian ia mengatakan: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda;

0 ^
'-'r'o ('! . !■< ‘> ' t <

! ^ ✓

(Yad-khulu fiiqaraa-u ummatil-jannata qabla!-agh-niyaa-i hi khamsi-mi-ati
'aamin hatla annar-rajula minal-agh niyaa-i yad-khulu fii ghimaarihim fa-
yu’-khadzu bi-yadihi fa-yus-takh-raju).
Artinya: "Orang-orang fakir dari umatku akan masuk sorga sebelum
orang-orang kaya dengan limaratus tahun. Sehingga seorang laki-laki dari
orang-orang kaya itu, masuk dalam rombongan orang-orang fakir. Lalu
dipegang langannya dan dikeluarkan”.(3).
Abi Hurairah berkata: "Tiga golongan masuk sorga. tanpa hilungan amal
(hisab), yaitu: orang yang bermaksud mencuci kainnya. lalu lidak
mempunyai kain buruk yang akan dipakainya, orang yang tidak
mendlrikan di atas tungku akan dua periuk dan orang yang meminta

(1) Dirawikan Ahmad dari Ma’qal bin Yassar. Dimaksudkan dengan anak paman engkau
bagi Fathimah, yaitu Ah menjadi suammya.

(2) Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami, hadits yang dibamah (munkar).
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Hurairah dan dipandangnya shahih.
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minuman. maka lidak ada yang mcngatakan kepadanya: "Mana yang
cngkau kehendaki?”.
Dikatakan. bahwa soorang fakir datang ke majlis Ats-Tsuri r.a Lalu Ats-
Tsuri mcngatakan kcpada orang fakir iiu; "Engkau gariskan. Jikalau
engkau kaya. niscaya aku tidak mendckatimu”. Orang-orang kaya dari
shahabat-shahabat Ats-Tsuri, menyukai bahwa mereka menjadi orang
fakir, karena banyak mendekatnya Ats-Tsuri kepada orang-orang fakir
dan berpalingnya Ats-Tsuri dari orang-orang kaya.
Al-Muammal bcrkata: 'Tiada aku mclihal orang kaya yang Icbih hina,

pada majlis Ats-Tsuri. Dan tiada aku melihat orang fakir yang Icbih
mulia. pada majlis Ats-Tsuri- Kiranya Allah mencurahkan rahmat
kepadanya”.
Setengah ahli hikmah herkata: “Kasihan anak Adam! Jikalau ia takut dari
api neraka sebagaimana ia takut dari kemiskinan. niscaya ia tcrlcpas dari-
pada keduanya. Jikalau ia ingin kcpada sorga, sebagaimana ia ingin
kepadakekayaan.niscaya ia mcmperolch kemenangan daripada keduanya.
Jikalau ia takut kepada Allah pada haiinnya, sebagaimana ia takut kepada
makhlukNYA pada zahirnya. niscaya ia berbahagia pada dua negeri”.
Ibnu Abbas bcrkata: "Terkutuk orang yang memuliakan orang kaya dan
menghinakan orang miskin".
Lukmanul-hakim a.s. herkata kepada puieranya: "Jangan engkau hinakan
seseorang karena buruk kainnya. Sesungguhnya Tuhan engkau dan 'luhan
d i a i t u S A T U ” .

Yahya bin Ma'adz bcrkata: "Kecinlaanmu kepada orang-orang fakir itu
sebahagian dari akhlak para rasul. Engkau pilih duduk-duduk bersama
mereka itu termasuk landa orang-orang shaiih. Dan iarinya engkau
daripada mcneniani mereka itu. termasuk tanda orang-orang munafik".
D a l a m b e r i t a k i i a h - k i t a b t e r d a h u l u . b a h w a A l l a h Ta ' a l a m e n u r u n k a n

wahyu kepada sebahagian nabi-nabiNYA a.s.: "Jagaiah bahwa AKU
mcmarahi engkau. lalu engkau jatuh dari pandanganKU! Lalu aku
tuangkan dunia kepada engkau dengan luangan benar-benar”.
Adalah 'Aisyah r.a. membagi-bagikan uang seratus ribu dirham daiam
schari. yang diberikan kepadanya oleh Mu'awiah. Ibnu 'Amir dan lain-
lain. Dan baju hesinya sudah koyak. Pelayannya mcngatakan kepadanya:
"Jikalau aku t>elikan uniukmu sc dirham daging yang akan engkau
berbuka?". Dan 'Aisyah itu berpuasa. Maka ’Aisyah menjawab; "Jikalau
engkau ingatkan aku tadi, niscaya aku taksanakan". Adalah Rasulullah
s.a.w. meninggalkan wasiat kepada 'Aisyah r.a. Nabi s.a.w. bersabda:

^ y y y y

(In aradtil-luhuuqa bii fa-'alaiki bi-'aisyil-fuqaraa-i wa iyyaaki wa mujaala-
satil-agh-niyaa-i wa laa tanza-’ii dir-’aki hatta turaqqi-’iihi).
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Artinya: "Kalau engkau mau mengikuti aku. maka haruslah cngkau
dcngan hidup arang-orang fakir. Dan jagalah diri cngkau duduk-duduk
dcngan orang-orang kaya! Dan janganlah engkau mcmhuka baju besi
cngkau, scbelum baju ilu koyak berkeping-kcping".(l).
Scarang !aki-laki membawa uang kcpada Ibrahim bin Adliam sebanyak
scpulub ribu dirham. Ibrahim bin Adham cnggan mcncrimanva. Lalu laki-
laki tcrsebui meminla dcngan saiigal supaya beliaii moncrimanya. Maka
Ibrahim menjawab: "Apakali cngkau man mcnghapuskan namaku dari
daflar arang-orang fakir, dcngan scpiiliih ribu dirham? Aku tidak akan
bcrbiial dcmikian untiik sclama-lamanya". Kiranya Allah mengridlai
I b r a h i m b i n A d h a m .

PhNJI'.I.ASAiS: keiHunnuin kc-kltiisiis-<m oiviig-oraii^ fakir, dari orang-
orang yang ridia, orang-orang yang Iwrsifut merasa aikiip
dan orang-orang yang henar.

R a s u h i i l a h s . a . w. b e r s a b d a ;

y ' ' ' r / " y j ^
? } C7US

(Thuiibaa li-man hudiya ilal-isiaami wa kaana 'aisyuhu kafaafan wa qana-
"a bi-hi).

ArCinya: ''Kchaikan hagi orang yang incmpcroleh pcuinjuk kcpada Isla
Dan kchidupannya tidak mcmcriukan kepada bantuan orang dan merasa
cukup dcngan yang dcmikian".(2).
N a b i s . a . w. b c r. s a b d a ;

y' V y -

m :

(Yaa-ma syaral-fuqaraa-i -a -Ihiil-laahar-ridlaa min quliiubikum ladh-faruu
bi-lsawaabi faqrikum wa illaa fa laa).
Artinya; "Wahai jama'ah tirang-orang fakir! Scrahkanlah kepada Allah
akan kc-rila-an dari halimu. niscaya kamu memperolch dcngan pahala ke-
fakir-anmu! Jikalau tidak. maka cngkau tidak memperolchnya".(3).
Yang periama tadi. iaiah orang yang n}erasa cukup dcngan apa vang ado
fal-qaiii'). Dan ini dinamakan: orang yang ridia tar-radlil. Dan hampirlah
dapat dirasakan ini dcngan yang dipahamkan, bahwa orang yang rakus itu
tiada mendapat pahala dengan kc-fakir-annya. Akan letapi
yang menerangkan tentang keutamaan ke-fakir-an, mcnunjukkan bahwa
(1) Dirawikan Al-Tinnidzi dan kalanya: hadils gharib.
(2) Dirawikan Muslim dan telah dilerangkan dahulu.
(3) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Abi Hurairah, dia'if sekali.

, s e c a r a u m u m
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orang itu mempunyai pahala. sebagaimana akan datang petHahkikutiiiyn,
Semoga dimaksudkan dengan iklak rhila im. iaiali: b c n t i k c p a d a
pcrbualan Allah, tenlang nicnahan dunia daripadaiiva. Dan hanyakldi
orang yang ingin pada harta. yang tidak terguris di hatinva. untuk mcncn-
tang Allah Ta'ala dan tidak benci pada perbuatanNYA. Maka kcbciician
itu ialah; yang mcmbataikan pahala ke-fakir-an.
Diriwayatkan dari 'Umar bin AI-Khaih-ihab r.a.. dari Nabi s.a.w.. yang
b e r s a b d a :

j '

(Inna li-kulli syai-in miflaahan wa millaahul-jannali luibbiil-masaakiini
wal-fuqaraa-i li shabriliim.hum julasaa-ullaahi ta-'aalaa yaumal-i|iyainali).
Artinya: "Scliap Miatii ilu mempunyai kunci. Dan kiind soiga iui niencin-

orang miskin dan orang fakir, karcna kesabaran mcreka. Mcrcka ilu
adalah orang-oraiig yang duduk bcrsama Allah pada hart kiatmii (1).
Dirawikan dari Ali r.a., dari Nabi s.a.w.. yang bersabda:

t a i

y ' ' i■ - y

1

(Ahabbiil-'ibaadi ilal-laahi la'aalal-laqiirul-qaani-'ii bi ri/qihir-raadlii 'aiiil-
laahi la-'aalaa).

Artinya: "Hamba yang paling dikasihi Allah I'a'alti. ialah. orang lakii
yang mcrasa ciikup dengan rc/eki yang diperolehnya. yang ridla dengan
apa yang dianugcrahkan Allah Ta'ala".(2).
N a b i s . a . w. b e r d o ' a :

- I

(Allaahummaj-'ai qmila -aali Muhammadin kalaalan).
Artinya:
Muhammad ilu tidak meincrlukan bantutm orang".(3).
Nabi s.a.w. bersabda:

kchiarga"Wahai Allah Tuhanku! Jadikanlah makantin biasa

/ ■

(Maa min-ahadin ghaniyyin wa laa faqiirin illaa wadda yaumal-qiyaamati
annahu kaana uutiya quuian fid-dun-ya).
Artinya; "Tiada seorang pun. baik kaya atau fakir, melainkiin ia ingin
(1) Dirawikan Ad-Daraquthni dan Iain-lain dari Ibnu Umar, hadiis dla'if.
(2) Menurul Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai hadiis, yang bunyinya begini.
(3) Dirawikan Muslim dari Abi Hurairah,
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pada hari kiamat bahwa ia diberikan makanan didunia”.(l).
Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi Isma’il a.s.: ’’Carilah AKU
pada mereka yang pccali hatinya!”.
Nabi Isma'il a.s. bertanya; "Siapakah mereka ilu?”.
Allah Ta'ala berfirman: "Orang-orang fakir yang benar".
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

(Laa ahada af-dlalu minai-faqiiri idzaa kaatiaraadli-yan).
Artinya; "Tiada seorang pun yang Icbih utama dari orang fakir, apabila
dia itu ridia dengan ke-fakirannya”.{2).
Nabi s.a.w. bersabda: "Allah Ta’ala berfirman pada hari kiamat:
"Manakah orang-orang pilihan KU dari makhlukKU?.
Para malaikal bertanya: "Siapakah mereka. wahai Tuhan kami?".
Allah Ta'ala berfirman: "Orang-orang mu.slim yang fakir, yang merasa
cukup dengan pemberianKU, yang ridia dengan takaranKU. Masukkanlah
mereka ke sorga!". Lain mereka masuk stirga, makan dan minum di
dalamnya. Dan manusia lain pulang pergi pada perhitungan amal
(h isab)" . (3) .

Ini tentang orang al-qani’ dan al-rmilif.
Adapun rm;ng zuhiid (az-zaUid). maka akan kami sebutkan keutamaannya
pada bahagian ke dua dari Kitab ini, insya Allahu Ta’ala.
Adapun atsar yang menerangkan tentang ar-ridla dan al-qana'ah. maka
banyak. Dan tidak tersembunyi lagi, bahwa al-qana'ah itu. iawannya ath-
thama' (loba). Umar r.a. berkata: "Sesungguhnya loba itu kemiskinan.
Dan putus harapan dari manusia itu suatu kekayaan. Sesungguhnya siapa
yang tiada mengharap dari apa yang dalam tangan manusia dan merasa
cukup dengan apa adanya, niscaya ia tidak memerlukan kepada manusia”.
Abu Mas’ud r.a. berkata: "Pada .setiap hari ada seorang malaikat yang
menyerukan dari bawah ’Arasy: "Hai anak Adam! Sedikit yang
mencukupi bagi engkau adalah lebih haik dari banyak yang membawa
engkau durhaka".

Abud-Darda’ r.a. berkata: "Setiap orang, ada pada akalnya kekurangan.
Yang demikian itu. apabila ia didalangkan oleh dunia dengan kelebihan,
niscaya selalulah ia suka dan gembira. Malam dan siang itu terus bcrjalan
menghancurkan umiirnya. Kemudian, yang demikian i tu, t idak
menggundahkannya. Kasihan anak Adam! Apakah bermanfaat harta yang
bertambah dan umur yang berkurang?”.

(1) Di/awikan IbnuMajah dari Anas.
(2) Kata Al-Iraqi. beliau tiada menjumpai hadits dengan lafal
(,S) Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami.

m i .
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Ditanyakan kcpada scbahagian ahli liikmah: "Apakali kckayaan itii?".
Ahli hikmah itii nicnjawab; "Scdikit angan-angan cngkau dan ridla
engkau dengan apa yang mcinadai bagi cngkait”.
Dikatakan, adalah Ibrahim bin Adliani tcrmasuk orang yang mcnikmati
kesenangan hidup di Khurasan. Pada suatu hari. kctika ia mcnjeguk dari
istananya. tiba-liba ia meniandang kcpada seorang laki-laki di halaman
islana. Dan di tangan orang iiu roti yang sodang diinakannya. Tatkala
orang iUi siap makan. lalu lidur. Maka Ibrahim bin Adiiani hcrkata kcpada
scbahagian budaknya:
kepadaku!".
Tatkala orang itu sudah banguii,
Adham. Ibrahim itu lalu bcrtanya: "Mai laki-laki! Hngkau makan roti.
apakah engkau lapar?".
Orang itu nicnjawab: ‘'Yal".
Ibrahim ilu bcrtanya lagi: "Apa sekaraiig sudah kcnyang?".
Orang itu nicnjawab; "Ya!".
Ibrahim bcrtanya pula: "Kcmudian, engkau tidur dcngaii baik?".
Orang itu nicnjawab: "Yal".
Lalu Ibrahim mengatakan pada dirinya: "Maka apakah aku pcrbual
denaan dimia dan diri manusia ilu mcrasa cukiip dengan kadar itu.’ .
Seorang laki-laki mclinlasi 'Amir bin Abdiil-qis. yang sedang makan
dagine dan sayuran. Lalu orang itu bcrtanya kcpada Amir bin Abdul-qis:
"Hai hamba Allah! Adakah engkau ridia dari dunia dengan ini'.'".
'Amir bin Abdul-qis nicnjawab: "Apakah tidak aku lunjukkan engkau.
kcpada orang yang ridla dengan Icbih buruk dari ini'.’".
Orang itu menjawab: "Ya. ada!".
'Amir bin Abdul-qis menyambung kata-kaianya: "Siapa yang ridla dengan
dunia. sebagai ganti dari akhirat?".
Muhammad bin Wasi' r.a. mengeiuarkan roti kcring. Lalu dibasahkannya
dengan air dan dimakankannya dengan garam. scraya mengatakan: Siapa
yang ridla dari dunia dengan ini. niseaya ia tidak memcriiikan kcpada
.scseorang".
A l -Hasan A l -Bashar i r. a . be rka ta :

(golongan), yang telah dibagikan oleh Allah I'a'ala
Kcmudian tidak disedekahkatinya". Kcmudian beliaii bacakan:

"Apabila orang ilu bangun. maka hawalah ia

lalu ia dibawa kcpada Ibrahim bin

"Allah mengiituk beberapa kaum
kcpada nicreka.

(Wa fis-samaa-i rizqukum wa maa tuu-'aduuna. fa wa rabbis-samaa-i wal-
ar-dli. innahu lahaqqun mils-la maa annakiim tan-ihiquuna).
Arlinya:"Dan di langit ada rezekimu dan (juga) apa yang dijanjikaii
kcpada kamu.
kebenaran, sebagai apa yang kamu katakan". S.Adz-Dzariyat. aval 22-23.

''' t■' r? tf 1
‘J>

Demi Tuhaii langit dan bumi, scsungguhnya ini suatu

165



Pada suatu hari. Abu Dzarr r.a. cluduk daiam orang banyak. Lalu datang
isterinya kepadanya, seraya bcrtanya; "Apakah cngkau duduk di antara
mcreka ini? Demi Allah! Tidak ada di rumah itu yang diminum dan yang
d imakan" .

Abu Dzarr menjawab: "Hai wanita ini! Scsungguhnya di hadapan kita itu
jalan gunung yang sukar diicmpuh, Tidak terlepas daripadanya. selain
setiap orang yang memandang enteng".
Lalu isteri Abu Dzarr itu kembali ke rumahnya dan ia ridia yang demi-
k i a n " .

Dzunnun r.a. berkata: "Manusia yang lerdckat kepada kekufuran itu
orang yang scmpil hidupnya. yang tidak sabar".
Dilanyakan kepada sebahagian ahli hikmah: "Apakah harta engkau?".
Ahli hikmah itu lalu menjawab: "Bcrkeclokan pada zahir. berkesederha-
naan pada batin dan tidak mengharap dari apa yang daiam tangan
manus ia f

Diriwayatkan. bahwa Allah 'A//a wa Jalla berfirman daiam sebahagian
kitab-kitab yang lerdahulu. yang diturunkan kepada nabi-nabi: "Hai anak
Adam! Jikalau dunia iiu scluruhnya untuk cngkau. niscaya tidak adalah
bagi engkau daripadanya. selain makanan yang engkau makan. Apabila
AKU berikan kepada engkau daripadanya. akan makanan dan AKU
jadikan perhiiungannya atas orang lain, maka AKU berhuat baik kepada
engkau".
Dikaiakan daiam rangkuman syair, lentang ul-c/aiw'uh:

Berendah diriliih kepada Allah,
tidak berendah diri kepada manusia.
Dengan tiada mengharap. merasa cukuplah,
bahwa pada lidak mengharap itu. mulia.

Merasa kayalah tanpa kaum keluarga.
dan tanpa sanak saudara.
Bahwa orang yang kaya.
iaiah orang yang tidak memerlukan kepada manusia.

Dikatakan pula sesuai dengan rnakna ini:
Hai orang yang mengumpulkan, yang tidak membelanjakan.
Dan masa itu memperhatikannya.
Yang menerka dengan mcnanyakan.
pintu mana yang dikuneikannya.

Yang memikirkan,
bagaimana kematian datang kepadanya.
Apa kepagian,
atau malam datang kepadanya?
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Engkaii kumpulkan harta, niaka kalakan kepadaku:
Adakah engkau kumpulkan karena haila itu?
Hai yang mengumpulkan harta!
Bcbcrapa hari lagi engkau akan menecraikanya.

Harla padamu itu,
lersimpan untuk pewarisnya.
T i d a k l a h h a r t a i t u h a r t a m u ,

sclain. hari engkau membclanjakannya.

Scnangkanlah hali pemuda,
yang berpagi hari, dia percaya.
Bahwa orang yang membagi-bagikan harta.
dia akan memperoleh rezeki daripadanya.

Harta iui terpelihara.
tiada yang mengotorkannya.
Dan yang baru itu muka,
tiada yang memburukkannya.

Sifat qana'ah itu bagi orang,
yang menghalalkan lapangannya.
Ta k a d a k e s u s a h a n ,

pada naungannya yang menyusahkannya.

PENJF.l.ASAN: keiiHimaan fakir atas kaya.

i n i . A l -Ketahuilah kiranya. bahwa berbeda pendapat orang tentang
Junaid, Ihnilum Al-Khawwash dan kebanyakan para ulama tasawwuf.
bcraliran kepada: mckbihkan fakir. Ibnu ’Atha’ berkata: "Orang kaya
yang bersyukur, yang beidiri dengan kcbenaraniiya itu lebih ulama dari
orang fakir yang sabar".
Dikatakan. bahwa Al-Junaid mendo’akan atas Ibnu 'Atha'. karena ia
berlainan paham dengan Ibnu ’Atha’ dalam hal ini. niaka kenalah Ibnu
’Atha' dengan bcncana. Dan tciah kami terangkan yang domikian pada
Kitah Sabar dan cara berlcbih-kurang di antara sabar dan syukur. Dan
kami siapkan jalan mencari keutamaan pada amal dan hal-ihwal. Dan
yang demikian itu tidak mungkin. sclain dengan penguraian.
Adapun fakir dan kaya. apabila dipahami keduanya sccara mutlak.

tidak mendatangkan keraguan kepada orang yang membaca hadiisn i s c a y a

dan aisar tentang pengutamaan fakir. Dan tak bolch tidak padanya
daripada penguraian. Maka kami katakan;
Sesungguhnya. tergambarlah keraguan pada <lua lingkai:
Penama: fakir yang sabar, yang tidak rakus mencari. Akan tetapi, dia
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bersifat al-qana’ah atau ridia, dengan dibandingkan kepada orang kaya.
yang membelanjakan hartanya pada jalan kebajikan. yang tidak rakus
m e n a h a n h a r t a .

Kedua: fakir yang rakus, bersama orang kaya yang rakus. Karena tidaklah
tersembunyi. bahwa orang fakir yang bersifat al-qana’ah itu lebih utama
dari orang kaya. yang loba. yang menahan hartanya. Dan orang kaya yang
membelanjakan. hartanya pada jalan kebajikan itu lebih utama dari orang
fakir yang rakus.
Adapun yang periama. maka kadang-kadang disangkakan bahwa orang
kaya itu lebih utama dari orang fakir. Karena kediianya bersamaan
tentang kelcmahan kerakusan atas harta. Dan orang kaya itu
inendekatkan diri kepada Allah, dengan sedekah dan amal kebajikan.
Dan orang fakir itu lemah daripadanya. Dan inilah yang disangkakan oleh
Ibnu ’Alha’. menurut yang kami perkirakan.
Adapun orang kaya yang bersenang-senang dengan hartanya, walaup
pada jalan yang diperbolehkan (mubah), maka tidaklah tergambar. bahwa
ia diutamakan atas orang fakir yang bersifat al-qana’ah (al-qani'). Kadang-
kadang disaksikan bagi yang demikian, oleh apa yang dirawikan pada
hadils, bahwa: orang-orang fakir mengadu kepada Rasulullah s.a.w. akan
dahulunya orang-orang kaya dengan amal kebajikan. sedekah. hajji dan
jihad. Maka Nabi s.a.w. mengajarkan orang-orang fakir tersebut akan
kalimat-kalimat tasbih. Dan beliau menyebuikan kepada mereka. bahwa
mereka memperoleh dengan kalimat-kalimat itu,
diperoleh orang-orang kaya. Lalu dipelajari oleh orang-orang kaya yang
demikian, maka mereka mengucapkannya. Lalu orang-orang fakir itu
kembali kepada Rasulullah s.a.w. dan menerangkan yang demikian
kepada beliau. Maka Nabi s.a.w. menjawab:

,a? '

u n

di atas apa yang

(Dzaalika fadl-iullaahi yu'-tiihi man yasyaa-u).
Artinya: "Yang demikian itu kumia Allah, yang diberikanNYA kepada
siapa yang dikehendakiNYA’’.(I).
Dan telah dibuktikan pula oleh Ibnu ’Atha’. tatkala ia dilanyakan dari
yang demikian. Lalu ia menjawab: "Kaya itu lebih utama, karena itu sifat
k e b e n a r a n " .

Adapun dalilnya yang pertama. maka padanya ada penilikan. Karena
hadits telah datang yang menguraikan, dengan uraian yang menunjukkan
kepada sebaliknya dari yang demikian. Yaitu. bahwa pahala orang fakir

,pada membacakan tasbih itu melebihi di atas pahala orang kaya. Dan
kemenangan mereka dengan pahala itu kurnia Allah, yang diberikanNYA

(I) Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah.
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kepada siapa yang cJikehendakiNYA.
Diriwavaikan oleh Zaid bin Aslam dari Anas bin Malik r.a. yang mcnga-
(akan: "Orang-orang fakir mcngulus senrang ulusan kopada Rasnlullah
s.a.w. Utusan ilu bcrkala: "Bahwa aku utusan orang-orang fakir kupada
cngkau".
Nabi s.a.w. nienjawab:

y

>

(Marbaban bika wa bi man ji'-la min-'indihim i|aiiniun uhibbuhum).
Artinya: "Seiamat dalang cngkau dan orang yang cngkau daiang dari
pihak mereka. suatu golongan yang aku ciniai”.
Utusan itu berkata: "I’ara orang fakir itu mcngalakan: "Wahai Rasul-
ullah! Bahwa orang-orang kaya itu rnonjalani kcbajikan. Mcri'ka
iiiengcrjakan hajji dan Kami lidak sanggup mcngerjakannya. MsTcka
niengerjakan 'uinrah dan kaini tidak sanggup niciigcrjakannya. Dan
apabiia mereka itu sakit. mereka mengutiiskan dengan ketebihan haria
mereka, akan .simpanan amal bagi mereka".
Lain Nabi s.a.w. nienjawab; ".Sampaikanlah kepadti orang-orang fakir iiti
daripadaku. bahwa bagi orang yang sabar daripada kamu dan berbuat
karena Allah, mcmpunyai tiga perkara. yang tidak ada bagi orang-orang
kaya. Adapun perkara ywig iaiu. maka sesungguhnya dalain sorga itu
kamar-kamar yang dipandang kepadanyu oleh penghuni sorga.
sebagaimana penghuni bumi memandang kepada bintang-hiniang di langii,
tiada masuk kedalam sorga itu, selain nabi yang fakir atau orang syahid
yang fakir atau orang mu'min yang fakir. Dan wing kedua: orang-orang
fakir itu masuk sorga sebelum orang-orang kaya dengan seienf-ah luiri.
Yaitu: limaraius lahiw. Dan yartg keiiga: apabiia orang kaya mcmbaca:

(Subbaanal laahi wal-hamdul i l laahi wa laa i laaha i l la l laahu wal- laahu

akbaru).
Artinya: "Mahasuei Allah, segala pujian bagi Allah, tiada yang disembah.
s e l a i n A l l a h d a n A l l a h m a h a b e s a r " .

Dan orang fakir mcmbacakan seperti yang demikian. niseaya orang kaya
itu tidak disamakan dengan orang fakir. Dan walaupun ia membelanjakan
padanya sepuluh ribu dirham. Dan seperti itu jiiga amal-amal kebajikan
scluruhnya”.
Maka utusan itu kcmbali kepada orang-orang fakir yang menguiusnya.
Dan menerangkan kepada mereka, apa yang dikatakan oleh Rasulullah
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s.a.w. Lalu orang-orang fakir itu menjawab: “Kami rela. kami rela”.(l).
Maka ini menunjukkan. bahwa sabda Nabi s.a.w.:

t z '

i C / '

(Dzaulika fadl-lul-laahi yu‘-liihi man yasyaa-u).
Artinya: “Yang demikian ilu kurnia Allah, yang dibcrikanNYA kepada
siapa yang dikehendakiNYA".
Artinya; bertambahnya pahala orang-arang fakir atas dzikir mereka.
Adapiin kata Ihnu 'Atlia': bahwa kaya ilu sifai AI-Hai/q (Tuhan Yang
Miilui Benur). maka tdah dijawab oleh sebahagian syaikh. yang
mcngatakan: “Adakah cngkau bcrpendapat bahwa Allah Ta'ala itu kaya
dengan scbab-sebab dan sifal-sifai? Maka terputuslah Ibnu 'Atha'
pcrkataannya dan tidak sanggup menjawab".
Ulama yang lain menjawab dengan mengatakan: “Bahwa takabhur
(membesarkan diri) itu termasuk sifat-sifat Al-Haqq, maka sayogialah
menjad i leb ih u tama dar i l i iwad l i i ' (merendahkan d i r i ) ' ’ . Kcmudian.

mcrcka itu menyambung lagi: “Akan tetapi, ini menunjukkan bahwa fakir
itu lebih utama. Karena sifat-sifat kchambaan itu lebih utama bagi hamba.
Seperti: lakut dan harap. Dan tiada sayogialah sifat-sifat ketuhanan itu
dipertengkarkan. Dan karena itulah, Allah Ta’ala berfirman. menurut apa
yang diriwayatkaii oleh Nabi kita s.a.w. daripadaNYA:

1

(Al-kibriyaa-u ridaa-ii wai-’adhamalu izaari, fa man naaza-’anii waahidan
niin-hunuia qasham-tuhu).
Artinya: “Kebesaran itu selcndangKU dan keagungan itu kain-sarungKU.
Maka siapa yang beriengkar dengan AKU pada salah satu daripadanya.
niscaya AKU patahkan dia“.(2).
Sahal berkata: “Cinta kepada kemuliaan dan kekekalan itu syirik (kese-
kutuan) pada ketuhanan dan pertengkaran padanya. Karena keduanya itu
termasuk sifat Tuhan Yang Maha Tinggi”.
Dari jenis ini. mereka memperkatakan pada melebihkan kaya dan fakir.
Dan hasilnya yang demikian itu menyangkut dengan ke-umuni-an yang
menerima penta'-wilan. Dan dengan kalimat-kalimat yang pendek. yang
tidak jauh pertentangannya. Karena. .sebagaimana berteniangan perkataan
orang. yang melebihkan kaya, disebabkan sifat Al-Huqq dengan takabhur.
maka seperti demikian juga. bertentangan perkataan orang yang mencela
kaya. Karena sifat hamba. dengan ilmu dan ma'rifah itu. sesungguhnya

(I) Menurut Al-Iraqi, beliau tiada menjumpai. dengan bentuk demikian.
(2) Hadils ini lelah diterangkan dahulu pada "Bab Tercelanya Ttkehur".
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sifat Tuhan Yang Maha Tinggi. Biidoh dan Icngah itu sifai liamba. Dan
tidaklah bagi seseorang. bahwa melebihkan k‘ii);<ih alas ilimi. Maka
mcnyingkapkan tutup dari ini, iaiah apa yang iclali katni schiiikan paila
Kiiab Sabar. Yaitu: bahwa apa yang tidak tlimaksiidkan bagi hauia iUi
sendiri. akan tetapi dimaksudkan untuk yang lain, maka sayi>gialah haliwa
disandarkan kepada inaksudnya. Karcna daigan dcinikian. lahirlah
kcutaniaannya. Dan dunia itu tidaklah dilakuikan bagi diii dmiia itii
sendiri. Akan tetapi. karcna dunia itu incnghalangi sampai kepada Allah
T a ' a l a . D a n t i d a k l a h f a k i r i t u d i c a r i k a r c n a s i f a t f a k i r i t u s e n d i r i . A k a n

tetapi. karcna pada fakir itu tidak ada yang incnghalangi kcjiada Allah
Ta'ala dan tidak ada yang membimbangkan kepadaNYA. Dan tvinyak
orang kaya, yang tidak dibimbangkan oleh kckavaan dari mcngingali
Allah 'Azza wa Jalla. Scpcrii nabi Siilaiman a.s.. Usman bin .\flaii dan
Abdurrahman bin 'Aiif r.a. Dan berapa hanvak orang lakir, vang
dibimbangkan olch kefakiran dan mcmalingkannya dari maksud. D.in
t u j u a n m a k s u d d a l a m d u n i a , i a i a h m c n c i n l a i A l l a h l a ' a l a d a n
menjinakkan hati kepadaNYA. Dan tidak ada yang dcinikian itu. selain

sesudah mengenaliNYA. Dan mcneinpuh jalan mengcnaliNYA iiu serta
dengan kebimbangan-kebimbangan tidak immgkin. Dan kefakiran itu
kadang-kadang terma.suk sebahagian yang membimbangkan, sebagaimana
kaya kadang-kadang termasuk sebahagian dari yang membimbangkan.
Dan yang membimbangkan itu scsungguhnva adalah keeintnan kep.iila
dunia. Karcna. tidak bcrkumpul serta kccintaan kepada dunia akan
kecintaan kepada Allah dalam hati. Dan orang vang meneinlai sesiialu iiu
disibukkan oleh yang dicintainya. Baik waklu ia berpisah dengan yang
dicintai itu atau pada waklu ada huhungannya. Kadang-katlang kesibiikan
dengan yang dicintai pada waktu berpisah itu lebih banyak l>an kadang-
kadang kesibukan pada waktu ada hubungannya itu lebih banyak. Dan
dunia itu mengasyikkan bagi orang-orang yang lalai. yang tidak
memperolehnya dan sihuk mencarinya. Dan orang yang samtgup memper-
olch dunia itu sibuk memeliharanya dan hersenang-senang dengan dia.

Jadi. kalau anda umpamakan, orang kaya dan orang mtskin ilii kosong
hatinya daripada meneinlai harta. dimana harla itu pada kediianya sama
seperti air. niscaya samalah anlara orang yang tidak mendapal dengan
orang yang mendapat. Karcna masing-masing t idak bersenang-senang
mclainkan sekadar hajat. Dan adanya sekadar hajat itu lebih ulama dari-

padu tidak adanya. Karcna urang yang lapar itu mcnjalani jalan mail.
Tidak jalan ma'rifah.
Dan kalau anda mengambil urusan dengan memandang yang lebih hesar.
maka orang fakir itu lebih jauh dari bahaya. Karcna filnah kesenangan
lebih beral dar i fi lnah kemelaratan. Dan dar i lerpel iharanya d i r i i tu
adalah tidak daput disanggupi seluruhnya.Dan karcna ilulah para shahahat
berkata: "Kami dicoba dengan filnah kemelaratan, maka kami sabar. Dan
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kami dicoba dengan fitnah kesenangan, maka kami tidak sabar”.
Ini adalah kejadian anak Adam seluruhnya, kecual sedikil yang jarang
terjadi, yang tidak diperoleh pada banyak waktu, selain sangat sedikit.
Dan tatkala ucapan Agama adalah untuk semua, tidak kepada yang jarang
terjadi dan kemelarafan itu lebih pantas untuk semua, tidak yang jarang
terjadi itu, maka Agama mencegah dari kekayaan dan mencelanya.
Mengutamakan kemiskinan dan memujikannya. Sehingga Isa Al-Masih
a.s. berkata: "Janganlah kamu memandang kepada harta penduduk du-
nia! Sesungguhnya kilat harta mereka akan hilang dengan cahaya iman-
m u ” .

Sebahagian ulama berkata: ’’Berbalik-baliknya harta itu menghisap
k e m a n i s a n i m a n ’ ’ .

Tersebut pada hadits:

(Inna ii-kul!i ummatin-’ijian wa-’ijiu haadzihil-ummatid-diinaaru wad-
d i rhamu) .

Artinya: "Setiap umat itu mempunyai anak lembu. Dan anak lembu umat
ini dinar dan dirham”.(1).
Asalnya anak lembu kaum Musa itu dari pakaian emas dan perak juga.
Dan samanya harta dan air, emas dan batu itu tergambar bagi nabi-nabi
a.s. dan wali-wali. Kemudian scmpurnalah bagi mereka yang demikian,
sesudah kurnia Allah Ta’ala dengan lamanya mujahadah. Karena nabi
s.a.w. mengatakan kepada dunia:

(Ilaiki-’annii).
Artinya; "Kepada engkau, yang jauh dari aku”.(2).
Karena dunia itu mengrupakan dirinya bagi Nabi s.a.w. dengan
perhiasannya.
Adalah Ali r.a. berkata: ”Hai yang kuning! Tipulah selain aku! Hai yang
putih! Tipulah selain aku!”.
Yang demikian itu. karena Nabi s.a.w. merasakan pada dirinya, tampak
permulaan-permulaan ketertipuan dengan dunia itu. Kalau tidak ia
melihat bukti dari Tuhannya. Dan yang demikian itu, iaiah kaya mutlak.
K a r e n a N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

(1) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Hudzaifah, dengan isnad ada yang lidak
d i k e i a h u i .

(2) Dirawikan Al-Hakim.
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(Laisal'ghinaa-'an kais-ratil-'aradli. innamal-ghinaa ghinan-naM).
Artinya; "Tidakiah kaya dari banyakiiya haria bcnda. SeMinggiihnya ka>a
itu kaya jiwa''.(l).
Apabila yang demikian ilu jauh dari kcjadian. maka vang pcnling bagi
umumnya makhluk. iaiah: lidak adanya haria, walau pun mcrcka
hersedekah dan menyerahkan kcpada jalan kcbajikan dari haria ilu.
Karcna mcreka tidak icrlepas pada kcinampuan alas haria. dari kcjinakan
hati dcngan dunia, bersenang-senang dcngan kumampuan alas dunia dan
nicrasakan kesenangan dcngan pcniherian dunia. Scmua iiu mcngwarisi
kcjinakan hali dcngan alani ini. Dan dcngan kadar apa vang mcnjadi
kcjinakan hali hamba dcngan dunia ilu. mcliarkan halinya dari akhiral.
Dan dcngan kadar apa yang mcnjinakkan hali haniba. dcngan salali saiu
dari sifal-sifatnya. sclain sifal inn'nhili kcpada .-Mlah iiu. mcliarkan
halinya dari Allah dan dari mcnciniaiN'l'A. Dan menakala icrpiiiusiah
scbab-scbab kcjinakan hali dcngan dunia. niscaya longgarlah hali dari
dunia dan kcmhangnya. Dan had. apabila longgar pada sclain dari Allah
Ta'ala dan ia hcriman dcngan Allali, niscaya pasd had iui hcrpaling
kcpada Allah. Karcna tidak Icrgambar hahwa had itu kosong. Dan lidak
ada pada wujud ini. sclain Allah dan yang lain dari Allah. Maka siapa
yang mcnghadapkan dirinya, kcpada sclain Allah, niscaya knsong hadnya
dari Allah. Dan adalah mcnghadapnya had kcpada salah saiii dan kcdiia-
nya itu. mcnurut kadar kosongnja dari >ang saiii lagi. Dan mcmickatina
hati kcpada salah salti dari kciluanya. atlalah nicnurui iaaliina daii yang
salu lagi. Coniohnya iaiah scpcrii: inasyrik (icmpai icrbii malahari) dan
niaghrib (icmpal icrbcnani malahari). Kcduanya ilu dua arah. Maka <irang
yang hiilak-balik di anlara kcduanya. dcngan kadar sang dckal daii salah
salu dari kcduanya iiu mcn|uuh dari yang lain.
Bahkan diri kcdckaian dari salah salu itulali cliri kcjauhaii dan yang salu
lagi. Maka diri kecinlaan kcpada dunia iluiah diri komarahan kcpada
Allah Ta’ala. Maka sayogialah bahwa pcnglialauan pandangan orang yang
mcngenal halinya itu pada mcmbiijangnya (lidak mcngasvinkan) hali
dcngan dunia dan nienjinakkannya.
Jadi. keicbihan orang fakir dan orang kaya itu menurui mcnyangkui hali
kcduanya dcngan haria saja. Kalau kcduanya sama tentang haria. niscaya
darajal kcduanya sama. Sclain ini tcrgclincirnya lapak kaki dan icnipai
kctipuan.
Scsungguhnya orang kaya kadang-kadang disangka. bahwa halinya
icrpulus dari harta. Dan cinlanya kcpada haria ilu icrkubur dalam

(1) Disepakati hadils ini Al-Bukari dan Musim dari Abl Murairah.
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batiniyahnya. Dan ia tidak merasakannya. Hanya ia rasakan yang
demikian, apabila harta itu tidak dimilikinya lagi.
Maka hendaklah ia mencoba dirinya dengan membagi-bagikan harta itu
atau apabila harlanya dicuri orang. Maka kalau didapatinya hatinya
berpaling kepada harta itu, maka tahulah dia bahwa dia itu tertipu.
Berapa banyak orang yang mcnjual gundiknya. Karena disangkanya
bahwa hatinya terputus dari gundik ilu. Maka sesudah berlaku penjualan
dan penyerahan budak wanitanya itu, lalu menyalalah dari hatinya api,
yang tadinya tenang dalam hatinya. Maka yakinlah dia bahwa dia itu
adalah tertipu. Dan kerinduan itu tcrsembunyi dalam hati, seperli tersem-
bunyinya api dibawah abu. Dan ini adalah keadaan setiap orang kaya,
s e l a i n n a b i - n a b i d a n w a l i - w a l i .

Apabila yang demikian itu mustahil atau jauh dari kejadian. maka marilah
kita katakan secara mutlak. bahwa fakir itu Icbih palut bagi umumnya
makhluk dan lebib utama. Karena hubungan orang fakir dan jinak hatinya
kepada dunia itu lebih lemah. Dan dengan kadar kelemahan hubungannya
itu bergandalah pahala ucapan tasbihnya dan ibadah-ibadahnya.
Bahwa gerakan lidah itu tidaklah dimaksudkan, untuk gerakan itu sendiri.
Akan tetapi supaya kokoh dengan gerakan itu kejinakan hati dengan yang
disebutnya.
Dan tidak ada pembekasannya pada mengobarkan kejinakan dalam hati
yang kosong, tanpa penyebutan, seperti pembekasannya pada hati yang
sibuk. Dan karena itulah. sebahagian salaf berkata: "Seperti orang yang
beribadah dan dia itu pada mencari dunia adalah seperti orang yang
memadamkan api dengan pelepah kurma. Dan seperli orang yang
membasuh tangannya dari lemak dengan ikan".
Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. berkata: "Bernafsunya orang fakir tanpa
keinginan yang tidak disanggupinya adalah lebih utama dari ibadah orang
kaya seribu tahun".
Dari Adh-Dhahhak yang mengatakan: "Siapa yang masuk ke pasar. lalu
melihat sesuatu yang diingininya, maka ia sabar dan berniat karena Allah,
niscaya lebih baik baginya dari seribu dinar yang dibelanjakannya
seluruhnya pada jalan Allah Ta’ala".
Seorang laki-laki berkata kepada Basyar bin Al-Harits r.a.; "Berdo’alah
kepada Allah bagiku! Dan aku telah dimelaratkan oleh keluargaku".
Basyar bin Al-Harits menjawab: "Apabila keluargamu mengatakan
kepadamu: "Tidak ada pada kami tepung dan roti, maka berdo’alah
kepada Allah bagiku pada waktu itu. Sesungguhnya do’amu lebih utama
d a r i d o ’ a k u ” .

Basyar mengatakan: "Orang kaya yang beribadah itu seperti kebun di atas
sampah. Dan orang fakir yang beribadah itu seperti ikatan mutiara pada
l e h e r w a n i t a c a n t i k ” .

Mereka itu tidak suka mendengar ilmu ma’rifah dari orang-orang kaya.
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Dan Abubakar Ash-Shiddiq r.a. berdo'a: "Wahai Allah Tuhanku! Aku
bcrmohon pada ENGKAU akan kehinaan pada kcinsafan dari diriku dan
akan zuhud pada apa yang melampaui keccgahan diri dari meminta
bantuan orang".
Apabila ada seperti Abubakar Ash-Shiddiq r.a. dalam kcsempurnaan hal-
keadaannya, menjaga diri dari dunia dan dari wujudnya dunia. maka
bagaimana diragukan icntang tidak adanya haria iiu Icbih paiut dari
adanya? ini serla yang terbaik hal-ihwal orang kaya itu. bahwa ia
mengambil yang halal dan niembelanjakan yang baik. Dan dalam pada
itu, hi tungan amalnya panjang di lapangan kiamai dan lama
penungguannya. Dan orang yang diperdebatkan hitungan amalnya. se-
sungguhnya dia itu sudah diazabkan. Dan karcna inilah, lerkemudian
Abdurrahman bin 'Auf ke sorga. Karona ia disibukkan dcngan hitungan
amal, scbagaimana yang dilihat pleh Ra,sulu!lah s.a.w. Dan karcna inilah,
Abud-Darda’ r.a. bcrkata: "Aku tidak mcnyukai mcmpunyai toko di
pintu masjid. Dan tidak disalahkan aku padanya. olch shalat dan dzikir.
Dan aku bcruntung sctiap hari limapuluh dinar. Dan aku berscdekah
dengan uang itu pada jalan Allah Ta’ala".
Beliau ditanyakan: "Apakah yang engkau tidak sukai?.
Abud-Darda’ r.a. menjawabf'Tidak baik hitungan amal (hisab)".
Karcna ituiah, Sufyan r.a berkata: "Orang-orang fakir itu mcmilih liga
perkara dan orang-orang kaya memilih liga perkara. Orang fakir mcmilih
kesenangan jiwa,kckosongan hati dan kcringanan hisab amalan. Dan
orang-orang kaya memilih: kepayahan jiwa. kesibukan hati dan kesulitan
h i s a b a m a l a n " .

Apa yang disobutkan Ibnu ’Atha’. bahwa kaya itu sifal Al-Haqq, lalu
dengan sebab dcmikian menjadi lebih utama, adalah benar. Akan tetapi,
apabila hamba itu kaya dari adanya dan tidak adanya harta. dengan sama
padanya yang dua itu.
Adapun apabila ia kaya dengan adanya harta dun bcrliajat kepada kekal-

nya harta itu, maka tiadalah menycrupai kayanya itu dengan kayanyu
Allah Ta’ala. Karcna AHah Ta'ala kaya dengan zatNYA. 'I'idak dengan
apa yang tergambar hilangnya. Dan harta itu tergambar hilangnya dengan
dicuri orang.
Dan apa yang disebutkan tentang penolakan atas Ibnu 'Atha’, bahwa
Allah tidaklah kaya dengan sifat-sifat dan sebab-sebab itu, benar tentang
tcrcelanya orang kaya yang menghendaki kekalnya harta. Dan apa yang
disebutkan, bahwa sifat-sifat Al-Haqq itu tidak layak dengan hamba itu
tidak benar. Bahkan ilmu itu sebahagian dari sifat-sifatNYA. Dan ilmu itu
sesuatu yang lebih utama bagi hamba. Bahkan kesudahan hamba itu,
bahwa ia bcr-akhlak dengan akhlak Allah Ta’ala. Aku mendengar
sebahagian syaikh berkata: "Bahwa orang yang menempuh jalan kepada
Allah Ta'ala, sebelum ia menjalani seluruh jalan itu, jadilah nama-nama
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sembilanpuluh sembilan itu sifat-sifat baginya. Artinya; ada baginya
keuntungan dari setiap satu sifat-sifat itu.
Adapun takabbur, maka tidak layak dengan hamba. Scsungguhnya takab-
bur atas orang yang ia tidak berhak takabbur atasnya, maka tidaklah itu
dari sifat-sifat Allah Ta’ala. Adapun takabbur atas orang, yang ia berhak
takabbur atas orang itu, seperti takabbumya orang mu’min atas orang
kafir, takabbumya orang berilmu atas orang bodoh dan takabbumya
orang tha’at atas orang maksiat, maka layaklah dengan hamba.
Benar, kadang-kadang dimaksudkan dengan takabbur itu kemegahan,
keheranan diri dan menyakitkan orang. Dan tidaklah itu dari sifat Allah
Ta'ala. Dan sifat Allah itu, bahwa lA maha besar dari setiap sesuatu. Dan
IA tahu, bahwa DIA seperti yang demikian. Dan hamba itu disuruh,
bahwa ia mencari tingkat tertinggi, kalau ia sanggup. Akan tetapi, dengan
yang benar, sebagaimana benarnya. Tidak dengan balii dan penipuan.
Hamba itu harus tahu, bahwa orang mu’min lebih besar dari orang kafir.
Orang tha’at lebih besar dari orang maksiat. Dan orang berilmu lebih
besar dari orang bodoh. Dan manusia lebih besar dari hewan, benda beku
dan tumbuh-tumbuhan. Dan lebih dekat kepada Al lah Ta’ala.
dibandingkan dengan bendap-benda itu. Kalau manusia itu melihat dirinya
dengan sifat tersebut, dengan penglihatan yang benar, yang tak ada
keraguan, niscaya adalah sifat takabbur itu yang bcrhasil, yang layak dan
kcutamaan baginya. Hanya, ia tidak mempunyai jalan kepada mengeta-
huinya. Yang demikian itu terhenti di atas kesudahan (al-khatimah). Dan
insan itu tidak mengetahui akan al-khatimah. bagaimana pun adanya. Dan
bagaimana pun kesesuaiannya. Maka karena bodohnya dengan yang
demikian, niscaya wajiblah ia tidak beritikad bag! dirinya. tingkat di atas
tingkat kafir. Karena. kadang-kadang disudahkan bagi orang kafir itu
dengan iman. Dan kadang-kadang disudahkan baginya dengan kufur.
Maka tidaklah yang demikian itu layak baginya. Karena singkat ilmunya
untuk mengetahui akan akibat sesuatu.
Talkala dapat tergambar. bahwa diketahui sesuatu itu menurut
adanya, niscaya adalah ilmu itu sempurna padanya. Karena iimu itu pada
sifat-sifat Allah Ta’ala. Dan manakala mengetahui sebahagian dari sesuatu
itu kadang-kadang mendatangkan melarat, niscaya jadilah ilmu itu suatu
kekurangan padanya. Karena, tidaklah dari sifat-sifat Allah Ta’ala. ilmu
yang mendatangkan melarat bagiNYA. Maka mengetahui scgala hal yang
tidak melarat. itulah yang tergambar pada hamba dari sifat-sifat Allah
Ta’ala. Maka tidak ragu lagi, itulah kesudahan keuiamaan. Dan dengan
yang demikian, kelebihan nabi-nabi, wali-wali dan alim ulama.
Jadi, kalau sama padanya. adanya harta dan tidak adanya harta, maka ini
semacam kaya yang menyerupai dengan salah satu segi, dengan kaya yang
d i s i f a t k a n o l e h A l l a h S u b h a n a h u w a Ta ’ a l a . M a k a i t u s u a t u k e u t a m a a n .

Adapun kaya dengan adanya harta, maka tak ada sekali-kali keutamaan

a p a
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padanya.
Itulah penjelasan bandingan keadaan orang fakir yang bersifai al-qana'ah,
dengan orang kaya yang bersyiikur
Tingkal Kedua: penjelasan bandingan keadaan orang fakir yang loba
dengan keadaan orang kaya yang loba.
Marilah kita umpamakan ini pada satu orang, Dia mencari harta,
berusaha dan hilang harta ilu. Kemudian. diperolehnya kembali. Maka
orang ini mempunyai keadaan ketiadaan harta dan keadaan adanya harta.
Maka keadaan manakah di antara dua keadaannya itu yang Icbih utama?
Kami jawab: bahwa harus kita pertanyakan, Yaitu: kalau yang dicarikan
itu barang yang tak bdleh tidak dalam pcnghidupan dan maksudnya akan
menempuh jalan Agama dan memperoleh pertolongan kepada Agama.
maka keadaan adanya itu lebih utama. Karena fakir itu mcnyibukkannya
disebabkan iriencari. Dan orang yang mcncari makanan schari-hari ilu
tidak mampu berpikir dan berdzikir. selain kemampiian yang dimasukkan
dengan kesibukan. Dan orang yang meniadakan berapa yang dapal. itulah
yang mampu. Karena itulah Nabi s.a.w. bersabda:

^ * !'.J
\

(Allaahummaj-'al quuta-aali Muhammadin kafafan).
Artinya: "Ya Allah Tuhanku! Jadikanlah makanan hari-hari kcluarga
Muhammad itu tidak menyandarkan kepada orang".(l).
D a n . s a b d a N a b i s . a . w . :

(Kaadal-faqru an yakuuna kufran).
Artinya: "Hampirlah fakir ilu menyebabkan kufur".(2).
Artinya; fakir yang sangat memerlukan pada apa yang tak boleh tidak.
Kalau yang dicari itu di atas hajat keperluan aiau yang dieari itu sekadar
keperluan, akan tetapi tiada maksudnya unluk memperoleh pertolongan
kepada menempuh jalan Agama, maka keadaan fakir itu lebih utama dan
lebih layak. Karena dua hal tadi sama lentang loba dan einta harta. Dan
sama tentang masing-masing daripadanya, tidak dimaksudkan memperoleh
pertolongan kepada jalan Agama. Dan keduanya sama. bahwa masing-
masing daripadanya tidak mendatangkan maksiat disebabkan fakir dun
kaya. Akan tetapi keduanya berbeda, tentang yang memperoleh harta itu.
hatinya jinak dengan apa yang diperolehnya. I.alu kokohlah keciniaan
kepada harta dalam hatinya.

(!) Hadlts ini (elah diterangkan dahulu.
(2) Hadits ini telah diterangkan dahulu.
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Dan ia merasa tenteram kepada dunia. Dan orang yang tidak mempcr-
olehnya, yang sangat memerlukan itu, jauhlah hatinya dari dunia. Dan
adalah dunia padanya, seperii penjara yang dicarinya kelcpasan
daripadanya.
Manakala segala keadaan seluruhnya itu sama dan keluar dari dunia dua
orang iaki-laki, yang seorang sangat condong kepada dunia, maka
keadaannya pasti lebih berat. Karena hatinya berpaling kepada dunia dan
merasa liar dari akhirat, mcnurut kadar kekokohan kejinakannya dengan
d u n i a . N a b i s . a . w, b e r s a b d a :

y y y "

At,1

(Inna ruuhal-qudusi nafatsa fii ruu-'ii: ahbib man-ahbab(a fa-innaka
mufaari-quhu).
Artinya; ’’Bahwa Ruhul-kudus (Jibril a.s.) meludahkan clalam haiiku:
cintailah siapa yang engkau cinlai. Scsungguhnya engkaii akan bcrpisah
dengan dia'’.(l).
Ini pemberi-tahuan, bahwa berpisah dengan yang dicintai ilu berat.
Maka sayogialah bahwa engkau cintai yang tidak akan berpisah dengan
engkau. Yaitu; Alliih Ta'ala. Dan tidak engkau mencintai yang akan
berpisah dengan engkau. Yaitu: dunia.
Apabila engkau mencintai dunia. niscaya engkau tidak suka menemui
Allah Ta'ala. Maka adalah kedaiangan engkau dengan mati itu. kepada
apa yang tiada engkau sukai. Dan perpisahan engkau dengan apa yang
engkau cintai. Dan seiiap orang yang berpisah dengan yang dicintai, maka
adalah sakitnya pada perpisahannya itu menurut kadar kecintaannya dan
kadar kejinakan hatinya kepada yang dicintai. Kejinakan hali orang yang
memperoleh dunia. yang menguasainya itu lebih banyak dari kejinakan
hati orang yang tiada memperolehnya. waiaupun ia mengharapkan beiul
kepadanya.
Jadi, telah tersingkap dengan pentahkikan ini, bahwa fakir itu lebih miilia.
lebih utama dan lebih patui bagi seluruh makhluk, selain pada dua tempat:
Periama: kaya. scpcrti kayanya 'Aisyah r.a.. yang sama padanya ada dan
tidak adanya harta. Maka adanya harta itu menambahkan bagi harta.
Karena diperoleh faedah terkabiilnya do’.a orang-orang fakir dan miskin
dan terkumpullali cita-cita mereka.
Kedua: fakir dari kadar yang perlu. Yang demikian ini hampir menibawa
kepada kufur. Dan tak ada kebajikan padanya, dengan segi mana pun.
Selain apabila adanya itu mencruskan hidupnya. Kemudian, mendapat
pertolongan dengan makanan dan hidupnya itu kepada menjauhkan kufur
dan maksiat. Dan kalau ia mati dalam keadaan lapar, niscaya adalah

(1) Dirawikan Alh-Thabrani dari Ali. Dan Asy-Syirazi dari Sabal bin Sa- ad.
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maksiatnya itu berkurang. Maka yang lebih baik baginya, bahwa ia mati
dalam kcadaan lapar. Dan ia tidak memperoleh apa yang sangat diperlu-
kannya juga.
Maka inilah penguraian pembicaraan lentang: kaya dan/a/rjV.Dan masih
dipertanyakan, mengenai orang fakir yang loba. yang bersungguh-sungguh
m c n c a r i h a r t a .

Tiada cita-citanya selain itu. Dan mengenai orang kaya, yang kurang dari
itu, tentang kelobaannya pada menjaga harta. Dan tak ada kesakitannya
dengan ketiadaan harta, kalau tidak dipunyainya. seperti kesakitannya
o r a n g

dipertanyakan
Yang lebih jeias, bahwa kejauhan keduanya dari Allah Ta’ala itu,
menurut kadar kesakitannya karena ketiadaan harta. Dan kedekatannya
itu menurut kadar lemah kesakitannya dengan ketiadaan harta.

PENJELASAS: adab sopan orang fakir pada ke-fakirannya.

fakir dengan kefakirannya. Maka ini pada tempal yang

Ketahuilah, bahwa orang fakir itu mempunyai adab-sopan pada balinnya
dan xahirnya, perbaurannya dan perbualannya. yang sayogialah dipcliha-
rakannya.
Adapun adab-sopan balinnya, bahwa tidak ada padanya kcbencian kepada
kc-fakir-an yang dicobakan oleh Allah Ta’ala kepadanya. Yakni: bahwa ia
tidak bcnci akan perbuatan Allah Ta'ala. dari segi itu perbualanNYA.
Walaupun ia bend kepada kc-fakir-an. Seperti orang yang dibekam. yang

sakii. Dan tidak benci akan
B a h k a n

benci kepada pem-bekam-an. karena merasa
perbuatan si pembekam dan kepada si pembekam sendiri.
kadang-kadang memperoleh nikmal daripadanya.
Ini darajal yang paling kurang. Dan itu wajib. Dan lawannya itu harani
dan mcmbatalkan pahala ke-fakir-an. Dan itulah makna sabda Nabi

I "s . a . w . :

(Yaa-ma’-syaral-fuqaraa-i,a'-thul-laahar-ridlaa min quluubikumtadhaffaruu
bi-tsawaabi faqrikum wa illaa fa laa).
Artinya; ”Hai kumpulan orang-orang fakir! Bcrikanlah ke-ridla-an kepada
Allah dari hatimu! Niscaya kamu peroleh pahala ke-fakir-anmu. Jikalau
tidak, maka engkau tidak memperolehnya” (I).
Yang paling tinggi dari ini, bahwa ia tidak benci kepada kc-fakir-an.
Bahkan, ia meridlainya.

Yang lebih dari itu lagi, bahwa ia mencarinya dan bergembira dengan

(1) Dirawikan Ad-Dailami dari Abu Hurairah.
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memperolehinya. Karena ia lahu dengan tipuan-tipuan kaya. Dan ia ber-
tawakkal pada batinnya kepada Allah Ta’ala. Dan ia percaya bahwa
sekadar perlu, pasti Allah akan memberikannya. Dan ia tidak suka
kepada kelebihan dengan bersandar kepada pemberian orang. Ali r.a.
berkata: ’’Bahwa Alla Ta’ala mempunyai siksaan-siksaan dengan ke-fakir-
an dan pahala-pahala dengan ke-fakir-an”.
Di antara tanda-tanda ke-fakir-an apabila memperoleh pahala, iaiah; baik
akhlaknya, mentha’ab Tuhannya, tiada mengadukan halnya dan bersyukur
kepada Allah Ta’aia atas ke-fakir-annya.
Di antara tanda-tandanya apabila mendapat siksaan. iaiah: buruk
akhlaknya, mendurhakai Tuhannya dengan meninggalkan tha'at.
mcmbanyakkan pengaduan dan marah dengan qadia’ (keteiapan laqdir)
N Y A .

Ini menunjukkan, bahwa setiap orang fakir ilu tidak dipujikan. Tetapi
yang dipuji, yang tidak marah dan ridla. Atau gembira dengan ke-fakir-an
dan ridla. karena diketahuinya dengan hasil ke-fakir-an. Karena
dikatakan: ’’Tidak diberikan kepada hamba akan sesuatu dari dunia,
melainkan dikatakan kepadanya; ambillah di alas tiga pertiga: sibuk,
susah hati dan lama perhitungan amal.
Adapun adab-sopan zahiriyahnya, bahwa ia melahirkan penjagaan diri
dan memperelokkannya. Tidak melahirkan pengaduan dan ke-fakir-an.
Akan tetapi, ia menutupkan ke-fakir-annya dan menutupkan, bahwa ia
menutupinya. Maka tersebut pada hadits:

f'.. ^wAij '
(Innal-laaha ta-’aalaa yuhibbul-faqiiral-muta-’affifa abal-’iyaali).
Artinya: ’’Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang fakir yang
diri. bapak keluarga”-(l).
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

m e n j a g a

> Jy j j j y o

(Yah-sabuhumui-jaahilu-agh-niyaa-a minat-ta’affufi).
Artinya; ’’Orang yang tidak tahu, mengira bahwa mereka masih
karena suci jiwanya (tidak mau
Sufyan Ats-Tsuri r.a. berkata:
menampakkan baik ketika cobaan".

Sebahagian mereka mengatakan: ’’Menutup ke-fakir-an itu sebahagi
dari gudang kebajikan".

Adapun lentang amal-perbuatan orang fakir, maka adab-sopannya, iaiah:

m a m p u ,
minta-minta)”.S.A!-Baqarah, ayat 273.

”Amal yang paling utama iaiah

a n

(1) Dirawikan Ibnu Majah dan Ath-Thabrani dari Imran bin Hushain.
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ia tidak merendahkan diri kcpada orang kaya karena kekayaannya.
Bahkan ia menyombong atas orang kaya itu. Ali r.a. berkata; "Alangkah
baiknya merendahkan diri orang kaya kepada orang fakir, karena ingin
pahala dari AllahTa’ala. Dan yang terhaik dari itu, iaiah; menyombongkan
diri orang fakir kepada orang kaya, karena percaya kepada Allah Ta'ala".
Inilah suaiu pangkat. Dan yang lebih kurang dari itu. iaiah; tidak bercam-
piir baur dcngan orang-orang kaya. Dan tidak ingin duduk-duduk dengan
mereka. Karena yang dcmikian itu termasuk dasar kelobaan.
Sufyan Ats-Tsuri r.a. berkata: "Apabtla orang fakir bercampur-baur
dengan orang-orang kaya, maka kctahuilah, bahwa orang fakir itu orang
yang ria (mempcriihatkan diri seolah-olah orang kaya). Dan apabila
bercampur-baur dengan penguasa (sultan), maka kctahuilah. bahwa dia
itu mating".
Scbahagian orang-orang 'arifin berkata: "Apabila orang fakir itu
bercampur-baur dengan orang-orang kaya, niscaya terlepaslah tali kemis-
kinannya. Apabila ia loba pada orang-orang kaya. niscaya terputuslah
kcterpeliharaan dirinya. Dan apabila ia berkeletapan hati kepada orang-
orang kaya, niscaya scsailah dia".
Sayogialah tidak didiamkan dari menyebutkan kebenaran. karena ber-
minyak-minyak air kepada orang-orang kaya dan mengharap pemberian
m e r e k a .

Adapun adab-sopan orang fakir pada perbuatannya, maka ia tidak lumpuh
dengan sebab ke-fakir-an dari ibadah. Dan tidak mencegah memberikan
yang sedikit dari apa yang berlebihan. Maka yang demikian itu usaha
orang yang sedikit herpunya.
Dan keutamaannya itu lebih banyak dari liarta banyak, yang diberikan
orang kaya yang tanipak kekayaannya.
Diriwayatkan Zaid bin Aslam, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w.
bc rsabc la ;

^ ^ ^ , \ J^I. , if

Artinya; "Sedirham sedekah itu lebih utama pada sisi Allah, dari seratus
r i b u d i r h a m "
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Lalu ditanyakan: ’’Bagaimana demikian, wahai Rasulullah?".
Nabi s.a.w. menjawab: "Seorang laki-laki mengeluarkan dari harta
bendanya seratus ribu dirham. Lalu disedekahkannya dengan uang itu.
Dan seorang laki-laki mengeluarkan sedirham dari uangnya dua dirham,
yang tidak dimilikinya selain dari itu, yang baik jiwanya dengan yang
demikian. Maka yang punya sedirham itu lebih utama dari yang punya
seratus r ibu” . ( l ) .

Sayogialah tidak disimpankan harta. Akan letapi diambil sekadar hajat
keperluan dan sisanya dikeluarkan.(2).
Pada menyimpan itu tiga tingkat:
Pertama: bahwa tidak disimpan. selain untuk sehari dan malamnya. Yaitu:
tingkat orang-orang shiddiqin.
Kedua: bahwa disimpan untuk empatpuluh hari. Maka yang lebih dari itu
termasuk dalam panjang angan-angan. Para ulama memahamkan yang
demikian dari janji Allah Ta’ala kepada Musa a.s. Maka dipahami dari-
padanya, akan keringanan pada angan-angan hidup untuk empatpuluh
hari. Dan ini tingkat orang-orang muttaqin.
Ketiga: bahwa disimpan untuk setahun. Dan ini tingkat yang terjauh.
Yaitu: tingkat orang-orang shalih.
Siapa yang lebih menyimpan dari ini. maka itu jatuh dalam gelombang
umum, di luar dari tempat khusus secarakeseluruhan.Maka kayanya orang
shalih, yang lemah itu pada menenteramkan hatinya pada makanan seta-
hunnya. Kayanya orang khusus pada empatpuluh hari dan kayanya orang
khusus yang lebih khusus pada sehari-semalam.
Dan Nabi s.a.w. telah membagi isteri-isterinya seperti bahagian-bahagtan
ini. Sebahagian para isteri itu diberikan Nabi s.a.w. kepadanya makanan
setahun ketika diperoleh apa yang dihasilkan. Sebahagian mereka
makanan empatpuluh dari. Dan sebahagian mereka untuk sehari semalam.
Dan itu bahagian 'Aisyah dan Hafshah.

PENJELASAN: udub-sopari orang fakir pada menerima pemherian orang,
apabHa datang kepadanya, lanpa diminla.

Sayogialah bahwa orang fakir itu memperhatikan mengcnai apa yang
datang kepadanya, akan liga perkara: diri haria, maksud pemberi dan
maksud pada mengamhil.
Adapun diri harta itu, maka sayogialah bahwa harta itu halal. terlepas dari
segala syuhhai (hal-hal yang diragukan halalnya). Kalau ada padanya
syubhat, maka hendaklah dijaga daripada mengambilnya. Dan telah kami
sebutkan pada Kiiab Halal dan Haram, tingkat-tingkat syubhat. apa yang

(1) Dirawikan An-Nasa-i dari Abi Hurairah.
(2) Kita dapat membandingkan antara suasana wakiu Al-Ghazali menyusun Kitab

I.OOO lahun yang lalu dengan suasana sekarang. Camkanlah! (Peny).
i n i
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wajib dijauhkan dan apa yang disunatkan.
Adapun maksud si pemheri, maka (idak tcricpas, adakala maksudnya itu
membaikkan halinya dan mencari kasih sayang kcpadaiiya. Yaitu: Itadiah.
Atau maksudnya mencari pahala. Yaitu: sedekah dan zakat. Atau
maksudnya untuk disebut orang, ria dan kedcngaran baik kepada orang
(menjadi terkcnal). Adakalanya semala-mala maksud ladi dan adakalanya
bercampur dengan maksud-maksud yang lain.
Adapun yang pcrtama, yaitu: liadinh, maka liada mengapa menerimanya.
Menerima hadiah itu sunnah Rasulullah s.a.w. Akan tetapi, seyogialah
bahwa tak ada padanya dibangkil-bangkit. Kalau ada padanya dibangkit-
bangkit, maka yang Icbih utama, meninggalkan menerima hadiah itu.
Kalau diketahui. bahwa scbahagian hadiah itu bcsar bangkit-bangkitan,
maka hendaklah ditolak yang sebahagian itu, tidak yang scbahagian lagi.
Telah dihadiahkan kepada Rasulullah s.a.w.: minyak samin, kcju dan
kibasy. Maka beliau menerima minyak samin dan keju. Dan menolak
kibasy.(l).
Adalah Rasulullah s.a.w. menerima dari sebahagian manusia dan menolak
dari sebahagian yang lain. Dan bersabda:

-

! X ' > i

(La qad hamamtu an-laa attahiba illaa min qurasyiyyin au tsaqafiyyin au
an-shaa-riyyin au duusiyyin).
Artinya: ”Aku bercita-cita bahwa aku tidak menerima hadiah, selain dari
orang Quraisy atau suku Bani Tsaqif atau orang anshar atau orang Dus”.
(2).
Dan diperbuat seperti itu, olch segolongan orang-orang tabi'in iangkatan
sesudah shahabat).

Dibawa orang scbuah pundi uang kepada Fathul-Maushuli, yang isinya
limapuluh dirham. Maka Fathul-Maushuli bcrkata; ’’Diccriterakan 'Ath.i’
kepada kami, dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda:

(Man-ataahu rizqun min ghairi mas-alatin fa raddahu, fa-innamaa
yarudduhu ’alal-laahi).
Artinya: ’’Barangsiapa datang kcpadanya rezeki, tanpa diminta, lalu
ditolaknya, maka sesungguhnya ia menolak atas Allah".(3).
Kemudian, Fathul-Maushuli membuka pundi uang itu, lalu diambilnya
sedirham. Dan dikcmbalikannya yang lain”.

(1) Dirawikan Ahmad dari Yu’la bin Murrah, isnadnya baik.
(2) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah.
(3) Menurut AMraqi, beliau lidak menjumpai sebagai hadits murtal. demikian bunyinya.

183



Al-Hasan Al-Bashari merawikan hadits ini juga. Akan tetapi bunyinya.
bahwa scorang laki-laki membawa kepada Fathul-Maushuli sehuah
kantung uang dan sebungkus kain Khurasan yang halus. Fathul-Maushuli
menolaknya dan mengatakan: "Siapa yang duduk pada majlisku ini dan
menerima dari manusia seperti ini, niscaya ia mcnemui Allah 'Azza wa
Jalla pada hari kiamai dan ia tidak mempunyai bahagian”.
Ini menunjukkan bahwa urusan orang alim dan juru pengajaran itu Icbih
berat pada menerima pemberian. Dan adalah Al-Hasan Al-Bashari mene¬
rima pemberian kawan-kawannya.
Adalah Ibrahim At-Taimi mcminia dari teman-iemannya sedirham. dua
dirham dan sebagainya. Dan lemannya yang lain membawa kepadanya
ratusan dirham. Tetapi tidak diambilnya.
Sebahagian mereka apabila diberikan oleh temannya sesuatu, lalu berkata;
’’Biarlah padamu! Dan perhatikanlah, jikalau aku dalam hatimu sesudah
menerimanya, Icbih utama daripada sebclum menerima. Maka
beritahukan kepadaku, supaya aku mengambilnya. Kalau tidak, maka aku
tidak mengambilnya”.
Tanda ini. ialah, bahwa sukar kepadanya menolak, jikalau ditnlaknya.
Dan ia gembira dengan menerima. Dan melihat bangkil-bangkitan alas
dirinya pada pcncrimaan temannya akan hadiahnya.
Kalau diketahuinya, bahwa bercampur padanya bangkit-bangkitan, maka
mengambii pemberian itu diholehkan (mubah). Akan tetapi makruh pada
orang-orang fakir yang benar.
Basyar berkata: "Tiada aku minta sekali-kali akan sesuatu pada scse-
orang, selain pada Sirri As-Saqathi. Karena benar zuhudnya dalam dunia
padaku. la bergembira dengan keluarnya sesuatu dari tangannya. Dan ia
gelisab dengan masih adanya dalam tangannya. Maka aku menjadi
penolongnya atas apa yang disukainya”.
Datang seorang Khurasan kepada Al-Junaid r.a. dengan membawa harta
hadiah. Dan dimintainya supaya Al-Junaid memakan apa yang dibawa-
nya. Lalu Al-Junaid menjawab: ”Bagi-bagikanlah kepada fakir-miskin!”.
Orang itu menjawab: "Aku tidak maksudkan yang demikian!".
Al-Junaid menjawab: "Ini harta banyak. Dan kapan aku hidup, schingga
dapat aku makan semuanya?”.
Laki-laki itu menjawab: "Aku tidak maksudkan bahwa engkau belanjakan
harta ini pada cuka dan sayur-sayuran. Akan tetapi, kepada munis-
manisan dan makanan yang baik-baik".
Lalu Al-Junaid menerimanya dari orang itu.
Maka orang Khurasan itu berkata: "Tiada aku dapati di Bagdad orang
yang lebih mengamankan aku dari bangkit-bangkitan, selain engkau".
Lalu Al-Junaid menjawab: "Tiada saogialah diterima pemberian, selain
dari engkau”.
Kedua: bahwa pemberian itu untuk pahala semata-mata. Dan yang
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demikian itii sedekah atau xakal. Maka hcndaklah ia mcliliai sil'al dirinya
sendiri, adakah ia bcrhak meneriraa zakat? Kalau ia ragu-ragii, maka iiu
lempat syubhat. Dan iclah kanii sebulkan pcnguraian yang demikian pada
K i l a h R a h a s i a Z u k a l .

Kalau i(u sedekah dan diberikannya unluk Aganianya. maka hcndaklah ia
memperhalikan kepada batiniyahnya. Kalau ia iiiengcrjakaii pcrbiialan
maksiat dalam rahasia. yang diketahuinya. bahwa si pemberi kakiu
diketahuinya yang demikian. niscaya larilah hatinya dari orang itu. Dan
maiiakala sipemberi itu untuk mondekatkan diri kepada Allah dengan
pemberian sedekah itu kepadanya. Maka ini haram mengambilnya.
Sebagaimana jikalau si pemberi itu memberikan. karena disatigkaiiya
bahwa orang itu orang berilmu (alim) atau kcturiinan Saidina Ali (go-
longan ’Alawi),
Dan sebenarnya lidak demikian. Maka mengambilnya itu haram seniata-
mata. Tak ada syubhat padanya.
Ketiga: bahwa adalah maksudnya untuk didciigar orang. ria dan icrmasy-
hur. Maka sayogialah ditolak maksud si pemberi yang buruk itu dan
tidak ditcrima. Karena jadi si penerima itu pcnolong kepada si pemberi
atas maksudnya yang buruk itu.
AdalahSufyanAts-Tsuri menolak apa yang diberi orang dan mengatakan;
"Jikalau aku tahu. h^wa mercka tidak menycbuikan yang demikian,
karena kesombongan. niscaya aku ambii pemberiannya".
Sebahagian mercka dicaci. karena menolak hubungan yang dibaw.'ikan
kepadanya. Lalu ia menjawab: "Sesungguhnya aku tolak hubungan
mereka. karena kasih-sayang dan nasehat kepada mercka. Karena mcrekii
menyebutkan yang demikian. Dan menyukai bahwa dikelahui orang.
Maka hilanglah harta mereka dan batallah pahala mereka".
Adapun maksudnya pada mengambil pemberian, maka .sayogialah diper-
hatikan, adakah ia memerlukan kepada pemberian itu. pada apa yang
tidak boleh tidak. Atau ia tidak. memerlukan kepada barang itu.
Kalau ia memerlukan kepada barang itu dan sejahtcra dari harta syubhat
dan bahaya-bahaya yang telah kami sebutkan tentang si pemberi. maka
yang lebih utama mengambilnya. Nabi s.a.w. bersabda:

/ ' ‘ I ' j

V

(Mal-mu’-thii min sa-'atin bi-a’-dhama ajran minal-aakhidzi. idzaa kaana
muhtaajan).
Artinya: ’’Tidaklah si pemberi dari karena keluasan hartanya itu lebih
besar pahalanya dari si pengambil. apabila si pengambil itu memerlukan".
(D-

(1) Dirawikan Alh-Thabrani dari Ibnu Umar.
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N a h i s a . w . b e r s a h d a :

t ' ^ ' i

i\:iVUo
c r -

(Man-Hlitaliii syai-un nun liaad/al-maaii min ghairi mas-ahiiin wa las-lisy-
laafin ta-innamaa luiwa ri/qun saai|ahul-laalui ilaihi-wal'ii lafcihiii aakhara.

fa-laa yariid-duhu).
Ailiiiya: 'narangsiapa lialaiig kL'padanya scsualu dan iiaria ini, laripa
diminia dan diharap kchmmalaii. niaka ilu adalah rezcki yang dihalaukan
oleh Allah kcpadanva. Dan pada lafal yang lain: ”Muka lidak dilolak-
i i y a I ) .
Scbaliagian iilania hcrkata: "Barangsiapa dihcrikan dan lidak mengambil
iiiscaya ia inerninla dan lidak dihcrikan".
Ada lah S i i r i As-Saqa ih i n icnyampa ikan scsua lu kcpada Ahmad b in

Ha i iba l i .a . I .a lu Ahmad b in Danba l n ienoh iknya seka l i . La lu S i r r i
incngatakan kcpadanva: "llai Ahmad! Jagalah dari hahaya mcnolak!
Scsungguhnya bahaya mcnolak iiu Ichih berat dari bahaya mengambil".

Mcnjawab Ahmad kcpada Sirri: '’lilaiigilah apa yang iclah aku kaia-
k a n ! " .

l.atn Sirri mcngulanginva. Lain Ahmad bcrkala: "lidak aku lolak
pcmbcnan cngkau. mclainkan karena padaku masih ada makanan uiUuk
scbuian. Simpanlah iui untukku padamul Apabila (clah bcrlalu sebulan.
maka iaksanakaniah pcmbcriaii ilu kcpadaku!".
Scbahagiari ulama mcngalakan: "Di takui i pada mcnolak serta ada
kcpcrluan. akan siksaan dari cobaan dcngan ke-loba-anatau masuk dalam

sytibhai aiau lainoya".
Apabila apa yang dihcrikan itu bcricbihan dari hajat keperluannya, maka
lidak leriepas, adakalanya bahwa keadaannya sibuk dcngan urusan dirinya
sciidiri dan mcngurus urusan orang fakir-miskin dan membelanjai mereka,
karena ada pada tahiatnva kasih-sayang dan murah hali.
Kahni ia sibuk dcngan imisun dirinya sendiri. maka lidak ada pcrsoalan

bagi nicngamhil dan mcnuhaniiya. kalau ia orang yang mencari jalan
akhiral. Maka yang demikian itu seinala-mala mengikiiti hawa-nafsu. Dan
setiap arnal yang tidak karena Allah, maka ilu pada jalan selan alau
meiigrijak kcpada jalan setan. Siapa yang bcrkcliling di kcliting larangan,
niscaya ada harapan akan jaiuh ke dalamnya.
Kemudian, yang demikian ilu mempunyai dua tingkai:
I ' e n a i n u : b a h w a mengambi! d a n

dikenibalikannya secara rahasia. Atau diambilnya secara terang-terangan
dan dibagi-bagikannya secara rahasia. Dan ini tingkat orang-orang shkldiq
(ash-shiddiqin). Dia itu rindu kcpada diri, yang tidak disanggupi, selain

l e r a n g - t e r a n g a nl a s e c a r a

(i) Baru saja hadits ini discbulkan ladi.
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orang yang tenang hatinya dcngan liililiun (ar-riyatllah).
Kedita: bahwa ia (inggalkan dan tidak mcngambil. Supaya pcmilik barang
itu menyerahkanya kepada orang yang Icbih memerlukan. Atau ia ambil
dan diteruskannya kepada orang yang lebih memerlukan dari dia. Lantas
keduanya ilu diperbuatnya sccara rahasia. Atau keduanya dilakukannya
secara lerang-terangan. Dan Idah Kami sebutkan. adakah yang lebih

utama itielahirkan ambil atau menyembunyikanya. pada Kuth Rahasia
Zakat, serta sejumlah hiikiirn ke-fakir-aii. Maka hendaklah dicari pada
tempatnya itu!
Adapun tidak maunya Ahmad bin Hanbal daripada menerima pemberian
Sirri As-Saqachi r.a. maka scsungguhnya karena Ahmad bin lianbal tidak
memerlukannya. Karena masih ada padanya makanan sebulan. Dan
Ahmad bin Hanbal tidak setuju bngi dirinya untuk nienyibiikkan dengan

mengambilnya dan menyerahkannya kepada orang lain. Bahwa pada yang
demikian itu banyak bahaya dan celaka. Dan yang mira' iaiah menjaga
dari lempat-tempat sangkaan bahaya. Karena ia tidak mcrasa aman dari
godaan setan atas dirinya.
Sebahagian orang-orang yang berletangga dengan Makkah mengatakan:
"Ada padaku beberapa dirham yang aku sediakan untuk menibclanja-
kannya pada jalan Allah. Maka aku mendengar scorang miskin yang baru
seiesai dari thawif Ka'hah. mengatakan dengan suara yang hampir-hampir
tidak kedengaran: "Aku lapar. sebagaimana engkau lihat. tidak herpa-
kaian, sebagaimana engkau lihat. Maka apakah yang engkau lihat pada
yang engkau lihat? Wahai YANG MFI.IHAT dan tidak dilihat orang!".
Lalu aku lihat. Tiba-tiba pada badan orang itu dua helai kain btiruk. yang
hampir tidak menutupkan tiibuhnya. Lalu aku mengatakan pada diriku:
"Tiada aku dapati untuk dirhamkii. akanlempat yang lebih haik dari ini.
Lalu aku baw-akan kepadaya. Maka orang ilu meniandang kepada dirham
itu. Kemudian, diambilnya lima dirham, seraya mengatakan: "L-.mpat
dirham untuk harga sarung dan selendang. Dan satu dirham untuk saya
belanjakan bual tiga hari. Tiada perlu bagi saya selebihnya". Lalu
dikembalikannya.
Maka pada malam yang kedua, aku bermimpi bertemu dengan orang ilu.
Dan ia memakai kain sarung dan selendang yang baru. Lalu lerlinias di
hatiku sesuatu daripadanya. Maka orang ilu berpaling kepadaku. Lalu ia
memegang langanku. Maka dichawafkannya aku bersama dia seminggu.
Setiap kali dari thawaf itu di atas nuiliara dari lambangan bumi, yang
bergemcrincing bunyinya di bawah tapak kaki kami sampai kepada dua
tumit. Di antaranya: emas. perak, yakut. intan dan permata. Dan tidak
tampak yang demikian ilu kepada manusia. Lalu orang itu mengatakan:
"Ini semua yang diberikan kepadaku. Maka aku hcrsifai zuhud padanya.
Dan aku ambil dari langan makhluk. Karena ini adalah beban yang berat
dan fitnah. Dan yang demikian itu bagi hainba. padanya rahmat dan
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n i k m a t ” .

Yang dimaksudkan, dari ini, iaiah: bahwa tambahan di atas kadar keper-
luan itu mendatangkan kepada engkau, percobaan dan fitnah. Supaya
Allah melihat kepada engkau; apa yang engkau perbuat padanya. Dan
kadar keperluan yang datang kepada engkau itu,karena kasih-sayang
kepada engkau, Maka janganlah engkau lupakan akan perbedaan, antara
kasih-sayang dan percobaan. Allah Ta’aia berfirman;

(Innaa ja-’alnaa maa-'alal-ardli ziinatan lahaa li-nabluwahum ayyuhum
ahsanu ’amalan).
Artinya: "Sesungguhnya Kami menjadikan apa yang di bumi, iaiah untuk
menjadi perhiasan baginya. karena Kami hendak menguji siapakah
diantara mereka yang paling baik pekerjaannya”.S.Al-Kahf. ayat 7.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

1

(Laa haqqa libni-aadama.illaa.fii isalaatsin; tha-'aamin yuqiimu shulbahu
wa tsaubin yuwaa-rii-’auratahu wa baitin yukinnuhu, fa maa zaada fa
huwa hisaabun).
Artinya; ’’Tiada hak bagi anak Adam, selain pada tiga; makanan yang
menegakkan tulang punggungnya, kain yang menutupkan auratnya dan
rumah yang menutupkannya”.(l).
Jadi, anda pada mengambilkan kadar keperluan dari tiga ini diberi paha-
la. Dan mengenai yang lebih daripadanya, jikalau anda lidak berbuat
maksiat kepada Allah, maka anda dibawa kepada perhitungan amal
(hisab). Dan kalau anda berbuat maksiat kepada Allah, maka anda
dibawa kepada siksaan.
Di antara percobaan juga, bahwa anda bercita-cita meninggalkan sesuatu
dari kelazatan, karena mendekatkan diri kepada Allah Ta’aia dan meng-
hancurkan sifat nafsu. Maka dia datang kepada anda dengan tiba-tiba dan
bersih, untuk mencoba kekuatan akal anda, Maka yang lebih utama,

iaiah; mencegah diri daripadanya. Sesungguhnya nafsu, apabila diberi
kesempatan pada merombakkan azam (cita-cita), niscaya ia menyukai
meruntuhkan janji. Dan kembali kepada kebiasaannya. Dan tidak
mungkin memaksakannya. Maka penolakan yang demikian itu penting.
Yaitu; zuhud. Kalau anda ambilkan dan serahkan kepada yang
diperlukan, maka itu penghabisan zuhud. Dan tidak ada yang
menyanggupinya, selain orang-orang shiddiq.

(1) Dirawikan At*Tirmidzi dari Usman bin Affan. hadita .shahih.
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Apabilii kcadaan anda ifu pemitrah. sukn mcmberi, menanggung hak-hak
fakir-miskin dan mcnjanjikan kepada siialii golongan dari orang baik-baik.
maka ambillah apa yang bcricbih di alas keperluan anda! Sesungguhnya
itu tiada berlebihan di atas hajat keperluan orang-orang fakir. Dan ber-
segeralah menyerahkannya kepada mcrcka! Dan tidak anda simpankan!
Sesungguhnya menahannya. walaupun satu malam, padanya itu titnaii dan
percobaan. Maka kadang-kadang manis pada hati anda lalu anda
t a h a n k a n . M a k a a d a l a h i ( u fi t n a h a t a s d i r i a n d a .

Suatu golongan berhadapan bagi pelayanan orang-orang fakir miskiti, yang
diambilnya untuk jalan kepada meluaskan harta dan bersenang-senang
pada makanan dan niinuman. Dan yang demikian itu kebinasaan. Dan
siapayang niaksudnya kasih-sayang dan mencari pahala. maka baginya
dapat berhutang atas baiknya sangka kepada Allah. Tidak atas pegangan
kepada penguasa-penguasa yang zalim. Kalau diberikan rezeki oleh Allah
dari yang halal. niscaya dilunasinya. Dan kalau ia maii sebelum
dilunaskan. nuscaya dilunaskan oleh Allah Ta’ala. Dan merelakan
pcnghutang-penghulangnya. Dan yang demikian itu. dengan syarai bahwa
dia itu lerbuka keadaannya. pada orang yang mcmperhuiangkannya.
Maka ia tidak menipu yang nieniperhutangkan dan memperdayakannya
dengan janji-janji. Akan letapi. ia nienyingkapkan keadaannya pada yang
memperhutangkan. .Supaya yang memperhuiangkan itu, tampil
memperhutangkannya dengan penglihatan yang nyata.
Hutang orang yang seperii ini wajib dibayarkan dari hunu buitul-mnl dan
d a r i z a k a t . A l l a h Ta ' a l a b e r fi r n i a n :

j ' - J ' . - i ‘ j , y y f ■ »

(Wa man qudira-’alaihi riz.ciuhu, fal-yunfic] inimniaa-aataahul-laahu).
Artinya: "Dan siapa yang amal icrbalas rezekinya, hendaklah
memberikan bdanja sesuai rlengan pomberian Allah kepadanya".S.Ath-
Thalaq. ayat 7,
Dikatakan: artinya, supaya da nienjiialkan salah .satu dari tlua helai
kainnya. Dan ada yang mengatakan, bahwa artinya: maka hendaklah ia
berhutang dengan kemegahannya. Yang demikian itu. dari apa yang
diatiugerahkan oleh Allah kepadanya.
Sebahagian mereka mengatakan. bahwa Allah Ta'ala mempunyai hamba-
hamba, yang membelanjakan alas kadar harta-benda mereka. Dan Allah
mempunyai hamba-hamba yang membelanjakan di alas kadar baik sangka
kepada Allah Ta’ala. Dan sebahagian mereka mati dan meninggalkan
wasiat dengan hartanyti untuk n'grt golongan: orang-orang kuul, orang-
orang pemurah dan orang-orang kaya.
Maka ditanyakan; siapakah mereka?
Lalu orang itu menjawab:

1 8 9



Adapun orang-orang kuai. maka yaiiu: orang-orang yang bertawakkal
kepada Allah 'I'a'ala.
Adapun orang-orang pemuruh. maka yaiiu: orang-orang yang baik sangka
kepada Allah Ta’ala.
Adapun orang-orang kaya. maka yaitu: orang-orang yang
hubungan kepada yang lain, sclain kepada Allah Ta'ala.
Jadi. manakala dijumpai syarat-syarat ini pada seseorang, pada harta dan
pada si pemberi, maka hendaklah diambilnya. Dan sayogialah. bahwa
dilihainya. akan apa yang diambilnya ilu, dari Allah. Tidak dari si
pemheri. Karcna si pemberi itu perantaraan. yang diciptakan unluk
memberi. Dan ia sangat memcriukan kepada memberi ilu, disebabkan
pendorong-pendorong yang menguasai alas dirinya. Dan kehendak-
kehendak dan il ikad-it ikad.

Diceriterakan, bahwa sebahagian orang mengundang Syaqiq bin Ibrahim
Al-Balkhi dalam rombongan limapuluh dari sahabal-sahabalnya. Lalu laki-
laki pengundang itu meleiakkan seratus hidangan yang baik. Tatkala
Syaqiq sudah duduk,lalu mengatakan kepada para sahabatnya:
laki-laki pengundang ini mcngaiakan: "Siapa yang liada melihat aku. aku
bual makanan ini dan aku hidangkan, maka makananku haram kepada-

m e m u t u s k a n

" B a h w a

n y a .

Lalu mereka itu bangun semuanya dan keiuar, selain seorang pemuda dari
mereka. Dan pemuda ilu kurang tingkatnya dari mereka. Maka bertanya
yang punya rumah kepada Syaqiq :"Apa maksudmu dengan perkataan
i t u ? " .

"Aku bermaksud mencoba persatuan sahabat-Syaqiq menjawab:
sahabatku semua".
Musa a.s. berdo'a; "Hai Tuhanku! Engkau jadikan rezekiku begini, di

kaum Bani Israil. Si Ini memberikan makanan pagiku pada siangt a n g a n
hari. Dan si Ini memberikan makanan malamku pada malam hari”.
Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya: "Begitulah Aku
perbuat dengan wali-waliKu. Aku lalukan rezeki mereka pada tangan

bcrbual ball! dari hamba-hambaKu. Supaya merekao r a n g - o r a n g y a n g

diberi pahala dengan wali-waliKu itu”.
Maka tiada sayogialah si pemberi ilu melihat, selain dari segi. bahwa ia
diciplakan, yang memperoleh pahala dari Allah Ta'ala.
Kita bermohon kepada Allah, akan kebagusan taufiq untuk yang
d i r i d l a i N Y A .

PENJELASAN: pengharaman meminta tanpa darurat dan adab-sopan
orang fakir yang sangai memerlukan pada meminta.

Ketahuilah kiranya, bahwa telah datang banyak larangan dan pengerasan-
pengerasan tenlang meminta. Dalang pula lerrtang meminta itu, apa yang
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mcnunjukkan kepada keringanan. Karena Nabi s.a.w. bcrsabda:

(Lis-saa-ili haqqun wa lau jaa-a-’alaa farasin).
Artinya; ”Bagi si peminta itu hak, walau pun ia datang dengan
inengenderai kuda”.(l).
I'ersebut pada hadits:

- e . - ’

(Ruddus-saa-ila wa lau bi-dhil-fin muhraqin).
Artinya: "Tolaklah kepada orang yang meminta, walau pun dengan kuku
hewan yang dibakar",(2).
Jikalau meminta ilu haram mutlak, niscaya tidak boleli menolong orang
yang berbuat aniaya alas pcnganiayaannya. Dan memberikan itu
pertolongan.
Maka yang menyingkapkan tutup padanya, iaiah, bahwa meminta itu pada
asalnya haram. Dan diperbolehkan discbabkan darurat atau hajat
keperluan yang penting, yang mendekati dengan darurat. Kalau tidak
perlu maka haram. Sesungguhnya kami mengatakan, bahwa asalnya itu
pengharaman. Karena meminta itu tidak terlepas dari liga perkara yang
d i h a r a m k a n :

Pcriama: menglahirkan pengaduan kepada Allah Ta’ala. Karena meminta
itu menglahirkan ke—fakir-an dan menyebut kctcledoran nikmat Allah
Ta’aia kepadanya. Dan itulah, yang dikaiakan: pengadtian.
Sebagaimana budak yang dimiliki, jikalau meminta, maka memintanya itu
adalah memburukkan kepada luannya. Maka seperti demikian pula,
memintanya hamba-hamba ilu memburukkan kepada Allah Ta’ala. Dan
ini sayogialah diharamkan. Dan tidak dihalalkan, selain karena darurat,
sebagaimana dihalalkan bangkai.
Kedua: bahwa pada meminta itu penghinaan si peminta akan dirinya. bagi
selain Allah Ta'ala. Dan tidaklah bagi orang mu’min menghinakan dirinya
bagi selain Allah Ta’aia. Bahkan ia harus menghinakan dirinya kepada
Tuhannya. Karena padanya itu keagunganNYA.
Adapun makhluk yang lain, maka mereka ilu hambaNYA seperti si
peminta itu. Maka liada sayogialah ia menghinakan mereka, selain karena
darurat. Dan pada meminta itu, kchinaan bagi si peminta, dengan
dikaitkan kepada orang yang diminta.
Ketiga: bahwa biasanya tiada terlepas dari menyakitkan bagi yang diminta

(!) Dirawikan Abu Dawud dari Al-Husain bin Ali.
(2) Dirawikan Abu Dawud dan Al-Tinnidzi, kaianya Hasan shahih.
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padanya. Karena kadang-kadang diri yang diminta padanya itu tidak mau
memberi, dari kebaikan halinya. Maka kalau dibcrinya karena malu
kepada sipcminia atau karena ria, maka itu hanmi aias si pengainbil. Dan
kalau tidak diberikannya, terkadang la malu dan merasa sakit pada
iiwanya. disebabkan tidak diberinva. Karena ia melihat dirinya dalam
bcntuk orang yang kikir. Dan pada memberikati itu kckurangan harlanya.
Dan pada tidak memberikan itu mengurangkan kcmcgahannya.
Kcduanya itu nicnvakitkan. Dan si peminia yang menjadi sebab pada
menyakilkan. Dan menyakitkan itu haram, selain disebabkan darural.
Manakala anda tclah memahami akan tiga yang diiakutkan ini. maka anda
telah memahami sabda Nabi s.a.w.:

i j L . — «

(Mas-alatuii-naasi minal fawaa-hisyi. maa-uhilla minal-fawaahi.syi ghairu-
haa).

Artinya: "Meminta kepada manusia itu termasuk perbuatan keji. Dan
tidak dihalalkan dari perbuatan-perbuatan keji itu, lain daripada mcminta
i tu" . ( ] ) -
Maka perhaiikaniah. bagaimana Nabi s.a.w, menamakan meminui itu
suatu kekejian. Dan tidak tersembunyi iagi, bahwa kekejian itu
diperbolehkan karena darurac. Sebagaimana miniim khomar dipcrbolch-
kan bagi orang yang tercekik dengan suapan. Dan ia tidak mendapati
jalan lain. Nabi s.a.w. bersabda:

/ ' i . y

(Man sa-ala-'an ghinan. fa-innamaa yastak-tsiru min jamri jahannama).
Artinya: "Siupa yang meminta kekayaan scdang dia dalam hal keadaan ka-ya.
maka sesungguhnya ia memperbanyuk bara api ncraka jahannam" (2).
S a b d a N a b i s . a . w. :

y .

y !

(Wa man sa-ala wa lahu maa-yugh-niihi. jaa-a yaumal-qiyaamati, wa
wajhuhu-'adh-mun yataqa‘-qa-'u wa laisa-'alaihi lahmun).
Artinya; "Siapa yang meminta dan ia memiliki apa yang mengayakannya,
niscaya ia datang pada hari kiamal dan mukanya tulang yang berbunyi
berdering- Dan tiada pada mukanya itu daging".(3).

(1) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai hadils ini.
(2) Dirawikan Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Sahal bin Al-Handhaliyah.
(3) Dirawikan o!eh pengarang-pengarang ”As-Sunan" ’seperti Ai-Tirmidzi. dari Ibnu

M a s ’ u d .
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Dan padii lafal lain:

'*‘!9-?^ '■^ ^ ^

(Kaanat mas-ala(uhu khuduusyan wa kuduuhan fii wajhihi).
Artinya: ’Adalah memintanya itu menjadi garis-garis dan cakar-cakar
pada mukanya”.
Lafal-lafal ini tcgas pada pengharaman dan pengerasan.
Rasulullah s.a.w. mengadakan hai'ah (sumpah seiia) dengan suatu kaum
kcpada Agama Islam. Maka beliau syaraekan atas mereka mendengar dan
patuh. Kcmudian. hdiau kalakan kepada mereka dengan kaiimat yang
ringan:

4

✓ / !

(Wa laa tas-alun-naasa syai-an).
Artinya: "Jangan kamu minta pada manusia akan sesuatu".
Adalah Nabi s.a.w. mcnyuruh banyak menjaga diri dari meminta. Dan
h c r s a b d a :

(Man sa-alanaa-a-thiiinaahu wa manis-iagh-naa-agh-naahul-laahii
lam-yas-alnaa fa hiiwa ahabhu ilainaa).
Artinya: "Siapa yang meminta pada kita, niscaya kita berikan. Dan siapa
yang merasa kaya. niscaya ia dikayakan oleh Allah. Dan siapa yang tiada
meminta pada kita. maka orang itu iebih kita cintai”.(l).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

. w a m a n

U \ ' A

(Islagh-nuu-’anin-naasi wa maa cpilla minas-su-aa!i fa huwa khairun).
Artinya: Merasa kayalah dari pertolongan manusial Dan apa yang sedikit
dari meminta itu maka itu Iebih baik”.

Para shahabat bertanya: "Dan dari engkau. wahai Rasulullah?”.
Nabi s.a.w. mcnjawab: "Juga dari aku".(2).
Umar r.a. mendengar .seorang peminta, meminta pada orang sesudah
Maghrib. Lalu Umar mengatakan kepada salah seorang dari kaum
itu: "Berilah makanan maiam orang itu!".
Lalu diberikan. Kcmudian, Umar mendengar kali kedua, orang itu

o r a n g

(I) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-Ya dari Abi Sa’id A!-Khudri.

(2) Dirawikan Al-Bar^ar dan Alh-Thabrani dari Ibnu Abbas, isnadnya shahih.

19.3



meminta lagi. Maka Umar mengatakan: "Apakah tidak aku katakan
kepadamu: "Berilah makanan malam orang itu?”.
Orang yang dimintakan oleh Umar untuk memberikan makanan maJam
kepada orang yang meminta itu menjawab: "Telah aku berikan makanan
malam kcpadanya”.
Umar lalu melihat kepada si peminta itu. Rupanya di bawah tangannya.
karung makanan kuda yang penuh dengan roti. Lalu Umar mengatakan:
"Engkau ini bukan peminta. Akan tetapi, engkau ini saudagar”.
Kemudian. Umar mengambil karung makanan kuda itu dan dilempar-
kannya di hadapan kuda zakat. Dan dipukulnya orang peminta itu dengan
cemeti, seraya herkata: "Jangan kamu mengulangi lagi!”.
Jikalau tidaklah meminta-minta itu haram. niscaya tidak dipukul oleh
Umar akan orang itu. Dan tidak diambil karung makanan untanya.
Mungkin ahli fikih.yang lemah kesanggupannya, yang sempit perutnya.
menganggap jauh ini dari perbuatan Umar dan mengatakan: "Adapun
pukulan Umar itu. untuk pengajaran. Dan Agama telah menyuruh dengan
hukuman pukul (at-ta'zir). Adapun Umar mengamhii harta si peminla-
minta itu. maka itu lantaran si peminta-minta itu memintanya dengan

setengah paksaan. Agama tidak menyuruh dengan siksaan mengambil
harta. Maka bagaimana Umar memperholehkannya?".
Itu anggapan jauh dari kebenaran, sumbernya karena kesingkatan pe-
ngerfian tentang fikih. Maka di manakah kelihatan Ictaknya fikih para ahli
fikih semuanya itu dalam perut Umar bin AI-Khath-thab r.a. dan
penglihalan Umar kepada rahasia-rahasia Agama Allah dan kepentingan
h a m b a - h a m b a N Y A ?

Adakah anda berpendapat, bahwa Umar tidak tabu bahwa meminta harta
dengan setengah paksaan itu tidak dipcrbolclikan? Ataii Umar tahu yang
demikian. akan tetapi. ia tonjolkan atas sikap y;ing demikian, karena
marah terhadap kemaksiatan kepada Allah'.’
Amat jauh dari itu!
Atau Umar bermaksud menghardik. dengan kenuislihatan. di luar jalan
yang digariskan oleh Nabi Allah'.’
Amat jauh dari yang demikian! Karena yang demikian itu juga maksiai.
Akan tetapi. fikih yang diisyaratkan oleh Umar pada peristiwa itu. bahwa
beliau melihat orang itu tidak memerlukan kepada meminla-minia. Dan
beliau tahu, bahwa orang yang memberikan sesualu itu, scsungguhnya
diberikannya dengan keyakinan. bahwa orang itu memerlukan. Sedang
orang itu berdusla. Maka tidak masuk dalam harta miliknya, dengan
diambilnya harta pemberian itu dengan penipuan. Dan sukar
membedakan yang demikian dan mengembalikan harta pemberian itu
kepada pemiliknya. Karena ia tidak tahu pemilik-pemiliknya dengan pasti.
Maka tinggallah harta pemberian itu sebagai harta yang tidak ada
pemiliknya. Maka haruslah diserahkan kepada kepentingan umum. Dan

1 9 4



unta xakat dan umpannya termasuk kcpcniingan umum.
Disejajarkan clianibilnya oleh si pemima iiii. dengan mclahirkan kcperlu-
annya sccara bohong, seperli diambilnya oieh orang keturunan Ali
(Alawi). dengan kalanya: "Aku ini orang Alawi", pada hal dia ilu
bohong. Maka orang ini cidak sah memiliki apa yang diambilnya itu. Dan
sepcrti orang shufi yang shalih, yang dibcrikan kepadanya karena ke-
shalih-annya. Pada hal, pada batininyalinya. ia mcngerjakan perbiiatan
maksiat- Jikalau dikctahui oleh si pcmberi. niscaya lidak diberikannya.
Dan idah kami sebutkan pada beberapa lempat, bahwa apa yang di-
anihilkan inereka, dengan cara ini. lidak sah dimilikinya. Dan iiii haram
alas mercka. Dan wajib alas mereka mcngcmbalikan kcpada pemiliknya.
Maka diambil dali! dengan perbuatan Umar r.a.. alas sahnya makna ini.
yang dilupakan oleh kebanyakan ulama fikih. Dan lelah kami
menciapkannya pada beberapa lempai. Dan jangan anda mengambil dalil
dengan kdupaan anda. dari fikih ini. kcpada baialnya perbuatan Umar
r . a .

Apabila anda mengetahui. bahwa meminia itu diperbolehkan karena
darural. maka ketahuilah. bahwa sesuaiu iiu. adakalanya sangai diperlu-
kan kepadanya atau diperiukan sebagai suatu hajal keperluan yang
penling atau hajal yang ringan alau yang lidak diperiukan.
Maka inilah enifxii hal!
Adapun yang sangat diperiukan kepadanya, maka yaitu mcminla-minla-
nya orang lapar. ketika keiakuiannya alas dirinya maii atau sakii, Dan
mcminta-mintanya orang yang lelanjang dan badannya terbuka. Tidak ada
padanya yang menutupkannya. Dan meminia ilu diperbolehkan. inana-
kala diperoleh syarai-syarai yang lain pada barang yang dimintakan.
dengan adanya barang ilu mubah (diperbolehkan). Dan orang yang di¬
mintakan itu ridia pada baliniyahnya. Dan lentang si peminta. dengan
keadaannya leinah daripada beriisaha. Maka orang yang sanggup berusaha
dan dia itu tak ada kerja. niscaya tidak bolch baginya meminta-niinta,
kecuali apabila habis waktunya iintuk meminiut ilmu. Dan setiap orang
yang mempunyai tulisan. maka dia ilu sanggup berusaha dengan membuat
tu l i san .

Adapun orang yang merasa dirinya kaya, maka dia itu mencari sesuaiu.
Dan padanya ada yang sepcrti ilu, satu dan banyak. Maka meminlanya itu
haram dengan pasii.
Dan inilah diia icpi yang jelas.
Adapun orang yang memcrlukan dengan hajal keperluan yang penting,
maka yaitu, seperli: orang sakii yang memerlukan kcpada obat, yang
tidak lahir ketakutannya, jikalau tidak dipakainya obat itu. Akan tetapi.
ia lidak lepas dari ketakuian. Dan seperti orang yang mempunyai baju
jubah, yang lak ada baju kemeja dibawahnya pada musim dingin. Dia
menderita dengan kedinginan, dengan penderitaan yang tiada berkesu-
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dahan kepada batas darurai.
Dan scperti yang dcmikian juga. orang yang mcminta-minta karcna sewa
kenderaan dan dia itu sanggup berjalan kaki dengan kcsulitan.
Maka ini juga sayogiaiali dipcrbulchkan kepadanya. Karana kesuliian itu
juga hajat keperliian yang diyakini. Akan tetapi, bersabar daripadanya iui
lebih ulama. Dan dia dengan meminta-minta itu meninggalkan yang lebih
utama. Dan tidak dinamakan meminlanya itu makruh. manakala la bcnar
pada mcminta itu. la mengatakan: ‘Tidaklah di bawah baju jubahku itu
baju kcmeja. Dan kedinginan menyakitkan aku dengan kesakitan yang
sanggup aku tahan. Akan tetapi. menyukarkan atasku".
Apabila ia benar. maka kebenarannya itu adalah kafanu bagi mominta-
minta. insya Allahu Ta'ala.
Adapun hajat keperluan yang ringan, maka yaitu: conloh diminianya baju
kemeja. untuk dipakainya di atas kainnya ketika kcluarnya dari rumah.
Supaya lertutup yang koyak dari kainnya. dari mala manusia. Dan seperti
orang. yang mcminta karena unuik !auk-pauk. Dan dia itu sudah
memperoleh roti. Dan seperti orang yang mcminta uang sewaan imiuk
kuda dalam perjalanan dan ia sudah memperoleh uang sewaan keledai.
Alau ia mcminta uang sewaan usungan Uandu). Dan ia sanggup menyewa
k e n d e r a a n u n t a .

Maka ini dan yang seumpama dengan ini, kalau ada padanya penipuaii
keadaan, dengan melahirkan hajat keperluan bukan yang ini. maka itu
haram. Dan kalau tidak ada dan ada padanya sesuatu dari tiga yang

dilarang itu. yaitu: pengailium, hiiuiaii dan menyakiikun kepmla orang
yang diminta. maka itu haram. Karena hajat keperluan yang seperti ini.
tidak patut untuk diperbolehkan larangan-larangan yang tersebiit. Dan
kalau lak ada padanya sesuatu dari yang demikian, maka itu
diperbolehkan (mubah) .serta ada makruhnya.
Kalau anda bertanya; bagaimana mungkin melepaskan minta-minia dari
larangan-larangan itu?
Ketahiiilah kiranya, bahwa pengaduan itu menjadi terlolak (lerkesam-
pingkan), dengan melahirkan kesyukuran kepada Allah dan tidak
memerlukan kepada makhliik. Dan ia tidak meminta seperti memintanya
orang yang memerlukan. Akan tetapi, ia mengatakan; "Aku merasa kaya
dengan apa yang aku miliki. Akan tetapi, diminta oieh kebodohan diriku
kepada pakaian, yang melobihi pakaian-pakaianku".
Itu adalah kelebihan dari keperluan dan yang bcrlebihan dari nafsu. Maka
keluarluh dengan yang dcmikian itu dari batas pengaduan.
Adapun hinaan, maka dengan dimintanya pada ayahnya atau familinya
atau temannya. yang mengetahui bahwa tiada mengurangkan yang
demikian padanya. Dan tiada menghinakannya dengan sebab perminta-
annya itu. Atau orang yang pemurah yang telah menyediakan hartanya
bagi kemurahan-kemurahan yang seperti ini. Lalu ia bergembira dengan
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udanvii yant! scpcrti i(u. Dan diikiilkaimya dari yang demikian akan
hangkii-lHiiiiikiuiii dcngaii ponoriniaantiya iiu. Maka gugurlah daripadanya
htnaaii dcngaii yang demikian. Baliwa hinaan iui pasii leiap ada karena
bangkit-hangkitan.
Adapun yang nicnyakitkan. maka jalan tcrlepas daripadanya. ialah bahwa

orang yang diininla ilu lidak mencilong scscorang dengan maiiiiila ilii
saja. Akan lelapi. dikcluarkan kata-kala secara langsung. di mana lidak
lainpil unliik nicinberi, sdnin orang yang lictlniai baik dengan benar-
licnar kcinginaiinva sendiri. Dan kalau ada dalain golongan ilu seorang
yang terpandang, jikalati lidak diberikan. ni^eaya dieaeikaii, maka ini
adalah menvakitkan. Hahwa kadang-kadang diberikan dengan lidak
senang. karena takul dari eaeiiin. Dan arlalah yang lehih menynkakan
pada baliniyahiua ilu kclepasan. jikalau disanggtipi. lanpa ada eaeian.
Adapun apabila ia mcminia pada orang \aiig icrieniu. maka sayogialah
hahwa ia lidak herleriis-lerang. Akan lelapi dengan sindiran. yang masih
ada baginya jalan, kepada melupakan, |ikalaii ia menglieiulaki yang de-
i i i i k i a i i .

Maka apabila ia (i>.lak melupakan. serla saiiggup kepada vaiig ilemikian.
maka yang demikian ilu karena keinginannya. Dan ia lidak merasa disa-
l.iti dengan tiemikian nu. Dan sayogialah ia lidak ineminia ]>ada orang \aiig
l i d a k m e r a s a m a l u . j i k a l a u m e n o l a k n v a . A l a n t i a p a l b e r b i i a t

melupakannya.' Sesunggulmya maki ilari yang meminia iiii nicnyakiikan.
sebagaimana ria ilu meiiyakilkan hersama sclain dan yang ineniinln.
Kalau anda mengalakan: apabila diainhil. serla dikciahui. bahwa yang
mcnggerakkaii peinberi. ialah karena main (itui si pemmia aiau ilari
oraiig-orang yang hadlir. Dan kalau lidak demikian. mscaya si pemheri ilu
lidak memulai niemberikannya. Maka adakah iiu lialal aiau syubiialV
Akii meiiiaiiali. bahwa vaiig demikian ilu liarain seniaia-mal.i. yang lidak
terdapat pailanya perselisihaii di aiitara i immal. l lukimnivii adalah lui-

kiimnva menganibil harla orang lain dengan piikulan dan selengah
Karena l idak ada bedanva. ani. i ra di |nik i i l l i lh ir iah kul i inva

dengan eambuk kayu. Alau dipiikul baiiniah lialinya dengan cambiik-nialu
dan takul dieaeikaii. Dan pukulan batiiiiali lUi Icbih berai penganiayaan-
iiya dalam hali orang-orang betakal. Dan liiiak boleh dikalakaii. bahwa
dia pada laliirialiiiya lelali leta ileiigan yang demikian. Nabi s.a.w. ber-
s a b d a :

(Innamaa aklluinu bidh-dhaaliiri wal-laahu yalawal-las-saraa-ira).

Arlinya: "Aku mcnghukiirn dengan yang ilhahir dan Allah sang

197



mcmerintah scgala yang rahasia".(l).
Ini adalah kepentingan para hakim (qadli) pada menyelesaikan segala
perselisihan. Karcna tidak mungkin mengcmbalikan mereka kcpada yang
batin dan pelunjuk-petunjuk kcadaan. Maka mereka terpaksa menetapkan
hukum memirut yang dhaiir dengan lidah. Scdang lidah
mcnterjemahkan banyak kediistaan. Akan letapi, kepentingan membawa
kcpada yang demikian. Dan ini adalah persoalan di antara hamba dan
Allah Ta'ala. Dan yang menjadi hakim padanya, iaiah: DIA Yang Maha
h a k i m d a r i h a k i m - h a k i m .

Hati manusia padaNYA itu seperli lidah terhadap hakim-hakim lainNYA.
Maka anda tidak melihat pada contoh yang sepeni ini, sdain kcpada hati
anda scndiri, walaupun manusia itu berfalwa kcpada anda-waiaupun
manusia itu bcrfaiwa kepada anda. Mufti itu mengajarkan kcpada hakim
dan penguasa (sultan). Supaya mcrcka menetapkan hukum memirut alam
kesaksian Calamusy-shahadah), Dan yang herfalwa hagi hati. iaiah ulama
akhiral. Dengan fatwa mereka terdapat kelcpasan dari kekerasan
penguasa akhirat. Sebagaimana dengan fatwa ulama fikih itu. terdapat
kelcpasan dari kekerasan penguasa dunia.
Jadi. apa yang diambil oleh si peminta itu dengan tidak
pemberi. maka tidak dimilikinya di antara dia dan Allah Ta'ala. Wajih
dikcmbalikaiinya kepada yang punya. Kalau yang punya itu
menerima kcinbali dan tidak mau menerima kenibali. maka haruslah si

penerima itu memberi balasan di atas yang demikian. dengan sesuatu yang
s a m a

dari tanggungan. Kalau yang punya itu tidak mau menerima hadiahnya.
maka haruslah ia kembalikan yang demikian kcpada ahli warisnya. Kalau
barang itu hilang dalam tangan si penerima, maka ia bcrtanggimg jawab di
antara dia dan Allah 'la'ala. Dan ia maksiat dengan mempcrgimakan
barang tcrsebul dan dengan memintanya. yang terjadi ke.sakitan dengan
d e m i k i a n .

Kalau anda mengatakan: bahwa ini persoalan baiiniah. yang sukar dike-
tahui. Maka bagaimana jalan kelepasan daripadanya? Kadang-kadang
yang meminta itu menyangka, bahwa si pemberi itu ridla. Dan pada ba-
tinnya tidak ridla.

Aku menjawab: unluk ini, orang-orang yang taqwa itu terus mcninggatkan
meminta-minla. Mereka tiada akan mengambil sekali-kali akan sesuatu
dari seseorang. Basyar tidak mengambil sekali-kali dari .seseorang. selain
dari Sirri As-Saqathi r.a. Basyar mengatakan: "Karena aku tabu bahwa
Sirri bergembira dengan keluarnya harta dari tangannya. Maka aku
mcnolongnya atas apa yang disukainya”.
Sesungguhnya besariah pertentangan pada meminta itu dan kuatlah

I t u

s e n a n g n y a s i

m a l u

nilainya, dalam bentuk hadiah dan bcrbalasan. Supaya ia terlepas

(1) Menunil Al-liaqi. beliau lidak menjumpai hadiis ml.
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perintah unliik nicnjaga tliri uiiluk yasig dcmikiiin. Kateiia kesakiian iui
clthalalkan clengan damrnl. Yailii: baliwa si pcmiiiia liii mcncickati kt'pada

kcbinnsaan. Dan lak ada lagi haginya jalaii kduar. lidak dipcn)lchnya
orang yang man nicmbcrikannya. innpa kcbeiician dan kesakiian. maka
diholchkan bagiiiya vang deinikiaii iiu. Scbacainiana diliulelikaii iiu-niakan
d.iging babi dan daging hangkai. Maka |K'laraiigan ilu jalannya oraiig-
orang wara .I5i antara orang-orang yang pnnya liaii ilu nrang yang
perenya dengan mala haliina. pada meliliai kepada peinM|uk-peiuii|nk
kcadaan. Lain niereka niengaii ibii dari sebaliagian maiuiMa. l idak dan

sebabagian yniig lain Dianiara incrcka. ada orang yang iidak man
niengambil. selain dari li'iiian-iemannya. Di aniara iiiercka, ada niang
\aiig mengambil sebahagian. dan ajia yang dibenkan orang. Dan im-nolak
sebahagian yang lain. .Scbagaiinaiia dipcrbnal olch Nabi s.a.w pada
kibasy. ininyak samin dan kein. Dan ini pada apa. yang dibetikan kcjiada
meicka. tanpa mcminla. Maka yang ilemikian iin. iidak ada. seiain dari
kCMikaaii sendiri Akan lelapi. kadang-kadang kesukaan scndiri iiii kanna
ingin pada kcnicgahan diri alaii iiicnt'aii kc-ria-an dan kc-dengar-an
nanianva pada orang banyak. Lain incrcka incnjaga din dan yang
d c i i i i k i a n .

Adapiin mcniinla-niinla. mcreka nicnccgah diri daripailrinya dengan legas.
selain paila <hi<i icnipiii:

I’eriiirna: darural. Tiga orang nabi ineininia pada lempai dainrai. Yaiin
Sulaiman. Musa dan Kbidir a.s. I'ak ragn. bahwa niereka iidak meimnia.

selain pada orang yang mcreka lahn. bahwa orang iiii suka incmbenkaii
kepada mcreka.
Kethui: m c m i n l a d a r i i c m a i i - l e m a n d a n s a n d a r a - s a u d . i r a M e r c k a

mengambil harla mcrcka ladi. lanpa meminia-miiiia dan i/in. Karcita
orang-orang vang puma hali mcngclabui. bahwa yang dicaii ialah
kcrclaan hali. Hukan liiliiran lisaii. Mcrcka I'cicaya clengan saiidara-smi

daranya. hahwa mcrcka bergemhira dengan kclapangan dada mcrcka
.ladi. mcrcka iln mcminla ])ada sandaia-sanderaiiya. kclika mcrcka ifn

ragn. lenlang kcmainpuan saudara-saiidaranya kepada apa yang
d i k e h e n d a k i m c r c k a . K a l a u i i d a k . m a k a i n c r c k a I i d a k m e i n c r k i k a n

kepada mcminla.
Balas pembolchan mcminla. ialah: bahwa anda lahu pada orang yang
dimiala ilu. mempnnyai sifal. jikalaii ia lalui engkau mcmpiinvai keper-
tuan. niscaya Icrus diberikannya kepada engkan, lanpa mcminla. Maka
lidaklah perminiaan ilu berpcngaruli. selain pada mcmbcri-taliukan akan
kepciluan engkau. Adapnn pada mcnggcrakkaiinya kepada main dan
mc.ngobarkannya dengan daya-npaya, maka iidak memberi pcngaruli apa-
apa. Dan dihadapkan kepada peminia. sualii kcadaan. yang Iidak
diragnkan padanya, icniang ridla pada baiin dan kcadaan yang iidak
diragukan lenlang ke-tidak-siika-an. Dan yang demikian ilu dikelahni.
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dengan dalil keadaan.
Maka mengambil pada keadaun perianui tadi itu halal mutlak. Dan pada
k e a d a a n k e d u a i t u h a r a m s e m a l a - m a i a . D a n b u l a k - b a l i k d i a n t a r a d u a

keadaan itu. hal-hal yang diragukan. Maka hendaklah diminta fatwa pada
hati. Dan hendakiah ditinggalkan kesakitan hati. karcna itu dosa. Hen-
daklah ditinggalkan apa yang meragukan. kepada yang tidak meragukan.
Dan mengetahui yang demikian dengan pcnunjuk-penunjuk keadaan ilu
mudah. kepada orang yang kuat kocerdikannya, lemah kelobaan dan
nafsu-syahwatnya.
Kalau kuat kelobaannya dan lemah kecerdasannya. niscaya ia melihat
pada yang demikian. akan apa yang bersesuaian dengan maksudnya. Ia
tidak memperhatikan kepada tanda-tanda yang menunjukkan kepada ke-
tidak-senangan. Dan dengan hal-hal yang halus ini. dapallah dipahami
a k a n r a h a s i a s a b d a N a b i s . a . w . :

(Inna ath-yaba maa akalar-rajulu min kasbihi).
Artinya; "Babwa yang lerbaik apa yang dimakan oleli sesoorang, iaiah:
dari usahanya”.(I).
Telah dikemukakan kata-kata yang mengiimpulkan kcsimpiilan. Karcna
orang yang tidak mempunyai usaha. tidak ada haria vang diwarisinva dari
usaha ayahnya atau salah seorang kcliiarganya. lalu ia memakan dari
pemberian orang lain, walaupun dibcrikan tanpa meminta maka
sesungguhnya itu dibcrikan. disebahkan Agamanya. Manakala balin orang
itu. jikalau disingkapkan. niscaya tidak akan dibcrikan. disebahkan karcna
Agamanya. maka apa yang diambilnya itu haram. Dan lal.iu dibcrikan
disebahkan diminta. maka di manaktih orang yang baik halinva dengan
memberi, apabila diminta? Dan di manakah orang yang nicnyingkatkan
pada meminta itu kepada batas darurat saja?
Apabila anda menyelicliki keadaan orang yang memakan dari pemberian
orang. niscaya anda kctaliui. bahwa semiia apa yang dimakannya atau
yang terbanyak daripadanya itu haram. Dan yang baik, iaiah: iixalia yang
anda usahakan dengan ke-halal-an anda atau orang yang mempusakakan
kepada anda.
,Iadi. jauhlah kiranya daripada dapat dikumpulkan oleh orang yang wara'.
serta ia memakan dari pemberian manusia. Maka kita bermohon kepada
Allah Ta’ala. bahwa lA memutuskan haraptin kita kepada yang lain.'. Dan
la mengayakan kita dengan yang halal dari yang hanim. dengan
kurniaNYA dari bantuan lainNYA, dengan kenikmatan dan keluasan
kemurahanNYA, Sesungguhnya IA Maha kuasa alas apa
d i k e h e n d a k i N Y A .

(1) Dirawikan Ahmad. Abu Dawud. Al-Tirmidzi dan lain-Iain dari 'Aisyah

y a n g

r . a .
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FENJELASAN: kadar orang kaya yang diharainkan merninta.

Ketahuilah. bahwa sabda Nabi s.a.w,:

(Man sii-ala-’an dhahri ghinan fa-innamaa yas-a!u jamran fal-yasiaqilla
minhu an li-yastak-tsir).
Artinya; "Barangsiapa meminta. sedang dibelakangnya ada yang
kupkannya. maka dia itu meminta bara api. Maka hendaklah ia bersc-
dikit aiau berbanyak daripadanya".(l). itu legas pada mengharamkan.
Akan tetapi. batas kaya ilu sulil ditentukan. Dan penakarannya itu sukar.
Dan lidaklah kepada kita ini meictakkan penakaran. Akan tetapi. yang
demikian ilu diketahui. dengan ajaran Agama.
Terscbul pada hadiis:

m e n c u -

1/

✓

(Istagh-nuu bi-ghinal-laahi la-’aalaa-'an ghairihi).
Artinya: "Merasa-kayalah dengan kayanya Allah Ta'ala. dari orang lain”.
Para shahabal bertanya: “Apakah kekayaan itu'.'”.
Nabi s.a.w. menjawab: - r .

(Ghadzaa-u yaumin wa-'asyaa-u lailaiin).
Artinya: "Makanan siang sehari dan makanan malam scmalam".{2).
Para hadiis yang lain:

✓

(Man sa-ala wa laliu khamsuuna dirhaman au-’id-luhaa minadz-dzahabi fa
^qad sa-ala ilhaafan).

Artinya: "Siapa yang meminta. sedang ia mempunyai limapuluh dirham
atau sama dengan itu dari cmas. maka dia itu meminta dengan selengah
paksaan”.(3).
Tersebut pada lafal yang lain: emptiluh dirham.
Manakala timbul perselisihan penakaran dan hadits-hadits itu benar, maka
seyogialah diyakini dengan datangnya hadits-hadits itu dalam bermacam-
macam hal. Dan kebenaran ilu tidak ada, selain: saiu. Dan penakaran itu

(1) Dirawikan Abu Dawud dan Ibnu Hibbau dari Sahal bin Al-Handhaliyah.
(2) Dirawikan Ibnu 'Uda dari Abu Hurairah.
(3) Dirawikan Ahmad. Abu Dawud dan Iain-lain dari Ibnu Mas'ud.

201



lerlarang. Kemungkinan yang penghabisan itu pendekatan. Yang demikian
tidak sempurna, selain dengan pembahagian yang meliputi hal-ihwal
orang-orang yang memerlukan. Maka kami jawab:
R a s u l u l l a h s . a . w. b e r s a b d a :

. ''i' . V-'),
—^\3Li£> ;i \

L\ “ I'.-' o

(Laa haqcja lib-ni aadama.illaa fii tsalaatsin: Iha-’aamin yuqiimu sbulba-
hu, wa tsaubin yuwaa-rii-'auralahu wa baitin yakunnuhu. fa maa dicaada fa
huwa hi-saabun).

Artinya: "Tiada berhak anak Adam selain pada tiga perk
k a n a n

a r a y a i ( u : m a -

yang menegakkan tiilang punggungnya. kain yang menutupkan
auratnya dan rumah yang menutupkannya. Yang lebih dari iiu, maka kena
hisab (hitungan amal)''.(l).
Maka marilah kita jadikan yang tiga ini pokok mengenai hajui-kcperhian
dan penelitian tentang jenis-jenis, poiakara/i-paiuktiran dan wakui-wakiii.
Adapun jenis. maka yaitu yang riga ini. Dan dihubungkan dengan yang
tiga ini. apa yang dalam pengerliannya. Sehingga dihubungkan dengan dia
menyewa kendcraan bagi orang musafir, apabila tidak sanggup berjalan
kaki. Dan seperli demikian juga. segala kepeniingan yang berlaku seperti
yang demikian. Dan dihubungkan dengan dirinya, akan keluarganya dan
anaknya. Dan juga setiap apa yang di bawah tanggungannya. seperti:
hiiuiidii^ keiuleriitiii.

.Adapun pe/Kikaran-pcmikciniii. maka mengenai kain. dijaga. yang layak
bagi orang yang beragama. Yaitu: sehckii kain. sehelai kemeia, sehelai
sapu tangan. sehelai celana dan sepasang scpalu.
Adapun lichii kcdiia dari setiap Jenis tersebul. maka itu tidak dipcrlukan.
Dan hendaklah dikiaskan kepada ini. semua maeam perabol rumah. Tiada
sayogialah dicarikan kain yang halus dan bejana-bejana dari tembaga dan
yang kuning. pada apa yang memadai padanya tembikar. Bahwa
demikian itu tidak diperlukan.
Maka disingk;itkan dari bilangan kepada: satii. Dan dari maeam. kepada
jenisnya yang lerburuk. .sclama tidak yang demikian itu pada tingkat yang
sangat jauh dari kebiasaan.

Mengenai nuikanan, maka kadarnya dalam sehari itu satu mud (saiii
(iipak). Yaitu: yang dikadarkan oleh Syara' (Agama). Dan macamnya itu
apa yang menjadi makanan schari-hari, walau pun dari sya'ir (semacam
beras). Lauk-pauk terus-menerus

y a n g

itu suatu hal yang berlebihan (tidak
penting). Memutuskannya secara keseluruhan itu mendatangkan melaral.
Mencarikannya pada sebahagian hal-keadaan itu diizinkan (diperboleh-
kan).

(I) Dirawikan Al-Tirmidzi dan Usman bin 'Affan.
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Mengenai lemptii linggal. maka sekurang-kurangnya memadai, dari segi
kadarnya. Dan yang demikian. lanpa perhiasan. Adapun mcminia untuk
perhiasan dan perluasan, maka itu meminta. di balik ada kekayaan.
Mengenai dikaitkan kepada waktii. maka apa yang diperliikan sekarang.
dari makanan sehari semalam. kain yang dipakai dan tempat tinggal yang
menutupinya. maka tidak diragukan lagi. Adapun memintanya bagi itwsa
mendatimg. maka ini mempunyai liga darajai:
Feriamii: yang diperlukan besok.
Kediut: yang diperlukan dalam empatpululi hari atau limapuliih hari.
Ketiga: yang diperlukan dalam seiahun.
Dan mari-lah kila putuskan, bahwa siapa yang ada padanya, yang men-
cukupi baginya dan bagi keluarganya-kalau ia berkeiuarga-untuk setahun.
maka mcminla-minla baginya ilu haram. Bahwa yang demikian itu peng-
habisan kaya. Dan kcpadanyalah ditempatkan penakaran dengan lima-
puluh dirham pada hadits. Bahwa lima dinar mencukupi untuk seorang
dalam setahun, apabila ia bertinefak sederhana. Adapun orang yang ber-
kcluarga. maka kadang-kadang tidak mencukupi baginya yang demikian.
Kalau ia memcriukan kepadanya sebelum setahun. maka jikalau ia
mampu tanpa meminta dan bclum hilang kesempatan baginya. niscaya
tidak halal baginya meminta. Karena ia dalam keadaan kaya sekarang.
Kadang-kadang ia tidak akan hidup sampai besok. Maka ia tclah meminta
apa yang tidak diperlukannya. Lalu mencukiipilah baginya makanan siang
sehari dan makanan malani semalam. Dan kepada yang demikianlah,
ditempatkan hadits yang menerangkan tentang penakuran dengan kadar
i n i .

Kalau telah hilang baginya kesempatan meminta dan ia tidak memperoleh
orang yang akan memberikan kepadanya. jikalau ia mengemudiankan
meminta. maka dibolehkan baginya meminta. Karena cita-cita terus hidup
untuk setahun mendatang itu tidak jauh dari kejadian. Maka ia dengan
mengemudiankan meminta itu. takut bahwa ia tinggal dalam keadaan
yang sangat berhajat dan Icmah. dari apa yang diperlukannya.
Kalau ketakutan kepada lemahnya meminta pada masa mendatang itu
lemah dan apa yang membawanya kepada
keadaan darurat. niscaya
makruh-an. Dan kemakruhan itu menurut darajat keicniahan sangat
pen-tingnya. ketakutan kepada hiiangnya kesempatan dan lerlambainya
masa. yang padanya ia memcriukan kepada meminta.
Semua itu tidak dapal diieniukan. Dan itu berganlung dengan ijtihad dan
pandangan orang itu sendiri bagi dirinya, di antara dia dan Allah Ta'ala.
Maka ia meminta fatwa pada hatinya. Dan beramal dengan yang demi¬
kian, kalau ia menempuh jalan akhiral.
Setiap orang yang lebih kuat keyakinannya, kepercayaannya dengan da-
tangnya rezeki pada masa mendatang ilu lebih sempurna dan qana’ahnya

m e m i n t a i t u d i l u a r d a r i

tidak terlepasliih memintanya itu dari ke-
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dengan makanan waktunya lebih menampak. maka darajainya pada sisi
Allah Ta’ala ilu lebih tinggi. Tidak adalah ketakuian masa mendatang dan
Allah leiah rtiemberikan kepada anda makanan hari anda. untuk anda dan
keluarga anda. .selain dari lemahnya keyakinan dan mendeiigar kepada
penakuJan setan. Allah Ta’ala berfjrman:

✓

(Fa laa takhaa-fuuhnmwa khaafuuni in kuntum mu'-miniina).
Artinya; "Maka janganlah kamu takut kepada mcrckadan takutlah kepa-
daKU. kalau kamu betul orang-orang vang beriman". S.AIi ’Imran, ayai
175.

A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

^Jkjo
r■v^ - A_.-? ^

(Asy-syai-thaanu ya-’idukumul-faqra wa ya’-murukum bil-fah-syaa-i. wal-
laa-hu ya-’idukum magh-firatan minhu wa fadl-lan).
Artinya: "Setan menjanjikan kcmiskinan kepadamu dan menyuruh me-
ngerjakan perbuatan keji. Dan Allah menjanjikan ampunan dan
kurniaNYA kepadamu’’. S.AI-Baqarah. ayai 268 '
Meminta itu tcrmasuk perbuatan keji yang dipcrbolehkan karena darurat.
Dan keadaan orang yang meminta karena keperluan yang masih jauh dari !
harinya yang sekarang, walau pun meminta itu lermasuk apa yang diper- !
lukan dalam setahun, adalah lebih berat dari keadaan o r a n g y a n g m e m i -

liki harta yang diwarisinya dan disimpankannya bagi keperluan di balik
tahun itu. Keduanya diperbolehkan menurut fatwa secara zahiriah. Akan
tetapi, timbul dari cinta dunia. panjang angan-angan dan tidak percaya
dengan kurnia Allah. Dan bahagian itu termasuk induk
membinasakan. Kita beimohon kepada Allah akan kebai-kan taufiq
dengan kasih sayang dan kemurahanNYA.

y a n g

PENJELASAN: hal-ihwat orang-orang vang meminta.

Adalah Bisyr r.a. berkata: "Orang miskin itu tiga macam. Pertama: orang
miskin yang tidak meminta. Dan kalau diberikan, dia tidak mau mengam-
bil. Maka orang miskin ini, bersama orang-orang ruhaniyah, dalam sorga
tinggi. Kedua: orang miskin yang tidak meminta. Dan kalau diberikan.
diambilnya. Maka orang miskin ini bersama orang-orang muqarrabin
dalam sorga Firdaus. Dan ketiga: orang miskin yang meminta ketika
memerlukan (berhajat). Maka orang miskin ini bersama orang-orang yang
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benar (ash-shadiqin) dari orang-orang golongan kanan (ash-habul-yamin).
Jadi. semua mereka telah sepakal mencela meminia-minta. Dan bersama
dcngan metncriukan kepada scsuaiu. maka mariabal dan darajat itu
mcnurun dengan nicminta-minta.
Syaqiq Al-Balakhi mcngatakan kepada Ibrahim bin Adham. ketika datang
kepadanya dari Khurasan: "Bagaimana engkau tinggalkan orang-orang
miskin dari leman-tenian engkau?
Ibrahim bin Adham menjawah; "Aku tinggalkan mereka. Kalau mereka
diberikan. niscaya mereka bersyukur. Dan kalau tidak diberikan. niscaya
m e r e k a b e r s a b a r " .

Ibrahim bin Adham menyangka, bahwa tatkala ia menyifatkan mereka,
dcngan meninggalkan meminta-minta, sesungguhnya ia telah memujikan
mereka dengan sebabis pujian.
Lalu Syaqiq berkata: "Begitulah ditinggalkan anjing-anjing negeri Balakh
pada kami".
Maka Ibrahim bertanya kepada Syaqiq: "Bagaimana orang-orarig miskin
pada engkau. hai Abu Ishak?".
Syaqiq Al-Balakhi menjawab: "Orang-orang miskin itu pada kami, kalau
tidak diberikan. niscaya mereka bersyukur. Dan kalau diberikan, niscaya
mereka mengutamakan untuk mengambil".
Ibrahim bin Adham lalu merangkul Syaqiq, seraya berkata: "Benar
engkau. wahai Ustadz!".
Jadi. darajat orang-orang yang mempunyai berbagai keadaan tentang rcla.
sabar, syukur dan mcminta itu banyak. Maka tidak dapat tidak bagi orang
yang menempuh jalan akhiral, daripada mengetahuinya, mengetahui
pembahagiannya dan bcrmacam-macam darajatnya. Apabila ia tidak tahu,
niscaya ia tidak mampu, untuk meiidaki dari lembahnya ke puncaknya.
Dan dari tingkal yang paling bawah ke tingkat yang paling tinggi.
Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Kemudian, ditolak
ke tingkat yang paling bawah. Kemudian disuruh untuk mendaki ke
tingkat yang paling tinggi. Siapa yang tidak dapat membedakan antara

s e k a l i - k a l i u n t u k n a i k .bawah dan atas, niscaya ia tidak mampu
Sesungguhnya keraguan, iaiah pada orang yang tahu demikian. Karena ia
kadang-kadang tidak mampu kepada yang demikian.
Orane-t'rang yang mempunyai keadaan yang demikian, kadang-kadang
mereka dipaksakan oleh keadaan yang menghendaki, bahwa meminta-
minta itu menambahkan kepada mereka pada darajatnya. Akan tetapi,
dengan dikaitkan kepada keadaan mereka. Maka amal perbuatan yang
seperti ini, adalah dengan riiat. Dan yang demikian, sebagaimana yang
diriwayatkan, bahwa sebahagian mereka melihal Abu Ishak An-Nuri r.a.
mengulurkan (angannya dan mcminta kepada manusia pada sebahagian
tempat. Sebahiigian mereka tadi berkata: "Aku menganggap besar yang
demikian dan aku pandang keji yang demikian bagi Abu Ishak An-Nuri.
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Lalu aku mendatangi Al-Junaid r.a. Aku terangkan yang demikian ke-
padanya. Maka Al-Junaid menjawab: ”Tidak itu hal besar kepada engkau.
Sesungguhnya An-Nuri lidak meminia kepada manusia, selain untuk |-
memberikan kepada mereka. Dan ia meminta kepada mereka, supaya ia
mempahalakan kepada mereka di akhiraJ, Lalu mereka diberi pahala. dari
segi la tidak mendatangkan melarat kepada mereka. Dan seakan-akan ia
mengisyaralkan dengan yang demikian. kepada sabda Nabi

■ a

s . a . w . ;

(Jadu!-mu’-lhii hi-yal-'ulyaa).
Artinya; "Tangan pemberi iiu yang lebih tinggi' .(i).
Sebahagian mereka berkata: "Tangan pemberi.ialahtangga pengambil bagi
harta. Karena dia yang memberikan pahala dan kadar pahala. Tidak bagi
apa yang diambilnya".
Kemudian, Al-Junaid r.a. berkata:
menimbang seratus dirham. Kemudian, ia

"Ambillah timbangan!".
Imenggenggam segcnggam

dirham. Maka dicampakkannya keatas yang seratus tadi. Kemudian. ia
mengatakan: "Bawalah kepada An-Nuril".
Lalu aku berkata kepada diriku: "Sesungguhnya ditimbang sesuatu.
supaya diketahui kadarnya. Maka bagaimana ia mencampurkan dengan
kadar itu akan apa yang tiada diketahui. pada hal dia seorang yang ber-
ilmu hikmah? Dan aku malu menanyakannya. Maka aku pergi ke Basrah,
kepada An-Nuri. Lalu An-Nuri berkata: "Ambillah timbangan!". Lalu ia
menimbang seratus dirham. Dan ia mengatakan: "Kembalikan kepada AI-
Junaid! Dan katakanlah kepadanya: "Aku tidak
daripada engkau", Dan diambilnya yang lebih dari seratus.
Yang meriwayatkan ini berkata: "Maka bertambahlah keherananku. Lalu
aku bertanya kepadanya. An-Nuri menjawab: "Al-Junaid seorang yang
berilmu hikmah. la menghendaki mengambil tali dengan dua ujiingnya, la
menimbang seratus untuk dirinya, karena mencari pahala akhirat. Dan
dicampakkannya ke atas yang saratus itu segenggam dirham, tanpa
timbangan, karena Allah ’Azza wa Jalla. Lalu aku ambil apa yang karena
Allah Yang Maha Memberi barakah dan Maha Tinggi. Dan aku kembali¬
kan apa yang diperbualkannya bagi dirinya".
Kata yang meriwayatkan: "Maka aku kembalikan bungkusan uang itu
kepada Al-Junaid. Ia menangis dan mengatakan: "An-Nuri mengambil
hartanya dan ia mengembalikan harta kita. Allah tempat meminta
pertolongan”.
Perhatikanlah sekarang, bagaimana bersihnya hati dan hal-ihwal mereka.
Bagaimana ikhlasnya karena Allah, amal-perbualan mereka. Sehingga

L a l u i a

m e n e n m a s e s u a t u

(1) Dirawikan Musim dari Abu Hurairah.
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setiap seseorang dari mereka menyaksikan hali temannya, lanpa
menuturkan dengan lisan. Akan leiapi, ia saksi-menyaksikan hati dan
b i c a r a - m e m b i c a r a k a n r a h a s i a .

Yang demikian ilu natijah (hasil) memakan yang halal, kosongnya hati
dari kecintaan kepada dunia dan mcnghadap kepada Allah Ta’ala dengan
cita-cita yang sctinggi-tingginya.
Siapa yang memungkiri demikian, scbelum mencoba jalannya, maka itu
orang bodoh. Seperti orang yang memungkiri-utnpamanya-akan ada obat
yang memudahkan kcluar berak. sebclum meminumnya. Orang yang
mcmungkirinya sesudah lama usaha kcsungguhannya, sehingga ia lelah
memberikan sehahis lenaganya dan ia lidak sampai kepada kcyakinan.
lalu ia memungkiri yang demikian bagi orang lain, niscaya adalah dia
seperli orang yang meminum obat yang memudahkan keluar berak, lalu
lidak menibekas pada dirinya khususnya, lantaran penyakit dalam, maka
ia memungkiri akan adanya obat yang memudahkan keluar berak.
Orang ini. walaupun tentang bodoh kiirang dari orang yang pertama di
atas, akan telapi, ia tidak lerlepas dari bahagian yang cukup dari
kebodohan. Bahkaii orang yang bermata hati itu saiah senrang dari dua.
Adakalanya orang yang menjalani jalan. Lalu nampak baginya apa yang
nampak bagi mereka. Maka dia ilu orang yang mempunyai rasa (az-zauq)
dan ma'rifah. la sudah sampai kepada kcyakinan yang sebenarnya (’ainul-
yaqin). Dan adakalanya orang yang tidak menjalani jalan atau menja-
laninya dan tidak sampai kepada kcyakinan yang sebenarnya, akan tetapi
ia mengimani dan membenarkannya, maka dia itu orang yang mempunyai
ilmul-vaqin. Walaupun ia tidak sampai kepada 'ainul-yuqin. Bagi ilmul-
yaqin juga ada tingkatnya, walaupun kurang dari ’ainul-yaqin. Siapa yang
kosong dari ilmul-yaqin dan 'ainul-yaqin. maka orang itu keluar dari
rombongan orang-orang yang beriman. Dan dikumpulkan pada hari
kiamal dalam rombongan orang-orang yang ingkar, yang sombong, di
niana mereka itu penibunuh hati yang lemah dan pengikut setan. Kita
bermohon kepada Allah Ta’ala bahwa IA menjadikan kita dari orang-
orang yang mantap dalam pengetahuan, yang mengatakan: "Kami
beriman- Semua dari sisi Tuhan kita. Tiada yang teringat, selain orang-
orang yang mempunyai akal".

BAHAGIAN KEDVA DARI KITAU INI: tentang zuhud.

Pada bahagian ini: penjelasan hakikal zuhud, penjelasan keutamaan
zuhud. penjelasan darajat zuhud dan bahagian-bahagiannya, penjelasan
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pcngurjian zuhud teniang makanan. pakaian, tempat tinggal. perabot
rumah dan berbagai macam penghidupan dan penjelasan tanda zuhud.

PF.NJELASAN: hakikui zuhud.

Kctahuilah. bahwa zuhud dalam dunia ilu sualu kedudukan (matiam) yang
mulia, dari maqam-maqam orang balik (orang yang menjalani jalan
Allah). Dan maqam ini teralur: dari ilnw. luil-ihwal dan anuil,
maqam-maqam yang lain. Karena pin(u iman .seluruhnya-scbagaimana
dikalakan oleh uiama salaf-kembali kepada ikaian, pcrkaiaan dan amal-
perbualan. Dan seakan-akan perkalaan karena jelasnya. diiegakkan pada
maqam (kedudukan) hal-ihwal.Karena dengan perkataan itu lahirlah hal-
ihwal yang batiniyah. .likalau tidak. maka lidakiah perkataan ilu di-
maksudkan bagi perkataan ilu sendiri. Jikalau ia tidak terbit dari suatu
hal. yang dinamai: ISLAM dan tidak dinamai: IMAN. limu itu sebab
pada hal-ihwal, yang berlaku sebagai lempat berlakunya yang
mendatangkan biiali. Dan amal yang berlaku dari hal-ihwal itu pada
tempai berlakunya huuh.

Maka marilah kami sebutkan akan hal-ihwal bersama kedua lepinya: dari
i l m u d a n a m a l .

seper l i

Adapun hal-ihwal, maka yang kami kehendaki, iaiah apa yang dinama-
kan: Zuhud.

Yaitti; ibarat berpalingnya dari kebeneian kepada ;
menyukai apa yang lebih baik dari padanya. Maka betiap orang vang
berpaling dari sesuatu, kepada yang lain, dengan ganti-menggantikan.
dengan jual dan lainnya, niscaya ia berpaling itu. karena bcnctnya (tidak
sukanya) kepada barang tersebut. Maka hal-iliwalnya dengan dikaitkan
kepada yang dipalingkan daripadanya, dinamakan: zuhud. Dan deng
dikaitkan kepada yang dipalingkan kepadunya, dinamakan: keyeniaran dan
kesayaugan.

Jadi. hal-ihwal zuhud mengundang yang tidak disukai dan yang disukai,
yang lebih baik dari yang tidak disukai. Syarat yang tidak disukai itu
disukai juga dari salah salu segi. Orang yang tidak suka kepada apa yang
tidak dicarinya. maka dia tidak dinamakan: orang zuhud. Karena orang
yang meninggalkan (tidak mencari) batu, tanah dan sebagainya, tidaklah
d i n a m a k a n :

sesuatu. kepada

a n

orang zuhud. Yang dinamakan orang zuhud, iaiah: o r a n g

yang meninggalkan (tidak mencari) dirham dan dinar. Karena tanah dan
batu tidaklah dalam sangkaan barang yang digemari.
Syarat barang yang disukai. iaiah ada padanya yang lebih baik dari yang
tidak disukai. Sehingga keraslah kegemaran ini. Orang yang mcnjual,
tidak tampil kepada penjualan, selain karena, yang dibcli adalah lebih
baik padanya dari yang dijual. Maka hal-ihwalnya dengan dikaitkan
kepada yang dijual adalah zuhud. Dan dengan dikaitkan kepada harga
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dari yang dijual. adalah kegemaran padanya dan kesayangan. Karcna
i t u l a h . A l l a h Ta ' a l a b c r fi r m a n :

y . y - < '■. y ‘ J » y y

X .

(Wa syarau-hu bi-lsamanin hakh-sin daraahima ma'-duudaiin wa kaanuu
tiihi mina/-zaahidiin).
Artinya: "Dan mcreka mcnjualnya (Yusuf) deiigan harga yang murah,
hchorapa dirham saja. sebab tncruka kiirang suka kcpadanya".S.Yusuf,
ava l 20 .

Artinya: mercka para saudaranya mcnjual Yusui. Kadang-kadang bcii itu
discInHkan juga dengan arti jual. Dikatakan saudara-saudara Yusuf iiu
Tuhud (pada ayat di atas). karcna mcrcka sangat ingin supaya wajah ayah
nicrcka tcriuju kepada mcrcka saja. Dan adalah avahnya mcnurut
pcndapat nicrcka keiika iiu akan iebih suka kepada mereka dari Yusuf.
I.all! mcrcka jual Yusuf, karena mengharap pada harganya.
Jadi. scliap orang yang nenjuai dunia dengan akhiral. maka orang itu
ziihud rli dunia. Setiap orang yang mcnjual akhiral dengan dunia. maka
dia juga orang /uhud. Akan lelapi di akhirat. Teiapi adat kebiasaan iiii
hertaku. dengan meng-khusus-kan nania zuhud, kepada orang yang zuhud
di dunia. Sebagaimana dikhususkan nama mengingkari (ilhad) kepada
orang yang ccndcrung kepada yang bati! khususnya. Walau pun adanya
dia ill! bagi kcccndcrungan pada mcictakkan lisaii pada pcniakaiannya.
I'alkala adalah zuhud iiu sccara kcsciuruhan bcnci kepada yang disukai.
iiiscaya (idaklah lergambar. selain dengan bcrpaling kepada sesuatu yang
Iebih disukai. Kalau tidak. maka mcninggalkan yang disukai dengan tidak
yang Iebih disukai, adalah nuistahil. Orang yang lidak ingin kepada setiap
seMialti selain Allah Ta'ala. schingga sorga firdaus sekalipun dan ia tidak
meneinlai. selain Allah Ta'ala, maka orang itu muilak zuhud. Orang wing
(iilak mengingini scliap kebcrunlungan di dunia dan ia tidak zuhud pada
yang seperti keberunlungan-keberuniungaii yang demikian di akhirat.
akan teiapi ia ingin kepada bidadari. isiana, sungai dan buah-buahan.
maka dia juga orang zuhud. Akan teiapi kurang dari yang periama tadi.
Orang yang mcninggalkan keberuntungan dunia sebahagian dan tidak
schahagian. seperti orang yang ineninggalkan (tidak mau menerima)
haria, letapi tidak menolak kemegahan alau mcninggalkan berluas-luasan
pada makan dan lidak mcninggalkan bereaniik-cantikan pada perhiasan.
maka tidaklah dinamakan: orang zuhud muilak. Darajalnya dalam
kalangan orang-orang zuhud adalah darajat orang yang bertaubat dari
sebahagian perbuatan maksiat dalam kalangan orang-orang yang beriau-
bat. Dan itu zuhud yang benar. Sebagaimana laubal dari sebahagian
perbuatan maksiat itu sah. Maka taubal itu ibarat dari mcninggalkan
perbi iaian-perbuaian yang di larang. Dan zuhud i tu ibarat dari
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mcninggalkan hal-hal yang mubah (yang diperboiehkan), yang menjadi
kcbcruniungan diri. Dan tidak jauh dari kcbcnaran. bahwa dilaksir
kcpada mcninggalkan sebahagian yang mubah (yang dipLTbolehkan), tidak
SL'bahagian yang lain. Sebagaimana lidak jauh yang dcmikian pada hal-hal
yang tiilarang. Orang yang mcnyingkatkan kepada meninggalkan yang
(Jilarang saja. tidaklah dinaniakan: orang zuhud. Walaupim ia telah
hcr/uhud pada yang dilarang dan berpaling diri daripadanya. Akan tetapi
adat kcbiasaan mcng-khusus-kan nama zuhud ini, kcpada: HH'ninggulkan
[H'rhiKilii/i yang muboh.
Jadi. zuhud ilu ibaral dari kcbcncian kcpada dunia. dcngan berpaling
kcpada akhirat. Atau dari sclain Allah Ta'ala. dcngan berpaling kepada
Allah Ta'ala. Dan itu darajat tcriinggi.
Sebagaimana di syaratkan pada yang disukai, bahwa itu Icbih baik pada-
nya, maka disyaratkan pada yang disukai itu, bahwa dapai disanggupi.
Meninggalkan apa yang lidak disanggupi itu muslahil. Dan dcngan me¬
ninggalkan itu, nyatalah hilang kcsukaan. Karena itulah, dikatakan
kcpada Ibnu-Mubarak: "Hai orang zuhud!".
Ibnu-Mubarak laiu menjawab: "Yang zuhud itu Umar bin Abdul-aziz.
Karena dunia datang kepadanya, dcngan memaksa, maka ditinggal-
kannya. Adapun aku. pada apa aku berzuhud?".
Ilmu yang membuahkan hal-kcadaan ini. yaitu ilmu (tahu), dcngan adanya
yang ditinggalkan itu hina. dcngan dikaiikan kepada yang diambil. seperti
tahunya saudagar bahwa harga (ganii dari barang yang dijual) itu lebih
baik dari barang vang dijual. Maka ia suka pada harga itu. Sebolum ilmu
(tahu) ini diyakini (ditahkikkan), niscaya tidaklah tergambar, bahwa
hilang kcsukaan kepada barang yang dijual. Maka seperti dcmikianlah.
orang yang berma'rifah, bahwa apa yang pada Allah Ta'ala ilu kekal.
B a h w a a k h i r a t i t u l e b i h b a i k d a n l e b i h k e k a l .

Artiiiya: kelazatannya lebih baik dan lebih kekal pada dirinya.
Sebagaimana mutiara itu lebih baik dan lebih kekal dari salju-umpama-
nya. Tidak sukar atas pemiiik salju menjualnya dengan mutiara dan inian
permata.
Dcmikianlah contoh dunia dan akhirat. Dunia itu seperti salju yang
terleiak pada matahari, yang senantiasa hancur, sampai habis. Dan akhi¬
rat itu seperti mutiara yang tidak hancur binasa.
Dengan kadar kuatnya keyakinan dan ma'rifah. dengan berlebih
kurangnya, di antara dunia dan akhirat, kuatlah keinginan pada menjual
dan muamalah. Sehingga, orang yang kuat keyakinannya, akan menjual
dirinya dan hartanya, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

'A*-' \ ^ 0 ' C

NSN
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(Innal-Iaahasy-taraa minal-mu'miniina anfusahum
anna lahumul-jannah).
Arlinya; "Sesungguhnya Allah lelah membeli diri dan harta orang-orang
mu'min. dcngan mcmbcrikan sorga unluk mcreka". S.At-Taubah, ayat

w a - a m w a a l a h u m b i -

111.

Kcmudian, Allah Ta’ala menerangkan, bahwa usaha mcreka itu
bcruntung- Allah Ta’ala berfirman:

! f ■
^^\ K >

>

(Fas-lab-syiruu bi-bai-’ikumul-ladzii baa-ya’-tum bihi).
Artinya: "Sebab ilu, bersukadtalah dengan perjanjian yang telah kamu
pcrbuat". S.At-Taubah. ayat 111.
Tidak dipcrlukan dari ilmu pada zuhud, selain sckadar ini. Yaitu; bahwa
akhirat lebih balk dan lebih kekal. Kadang-kadang dikctahui yang
dcmikian. oleh orang yang tidak mampu meninggalkan dunia. Adakala-
nya, karena kelemahan ilmunya dan keyakinannya. Adakalanya, karcna
dikuasai hawa-nafsu kciika itu alas dirinya dan dia dipaksakan dalam
tangan setan. Dan adakalanya. karena tertipunya dengan janji-janji setan,
icntang masa mendatang. hari demi hari, sehingga ia disambar oleh ke-
matian. Dan tidak ada lag! padanya, selain penyesalan sesudah luput
waktunya.
Untuk memperkenalkan kekejian dunia, diisyaratkan dengan firman Allah
’ A z z a w a J a l l a :

(Oul mata-'ud-dun-ya qaliilun).
Artinya: ’’Katakanlah; "Kesenangan dunia itu hanya sebentar". S.An-
Nisaa'. ayat 77.
Kepada memperkenalkan kebagusan akhirat diisyaratkan dengan firman
A l l a h ' A z z a w a J a l l a :

(Wa qaalal-ladziina uutul-’ilma waiiakum tsawaabul-laahi khairun).
Artinya: "Tetapi orang-orang yang berpengelahuan bcrkata: malang na-
sibmu! Pahala dari Allah itu lebih baik”. S.Al-Qashash, ayat 80.
Maka diberi-tahukan, bahwa ilmu (tahu) dengan kebagusan mutiara,
Itulah yang tidak menggalakkan kepada harganya (ganti dari mutiara).
Tatkala zuhud itu tidak tergambar, selain dengan ganti-bergantian dan
benci kepada yang disukai, kepada menyukai yang lebih disukai, maka
seorang laki-laki mengucapkan dalam do’anya: ’’Wahai Tuhan, perlihat-
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kanlah kepadaku dunia, sebagaimana Engkau melihainya!". Lalu Nabi
s.a.w. bersabda kepada orang itu;

^ k /
\

(I.aa taqul haakadzaa. wa laakin qui: arinid-dun-ya kamaa-arailahash-
shaalihi ina min-' ibaadika).

Artinya; "Jangan kamii ucapkan demikiani Akan letapi ucapkanlah:
"Perl ihatkanlah dunia kepadaku. sebagaimana Engkau perl ihaikan ke¬

pada orang-orang shalih dari hamba-hanibiiMU“.(l).
Ini, karena Al lah Ta'ala melihat dunia i lu hina. sebagaimana adanya

dunia itu. Dan setiap makhluk. maka dikaitkaii kepada kcaguiigimNYA,
adalah hina. Hamba melihat dunia itu liina lerhadap dirinya. dcngan di-

kaitkan kepada apa yang iebih baik. Dan tidak icrgambar. bahwa penjual
kuda. walaupun ia tidak .suka kepada kudanya. sebagaimana ia melihat
binaiang-binatang keeil di alas tanah umpamanya. Karena ia tidak me-
merlukan sekali-kali kepada binatang-binaiang keeil ilu. Dan ia memer-
lukan kepada kuda. Allah Ta’ala maha-kaya dengan ZalNYA. dari setiap
sesuatu selain daripadaNYA. Maka IA melihat setiap scsuaiu. dalain sain
darajat. dcngan dikaitkan kepada keagunganNYA. IA melihat setiap sc-
suiitu itu berlebih-kurang, dengan dikaitkan kepada yang lain. Dan orang
zuhud. iaiah orang yang melihat bcrlebih-kurangnya. dengan dikaitkan
kepada dirinya. Tidak kepada orang lain.
Adapun amal-perbuatan vang timbui dari hal-ihv.al zuhud. maka yaitu:
mcninggalkan yang salu. Karena yang satu ilu jual-bcii dan muamalah.
Dan menggantikan dengan yang Iebih baik. dari yang Iebih buruk. Seba¬
gaimana amal-perbuatan yang timbui dari akad-jual-beli. yaitu: mening-
galkan yang dijual dan mengeluarkannya dari ttingan dan mengambil
harganya. Maka scperli demikianiah zuhud. yang mengharuskan mening-
galkan yang di-zuhud-kan seeara keseluruhan. Yaitu: dunia dengan isinya,
serta sebab-sebabnya, pendahuluan-pendahuluannya dan hubungan-hu-
bungannya. Lalu keluariah dari hati akan keeintaan kepadanya Masuklah
kccintaan kepada tha'al. Dan keluar dari mala dan langan. apa yang
dikeluarkannya dari hati. la mempekcrjakati kepada tangjin. mala dan

anggota-anggota badan lainnya, akan pekerjaan-pekerjaan tha'al. Kalau
tidak demikian. niseaya adalah dia sepcrli orang yang inenyerahkan
barang yang dijual dan tidak mengamhii harganya. Apabila lelah disem-
purnakan dengan syarat hagi kedua-belah pihak. tentang mengambil dan
mcninggalkan. maka hcndaklah ia bergembira dengan perjanjian yang di-
perbualnya. Bahwa yang diperbualnya dcngan perjanjian ini. tclah

(I) Disebulkan pcngaraiig '’Al-Firdaus" dcngan dij'crsingkut. Dan iidak dikcluarkan liadils
ini oleh putcra Iaki-!aki ilu.
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disempurnakan dengan janji. Siapa yang menyerahkan akan yang hadlir
pada yang gaib dan ia menyerahkan yang hadlir itu, iaiu ia berusaha
mencari yang ghaib. niscaya diserahkan kepadanya yang ghaib, ketika
sclesainya dari usahanya, jikalau yang berbuat akad itu orang yang diper-
cayakan kebcnarannya, kemanipuannya dan penepatannya akan janji.
Selama ia momcgang dunia, niscaya sekali-sckali tidak sah zuhudnya.
Karena ilulah. Allah Ta'ala tidak mcnyifatkan saiidara-saudara Yusuf
dengan zuhud mengcnai Binyamin. waiaupun mereka bcrkala: "Sungguh
Yusuf dan saudaranya lebih diciniai oleh bapa kita daripada kita”.
Mereka tclah berazam (mengambil keputusan) menjauhkan Binyamin.
sebagaimana mereka berazam terhadap Yusuf. Lalu salah seorang mereka
memberi pertolongan kepada Benyamin, lalu tidak jadi dijauhkan. Allah
Ta'ala tidak juga mcnyifatkan mereka dengan zuhud, mengcnai Yusuf,
ketika diambil keputusan mengeluarkannya. Akan tetapi. ketika
penycrahan dan penjualan.
Maka tanda suka i tu d i tahan dan tanda zuhud i tu d ike luarkan. Ka lau anda

mengeluarkan dari tangan akan sebahagian dari dunia, tidak sebahagian
yang lain, maka anda itu orang zuhud, mengcnai apa yang anda keluarkan
saja. Dan tidaklah anda orang yang zuhud secara mutlak. Kalau tidak ada
bagi anda haria dan anda tidak ditolong oleh dunia, niscaya tidak
lergambarlah zuhud dari anda. Karena apa yang tidak disanggupi itu,
tidaklah disanggupi kepada meninggalkanya. Kadang-kadang anda diiarik
oleh sclan dengan tipuannya dan dikhayalkannya kepada anda, bahwa
dunia waiaupun tidak datang kepada anda. maka anda itu orang yang
zuhud dalam dunia. Maka tiada sayogialah anda jatuh terkulai dengan tali
tipuan setan. taiipa anda menariih kepercayaan dan menampakkan dengan
kepercayaan yang lebal kepada Allah. Sesungguhnya apabila anda tidak
mencobakan akan kcadaan kemampuan. maka anda tidak percaya dengan
kemampuan kepada mcninggalkan padanya. Berapa banyak orang yang
menyangka pada dirinya, kebencian akan perbuatan maksiai. ketika ber-
lialangan memperbuatnya, maka latkala mudah baginya sebab-sebab ke-
maksiatan. lanpa kekeruhan dan kciakutan kepada makhluk. lalu jatuh-
lah ia kc dalanmya. Kalau adalah ini tipuan diri pada yang terlarang,
maka awaslah bahwa anda percaya dengan janjinya pada perbuatan-
perbuatan yang nuibah. Dan janji yang tcbal yang anda ambil padanya,
iaiah. bahwa anda coba berkali-kali pada masa mampu. Apabila anda
lepati dengan apa yang selalu anda janjikan. serta tidak ada penghalang
dan kesukaran zahiriyah dan batiniyah, maka tiada mengapa anda percaya
dengan kepercayaan sekadarnya. Akan leiapi, anda menjaga juga dari
perobahannya. Karena dunia itu cepat melanggar janji dan dekal kembali
kepada yang dikehendaki oleh tabiat manusia.
Kcsimpulannya, tidaklah aman dari dunia. selain ketika ditinggalkan,
dengan dikaitkan kepada yang ditinggalkan saja, Dan yang demikian
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ketika sanggup mengerjakannya. Ibnu Abi Laila mengatakan kepada Ibnu
Syibrimah: ’’Adakah tidak engkau melihat kepada anak perajut kain ini?
Kami tidak berfatwa pada sesuatu masalah, selain yang ditoiakkan kepada
kami”. Ya'ni: oleh Abu Hanifah.
Ibnu Syibrimah lalu menjawab: ”Aku tidak tahu. diakah anak perajut
ka in a tau bukan d ia? Akan te tap i . aku tahu bahwa dun ia da tang

kepadaya, maka ia lari daripadanya. Dan dunia itu lari dari kita. lalu kita
mencarinya".
Demikian juga, semua kaum muslimin mengatakan pada masa Rasulullah
s.a.w,: "Sesungguhnya kami mencintai Tuhan kami. Jikalau kami tahu
tentang sesuatu yang disukaiNYA, niscaya kami kerjakan. Sehingga tu-
r u n l a h fi r m a n A l l a h Ta ’ a l a :

\

T\ - V -

(Wa lau-annaa katabnaa-’alaihim aniq-tuluu-anfusakum awikh-rujuu min
diyaarikum maa fa-'aluuhu illaa qaliilum minhum).
Artinya: ”Dan kalau Kami perintahkan kepada mereka: Korbankanlah
dirimu atau keiuarlah dari negerimu, niscaya mereka tidak akan
menjalankan, selain dari sebahagian kecil di antara mereka". S.An-Nisa‘,
ayat 66.
Ibnu Mas’ud r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku;

<■ j !

(Anta minhum).
Artinya; "Engkau dari mereka". Ya’ni; dari yang sedikil.
Ibnu Mas’ud menjawab: "Aku tidak kenal, bahwa ada pada kami orang
yang mencintai dunia. Sehingga turunlah firman Allah Ta’ala:

(Minkum man yuriidud-dun-ya wa minkum man yuriidul-aakhirah),
Artinya: "Di antara kamu ada orang yang suka dunia dan di antara kamu
ada yang suka akhirat”. S.Ali ’Imran, ayat 152.
Ketahuilah, bahwa tidaklah termasiik zuhud meninggalkan harta dan
memberikannya atas jalan kemurahan had dan ke-belas-kasihan, atas
jalan menarikkan hati manusia dan atas jalan ke-loba-an. Yang demikian
itu semua termasuk adat kebiasaan yang baik. Akan tetapi, tiada masuk
satu pun daripadanya dalam ibadah. Zuhud itu. bahwa anda meninggal¬
kan dunia. karena anda tahu dengan kehinaan dunia. dikaitkan kepada
kebagusan akhirat. Adapun setiap macam dari yang ditinggalkan, maka
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itu tergambar dari orang yang tiada beriman kepada akhiral. Itu kadang-
kadang adalah kepribadian, belas-kasihan. kemurahan hati dan kebagusan
akhlak- Akan letapi, tidaklah itu zuhud. Karena baiknya sebutan dan
kecendcrungan hati manusia itu termasuk sebahagian dari kcberunlungan
yang segcra dicapai (di dunia). Dan itu paling enak dan nyaman diban-
dingkan dcngan harta. Sebagaimana nicninggalkan harta atas jalan mu-
nyerahkan kepada orang, karena mengharap gantinya, tidaklah termasuk
zuhud, maka seperti demikian juga meninggalkannya, karena mengharap
disebutkan orang, pujian. kemasyhuran dcngan ke-belas-kasihan-an dan
kemurahan hati dan perasaan berat karena harta itu. Karena pada menja-
gakan harta. lerdapat kesulitan dan kepayahan. Bcrhajat kepada kchinaan
diri bagi sultan-sultan (penguasa-penguasa) dan orang-orang kaya.
tidaklah sekali-kali termasuk zuhud. Akan tetapi. itu adalah penyegeraan
keberuntungan lain bagi diri. Akan tetapi orang yang zuhud. iaiah siapa
yang didatangi oleh dunia dcngan memaksa. hatinya bersih dan meminta
ma'af dan orang itu sanggup rnenikmaii dunia itu, tanpa berkekurangan
kemegahaii dan buruk nama dan tidak kchilangan keberuntungan bagi
diri, lalu ditinggalkannya dunia tadi. karena takut haiinva berjinakan
dengan dunia, lalu ia berjinakan hati dcngan selain Allah dan mencintai

bagi yang selain Allah dan ia mcmpersekutiikan kccinlaan kepada Allah
Ta'ala dengan lain aiau ia meninggalkan dunia, karena mengharap pahala
yang diberikan oleh Allah di akhirat. maka ia meninggalkan bersenang-
senangdenganminuman dunia, karena mengharap pada miniiman sorga. ia
meninggalkan bersenang-senang dengan budak-budak waniia dan kaum
wanita. karena mengharap pada bidadari. ia meninggalkan bersenang-
senang di kebun-kebun, karena mengharap di kebiin sorga dan pohon-
pohonnya. ia meninggalkan perhiasan dan hercanlik-canlikan dcngan
perhiasan dunia, karena mengharap pada perhiasan soiga dan ia
meninggalkan makanan yang lazat-lazat, karena mengharaap pada buah-
buahan sorga dan karena takut dikaiakan kopadanva;

■Asi .

(Adz-habtum lhayyi-baatikum fii hayaa-tikumud-dun-ya).
Artinya: "Kesenanganmu Iclah kamu habiskan dalam kehidupanmu di
dunia". S.AI-Ahqaf, ayat 20,
Lalu ia mcngulamakan pada semuanya ilu. akan apa vang dijanjikan
dalam sorga. dari apa yang mudah baginya di dunia. dengan meminta
ma’af dan dengan kebersihan hati. Karena ia lahu. hahwa apa yang di
akhirat itu lebih baik dan lehih kekal. Vang selain dari itu. maka adalah
muamaiah dun-yawi, yang tiada sekali-kali berfaedah di akhirat.

2 1 5



PENJEl.ASAN: keummaan zuhud.

Mlah Ta'ala berfirman:

-i A\W

(Fa kharaja-'alaa qaumihi fii ziinalihi. qaalal-laciziina yuriiciiuinal-hayaa-
tad-dun-ya, yaa laita lanaa mits-la maa-uutiya i|aarminu, innahuii la-dzuu
hadh-dhin 'adhiimin. Wa qaalalladziina luitul-'ilma wailakum tsawaabul-
laalii khairim li nian-aaniana wa-’aniila shaalihati, wa laa yulaqqaahaa

il lash-shaabiniuna).

Arlinya; "Lalu dia kcluar kepada kaumnya dciigan pcrhiasannya {yang
indah-indah). Orang-orang yang mengheiulaki kohidiipan dunia ini ber-

"Wahai! Kiranya kami mcmpiinyai scpcrii apa yang diberikank a t a !

kepada Oarun! Sesiinggiihnya dia heruniung vang bcsar (bcrnasib baik)!
Teiapi orang-orang yang berpcngetahuan bcrkata: "Malang nasibmu!
Pahula dari Allah Icbih baik uniiik orang yang hcriman dan mengorjakan

baik. Ictapi Iianyalah orang-orang yang sabar dapaipcrbualan
menerimanva”. S. Al-Oa'^hash. ayat 79-80.
Allah Ta'ala mcnyangkiilkaii ziihud kepada nlama dan menyilaikan alili
/uluid itii dcngan sifat ilnui. Dan itii penghahisan pujian. Allah Ta'ala
b e r fi r m a n :

{Ulaa-ika vu'-tiiima ajrahum marrataini hi maa shaharuu).
Arlinya: "Kepada orang-orang itu diberikan iipah dua kali lipai.
discbabkan kciabaran niereka S.AI-Oa.>-hash, ayal 54.
T e r s o b u l d a l a m l a l s i r l e n t a n s z i i h i i d d i d u n i a . A l l a h A z / a w a . l a l l a h e r -

fi r m a n ;

V .

{Innaa ja-'alnaa maa-'alal-ardli ziinalan lahaa li-nabluwahum-ayyiihuin
ahsanu-'amalan).

Arlinya: "Scsunggiihiiva Kami menjadikan apa vang di hiimi iaiah untiik
metijadi perhiasan baginya. karena Kami heiulak mengiiji siapakah di
antara niereka vang paling baik pekeriaannya". S.AI-Kahl. aval 7.
Dikalakaii. maknanya: yang raanakah mercka vang lehiii /uhud di dunia?
Maka Allah menvifalkan zuhud itu, termasuk ainal perhiialan yang tcr-
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baik. Al lah Ta’ala berfirman:

‘kF-y
'' ' o

(Man kaana yuriidu har-lsal-aakhirati nazid lahuu
kaana yuriidu har-tsad-diin-ya nu’-tihii minhaa wa maa lahuu fil-aakhirati
min nashiibin).
Artinya; "Barangsiapa yang ingin kcpada keuntungan hari akhirat, akan
Kami berikan tambahan kcpada keuntungannya itu. Dan barangsiapa yang
ingin kcpada keuntungan di dunia ini, akan Kami berikan keuntungan itu
kepadanya, tetapi dia tiada mempunyai bagian lagi pada hari akhirat".
S.Asy-Syura, ayal 20.
Al lah Ta’ala berfirman:

fi i h a r - t s i h i w a m a n

- A i . -

e , y ® J ,

(Wa laa tamuddanna-’ainaika ilaa maa matta’naa bihii azwaajan minhiim
zahratal-hayaatid-dun-ya li-naftina-hum fiihi wa rizqu rabbika khairun wa-

Ar̂ hwa: ’’Dan janganlah engkau tujukan pemandangan engkau kepada
kesenangan sebagai bunga kehidupan dimia yang tclah Kami berikan
kepada beberapa golongun di aniara mereka karena Kami hendak mengiiji
mereka dengan itu; sedang rezeki (pembenan) dan Tuhan engkau. lebih
baik dan lebih kekal", S.Th.aha, ayat 131.

Allah Ta’ala berfirman: ^ ^
r

(Al-ladziina yastahibbuunal-hayaatad-dun-ya-’alal-aakhirati).
Artinya: "Orang-orang yang sangat mencintai kehidupan dunia ini, ganti
kehidupan hari akhirat". S.Ibrahim, ayat 3.
Allah Ta’ala menyifatkan orang-orang kafir dengan yang demikian. I’e-
ngertiannya, iaiah, bahwa orang mu'min, ya'itu yang bersifat dengan
lawannya. Yaitu: mencintai kehidupan akhirat dari kehidupan dunia.
Hadits-hadits, mengenai pencelaan dunia itu banyak. Sebahagian dari-
padanya sudah kami kemukakan dahulu pada Kiiah Tercelanya Dunia dan
bahagian Rubu' Yang Membirmakan. Karena kecintaan kepada dunia itu
termasuk yang membinasakan.
Sekarang kami akan menyingkatkan kepada kcutamaan mcmarahi dunia.
Karena mcmarahi dunia itu termasuk yang mclepaskan dari bah.aya. Dan
itulah, yang dimaksudkan dengan zuhud. Rasulullah s.a.w. bersabda:
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■Biiriiniisiiipii yani: moniadi cila-cilanya cliinia. niscaya clihaiiiurkan oich
Allah urusannya. DitiTai-heraikan harla-hcndanya. Dijadikan kemiskinan
di hadapaniiya. Dan (idak didalaniikan kcpadanya dari iliinia. sclain apa
yang idah Icriults haginya. Dan siapa yang mcnjadi L'ila-dlanya akhiral.
iiisi'ayu dikuinpulkan olcli Allah baginya cila-cilanya. Dipciiharakaii harla-
beiulanya. Dijadikan kckayaaiinya dalam halinya. Dan diiiiia ilalaiig
kcpadanya dcngan maiiaksakan''.( I).
N a b i s . a . w. b o r s a b d a :

'r. ^ \ °

1°-̂  -»

(id/aa ra-ailiinujl-'abda vva <|ad ii'-fhiya shamian wa /iihdan lid-dnn-ya
lac|-laribmi niinlut t'a-innahii \iik|iMiikmala).
Ariiii\a; "Apabila kamii indihal scoraiig hamba ilan udali dianiigerahkan
kcpadaiua iliam clan ziiliiid di diinia. maka dekalilah kepadaiiya. Sesung-
gulniya la akan mcnuajarkan ilmii hikiiiah''.(2)
A l l a h I a ' , d a b c r l l r m a n :

A° ''■'V V^ > y
' A _ j » 3

_ \

(Yu-id-hikmala man yasyaa-ii wa man yu'-lal-liikmala ta i|ad uiitiya
k h a i r a t i k a l s i i r a n ) .

Arlinya: “Allah memberikan kfbijaksanaan (hikmah) kepada siapa yatm
dikchciulakiNYA dan cirang yang dihcriNYA kebi jaksanaan i i i i .
sesunggidinya lelah dihcri kcbaikan \ang banyak". S.Al-Bai)arali. ayal
2()9.

Katcna iliilah dikalakan: baraiigsiapa /uhiul di dunia canpalpuluh hari,
niscaya dtmcngalirkan olch Allah mala-air-niala-air hikmah dalam hati-

ina. Dan mcnuliirkan dcngan hikmah iui akan lulahina.
Dari scbahagian shahabat mciigalakan: “Kami bcrianya: “Wahai Rasul-
(dlah! Mamisia yang niaiia yang Icbili haik'.’“.
Rascduilah s.a.w. mcnjawab:

^ ^ y '

(Kulhi mu' niinin n!ahniuuniil-i|albi shaduiii|iMisaani).
Arlinya; “Sctiap nrangmumin. icrpelihim, hni {muhmuu-mil-qulhi).
yang bcnar lisan".

Kami bcrianya: “Apakah iiuihmini-»iil-</(ilhi iiu'.'“.
Ra.sulullah s.a.w. mcnjawab:

II) Diniwikan Ibnu Majah dan Zaid bm Tsabii. dcngan sanad baik.
(2) Oirawikan Ihnu Majah dari Abi Khallad. dcngan sanad dla if
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i

(At-taqiyyun-naqiyyul-ladzii laa ghiila fiihi wa laa ghisy-sya wa laa bagh-ya
wa laa hasada).

Artinya: "Yang laqwa. yang bersih. yang tak ada beicnggii padanya. lak
ada penipuan. lak ada kedurhakaan dan lak ada kedengkian".
Kami bertanya; "Wahai Rasulullah! Siapakah yang mcmbckas yang
d e m i k i a n ? " .

Nabi s.a.w. mcnjawab;

A ' f r - '
! < —

(Al-ladzii yasy-na-ud-dun-ya wa yuhibbul-aakhirata).
Artinya; ’’Yang marah kcpada dunia dan mcnciniai akliirat''.( I).
Pengertian ini, iaiah: bahwa manusia yang jahal, ialah yang mcnciniai
d u n i a .

N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

/‘2. ■, . ' J^ '

(In-arad-ta an yuhibakal-laahu faz-had fid-dun-ya).
Artinya: "Kalau kamu ingin dikasihi olch Allah, maka zuhiidlali di
dun ia" . (2 ) .

Dijadikan zuhud scbab bagi kecintaan. Maka siapa yang dicinlai olch
Allah Ta'ala, niscaya ia pada darajat yang lertinggi. Maka sayogialah
zuhud di dunia termasuk maqam yang paling utama. Dan pcngertiannya
juga, bahwa mcnciniai dunia mendatangkan kcmarahan Allah Ta’ala.
Pada hadils dari jalan ahlil-bait (keluarga Nabi s.a.w.). tcrscbui: "Zuhud
dan wara’ bcredar dalam hali setiap malam. Kalau keduanya mcncmui
hati, yang padanya iman dan malu. niscaya keduanya mcnctap di
dalamnya. Jikalau lidak, niscaya keduanya berangkat".(3).
Tatkala Haritsah mengatakan kepada Rasulullah s.a.w.; "Aku orang yang
beriman sebenar-benarnya", maka beliau bersabda;

,Oobc \A_q-o.^
(Wa maa haqiiqalu iimaanika).
Artinya; "Apakah hakikat imanmu?”.
Haritsah mcnjawab: "Aku palingkan diriku dari dunia. Maka samalah

(I) Dirawikan Ibnu Majah dari Abdullah bin 'Amir dengan Unad shahih.
(2) Dirawikan Ibnu Majah dari Sabi bin Sa'ad. dengan sanad dla'if.
(3) Menurul Al-Iraqi. beliau tidak pemah mendapaii hadils ini.
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padaku batunya dan emasnya. Seakan-akan aku di sorga dan di neraka.
Dan seakan-akan aku menampak di 'Arasy Tuhanku".
Nabi s.a.w. Ia!u menjawab:

' I , y - ' L ' J " *
^ ^ L x i } j p . x » > -

^ ■  j>

y ^ y y '» /

('Arafta fal-zam. 'abdun nawwaial-laahu qalbahu bil-iimaani).
Artinya: "Engkau telah tabu, maka selaluiah demikian! Hamba yang di-
sinarkan oleh Allah akan hatinya dengan iman’’.(l).
Perhiitikanlah, bagaimana Nabi s.a.w, memulai pada melahirkan hakikai
inid/i. dengan memalingkan diri dari dunia dan membaringinya deng
yakin. Bagaimana Rasulullah s.a.w. mensucikannya. karena beliau
b e r s a b d a :

a n

('Abdun nawwaral-laahu qalbahu bil-iimaani).
Artinya: "Hamba yang disinarkan oleh Allah akan hatinya dengan iman".
Tiitkala Rasulullah s.a.w. ditanyakan tentang arti asy-svarah (melapang-
kan) pada firman Allah Ta'ala:

^ y

(Fa man yuridil-laahu an yahdiyahu yasy-rah shadrahu lil-islaami).
Artinya: "Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah akan diberiNYA
petunjuk. niscaya dkyyaro/r-kan (dilapangkan) dadanya bagi Agama
Islam". S.Al-An’am. ayat 125.
Ditanyakan kepada Nabi s.a.w.: "Apakah asy-syarah itu?".
Nabi s.a.w menjawab:

r > / - O I
\ < o -

^

C
(Innan-ituura idzaa dakhala fil-qalbin-syaraha lahush-shadru wan-fasaha).
Artinya: ’Bahwa sinar (nur) apabila masuk dalam hati. niscaya lapangiah
dadanya dan meluas".

Ditanyakan lagi: "Wahai Rasulullah! Adakah yang demikian mempunyai
alamat (tanda)?”.
Nabi s.a.w. menjawab:

(1) Dirawikan Al-Bazzar dari Anas dan Ath-Thabrani dari Al-Hartts bin Malik. Keduanya
d i a ' i f .
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(Na’am. A(-tajaafii-’an daaril-ghuruuri wal-inaabatu ilaa tlaarjl-khuliiuili
walis-ti’-daadu lil-mauli qabla nuzuulihi).
Artinya: "Ya. adalYaitu: mercnggangkan diri dari negcri tipuan (dunia).
kcmbali kc negeri kekal dan berscdia bagi maii, scbeluni dalangnya".(l).
Perhatikanlah. bagaimana zuhud itu dijadikan syarai bagi Islam. Yaitu
mercnggangkan diri (menjauhkan diri) dari negcri lipuan.
N a b i s . a . w, b e r s a b d a ;

^C. 'L^ ^ ^ ^

(Istah-yuu minal-laahi haqqal-hayaa-i).
Artinya: "Malulah kepada Allah, dengan malu yang sebenar-benarnya’".
Para shahabat menjawab: ’’Scsunggiihnya kami malu kepada Allah
Ta ’ a l a " .

Nabi s.a.w. lalu menjawab:

(Laisa kadzaa-lika. tabnuuna maa laa taskunuuna wa taj-ma-'uuna maa laa
ta’-kuluuna).
Artinya: "Bukan demikian. Kama membangun apa yang tidak kamu
tempati. Kamu mengumpulkan apa yang tidak kamu makan".(2).
Nabi s.a.w. menerangkan bahwa yang demikian itu mengurangkan malu
kepada Allah Ta’ala.
Tatkala datang sebahagian utusan kepada Nabi s.a.w.. lalu mereka menga-
takan: "Kami sesungguhnya orang beriman".
Nabi s.a.w. menjawab;

■ y ^ 9 '■n '- ^

- * )

(Wa maa-’alaamatu iimaanikum?).
Artinya: "Apa tandanya imanmu?".
Lalu mereka menycbulkan sabar ketika datang peraibaan. syukur ketika
senang, ridla dengan datangnya qadla-qadar dan meninggalkan maklan
dengan musibah apabila datang kepada musuh.
Maka Nabi s.a.w. menjawab:

(In kuntum kadzaa-lika fa laa taj-ma’uu maa laa ta'-kuluuna wa laa tabnuu
maa laa taskunuuna wa laa tanaafasuu fii-maa-’anhu tarbaluuna).

Artinya; "Kalau kamu seperti yang demikian, maka janganlah kamu

(1) Dirawikan Al-Hakim. Dan lelah diierangkan dahulu.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ummul-walid binli Umar bin AI-Khaih.(hab dengan isnad

d l a ' i f .
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kumpulkan apa yang tidak kamu makan. Janganlah kamu bangun apa
yang tidak kamu tempati. Dan jangan kamu berlomba-lomba pada apa
yang akan kamu tinggalkan”.(l).
Nabi s.a.w. menjadikan zubud sebagaipenyempurnaan iman mereka.
Jabir r.a. berkata; ’’Rasulullah s.a.w. berpidato kepada kami. Beliau
b e r s a b d a :

{Man jaa-a bi-laa ilaha illallahu-laa yakh-li(hu bihaa ghairahaa, wajabat
lahul-jannatu).
Artinya: "Barangsiapa membaca ”laa ilaha illal-laah”, yang tidak
dicampurkannya dcngan yang lain, niscaya haruslah baginya sorga”.
Lalu bangun Ali r.a., seraya berkata: "Demi ayah dan ibuku, wahai
Rasulullah. Apakah yang tidak dicampurkan dengan yang lain? Terang-
kanlah kepada kami! Tafsirkanlah kepada kami!”.
Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Mencintai dunia, dengan mencari dan me-
ngikuiinya. Suatu kaum yang mcngatakan perkaiaan nabi-nabi dan
berbuat perbuatan orang-orang zalim. Maka siapa yang membaca ”laa
ilaha illaMaah”. yang tidak ada padanya sesuatu dari ini, niscaya haruslah
baginya sorga".(2).
Tersebut pada hadits: "Kcmurahan hati itu dari keyakinan dan tidak
masuk neraka orang yang berkeyakinan. Kikir itu dari keraguan. Dan
tidak masuk sorga. orang yang ragu’’.(3).
Nabi s.a.w. bersabda pula;

7 ~ ' y ' T * '

< ^ / /

(As-sakhiy-yu qariibun minal-laahi qariibun minan-naasi qariibun minal*
jannati, wal-bakhiilu ba-’iidun minal-laahi ba-'iidun minan-naasi qariibun
minannari).
Artinya: "Orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia,
dekat dengan sorga. Orang kikir itn jauh dari Allah, jauh dari manusia,
dekat dengan neraka”.(4).
Kikir itu buah kegemaran pada dunia. Kemurahan hati itu buah zuhud.
Dan pujian atas buah itu pujian-sudah pasti-kepada yang membuahkan.

(1) Dirawikan Al-Khalhib dan Ibnu Asakir dari Jabir dengan isnad dla'if.
(2) Menurut Al-Iraqi, bukan dari Jabir, letapi dari Zaid bin Arqam, ianad dla'if.
(3) Disebutkan pengarang "Al-Firdaus" dari Abid-Darda.
(4) Dirawikan At-Tirmida dari Abu Hurairah. Dan telah disebutkan dahulu.
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Diriwayatkan dari Ibnul-Musayyab. dari Abi Dzarr. dari Rasulullah
s . a . w. . b a h w a b e l i a u b e r s a b d a :

/ ' '

1
y y

j r ^
y

(Man zahada fid-dun-ya-ad-khala!-taahiil-liikinata cjalbahu fa-anthaqa bihaa
lisaanahu wa-'arrafahu claa-ad-dun-ya wa dawaa-ahaa wa-akh-rajahu
minhaa saaliman ilaa daaris-salaami).

Artinya; "Barangsiapa zuhud di dunia, niscaya dimasukkan oleh Allah
ilmu hikmah dalam hatinya. Maka lA mcnulurkandenganilnni hiknuih itu
lidabnya. lA memperkcnalkan kepadanya penyakii dunia dan obatnya.
Dan lA mengeluarkanya dari dunia dengan bclainat sejahtera kc sorga
darussaiam (negeri yang sejahtera)”.(1).
Diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. melalui tempat .shahabat-sliahabatnya,
yang mempunyai unta-unla belina. yang tidak diperahkan susunya lagi.
Unta-unta betina itu sedang bunting. Adalah uiita-unta itu termasuk harta
mereka yang Icbih disukai dan lebih berharga pada mcreka. Karena
terkumpul padanya punggungnya (untuk kendcraan). dagingnya, susunya.
bulunya (untuk pakaian) dan karena besar kedudukan unia-unia itu pada
hati mereka. Allah Ta’ala berfirman: ^

(Wa idzal-'isyaarii-’uth-thilat).
Artinya: "Dan ketika unta-unta betina telah ditinggalkan”. S.At-Takwir.
ayat 4.
Kata yang merawikan; "Maka Rasulullah s.a.w. memalingkan mukaiiya
dari unta-unta itu dan nieniicingkan matanya. Lalu ditanyakan kepadanya:
"Wahai Rasulullah! Inilah harta kami yang paling berharga. Mengapa
engkau tidak melihat kepadanya?”.
Rasulullah s.a.w. lalu menjawab:

(Qad nahaaniyal-laahu-'an dzaalika).
Artinya: "Allah telah melarangku dari yang demikian".
Kemudian, beliau menibaca firman Allah Ta'ala:

(I) Menurul Al-Iraqi. beliau tidak menjumpai hadils ini dari Abu Dzarr. Ibnu Abid-Dun-Ya
merawikan hadi ls ini dari Shafwan bin Sal im, mursal
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(Wa laa tamud-danna-’ainaika ilaa maa ma(-ta'-naa bihii-azwaajiin
minhum zahratal-hayaatid-dun-ya li-naftinahum fiihi. wa rizqu rabbika
khairun wa abqaa).
Artinya: "Dan janganlah engkau tujukan pcmandangan cngkau kepada
kesenangan sebagai bunga kehidupan dunia yang telah Kami berikan
kepada beberapa golongan di antara mereka, karcna Kami hendak
menguji mereka dengan itu; sedang rezeki (pcmbcrian) dari Tuhan
engkau. lebih baik dan lebih kekal". S.Thaha. ayat 131.
Masruq merawikan dari ’Aisyah r.a.. bahwa 'Aisyah berkata; "Aku ber-
tanya; "Wahai Rasuluilah! Apakah tidak engkau mcminla makanan pada
Allah, maka Allah memberi makanan kepada engkau?”,
'Aisyah r.a. meneruskan riwayatnya: "Aku menangis tatkala aku
melihainya lapar. Beliau lalu menjawab: "Hai 'Aisyah! Demi Tuhan yang
nyawaku di TanganNYA! Jikalau aku meminta pada Tuhanku. supaya lA
meng-alirkan kepadaku bukit-bukii dunia menjadi emas, niscaya lA akan
meng-alirkannya. di mana aku kehendaki dari bumi. Akan tctapi, aku
memilih kelaparan di dunia dari kekenyangannya, kcmiskinan di dunia
dari kekayaannya dan kesedihan di dunia dari kegembiraannya. Hai
'Aisyah! Bahwa Allah lidak rela bagi nahi-nahi ulil-'azmi, yang termasuk
sebahagian dari rasul. seiain bersabar atas yang lidak disukai di dunia dan
bersabar atas yang disukai. Kemudian. Allah lidak rela bagiku. sclain
bahwa lA mcmberatkan aku, akan apa yang lelah diberalkanNYA
m e r e k a . l A b e r fi r m a n :

(Fash-bir ka maa shabara ulul-'azmi minar-rusuli).
Artinya; ”Maka hendaklah engkau bersabar, sebagaimana sabarnya rasul-
rasul yang berkemauan kuat (ulul-'azmi)". S.Al-Ahqaf, ayat 3.S.
Demi Allah! Tak boleh tidak bagiku mcniha'aliNYA. Demi Allah! Aku
akan bersabar, sebagaimana mereka bersabar, dengan segala tenagaku.
Dan tiada kekuatan. seiain dengan baniuan Allah".(1).
Diriwayatkan dari Umar r.a., bahwa latkala tcrbuka baginya beberapa
kemenangan dalam peperangan. maka puierinya Hafshah r.a. berkata
kepadanya: "Pakailah kain yang lembut-lembut, apabila datang kepada
ayah utusan-utusan dari segala penjuru! Suruhlah dibuat makanan yang
akan ayah makan dan ayah berimakan orang yang datang!".
Umar r.a. menjawab: "Hai Hafshah! Apakah engkau tidak tahu, bahwa
orang yang paling mengetahui keadaan seseorang, yaitu: keluarganya?”.
Hafshah menjawab: "Benar!".

(1) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami, dari Asy-Sya'bi, dengan diringkaskan NabI Ulul-
'azmi. yaitu: Nuh, Ibrahim, Musa. Isa dan Muhammad s.a.w.
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Umar bcrkala; "Kiranya Allah inenoloiig cngkau! Tahukah engkau,
hahwa Rasululiah s.a.w. scnantiasa <lalam kcnabiannya clcmikian dan
dcmikian scpanjang tahun? Bcliau dan keluarganya lidak kcnyang pada
waktu pagi. sclain Icrus lapar sampai sore. Mtreka tidak kenyang pada
waklu sore, sclain tcrus lapar sampai pagi. Kiranya Allahmenolong cngkau!
Tahukah cngkau. hahwa Nabi s.a.w. senantiasa dalam kenabian dcmikian.
dcmikian scpanjang lahun. Bcliau dan keluarganya lidak kenyang dari
tamar. schingga Allah mcmcnangkannya pada perang Kliaibar. Kiranya
Allah menolong cngkau! Tahukah cngkau. hahwa Rasululiah s.a.w. pada
suatu hari. kami dckaikan makanan kepadanya di alas hidangan yang

tinggi. Maka sulitlah yang dcmikian kepadanya. Sehingga berobah warna
niukanya. Kemudian, bcliau suruh hidangan itu dipindahkan. Maka
diangkai kc tcnipal lain. Dan diletakkan makanan yang kurang dari yang
dcmikian atau diletakkan di alas laniai. Kiranya Allah menolong cngkau!
i'ahukah cngkau. bahwa Rasululiah s.a.w.tidur di alas baju panjang yang
bcrlipal- Lalu dilipalkan baginya pada sualu malam empat lapis gulungan.
I.alu bcliau tidur di atasnya. Taikala beliau bangun. bcliau bersabda:
"Kamu larang aku bangun malam (untuk mengerjakan shalat) dengan

sebab baju panjang ini. Lipatlah sekarang dengan dua lipalan.
sebagaimana yang sudah kamu lipalkan! Kiranya Allah menolong cngkau!
Tahukah engkau, bahwa Ra.sulullah s.a.w. meletakkan kain bajunya,
untuk dicuci. Maka datang Bilal, lalu metakukan adzan untuk shalat. Nabi
s.a.w. tidak mempcroleh kain untuk keluar kc tcmpal shalat. Sebelum
kain-bajunya itu kcring. untuk keluar mengerjakan shalat. Kiranya engkau
ditolong olch Allah! Tahukah engkau bahwa Rasululiah s.a.w. diperbuat
pakaian baginya dua helai: kain sarung dan selcndang. olch scorang
wanila dari sukii Bani Dhafar. Wanita itu mengirim schelai pakaian tadi.
sebelum scicsai yang saiu lagi. Nabi s.a.w. keluar untuk shalat dan
mcmakai yang schelai itu. dengan tidak ada yang lain. Bcliau ikatkan
kedua pinggir kain itu kc lehcrnya. Lalu bcliau mengerjakan shalat
dengan yang dcmikian".
Sclalulah Umar r.a. mengatakan yang dcmikian, schingga membawa
Hafshah menangis. Dan Umar r.a. mcnangis dan mcraiap. Schingga kami
menyangka. nyawanya akan keluar.
Pada setengah riwayat, ada lambahan dari perkataan Umar r.a. Yaitu dia
mengatakan: "Aku mempunyai dua orang icman. yang menempuh sualu
jalan. Kalau aku menempuh bukan jalan keduanya, niscaya aku dilcmpuh
olch jalan yang bukan jalan keduanya. Demi Allah, aku akan bersabar
alas kchidupan yang bcral bagi keduanya. Semoga aku mendapati
bersama keduanya kchidupan yang menyenangkan".
D a r i A b i S a ’ i d A l - K h u d r i . d a r i N a b i s . a . w. , b a h w a b c l i a u b e r s a b d a :
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(Laqad kaanal-an-biyaa-u qablii yubtalaa-ahaduhum bil-faqri, fa laa
yalbasu-illal-’abaa-ata, wa in kaana ahaduhum la-yubtalaa bil-qamli, halt:.:
yaq-tulahul-qamlu wa kaana dzaalika ahabba ilaihim
ilaikum).

Artinya: "Sesungguhnya nabi-nabi sebelumku, dicoba salah seorang
mereka dengan kenniskinan. Dia lidak memakai selain baju kurung
panjang. Kalau ada salah seorang mereka dicoba dengan penyakit berkutu
di kcpala, sehingga kutu itu membunuhnya dan adalah yang demikian
lebih mereka sukai. daripada sesuatu yang diberikan kepada kamu”.(l).
Dari Ibnu Abbas, dari Nabi s.a.w. yang bcrsabda: "Taikaia Musa a.s.
datiing ke air Madyan, adalah kehijauan sayur-sayuran terlihat dalam
perutnya, dari karcna kurusnya".
Inilah yang dipilih oleh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Mereka adalah
makhluk Allah yang lebih mengenal Allah dan dengan jalan kclepasan di
a k h i r a l .

Pada hadits yang dirawikan Umar r.a.. bahwa taikala turun firman Allah
Ta ’ a l a :

a a

m i n a l - ' a t h a - i

'"^1^ \ -.tt ji'

(Wal-ladziina yak-nizuunadz-dzahaba wal-fidl-dlata wa laa yunfi-quunaha
fi sabii l i l - laahi).

Artinya: "Dan nrang-orang yang menyimpan emas dan pcrak dan tidak
dinafkahkannya di jalan Allah. S.At-Taubah. ayat 34.
M a k a N a b i s . a . w. b e r s a b d a ;

(Tabban lid-diin-ya tabban lid-diinaari wad-dirham).
Artinya: "Cclakaiah bagi dunia. celakalah bagi dinar dan dirham!".
L a l u k a m i b c r k a l a :

emas dan pcrak. Maka apakah yang kita simpan?’’.
Nabi s.a.w. mcnjawab:

Wahai Rasulullah! Allah melarang kita m e n y i m p a n

(Li-yatlakhidz ahadukum lisaanan dzaakiran wa qalban syaakiran
zaujatan shaalihalan tu-’iinuhu-'alaa amri-aakhiratihi).
Artinya: "Hendaklah sescorang kamu membuat lidahnya yang berdzikir,
hati yang bersyukur dan isteri yang shalih yang menolongnya kepada
(1) Dirawikan Ibnu Majah. dengan isnad shahih.

w a
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urusan akhiratnya”.(l)
Pada hadits yang dirawikan Hudzaifah r.a. dari Rasulullah s.a.w., yang
b e r s a b d a ;

jT' -t -fz. '.y/ 9y '»/ ^ ^
4_Jl#ĉ L̂ j; C ;̂

!^r*' ^;T*^ ^ ^ j '
(Man-aatsarad-dun-ya-’alal-aakhiratib-talaahul-iaahu bi-tsalaatsin: hamman
laa yufaarigu qaibahu-abadan wa faqran laa yastagh-nii abadan wa hir-
shan laa yasb-ba'u abadan).
Artinya: "Siapa yang mengutamakan dunia atas akhirat, niscaya ia diuji
oleh Allah, dengan tiga perkara: kesusahan yang lidak berpisah dengan
hatinya selama-lamanya. kemiskinan, yang lidak dtrasakannya kekayaan
selama-lamanya dan kerakusan yang tidak dirasanya kenyang selama-
lamanya”.(2).
Nabi s.a.w. bersabda; "Seorang hamba lidak sempurna imannya, sebelum
ia tidak mcngenal akan yang lebih dikasihinya, daripada yang ia kcnal
(ya’ni Allah). Dan sebelum sesuatu yang sedikit, lebih disukainya dari
banyaknya”.(3).
Isa Al-Masih a.s. berkata; "Dunia itu suatu jembalan. Maka lintasilah dan
jangan engkau bangun jembatan itu".
Ditanyakan kepada nabi Isa a.s.: "Wahai Nabi Allah! Kalau kiranya
engkau menyuruh kami membangun sualu rumah. yang akan kami
beribadah di dalamnya”.
Nabi Isa a.s. menjawab: "Pergilah! Bangunlah suatu rumah di atas air!”.
Mereka menjawab: "Bagaimana bisa betul membangun dalam air?”.
Nabi Isa a.s. menjawab: "Bagaimana bisa betul ibadah serta cinta kepada
d u n i a ? ” .

Nabi kita s.a.w. bersabda: " B a h w a T u h a n k u ' A z z a w a J a l l a

mengemukakan kepadaku, bahwa IA akan menciptakan bagiku sungai
dalam batu-batu kecil (bath-ha) Makkah. untuk menjadi cmas. Maka aku

mengatakan: "Tidak. wahai Tuhanku! Akan tetapi, aku lapar sehari dan
aku kenyang sehari. Adapun hari, yang aku lapar padanya, maka aku
merendahkan diri (tadlar-ru’) kepada Engkau dan berdo'a kepada
Engkau. Adapun hari yang aku kenyang padanya. maka aku memuji
Engkau dan menyanjung Engkau” (4).
Dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan: "Pada suatu hari Rasulullah
s.a.w. keluar bcrjalan kaki, bersama Jibri l . Lalu bcliau naik ke bukit

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Tsauban.
(2) Menunit Al-Iraqi, bcliau tidak mentperoleb hadits ini dari Hudzaifah.
(3) Menunit Al-Iraqi, bcliau tidak memperoleh isnad hadits ini.
(4) Dirawikan Ahmad. Al-Tinnidzi dan Iain-lain dari Abl Amamah.
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Shat'a. Maka Nabi s.a.w. bersabda kepada Jibril: ”Hai Jibril! Demi Allah
yang mengulus engkau dengan sebenarnya! Tidaklah keluarga Muhammad
mcmpunyai setapak tangan tepung syair dan segenggam tepung gandum”.
Tidaklah perkataan Nabi s.a.w. iiu yang lebih cepat. dari lerus ia
mendengar bunyi yang kuai di langit. yang mengejutkannya. Lalu
Rasulullah s.a.w. bertanya: "Apakah Allah menyuruh kiamat bangun?".
Jibril menjawab: 'Tidak! Akan leiapi,. ini Israfil a.s. turun kepada
engkau. ketika ia mendengar perkataan engkau”.
Maka dalanglah Israfil kepada Nabi s.a.w. seraya berkaia: "Bahwa Allah
'Azza wa Jalla telah mendengar apa yang engkau sebutkan. Maka IA
mengutuskan aku membawa anak-kunci-anak-kunci bumi. Dan IA
nyuruh aku supaya aku bawa kepada engkau. Kaiau engkau sukai bahwa
aku menyuruh jalan kepada engkau bukil Tihamah, yang menjadi zamrud,
yakut. emas dan perak, niscaya aku kerjakan. Dan kaiau engkau
kehendaki,nabi menjadi malaikai. Dan kaiau engkau kehendaki,nabi
menjadi hamba".
Jibril lalu mengisyaratkan kepada Nabi s.a.w. supaya ber-iawadlu’ (me-
rendahkan diri) kepada Allah Ta'ala. Nabi s.a.w. lalu mengalakan: "Nabi
menjadi hamba" tiga kali. (1).
Nab i s .a .w - . be rsabda ;

m e -

1✓ 9 / J1 ' f t I ^
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! A

(Idzaa-araadal-laahu bi-'abdin khairan zahhadahu fid-dun-ya wa ragh-
ghabahu fil-aakhirati wa bash-sharahu bi-‘uyuubi nafsihi).
Artinya: “Apabila Allah menghendaki kebajikan pada seorang hamba.
niscaya dizuhudkannya di dunia. digemarkannya akan akhirat dan diper-
lihatkan kepadanya akan kckurangan dirinya”.(2).
Nabi s.a.w. bersabda. kepada seorang laki-laki:

(Izhad fid-dun-ya yuhibbakal-laahu waz-had fiimaa fii aidin-naasi yuhibba-
kan-naasu).
Artinya: "Zuhudiah di dunia, niscaya engkau dLsayangi oleh Allah. Dan
zuhudlah pada apa yang dalam tangan manusia. niscaya engkau disayangi
manusia” . (3) .

! ✓

(I) Hadits ini telah dilerangkan dulu.
(2) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dan isnad dla'if.
(3) Dirawikan Ibnu Majah dan Ath-Thabrani dan Iain-lain dati Sahal bin Sa'ad.
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Nabi s.a.w. bersabda: ’’Siapa yang berkehendak didatangkan oleh Allah
ilmu kepadanya, tanpa belajar dan petunjuk. lanpa hidayah, maka
hendaklah ia zuhud di dunia”.( l).

Nabi s.a.w. bersabda: "Siapa yang rindu kepada sorga. niscaya berscgera-
lah kepada kebajikan. Siapa yang takut kepada neraka. niscaya ia me-
ninggaikan nafsu-syahwat. Siapa yang mcnantikan mati, niscaya ia me-
ninggalkan kelazatan hidup. Dan siapa yang zuhud di dunia, niscaya mu-
dalilah kepadanya segala musibah”.(2).
Diriwayatkan dari Nabi kita s.a.w. dan dari Isa Al-Masih a.s.:

✓ X

- " 4 1 v ' i f - ' ' - y
5)

(Arba-’un laa yud-rakna illaa bi-ta-’abin: ash-shamtu wa huwa awwalul-
’ibaadati wat-iawwaa-dlu'u wa kats-raluz-zikri wa qillatusy-syai-i).
Ariinya: "Empai pcrkara liada akan diperoleh, sclain dengan payah;
(Ham, yaitu: permulaan ibadah, merendahkan din, banyak dzikir dan se-
dikil segala sesuaui".{3).
Mengemukakan semua hadits yang menerangkan tentang terpujinya mc-
marahi dunia dan tercelanya mencintai dunia itu tidak mungkin. Bahwa
nabi-nabi tidak diutus, sclain untuk memalingkan manusia dari dunia ke
akhirat. Dan kepadanyalah kembali kebanyakan pcrkataan nabi-nabi itu
bersama makhluk. Apa yang teiah kami kemukakan itu sudah cukup.
Allah tempat meminia pcrtolongan.
Adapun atsar, maka tersebut pada aisar, bahwa: senaniiasa membaca
Laa-ilaha illallaah itu menolak dari hamba, akan kemarahan Allah ’Azza

Jalla, selama mereka tidak meminta apa yang kurang dari dunia
mcreka. Pada lafal yang lain, tersebut: Selama mereka tidak mcngutama-
kan semata-mata dunia mereka di atas agamanya. Apabila mereka ber-
buat yang demikian dan mereka mengatakan: laa ilaba Ulal-laah, niscaya
Allah Ta’ala berfirman: "Karnu dusta. Tidaklah kamu itu benar dengan

yang demikian”.
Dari sebahagian shahabat r.a. yang mengatakan: "Kami ikuti amalan se-
luruhnya. Maka tidak kami melihat mengenai urusan akhirat. yang iebih
bersangatan, selain dari zuhud di dunia”.
Sebahagian shahabat mengatakan kepada yang lerkemuka dari orang-
orang tabi’in (generasi sesudah shahabat): "Kamu yang terbanyak amal

w a

(1) Menunit Al-Iraqi, ia tidak menjumpai hadiu ini.
(2) Dirawikan Ibnu Hibban dari Ali bin Abi Thalib.
(3) Dirawikan Alh-Thabrani dan Al-Hakim dari Anas.
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dan kesungguhan dibandingkan dengan para shahabat Rasulullah
Mereka itu lebih baik dari kamu”.Lalu ditanyakan; ’’Mengapa detniki-
an?". Shahabat itu menjawab: ’’Adalah mereka iebih zuhud di dunia,
daripada kamu .Umar r.a. berkata: ’’Zuhud di dunia itu kesenangan hati
dan tubuh” .

Biial bin Sa’ad berkata: ’’Mencukupilah dosa, bahwa Allah Ta’ala
nyunih kita zuhud di dunia dan kita gemar pada dunia”.
Seorang laki-laki berkata kepada Sufyan; ”Aku rindu melihat orang alim
yang zuhud”.

Sufyan menjawab; ’’Celaka engkau! Itu barang yang hilang, tiada akan
diperoleh lagi”.

Wahab bin Munabbih berkata; ’’Sorga itu mempunyai dclapan pintu. Apa-
bila penduduk sorga berada di pintu, lalu penjaga-penjaga pintu itu ber¬
kata: "Demi keagungan Tuhan kita! Tiada akan masuk seorang pun dalam
sorga, sebelum orang-orang yang zuhud di dunia, yang rindu kepada
a k h i r a t ” .

Yusuf bin Asbath r.a, berkata; "Bahwa aku merindui dari Allah tiga per-
kara: bahwa aku mati ketika aku mati dan lak ada kepunyaanku
dirham pun, bahwa aku tidak mempunyai hutang dan tidak ada daging
atas lulangku”. Maka diberikan yang demikian itu semua kepadanya.
Diriwayatkan, bahwa sebahagian khalifah mengirimkan beberapa pemberi-
an kepada ulama-ulama fikih. Ulama-ulama itu menerimanya. Dan diki-
rimkan kepada Ai-Fudlail sepuluh ribu. Lalu tidak diterimanya. Anak-
anaknya mengatakan kepadanya: "Ulama-ulama fikih sudah
Dan ayah menolak dalam keadaan ayah yang begini”.
Al-Fudlail lalu menangis dan berkata: "Tahukah kamu apa yang seperliku
ini dan yang seperti kamu? Adalah seperti suatu kaum, yang mempunyai
seekor lembu betina, yang dipakai mereka untuk membajak sawah.
Tatkala lembu itu sudah tua, lalu disembelihkan mereka, untuk mereka
mengambil manfaat dengan kulitnya. Seperti demikianlah kamu, mau me-
nyembelihkan aku pada keianjutan usiaku. Matilah kamu, hai keluargaku
dengan kelaparan, lebih baik bagi kamu, daripada menyembelih Al-
F u d l a i l ! ” .

Uba id b in Umai r berka ta :

s . a . w .

m e -

s e

m e n e r i m a .

’Adalah Isa Al-Masih a.s. putera Maryam
memakai bulu dan memakan kayu. la tidak mempunyai anak yang akan
mati, tidak mempunyai rumah yang akan roboh. Dan ia tidak menyimpan
untuk besok. Di mana sore mendapatinya, niscaya ia tidur”.
Isteri Abi Hazim berkata kepada Abi Hazim: "Musim dingin ini telah
menyerang kita. Tak boleh tidak kita harus mempunyai makanan, pakai-
andan kayu api”.
Abu Hazim lalu menjawab; ’’Semua ini tak boleh tidak! Akan tetapi, tak
boleh tidak bagi kita itu mati, kemudian bangkit, kemudian berdiri di ha
dapan Allah Ta’ala. Kemudian, sorga atau neraka".
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Ditanyakan kepada Al-Hasan: "Mengapa kamu lidak mencuci pakaian-
m u ? " -

Al-Hasan menjawab: "Ada urusan yang lebih lerburu dari itu".
Ibrahim bin Adham berkala: "Haiiku telah terhijab (tcrdinding) dengan

tiga tutup. Tidak lerbuka bagi hamba akan keyakinan, sebelum hijab:
hijab ini terangkat. Yaitu: gembira dengan yang ada. gundah iiias yang
lidak ada dan gembira dengan pujian. Apabila cngkau gembira dengan
yang ada, maka engkau hu orang rakus. Apabila cngkau susah alas yang
tidak ada. maka engkau itu orang yang marah. Dan orang marah itu
diazabkan. Apabila engkau gembira dengan pujian, maka engkau itu
orang yang 'ujub (mcngherani diri). Dan ’ujub itu membinasakan amal”.
Ibnu Mas’ud r.a. berkata: "Dua raka’at dari orang yang zuhud halinya itu
lebih baik baginya dan lebih dikasihi Allah dari ibadah orang-orang yang
beribadah, yang bersungguh-sunggu sampai akhir masa sclama-lamanya”.
Scbahagian salaf berkata: “Nikmat Allah kepada kita pada apa yang di-
palingkan dari kita itu lebihbanyakdari nikmaiNYA pada apa yang dipa-
iingkan kepada kita.
Seolah-olah salaf tadi menolch kepada makna sabda Nabi s.a.w.i

^ ^ V l - f ' * '

\

(Innal-laaha yahmii-‘abdahul-mu’minad-dun-ya wa huwa yuhibbuhu ka
maa tahmuuna marii-dlakumuth-tha-’aama wasy-syaraaba lakhaafuuna-
'alaihi) .

Artinya: "Bahwa Allah menjaga hambaNYA yang beriman dari dunia dan
IA mengasihi hambaNYA itu, sebagaimana kamu menjaga yang sakit dari
kamu. dari makanan dan minuman yang kamu takuti atas orang sakit
i t u ” . ( l ) .

Apabila ini dipahami, niscaya dikelahui. bahwa nikmat pada pencegahan
yang membawa kepada sehat itu, lebih besar pada pemberian yang
membawa kepada sakit.
Ats-Tsuri berkata; "Dunia itu negeri bengkok, lidak negcri lurus, negeri
dukacita. tidak negeri gembira. Siapa mengenalnya, niscaya ia tidak gem¬
bira dengan kemewahan dan tidak gundah dengan kesempitan".
Sahal berkata; "Tiada ikhlas amal seorang yang beribadah. sehingga ia
tidak lakut dari empat perkara; lapar, telanjang (tak ada pakaian), miskin
d a n h i n a ” .

Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Aku menjumpai beberapa kaum. Aku
menemani beberapa goiongan, dimana mereka tiada bergembira dengan

(1) Dirawikan Ahmad dan Ibnu Atakir dari Mahmud bin Lubaid. Dan dirawikan Al-Hakim
dan Abi Sa’id Al'Khudri.
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sesuatu dari dunia. yang menghadapinya. Dan mereka tidak gundah alas
suaiu dari dunia yang membelakanginya. Dunia itu pada mata
mereka iebih hina dari lanah. Adalah seorang dari mereka yang hidup
limapuluh atau enatnpuluh tahun, yang tidak memanjangkan kainnya,
yang tidak menegakkan kadarnya. tidak membuat sesuatu di antaranya
dan bumi dan tidak menyuruh sekali-kali orang di rumahnya membuat
makanan. Apabila malam. mereka berdiri di atas tapak kaki mereka.
bertikar dengan muka mereka. air mata mereka mengalir atas pipi merc-
ka. mereka bcrniunajah (berbicara dengan berbisik) dengan Tuhan
mereka dalam bciahan leher mereka. Apabila mereka berbuat amal yang
baik. niscaya mereka membiasakan diri pada mensyukurinya. Mereka
bermohon pada Allah bahwa menerimanya. Apabila mereka berbuat amal
yang buruk. niseaya mengundahkan hati mereka. Mereka bermohon pada
Allah, untuk mengampuninya. Senaniiasaiah mereka di atas
dcmikian. Demi Allah, mereka tidak selamat dari dosa dan tidak terlepas.
sclain dengan ampunan Allah. Rahmat Allah dan ridlaNYA kepada
m e r e k a ” .

yang

PF.NJl-J.ASAN: dtirajui zuhiul dan balui^ian-hahagkmnya. dengan dikail-
kail kepada zidnid iiii seiidiri. kepada yang tidak disiikai
dun kepada yang dimkai.

Ketahuiiah. bahwa zuhud itu sendiri herlebih-kurang. menurut Icbih-
kurang kekuatannya, atas liga tingkal:
Tingkui Pertarna. yaitu: yang Iebih lendah daripadanya, bahwa ia zuhud di
dunia dan ia rindu kepadanya. Hatinya cenderung kepada dunia. Nafsu-
nya berpaling kepada dunia. Akan tetapi, ia berusaha sungguh-sungguh
ineneegahkannya.
ini dinamakan: orang berhuai diri zuhuz (al-muiazahbid). Itu permulaan
zuhud pada orang yang sampai kepada darajat zuhud dengan usaha dan
sungguh-sungguh. Orang mutazahhid tadi, pertama-tama menghancurkan
tial'sunya. kemudian saku-bajunya. Dan orang zuhud (az-zabid) pertama-
tama menghancurkan saku-bajunya. Kemudian menghancurkan nafsunya
pada mengerjakan tha'at. Tidak pada bersabar atas apa yang bercerai
dengart dia. Orang mutazahhid itu di alas bahaya. Kadang-kadang ia
dikalahkan oleh nafsunya dan dihela oleh keinginannya. Lalu ia kembali
ke dunia dan beristirahai dengan dunia. sedikit atau bimyak.
Tingkai Kedua: yang meninggalkan dunia dengan mudah, karena dipan-
dangnya hina dunia itu, dengan dikaitkan kepada apa yang diharapk
nya. Seperti orang yang meninggalkan (tidak mau mctigambil) sedirham,
karena mengharap dua dirham. Tidak sukar kepadanya yang demikian,
walau pun ia memerlukan kepada sedikit menunggu. Akan tetapi. orang

a n -
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zuhud ini sudah pasti melihat zuhudnya dan menoleh kepadanya, seba-
gaitnana penjual melihat kepada yang dijualnya dan menoleh kepadanya.
Adalah ia kadangkadang merasa ujub dengan dirinya dan merasa zuhud.
la menyangka pada dirinya. bahwa ia meninggalkan sesuatu kepunyaan-
nya yang ditaksir, bagi apa yang lebih besar kadarnya. ini juga sualu ke-
kurangan.
Tingkat Keliga: yaitu yang tertinggi. bahwa ia zuhud dengan mudah. Ia
zuhud dalam ke-zuhud-annya. Maka ia tidak melihat zuhudnya. karena ia
lidak melihat, bahwa ia tclah meninggalkan sesuatu. Karena ia tahu.
bahwa dunia itu tidak ada sesuatu. ia ada seperti orang yang

inggalkan tembikar dan mengambil mutiara. la tidak melihat yang
demikian itu bertentangan. Dan ia tidak melihat dirinya meninggalkan
sesuatu. Dunia dengan dikaitkan kepada Allah la'ala dan nikmat akhirai
itu lebih buruk dari tembikar dengan dikaitkan kepada mutiara.
Inilah kesempurnaan pada zuhud. Sebabnya. iaiah kesempurnaan ma ri*
fah. Orang zahid yang seperti ini amandari bahaya ke-berpaling-an kepa¬
da dunia. Sebagaimana orang yang meninggalkan tembikar dengan
mengambil mutiara itu aman dari pada menuntui pembatalan jual-beli.
Abu Yazid r.a. berkata kepada Abi Musa Abdurrahim: ’!Tentang apa
yang engkau perkatakan?".
Abi Musa menjawab; ’Tentang zuhud’”.
Abu Yazid bertanya: ’’Tentang apa?”.
Abi Musa menjawab: ’’Tentang dunia”.
Abu Yazid lalu melepaskan tangannya dan berkata: ”Aku menyangka.
bahwa ia memperkatakan tentang sesuatu. Dunia itu tidaklah sesuatu.
Apa sih. ia zuhud padanya!.
Orang yang meninggalkan dunia karena akhirat, pada ahli ma rifah dan
orang-orang yang mempunyai hati yang banyak musyahadah (penyaksian
yang ghaib-ghaib) dan terbukanya (mukasyafah) hijab. adalah seperti
orang yang dilarang dari pinlu raja, oleh seekor anjing pada pintunya.

i t u . M a k a i a l a l a i s e n d i r i .

m e n

Lalu ia lemparkan sesuap roti kepada anjing
Dan orang itu memasuki pinlu dan memperoleh kedekatan di sisi raja.
Sehingga terlaksanalah urusannya pada seluruh kerajaan raja itu. Adakah
anda melihat, bahwa orang itu melihat bagi dirinya kekuasaan di sisi raja,
dengan sesuap roti yang dicampakkannya kepada anjing. sebagai imbalan
dari apa yang diperolehnya?
Setan itu anjing pada pintu Allah Ta'ala, yang mencegah manusia dari
masuk. Sedang pintu itu terbuka dan hijab (dinding) itu terangkat. Dan
dunia itu seperti sesuap roti. Kalau engkau makan, maka keenakannya
pada waktu mengunyah. Dan habis dalam waktu dckal dengan dilelan.
Kemudian. tinggal ampasnya dalam perul. Kemudian. habis dengan busuk
dan kotoran. Kemudian. memerlukan sesudah itu. kepada mengeluarkan
empas itu. Maka siapa yang meninggalkannya supaya memperoleh kemu-
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liaan raja, maka bagaimana ia menoleh kepadanya?
Bandingkan dunia seluruhnya, yakni: apa yang diserahkan bagi setiap
orang, walau pun ia berumur seratus tahun, dengan dikaitkan kepada
nikmat akhirat adalah lebih kecii dari sesuap makanan, dengan dikaitkan
kepada raja dunia. Karena tak ada bandingan bagi yang berkesudahan,
kepada apa yang tiada berkesudahan. Dunia itu berkesudahan dalam masa
dekal. Kalau dunia bermasa beribu-ribu tahun, yang bersih dari setiap
kotoran, niscaya tak dapat dibandingkan kepada nikmat yang abadi. Maka
bagaimana dan masa umur itu pendek. Kelazatan dunia itu kotor, tidak
bersih. Maka apakah bandingannya dengan nikmat yang abadi?
Jadi. orang zahid tidak menoleh kepada zuhudnya, selain apabila ia me¬
noleh kepada apa yang di-zuhud-kannya. Dan ia tidak menoleh kepada
yang di-zuhud-kannya, selain karena dilihatnya sebagai sesuatu yang di-
pcrhitungkan. Dan ia tidak melihat sebagai yang diperhitungkan, selain
karena singkat ma’rifahnya. Maka sebab kekurangan zuhud itu
kekurangan ma’rifah.
Inilah berlebih-kurangnya tingkat zuhud. Setiap tingkat dari ini juga
mcmpunyai tingkat-tingkat. Karena kesabaran orang yang mutazahhid itu
berbeda. Dan berlebih-kurang juga dengan berbeda kadar kesukaran pada
sabar. Demikian juga tingkat orang yang ujub dengan zuhudnya. menurut
kadar penolehannya kepada zuhudnya.
Adapun terbaginya zuhud, dengan dikaitkan kepada yang disukai, maka
itu juga atas tiga tingkat:
Tingkat yang lerbawah: bahwa yang disukai itu terlepas dari neraka dan
kepedihan-kepedihan yang lain. Seperti azab kubur, perdebatan pada
hisab amal, bahaya berjalan di titian ash-shirathul-mustaqim dan huru-
hara iainnya di hadapan hamba, sebagaimana yang tersebut pada hadils-
hadits. Karena pada hadits itu disebutkan, bahwa orang akan berhenti
pada hitungan amal. Sehingga kalau datanglah seratus ekor unta yang
haiis. maka ia akan keluar dengan tidak haus lagi, dari meminum keringat
orang itu.(l).
ini adalah zuhud orang-orahg yang takut. Seakan-akan mereka rela
dengan tidak ada. jikalau mereka ditiadakan. Bahwa terlepas dari kesa-
kitan itu berhasil dengan semala-mata tidak ada.

,.Tingkat Kedua: bahwa ia zuhud, karena ingin kepada pahala dan nikmat
Allah. Dan kelazatan-kelazatan yang dijanjikan dalam sorgaNYA, dari
bidadari, istana dan Iainnya.
Ini zuhud orang-orang yang mengharap. Mereka tidak meninggalkan
dunia. karena merasa cukup dengan tidak ada dan terlepas dari kesakitan.

(1) Hadits dirawikan Ahmad dari Ibnu Abbas. Juga Ahmad merawikan yang seperti hadits
t e r s e b u t .

2 3 4



Akan telapi, mereka mengharap pada WUJUD yang kckal dan nikmat
abadi, yang tiada berakhir.
Tingkat Ketiga: yaitu yang tcrtinggi, bahwa lak ada kcinginannya. sclain
kepada Allah dan kepada menemui Allah. Hadnya tidak bcrpaling kcpada
kesakitan-kesakitan, dengan maksud hcndak melepaskan diri daripadanya.
Dan tidak berpaling kepada kelazatan-kelazalan, dengan maksud unliik
memperolehnya dan mencapainya. Akan tetapi, ia mcnghabiskan scmua
cita-citanya kepada Allah Ta’ala. Sehingga dia dan cita-citanya nienjadi
satu. Yaitu: ia mengesakan (berlauhid) yang hakiki. yang tidak dicarinya.
selain ALLAH TA’ALA. Karena siapa yang mencari selain Allah, maka
ia telah memperhambakan diri kepadanya. Sctiap yang dieari itu disem-
bah. Setiap yang mencari itu hamba, dengan dikaitkan kepada carian-
nya. Mencari selain Allah itu termasuk syirik yang lersembunyi,
Inilah zuhud orang-orang mencintai Allah Ta’ala. Mereka orang-orang
yang ’arifin (yang bcrilmu ma’rifah). Karena tidak mencintai Allah Ta'ala
khususnya. selain orang yang mengenalNYA (yang herma'rifah kepada-
NYA). Sebagaimana orang yang mcngenal dinar dan dirham dan
mengetahui. bahwa ia tidak mampu mengumpiilkan di antara keduanya,
niscaya ia tidak mencintai, sclain dinar (terbuai dari emas). Maka sepcrti
demikian juga, orang yang mengcnal Allah, mengenal kela/.atan
memandang kepada WAJAHNYA Yang Mulia. mengenal bahwa me-
ngumpulkan antara kelazatan itu dan kelazatan bersenang-senang dengan
bidadari dan memandang kepada ukiran istana dan kehijauan kayu-
kayuan itu tidak mungkin. Maka ia tidak mencintai. sclain kelazatan
memandang. Dan ia tidak memilih yang lain.
Anda jangan menyangka, bahwa penduduk sorga ketika memandang
kepada WAJAH ALLAH TA’ALA. masih ada kelapangan di hatinya
untuk kelazatan memandang kepada bidadari dan istana-istana. Akan le-
tapi, kelazatan itu dengan dikaitkan kepada kelazatan nikmat penduduk
sorga. adalah sepcrti kelazatan raja dunia dan menguasai atas segala sudut
bumi dan leher makhluk. dengan dikaitkan kepada kelazatan menguasai
atas seekor burung pipit dan bermain-main dengan dia. Orang-orang yang
mencari nikmat sorga menurut ahli ma’rifah dan orang-orang yang niem-
punvai hari-nurani. adalah sepcrti anak kecil yang mencari untuk bermain-
main dengan burung pipit, yang meninggalkan kelazatan menjadi raja.
Yang demikian, karena singkat ilmunya daripada mengetahui kelazatan
menjadi raja. Tidak karena bermain-main dengan burung pipit itu sendiri
lebih linggi dan lebih cnak daripada menguasai dengan jalan menjadi raja
a t a s s e l u r u h m a k h l u k .

Adapun terbaginya zuhud dengan dikaitkan kepada yang disukai. maka
banyaklah padanya berbagai pendapat. Mudah-mudahan yang di.sebuikan
padanya melebihi di alas seratus perkataan (pendapat). Maka kiia tidak
menyibukkan diri dengan menyalin pendapat-pendapat itu. akan tetapi
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kami akan mengisyaratkan kepada perkataan yang meliputi dengan pe-
nguraian-penguraian. Sehingga jelas, bahwa kebanyakan yang tersebut
padanya itu singkat. daripada meliputi dengan semua. Maka kami menga-
t a k a n ;

Yang tidak disukai dengan zuhud itu ada yang secaraberjumlah (tidak
terperinci) dan ada yang terurai (terperinci). Untuk penguraiannya mem-
punyai tingkat-tingkat. Sebahagiannya lebih menguraikan bagi masing-
masing bahagian. Dan sebahagiannya lebih berjumlah bagi beberapa
jumlah.
Adapun yang tidak terperinci (secara ijmal) pada lingkai pertama. ialah:
setiap yang lain dari Allah, maka sayogialah dizuhudkan. Sehingga ia
zuhud juga pada dirinya sendiri. Dan ijmal pada tingkat kedua, ialah:
bahwa zuhud pada setiap sifat bagi diri, yang ada padanya kesenangan. Ini
melingkupi semua kehendak tabiat dari nafsu-syahwat. marah, tckebur,
ingin jadi kepada (ar-ri-asah), haria, kemegahan dan lain-lain.
Pada tingkat ketiga. bahwa ia zuhud pada harta, kemegahan dan sebab-
sebabnya. Karena kepada keduanyalah kembali semua keberuniungan
d i r i .

Pada tingkat keempai. bahwa ia zuhud pada ilmu, kemampuan. dinar,
dirham dan kemegahan. Karena harta. walau pun banyak macamnya.
semuanya dikumpulkan oleh dinar, dirham dan kemegahan. Walau pun
banyak sebab-sebabnya. maka kembali kepada ilmu dan kemampuan.
Yakni: setiap ilmu dan kemampuan. maksudnya. ialah: memiliki (mengu-
asai) hati orang banyak. Karena makna kemegahan. ialah; memiliki hati
orang banyak dan menguasai. Sebagaimana makna harta. ialah: memiliki
benda-benda dan menguasainya.
Kalau anda melampaui penguraian ini. kepada pen-syarah-an dan
penguraian yang lebih luas dari ini, maka hampirlah keluar daripada
penghinggaan, akan apa yang ada padanya zuhud. Allah Ta’ala menye-
butkan pada satu ayat lujuh daripadanya. Allah Ta’ala berfirman:

' j r .

- o

(Zuyyina lin-naasi hubbusy-syahawaati minan-nisaa-i wal-baniina wal-
qanaathii-ril-muqan-tharati minadz-dzahabi wal-fidl-dlati wal-khailil-mu-
sawwamati wal-an-’aami wal-har-isi, dzaalika mataa-'ul-hayaatid-dun-ya).
Artinya: "Manusia itu diberi perasaan berhasrat atau bernafsu, misalnya

2 3 6



kepada perempuan. anak-anak, kekayaan yang melimpah-limpah, dari
emas dan perak, kuda yang bagus, binatang ternak dan sawah iadang; itu-
lah kesenangan hidup dunia”. S.A!i ’Imran, ayat 14.
Kemudian, Allah mengembalikannya pada ayat yang lain kepada lima
perkara.
A l l a h T a ' a l a b e r fi r m a n :

' < ■

(I’-lamuu annamal-hayaa-tud-dun-ya la-’ibun wa lahwun wa ziinalun wa
ta-faakhurun bainakum wa takaa-tsurun fil-amwaali wal-aulaadi).

Artinya: ’’Ketahuilah olehmu. bahwa kehidupan dunia ini hanyalah per-
mainan dan senda gurau, perhiasan dan bcrmegah-megah antara
sesamamu kamu, berlomba banyak kekayaan dan anak-anak".S.Al-Iladid,
ayat 20.
Kemudian. Allah Ta’ala mengembalikannya pada tempai yang lain,
kepada dua macam. Allah Ta’ala berfirman:

T ' V .

(Innamal-hayaa-tud-dun-ya la-’ibun wa lahwun).
Artinya; ’’Kehidupan dunia ini hanyalah pcrmainan dan kcsukaan bcla-
ka”.S.Muhamad, ayat 36.
Kemudian, Allah Ta’ala mcngmbalikan semiia kepada semacam saya pada
tempai yang lain. Allah Ta’ala berfirman:

'W ^ ■ ' ! '■ ’ A
6 . N - V .

(Wa nahan-nafsa-’anil-hawaa. fa-innal-jannata hiyal-ma’-waa).
Artinya: "Dan menahan nafsunya dari keinginan yang rendah (hawa
nafsu). Maka sorga itu tempat diamnya”. S.An-Nazi-’at. ayat 40-41.
Hawa-nafsu iaiah lafal, yang menghimpunkan semua keberuntungan diri
di donia. Maka sayogialah bahwa ada zuhud padanya.
Apabila anda telah memahami jalan secara ijrnal dan penguniian. niscaya
anda memahami. bahwa sebagian dari ini. tiada berbeda dengan sebagian
yang lain. Hanya berbeda. sekali dalam peitguraian dan sekali dalam
peng-y>mj/-an.
Hasilnya. iaiah: zuhud itu ibarat dari kebencian kepada seluruh keberun¬
tungan diri. Manakala benci kepada keberuntungan diri. niscaya benci un-
tuk kekal di dunia. Maka sudah pasti. pendek angan-angannya. Karena
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menghendaki kekal, iaiah unluk bersenang-senang. Dan menghendaki ke-
senangan yang berketerusan, iaiah dengan menghendaki kekal, Bahwa
orang yang menghendaki sesuaJu, niscaya menghendaki kekalnya. Tiada
mempunyai arti bagi kednlaan kepada hidup, selain dengan kecintaan ke¬
kalnya apa yang ada atau yang mungkin dalam hidup ini. Apabila ia lidak
suka, niscaya cidak dikehendakinya.
Karena demikianiah, tatkala diwajibkan perang, lalu mereka bertanya:

(Rabbanaa li-ma katab-ta-’alainal-qitaala, laulaa akh-khartanaa ilaa ajalin
qariibin).
Artinya: ’’Wahai Tuhan kami! Mengapa Engkau wajibkan kepada kami
berperang? Mengapa tidak Engkau beri tempo untuk masa yang sing-
kat?”.S.An-Nisa’, ayat 77,
M a k a A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(QuI mataa-’ud-dun-ya qaliilun).
Artinya: ’’Katakanlah! Kesenangan dunia ini hanya sebentar”.S.An-Nisa'.
ayat 77.
Artinya: tidaklah kamu menghendaki kekal, selain karena kesenangan
dunia. Maka lahirlah ketika itu orang-orang zuhud dan terbukalah hal-
keadaan orang-orang munafik.
Adapun orang-orang zuhud yang mencintai Allah Ta’ala, maka mereka
berperang pada jalan Allah (sabilillah), seolah-olah mereka bangunan yang
tersusun rapi. Mereka menunggu salah satu dari dua kebaikan. Apabila
mereka diserukan ke medan perang, mereka menghirup bau sorga. Dan
bersegera kepada perang itu, sebagai bersegeranya orang haus kepada air
yang dingin. Karena ingin menolong Agama Allah atau memperoleh
tingkat ke-syahid-an (mati syahid), Siapa di antara mereka yang mati di
tempat tidur, merasa rugi atas tidak diperolehnya ke-syahid-an. Sehingga
Khalid bin Al-Walid r.a. tatkala mendekati kepada kematiannya di atas
tempat tidur, mengatakan: "Banyak kali aku tertipu dengan nyawaku.
Aku menyerang ke garis perang, karena mengharap akan ke-syahid-an.
Sekarang aku akan mati sebagai kematian perempuan-perempuan tua
yang lemah”.
Tatkala Khalid bin Al-Walid telah meninggal, lalu dihilung pada tubuhnya
delapan ratus lobang bekas luka dalam peperangan.
Begitulah adanya keadaan orang-orang yang benar dalam iman. Allah
Ta ’ a l a m e r i d l a i m e r e k a s e k a l i a n ! .
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Aliapuii onmg-orang munafik. nicrcka iiu lari cJari mcclari perang. kerciia
lakui mati. Maka clikalakan kcpada mcrcka:

(l i inal-maulal- lai i / i i lafirruuna minhi i la- imialui mulaa-qi iki im).
Artinya: "IJahwa kemalian yaiiE kanni molarikan cliri daripadanya, se-
gunggiduiva akan mciienuii kamii". S.Al-Jiiiiui'ah, ayat S.
Pilihan mcrcka iiniuk kckal atas kc->yahid-an itu pergantian yang Icbih
Iniriik, dengan yang Ichili haik. Mcrcka yang rncinhcli kescsalan dcngan
pciuiiiuk. liada akan iKTimlung pcrniagaaii mcrcka. Dan mcrcka tiada
mcnipcmlch pctunjiik.
Adapim orang-orang yang ikhlas, maka Allali Ta'ala mcmbcli dari
mcrcka. diri mcrcka dan harm mcrcka. dcngan sorga hagi mcrcka.
Talkala mcrcka mclihat. bahwa mcrcka mcninggalkan kcscnangan duapu-
luh lahun umpamanva aCau tigapuluh lahiin. dcngan kcscnangan abadi.
niscava mcrcka mcrasa gcmbira dcngan jual-bcii yang Iclah mcrcka
l a k u k a n .

Inilah pcnjclasan scsualu yang padanya di-ziihud-kan!
Apabila anda mcmahami ini, niscava anda tabu, bahwa apa yang disebul-
kan o lch u lama a l -mutaka l l im im (u iama i lmu ta i ih id ) t cn tang ba tas

zuhud. yang liada mcrcka isyaralkan. kccuali kcpada scbahagian dari ba-
hagian-bahagiannya. Masing-masing mcrcka mcnyebulkan apa yang biasa
dilihatnya pada dirinya scndiri atau pada orang yang dihadapinya. Bisyr
r.a. berkata: "Zuluid di dunia. ialah zuluid pada manusia".
Ini adalah isyarai kcpada zuhud mengenai kcmcgahan khususnya. Oasim
At-Ju-’i berkata: ''Zuhud di dunia. ialah zuhud mengenai kciakuian.
Dengan kadar apa vang engkaii miliki dari pcrui engkau, maka seperti
dcmikianlah yang engkau miliki dari zuhud".
Ini isyarai kcpada zuhud mengenai nafsu-syahwat yang satu iiu. Demi
umurku! llu adalah nafsu-syahwat yang icrkeras pada kebanyakan orang.
Yaitu yang menggerakkan bagi kebanyakan nafsu-syahwat.
Al-Fudlail berkata: "Zuhud di dunia ialah t/aiia'ah (rncmxa cukup apa
yang ada). Ini adalah isyarai kcpada harta khususnya.
Als-Tsuri berkata: "Zuhud. ialah pendek angan-angan. Dan iiu mengum-

pulkan bagi semua nafsu-syahwat. Bahwa orang yang cenderung kepada
nafsu-syahwat itu mendatangkan dirinya kepada kekekalan. Lalu panjang
angan-angannya. Orang yang pendek angan-angannya, maka ia seakan-
akan tidak suka kcpada semua nafsu-syahwat.
Uwais berkata: "Apabila orang zuhud keluar. pergi mcncari. niscaya
hilanglah zuhud daripadanya".
Uwais tidak beimaksud dengan yang demikian, akan batas zuhud. Akan
tetapi, ia menjadikan tawakkal itu syarat pada zuhud.
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Uwais berkata pula: "Zuhud ialah meninggalkan mencari bagi yang siidah
terjamin”.
Itu adalah isyarai kepada rezeki.
Seorang ahli hadits berkata: "Dunia ialah amal perbuatan dengan pen-
dapat dan yang masuk akal. Dan zuhud ialah mengikuti ilmu dan selatu
m e m a k a i s u n n a h N a b i s . a . w. ” ,

Ini, kalau dimaksudkan pendapat yang salah dan yang masuk akal. ialah
yang dicari kemegahan di dunia. maka ilu benar. Akan tetapi. itu adalah
isyarat kepada sebahagian sebab-sebab kemegahan khususnya. Atau
kepada sebahagian apa yang termasuk dalam nafsu-syahwat yang
berlebihan. Bahwa sebahagian dari iimu itu, ialah apa yang tak ada fae-
dah padanya di akhirat. Mereka telah mcmanjangkan pembicaraan
tentang ilmu-ilmu itu. sehingga habislah umur manusia pada mempelajari
salah satu daripadanya. Maka syarat orang zuhud ialah bahwa hal yang
berlebihan itu yang pertama-tama yang tidak disukainya.
Al-Hasan berkata: "Orang zuhud. ialah orang apabila melihat seseorang.
lalu berkata: "Orang ini lebih utama daripadaku".
Al-Hasan berpendirian, bahwa zuhud. ialah: mvadlu' fmerendahkan diri).
Ini isyarat kepada tidak adanya kemegahan dan ujub. Dan itu sebahagian
dari bahagian-bahagian zuhud.
Sebahagian mereka berkata: "Zuhud. ialah mencari yang halal”.
Dimanakah ucapan ini. dibandingkan dengan orang yang mengatakan:
"Zuhud. ialah meninggalkan mencari. sebagaimana kata Uwais. Dan tak
ragu lagi, bahwa ia maksudkan dengan yang demikian itu, ialah: mening¬
galkan mencari yang halal.
Yusuf bin Asbath berkata: "Siapa yang sabar atas kesakitan, meninggal¬
kan nafsu-syahwat dan memakan roti dari yang halal. maka ia telah
mengambil pokbk zuhud".

Mengenai zuhud itu banyak pembicaraan. di balik apa yang telah kami
nukilkan. Kami tidak melihat akan faedah pada penukilannya. Bahwa siapa
yang mencari penyingkapan hakikat-hakikat persoalan dari pembicaraan-
pembicaraan manusia, niscaya akan dilihatnya bermacam-macam. Maka
tidak mendatangkan faedah, selain keheranan. Orang yang tersingkap
baginya kebenaran pada dirinya dan diperolehnya dengan musyahadah
(penyaksian) dari hatinya. tidak dengan diperolehnya dari pendengaran-
nya, maka ia telah mempercayai dengan kebenaran. Dan ia melihat kepa¬
da singkatnya penglihatan orang yang singkat, lantaran pendek penglihat-
an mata hatinya. Dan atas singkatnya penglihatan orang yang singkat, ser-
ta sempurnanya ma’rifah, karena kesingkatan hajat keperluannya.
Mereka semua telah singkat penglihatannya, tidak lantaran singkatnya
pada penglihatan mata hati. Akan tetapi, mereka menyebutkan apa yang
mereka sebutkan ketika perlu. Maka tidak pelak lagi, bahwa mereka
nyebutkannya sekedar perlu (hajat) saja. Dan hajat keperluan itu

m e -
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berbeda-beda. Maka tidak pelak lagi, kalimat-kalimat menjadi berbeda-
b e d a .

Kadang-kadang sebab kesingkatan itu, iaiah mcnceriierakan hal yang telah
berlalu, yang menjadi kedudukan hamba pada dirinya. Dan hal-ihwal itu
berbeda-beda. Maka tidak pelak lagi. perkalaan-perkalaan
menerangkannya berbeda-beda.
Adapun kebenaran itu sendiri. maka tidak ada. keeuali siitu. Dan tidak
tergambar, bahwa dia itu berbeda-beda. Adapun yang mengumpulkan
(mempersatukan) dari perkataan-perkataan lersebut. yang sempurna pada
dirinya, walaupun tak ada padanya penguraian. iaiah: apa yang dikatakan
oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Karena bcliau berkala: '‘Kami mendengar
tentang zuhud banyak pcmbicaraan. Dan zuhud itu pada kami. iaiah
meninggalkan sctiap_ sesualu yang menyibukkan engkau daripada
mengingati Allah 'Azza wa Jalla".
Sekali telah diuraikannya dan ia berkata; "Siapa yang kawin atau bermu-
safir pada mencari penghidupan atau menulis hadits. maka dia itu telah
cenderung kepada dunia".
la jadikan semua itu. berlawanan bagi zuhud.
A b u S u l a i m a n m e m b a w a fi r m a n A l l a h Ta ' a t a :

yang

(lllaa man-atai-laaha bi-qalbin saliimin).
Ariinya: "Orang yang beruntung, iaiah orang yang daiang kepada Allah,
dengan hati yang bersih”-S.Asy-Syu'ara’, ayat 89.
Lalu Abu Sulaiman berkala: "Yailu: hati yang tak ada padanya. sclain
A l l a h Ta ' a l a " .

la berkala pula:". Se.sungguhnya mcreka zuhud di dunia. supaya kosong
hatinya dari segala angan-angan, demi untuk akhirat".
Itu adalah penjclasan pembahagian zuhud, dengan dikailkan kepada
segala macam, yang padanya dizuhudkan.

Adapun dengan dikailkan kepada hukum-hukuinnya. maka terbagi
kepada: fardlu, sunai dan seUumt. sehagaimana yang dikatakan oleh
Ibrahim bin Adham. Fardlu. iaiah zuhud pada yang haram. Sunai, iaiah
zuhud pada yang halal. Dan selamai, iaiah zuhud pada yang syuhhm (yang
diragiikan lentaiig haled aiau haramnva).
Telah kami sebutkan penguraian tingkat-tingkat wara’ pada Kitab Mala!
dan Haram. Yang demikian itu termasuk zuhud. Karena dilanyakan
kepada Malik bin Anas: "Apa itu zuhud?".
Bcliau menjawab: "Taqwa!".
Adapun dengan dikailkan kepada yang tersembunyi dari apa yang diting-
galkannya, maka padanya tiada berpenghabisan bagi zuhud. Karena tiada
berpenghabisan bagi apa yang menjadi kesenangan diri, dalam segala

2 4 1



gurisan haii, pcnilikan-pcnilikari dan hal-hal yang lain. Lchih-lebih yang
tersemhunyi dari ria. Bahwa vang dcmikian, tidak dilihat. sdain okh
ulama-ulama yang icrkemuka. Hahkan harla-harla yang Icrang juga her-
tingkal-tingkat ke-zuhud-an padanya. yang liada bcrkt'sudahan. Oiang
yang paling penglnibisan darajat zuluidnya. iaiah nabi Isa a.s. Karcna ia
berbanlat dcngan batu pada lidurnva. [.alu berkata selaii kcpadaiiya:
"Mengapa engkau meninggalkan dimia, apakah yatig nanipak bagi
engkau?”.
Nabi Isa a.s. menjawab: "Apakah yang haru pada paiidanganmu?".
Sctan ilu menjawab: "Kamu berbantal dengan baiu".
Artinya: engkau memperoleh kesenangan dengan lerangkatiiya kcpala
engkau dari bumi dalam lidur".
Nabi Isa a.s. lalu melempar batu ilu dan berkata: "Ambillah bersama apa
yang aku tinggalkan baginui!".
Diriwayatkan dari Yahya bin Zakaria a.s. bahwa ia niemakai kain kasar,
sehingga membekas pada kulitnya. Karcna meninggalkan kenikmatan
dengan memakai kain yang lembui dan kesenangan rasa memegangnya.
Lalu ibunya meminta. supaya la memakai paila lenipal kain kasar laili.
baju jubbah dari bulu (wol). Lain nabi Yaliya a.s pun memperbualnya.
Maka Allah menurunkan wuhyu kepadanya: " H a i Y a h y a l [ ' n g k a i i
utamakan dunia daripadi iKU".

Nabi Yahya a.s. lalu menangis dan mcnibuka baju wol itu. Dan ia
kembah memakai kepada yang scmula.
A h m a d b i n H a n b a l r . a . b e r k a t a : " Z i i h u d i t u i a i a h / u h i u l I K v a i s A l -

Qarani- la sampai dari tidak adanya pakaian. kepada memakai sarung dari
pelepah kurma".
Nabi Isa a.s. duduk pada naungan clinding lembuk seseorang. l.alii yang

empunva dinding tembok itu mcnegakkannya herdiri. Nabi Isa as.
berkata: "Mengapa kamu rnenegakkati aku berdiri. Bahwa yang mene-
gakkan aku herdiri. iaiah orang yang tidak senang aku memperoleh
kenikmatan dengan naungan dinding tembok".
Jadi. tingkal-tingkat zuhud. zahiriah dan hatiniahnya tidak terhingga
banyaknya. Tingkat yang paling bawah. iaiah: /uhud pada setiap harta
yang syubhat dan lerlarang. Suatu kaum berkata: "Zuhud. iaiah: zuhud
pada yang halal, tidak pada yang syubhat dun terlarang. I'idaklah dcmiki¬
an sedikit pun termasuk dalam lingkat-tingkai zuhud".
Kemudian. mereka itu berpendapat, bahwa tidak ada lagi yang halal dari
harta dunia. Maka tidaklah tergambar zuhud sekarang.
Kalau anda hertanya: manakala yang benar. bahwa zuhud meninggalkan
yang selain dari Allah, maka bagaimanakah tergambar yang demikian.
serta makan. minum. memakai pakaian. bercampur-baur dengan manusia
dan bercakap-cakap dengan mereka? Semua itu menyibukkan diri. dengan
yang selain dari Allah Ta’aia.
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Kiltiihuilah kiranya, bahwa makna mcmaiingkan diri clari dunia kcpada
Allah Ta'ala. iaiah; menghadapkan dcngaii sduruh hati kepadaNYA.
dengan d/ikir dan fikir. Tiada tcrgambar yang clemikian. sclaiii dcngan
kckekalan. Dan tiada kckckalaii. sclain dcngan vang pcnting bagr diri.
Manakala icrhatas pada dunia. kcpada mcnolak yang mcmbinasakan
badan dan maksud cngkau adalah mcnipcroleh pcrtoloiigan dcngan badan
kcpada ibaciali. niscaya tidaklah cngkau itu Mbuk dcngan sclain Allah,
Hahwa apa yang lidak sampai kcpada sesuaUi. sclain dcngan ilia, maka
dia iiu termasuk schahagian dari scsuatu iiu. Orang yang sihiik mcmhcri
umpan uiita dan tncmbcri miniimnya dalam pcrjalanari hajji, lidaklali
orang iiu hcrpaling dari haj|i. Akan tctiipi. sayogialaii baliua ada badan
cngkau pada iaian .\liah. scpcrli unia cngkau pada iaian hatii. Tidaklah
maksud engkaii pada kcnikmalan iinta cngkau dcngan bcrmacam-macam
kcnikmatan. akan ictapi maksud cngkau icriuiu kcpada pcnolakan yang
mcmbinastikan daripadanya. Sctiingga iinia iiu bcrjalan kcpada maksud
cngkau.
Maka sepcrii dcmikianlah sayogianya. hah«a ada cngkau pada mcnjaga
badan cngkau dari lapar dan haus yang mcmbinasakan. dcngan makan
dan minum. Dari panas dan dingm yang mcmbinasakan. dcngan pakaiaii
dan icmpai linggaJ. Hngkau halasi kcpada sckadar darurat. 'lidak cngkau
maksudkan hcria/al-la/alan. Akan tclapi. laqiia kcpada mcniha'ati Allah
Ta'aln. Maka yang dcmikian itu tiada bcrlassanan dcngan /uhud. Bahkan
itulah syarat /uhud.

Kalau anda mcngaiakan: hah«a lak boleh lidak aku hcrcnak-cnakan ilc-
ngan makan kctika lapar. .Maka kclahuilah. bahsia vang dcmikian iiu
lidak mcndaiangkaii mclarai kcpada cngkau. apabila lidak ada maksud
cngkau berenak-cnakan. Bahwa orang yang mcminum airdingin. kadang-
kadang merasa enak dcngan minuman iiu. Hasilnya kcmbali kcpada
hilangnya kcpcdihan haus. Orang yang hcrqadla-hajai (mcmbuang
bcsar) kadang-kadang merasa isiirahat dcngan yang dcmikian. Akan icia-
pi tidaklah itu maksudnya dan yang dicarinya dengan maksud iiu. Maka
tidaklah hati bcrpaling kepadanya. Manusia kadang-kadang berisiirahai
pada bangun malam (uniuk shalat) dcngan mcnghirup udara mcnjclang
pagi (waktu sahur) dan mcndcngar suara burung. Akan ictapi, apabila ia
lidak bcrmaksud mencan tempat untuk beristirahat ini. maka apa yang
diperolehnya dari yang dcmikian, adalah tanpa maksud yang tidiik
mendatangkan mclarat kepadanya. Sesungguhnya ada dalam kalangan
orang-orang yang takul. orang yang mcncari icmpat, yang lidak dipcr-
olehnya pada tempat itu udara waktu sahur, karcna lakut iluri beristirahat
dengan udara itu dan hati mcnjadi jinak dengan dia. Lalu ada padanya
kejinakan hati dengan dia. Kurangnya kcjinakan hati dcngan Allah iiu
menurut kadar lerjadinya kcjinakan haii dengan sclain Allah. Karena itu¬
lah Dawud Alh-'Tha -i mcmpunyai icmpai simpanan air. yang icrbiika
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airnya. la tidak mengangkat tempat simpanan air iiu dari matahari. la
minum air panas dan mengatakan; "Siapa yang mcmperoleh kelazatan air
dinpin. niscaya ‘.ukarlah kepadanya berpisah dengan dunia".
Inilah tempat-iempat ketakutan bagi orang-orang yang menjaga diri. Ber-
hati-hati pada semua itu, ialah: menjaga diri (al-ihtiyath). Kalau ia merasa
sukar. maka masanya lidak lama. Menjaga diri pada masa yang sedikit,
uncuk bersenang-senang pada masa yang lama, tidaklah berat atas ahli
ma’rifah, yang memaksakan dirinya dengan kebijaksanaan Syara', yang
memelihara dirinya dengan tali keyakinan pada ma'rifah yang berlawanan.
di antara dunia dan agama. Kiranya Allah meridlai mereka sekaiianl

PENJELASAS: penguraian zuhud, mengenai yang peniing dari kehidup-
a n .

Ketahuilah, hahwa manusia yang terjun dalam zuhud iiu terbagi k'epada;
yang berlebihan liidak penting) dan kepada yang peniing.
Yang berlebihan. ialah: seperti kuda vang tantik umpamanya. Karena ke-
banyakan manusia menyimpannya uniuk bersenang-senang mengcnderai-
nya dan ia sanggup berjalan kaki. Yang peniing, seperti: makan dan mi¬
n u m .

Kita tidak sanggup menguraikan bermacam-macam hal yang berlebihan.
Yang demikian itu lidak terhingga banyaknya. Yang terhingga, ialah yang
peniing-peming. Yang penting juga masuk kedalamnya yang berlebihan
(yang tidak penimg), mengenai kadar. jenis dan waktunya. Maka tak bo-
leh tidak dari penjelasan segi zuhud padanya.
Yang penting itu enam perkara: makan, pakaian. tempat imggai dan pe-
rabotnya. kawin, harta dan kemegahan yang dicari uniuk maksud-maksud
tertemu. Yang enam ini termasuk dalam jumlah maksud-maksud itu. Dan
telah kami sebuikan makna kemegahan, sebab sukanya manusia kepada

kemegahan dan bagaimana menjaganya, pada Kiiab Ria dari Rubu' Yang
Membinasakan. Sekarang kami singkatkan kepada penjelasan kepentingan
yang enam iiu.

Penama makanan: lak boleh tidak bagi manusia dari makanan yang halal
yang menegakkan lulang pinggangnya. Akan tetapi tulang pinggang itu
mempunyai panjang dan lebar. Maka tidak boleh tidak menahan panjang-
nya dan Icbarnya. sehingga sempurnalah zuhud dengan yang demikian.
Adapun panjangnya. maka dengan dikaitkan kepada jumlah umur. Orang
yang memiliki makanan sehari, niscaya tidak merasa puas.
Adapun lebarnya. maka mengenai kadar makanan. jenisnya dan waktu
memakannya.

Adapun panjangnya. maka tidak pendek selain dengan pendek angan-
angan. Sesedikitnya tingkat zuhud. ialah; yang ada padanya kesingkaian
kepada sekadar menolak lapar. ketika sangat lapar dan lakui sakit. Orang
yang begini keadaannya, apabila merasa bebas dengan apa yang diper-
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oiehnya. niscaya ia tidak menyimpan dari makanannya unluk malamnya.
Inilah darajat yang tertinggi!
Darajat kedua, iaiah. bahwa ia menyimpan untuk sebulan atau empat-
puluh hari.
Darajat ketiga, iaiah. bahwa ia menyimpan untuk setahun saja. Ini tingkat
orang-orang zuhud yang Icmah. Siapa vang menyimpan unluk yang lehih
banyak dari yang demikian. maka menamainya orang zuhud ilu mustahil.
Karena orang yang berangan-angan untuk kekal lebih lama dari setahun.
maka ilu orang yang panjang sekali angan-angannya. Maka tidak scm-
purna zuhud daripadanya. kecuali apabila ia tidak mcmpunyai usaha. Dan

tidak rcia bagi dirinya mengambil dari tangan manusia. seperii: Dawud
Alh-Thai-i. la mcnerima pusaka duapuiuh dinar. Maka dipcgangnya dan
dibelanjakannya dalam masa duapuiuh tahun. Ini tidak borlawanan
dengan pokok zuhud. selain pada orang vang menjadikan tawakkal ilu
syarai zuhud.
Adapunicbarnya, maka dengan dikaitkan kopada kadar. I’aling sedikii da-
rajatnya sehari-semalam sctengah kati. Yang scdang. iaiah: sekali. Dan
yang paling tinggi. iaiah seeupak. Itu yang dikadarkan oleh Allah Ta'ala
pada meniberi makanan orang miskin, mengonai katarat. Dan di baiik itu.
termasuk meluaskan perul dan menyibukkannya. Siapa yang tidak sang-
gup menyingkatkan kepada seeupak. niscaya ia tidak mempunyai bahacian
dari zuhud pada perul.
Adapun dengan dikaitkan kepada jenis. maka sekurang-kuraiignya. iaiah:
seliap apa vang dimakan. walau pun roll dari aiiiah yang diayak (an-
nukhalah). Yang scdang. iaiah; roii syair dan jagiing. 'I'ang icriinggi. ia¬
iah: roll gandiim. yang tidak diayak. .-\pabila ia niemperhedakan dari yang
diavak dan menjadi icpung pulih, maka ia iclah masuk dalam bersenang-
senang. Dan ia keluar dari pinlii zuhud yang penghabisan, lehdi-lebih lagi
dari yang permulaannya.
Adapun lauk-pauk. maka scscdikiinya. iaiah: g;iram .iiaii sayuran dan
euka. Dan yang sedang, iaiah. rninyak zailun alati sedikii tlan mmyak apa-
pun adanva. Dan vang tertinggi, iaiah: daging apa pun adanya. >aiig de¬
mikian itu .sekali dalam seminggii atau dua kali. Kalaii la selaki makan

daging atau lebih dari dua kali dalam seminggii. msiaya ia keiiiat dari
penghabisan pinlu ziiluid. Maka orang itu tidaklah sekali-kali orang zuhud
pada perut.
Adapun dengan dikaitkan kepada wakiii. maka scscdikiinya sekali dalam
sehari scmalam. Yaiiu, bahwa dia ilu berpuasa. Yang sedang. iaiah; hah-
wa ia berpuasa dan mcminum pada malam dan tidak makan Memakan
pada malam dan tidak minum. Yang tertinggi. bahwa la herkesudahan
kepada lapar liga hari atau seminggu dan lebih lagi. Dan lelah kami se-
butkan jalan menyedikilkan makanan clan menghaneurkan kerakusan ke¬
pada makanan pada Ruhu’ Yang Memhinasakan.
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Marilah diperhatikan kepada hal-ihwal Rasulullah s.a.w., dan para sha-
habat r.a. tentang cara zuhudnya mereka pada makanan dan meninggal-
kan lauk-pauk.
'Aisyah r.a. berkata: ’’Adalah pada kami empatpuluhmalam dan tidak di-
nyalakan lampu dan api di rumah Rasulullah s.a.w,”,
Latu ditanyakan kepada ’Aisyah r,a.: ’’Dengan apa kamu hidup?".
"Aisyah r.a. menjawab; "Dengan dua benda, yaitu: kurma dan air”. (1).
Ini meninggalkan daging, kuah dan lauk-pauk.
Al-Hasan berkata: "Adalah Rasulullah s.a.w, mengenderai keiedai, me-
makai kain bulu (wol). bersandal dengan kulit, bersendok makan dengan
jari-jari tangannya dan memakan atas lantai. Dan bersabda:

(Innamaa ana-’abdun-aakulu ka-maa ta'-kulul-’abiidu wa-ajlisu ka-maa taj-
lisul-'abiidu),
Artinya: "Bahwa aku ini hamba, Aku makan sebagaimana hamba-hamba
makan. Dan aku duduk sebagaimana hamba-hamba duduk".(2).
Isa Ai-Masih a.s. berkata: "Aku berkata kepadamu dengan sebenarnya,
bahwa siapa yang mencari sorga al-firdaus, maka roti tepung syair baginya
dan banyak tidur di atas sampah bersama anjing”.
Al-Fudlail berkata: "Rasulullah s.a.w. tiada kenyang sejak daiang di Ma-
dinah, selama tiga hari dari roti gandum’'.(3>.
A l - M a s i h a . s . b e r k a t a : " H a i B a n i I s r a i l ! H a r u s l a h k a m u m e m i n u m a i r

yang bersih, sayuran yang di bumi dan roti syair. Jagalah dirimu dari roti
gandum! Bahwa kamu tidak dapat menegakkan kesyukurannya".
Telah kami sebutkan perjalanan hidup nabi-nabi dan ulama terdahulu,
mengenai makanan dan minuman pada Rubu' Yang Membinasakan. Kami
tiada mengulanginya lagi.
Tatkala penduduk Quba’ datang kepada Nabi s.a.w.. mereka membawa
minuman dari susu yang bercampur dengan air madu. Beliau lalu mele-
takkan gelas dari tangannya, seraya bersabda:-

(Ammaa innii lastu uharrimuhu, wa laakinnii atnikuhu tawaa-dlu’an lillaa-
hi ta-’aalaa).

Artinya: "Sesungguhnya aku tidak mengharamkannya. Akan tetapi, aku
meninggalkannya, karena tawadiu’ (merendahkan diri) kepada Allah
Ta’ala” (4).

(1) Dirawikan Ibnu Majah dari 'Aisyah.
(2) Menurut Al-lraqi, hadils ini tidak dari Al-Hasan. tetapi dari 'Aisyah.
(3) Telah diierangkan dulu. tentang sifat-sifat kenabian.
(4) Dirawikan Al-Hakim dari Abi Ja’bar Muhammad bin Ah dan telah diterangkan dahulu.
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Dibawa orang minuman kepada Umar r.a., dari air dingin dan air madu
pada hari panas. Beliau lalu berkata: "Pindahkan daripadaku akan per-
hitungan amal (hisab) dari minuman ini!".

Yahya bin Ma'adz Ar-Razi berkata: "Orang zuhud yang benar, makanan-
nya apa yang diperolehnya, pakaiannya apa yang menulupinya dan tempat
tinggalnya di mana didapatinya. Dunia itti penjaranya, kubur itu tempat
tidurnya. tempat yang sunyi itu tempat duduknya. mengambi! ibarat itu
pikirannya. AI-Qur-an itu pembicaraannya. Tuhan itu kejinakan hatinya.
dzikir itu temannya, kcgundahan itu keadaannya. malu itu semboyannya.
lapar itu lauk-pauknya. ilmu hikmah itu perkataannya. tanah itu tikarnya.
laqwa itu pcrbekalannya. diam itu harta rampasannya. sabar itu pegangan-
nya. tawakkal itu yang mencukupinya, akal itu dalilnya. ibadah itu peker-
jaannya dan sorga itu tempat kesampaiannya, insya Allahu Ta'aia"
Kepentingan yang keciua: pakaian. Paling sedikit tingkatnya. iaiah yang
dapat menolak panas dan dingin. Dan dapat nienuiupi aurat. Yaitu: pa¬
kaian yang menutupi dirmya. Yang scdaiig. iaiah: baju kemeja panjang
(qamish). peci dan dua sandal. Dan yang paling tinggi. iaiah; bahwa ada
sapu tangan dan celana. Yang melewati ini icntang kadarnya, maka itu
melewati batas zuhud. Syarat orang zuhud. bahwa tak ada baginya kain
yang dipakainya. apabila ia mencuei kainnva. Akan letapi. ia harus duduk
di rumah. Apabila ia mempunyai dua kemc|a panjang. dua celana dan
dua sapu-tangan, maka ia telah keluar dari semua pintu zuhud. dari segi
kadarnya.
Adapun jenisnya. maka sesedikitnya. iaiah kain yang dipakai untuk me-
nyapu. yang kasar. Yang sedang, iaiah kain bulu yang kasar. Dan yang
tertinggi, iaiah: kain kapas yang tcbai.
Adapun dari segi waktu, maka sejauh-jauhnya iaiah yang menutupi se-

!tahun. Yang paling kurang, iaiah yang tahan sehari. Sehingga sebahagian
mereka menampalkan kainnya dengan daun kayu dan walau pun segera
keringnya. Yang sedang, iaiah: yang tahan sebulan dan yang mendekati
sebulan. Maka mencari yang tahan lebih lama dari setahun, niscaya iiu ke¬
luar kepada panjang angan-angan. Itu berlawiman dengiin zuhud. Keeuali
apa yang dicari itu kekasarannya. Kemudian. kadang-kadang diikuti yang
demikian oleh kckuatan dan tahan lama. Siapa yang memperr)!eh lebih
dari yang demikian, maka sayogialah ia menyedekahkannya. Kalau ia
tahan. niscaya ia bukan orang zuhud. Akan teiapi. orang yang menemtai
d u n i a .

Mariiah diperhatikan kepada hal-ihwal nabi-nabi dan para shahabat. ba-
gaimana mereka meninggalkan pakaian. Abu Bardah berkata: "Dikeluar-
kan untuk kami oleh ‘Aisyah r.a. pakaian bulu yang beranyam dan kain
sarung yang tebal. la lalu berkata: "Rasulullan s.a.w. wafat pada dua pa-
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kaian ini” (1).
Nabi s.a.w, bersabda: "Bahwa Allah Ta’ala menyukai orang yang mema-
kai kain buruk, yang tidak memperdulikan apa yang dipakainya” (2).
’Amir bin Ai-Aswad Al-’Ansi berkata: ”Aku tidak memakai selama-lama-
nya kain yang terkcnal. Aku tidak tidur sclama-lamanya pada malam hari
dengan memakai kain selinuit. Aku tidak mengendarai sclarna-lamanya

kenderaan yang empuk. Dan aku tidak pernah selama-lamanya mc-
meniihkan rongga tubuhku dengan makanan".
Umar berkata: "Siapa yang gembira melihat kepada petunjuk Rasuliillah
s.a.w. maka hendaklah ia melihat kepada 'Amr bin Al-Aswad .

a t a s

Tersebut pada hadits:-

V

(Maa min-’abdin labisa tsauba syuhratin illaa -a’-radla!-!aahu -'anhu hattaa
yanza- ’ahu wa in kaana -’indahu habiiban).
Artinya: ’Tiada dari seorang hamba pun yang memakai kain yang ter-
kenal, melainkan Allah berpaling daripadanya. walau pun Allah itu kecin-
taannya” (3).
Rasuiullah s.a.w. membeli kain dengan harga empal dirham (4). Adalah
harga dua helai kain Rasulullan s.a.w. sepuluh dirham (5). Kain sarung
Rasuiullah s.a.w. panjangnya empat setengah hasta (6). Ras\ilullah s.a.w.
membeli celana dengan harga ciga dirham (7). Rasuiullah s.a.w. memakai
dua helai kain selimut putih dari buiu (8). Kain selimut ini dinamai: pa-
kaian, karena dia dua helai kain dari satu jenis. Kadang-kadang Rasul-

ullah s.a.w. memakai dua helai kain bikinan Yaman menjadi selimut atau
dua helai kain bikinan kampung Sahul di Yaman yang tidak dipintalkan
benangnya, dari kain yang tebal-tebai.
Tersebut pada hadits, bahwa baju kemeja panjang Rasuiullah s.a.w., se-
akan-akan baju kemeja yang berminyak (9).
Rasuiullah s.a.w. memakai pada satu hari, kain selimut dari sutera. Har-
ganya duaratus dirham. Para shahabatnya memegang kain itu dan menga-
takan karena heran; ’’Wahai Rasuiullah! Diturunkan kain ini kepada eng-

kau dari sorga?”

( 1 ) D i r a w i k a n A l - B u k h a r i d a n M u s l i m .

(2) Menurut Al-Iraqi, ia lidak mendapati asal hadiis ini.
(3) Dirawikan tbnu Majah dari Abi Dzarr dengan isnad baik.
(4) Dirawikan Abu Yu'ia dari Abu Hurairah. isnadnya dia'if.
(5) Menurut A!-lraqi. ia tidak mendapati hadiis ini.
16) Dirawikan Abusy-Syaikh dan Urwah bin AZ-Zuhair. hadits mursal.
(7 ) D i raw ikan Abu Yu ' i a da r i Suwa id b in Oa is . Ka ta A t -Ti rm idz i . hasan shah ih .

(8) Dirawikan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa-i dari Abi Ramtsah.
(9 ) D i r aw i kan A l -Ti rm idz i da r i Anas , sanad d Ia ' i f .
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Kain itu dihadiahkan oleh Makaukis raja Iskaiidariyah kepadanya. Rasul-
ullah bermaksud memuliakan raja itu dengan memakainya. Kemudian di-
bukanya dan dikirimkannya kepada seorang musyrik, yang sampai kepa¬
danya. Kemudian diharamkan memakai sutera dan kain sutera. Seakan-
akan ia memakainya pertama-tama untuk menguatkan pengharaman. Se-
bagaimana ia memakai cincin emas pada suatu hari. Kemudian dibukanya.
Maka diharamkan memakainya kepada laki-laki (1). Sebagaimana sabda
Nabi s.a.w, kepada 'Aisyah tcntang persoalan Burairah; ’Terimalah sya-
rat, bahwa yang menjadi wali Burairah. iaiah keluarganya!” Sesudah
‘Aisyah menerima syaral itu, lalu Nabi s.a.w. naik-ke alas mimbar, maka
beliau mengharamkannya (2). Sebagaimana beliau membolehkan per-
kawinan mui'ah untuk tiga hari. Kemudian, beliau mengharamkannya.
untuk menguatkan urusan perkawinan (3).
Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalal dengan memakai khamishah (pakai-

liiiam empai persegi) yang bergambar bendera. Sesudah beliau meng-
ucapkan salam dari shalatnya. bersabda;-

a n

(Sya-ghalaniaii-nadh-ru ilaa haadzihidz-habuu bihaa ilaa Abii Jahmin wa‘
tuunii bi-anbijaaniyyatihi).
Arlinya; "Aku telati dibimbangkan oleh memandang kepada baju ini.
Bawalah dia kepada Abi Jaham. Dan bawalah kepadaku anhijaniyah-
nya”. Yakni; pakaiannya (4).
pada kain yang halus.
Adalah tali sandal Rasulullah s.a.w. lelah tua. Lalu digantikan dengan tali
yang baru. Beliau mengerjakan shaiat dengan memakai tali sandal yang
baru. Sesudah memberi salam, beliau bersabda:

. V i U

Maka beliau memilih pakaian kasar, dari

\
- ^

(A-’iidusy-syiraakal-khalaqa wan-za’uu haadzal-jadiida fa-innii nadhar-tu
ilaihi fish-shalaati).
Artinya: "Kembalikanlah tali yang tua! Bukalah yang baru ini! Bahwa aku
memandang kepadanya dalam shaiat” (5).

D i r a w i k a n A l - R u k h a r i J a n M u s l i m .

(2) Buraif.ih adalah budak waniia yang dibeli Aissah dengan disyatalkan wali budak ini
keluarganya. Kemudian dihalalkan, karciia yang menjadi le-alinya. iaiah yang mcmer-
dekakannya. yailu: 'Aisyah c.a.

( 3 ) K a w i n m u l a h . i a i a h k a i e i n

h a r a m - m c n u r u i m a z h a b A h l u s - s u n n a h

(■ t l D i r a w i k a n A l - B u k h a r i d a n M u s l i m .

(5) Tdah dilerangkan dahulu pada Kilah Shalai

( I )

u n l u k w a k t u I c r l c n i u . k e m u d i a n d i c e r a i k a n . K a w i n i n i
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Nabi s.a.w. memakai cincin etnas dan beliau pandang kepadanya di alas
minbar sekali pandang. Lalu beliau lempar dan bcrsabda:

< y i y

\

(Syaghalanii haadzaa 'ankum riadh-raiun ilaihi wa nadh-raUin ilaikum).
Artinya; "Diganggu aku oleh ini daripada perhatian kepada kamu, olch
pandangan kepadanya dan pandangan kepada katmi". (1).
Pada suatu kali Nabi s.a.w. memakai dua sandal baru. Lalu menakjubkan

Nabi s.a.w. oleh kebagusannya. Beliau lalu lurun bcrsujud dan bcrsabda:
^^ ■> y'' I ' ’ ■

\

(A'jabanii husnuhumaa fa-tawaa-dla'm ii-rabbii khasy-yala an yamqutanii).
Artinya; ''Menakjubkan aku oleh kehagusan kcduaiiya. Lalu aku bei-
tawadlu’ (merendahkan diri) kepada Tuhanku. Karetia lukut. bahwa lA
memarahi aku” (2).
Kemudian, beliau keluar membawa kedua sandal iiii. I.alu discralikannya

kepada orang miskin pertama yang dijumpamya.
Dari Sannan bin Sa'ad yjng mengaiakan: "Dijalnt imiuk Rasulullati s.a.w.
sebuah jubbah dari wol anmar. Tepinya dihuai hilani. Tatkala Nabi s.a.w .
memakainya, beliau bcrsabda:

« ^

(Un-dhuruu maa-ahsanuhaa, maa al-yanuhaa).
Artinya: "Lihatlah. alangkah bagusnya. alangkali Icml-ulnya!”
Sannan bin Sa'ad meneruskan riwayatnya: "I.alu hangun berdiri scoraiig
Arab desa dan berkatU: "Wahai Rasulullah! Bcrikanlah kcpadakul”.
Adalah Rasulullah s.a.w. apabila diminta sesuatu. beliau tidak kildr (torus
member ikan).

Sannan bin Sa'ad meneruskan riwayatnya: ■'Rasulullyh s.a.w. lalu inenyc-
rahkan jubbah itu kepada Arab desa ladi. Beliau menyuruh siipaya dijahii
baginya jubbah yang lain. Rasulullah s.a.w. watal dan baju itu sedaiig di-
jahit'■ (3).
Dari Jabir, yang mengatakan: ''Rasulullah s.a.w'. masuk ko Icmpal kaii-
mah r.a. dan ia .sedang menggiling tepiing deiigan gilingan. la niomakai
pakaian dari bulu unta. Tatkala Rasulullah s.a.w. Tnemandaiig kepadanya.

(1) Dirawikiin Al-Hukhari U;m .Muslim.
(2) Hiidils iri icliih cliieriirBkiiii ihiliiilu.
(3) Menurut Al-lr:iqi. biikiin S.inniiii hiii Sii'ml. U'tiipi S;ili;il Inn Sn ,»l

DiriJjvikiir Abu Dawud dun Alli-1 biihnini
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beliau latu menangis dan bersabda:-

(Yaa Faathimatu! lajarra-’ii maraaratad-dun-ya li-na-’iimil-abadi).
Artinya; ”Hai Fatitnah! Teguklah kcpahitan dunia, untuk nikmat abadi”.
Maka diturunkan kepada Nabi s.a.w.;-

„ y y .

(Wa la-saufa yu’-thiika rabbuka fa-tardlaa).
Artinya: ”Dan nanti Tuhan engkau akan memberikan kepada engkau,
karcna itu engkau akan bersenang haii”, S. Adl-Dluha. ayat 5.
Nabi s.a.w. bersabda: ’’Bahwa di antara ummatku yang pilihaii, menurut
apa yang diberi-tahukan kepadaku oleh malaikat yang di langit. ialah
suatu kaum. Mereka ketawa dengan keras dari keluasan rahmat Allah
Ta'aia. Mereka menangis dengan cara rahasia {lidak secara keras) dari
ketakutan kepada azabNYA. Perbelanjaan mereka atas manusia itu ri-
ngan. Dan atas diri mereka itu sendiri berat. Mereka memakai pakain-
pakaian tua. Mereka mengikuti padri-padri (ar-ruhban). Jasmani mereka
di bumi dan hati mereka di sisi "Arasy" (1).
Inilah perjalanan hidup Rasulullah s.a.w. tentang pakaian. la meninggal-
kan wasiat kepada ummatnya umumnya untuk mengikut'inya. la ber-
s a b d a : -

!

(Man-ahabbanii fa!-yastanni bi-sunnaiii).
Artinya: "Siapa yang mencintai aku, maka hendaklah i
perjalananku (sunnahku)’’ (2).
Beliau s.a.w. bersabda;-

' ' s r . - r

la berjalan menurut

! V -
J w

(Alaikum bi-sunnatii wa sunnatil-khulafaa-ir-raasyidiina min-ba'dii, 'adl-
dluu-'aiaihaa bin-nawaajidzi).
Artinya: "Hendaklah kamu menurut sunnahku dan sunnah khalifah-khali-
fahku yang lurus sesudahku! Gigitlah (peganglah teguh-teguh) sunnah
dengan gigimu!” (3).

i t u

(I) Diravi'ikan Abuhakar bin Lai dari Jabir dengan i>rad dia'if.
(2) Tclah dilerangkan dahutu hadiis ini pada Bab Nikah.

Dirawikan Abu Dawud dan Al-Tirmidzi dan dipandangnya shahih
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A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n : -

\ . - A .

✓

(Qul in kuntum tuhibbuunal-laaha fat-tabi’uunii yuhbib-kumul-iaahu).
Artinya; "Katakanlah! Kalau kamu betul mencintai Allah, turutlah aku,
niscaya kamu akan dicintai oleh Allah”. S. All ’Imran, ayat 31.
Rasulullah s.a.w. mewasiaikan ’Aisyah r.a. khususnya, dengan bersabda:-

! ^ ♦ - r * - ' v - ' , . .

(In-arad-til-luhuuqa bii, fa-iyyaaki wa mujaalasatal-agh-niyaa-i wa laa
tanza-'il tsauban hactaa luraqqi-'tihi).
Artinya: "Kalau engkau ingin berhubungan dengan aku, maka awaslah
daripada duduk-duduk dengan orang-orang kaya! Dan janganlah engkau
membuka kain, sebelum waktu untuk engkau menampalkannya" (1).
Dihitung pada baju kemeja (qamish) Umar r.a. terdapat duabelas tam-
palan. Sebahagian daripadanya dari kuiit.
Ali bin Abi Thalib r.a. membeli kain dengan harga tiga dirham. Dipakai-
nya pada waktu ia menjadi khalifah. Dipotongnya dua lengannya dari dua
pergelangan tangan. Dan berkata: "Segala jenis pujian bagi Allah yang
memberi aku pakaian ini dari pakaian kemegahanNya”.
Ats-Tsuri dan lagi yang lain berkata: "Pakailah dari kain-kain, yang tidak
memasyhurkan engkau pada ulama-ulama. Dan tidak menghinakan eng¬
kau pada orang-orang bodoh”.
Ats-Tsuri berkata: "Seorang miskin melewati aku dan aku sedang shalat.
Maka aku biarkan, ia lewat. Seorang anak dunia melewati aku dan pada-
nya kain ini. Maka dia aku benci. Dan tidak aku biarkan ia lewat”.
Sebahagian mereka berkata: "Aku nilai dua helai kain Sufyan dan dua
sandalnya, dengan sedirham dan empat daniq” (2).
Ibnu Syibrimah berkata: "Yang terbaik kainku, ialah yang melayani aku.
Dan yang terburuk kainku, ialah yang aku melayaninya”.
Sebahagian salaf berkata: "Pakailah dari pakaian, apa yang mencampur-
adukkan engkau dengan orang-orang pasar. Dan jangan engkau pakai apa
yang memasyhurkan engkau. Lalu orang melihat kepada engkau”.
Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: "Pakaian itu tiga macam: semacam
bagi Allah.” Yaitu: yang menutupi aurat. Semacam bagi hawa-nafsu. Ya-
itu apa yang dicari oleh kelembutannya. Dan semacam lagi bagi manusia,
yaitu: yang dicari zatnya dan kebagusannya.
Sebahagian mereka berkata: "Siapa yang tipis kainnya, niscaya tipis aga-
manya”.

(1) Dirawikan At-Tirmidz: dan Al-Hakim dari 'Aisyah.
(2) Daniq nama ma(a uang. Satu dirham adalah enam daniq.
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Kebanyakan iilama labi'iii. harpa kaititiya di aniara duapuluh sampai lipa-
puluh dirham. Adalah Sulainian Al-Khavvash lidak mcmakai pakaian Id'ih
dari dua putonp. vailii: t^otu'iu [Wijiin^ dan kuin uininf; di bawahnya.
Kadang-kadang ia lipatkan ujunp kcnicja panjangnya kc alas kcpalanya.
Scbahagian salat bcrkata: "Pcrnuiiaan ibadah. iaiah pakaian. 1ersebut
pada hadits: "Tidak mcmpcrdulikaii lial pakaian iui lermasuk scbuhagian
d a r i i m a n " ( I ) .

I'crscbut pada hadits: “Siapa vang niL'iiinggalkan kain cantik. karcria mc-
rendahkan diri kcpada Allah Ta'ala dan mcnehendaki akan wajahNVA.
niscaya la bciliak alas Allah liahwa disiinpankan baginya dari barang ke-
ajatban sorga. dalam kha/anah pcrmala yakut” (2).
Ailah Ta'ala memirunkaii wahyu kcpada scbahagian nabi-nabiNYA: "Ka-
lakaidah kcpada auliaKU. bahwa increka janean memakai pakaian
musuh-nuisuhKl'! .langiin mcrcka masuk icnipai masuknya musuh-musuh-
KU! Lain mcrcka mcnjadi inusiihKl'. scbagaimana musiihKU iiu adalah
m u s u h K U " .

Rati' bin Khiidaij mcmandang kcpada Hisyr bin Marwan di ata.s niinbar
Kiifah. mcmbcri pciigaiaran. Lain Rati' bcrkaia: "Lihailah kepada amir-
mu. bahwa ia mcmbcri pcngajaran kcpada manusia. Dan pada dirinya
pakaian orang-orang t'asik. la mcmakai kain tipis".
Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah datang kcpada Abu Dzarr dalam pakai
annya dari kain kapas. Abdullah hin 'Amir mcmbicarakan tentang zuhud.
Lain Abu D/arr nicictakkan lapak-iangannya pada mulutnya. Dan ia kon-
tut. Abdullah bin 'Amir lalu marah. la mcngadukan kepada Umar r.a.
Umar r.a. mciiiawab: "I'ngkau licrbiiai salah sondiri. Engkau memper-
katakan zuhiid di hadapannya dcngan pakaian ini ".
Ali r.a.’bcrkata: "Allah Ta'ala mcngambil imam-imam petunjuk. bahwa
mcrcka herada dalam hal-ihwal manusia yang paling kurang. Supaya me-
rcka diikuti olch orang kaya dan tidak mcrasa hina orang miskin dengan
kcmisk inannya" .
lalkala Ali r.a. dicaci iirang icnlang kasar kain pakaiannya. inaka ia men-
jawah: 'Itii Icbih mcndckali kcpada inwadlu' dan Icbih layak untuk diikuti
oieh orang muslim".

Nabi s.a.w. mclarang dari bcrscnang-senang. Ia bcrsabda:
y ' ! ✓

( I n n a l i l l a a h i - ' i b a a d a n l a i s u u h i l m u t a n a ' - ' i m i m a ) .

Ariinya: "I3ahwa Allah Ta'ala nicmpunyai hamba-hamba yang mcrcka iiu

lidaklah nrang-orang yang bcrscnang-senang" (3).

<ll [>ir.iuik:in Ahni^il. Ihiiu J.in Uin-t.iiii. i n . i r fi i

(2) DiTiiwik.in At-Tirmul/i <l:in Ui|';iml;inj;iiy:i h;idiN h;iviii
(1 | D i rawik .m AhmaU dan M. i ' . i d / dan lc . - lah d i l c r jn i ; kan da tn i lu
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Terlihat Fudlalah bin 'Ubaid, rambutnya kusut-kusut. kakinya tiada ber-
alas. Dan dia itu wati negeri Mesir. I.alu orang bcrtanya kepadanya;
"Engkau amir. Mengapa engkau berbuat begini?".
Fudlalah bin 'Ubaid mcnjawab; "Kila dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari
bermewah-mewah. la menyuruh kita bahwa sewakiu-waktii lidak bcralas
kak i " (1) .

Ali r.a. berkata kepada 'Umar r.a.: "Kalau engkau mcnghendaki mcng-
ikuti dua teman engkau, maka tampallah baju kcmejamu. puiar balikkan
kain sarungmu. cucukkan kulit menjadi sandalmu dan makanlah dengan
tidak kenyang!” (2).

'Umar r.a. berkata: "Pakailah pakaian kain kasar! Jagalah diriniu dar
pakaian orang Ajam. kisra dan kaiser"
Ali r.a. berkata: "Siapa yang berpakaian dengan pakaian sesuaiu kaum.
m a k a d i a t e r m a s u k k a u m i t u " .

R a s u l u l l a h s . a . w. b e r s a b d a : -

✓. '/J ' . y o

✓ ” o

i

(Inna min syiraari ummatil-laziina ghud/-dzuu bin-na‘iinii yath-lubiiuna
alwaa-nath-tha-’aami wa-al-waanats-tsi-yaabi wa yalasyad-daquuna lil-
kalaami).

Artinya; "Sesungguhnya scbahagian dari ummatku yang jahat, iaiah: me-
reka yang diberi-makanan dengan yang cnak-enak. mcrcka mencari her
bagai macam warna makanan, berbagai niacam warna kain dan banyak
berbicara dengan tidak dijaga" (4).
Nabi s.a.w. bersabda:- ^ - /y ' s y '

(Izratul-mu’-mini ilaa-anshaafi saaqaihi wa laa junaaha- 'alaihi fiimaa bai-
nahu wa bainal-ka'-baini wa maa-asfalu min dzaalika fa fin-naari walaa

yan-dhurul-laahu yauma!-qi-yaamati iiaa man jarra i/.aarahu batharan).
Artinya: "Kain sarung orang mu’min, iaiah kepada pertengahan dua betis-
nya. Tidak mengapa di antara betis dan dua tumit. Dan di bawah dari itu.
maka dalam neraka. Allah tidak memandang pada hari kiamat kepada
orang yang menarikkan kain sarungnya dengan sombong” (5).

, )
^ ^ y

II) Dirawikan Abu Dawud. dengan isnad byik
(2) Yang dimaksud dengan dua leman iiu ialuh: NabI s.a.w
(3) Orang‘Ajam. iaiah: hukan omng Arab Kisra getar raja Parsi dan Kaiser geiar raja

R u m a w i .

(4) Dirawikan Alh-Thabram dan Abi Amanah dengan isnad dia- if.
(5) Dirawikan Malik, Ahu Dawud dan Iain-lain dari Abi Sa'id.

d a n A b u b a k a r r . a .
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Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tiada

yang memakai bulu dari ummatku. selain orang yang ria atau orang yang
dungu" (!)!
Al-Auza’i berkata: "Pakaian bulu dalam perjalanan jauh (bermusafir) itu
sunat- Dan katau di tempat sendiri ilu bid’ah”.
Muhammad bin Wasi’ masuk ke tempal Qutaibah' bin Muslim. Dan Mu¬
hammad itu memakai baju jubbah bulu (wol).
Outaibah lalu bcrtanya: "Apakah yang membawa engkau kepada baju
b c s i d a r i b u l u ? ” .

Muhammad b in Wasi ’ d iam. La lu Outa ibah berkata : "Aku bcrb icara

dcngan engkau dan engkau tidak menjawab pertanyaanku".
Muhammad lalu menjawab: "Aku tidak senang. bahwa aku mcngatakan
zuhud, lalu aku membersihkan diriku sendiri. Atau miskin, lalu aku ber-

syukur kepada Tuhanku".
Abu Sulaiman berkata: "Tatkala Allah mengambil Ibrahim menjadi
khalil, lA menurunkan wahyu kepadanya: "Bahwa tuiuplah aurat engkau
dari bumi!" Nabi Ibrahim a.s. tiada membuat dari setiap sesuatu, selain
satu. Kecuali celana, maka dibuatnya dua hclai. Apabila ia euci yang
satu, niscaya dipakainya yang lain. Sehingga tidak daiang kepadanya se-
sualu hal, melainkan selalu auratnya teriutup".

Ditanyakan kepada Salman A-Farisi r.a.: "Mengapa engkau tidak me¬
makai kain yang bagus?"
Salman Al-Farisi menjawab: "Apakah kiranya bagi seorang hamba dan
kain yang bagus! Apabila ia telah merdeka dari neraka. maka demi Allah,
ia telah mempunyai kain-kain yang tiada akan buruk untuk selama-lama-
nya".
Diriwayatkan dari Umar bin Abdul-aziz r.a., bahwa ia mempunyai baju
jubbah bulu dan pakaian bulu, yang dipakainya pada maiam hari, apabila
ia bangun mengerjakan shalat.
Al-Hasan Al-Bashari berkata kepada Farqad As-Sabakhi: "Engkau me-
nyangka bahwa engkau mempunyai kelebihan atas manusia dengan pakai¬
an engkau? Sampai kepadaku, bahwa kebanyakan isi neraka. ialah orang-
orang yang memakai pakaian secara munafik".
Yahya bin Mu’in berkata: "Aku melihat Abu Ma-awiyah Al-Aswad meng¬
ambil kain buruk dari dalam sampah. Dicueikannya, ditampalkannya dan
dipakainya. Aku lalu berkata: "Engkau dapat memakai pakaian yang
l e b i h b a i k d a r i i n i " .

Abu Ma-awiyah Al-Aswad menjawab: "Tidak mendatangkan melarat ke¬
pada mereka, apa yang menjadi musibah bagi mereka di dunia. Allah me-
nampalkan bagi mereka dengan sorga dari setiap musibah".

(t) Menuru( Al-lraqi. dia lak men|umpai hadils mi isnadnya
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Yahya bin Mu’in berbicara tentang musibah dan menangis.
Kepentingan ketiga: tempat tinggai, Zuhud mengenai tempal tinggal mem-
punyai juga tiga tingkat:
Yang leriinggi, ialah: bahwa ia tidak mencari tempat khusus bagi dirinya.
la merasa puas dengan sudut-sudut masjid, seperti orang-orang ash-shaf-
fah (1).
Yang menengah. ialah; bahwa ia mencari tempat khusus bagi dirinya. Se¬
perti pondok yang dibangun dari pelapah tamar atau buluh atau yang se-
r u p a .

Yang terendah, bahwa ia mencari sebuah kamar yang sudah dibangun.
Adakalanya dengan membeli atau menyewa. Kalau kadar luasnya tempat
tinggal sekadar hajat keperluan, tanpa lebih dan tak ada padanya perhias-

,niscaya kadar ini tidak mengeluarkannya dari penghabisan tingkat
zuhud. Kalau ia mencari yang kokoh bangunannya, yang dikapurkan,
yang lapang dan ketinggian atapnya lebih banyak dari enam hasta, maka

keseluruhan telah meiewati batas zuhud mengenai tempat ling-

a n

l a s e c a r a

gal
Perbedaan jenis bangunan ialah; dengan adanya dari kapur putih atau
buluh atau dengan lanah atau dengan batu bata. Perbedaan kadamya, ia¬
lah: dengan luas dan sempit. Dan perbedaan lamanya, ialah dengan di-
kaitkan kepada waktu. bahwa tempat tinggal itu kepunyaan sendiri atau
disewa atau dipinjam. Zuhud mempunyai tempat masuk pada semuanya.
Kesimpulannya, bahwa setiap apa yang dikehendaki karena darurat, maka
tiada sayogialah dilampaui batas darurat itu, Kadar darurat dari dunia itu
alat agama dan jalannya (menjadi perantaraan bagi agama). Apa yang
meiewati yang demikian, maka itu berlawanan bagi agama. Maksud dari
tempal tinggal itu menolak hujan dan dingin, menolak mata orang dan
kesakitan. Sekurang-kurang tingkatnya itu dimaklumi. Yang lebih dari-
padanya, maka itu kelebihan (tidak diperlukan). Kelebihan itu seluruhnya
dari dunia. Orang yang mencari kelebihan dan berusaha baginya itu. jauh
s e k a l i d a r i z u h u d .

Dikatakan. bahwa keadaan pertama yang lahir dari panjang angan-angan
sesudah Rasulullan s.a.w,. ialah: ad-iadriiz dan ac-lasy-yiid.
Yang dimaksud dengan ad-tadriiz. ialah; mencegah ulangan jahitan kain,
yang sudah dijahit dengan jahitan tipis (2).
At-iasy-yiid, ialah; bangunan dengan kapur pulih dan batu bata. Mereka
itu membangun dengan pelepah kurma yang tidak dibuang daunnya atau
dengan pelepah kurma yang dibuang daunnya. Tersebut pada hadits, bah-

(1) Mereka yaitu: shahabat-shahabal Nabi s.a.w. yang miskin. yang tidak mempunyai
tempal tinggal. Mereka tinggal di sualu tempal di masjid Nabi s.a.w. di Madinah.yang
sampai sekaraitg masih ada.

(2) Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Hakim.
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wa akan datang kepada manusia suatu zatnan, di mana mcreka menghiast
kainnya dengan ukiran-ukiran, sebagaitnana dihiasi kain sulera Yaman
dengan berbagai macam warna.
Rasulullah s.a.w. menyuruh Al-Abbas (pamannya) untuk membongkar
kamar yang telah dibangunnya dengan linggi (1). Nabi s.a.w. melalui
suatu kubbah yang tinggi, lalu bertanya: "Siapakah yang empunya ini?"
Mereka menjawab: "Kepunyaan si anu!"
Tatkala orang itu datang kepada Nabi s.a.w., maka bdiau berpaling dari
orang itu. Beliau tidak menerimanya seperti yang sudah-sudah. Orang itu
lalu bertanya kepada teman-tcmannya Icniang perobahan wajah Nabi
s.a.w. Maka diberitahukan kepadanya. Lalu ia pergi membongkar kubbah
I t u .

Rasulullah s.a.w, melalui tempat itu lagi. Tiada dilihatnya kubbah itu.
Maka diberi-tahukan, bahwa orang itu telah membongkarnya. Nabi s.a.w.
lalu berdo'a kepadanya dengan kebajikan.
A l - H a s a n A l - B a s h a r i r . a . b e r k a t a ; " R a s u l u l l a h s . a . w. w a f a t d a n b e l i a u t i ¬

dak pemah meletakkan batu bata di atas bata dan bambu di alas bam-
bu" (2).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

^ , , y A ' i > 4

!X>J>^ .cUJ'
^

\

✓

(Idzaa-araadal-laahu bi-’abdin syarran-ahlaka maalahu fil-maa-i wath-thii
ni).

Artinya: "Apabila Allah Ta'ala menghendaki akan kcjahatan pada se-
orang hamba, niscaya dibinasakanNYA harta orang itu dalam air dan
tanah" (3).
Abdullah bin Umar berkata: "Rasulullah s.a.w. melintasi tempat kami.
Dan kami sedang membual rumah bambu. Beliau lalu bertanya: "Apa
i n i ? " .

Kami menjawab: "Rumah bambu kami sudah rusak".

Beliau lalu menjawab: "Aku melihat urusan akan lehih cepai dan yang
demikian" (4).
Nabi Nuh a.s. membuat rumah dari buluh. Lalu diianyakan kepadanya:
"Jikalau kiranya, engkau bangun dengan tanah liat".

Nabi Nuh a.s. menjawab: "Ini banyak bagi orang yang akan mati".
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Kami masuk ke tempat Shafwan bin Mu-

hairiz dan dia daiam rumah buluh yang sudah mereng. Lalu diianyakan

(I) Dirawikan Alh-Thabram. hadii5, munqailiitpuiiis iwiadn^al
(2 ) f ) i r av» ikan Ihnu l l i bban dan Abu N . i ' im . had io ( i i u r \ , i ! .

(.1) Dirawikan Abu Dawud dan'Aisyah. donjiaii isii.ii) baik.
(4 ) D i raw ikan Abu Dawud dan A t r i rn i i d / i dan ( l i panda i ip i i ya ^h , lh l l l .
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kepadanya: ’’Bagaimana jikalau engkau memperbaikinya?".
la menjawab; ’’Berapa banyak orang sudah mati dan rumah ini tenis ber-
diri dalam keadaannya ini”.
Nabi s.a.w. bersabda:-

(Man banaa fauqa maa yakfiihi kullifa an-yahmi!ahu yaumal-qiyaamati).
Artinya: Siapa yang membangun di atas apa yang mencukupi baginya.
niscaya ia diberatkan bahwa membawa bangunan itu pada hari kia-
mat" (1),
Tersebut pada hadits;-

(Kullu nafaqatin lil-’abdi yu’-jaru- 'alaihaa iilaa maa- anfaqahu fil-maa-i
wath-thiini),

Ariinya: ’’Setiap nafakah bagi hamba akan diberi pahaia padanya, selain
apa yang dinafakahkannya (dibelanjakannya) pada air dan tanah” (2).
Mengenai firman Allah Ta’ala:

■1^

(Tilkad-daarul-aakhiratu naj-'aluhaa iil-ladziina laa yuriiduuna 'uluwwan
wa laa fasaadan).

Artinya: ’’Kampung akhirat itu Kami berikan kepada mereka yang tidak
hendak berbuat sewenang-wenang dan bencana di muka bumi”. S. Al-
Qasbash, ayat 83.

Bahwa yang demikian itu, ialah ingin jadi kepala dan menyombong pada
bangunan.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

(Kullu binaa-in wabiialun-'alaa shaahibihi yaumal-qi-yaamati iliaa maa-a-
kanna min harrin wa bardin).
Artinya: "Setiap bangunan itu bencana atas yang punya pada hari kiamat,
.selain apa yang menutupkannya dari panas dan dingin".(3).

(l) Dirawikan Ath-Thabram dari Ibnu Mas-'ud dengan isnad lerputus.
(2) Dirawikan Ibnu Majah dari Khabab bin AI-Arat. dengai
(3) Dirawikan Abu Dawud dari Anas dengan isnad

isnad bagus.
yang baik.

2 5 8



Nabi s.a.w, bersabda kepada orang yang mengadu kcpadanya lenlang
sempit icmpai tinggalnya:

(It lasi’-fis-samaa-i).

Artinya: ’’Beriapanglah di langil!". Arlinya: cli sorga. (1).
Umar r.a. melihai pada jalan Syatn (Siria) ke sebuah mahligai. yang di-
bangun de'ngan kapur putih dan bam bata. Beliau lalu bcrtakbir dan
barkala: ’Tidaklah aku menyangka bahwa ada pada ummat ini. orang
yang membangun bangunan Haman bagi Faraun". Yakni kata Faraiin:

(Fa-au(iid lii yaa-haa-maanu-'alai-thiini).
Ariinya: "Hai HamanI Nyalakanlah api (buat membakar) tanuh liat iiniuk
aku". S.Al-Qashash. ayat 38. Yang dimaksudkan. ialab; baiu bata.
Dikatakan. bahwa Faraun. ialab; orang pcrtama yang membangun dengan
kapur putih dan batu bata. Orang periama yang mengerjakannya. ialab
Hanian. Kemudian. keduanya ini diikuti oleh orang-orang sombong yang
lain. Dan inilah yang dikatakan; keclokan.
Scbabagian ulama salaf melibat sebuab mcsjid jami' di sebabagian kota-
kota hesar. Lalu mcngatakan; "Aku ketahui masjid ini dibangun dari
pelepab kurma dan bambu. Kemudian. aku mclibatnya dibangun dengan
lanah liat. Kemudian. aku mclibatnya sekarang dibangun dengan batu
bata. Maka adalab yang empunya pelepab kurma itu lebib baik daripada
yang punya lanah liat. Dan yang punya lanab liat itu lebib baik daripada
yang punya batu bata".
Pada kalangan ulama salaf ada orang yang membangun rumahnya bebe-
rapa kali sclama umurnya. karena tidak kuat bangunannya. pendek angan-
angannya dan zuhudnya pada mengualkan bangunan.
Di antara mereka ada orang. apabila ia mengerjakan hajji aiau berperang.
niscaya ia cabut rumalinya alau diberikannya kepada tetangganya. Apabila
ia kembali. lalu diminlanya kembali.
Adalab rumab mereka dari rumpui hilalang dan kulii. Yaiiu: adat kehi-
asaan orang Arab sekarang di negcri Yaman. Tinggi bangunan atapnya
setinggi berdirinya dan lapang.
Al-Hasan berkata: "Adalab aku apabila aku masuk ke rumab Rasuluilah
s.a.w. aku pukul dengan tanganku lotcngnya".
'Amr bin Dinar berkata; "Apabila hamba itu meninggikan bangunan di
atas cnam hasta. niscaya ia dipanggil oleh malaikat: "Mau kemana. hai
orang yang lebib fasik dari orang-orang fasik?".
Sufyan melarang dilihat bangunan yang kokoh kuat. la mcngatakan:
"Jikalau tidaklah manusia melihai kepada apa yang dibangun mereka

(1) Dirawikan Abu Dawud dari A!-Yasa’ bin Al-Mughirah. isnadnya Icmah.
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dengan kokoh kuat. Maka melihat kepadanya itu menolong kepada
pembangunannya".
Al-Fudlail bin ’IsyadI r.a. bcrkata: "Aku sesungguhnya tidak heran
kepada orang yang membangun dan meninggalkannya. Akan tetapi, aku
heran kepada orang yang memandang kepadanya dan ia tidak mengambil
ibarat apa-apa”.
Ibnu Mas’ud r.a. berkata: "Akan datang suatu kaum yang meninggikan
tanah liat dan merendahkan agama. Mereka memakai kuda Rumawj.
Mereka mengerjakan sembahyang kepada qiblatmu. Dan mereka mati
lidak alas agamamu".
Kepenlingan keempai: perabot rumah. Zuhud mengenai perabot juga
bertingkal-tingkat. Yang paling linggi, iaiah keadaan nabi Isa Al-Masih

Rahmat Allah dan kesejahteraan kepadanya dan kepada setiap hamha
yang pilihan. Karena tidak ada bersama nabi Isa a.s.. selain sisir rambut
dan kendi air. la melihat orang menyisirkan janggutnya dengan anak-jari.
lalu diberikannya sisir. Dan ia melihat orang lain meminum dari sungai
dengan dua tapak-iangannya, lalu diberikannya kendi air.
Inilah hukumnya setiap perabot rumah. Bahwa yang dikehendaki, iaiah
untuk maksudnya. Apabila tidak diperlukan, maka itu bencana pada
dunia dan akhirai. Apn yang tidak diperlukan. maka dipendekkan kepada
sesedikit tingkat. Yaitu: tembikar pada setiap apa yang memadai tembikar
padanya. Tidak diperdulikan bahwa tepinya sudah pecah. apabila berhasil
maksudnya.
Tingkat yang dilengah-lengah. iaiah: bahwa ia mempunyai perabot rumah
sekedar hajat. yang shah padanya. Akan tetapi. ia mempergunakan salu
alat pada beberapa maksud. seperii: orang yang ada padanya piring. di
mana ia makan pada piring ilu. la minum pada piring itu. Dan ia mcnjaga
benda lain dalam piring itu. Adalah ulama salaf menyukai satu pcrkakas
pada beberapa hal. untuk meringankan.
Tingkat yang terendah, bahwa ia mempunyai perkakas menurut bilangan
setiap keperluan. dari jenis yang menurun dan buruk. Kalau lebih
mengenai bilangannya atau pada bagus jenisnya. niscaya ia keluar dari
semua piniu zuhud. Dan cenderung kepada mencari kelebihan.
Hendaklah diiihat kepada perjalanan hidup Rasutullah s.a.w. dan perja-
lanan hidup para shahabal. Ridia Allah kiranya kepada mereka sekalian.
'Aisyah r.a. berkata: "Adalah tempat tidur Rasulullah s.a.w,. di mana
beliau tidur padanya itu kulit, yang isinya sabui kurma". (I).
Al-Fudlail berkata: "Tidak ada tikar Rasulullah s.a.w.. selain baju
panjang yang dilipatkan. Banialnya dari kulit. yang isinya sabut kurma".

a . s .

(2).

(1) Dirawikan Abu Dawud dan Al-Tirmidzi. katanya: hasan shahih.
(2) Dirawikan At-tlmiidzi dari Hafshah.
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Diriwayatkan. bahwa Umar bin Al-Khatiab r.a. masok ke lempai Rasul-
ullah s.a.w. Dan beliau scdang tidur alas tcmpat lidur. yang clialaskan
dengan pelcpah kurma. Umar lalu duduk. maka dilihatnya bekas pelepah
kurma pada lembungnya s.a.w. Lain berciicuranlah air mala Umar. Maka
Nabi s.a.w. hcrianya kepadanya: "Apakah yang membawa cngkau
menangis. wahai putera Al-Khattab?".
Umar r.a. menjawab: "Aku teringal kepada kisra dan kaiser dan apa yang
bagi keduanya dari kcrajaan. Dan aku leringat kepada engkau. Dan eng-
kau ill! kekasih Allah, pilihanNYA dan iitusanNYA. lidur di alas lempai
tidur yang dialaskan dengan pelepah kurma".
Nabi s.a.w. menjawab:

(A maa lar-dlaa. yaa-'Umaru an lakiiuna lahumad-dun-ya wa lanal-aakhi-
r a i u ) .

Arlinya: "Apakah engkau tidak senang. wahai Umar, bahwa bagi
keduanya itu dunia dan bagi kita akhiral'.’".
Umar r.a. menjaveab: "Ya. senang. wahai Rasulullahl".
Nabi s.a.w. lalu menyambung; "Maka demikianlah seperli yang demi-
kian". (1).

Sctjrang laki-laki masiik ke lempai Abi Dzarr. Orang itu melihal ke sana
kemari dalam rumah Abi D/arr. I.alti ia berianya: "Hai Abi Dzarr! Aku

tidak melihal dalam rumah engkau harla-benda dan iain-laiii dari perabot
r u m a h " .

Ab i Dzarr menjawab: "Kami n iempunvai rumah vang karn i arahkan

kcparlanya harta-benda kami. yang haik-haik".
Laki-laki itu mcnyahul: "Bahwa lak boleh tidak dari harta-benda. selama
engkau masih di sini".
Abu Dzarr lalu menjawah: "Bahwa Yang Pun\a tempai. l idak mening-

galkan kita pada tempatNYA".
Tatkala ‘Umar bin Sa’id amir negori Homs datang kepada I'mar r.a.. lalu
Umar r.a. bertaina kepadanya: "Apa yang ada pada kanui dari dunia'.’".
‘Umair bin Sa'id menjawab: "Padaku tongkai yang aku bertekan padanva.

Aku bunuh dengan tongkai itu ular kalau aku jumpai. Padaku karung
kulit, yang aku bawa padanva makananku. Padaku piring, yang aku ma-
kan padanva. Aku basuh dengan piring itu kcpalaku dan kainku. I’adaku
tempat mencuci, yang aku bawa di dalamnya minumanku dan air bersueiku
bagi shalut. Maka lidak adalah sesudah ini dari dunia. Itu adalah mengi-
kuti bagi apa yang ada padaku".
Umar r.a. lalu menjawab: "Benar engkau! Kiranva Allah nienciirahkan
lahmal kepada engkau".

(I) Disepakati hwayatnya oleh Al-Bukhari dan Muslim.
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baru. Dan yang sudah-sudah adalah Nabi s.a.w. tidur di atas baju panjang
yang dilipatkan. Maka selalulah Nabi s.a.w. berbalik-balik pada malam
ilu. Pada waktu pagi hari, bdiau bersabda kepada ’Aisyah r.a.;

"‘K’' r' -■ y'-'"■.'-‘'A ''('■'i » ?

(A-’iidil-’abaa-atal-khalaqata wa nahhii haadzal-firaa-sya-’annii qad-as-
haranial-lailata).

Artinya; "Kembalikanlah baju panjang yang buruk iiu dan pindahkanlah
likar ini daripadaku. Semalam-malanian aku lidak bisa tidur" (1),
Dcmikian juga. pada sualu maiam. dibawa kepada Rasulullah s.a.w. lima
atau enam dinar. Maka pada malam itu uang tersebui bersama Rasulullah
s.a.w. Semalam-malaman beliau tidak dapat tidur. Sehingga dikcluarkan-
nya pada akhir maiam. ’Aisyah r.a. berkata: "Ketika itu baru Rasulullah
s.a.w. dapat tidur. Sehingga aku mendengar dengkurnya. Kemudian.
b e l i a u b e r s a b d a :

c
r.

(Maa dhannu Muhammadin bi-rabbihi lau laqial-laaha wa haadzihi-
’ indahu).

Artinya: "Apakah persangkaan Muhammad kepada Tuhannya, jikalau ia
menemui Allah dan ini ada padanyii’’.(2).
Al-Hasan berkata: "Aku mendapati tujuhpuluh orang-orang pilihan. yang
tidak ada hagi seseorang mereka, selain kainnya. Dan tidak dileiakkan
kain oleh .seseorang mereka sekali-kali di antaranya dan biimi. Apabila ia
mau tidur. niscaya dengan langsung bumi tersentuh dengan lubuhnya.
Dan diletakkannya kainnya di atas dirinya".
Kt’peniingari yang kelima: perkawinan. Orang-orang yang mengaiakan
berkata: "Tiada mempunyai arti bagi zuhud lenlang pokok perkawinan
dan lentang banyaknya perkawinan. Kepada yang demikian itu. berpen-
dapat Sahal bin Abdullah, la mengatakan: "Penghulu orang-orang zuhud
(3) menyukai kepada kaum wanita. Maka bagaimana kita berzuhud pada
w a n i t a - w a n i t a i t u ' . ’ " .

Dan menyetujui atas ueapan yang demikian, Ibmi Uyaiiiah. yang menga¬
takan: "Adalah shahabat yang paling zuhud. ialah Ali bin Thalib r.a. la
mempunyai empat isteri <lan hampir sepuluh budak wanita".
Yang benar. ialah apa yang dikaiakan olch Abu Sulaiman Ad-Darani r.a.
Karena ia berkata: "Setiap apa yang niengganggu engkau daripada Allah.

( ! ) D i r a w i k a n I b n u H i b b a n .

(2J Dirawikan Ahmad dari 'Aisyah r.a. dengan isnad hasan.
(3) Penghulu orang-orang Zuhud itu. ialah Rasulullah s.a.w.
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baik isteri. harla aiau anak, maka adalah itu tercela bagi engkau, Dan
wanila ilu kadang-kadang mengganggu daripada mengingati Allah”.
Menyingkapkan kebenaran tentang perkawinan. iaiah: kadang-kadang
membujang itu lebih ulama pada scbahagian hal-ihwal, sebagai telah
diterangkan duhulu pada Kiiub Perkawinan. Maka meninggalkan perka¬
winan itu termasuk zuhiid. Dan dimana perkawinan itu lebih ulama uniuk
menolak nafsu-syahwat yang mengerasi, maka perkawinan ilu wajib.
Maka bagaimana meninggalkan perkawinan itu termasuk zuhud? Kalau
lidak ada pada orang itu bahaya, baik pada meninggalkan perkawinan
atau pada mengerjakannya. akan tetapi meninggalkan perkawinan itu,
karena menjaga dari kcccnderungan halt dan jinaknya kepada wanita, di
mana ia terganggu dari mengingati Allah, maka meninggalkan perkawinan
i l u t e r m a . s u k / u h u d .

Kalau ia tabu, bahwa wanita tidak mengganggunya dari mengingati Allah,
akan tetapi. ia meninggalkan yang demikian. karena menjaga dari kela-
zatan memandang ,ketiduran bersama dan persetubuhan, maka tidaklah
sckali-kali ini termasuk zuhud. Bahwa anak itu dimaksudkan bagi
kekalnya ketiirunan dan membanyakkan ummai Muhammad
termasuk sebahagian dari pendekatan did kepada Allah.
Kelazatan yang dipcrolch manusia mengenai yang termasuk sebahagian
dari darurat bagi wujudnya itu tiilaklah mcndaiangkan melarat baginya,
apabila hukan kelazatan ilu yang dimaksud dan yang dicari. Dan ini
seperti orang yang meninggalkan makan roti dan miniim air, karena
menjaga dari kelazatan makan dan minuni. Dan tidaklah yang demikian
ilu termasuk zuhud sedikit pun. Karena pada meninggalkan yang demi¬
kian itu kerusakan bagi badannya. Maka seperti demikian juga tentanc
meninggalkan perkawinan iui puiusnya keturiman.
-Maka tidak boieh meninggalkan perkawinan karena perkawinan
sendiri. tanpa takut akan bahaya yang lain. Dan ini sudali pasii yang di¬
m a k s u d k a n o l e h S a h a ! A t - T u s t u r i r . a .

s . a . w . k a w i n .

s .a .w. , yang

I t u

D a n k a r e n a i i u t a h . R a s u l u l l a h

Apahila ini sudah telap. maka siapakah yang keadaannya itu sama dengan
k e a d a a n R a s u l u l l a h s.a.w.. tentang lidak mengganggunya oleh banvak
isteri? Tidak terganggu liati dengan kepentingan isteri dan pcrbelanjaan
kepada niercka. Maka tidak ada makna bagi zubudnya pada wanita-
wanita itu. karena takut dari semata-mata kelazatan hersetubuh dan

memandang. Akan tetapi bagaimana lergambar yang demikian. bagi selain
nabi-nabi dan wali-wali'.' Kebanvakan manusia terganggu oleh hanyaknya
isteri. Maka sayogialah ia meninggalkan pokok, jikalau mengganggukan
kepadanya. Jikalau tidak mengganggukannya dan ia takut dari terganggu
oleh banyaknya isteri atau kecantikan wanita, maka hendaklah ia kawin
seorang wanita yang tidak cantik. Dan hendaklah ia menjaga hatinya pada
yang demikian.
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m I h I i .

i M i i i i k

'■ / . u h i i d i c n l a i i c w a n i l a .h i r r k a l a :Abu Sutaiman Ad-Darani r.a.
bahwa ia mcmilih waniia yang hina aiau vaiini. dari wanira vanu
clan biTbangsa".
Al-Junaid r.a. bcrkaia:

lialiiiya li<iak cliguni;^u oleli liga ju-ikaia
kcadaannya. Vailii; hcnisaha. nwiicun luirlils dan kawm.
Al-.liin.iici r.a beikala: "Akii Mikai hagi oiang shiili. tiahwa la
mcmilis dan lidak memb.ica. kaicna yang demikian iiu meiighim))unkan

■‘.!\ku Mika bagi imiiid \ana iseimula.m b.iliwa
Kaiau lidak. niMay.i bombali

t i d a k

!aiigan-angannya
Apabila iclali nyaia bahwa kda/aian kawin im seix-rii kela/aian maknn.
niaka ap.a yang inengganggunya danpada niengingan AM.ih. niMaya ilu
M.-mua dijaga pada yang dua ilu.
Kopcnlin̂ wi >wig k.-enimu laiah apa yang incnpidr wâ ilah (jalaMl kepacla
van" lima ilu. Yaiui: huno dan kanciidhan.
Adapim kcmv̂ ohan. maka ailinya. ialah: im-mdiki ban numisia dvngan
nifiican lempai dalani halt inamisia iiii Siijiaya ia sampai dengaii yang
dcinikian. kepada mcniperok-h pcilolongan pada inaksuci-makMidnya d.m
petbiiaian-peibtiaianuya Seliap orang yang tidak manip.i berdnt bendiri

meim-r lukan kepada orang yang
krmPgahan

Kaic-na kalai i ia bdak

keperliiannya dan >.i
ia me me Ihikaii -sud.jh paiii- kep.ida

pada semiia

iiK'layaninya. nisvaya
(kcdionnatan) dalam haii yan.g iiK-layaiiinya

mempiiiivai tcmpal dan pcngliargaan dalam liaii pdayaiinya. iiisciiya pcia-
mi lidak mau nielavaninvH. Dan adanya pengliargaaii dan lenipal da-

baginya permiilaan
l i d a k d a l a m .

\ a n

lam hali ilulali. yang din.amakaii: kfmiX‘iho>i. Dan im
ia bcrkehinjiitaii kepada juraiig

di nekdiliiig yaiie dilarang. niscaya akan laiiih
yang dekat. Akan telapi.
Siapa \ang bcrmain-main
kc dalaii i i iya.

liutiwa diperliikaii kepada lenipai dalam liaii nianii«.ia. adakalanya kaiena
latikaii inanlaai aiaii karen.i lolakaii inelaral aiau kdiena kelepa«.an d.iii
k c / a l i m : i n .

Adapun manr.iai. maka lidak memerhikan kepada haria. Bahwa utang
yang melayam dviigan iipah. akan iiU'layani. walau pun orang yang meng-
upaiikan mi l.ik a.Ia iiilai (kadar> luida yang melayaninya. Hanya di|ia-
lukan kepada keme"ahan ())enghargaan) dal.ini hati orang y.ing iiielayaiii
lanpa upnii.
Adapim loiakan melaral. maka kaienaiiya diperliikan kepada kemegalian
dalam sualu negeri. vang lidak sempiini.i keadilan padanya Aiau i.i ber-

D a n i a l i d a k m a n i p i i m e n o -
l i a l i

ada d i . i i i l a ra l e langga yang mengamaya inya
meieka. selain deiigan memperokdi lempai dalamlak ke jahaia i i

iiicieka. Alan memperoleli lenipai di sisi stilian (peiiguabal.
Kadar keperluan pada kcmegaliaii mi. lidak dapai dilentukan. Lehih-lebih
apabila bercampur kclakulan padanya dan biiruk saiigka dengan akibal-
a k i b a m v a .
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Orang yang terjerumus dalam mencari keniegahan (penghargaan orang)
itu berjalan pada jalan kebinasaan. Akan tetapi, hak orang 7,uhud. ialah:
tidak berusaha sekal i-kai i untuk mencari (empal dalam hati 

Kesibukannya ialah dengan agama dan ibadah. yang mcnycdiakan baginya
tempat dalam hati manusia. yang akan menoiakkan kcsakitan daripada-
nya. walaupun ia berada di antara orang-orang kafir. Maka bagaimana
pula, bila ia di antara orang-orang Islam?
Adapun sangka waham dan taksiran-taksiran yang mcmcriukan kepada
pcrlambahan pada keniegahan. di atas yang sudah hcrhasil, tanpa usaha.
maka itu sangka-sangka waham yang bohong. Karena, siapa yang mencari
kemegahan juga tidak tcriepas dari sembarang kcsakitan pada scbahagian
hal-keadaan. Maka pengobatannya dengan menanggung dan sabar itu
lebih utama dari pengobatannya dengan mencari kemegahan.
Jadi,

m a n u s i a .

mencari tempat dalam hati manusia. tidaklali sckali-kali
Yang sedikit daripadiinya mengajak kepad

m u d a h .

yong banyak. Keganasannya
lebih berat dan keganasan khaniar. Maka hcndaklah dijaga dari sedikitnya
dan banyaknya!.

Adapun harta. maka itu penting (daruri) dalam penghidupan. Yakni; yang
sedikit daripadanya. Kalau ia pengusaha. maka apabila ia berusaha untuk
hajat keperluan harinya itu. niscaya sayogialah ia meninggalkan usaha.
Sebahagian mereka. apabila telah mengusahakan dua biji. lulu
kat karung barangnya dan berdiri. tidak hekerja lagi.
Inilah syarat zuhiid. Kalau melewati yang demikian. kepada yang mema-
dai baginya lebih banyak dari setahun. maka ia telah koluar dari batas
orang-orang zuhud yang leniah dan yang kuat. Kalau ia mempunyai harta-
banda dan tidak mempunyai keyakinan yang kuat pada tawakkal lalu
dipegangnya sekadar yang mencukupi faedahnya untuk satu tahun, maka

tidak keluar dengan kadar itu dari zuhud, dengan syarat bahwa la ber-
sedekah dengan setiap yang berlebihan dari yang mencukupi setahun.
Akan tetapi, ia termasuk orang zuhud yang lemah. Bahwa .syarat tawakkal
pada zuhud itu seperti yang disyaratkan oleh Uwais Al-Oarni r.a. Maka
tidaklah ini lennasuk sebahagian dari orang-orang zuhud.
Kata kami. bahwa ia keluar dari batas orang-orang zuhud. yang kami
maksudkan, ialah. bahwa: apa yang dijanjikan bagi orang-orang zuhud di
negeri akhirat. dari kedudiikan-kedudukan yang lerpuji. tiada akan di-
perolehnya. Kalau bukan demikian. maka nama zuhud kadang-kadang
tidak berpisah dengan dia. dengan dikaitkan kepada yang dizuhudkannva
dari kelehihan dan kebanyakan.
Urusan orang yang menyendiri pada semua itu lebih ringan dari urusan
orang yang bersandar kepada orang lain. Abu Sulaiman berkata: ’'Tiada
sayogialah seorang laki-laki memaksakan keluarganya kepada zuhud
Akan tetapi, mengajak mereka kepadanya, Kalau mereka memperkenan-

m e n g a n g -

l a
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kannya. Dan kalau tidak, ia tinggalkan mereka dan ia berbuat scndiri apa
yang dikehendakinya.
Maksudnya, bahwa penyempitan yang disyaratkan atas orang yang zuhud
itu chusus kepadanya. Dan tidak harus yang demikian atas keluarganya.
Ya, tiada sayogianya bahwa ia mengwajibkan mereka juga pada apa yang
keluar dari batas yang sedang. Dan hendaklah ia mempelajari dari Rasul-
ullah s.a.w., ketika beliau meninggalkan rumah Fatimah r.a. dkebabkan
tirai dan dua gelang pcrak. Karena yang demikian itu termasuk pcrhiasan.
Tidak termasuk hajat keperluan.
Jadi, apa yang diperlukan oleh manusia dari kemegahan dan harta, tidak-
lah termasuk yang perlu diingati. Akan tetapi. yang lebih dari hajat-ke-
perluan itu racun yang menibunuh. Dan menyingkalkan di atas yang
darurat itu obat yang bermanfaat. Dan diantara keduanya itu tingkai-
tingkac yang menyerupai satu dengan lainnya. Apa yang mendekati ke-
pada kelebihan, walau pun bukan racun yang membunuh, maka itu men-
datangkan melarat. Dan apa yang mendekati kepada darurat. walau pun
bukan obatyangbermanfaat, akan tetapi sedikit melaratnya. Racun itu
dilarang mcminumnya. Dan obat itu perlu dipakai. Di antara keduanya itu
unisan yang menyerupai satu dengan lainnya. Siapa yang hati-hati, maka
sesungguhnya ia hati-hati bagi dirinya sendiri. Dan siapa yang
menganggap mudah, maka sesungguhnya ia menganggap mudah atas diri¬
nya sendiri. Siapa yang melepaskan diri. demi kepentingan agamanya,
meninggalkan apa yang meragukannya kepada yang tidak mcragukannya
dan mengembalikan dirinya kepada darurat yang sempit itu. maka dia
adalah orang yang berhati-hati. Dan sudah pasti. dia termasuk golongan
yang terlcpas dari kebinasaan.
Orang yang menyingkatkan atas kadar darurat dan yang penting. tidaklah
boleh dikatakan ia condong kepada dunia. Akan tetapi. kadar yang demi¬
kian dari dunia adalah itu agama. Karena dia itu syarat agama. Dan syarat
itu termasuk dalam jumlah yang disyaratkan. Menunjukkan kepada yang
demikian. apa yang dirawikan bahwa Nabi Ibrahim Al-Khalil a.s. mem-
punyai hajat keperluan. Lain ia pergi kepada temannya mcminta berliu-
tang akan sesuatu. Teman itu tidak mau memperhutangkannya. Ia lalu
kembali dengan hati yang duka. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu
kepadanya: "Jikaiau engkau mcminta kepada KEKASIH engkau. niscaya
IA memberikan kepada engkail".
Nabi Ibrahim a.s. berkata: "Wahai Tuhanku! Aku mengerti akan cercaan

Engkau kepada dunia. Maka aku takut meminta sesuatu dari dunia
kepada Engkau".
Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Ibrahim a.s.:
keperluan kepada dunia".
Jadi. sekadar hajat keperluan itu termasuk agama. Dan dibalik itu bahaya
bagi akhirat. Dan itu pada dunia juga seperti yang demikian. Dikeiahui

’ T i d a k l a h a d a
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oleh orang yang mencoba hal-ihwal orang-orang kaya dan apa yang di-
alami mereka dari percobaan pada mengusahakan harta, pada mengum-
pulkannya, memeliharakannya dan menanggung kehinaan padanya. Peng-
habisan kebahagiaannya, iaiah: bahwa discrahkannya kepada ahli waris-
nya. Maka mereka memakannya. Kadang-kadang adalah mereka musuh-
nya. Kadang-kadang dengan harta itu mereka berbuat perbuatan maksiat.
Maka adalah dia yang menolong mereka kepada maksiat.
Karena itulah, diserupakan orang yang mengumpulkan dunia dan menu-
ruli hawa nafsu dengan u!at sutera. Senantiasa ia menenun atas dirinya.
dalam keadaan hidup. Kemudian. ia bermaksud keluar. Maka tidak diper-
olehnya jalan yang melepaskannya. la mati dan binasa dengan sebab per-
buaiannya. yang dikerjakannya sendiri.
Maka seperti yang demikian, seiiap orang yang menuruti hawa-nafsu
dunia. la menghukum atas haiinya dengan rantai-ramai, yang mengikat-
kannya dengan apa yang diingininya. Sehingga menampak padanya rantai-
rantai itu. Laiu ia dikungkung oleh harta, kemegahan. isteri. anak.cacian
musuh. berbuat ria teman-teman dan Iain-lain keberuntungan dunia.
Kalau terguris kepadanya, bahwa ia telah bersalah pada yang demikian.
lalu ia bermaksud keluar dari dunia. niscaya ia tidak mampu. la melihat
hatinya terikat dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu, yang tidak
mampu ia memutuskannya. Kalau ia tinggalkan seorang kekasih dari ke-
kasihnya. dengan pilihannya sendiri. niscaya hampirlah dia membunuh
dirinya dan berusaha pada kebinasaannya. Sampai diceraikan oleh
Malakul-maut di antara dia dan semua kekasihnya dalam sekejap. Maka
tinggallah rantai pada hatinya. yang tergantung dengan dunia, yang telah
hilang baginya dan di belakangnya. Rantai-rantai itu menarikkannya ke¬
pada dunia. Kuku-kuku Malakul-maut sudah tergantung dengan urat hati¬
nya. yang menarikkannya ke akhirat. Maka adalah hal-ihwalnya yang
termudah ketika mati. bahwa adii ia seperti seorang yang menggergaji
kayu dengan gergaji.
Diceraikannya salah satu tepinya dari yang lain dengan menarik-narikkan
dari kedua pihak. Orang yang menggergaji dengan gergaji, menempalkan
kepedihan pada badannya. Dan haiinya merasa sakit dengan yang demi¬
kian. dengan jalan berseraya (berjalan) dari mana ada bekasnya. Maka
apa sangkaan engkau dengan kesakitan. yang mungkin pertama-tama dari
jantung halt, yang khusus dengan dia. Tidak dengan jalan berseraya
kepadanya dari yang lain.
Inilah azab pertama yang didapatinya. sebclum apa yang dilihalnya. dari
pcnyesalan ketiadaan tempat dalam sorga yang tertinggi dan di samping
T u h a n R a b b u l - ' a l a m i n .

Dengan membawa diri kepada dunia itu menghijabkan (menjadikan
dinding) daripada bertemu dengan Allah Ta'ala. Pada hijab (dinding) itu
mengerasilah ke atasnya neraka jahannam. Karena neraka itu tidak m e -
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niicrasi. selain alas orany yan^ iciilinciing (niahiiib), Allah Ta'aia hcrlir-
m a n :

<^or -
YV-^O-

(Kallaa innahum-'an rahhihim yauina-icl/iii la-mahjiiiihuuiia. isiimina inna-
hum ia-shaali i l- jahiimi).

Arlinya: "Jangan! Sesungguhnya mercka ilihari ilii icnlincling ilari Tuhan-
nya. Seterusnya mereka sesiingguliina masuk kc ilalani noraka”. S.AI-
M u i h a f fi fi n . a v a l 1 5 - 1 6 .

Diaturkan a/ab dcngan neraka. alas pcdihiua Icrdiiuling. I’cdihnva Ivr-
dinding ilu mcmadai. lanpa diatasnya neraka. Maka hagaimana apabila
dikaitkan atasnya neraka kepadanya? Kita bermohon kepatia A\llah
Ta'aia. bahwa lA menetapkan pada pendongaran kiia, akaii apa vang di-
lahirkan dalam perasaan lakui Rasiilullah s.a.w.. di mana dikalakan
kepada Nabi s.a.w.: "Kasihilah apa vang engkau kaNihi, maka ‘Ncsungguli-
nya engkau akan berpisah dcngan dia".(l).
Dalam makna apa vang lelalt kami scbulkan dart cimtoh, ialali kaia \c-
o r a n g p e n y a i r :

Kepavahan seperti ulal siiicra.
\ane be r i enun se la lu rnasa .

Da lam kesed ihan i a b i nasa .

di icngah-icngah apa yang ia pcncniinnya.
Tatkala tclah tersingkap bagi para aulia Allah Ta'aia. bahwa haiiiba iUi
membinasakan dirinva dcngan pcrbuaian-pcrbualanina dan karena nicnu-
ruti hawa-nafsunva. sehagainiana ulal sulera membinasakan dirinva, lain

mereka meninggalkan dunia dengan eara kcscluruhaii. Seliingga Al-llasan
berkata: "Aku melihat tujuhpuluh orang syahid dalam perang Hadar.
pada apa yang diholalkan oleli .Allah bagi mereka iiu lebih /uhud daripada
kamii. pada apa yang diharamkan (rich Allah kepaila kamu”
Pada lafal yang lain berbunyi: "Adalali mereka dcngan mendapai eobaan
lebih gembira daripada kamu, yang memperoleh kesuburan dan
keniewahan. Kalau kamu melilial mereka. iiiseava kamu katakaii: nrim^

g//<7. Kalau mereka melihat orang-orang baik kamu. niseava mereka me-
ngaiakan: "Mereka ini t iada herakhlak". Kalau mereka melihai orang-
orang jahat kamu, niscaya mereka rnengaiakan: "Mereka ini tiada ber-
iman dengan hari perhitimgan amal (yaumai-hisab)". Adalah seorang dari
m e r e k a d i b e r i k a n h a r l a h a l a l . m a k a l i d a k m a u m e n e a m b i l n v a . D a n

(l) Dirawikan Al-Baihaqi dan Inin-lqin dari Jabir.yaiig lonpkapiiya, lalah, sabda Nabi s.a.w.
"Jihril bcrkala kepadaku: "Hai Miihaimniid! Iliduplah apa yang kaiiiii hidup. katuna
en|;kau akan mali! Kasihilah apa yang engkau kasihi. maka sesunggiihnya engkau akan
berpisah dcngan dial Hcrbuatlah apa yang engkau kchendaki. engkau akan
menemuinyal"
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mengatakan: "Aku takiil bahwa merusakkan halikii”.
Orang yang bcrhali hcriih. niaka sudah pasli, akan lakui dari kerusak-
kannya. Orang-ovang yang dimalikan halinya oleh kccinlaan kepada
dunia. Idah ditcrangkan oleh Allah 'i'a'ala. Kareiia Allah Ta'ala bcrfir-
m a n :

(Innal-ladziina laa yarjuuiia liqaa-anaa wa radluu bil-hayaa-iid-dun-ya
wafh-ma-annuu bihaa wal-lad7.iina hum-'an aa-ya;uinaa ghaal'iluuna)
Artinya; "Sesungguhnya orang-orang yang lidak mengharapkan menerruii
Kami, mereka rela dengan kehidupan yang dekat dan sudah mcrasa icn-
teram dengan iui. Dan mereka iUi lidak pula memperhaiikan kelcrangaii-
keierangan Kami". S.Yunus, ayat 7
A l l a h ' A z z a w a J a l l a b e r fi r m a n :

^ ' b
(Wa laa Uithi'-man-agh-talnaa qalbahii-'an dziknnaa waTtaba-'a hawaa-
hu wa kaana-amruhu furuthan).

Artinya: "Dan janganlah engkau turut orang yang Kami lalaikan haiinya
dari mcngingati Kami dan diturutinyii keinginan nat'sunya dan pckeriaan-
nya biasanya di luar baias". S.AI-Kaht. ayai 28.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

bji' % kJ-jSS ^
- d . _ v \

(Fa-a'ridl 'an man tawallaa-’an dzikrinaa wa lam yurid illal-hayaatad-diin-
ya. dzaalika mab-Iaghuhum minal-'ilmi)
Artinya: "Berpalinglah engkau dari orang yang tiad
pengajaran Kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia scmalal Pe
ngetahuan mereka hanya sehingga itu". SAn-Najm. ayai 29-.70.
Semiia yang demikian itu membawa kepada kelalaian dan lidak ada
ngetahuan.
Karena ilulah, seorang laki-laki berkaia kepada nabi Isa a.s :"Bawalah
aku bersama engkau dalam pengembaraan engkau! '.
Nabi Isa a.s. menjawah: "Keluarkanlah harlamu! Dan ikutilah aku'",
Laki-laki iUi mcniawab: "Aku tidak sanggup"
Nabi Isa a.s. lahi menjawab: "Dengan sangai heran, orang kaya masuk
sorga".

mcmpcrdulikan

p e -
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Atau ia mengatakan: "Dengan sangat sukar”.
Sehahagian mereka berkaia: "Tiada satu hari pun yang terbil matahari-
nya. mclainkan ada ompal malaikat. yang menycrukan di tepi langil
(uluc|) dengan empat suara. Dua malaikai di masyriq (tenipat maiahari
lerbit) dan dua malaikat di maghrib (tcmpai maiahari tcrbenam). Salah
seorang mereka berkala di masyriq: "Hai yang mencari kehajikanf Mari-
lah! Dan hai yang mencari kejahatani Singkalkaiilah! ". Dan berkata yang
lam: ‘'VVahai Tuhankii! Berilah kepada yang membelanjakan itu ganti-
nya! Dan berilah kepada yang menahan itu kebinasaan!". Berkala dua
malaikat yang di maghrib. Salah satu dari keduanya berkata: '’Berbuai
bingunglah bagi mati dan bangunlah untuk keruniuhan!”. Berkala yang
lain: "Makanlah dan bersenang-scnanglah uniuk lamanya hisab (hitungan
ama l ) ' " .

PENJELASAN: tanda-tanda zuhud.

Ketahuilah, kadang-kadang disangkakan. bahwa orang yang meninggalkan
harta itu orang zuhud. Tidaklah demikian. Bahwa meninggalkan harta dan
melahirkan kckasaran itu mudah bagi orang yang menyukai pujian dengan
zuhud. Berapa banyak padri-padri. orang yang mengembalikan dirinya
setiap hari. kepada kadar yang sedikit dari makanan. Mereka selalu dalam
biara yang tidak berpintu. Kesukaan seseorang dari mereka. iaiahr
manusia tahu akan keadaannya. Manusia melihat dan memujinya.
Yang demikian tidaklah menunjukkan dengan dalil yang meyakinkan.
kepada zuhud. Akan tetapi, tak boleh tidak dari zuhud pada harta dan
kemegahan. Schingga sempurnalah zuhud pada semua kebcruniungan diri
diiri dunia. Bahkan. kadang-kadang suatu golongan mendiikwakan zuhud.
seria memakai pakaian wol yang memhanggakan dan kain-kain yang tinggi
nilainya. sebagaimana dikatakan oteh Ibrahim Al-Khawwash. leniang sifat
orang-orang yang mendakwakan itu. Ia berkala: "Suatu kaum mendakwa-
kan zuhud. Mereka memakai pakaian yang memhanggakan. Mereka
isyaratkan dengan demikian kepada manusia ramai, supaya dihadiahkan
kepada mereka seperti pakaiannva. Agar mereka tidak dipandang dengan
mala yang dipandang orang-orang miskin. Lain mereka merasa hina.
Maka diberikan kepada mereka. sebagaimana diberikan kepada orang-
orang miskin. Mereka mengambil dalil bagi diri mereka. dengan meng-
ikuti ilmu. Dan mereka di atas simnah Nabi s.a.w. Semua barang masuk
kepada mereka, sedang mereka itu keluar daripadanya. Mereka mengam¬
bil dengan alasan orang lain, ini kalau mereka diiuntut dengan hakikat
yang sebenarnya dan mereka didesak ke lempat yang sempit. Semna
mereka itu pemakan dunia dengan agama. Mereka tidak bersungguh-
sungguh dengan membersihkan batiniyah mereka dan mendidik budi
pekerti diri mereka. Maka tampaklah pada mereka sifatnya. Lalu menge-
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raskan atas mereka. Mereka mendakwakan sifat itu keadaan bagi mercka.
Mereka itu cenderung kepada dunia. mengikuti hawa-nafsu”.
Semua yang tersebut ini adalah ucapan Ibrahim Al-Khawwash
Jadi, mengenal zuhud itu hal yang sulit. Bahkan. hal zuhud atas orang
yang zuhud itu sulit. Sayogialah. bahwa yang menjadi perpegangan pada
batiniyahnya adalah di atas figa tanda lalamai)'
Tanda periuma: bahwa ia tidak bergembira dengan adanya sesuaiu dan
tidak berduka-cita dengan tidak adanya sesuatu. sehagaimana firman
A l l a h Ta ’ a l a :

r . a .

\

(Li kai-laa ta'-sau-'alaa maa faatakum wa iaa tafrahuu bimaa aataakum).
Artinya: "Supaya kamu jangan berduka-cita terhadap apa yang lepas ilari
tanganmu dan tiada bangga terhadap apa yang diherikan Allah kepada
kamu". A.Al-Hadid. ayat 23.
Akan tetapi. sayogialah ada dengan yang berlawanan dari yang demikian.
Yaitu: bahwa ia berduka-cita dengan adanya harta dan bergembira dengan
tidak adanya harta.
Tanda kedua: bahwa sama padanya antara orang yang mencelanva dan
yang memujinya. Yang pertama diatas tanda zuhud pada harta dan yang
kedua ini tanda zuhud pada kemegahan.
Tanda ketiga: bahwa adalah kejinakan hatinya kepada Allah Ta'ala. Dan
yang mengerasi pada hatinya, iaiah: kemanisan tha'at. Karena haii itu

tidak terlepas dari kemanisan kecintaan. Adakalanya kccintaan kepada
dunia. Dan adakalanya kecintaan kepada Allah. Keduanya itu dalam hati,
seperii air dan udara dalam gelas. Apabila masuk air, niscaya keluar
tidara. Keduanya tidak berkumpul. Setiap orang yang jinak hatinya
dengan Allah, niscaya ia sibuk dengan yang demikian. la tidak sibuk
dengan yang lain daripadaNYA.
Karena itulah, difanyakan kepada sebahagian mereka: "Kepada apa
mereka dibawa oleh zuhud?".

Ia lalu menjawab: "Kepada kejinakan hati dengan Allah. Kejinakan hati
dengan dunia dan Allah, keduanya tidak dapat berkumpul".
Ahli ma’rifah berkata: "Apabila iman menyangkut dengan zahiriyah hati.
niscaya ia mencintai dunia bersama akhirat. Dan ia berbuat untuk
keduanya. Apabila iman itu membatin dalam jantung hati dan iangsung
menyentuhinya, niscaya ia memarahi dunia. la tidak memandang kepada
dunia dan tidak berbuat untuk dunia".

Karena itulah. tersebut dalam do'a Adam a.s,: "Wahai Allah Tuhanku!
Aku bermohon padaMU akan iman yang Iangsung menyintuhi hatiku".
Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. berkata: "Siapa yang .sibuk dengan dirinya
sendiri. niscaya ia sibuk, tidak dengan manusia lain. Ini maqam (lingkat)
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orang-orang yang beramal (ai-’amilin). Siapa yang sibuk dengan Tiihnn-
nya, niscaya ia sibuk. tidak dengan dirinya scndiri. Ini maciam orang-
orang ahli ma'rifah (al-'arifin). Orang zuluid tak boleh lidak. bahwa dia
berada pada saiah satu dari dua maqam ini. Maqamnya yang pcrtama,
bahwa ia menyibukkan dirinya dengan dirinya sendiri. Kctika itu samalali
padanya pujian dan cacian, ada dan tidak. Dan tidaklali sckali-kali
menunjukkan dengan dipegangnya sedikit harta. kepada ketiadaan
zuhudnya.
Ibnu Abil -Hawari berkata: "Aku bertanya kepada Abu Suiaiman Ad-
Darani: "Adakah Dawud Ath-Tha -i itu orang zuhud'.'".
Abu Suiaiman Ad-Darani r.a. menjawab: "Ya, benar!".

Aku menjawab: ’Telah sampai kepadaku berita, bahwa Dawud Ath-Tha-i
mengwarisi dari ayahnya duapuluh dinar. Uang itu dibelanjakannya dalani
masa duapuluh tahun. Bagaimana ia orang zuhud. sedang ia memegang
banyak dinar?".
Abu Suiaiman Ad-Darani menjawab: "Engkau menghendaki daripadanya
bahwa ia sampai kepada hakikat zuhud? Dan dikehendaki dengan hakikat
itu penghabisan. Bahwa zuhud itu tidak berpenghabisan. karena banyaknya
sifat-sifat diri. Dan zuhud itu tidak sempurna, selain dengan zuhud pada
semuanya. Maka setiap orang yang meninggalkan sesuatu dari dunia.
sedang ia mampu kepadanya, karena takul atas hatinya dan agamanya,
maka baginya tempat masuk dalam zuhud. sekadar apa yang ditinggal-
kannya. Dan penghabisannya, bahwa ia meninggalkan setiap apa. selain
dari Allah. Sehingga ia tidak berbantalkan batu. sebagaimana diperbuat
o l e h I s a A l - M a s i h a . s . ” .

Kita bermohon kepada Allah Ta’ala, kiranya IA menganugerahkan
kepada kita rezeki, yang merupakan bagian dari pokok-pokok permulaan
zuhud. walau pun sedikit. Bahwa orang-orang yang seperti kita. tidak
akan berani mengharap pada penghabisannya. Walau pun putus harapan
dari kumia Allah itu tidak diizinkan. Apabila kita perhatikan keajaiban
nikmat-nikmat Allah kepada kita, niscaya kita ketahui, bahwa Allah
Ta’ala tiada suatu pun yang besar padaNYA. Maka liada jauh dari ke-
benaran, bahwa kita memandang besar persoalan. karena berpegang
kepada kemurahan yang melewati bagi setiap kesempurnaan.
Jadi, tanda zuhud itu bersamaan miskin dan kaya, mulia dan hina dan
pujian dan cacian. Yang demikian. karena kerasnya kejinakan hati kepada
A l l a h .

Dari tanda-tanda ini sudah pasti bercabang tanda-tanda yang lain. Seperti
meninggalkan dunia dan tiada menghiraukan kepada orang yang meng-
a m b i l d u n i a .

Dikatakan: tandanya zuhud. iaiah: bahwa ia meninggalkan dunia. sebagai¬
mana adanya. Maka ia tidak mengatakan: aku membangun langgar atau
aku meramaikan masjid.
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Yahya bin Ma'adz berkata: 'Tanda zuhud, iaiah: kcmurahan hati dcngan
yang ada".

Ibnu Kliafif berkata: "Tanda zuhud. adanya kcsenangan mcngcnai keluar-
nya se,suatii dari miliknya".
la mengatakan pula; "Zuhud iaiah. bcrpalingnya diri dari dunia, dcngan
t i d a k m e r a s a b e r a t " .

Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. berkata; “Bulu (pakaian dari bulu) ilu salah
satu dari tanda zuhud. Maka tiada sayogialah ia mcmakai bulu dcngan
harga tiga dirham dan dalam hatinya ada keinginan lima dirham".
Ahmad bin Hanbal dan Sufvan r.a. berkata; "Tanda zuhud. iaiah pendek
angan-angan".

Sirri As-Saqathi berkata: "Tiada baiklah kchidupan orang zuhud apahila
ia sibuk. tiada memikirkan dirinya. Dan tiada baiklah kchidupan orang
yang berilmu ma'rifah. apabila ia sibuk dcngan dirinya".
An-Nashrabadzi berkata; "Orang zuhud itu orang asing di dunia. Dan
orang yang berilmu ma'rifah itu orang asing di akhirat".
Yahya bin Ma'adz berkata: "Tanda zuhud tiga: ainal dcngan tiada hu-
bungan kepada seiain Allah, perkataan dengan tiada loha dan kemiiliaan
dcngan tiada menjadi kepala".
Yahya bin Ma’adz berkata pula: "Orang yang zuhud karena Allah itu
menghirupkan kedalam hidung engkau. cuka dan biji sawi (I). Dan orang
yang berilmu ma'rifah itu menciumkan kepada engkau kesturi dan minyak
wang i " .
Seorang laki-laki berlanya kepada Yahya bin Ma’adz; "Pabilakah aku
masuk ke gudang tawakkal. aku memakai scicndang zuhud dan aku duduk
bersama orang-orang zuhud?’’.
Yahya bin Ma'adz menjawab: "Apabila engkau lelah sampai dari laiihan
engkau bagi diri engkau dalam rahasia. kepada balas. jikalau diputuskan
oleh Allah rezeki dari engkau tiga hari. niscaya engkau tidak lemah pada
diri engkau. Manakala tidak sampai kepada darajat ini. maka duduknya
engkau di atas permadani orang-orang zuhud itu bodoh.
engkau tiada merasa aman alas diri engkau. akan icrbuka rahasia
engkau" .

Yahya bin Ma'adz berkata pula: "dunia itu seperti penganten puieri. Si-
apa yang mencarinya. niscaya ia mengatur dirinya untuk menggoda.
Orang yang zuhud padanya itu. hitam mukanya. tercabut rambutnya dan
koyak kainnya. Orang yang berilmu ma'rifah itu sibuk dengan Allah
Ta'aia dan tidak berpaling kepadanya".
Sirri As-Saqathi berkata: "Aku membiasakan seiiap sesuaiu dari
zuhud. maka aku capai daripadanya akan apa yang aku kchendaki, selai

K e m u d i a n .

u r u s a n

(1) Aninya: ia menyakilkan engkau dengan perkataannya.
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zuhud pada inanusia. Maka aku liada sampai kepadanya dan liatla aku
sanggupi".
Al-Fudlai! r.a. bcrkala: "Allah Ta'ala mcnjadikan kcjahaian sduruhnya
dalam rumah. lA mcnjadikan anak kuncinya mcndntai dunia. lA mcn¬
jadikan kcbaikan sduruhnya dalam rumah. Dan !A mcnjadikan anak
kuncinya zuhud dalam dunia".
Maka inilah yang kami kchcndaki mcnycbulkannya dari hakikai zuhud
dan hukum-hukumnya. Apabila zuhud i(u lidak sempurna. sdain dcngati
lawakkal, maka marilah kami masuki mcnjelaskannya insya Allah Ta'ala.

(H)O(HI -
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K I T A B T A U H I D D A N T A W A K K A L

Yaiiu: "Kttab Kelima" dari Rubu' Yang Melepaskan
dari "Kiiab fhya'-'Ulumiddin".

Segala pujian bagi Allah Yang Mengatur alam nyata dan alam ghaib,
Yang sendirian dengan keagungan dan keperkasaan, Yang meninggikan
langit, dengan tidak bertiang. Yang mengkadarkan rczeki-rezeki hamba,
Yang memalingkan mata orang-orang yang mcmpunyai hati dan akal dari-
pada memperhalikan pcranfaraan-perantaraan dan sebab-sebab. kepada
Yang Menyebabkan segala sebab. lA yang meninggikan cita-cita mereka
daripada menoleh kepada yang selain daripadaNYA dan berpegang ke¬
pada pengaiur yang lain. Mereka tidak menyembah. seiain DIA. Karena
tabu, bahwa Dia Yang Esa. Tunggal, Tuhan yang menjadi tempai me-
niinta. Dan karena keyakinan, bahwa scmua jenis makhluk adalah hamba-
NYA. seperti mereka. yang lA tidak menuntui rezeki pada mereka. Bah¬
wa tiada scberat atom pun. mclainkan kejadiannya adalah dari Allah. Ti-
ada yang merangkak di atas bumi. malainkan rezckinya atas Allah. Tat-
kala mereka meyakini, bahwa !A yang menjamin rezeki hamba-
hambaNYA. yang menanggung kehidupan mereka. niscaya mereka ber-
tawakkal kepadaNYA. Mereka lalu mengatakan: mencukupilah Allah bagi
kita dan sebaik-baik tcmpal menyerah diri.
Rahmat kepada Muhammad yang mcncegah segala yang baiil. yang me-
nunjuk kepada jalan yang hetul. Dan rahmat juga kepada seluruh keluar-
ganya. Curahkanlah kesejahteraan dengan sebanyak-banyaknya!
Adapun kemudian, bahwa tawakkal itu suatu tempat dari tempat-tempat
agama. suatu maqam dari maqam orang-orang yang yakin. Bahkan tawak-
ka] itu termasuk darajat yang tinggi bagi orang-orang al-muqarrabin
(orang-orang yang mendekaikan diri kepada Allah). Tawakkal itu sendiri
agak kabur dari segi ilmu. Kemudian. sukar dari segi amal.
Segi kekaburannya dari pihak pemahaman. iaiah: bahwa memperhatikan
sebab'-sebab dan berpegang kepada sebab-sebab itu bersekutu pada lauhid
(pengesaan Tuhan). Berberat-beratan pada pemerhatian sccara keseluruh-
an daripadanya itu suatu Uisukan pada sunnah Nabi s.a.w. dan celaan
pada Agama. Berpegang kepada sebab-sebab. tanpa melihai akan sebab-
sebab itu. pengobahan pada segi akal dan penjerumusan dalam lembah
kebodohan. Pentahkikan makna tawakkal di atas cara, yang bersesuaian
dengan kehendak tauhid, naqal (yang diambil dari Nahi s.a.w.) dan syara'
itu sangat kabur dan sukar. Tiada sanggup menyingkapkan tutup ini, serta
bersangatan tersembunyinya. selain ulama-ulama yang terbilang ahli, yang
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bercelakkan nialanya dari kurnia Allah Ta'ala dangan nur hakikat. Lain
mereka dapai mdihat dan mentahkikkan (dapat membuktikan ciengan
dalil). Kemudian mercka mcnulurkan dcngan terang. dari apa yang di-
saksikan mereka. dari segi yang dituturkannya.
Sekarang, mari kita mulai dcngan menyebutkan kcutamaan lawakkal. alas
jalan pendahuluan. Kemudian, kita ikutkan dengan laiihid pada bahagian
perlama dari Kitab ini. Dan kita sebulkan hal lawakkal dan ainalannva
pada bahagian kedua.

F E N J E L A S A N : k c u t a m a a n l a w a k k a l .

Adapun dari ayal-ayat. maka Allah Ta'ala bcrfirman:

-x r

(Wa-'alal-laahi fa tawakkaluu in kunium mu'-miniina).
Artiiiya: "Bcrlawakkallah kepada Allah, kalau kamu beiul-beiul orang
yang heriman'’.S.A,-Maidah. ayai 23.
A l l a h ' A z z a w a J a l t a b e r fi r m a n :

\ X

(Wa-’alal-Iaahi fal-yatawakkalil-mutawakkiluuna).
Artinya: ”Maka bcriawakallah kepxida Allah orang-orang yang beriawxik-
kar'.S.Ibrahim, ayal 12.
A l l a h Ta ' a l a b c r fi r m a n :

(Wa man yalawakkal-'alal-laahi fa huwa hasbuhu).
Ariinya: "Siapa yang berlas^akkal kepada Allah, maka Allah mencnkup-
kan keperluannya”.S.Aih-Thahiq, ayal 3.
A l l a h S u b h a n a h u w a Ta ' a l a b e r fi r m a n :

\

(Innal-laaha yuhib-bul-mutawak-kiliina).
Artinya: "Scsungguhnya Allah menvukai orang-orang vang berlawakkal".
S.Ali 'Imran, ayal 159.
Allah mengagungkan orang yang berlawakkal itu dengan suaiu kedudukan
(maqam) yang dinamakun: ineiicintai Allah Ta'ala Imahabbaiil-laahi la'aa-
luu). Pakaiannya terjamin dengan cukupnya Allah Ta’ala baginya. Nikmai
Allah Ta'ala menciikupkan dan memadai baginya. yang mencintai dan
yang memeliharainya. Maka ia memperoleh kemenangan besar. Bahwa

' V x '
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bagilimana bcrtawakkal kcpadanya?
A l l a h Ta ’ a i a b c r f t r m a n :

» Z ' 9 / y - X ' ,

✓

(Innal-lad/iina la’-biiduuna min duunil-laahi laa yamlikuuna lakuin ri/qan
fab-taghuu-'indal-laahir-rizqa wa'-buduuhu).
Artinya: "Scsunggtihnya tnereka yang kamu sembah sclain dari Allah,
mereka iiada memiliki rczeki bagi kamu. Maka carilah rezcki dari Allah
d a n s e m b a h l a h D I A f " . ‘ S . A I - ' A n k a b u ( . a v a l 1 7

A l l a h ' A z z a w a J a l l a b c r fi r m a n :

VI. ' ■■ ' ’ tV ' . I . f - .

, / ! r - u '

! j V X '
I I

{Wa lil-laahi khazaa-imi^-samaa-waali wal-ar-d!i wa laakinnal-munaalK|iina
laa yaft|ahuima).
Artinya: "Kcpuiiyaan Allah pcrhendaharaan langit dan bumi. iclapi kaiiin
munal'itj ilu tiada maigcrti". S.Al-Mimafiqun. aval 7.
A l l a h ' A z z a w a J a l l a b c r i ' i r m a n :

✓

(Yudabbirui-amra maa min syafii-'in ilia min ba'di idz-iiilii).
Artinya: "lA (Allah") yang mcngatur iirusan. tidak ada penolong. niclain-
kan dcngan izin-Nya". S-Yimus, aval 3.
Setiap apa yang discbulkan dalam Al-Our-an dan hal wuhul. maka iiii
penibcri-taluian kcpada piitusnya perhatian dari scgala \ang lain. Dan
bcriawakkal kcpada Yang l-.sa. '^'ang Mahapcrkasa.
Adapun hadils-hadits. di anlaranya sabda Nabi s.a.w, mcmirui apa yang
d i r a w i k a n n l o h I b m i M a s - ' i i d r . a . :

(Uriitul-umama ril-muusimi. fa ra-aitu ummatii qad mala-us-sahia wal-ja-
bala. fa-a'-jab:dnii kats-ratulumi wa hai-aiuhum fa qiila lii: aradliita'.’
qultu: na 'am. qiila wa ma'a haa-ulaa-i sab-'iiuna alfan yad-khiiluiirial-jaii-

nata bi-ghairi hisaabin).
Artinya: "Diperlihatkan kcpadaku ummat-ummai dahulu pada suaiu mii-
s i m , L a l u a k u m c l i h a t u m m a t k u s u d a h m e m e n u h i t a n a h - d a t a r d a n b u k i t .

Maka sangatlah mengherankan aku olch banyaknya dan kcadaan mcrcka.
Lalu ditanyakan kcpadaku: "Scnangkah engkau yang demikianV". Aku
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nu-niiiw:ih' "Y;i. scnatig; ". I.alu dikaiakan: "Bersama mereka tujuhpuluh
nbii orang yang masiik sorga. di'ngun liathi hisab (hiiungan amall”.
Lain diliinyakan "Siapakali intrcka. wahai RaStilullah'’"
Nab i ^aw. n ien jawab

✓ *

IAlladzi)na iaa yakia'A'uuna wa laa yata-thayyaruuna wa laa yasiar-quuna
avi-'alaa tabhihim yaiawakkalimiia).
Aninya: Mvick.i yang lictak bencnmig, yang tiada menengok uniungnya
dcnaati (.csuaui dan liada mcminia dijampikan. Kepada luhan metcka
b c r i a w a k k a l ” .

l.aiii llkasyah bangun !K-vdin dan bcrkata' "Wahai Rasulullahl Bcrdo'a-
lah kiranya Allah iiK'iiiadikan aku sohahagian dari mi.Tcka’''.

s a . w . l a i n b e r d o ' a

» J ‘ ^ ‘ y ! i y

^> '
IAi laal iumniai- 'at l iu in i i i lnnn)

AriirVcV 'VV.iIimi Allal) Tthanku! Jadikanlah "Ukasyah Sebahagian dari
r n e i e k a " '

Yang lam lalu bangnti bmdin |>Lila dan bi-Tkaia; "Wahai Ra'-ulullahl I3cr-
do'nlah kiranya Allah mcnjadikan aku Sebahagian dari mcrckal".
Nnbl Fi.a w. men lawab

y .

iSabai]akn bihaa Ukaasyah).
Artinya: "Tc'lah didaluikii engkau dcngan yang demikian oleh 'Ukasyah'".
I 1 1

N a b i s . a . w, b c i s a b d a .

✓a - ' j ' y < ' l y y

ILau-annakum laiawakkaluuna-'alal-laahi haqqa tawakkulihi la-razaqakum
ka maa yar/uquih-thaira lagh-dtiu khiniaashan wa taruuhu bilhaaiiaiil.
Artinya 'Kaiaii kamii boiiawakkal kepada Allah dengan tawakkal \ang
bcbenaniya. niscaya lA meinberikan rezeki kepada kamu. sebagainiana lA
mcmberikiin le/eki kepada burung. Pagi-pagi burung itu terbang dengan
perui kosong dan sorenya kembali dengan perui penuh". |2).

(h Had i l s m i d repak . i t i A l -Hukhan dan .Mus l im dan I bnu Abbas .

(2) Dirawikan At-Tirmidri dan Al-Hakim dan Umar dan dipandanenya shabih.
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N a b i s . a . w. b c r s a b d a ;

^ !» ^f%

Z jc_s>^ -
j

y “

(Manin-qatha-’a ilal-laahi 'Azza wa Jalla kafaa-hul-laahu ia-‘aa)a kulla
mu’-natin wa razaqahu min haitsu iaa yahtasibu wa manin-qalha-'a ilad-
dun-ya wakalahul-laahu ilaihaa).
Artinya: "Siapa yang berpegang teguh kepada Allah 'Azza wa Jalla. nis-
caya ia dicukupkan oieh Allah Ta’ala seiiap perbclanjaan. Dan diberikan-
nya rczeki di mana tidak disangkakannya. Dan siapa yang borpcgang
leguh kepada dunia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada ciunia". (1).
N a b i s . a . w, b c r s a b d a :

✓ f >)

o /
' J>^ \S, ! '

✓ y ^

y

(Man sarrahuan yakuuna agh-nan-naasi fal-yakun himaa-'inclal-laahi aiilsa-
qa minhu bimaa fii yadaihi).
Artinya: "Siapa yang merasa senang. bahwa dia maniisia yang lerkaya.
maka hendaklah ia lebih mcmpercayai dengan apa yang patla Allah.clari-
pada dengan apa yang daiam tangannya". (2).
Diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w.. bahwa apabila suaiu kesiisahan me-
nimpa keluarganya. maka beliau bcrsabda:

(Ouumuu iiash-shalaati).
Artinya: "Bangunlah mengerjakan shalat".
Dan beliau menyambung:

o A
\ a

(Bi- haadziiii amaranii rahbii 'a/za wa jalla. Oaala 'a//a wa jalla: "Wa'-
mur ahlaka bish-shalaati wash-thabir-'alaihaa, laa nas-aliika ri/qan nahnii
narzu-quka wal-’aaqibatu lit-taqwaa").

(1) Diriwikin Alh-Thabrani dan lt>nu Abid-Uun ya dan A!-tlasan bin Jiriran
(2) Dirawlkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, dengan isnad dia'if
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Artinya: "Dcngan ini, akii clisiiruli olch Tuhanku 'Azza wa Jalla. lA
'Azza wa Jalla bcrt'irman: "Dan suruhlah keluarga engkau mengerjakan
shalat dan tclap mcngcrjakannya. Kami tiada meminta rezeki kepada
engkau. hanya Kami yang membcri rezeki engkau dan akibat (yang baik)
adalah untuk (orang yang) memetihara cliri dari kejahatan". (1).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a ;

✓ *

(Lam yalawakkai manis-tarqaa wak-lavvaa).
Arlinya: "Tiadalah bertawakkal orang yang meminta dijampikan dan ber-
tenung". (2).
Diriwavatkan. bahwa talkala Jibril a.s. berkata kepada Ibrahim a.s. dan

Ibrahim a.s. sudah dilemparkan ke dalam api dengan manjanik (alat pe-
peraiiaan orang dahuhO :"Apakali engkau ada keperluan?". Maka Ibra¬
him a.s. mcnjawab: "Kepada engkau. tidak ada". sehagai menepali ucap-
annya; "Allah mencukupkan bagiku dan schaik-baik yang menerima
penycrahan (al-wakil)". Karena Ibrahim as. mengucapkan yang demiki-

.ketika beliau diambil. iinluk dilemparkan ke dalam api. Maka Allah
Ta ' a l a m c n u r u n k a i i I ' i r m a n N YA :

a n

■>>.

(Wa IbraaliiimaMad/ii wallaa),
Artinya: "Dan Ibrahim yang memenuhi (kewajibannya)". S.An-Najm.
ava l 37 .

Allah T.i’ala menurunkan wahyu kepada nabi Dawud a.s.: "Hai Dawud!
Tiada dari haniba yang berpegang teguh dengan AKU. tidak kepada
makiiluk-KU, lain i;i dilipu oleh langit dan bunii. mclainkan AKU jadikan
baginya jalaii keluar".
Adapun irf.vr/r, mtika kata Sa'id bin .lubair: "Aku disengal kaia-jengking.
Lalu ibuku bersumpah kepadaku, untuk ia meminta dijampikan. Maka
aku berikan kepadti lukang jampi jtu langanku yang tidak disengat".
I b r a h i m A I - K I u m w a s h m e m b a e a fi r m a n A l l a h Ta ' a l a :

0

A - ✓

'■3k..

(11 Dirawikan Alh- l'habrani dari MuhanimaiJ hin Hamzah. dari Abdullah bin Salam. Dan
ayalnya pada S. Tha-Ha. ayal l.^J

(2) Dirawikan Ai-lirmidzi dan An-Nasa-i.
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(Wa lawakkal-'alat-hayyil-ladzii laa yamuutu wa !.abbih bi-himulihi. wa
k a f a a b i h i i b i - d z u n u u b i - ’ i b a a d i h i i k h a b i i r a i i ) .

Artinya: ■’Bcrtawakkallah kcpada (Allah) yang Hidup, iiada niali dan bei-
tasbihlah dcngan memujiNYAI Dan IA aikup mengciatnii dn^a!do'Ja ham-
baNYA". S.AI-Furqan. aval 58.

Lalu Ibrahim Al-Khawwash mcnyambung: ‘riad:i sayogialah bagi hatnba
sesudah ayat ini. bahwa berlindung kcpada ‘icseoranj’, sclain kup.uia Allah
Ta ’ u l a " .

Dikaiakan kcpada scbuhagian ulama. dalarn lidurnya: 'Siapa yang mem
percayai Allah Ta'ala. maka ia tclah memclihar.a m.akanaii yang dimakan-
nya".
Kata selcngah ulama: "Tidaklah cngkau disihukkan olch ic/cki yatig
ditanggung hagi cngkau. dari amalan yang diwajibkan atas cngkau. Kalau
demikian, maka cngkau mcnyia-nyiakan uru^an akhirai cngkau. Dan
cngkau tiada memperolch dari dunia. sclam apa yang iclab diiciapkan
oleh Allah bag! cngkau”.
Yahya bin Ma'adz bcrkata: "Pada adanya rezcki bagi lianiba. innpa dicari.
monunjukkan bahwa rczcki itu disuruh mcncari hambn”.
Ibrahim bin Adham bcrkata: "Aku bcrianya kcpada scb.ihagi;in padn
"Dari mana cngkau makan?”. Padri itu mcniawab kcpadaku. ''li:ida ilmu
ini padaku. Akan teiapi, tanyakanlab kcpada ruhanku. dan mana IA
mcmbcri makanan kcpadakul".
Harm bin Hayyan bcrtanya kcpada Uwais Al-Oarani;
suruh aku. supaya aku berada'.'".
Uwais Al-Oarani mcnunjukkan kc Syam (Siria) Haini bciianyj; 'Uagai-
mana penghidupan?”.
Uwais mcnjawab: ”I£h. yang punya hati ini' Sudali iK'rc.unpm dcngan
keraguan. Tidak bcrmanlaat pcngajaran”.
Scbahagian mereka bcrkata: "Manakala cngkau rein Alinh menjadi WA-
KIL. niscaya cngkau memperoleh jalan kcpada scli;ip kebajikan '.
Kita bermohon kcpada Allah Ta'ala akan baiknya adab pcngajaran

KcmaiUi cngkau

PENJEl.ASAN: luikikui lauhicl yniii’ mrnjtuli pukok Huvakkoi

Ketahuilah kiranya. bahwa lawakkal iiu scbahagian dan pintu iman Se-
mua pintu iman itu tidak leratur. sdain dcngan; ilmu. luil-kctidaan dan
amal. Dan tawakkal seperti demikian juga. akan tcraiut dari limu. yang
menjadi pokoknya. Amal itu buah (hasil). I>an hal-kcadaun iiu yang
dimaksud dcngan nania: lawakkai.
Maka marilah kita mulai dcngan: pcnjelasan ilmu yang menjadi pokok¬
nya. Dan itulah yang dinamakan: iman patia pukok li\an. K.ircnii iman.
ialah: pcmhi-nanin i(H-ia‘-h-ilUp Setiap at-tash-diq riengan ban. maka lUi:
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itnni. Apabila telah kuat, niscaya dinamakan: yakin. Akan tetapi, pintu
yakin ita banyak. Dan kita hanya memerlukan dari pintu-pintu itu, apa
yang kita bangunkan tawakkal padanya. Yaitu; tauhid, yang diterjemah-
kan oleh ucapan engkau: "Laa ilaha illal-laahu wahdahu laa syariika
lahu". (1),
Dan iman itu dengan kemampuan yang diterjemahkan oleh ucapan
engkau daripadanya. BagiNYA (Allah) kerajaan, iman dengan kemurahan
dan hikmah yang ditunjukkan oleh ucapan engkau: ”Wa lahul-hamdu".
(2). Dan siapa yang mengucapkan: "Laa ilaha illal-laahu wahdahu, laa
syariika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai-in
qadiirun" (3) niscaya sempurnalah baginya iman yang menjadi pokok
tawakkal- Yakni: bahwa jadilah makna ucapan ini suatu sifat yang harus
bagi hatinya. yang mengerasinya.
Adapun lauhid, maka itu pokok. Pembicaraan mengenainya itu akan pan-
jang. Dia itu termasuk: ilmii nvikii\y(ifah. Akan tetapi. sebahagian ilmu
mukasyafah itu mcnyangkut dengan amal, dengan perantaraan: hat-keada-
an. Dan ilmu mu'amalah tiada akan sempurna, selain dengan perantaraan
h a l - k e a d a a n i t u .

Jadi. tidak kita kemukakan, selain sekadar yang menyangkut dengan: mu-
'amalah. Kalau tidak, maka lauhid itu adalah lautan lepas, yang tiada
hertepi. Maka sekarang kami jelaskan:
Bahwa tauhid itu mempunyai empat lingkat. Yaitu, terbagi kepada: isi, isi
dari isi, kulit dan kulii dari kulil. Marilah kita beri contoh yang demikian,
untuk mendekatkan kepada paham-paham yang lemah, dengan buah ke-
lapa mengenai kulitnya yang di atas.
Bahwa buah kelapa itu mempunyai dua kulit, mempunyai isi. Dan isi itu
mempunyai minyak. yaitu: isi dari isi.
Maka tingkat periama dari tauhid, iaiah: bahwa insan mengucapkan de¬
ngan lisannya: LAA ILAAHA ILLAL-LAAHU dan hatinya lalai atau
memungkirinya, seperti: tauhid orang-orang munafik.
Tingkat kedua: bahwa dibenarkan oleh hatinya akan makna lafal, sebagai-
mana dibenarkan oleh umuninya kaum muslimin. Yaitu: iktikad orang
a w w a m .

Tingkat keiiga: bahwa dipersaksikan yang demikian dengan jalan kasyaf
(Krbuka hijab), dengan perantaraan nur kebenaran (nurul-haq). Yaitu:
maqam orang-orang muqarrabin. Yang demikian, dengan dilihatnya segala
sesuatu yang banyak. Akan tetapi. dilihatnya atas banyaknya itu, datang
dari Tuhan Yang Maha Esa,Yang Maha Perkasa.

(1) Artinya; 'Tiada yang disembah. selain Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada bagi
Nya sekutu”.

(2) Artinya: "BagiNya segala jenis pujian."

(3) Artinya: "Tiada yang disembah, selain Allah, Tuhan Y'ang Maha Esa, yang tiada bagi
Nya sekutu. BagiNya kerajaan dan pujian. Dan Dia berkuasa atas tiap sesuatu".
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Tingkar keempai: bahwa tiada dilihatnya pada yang ada (pada wujud). se-
lain Yang Esa. Maka tiada dilihatnya juga akan dirinya sendiri. Apabila ia
tidak meiihat dirinya sendiri. karcna tenggelam dengan tauhid. niscaya ia
fana (lenyap) dari dirinya sendiri. ke dalam tauhidnya. Dengan arti: bah¬
wa ia telah fana daripada meiihat dirinya dan makhluk.
Maka yang pertama itu orang yang bertauhid dengan lisan semata-mata.
Yang demikian itu, memelihara orang yang demikian di dimia. dari pe-
dang dan mata tombak.
Kedua :orang yang bertauhid dengan arti: bahwa ia beriktikad dengan ha-
tinya, yang dipahami lafalnya. Hatinya terlepas dari pendustaan dengan
apa yang diikat oleh hatinya. Yaitu ikatan atas hati, yang tidak ada pada-
nya kclapangan dan keluasan. Akan tetapi, iktikad itu menjaga yang pu-
nya iktikad tadi dari azab di akhirat. jikalau ia meninggal dan tidak lemah
ikatannya disebabkan perbuatan-pcrbuatan maksial.
Ikatan ini mempunyai daya-upaya yang dimaksudkan untuk mclemahkan-
nya dan merombakkannya, yang dinamakan: bid'ah. la mempunyai daya-
upaya yang dimaksudkan mcnolak daya-upaya perombakan dan pelemah-
an. Dan dimaksudkan juga pengokohan ikatan ini dan penguatannya atas
hati- Dan dinamakan: Umu kalam. Orang yang mengetahui ilmu ini, dina¬
makan: mutakallim (ahli ilmu kalam). Dia itu lawan dari muhiadi' (ahli
pemhuat bid'ah). Maksudnya; mcnolak mubtadi", daripada perombakan
ikatan ini dari hati orang awwam.
Kadang-kadang dikhususkan mulakallim, dengan nama muwalihid (orang
yang bertauhid), dari segi ia menjaga dengan ilmu kalamnya akan penger-
tian lafai tauhid atas hati orang awwam. sehingga tidak terlepas ikatannya.
Kciiga: orang yang bertauhid dengan arti. bahwa ia tidak menyaksikan.
selain Pencipta Yang Esa. apabila terbuka baginya kebenaran, sebagai-
mana yang sebenarnya. Ia tidak meiihat Pencipta pada hakikatnya, selain
HSA. Telah tersingkapbaginya hakikal. sebagaimana yang sebenarnya, Ti¬
dak dengan ia memberatkan hatinya, bahwa beritikad kepada yang dipa¬
hami dari lafai hakikat. Karena yang demikian itu tingkal orang awwam
dan orang-orang ahli ilmu kalam. Karena orang ahli ilmu kalam tidak ber-
beda dengan orang awwam lentang iktikad. Akan tetapi. pada pembuatan
rekaan kata, dimana dengan kata itu ia menolak daya-upaya tukang pem-
buat bid'ah. dari melepaskan ikatan ini.
Keempai: orang yang bertauhid dengan arti. bahwa ia tidak menghadlir-
kan dalam kesaksiannya. selain Yang ESA. Maka ia tidak meiihat setiap
sesuatu dari segi. bahwa itu banyak. akan tetapi dari segi bahwa itu Yang
Esa. Inil.ah penghabisan yang lerjauh pada tauhid.
Yang pertama itu, seperti kulit yang tcratas dari kelapa. Yang kedua. se-
perti kulit yang terbawah. Yang ketiga seperti isi. Dan yang keempat, se¬
perti minyak yang dikeluarkan dari isi.
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Sebagaimana kulit yang teraias dari kelapa, tak ada kebajikan padanya,
bahkan kalau dimakan. maka dia itu pahil rasanya, kalau dipandang ke
dalamnya, maka dia itu buruk pandangannya, kalau dibual untuk kayu
api, niscaya memadamkan api dan memhanyakkan asap dan kalau dibiar-
kan dalam rumah, niscaya mcnyempitkan tempat, maka ia tidak patut, se-
liiin dibiarkan untuk sementara guna pemeliharaan kepada kelapa, kcmu-
dian dilemparkan daripadanya. maka seperti demikianlah tauhid, dengan
lisan semata-mata. pemhenaran (lash-diq) dcx\gzr\ hati, tidaklah ber-
faedah, banyaklah melarat, tercela zahir dan batinnya. Akan tetapi, ber-
manfaat untuk sementara pada menjaga kulit yang terbawah. sampai ke¬
pada waktu mati. Dan kulit yang terbawah. iaiah: hati dan badan. Tauhid
orang munafik itu memelihara badannya dari pedang orang-orang yang
berperang. Orang-orang yang berperang itu tidak disuruh memecahkan
hati. Dan sesungguhnya pedang itu mengenakan tubuh dari badan. Yaitu:
kulit. Dan terlepas daripadanya dengan mail. Maka tidak ada lagi faedah
bagi tauhidnya sesudahnya.
Sebagaimana kulit terbawah itu tampak manfaainya dengan dikaitkan ke¬
pada kulit yang teraias. maka ia menjaga isi dan memeliharakannya dari
kerusakan ketika disimpan. Apabila dipisahkan. niscaya mungkin diman-
faatkan untuk kayu api. Akan tetapi. turun kadarnya dengan dikaitkan
kepada isi. Begitu juga, semata-mata i'liqad, lanpa tersingkap banyaknya
manfaat. dengan dikaitkan kepada semata-mata penuturan lisan itu kurang
kadarnya. dengan dikaitkan kepada tersingkap dan penyaksian yang ber-
hasil dengan terbukanya dada dan kelapangannya, tersinarnya nur kebe-
naran padanya. Karena keterbukaan itu. iaiah yang dimaksudkan dengan
fi r m a n A l l a h Ta ’ a l a :

(Fa man yuridil-laahu an-yahdiahu yasy-rah shad-rahu lil-islaami).
Artinya: "Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah bahwa memberi pe-
tunjuk kepadanya. niscaya dibukakanNYA dadanya untuk Islam". S.Al-
An-’am. ayat 125-
Dan dengan firman Allah 'Azza wa Jalla:

-X » ’ - f ' v - ' r " - ' . 0

(A fa man syaruhal-laahu shad-rahu lil-islaami fa huwa-’alaa nuurin min
rabbih) .

Artinya; "Maka adakah orang-orang yang dibukakan Allah dadanya untuk
menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama de¬
ngan orang yang membatu hatinya)?”. S.Az-Zumar. ayat 22.
Sebagaimana isi itu amat bcrharga pada dirinya dengan dikaitkan kepada
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kulit dan setiapnya itu dimaksudkan. akan mtapi tidak terlepa' dari cam-
puran pemerasan, denean dikailkan kcpada minyak yang dikcluarkan da-
ripadanya. maka seperti demikian juga uiuhicl anuil itu mak'-ud yang linggi
bagi orang-orang salik (orang yang bcrjalan ke jalan Allah). .Akati tctapi.
)a tidak tertepas dari campuran pemerhatian yang lain dan pcnolchan ke-
pada yang banyak. dibaiidingkan kepada orang yang tidak hcrrnusyaha-
dah, ttelain Vang Fsa Yang Bcnar.
Kalau anda bcrianya: bagaimana lergambar hahwa tidak dirnusyahadah-
kiinnya. ‘^elain Yang E'^a. sedang ia mcmusyahadahkan (’mcnyak'-ikan) ia-
ngit. bumi dan tubuh-iubuh lain yang dapai dira^akan denean panca-indra.
Dan itu banyak. Maka bagaimanakah ada yang banyak lUi suiu'.^
Ketahuilah kiranya. bahwa ini tuiuan ilmu-ilmu mukasyafah. RahaMn ilnui
ini. tidak holeh digariskan dalam buku. Orang-orang yang herilniu rna'ri-
fah mengatakan. bahwa menyiarkan raha-iia ketuhanan itu kufur. Kemu-
dian. iui tidak mcnyangkul dengan ilmu mu amalah. Bcnar. menyebutkan
apa yang meinceahkan tanda kejauhan andu itu mnngkm. Yaitu. bahwa
yesuatu itu kadang-kadang ada ia banyak dengan ■-emacam mu'.yahailah
dan i'tibar. Dan ia saiii dengan macam yang lain, dari musyahadah dan
i'tibar. Ini sebagaimana manu'-ia itu banyak iikalau dipandang kepada
!nyawanya. tubuhnya. sendi-sendinya. unil-uraiiiya. tulang-tulangnva dan
isi-isi pcrulnya. Dan itu, dengan i'tibar dan musyahadah yang lain adalah
saiti. Karcna kita mengatakan. bahwa dia itu manu'-ia yang satu. Dia de¬
nean dikailkan kepada kemanusiaan itu satu. Berapa banyak orang yang
menyaksikan seurang insan dan tidak lerguris di haimya akan banyaknva
perutnya, urai-uratnya. sendi-sendinya, penguraian rnhnya. tubuhnya dan
anggota badannya. Perbedaan di antara keduanya. iaiah leniang kcadaan
menghahisi seluruhnya dan mcnyawuknya itu menghabiskan dengan saiu.
yang lak ada padanya pemisah-misahan. Seakan-akan dalam pandangan
pengumpulan. Dan dipandang kepada banyaknsa iiu dalam pemisah-mi¬
s a h a n .

.Vlaka seperti demikianlah setiap apa pada v.uiud dari Al-Khahq dan
makhluq. mempunyai i'libar-i'tibar dan musyahadah-musyahadah banyak
vang bermacam-macam. Denean i'tibar yang satu dari i'tihar-i'iibar itu
adaiah satu. Dan denean i'libar-i'tibar yang lain, selainnya itu banyak. Sc-
bahagiannya sangal banyak dari sebahagian yane lain C.'ontohnva: mamt-
sia. U'alau pun tidak bersesuaian dengan maksud. akan tetapi memberi
lahukan dalam keseluruhan, atas cara kembalinya yang banyak dalam hu-
kum musyahadah itu satu.

Jelas dengan uraian ini meninggalkan pcneniangan dan pengingkaran bagi
maqam liingkai) yang tidak sampai anda kepadanya. Dan anda beriman
kepadanya dengan iman pembenaran. Maka adalah bagi anda. dari segi
anda itu beriman dengan tauhid ini. mempunyai bahagian. Walau pun ti¬
dak yang anda imankan itu sifat anda. Sebagaimana apabila anda beriman
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dengan kcnabian, walau pun anda bukan nabi. niscaya anda mempunyai
bahagian daripadanya sekadar kuatnya iman anda.
Musyahadah ini, yang tidak menampak padanya selain Yang Esa. Yang
Benar. sekaii ia kekal dan sekali ia datang seperti kilat yang menyambar.
Dan itulah yang terbanyak. Dan yang kekal terus-menerus itu jarang dan
sukar. Kepada inilah. diisyaratkan oleh Al-Husain bin Manshur Ai-Haliaj.
ketika ia melihat Ibrahim Al-Khawwash yang bcrkcliling dalam perjaian-

annya. Lalu ia bertanya: "Dengan apa anda ini?".
Ibrahim Al-Khawwash menjawab: "Aku berkeUling dalam perjalanan. un-
iuk aku belulkan keadaanku pada tawakkal". Dan dia itu termasuk orang-
orang yang beriawakkal.
Al-Husain menjawab: "Anda tclah menghabiskan umur anda dalam mem-
bangun batiniah anda. Maka dimanakan dihabiskan dalam tauhid?".
Seakan-akan Ibrahim Al-Khawwash berada dalam membetulkan maqam
ketiga pada tauhid. Maka diminta oleh Al-Husain Al-Hallaj dengan ma-
qam keernpai.
Inilah maqam-maqam orang-orang yang berlauhid mengenai tauhid alas
jalan ijmal (tidak lerperinci).
J i k a l a u a n d a b e r k a t a . b a h w a t a k b o l e h t i d a k u n i u k i n i . d a r i u r a i a n s e k a ¬

dar yang memberi pengertian cara pcmbinaan tawakkal. maka aku berka-
l a :

Adapun yang keempat, maka tidak boleh dimasuki dalam menjelaskannya.
Dan tidaklah pula tawakkal itu lerbina di atasnya. Akan tetapi keadaan
lawakkai itu borhasi! dengan tauhid yang ketiga. Adapun yang pertama,
yaitu; ke-munafikan, maka itu jelas.
Ada pun yang kedtia. yaitu i'tikad. maka itu ada pada umumnya kaiim
muslimin. Jalan menguatkannya dengan berkata-kata (al-kalam) dan me-
nolak daya-upaya golongan pembuat bid’ah padanya itu, disebutkan pada
"Ilmu Kalam". Dan telah kami sebutkan dalam Kitah Al-lqtishad Fil-l’ti-
qad. kadar yang pcnting daripadanya.
Ada pun yang ketiga, maka yaitu: yang terbina tawakkal di atasnya. Kare-
na semata-mata tauhid dengan i'tikad itu tidak mengwariskan keadaan ta-
wakkat. Maka marilah kami sebutkan daripadanya kadar yang mengikat-
kan law'akkal. lanpa penguraiannya yang tidak dapat dipikul oleh Kitab
yang seperti ini.

Hasiinya, iaiah bahwa tcrsingkap bagi anda. bahwa tak ada pembuat. se¬
lain ALLAH TA'ALA- Dan setiap yang ada itu dari ciptaan. rezeki. pem-
berian dan pencegahan. hidup dan maii. kaya dan miskin dan lain-lain da¬
ri apa yang diberikan nama. Maka yang Sendirian dengan menjadikan dan
meneiptakannya. iaiah: ALLAH 'AZZA WA JALLA. IA tidak mempu¬
nyai sekutu padanya. Apabila tersingkap ini bagi anda. niscaya anda tidak
memandang kepada yang lain daripadaNYA. Bahkan kepadaNYA-lah ta-
k u t a n d a .
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KepadaNYA-Iah harapan anda. KepadaNYA-iah kepercayaan anda. Ke-
padaNYA-lah tawakkal anda. Sesungguhnya IA Pembuat dengan sendiri*

.tanpa yang lain. Apa yang selainNYA itu dijadikan dengan patuh. Ti-
ada kebebasan bagi mereka dengan mcnggerakkan suatu atom dari alam
langil yang tinggi dan bumi. Apabila terbukalah bagi anda pintu-pintu
kasyafah, niscaya teranglah bagi anda akan ini, dengan lerangnya yang pa¬
ling sempuma, dibandingkan dengan musyahadah dengan penglihalan
t a .

Sesungguhnya anda dicegah oleh setan dari tauhid ini, pada maqam yang
dikehendakinya, bahwa bcrjalan ke hati anda campuran syirik dengan dua
s e b a h :

Periama: menoleh kepada usaha (ikh-tiar) hewan-hewan (benda-bcnda
yang hidup).
Kedua; menoleh kepada benda-benda beku (al-jamadat).
Adapun menoleh kepada benda-bcnda beku, maka seperli pegangan anda
kepada hujan, pada keluarnva tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan
pertumbuhannya. Kepada awan mendung pada turunnya hujan. Kepada
dingin pada berkumpuinya awan mendung. Dan kepada angin pada lurus-
nya kapal dan jalannya.

Semua ini adalah syirik dalam tauhid dan kebodohan dengan hakikat sega-
la sesuatu. Karena itulah Allah Ta’ala bcrfirman:

a n

m u -

m a -

(Fa-idzaa rakibuu fil-fulki da-’awul-laaha mukh-lishiina lahud-diina. fa
lammaa najjaa-hum ilal-barrt idzaa hum yusy-rikuuna).
Artinya: "Apabila mereka naik kapal. mereka berdo'a kepada Allah de¬
ngan seikhlas hatinya. tetapi seielah mereka diselamatkan oleh Allah ke
daratan, tiba-tiba mereka mempersekutukan (Allah dengan yang lain)".
S.Al-’Ankabut. ayat 65.
Ada yang mengatakan, bahwa maknanya, iaiah; mereka mengatakan; ji-
kalau tidaklah lurusnya angin. ni.^caya tidaklah kita selamal.
Siapa yang tersingkap baginya hal-keadaan alam, sebagainiana adanya.
niscaya ia mengetahui. bahwa angin iaiah udara. Dan udara itu tidaklah
bergcrak sendiri. sebeliim digerakkan oleh pcnggerak. Demikian pula
penggeraknya. Dan begitulah seterusnya, sehingga berkesudahan kepada
PENGGERAK PERTAMA yang tidak ada lagi penggerak baginya. Dan
tidaklah dia itu yang bergerak pada DIRINYA Allah ’Azza wa Jalla.
Maka menolehnya hamba pada terlepasnya dari bahaya kepada angin itu
menyerupai dengan menolehnya orang yang diambil untuk dipotong leher-
nya. Lalu raja menulis menanda-tangani. dengan memberi maaf dan mele-
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paskannya. Lalu orang tersebut selalu menyebutkan tinda, kertas dan pe-
yang dengan barang-barang itu tanda-tangan itu dituliskan. la menga-

takan: Jikalau tidaklah pena itu. niscaya aku tidaklah lerlepas.
la melihat kelepasannya. ialah dari pena. Tidak dari yang menggerakkan
pena. Dan dia itu sangat bodoh. Orang yang mengetahui, bahwa pena itu
lidak mempunyai ketentuan pada dirinya dan pena itu terletak urusannya
dalam tangan si penulis, niscaya ia tidak akan menoleh kepada pena itil.
Dan ia tidak berterima kasih, selain kepada si penulis. Bahkan ia diharu-
kan oleh kegembiraan terlepasnya dari bahaya dan ia bertcRma kasih ke¬
pada raja dan si penulis, daripada terguris di hatinya akan pena. tinta
dandawat. Matahari, bulan, bintang-binlang, hujan, awan mendung, buini
dan setiap hewan dan benda keras itu dijadikan dalam genggaman QUD-
RAH, seperti terjadinya pena dalam tangan si penulis. Bahkan ini perum-
pamaan pada diri anda. karena i’likad anda, bahwa raja yang bertanda ta¬
ngan itu, ialah: penulis tanda-tangan. Dan yang sebenarnya. bahwa Allah
Yang Mahasuci dan Yang Mahalinggi. DlA-!ah yang menulis. Karena fir¬
m a n A l l a h Ta ’ a l a :

n a

(Wa maa ramaita idz ramaita, wa laakinnal-laaha ramaa).
Artinya: "Dan tidaklah engkau yang melemparkan ketika engkau melem-
par, meiainkan Allah yang melempar”. S.Al-Anfal, ayat 17.
Apabila tersingkap bagi anda, bahwa semua apa yang di langit dan apa
yang di bumi itu dijadikan alas cara ini. niscaya berpalinglah setan dari
anda dengan perasaan kecewa. la putus asa daripada mencampurkan tau-
hid anda dengan syirik ini. Lalu ia mendatangi anda pada kebinasaan ke-
dua. Yaitu; penolehan kepada usaha (ikhtiar) benda-benda hidup (al-hi-
awanat) pada perbuatan-perbuatan yang diusahakan (al-af-'al-al-ikhtiya-
riyyah). la mengatakan: bagaimana anda melihat setiap sesuatu itu dari
Allah dan insan ini memberikan kepada anda rezeki anda dengan ikhtiar

(usahanya). Kalau ia mau, niscaya ia memberikan kepada anda. Dan ka-
lau ia mau. niscaya ia memutuskan (menghenlikan) pemberian itu kepada
anda. Dan orang ini yang memotong leher anda dengan pedangnya.
Orang itu berkuasa atas anda. Kalau ia mau, niscaya dipenggalnya leher
anda. Dan kalau ia mau niscaya dima'afkannya anda. Maka bagaimana
anda tidak takut kepadanya? Bagaimana anda tidak mengharapkan kepa-
danya? Urusan anda adalah di tangannya. Anda menyaksikan yang demi-
kian dan anda tidak ragu padanya? la mengatakan pula kepada orang itu:
"Benar, kalau anda tidak melihat pena, bahwa pena itu bekerja dengan

percuma, maka bagaimana anda tidak melihat yang menulis dengan pena
dan dia itu yang bekerja dengan percuma baginya?".
Ketika inilah tergelincimya tapak kaki kebanyakan orang, selain hamba-
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humha Allah yang ikhlas. yang lak ada kckiiasaan setan terkuiuk di atas
mcrcka. Maka mereka mcnyaksikan dcngan nur penglihatan mala-hali
akan adanya si penulis itu yang bckcrja dcngan percuma. yang diperlukan.
scbagaimana dipersaksikan olch semua orang-orang yang lemah. akan
adanya pcna ilu bekcrja dengan percuma. Mereka mengetahui. bahwa ke-
salahan orang-orang yang lemah iiu pada yang demikian. seperti semiii
meiihat ujung pcna itu menghitamkan kertas, Dan tidak memanjang peng-
lihatannya kepada (angan dan anak-anak jari. lebih-lebih kepada yang em-
punya langan, Lalu semut itu salah. la menyangka bahwa pena icu yang
menghitamkan bagi putihnya kertas. Yang menyangka demikian itu, kare-
na singkat penglihatannya. daripadanya melampaui ujung pcna. Karena
sempit biji matanya.
Maka seperti demikian juga orang yang tidak lerbuka dadanya dcngan nur
Allah Ta'ala kepada Islam, yang pendek maia-lialinya daripada memper-
halikan Yang Mahaperkasa bagi langil dan bumi dan penyaksian (musya-
hadah) keadaan-NYA itu,Yang Mahapemaksa di balik setiap sesuatu. l.a-
lu ia berhenti di jalan atas si penulis. Dan ilu kebodohan semata. Akan
letapi. orang-orang vane mempunyai hati dan musyahadab. telah difirman-
kan Allah Ta'ala terhadap mereka akan setiap atom di langit dan bumi.
dengan qudrah-NYA. yang dengan qudrah itu bertuturlah setiap sesuatu.
Sehingga mereka mendengar peng-kudus-an dan pen-tasbih-an atom itu
kepada Allah Ta'ala dan pengakuan alas dirinya dengan kelemahan de¬
ngan lisan yang lancar. la berkaia-kata dengan tidak ada huruf dan suara,
yang tidak didengar oleh mereka yang terasing dari pendengaran.
Aku tidak maksudkan dengan yang demikian. akan pendengaran zahiri-
yah. yang tidak melewati suara. Sesiingguhnya keledai bersekutu padanya.
Dan tak ada nilai bagi apa yang bersekutu padanya binatang lernak. Se-
sungguhnya aku kehendaki dengan yang demikian. akan pendengaran.
yang diperolch dengan pendengaran itu akan perkataan yang tidak ber-
hiiruf dan bersuara. Tidak dia orang Arab dan tidak orang 'Ajam (bukan
A r a b ) .

Kalau anda mengatakan; "Bahwa ini suaiu keajaiban. yang tidak diterima
oleh akal. maka terangkaniah kepadaku cara menuturkannya! Bagaimaiia
ia menuiurkan dan dengan apa dituiurkannya'.’ Bagaimana ia bcriasbih
dan men-laqdis-kan? Bagaimana ia mcnyaksikan atas dirinya dengan kele¬
m a h a n ' . ’ " .

Kctahiiilah kiranya, bahwa bagi setiap atom di langit dan di bumi bersama
orang-orang yang mempunyai hati ilu mempunyai numajah (penibicaraan)
pada sirri (rahasia). Yang demikian ilu lermasuk hal yang tidak icrhingga
dan lidak berkesudahan. Itu adalah kalimai-kalimat yang diselami dari la-
utan kalam Allah Ta'ala yang tiada berkesudahan.
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F i r m a n A l l a h Ta ’ a l a :
y *

(Qul lau kaanal-bahru midaadan li-kalimaati rabbit la-nafidal-bahru qabla-

antanfada kaiimaatu rabbit wa lau ji’-naa bi-mits-lihii madadan).
Artinya: "Katakan: Kalau kiranya lautan (menjadi) tinta untuk (menulis-
kan) perkaiaan fuhanku, niscaya lautan itu menjadi kering sebelum habis
perkataan Tuhanku (dituliskan), biar pun Kami datangkan sebanyak itu
pula tambahannya". S.Al-Kahf. ayai 1()9.
Kemudian. munajah itu bcrmunajah dengan rahasia-rahasia alam-almulki
wal-malakut. Menyiarkan rahasia itu tercela. Bahkan dada orang-orang
merdcka itu kuburan rahasia-rahasia (tempat tersknpannya). Adakah anda
sekali-kali melihal orang yang terpercaya atas rahasia-rahasia raja, yang
dimunajahkan (dibicarakan) dengan dia secara tersembunyi. lalu ia me-
nyerukan akan rahasianya itu dihadapan orang banyak? Kalau boleh me¬
nyiarkan setiap rahasia bagi kita niscaya Nabi s.a.w. tidak menyabdakan:

y -

(Lau ta'-lamuuna maa-a'Iamu la-dlahiktum qaliilan wa la-bakaitum katsii-
r a n ) .

Artinya: "Jikalau kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu tertawa se-
■dikit dan mcnangis banyak". (1).

Niscaya Nabi s.a.w. tidak melarang daripada menyiarkan rahasia ai-qadar
(takdir). (2).
Niscaya Nabi s.a.w. tidak menyabdakan:

(Idzaa dzukiran-nujuumu fa-amsikuu wa idzaa dzukiral-qadaru fa-amsikuu
wa idzaa dzukira ash-haabii fa-amsikuu).

Artinya: "Apabila disebutkan bintang-bintang, maka peganglah erat-erat
(jangan disiarkan)! Apabila disebutkan takdir. maka peganglah erat-erat!
Dan apabila disebutkan sahabat-sahabatku. maka peganglah erat-erat!".
(3).

Niscaya tidaklah Nabi s.a.w. mengkhususkan Hudzaifah r.a. dengan seba-
hagian rahasia". (4).

( I ) D i r a w i k a n A h m a d . A l - T i r m i d z i d a n I a i n - l a i n d a r t A n a s .

( 2 ) D i r a w i k a n I b n u U d a d a n A b u N a - ' l m d a r i I b n u U m a r.

(3) Dirawikan Ath-Thabrani dan tbnu Hibban, hadits d!a-'if.
(4) Hadits ini sudah diierangkan dahulu.
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Jadi, dari hikayah munajahnya dzurrah-dzurrah (atom-aiom) nya alamul-
mulki wal-malakut bagi hati orang-orang yang mempunyai musyahadah itu
dua pcnccgahun:
Pertama: musiahil menyiarkan rahasia.
Kedua: kcluar kalimal-kalimatnya dari hinggaan dan kcsudahan. Akan te-
lapi, kita pada contoh yang berada kiia padanya. yaitu: gerakan pena. kila
mcnccritcrakan dari munajahnya itu kadar yang sedikit, yang dipahamkan
dengan yang dcmikian, atas kesimpulan akan cara pcmbinaan tawakkal.
Dan kiCa kcmbalikan kalimat-kalimatnya kcpada huruf-huruf dan suara-
suara. Walau pun dia itu bukan huruf-huruf dan suara-suara. Akan tctapi,
dia itu darurat bagi pemahanian. Maka kami mengatakan:
Sebahagian pcmerhati-pumcrhati (dengan mata hati), dari hal lobang nur
Allah Ta’ala. bcrtanya kepada kertas dan ia telah melihatnya hitam hala-
mannya dengan tinia: "Apakah kiranya halamanmu itu yang tadinya putih
cemerlang dan sekarang telah menampak di atasnya hitam? Mengapa eng-
kau hitamkan halaman cngkau? Apa sebabnya?".

Lain kertas itu mcnjawab: ’Tidaklah engkau menginshaf-kan aku pada
pertanyaan ini, Sesungguhnya aku tidaklah aku mcnghitamkan halamanku
oieh diriku scndiri. Akan tctapi: tanyalah kepada tinia! I'inia iiu bcrkum-
pul dalam botolnya, yang menjadi tempat ketetapandan lanah airnya. La-
lu ia berangkat dari tanah air dan ia mcnempati halaman wajahku dengan
zalim dan permusuhan".
Pemerhati itu menjawab: "Bcnar engkau”.
Maka pemerhati itu menanyakan kepada tinia dari yang dcmikian. Lalu
linta menjawab: "Engkau tidak meng-inshaf-kan aku. Sesungguhnya aku
tadinya berada dalam hotel tinta, yang tinggal di dalamnya dengan
tenang, yang bercita-cita akan selalu di dalamnya. Maka pena meng-ani-
ayakan aku dengan lobanya yang merusakkan. Disambarnya aku dari
tanah-airku dan disingkirkannya aku dari negeriku. Dicerai-beraikannya
kumpulanku dan dipotong-potongkannya aku. sebagaimana engkau meli-
hat di halaman yang putih itu. Maka pertanyaan adalah kepada pena itu,
tidak kepadaku".
Pemerhati itu menjawab: Benar engkau”.
Kemudian, pemerhati itu bertanya kepada pena. tentang sebab kczaliman
dan permusuhannya dan mengeluarkan tinta dari tempat tinggalnya. Pena
itu lalu menjawab: ’’Tanyalah kepada tangan dan anak-anak jari! Aku se¬
sungguhnya adalah balang bambu yang tumbuh di tepi sungai, yang ting¬
gal dengan tenang di antara kayu-kayuan yang hijau. Maka datanglah ta¬
ngan dengan membawa pisau kepadaku. la buang daripadaku akan kulii-
ku. Ia koyak-koyakkan kain-kainku daripadaku. Ia cabutkan aku dari po-
kokku. la cerai-beraikan di antara pembuluh-pembuluhku. Kemudian. ia
runcingkan aku dan ia belahkan kepalaku. Kemudian. dibenamkannya
aku dalam kehiiaman dan kepahitan tinta. la menggunakan aku menjadi
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pelayannya dan ia jalankan aku di atas puncak kepalaku. Engkau lelah
menaburkan garam atas lukaku dengan pertanyaan engkau dan makian
engkau- Pergilah dari aku dan tanyakanlah kepada orang yang memaksa-
k a n a k u ! ” .

Pemerhati itu lalu menjawab: "Benar engkau”
Kemudian. pemerhati itu bertanya kepada langan. tentang kezaliman dan
permusuhannya atas pena dan penggunaannya akan pena itu.
Tangan itu lalu menjawab: "Tidaklah aku ini, melainkan daging, tulang
dan darah, Adakah engkau melihat daging itu berbuat zalim atau tubuh
yang bergerak sendiri? Sesungguhnya aku itu kenderaan yang diperguna-
kan dengan cuma-cuma. Dikenderai aku oleh yang berkuda, yang dinama-
kan: al-qudrah dan al-'izzah (kuasa dan agung). Dialah yang membulak-
balikkan aku dan yang memundar-mandirkan aku pada sudut-sudut bumi.
Apakah engkau tidak melihat lumpur. batu dan kayu. tidak melampaui se-
dikit pun akan tempatnya dan tidak bergerak sendiri? Karena dia tidak di¬
kenderai oleh yang berkuda seperti ini. yang kuat dan perkasa. Apakah
engkau tidak melihat tangan orang-orang mali yang menyamai aku dalam
bentuk daging, tulang dan darah. kemudian, tak ada berurusan di antara
dia dan pena? Maka aku juga dari segi aku. tak ada urusan di antaraku
dan pena. Maka tanyakanlah akan al-qudrah. tentang keadaan diriku. Se¬
sungguhnya aku kenderaan, yang dikejutkan aku oleh yang mengenderai
a k u ” .

Pemerhati itu lalu menjawab: ’’Benar engkau”.
Kemudian, pemerhati itu bertanya kepada al-qudrah. tentang keadaannya
mcmakai langan, banyak mempergunakannya dan mcmbulak-balikkannya.
Tangan itu lalu menjawab: ’’Tinggalkanlah dari mencaci dan memaki-maki
aku! Berapa banyak orang yang mencaci itu dicaci orang! Berapa banyak
orang yang dicaeikan itu tidak berdosa. Bagaimana tersembunyi kepada
engkau akan urusanku? Bagaimana engkau menyangka, bahwa aku ber¬
buat zalim kepada tangan. tatkala aku mengenderainya. Dan adalah aku
yang mengenderainya sebelum penggerakan. Tidaklah aku yang mengge-
rakkannya dan yang menggunakannya dengan cuma-cuma, Akan letapi,
adalah aku itu tidur dengan tenang, tidur yang disangka oleh orang-orang
yang menyangka, bahwa aku itu mait atau sudah tidak ada. Karena aku
tidak bergerak dan tidak digerakkan, Sehingga datanglah kepadaku yang
diwakilkan, yang mengejutkan aku dan yang mcmaksakan aku, kepada
apa yang engkau lihat daripadaku. Maka adalah bagiku kekuataii kepada
menolongnya. Dan tidak ada bagiku kekuatan kepada menyalahinya.
Yang diwakilkan ini dinamakan: Al-Iradah. Aku tidak mengenalnya, sela-
in dengan namanya, serangannya dan lompatannya. Karena ia mengejut¬
kan aku dari kenyenyakan tidur. la memaksakan aku, kepada apa yang
ada bagiku kebebasan, jikalau ia melepaskan aku dan pendapatku”.
Pemerhati itu lalu menjawab: "Benar engkau”.
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Kemudiiin. pcmcrhati itu bertanya kepada Al-lradah: "Apakah yang
mcinberanikati cngkau kepada al-qudrah ini yang lenang dan tcntcram?
Sehingga engkau mengalihkannya kepada penggerakan. Dan engkau mc-
maksakannya, dengan paksaan. yang ia lidak mempcroleh lagi kelepasan
dan lempai lar i" .

Al-lradah lalu menjawab: "Jangan cepat engkau menuduh aku! Semoga
aku mempunyai halangan. Dan engkau lerus mencaci. Sesungguhnya aku
lidak hergerak dengan diriku sendiri. Akan lecapi, aku digerakkan. Aku
lidak bangkil sendiri. akan leiapi aku dibangkitkan, dengan hukum yang
memaksakan dan perintah yang lidak dapat dibaniah. Adalah aku itu te-
nang, sebeium kedalangannya. Akan tetapi. datang kepadaku dari kchari-
baan hati uiusan ilmu. di alas lisan akal, dengan penonjolan bagi Al-Oud-
rah. Maka ia menonjolkannya. disebabkan sangal pentingnya. dibawah
paksaan ilmu dan akal. Aku lidak tahu. disebabkan dosa apa yang dikete-
mukan aku padanya. Aku disuruhkan dengan cuma-cuma baginya. Dan
aku diharuskan mcnurulinya. Akan tetapi, aku tahu bahwa aku datam ke-
tenteraman dan ketenangan, sebeium datang kepadaku, yang datang ini,
yang memaksakan dan hakim ini yang adil atau yang zalim, Telah diserah-
kan aku kepadanya. dengan suatu penyerahan dan diharuskan aku menta-
'atinya dengan suatu keharusan. Bahkan. tiada tinggal lagi bagiku kemam-
puan uniuk menyalahinya, manakala telah diyakinkan hukumnya, Demi
umurku! Ia tidak tinggal lagi dalam keraguan pada dirinya dan kehcranan
pada hukumnya. Maka aku itu tenang. tetapi dengan penuh perasaan dan
penantian bagi hukumnya. Apabila hukumnya telah mantap. niseaya aku
dikejutkan, dengan pasli dan paksaan. dibawah keta’alannya, Dan menon-
jollah Al-Qiidrah untuk berdiri dengan yang diwajibkan hukumnya. Maka
tanyalah ilmu dari hal keadaanku! Tinggalkanlah daripada mcncacikan
aku! Maka aku sesungguhnya. adalah seperti yang dikatakan oleh seorang
penyair:

Manakala engkau berangkal dari suatu kaum
dan mereka itu sudah sanggup,

bahwa engkau tidak berpisah dengan mereka.
maka yang berangkat itu adalah mereka.

Pemerhati itu, lalu menjawab: "Benar engkau”
Pcmcrhati itu menghadap kepada ilmu, aka! dan hati. memiiiia kepadanya
dan meneelanya atas bangkitnya al-iradah dan pemakaiannya dengan cu-
ma-cuma bagi penonjolan Al-Qudrah.
Akal lalu menjawab: "Adapun aku. maka adalah lampu, yang aku tidak
menyala dengan diriku sendiri. Akan tetapi, aku dinyalakan".
Hati menjawab: ’’Adapun aku, maka adalah papan tulis (tauh), yang tidak
aku terhampar dengan diriku sendiri. Akan tetapi, aku dihamparkan".
Ilmu menjawab: "Adapun aku, maka adalah ukiran. Aku diukirkan pada
pLtihnya papan tulis hati, tatkala cemerlanglah' lampu akal. Dan aku, li*
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daklah aku tergaris oleh diriku sendiri. Berapa banyak adanya papan tulis
ini sebelumnya, yang kosong daripadaku. Maka bertanyalah kepada pena!
Karcna garis tulisan itu tidak da. sclain dengan pena’'.
Ketika itu kacaulah penanya itu dan tidak memuaskannya jawaban tcrse-
but. la berkata; "Telab lamalah kepayahanku pada jalan ini. Banyaklah
tempat-tempatku. Senantiasaiah aku dirobahkan oleh orang, yang aku ha-
rapkan daripadanya pada mengenal urusan ini lerhadap orang lain. Akan
tetapi, adalah aku berbaik hati dengan banyaknya pulang-pergi, manakala
aku mendengar perkataan yang dapat diterima oleh hati dan halangan
yang terang pada menolak pertanyaan. Ada pun kata engkau, bahwa aku
garis tulisan dan ukiran dan sesungguhnya aku digariskan oleh pena, maka
tidaklah aku dapat memahaminya. Sesungguhnya aku tidak mengetahui
pena itu, selain dari bambu. Tidak mengetahui papan tulis itu, selain dari
best atau kayu. Dan aku tidak mengetahui garis tulisan itu. selain dengan
tinta. Aku tidak mengetahui lampu itu, selain dari api. Bahwa aku sesung¬
guhnya mendengar pada tempat ini pembicaraan papan-tuiis, lampu, tulis¬
an dan pena. Dan aku tidak menyaksikan sesuatu daripada yang demiki-
an. Aku mendengar bunyi gilingan tepung dan aku tidak melihat yang di-
giling".
Ilmu lalu berkata kepada penanya itu: 'Jikalau benar engkau pada apa
yang engkau katakan, maka harta bendamu itu bercampur, perbekalanmu
sedikit dan kenderaanmu lemah. Ketahuilah, bahwa kebinasaan-kebinasa-

an di jalan yang engkau hadapi itu banyak. Maka yang benar bagi engkau
iaiah bahwa engkau pergi dan meninggalkan apa yang engkau padanya.
Tidaklah ini sarangmu, maka keluarlah daripadanya.
Setiap orang itu dimudahkan bagi apa yang ia dijadikan baginya”".
Kalau engkau ingin menyempurnakan jalan kepada maksud. maka pasang-
lah pendengaran engkau dan engkau itu menyaksikan. Dan ketahuilah,
bahwa alam dalam perjalanan engkau yang ini, adalah (iga. Alamul-mulki
wasy-syahadah itu pertamanya. Adalah kertas, tinta, pena dan tangan itu
dari alam ini. Engkau melewati lempat-tempat itu dengan mudah.
Yang kedua: alam al-malakut. Yaitu di belakangku. Apabila engkau me-
lampaui aku, niscaya engkau berkesudahan ke lempat-tempatnya. Pada¬
nya padang pasir yang luas, gunung-gunung yang tinggi dan laut-laut yang
menenggelamkan. Aku tidak tabu, bagaimana engkau selamat padanya.
Yang ketiga. yaitu: al-jabarut. Yaitu: di antara alam al-mulki dan alam al-
malakut. Engkau tempuh daripadanya tiga tempat pada permulaannya,
yaitu; tempat al-qudrah, al-iradah dan al-ilmu. Yaitu: di tengah-tengah, di
antara alam al-mulki wasy-syahadah dan alam al-malakut. Karena alam al-
mulki lebib mudah jalannya dari alam al-malakut. Dan alam al-malakut
itu lebih sukar jalannya.
Alam al-jabarut di antara alamu al-mulki dan alam al-maiakul itu menye-
rupai kapal, yang dia itu dalam gerakan, di antara bumi dan air. la tidak
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daiam balas bergoncangnya air dan lidak dalam batas tenang dan tctap-
nya bumi. Seiiap orang yang berjaian di alas bumi itu bcrjalan di alam al-
mulki wasy-syahadah.
Kalau tnelewati kekuaiannya. sampai ia kuat kepada menumpang kapal.
niscaya adalah ia scperti orang vang bcrjalan dalam alam ul-jabarut. Kalau
ia berkesudahan sampai kepada bcrjalan di alas air. tanpa kapal, niscaya
ia berjaian dalam alam al-nialakul. tanpa kegoncangan.
Kalau cngkau lidak sanggup bcrjalan di alas air. maka pergilah! Engkau
telah mclcwaii bumi dan mcmbclakangi kapal. Dan lidak ada iagi di dc-
pan cngkau. .selain air yang jcrnih.
Pcrmulaan alam al-malakui iiu nuisyahadah (mcnyaksikan) al-qalam Ipe-
na). yang dcngan al-tpilam iiu dituliskan ilmu pada papan-luiis (lauh) bait.
Dan bcrhasiinva vakin. vans’ dcngan \akin iiu ia bcrjalan di alas air. Apa-
kah lidak cngkau mcndcngar sabda Rasulullah s.a.w. tcntang Isa a.s..
yang bcrikut ini: ^

(l.awidz-daada yaqiinan la-masyaa-'alal-hawaa-i).
Artinya: “Jikalau ia bcrlambah yakin, niscaya ia berjaian di udara”, tat-
kala dikatakan kcpadanya. bahwa Isa a.s. itu bcrjalan di alas air". (1).
Berkala yang bcrjalan. yang bcrlanya iiu: "Aku heran pada urusanku.
Hatiku mcrasa kctakutan dari apa yang cngkau sifatkan, dari bahaya di
jalan. Aku lidak laliu, sanggupkah akumcncmpuh padang pasir ini, yang
engkau sifatkan itu aiau lidak. Adakah bagi yang dcmikian itu tanda?
Pemcrhati itu mcnjawab: "Ada! Bukalah pcnglihalan cngkau! Kumpul-
kanlah cahaya kedua mala cngkau dan biji-matanya ke arah aku! Kalau
mcnampak bagi engkau pcna. yang dcngan pcna itu aku menulis pada pa-
pan-tulis hati. maka mcnycrupailah. bahwa cngkau itu ahli bagi jalan ini.
Sctiap orang yang mclcwaii alam al-jabarul dan mengetok salah satu dari
pintu-pintu alam al-maiakut, niscaya ia dibukakan dcngan pena. Apa tidak
engkau mclihat. bahwa Nabi s.a.w. pada pcrmulaan urusannya dibukakan
dengan al-qalam (pena). Karcna diturunkan kcpadanya ayat:

O - ' f -

rabbu-kal-akramul-ladzii-'allama bil-qalami. al-lamal-insaana ma(Iqra’ wa
lam ya’-lam).
Artinya: "Bacalah dan Tuhanmulah Yang Paling Pcmurah, Yang menga-
jarkan (manusia) dengan pcraniaraan qalam. Dia mengajarkan kepada

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Ibnu Asakir dari Fudlail bin 'lyadl.
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manusia apa yang lidak diketahuinya”. S.Al-'alaq, ayat 3-4-5.
Berkala orang yang berjalan: "Aku lelah membuka peiiglihalanku dan
mata hitamnya. Demi Allah, aku tidak mdihat bambu dan kayu. Aku ti-
dak mengetahiji pena. seperti yang dcmikian”.
Menjawab ilmu: ".Aku tclah menjauhkan mencari setiap sesualu. Apakah
engkau tidak mendengar, bahwa harta-hcnda rumah ilu menycrupai de-
ngan yang cmpunya rumah.’ Apakah engkau tidak tahu, bahwa Allah Ta-
'ala. tidak menyerupai ZA1>1YA dengan zat-zat yang lain? Maka seperti
demikianlah TANGANNYA tidak menyerupai dengan tangan-tangan.
AL-OALAMNYA lidak menycrupai dengan qalam (pena-pena). Perka-
taanNYA dengan perkataan yang lain. Dan luiisanNYA dengan lulisan-
tulisan yang lain".
Inilah urusan ketuhanan dari alum al-malakut. Maka tidaklah Allah Ta-

'ala pada ZATNYA ilu bertubuh. Tidaklah lA pada lempat. Lain halnya
dengan yang lain daripada NYA. Tidaklah TANGANNYA itu daging.
tulang dan darah. Lain halnya dengan tangan-tangan yang lain. Tidaklah
O A L A M N YA d a r i b a m b u . T i d a k l a h l a u h N YA ( p a p a n - i u l i s N YA ) d a r i

kayu. Tidaklah KA1..AMNYA (pcrkalaanNYA) dengan suara dan huruf.
Tidaklah TULISANNYA angka dan gambar. Tidaklah TINTANYA ga-
ram dan kelat. Kalau engkau lidak menyuksikan ini dengan begitu. maka
aku tidak melihal engkau. selain seorang khun-isa (orang hand) di antara
kejantanan al-lanzih dan kebetinaan ai-iasy-bih (1), bulak-balik di antara
ini dan itu. Tidak kepada mereka ini dan tidak kepada mereka itu. Maka
bagaimana ai-tanzih ZATNYA dan sifat-sifaiNYA Yang Maha Tinggi dari
adanya dengan tubuh dan sifal-sifat tubuh, Al-lanzih KALAMNYA dari
makna-makna huruf dan suara. yang terhenii pada TANGANNYA. Qa-
lamNYA, l .AUHNYA dan rU I . ISANNYAV Kah i i i engkau le lah mcma-
h a m i d a r i s a b d a N a b i s . a . w. :

(Innal-laaha khalaqa aadama-'alaa shuuraiihi).
Artinya: "Bahwa Allah menjadikan Adam alas benlukNYA”. (2).
Akan bentuk zahiriyah, yang diperuleh dengan penglihatan mata, maka
adalah engkau mtin-iasy-bihkan secara mutlak, sebagaimana dikatakan:
"Adalah engkau ilu orang Yahudi semata-mata". Kalau tidak. maka ja-
nganlah engkau bermain-main dengan At-Taurai.

(I) At-Tanzih. artinya: maka suci Allah daripada menycrupai dengan cara bagaimana pun
dengan makhluk Nya. Dan ai-lasybih. ialah: menyerupai, yakni: lawan dari al-ianzih.

(2) Dirawikun Ahmad. Al-Bukhan dan MunIioi dan Abu Hurairah dengan lafalnya sedikit
b e r b e d a
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Jikalau engkau mcmahami daripadanya akan beniuk baiiniyah. yang di*
peroleh dengan mata-hati, tidak dengan mata-kepala, maka adaiah cngkau
itu men-fart-z//»-kan semala-mata, men-^udu5-kan yang murni. Singkaikan
jaian, sesungguhnya cngkau berada di lembah suci, Thuwa! Dcngarlah
akan rahasia hati cngkau, bagi apa yang divvahyukan! Scmoga cngkau
mendapaf petunjuk di tempat api itu! Semoga cngkau dari khcmah Arasy
itu dipanggil, dengan apa yang dipanggilkan Musa a.s.:

. - A

(Innii ana rabbuka).
Artinya: ’’Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu”. S.Tha Ha, ayal 12.
Tatkala yang berjalan itu mendengar dari ilmu yang demikian. niscaya ia
merasakan ketclcdoran dirinya. Bahwa ia itu khim-isa (band) di antara at-
tasy-bih dan al-lanzih. Maka menyalalah hatinya menjadi api dari kesa-
ngatan marahnya kepada dirinya, tatkala dilihatnya dengan mata kcku-
r a n g a n .

Adaiah minyaknya dalam lobang hatinya yang tak tembus itu. hampir
menerangi, walau pun tidak disentuh api. Manakala ditiupkan ke dalam-
nya ilmu dengan ketajamannya, niscaya menyalalah minyaknya. Lalu
menjadi cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Maka berkata ilmu kepa-
danya: ’’Ambillah sekarang kesempatan ini! Bukalah matamu! Mudah-
mudahan engkau memperoleh di tempat api itu petunjuk”.
Maka ia membuka malanya, lalu lersingkaplah baginya Qatam llahi. Tiba-
tiba itu adaiah seperti yang disifatkan oleh ilmu tentang at-lanzih, tidak ia
dari kayu dan tidak dari bambu. Tidak ada baginya kepala dan tidak ada
ekor. la menulis terus-menerus dalam hati manusia scluruhnya, akan se-
gala jenis ilmu. Adaiah bagi Qalam llahi itu kepala pada seiiap hati dan ia
sendiri tiada mempunyai kepala.
Maka berlalulah dari yang berjalan itu keheranan. Dan ia menjawab:
’’Alangkah nikmatnya teman ilmu! Maka dibalaskan ia oleh Allah Ta'ala
daripadaku kebajikan! Karena sekarang, telah nampak bagiku kebenaran
pemOeritaannya dari hal sifai-sifat Al-Oalam. Sesungguhnya aku melihat-
nya Qalam itu Qalam. tidak seperti qalam-qalam (pena-pena) yang lain.
Ketika ini, ia mengucapkan selamat tinggal bagi ilmu dan mengucapkan
terima kasih kepadanya. la berkata: "Telah lamalah berdiriku di sisi
engkau dan bulak-balikku kepada engkau. Aku bereita-cita, bahwa aku
bermusafir ke haribaan 'Al-Oalam. Aku menanyakan tentang keadaan-
nya’’.
Orang yang berjalan itu lalu bermusafir kepada Al-Oalam. Dan menga-
takan kepadanya: ’’Apa halmu hai Al-Qalam, engkau menggariskan tu-
lisan terus-menerus dalam hati dari ilmu-ilmu. apa yang membangkitkan
iradah (kemauan) kepada diri Al-Oadar dan meneruskannya kepada al-
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maqdurat (yang diqadarkan)!".
Al-Qalam menjawab: "Adakah engkau lupa apa yang engkau lihat dalam
alam al-mulki wasy-syahadah dan engkau mendengar dari jawaban Al-
Qalam. ketika engkau menanyakannya. lalu diserahkannya engkau kepada
tangan?".
Orang yang berjalan iiu menjawab; "Aku tidak melupakan yang demiki-
an". la mengalakan: "Maka jawabanku itu seperii jawabannya". Orang
itu meneruskan lagi; "Bagaimana. apa engkau tidak men-lasy-bihkan-
nya?".
Al-Qalam menjawab: "Apakah tidak engkau mendengar, bahwa Allah
Ta'ala menjadikan Adam atas bentukNYA?".
Orang yang berjalan itu menjawab: ”Ya, ada!".
Al-Qalam berkata: "Maka tanyakanlah dari keadaanku yang digelarkan
dengan: langan kanan raja'. Sesungguhnya aku dalam genggamannya. la
yang membuiak-baiikkan aku. Aku itu dipaksakan. yang dipekerjakan
dengan cuma-cuma. Maka tidak ada pcrbcdaan antara Qalam Ilahi dan
qalam (pena) manusia, dalam arti dipekerjakan dengan cuma-cuma.
Perbedaan hanya dalam zahiriyah bentuk".
Orang yang berjalan itu lalu bertanya; "Maka siapakah tangan kanan raja
i t u ? " .

Al-Qalam lalu menjawab: "Apakah engkau tidak mendengar firman Allah
Ta ’ a l a :

5 ^
- ' Y ' '

(Was-samaa-waatu math-wiyyatun bi-yamiinihi).
Artinya: "Dan langit itu digulung dengan tangan-kananNYA". S.Az-
Zumar, ayat 67.
Orang itu menjawab; "Ya, ada!".
Al-Qalam berkata; "Pcna-pena juga dalam genggaman tangan-kananNYA.
DIA-lah yang membulak-balikkannya".
Orang yang berjalan itu bermusafir dari sisi Al-Qalam, ke langan-kanan.
sehingga disaksikannya. la melihat dari keajaiban-keajaiban langan-kanan.
akan apa yang melebihi di atas keajaiban-keajaiban Al-Oalam. Tidak
boleh disifatkan sesuatu dari yang demikian dan tidak boleh diuraikan.
Akan tetapi. berjilid-jilid buku yang faanyak, tidak termuat seperseratus
dari sifatnya. Kcsimpulan padanya, bahwa itu tangan-kanan, tidak seperti
tangan-kanan-tangan-kanan. Dia itu tangan. tidak seperti tangan-tangan.
Anak jari, tidak seperti anak-anak jari. Maka ia melihat al-qaiam berge-
rak dalam genggamanNya. Maka nyatalah baginya alasan berhalangan Al-
Qalam. Lalu ia bertanya kepada tangan-kanan dari keadaannya dan peng-
gerakannya bagi al-qalam.
Tangan-kanan lalu menjawab: "Jawabanku itu seperti apa yang engkau

3 0 0



dengar dari langan-kanan yang engkau lihat pada alatn-asy-syahadali.
Yaitu: diserahkan kepada Al-Qudralt. Karcna langan itu tidak mempunyai
hiikum pada dirinya sendiri. Scsungguhnya. yang menggerakkannya sudah
pasti adalah: al-qudrah.
Orang yang berjalan itu lain berjalan kc alam al-qudrah. la melihat pada-
nya keajaiban-keajaiban. apa yang dipandang hina padanya oleh yang
sebelumnya. la berianya kepada al-qudrah, teniang penggerakan tangan-
k a n a n .

Al-Oudrah lalu menjawab; "Scsungguhnya aku itu suatu sifal. Tanyakan-
lah kepada yang bersifat dengan at-qudrah (al-qadir)! Karcna yang dipe-
gang. iaiah kepada yang mempunyai sifai. Tidak kepada sifai.
Ketika itu, hampirlah ia tergelincir dan melepaskan dengan kcbcranian,
akan lisan pertanyaan. Maka tclaplah ia dengan pcrkataan yang tetap dan
ia diserukan dari belakang dinding (hijab) khcmah hadlaral Ilahiyah:

(Laa yus-alu-’am-maa yaf-'alu wa hum yus-aluuna).
Artinya: "DIA tidak ditanya teniang apa yang dipcrbuaiNYA dan mere-
kalah yang akan ditanyai". S.Al-Anbiya’, ayat 23.
Oleh kelakutan akan kcharibaan llahi, ia ping-san. Lalu jatuh lersungkur,
yang bergoncang badannya pada kepingsanannya.
Taikala ia lelah sembuh, maka ia mengucapkan; "Maha Suci Engkau!
Alangkan Maha Besarnya keadaan Engkau! Aku bertobal kepada Eng¬
kau. Aku menyerahkan diri (bertawakkal) kepada Engkau. Aku beriman.
bahwa Engkau Raja Yang Maha Perkasa. Yang Maha Esa, Yang Maha
Berkuasa. Aku tidak takut kepada selain Engkau. Aku tidak mengharap
pada selain Engkau. Aku tidak berlindung. selain dengan kema’afan Eng¬
kau dari siksaan Engkau. dengan ridla Engkau dari kemarahan Engkau.
Tiada basiku. selain bermohon kepada Eingkau dan mcrendabkan diri
kepada Enckau. Aku diiduk bersinipiih di hadapan Engkau. Aku mengu¬
capkan; "Lapangkanlah hagiku dadaku untuk mengenali Engkau! Lepas-
kanlah ikatan dari lidahku. untuk niemuii Engkau!".
Maka diserukan dari belakang hijab; "Jagalah dirimu daripada mengharap
pujian dan engkau melebihi alas penghulu nabi-nabi! Akan tetapi. kem-
baiilah kepadaNYA. Apa yang dibcrikanNYA kepada engkau, maka
ambillah! Apa yang dilarang engkau daripadanya. maka ccgahlah diri
engkau daripadanya! Apa yang dikalakanNYA kepada engkau, maka
kalakanlah! Scsungguhnya tiada lebih pada keharibaanNYA ini. atas apa
yang diucapkannya:
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(Subhaa-naka laa uh-shi-ya tsanaa-a-’alaika anta kamaa ais-naita ’aia
nafsika).
Artinya: "Maha Suci Engkau! Tiada dapat aku hinggakan pujian kepada
Engkau, sebagaimana Engkau memuji atas diri Engkau”. (1).
Orang yang berjalan itu, lalu mengucapkan; "llahi! Jikalau tidak adalah
bagi lisan itu keberanian kepada memuji Engkau, maka adakah bagi hati
harapan pada mengenal Engkau?”.
Lalu orang yang berjalan itu diserukan: "Jagalah diri engkau. bahwa
engkau melangkahi leher orang-orang shiddiqin! Maka kembalilah kepada
Shiddiq Yang lerbesar! (2). Ikutilah dial Sesungguhnya shahabai-shahabai
penghulu nabi-nabi itu seperti bintang. Dengan siapa saja dari mereka
engkau ikuti, niscaya engkau memperoieh petiinjuk. Apakah tidak engkau
mendengar ia berkata; ’’Kelemahan dari memperoieh pengertian itu suatu
pengertian?”. Maka mencukupilah nasib engkau dari keharibaan Kami,
bahwa engkau mengetahui, bahwa engkau tidak memperoieh apa-apa dari
keharibaan Kami, yang lemah daripada memperhatikan Keelokan Kami
dan Keagungan Kami”.
Ketika itu, yang berjalan ini kembali dan meminta ma'af dari pcrtanyaan-
pertanyaan dan cacian-caciannya. Yang berjalan itu berkata kepada:
tangan-kanan, pena, ilmu, al-iradah, al-qudrah dan apa yang sesudahnya:
■'Terimalah kehalanganku! Sesungguhnya aku adalah orang pendatang,
yang barn saja masuk ke negeri ini. Bagi setiap yang masuk itu mempu-
nyai keheranan. Maka tidaklah tantanganku kepadamu, selain dari ketele-
doran dan kebodohan. Sekarang, teiah benarlah padaku kehalanganmu.
Telah tersingkap bagiku, bahwa Yang Tungga! dengan kerajaan dan alam
a]-malakut, kemuliaan dan alam al-jabarut, ialah: Yang Maha Esa, Yang
Maha Perkasa. Tidaklah kamu itu, selain orang-orang yang disuruh
dengan cuma-cuma di bawah keperkasaan dan kekuasaanNYA, yang pu-
iang pergi dalam genggamanNYA. DIALAH yang awal dan akhir. yang
d h a h i r d a n b a t h i n .

Manakala ia ijienyebutkan yang demikian tentang alam asy-syahadah,
niscaya menjauhlah daripadanya yang demikian. Dan ditanyakan kepada-
nya: ’’Bagaimana DIA itu awal dan akhir dankeduanya itu dua sifat yang
berlawanan? Bagaimana DIA itu dhahir dan bathin? Yang awal tidaklah
ia yang akhir dan yang dhahir tidaklah ia yang bathin?
Orang yang berjalan itu menjawab; ”D1A itu yang AWAL, dikaitkan
kepada semua yang ada (al-maujudat). Karena dari DlA-lah timbul setiap
sesuatu, di atas ketertibannya satu demi satu. DlA-lah yang AKHIR
dengan dikaitkan kepada perjalanannya orang-orang yang berjalan kepa-

(I) Hadits ini Utah dilerangkan dahulu.
(2) Abubakar Ash-Shiddiq, sahabal Nabi s.a.w.
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daNYA. Sesungguhnya mereka senantiasa mendaki dari suatu tempat ke
suatu tempat, sehingga terjadilah berkesudahan ke haribaanNYA (had-
laratNYA). Maka adalah yang demikian itu akhir perjalanan. Yaitu: akhir
pada musyahadah (penyaksian), permulaan pada wujud.
DIA itu baihin, dengan dikaitkan kepada orang-orang yang berketetapan
di alam asy-syahadah, yang mcncari uniuk mengetahuinya, dengan
pancaindra yang lima. DIA itu dhahir, dengan dikaitkan kepada orang
yang mencariNYA dalam pelita yang cemerlang dalam hatinya, dengan
mata-hati bathiniyah, yang tembus dalam alam al-malakut.
Maka begitulah adanya tauhid orang-orang yang berjalan ke jalan tauhid
dalam perbuatan. Aku kehendaki, ialah orang yang tersingkap baginya,
bahwa Yang Berbuat itu ESA.
Kalau anda bertanya: "Sesungguhnya telah berkesudahan tauhid ini, sam-
pai ia terbina atas iman dengan alam al-malakut. Maka siapa yang tidak
memahami yang demikian atau mengingkarinya, niscaya apa jalannya?”.
Maka kau menjawab, bahw? orang yang mengingkarinya, niscaya tiada
obat baginya, selain dikaiakan kepadanya: "Keingkaran engkau akan alam
al-malakut itu seperti keingkaran golongan As-Sumaniyah (1), akan alam
al-jabaruf. Mereka ialah orang-orang yang membataskan ilmu dalam
pancaindra yang lima saja. Mereka mengingkari al-qudrah, al-iradah dan
al-ilmu. Karena yang tersebut ini tidak diperoleh dengan pancaindra yang
lima. Maka mereka lerus-menerus dalam lembah alam asy-syahadah, de¬
ngan pencaindra yang lima.
Kalau orang yang mengingkari itu berkata: "Bahwa aku sebahagian dari
mereka. Sesungguhnya aku tidak memperoleh petunjuk, selain kepada
alam asy-syahadah dengan pancaindra yang lima. Aku tidak mengetahui
akan sesuaiu, selain daripadanya".
Maka dikatakan: "Keingkaran engkau bagi apa yang kami musyahadah-
kan(persaksikan), dari apa yang dibelakang pancaindra yang lima itu
seperti keingkaran golongan As-Sufasihaiyah (2) akan pancaindra yang
lima. Mereka itu mengatakan: "Apa yang kami lihat, kami tidak percaya.
semoga kami akan melihatnya dalam tidur (bermimpi)”.
Kalau orang itu berkata; "Bahwa aku sebahagian dari jumlah mereka.
Sesungguhnya aku ragu juga pada yang dirasakan dengan pancaindra (al-
mahsusat) itu”.
Maka dijawab; "Bahwa ini adalah orang yang telah rusak tabiatnya dan
tercegah pengobatannya. Maka biarkanlah dia dalam beberapa hari yang
sedikit saja. Tidaklah setiap orang sakit itu disanggupi oleh para dokier
kepada mengobatinya".

(1) As-Sumaniyah nama sualu golongan yang menyembah berhala dan nama itu diambil dari
nama sebuah negeri di India.

(2) As-Sufasthaiyah. ialah suatu golongan dari para failasut Yunani.
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Inilah hukumnya orang yang mengingkari!
Adapun orang yang tidak mengingkari, akan tetapi tidak memahami.
maka jalan orang-orang yang berjalan bersama orang ini,‘ ialah. bahwa
memandang kepada matanya, yang dengan mala iiu ia bermusyahadah
akan alam al-malakut. Kalau mereka itu mendapati matanya sehat pada
asalnya dan telah bertempat padanya air hitam, yang dapat dihilangkan
dan dibersihkan. niscaya mereka berbuat dengan pembersihannya.
sebagaimana berbuatnya tukang celak pada mata-dhahiriyah. Apabila
penglihafannya telah betul, niscaya ia ditunjuki kepada jalan, supaya
dilempuhnya. Sebagaimana diperbuai olch Nabi s.a.w. dengan para sha-
habatnya yang tertentu.
Kalau ia tidak menerima bagi pengobatan. maka tidak memungkinkan dia
untuk menempuh jalan yang telah kamt sebutkan pada tauhid. Dan tidak
memungkinkan dia mendengar perkalaan atom-atom alam al-mulki dan a-
malakut dengan kesaksian (syahadah) tauhid. Mereka mengatakannya
dengan huruf dan suara dan mereka kembalikan tingkatan tauhid ke
lembah pahamannya.
Sesungguhnya dalam alam asy-syahadah juga tauhid. Karena seliap orang
mengetahui, bahwa rumah itu akan rusak dengan dua orang yang punya.
Dan negeri itu akan rusak dengan dua orang kepala (dua orang amir)-nya.
Maka dikatakan kepadanya atas ketajaman akalnya: "Tuhan bagi alam ini
ESA. Yang Mengatur itu ESA. Karena kalau ada pada alam asy-syahadah
(bumi) dan alam al-malakut (langit) Tuhan-Tuhan, selain Allah, niscaya
keduanya rusak. Maka adalah yang demikian di atas rasa apa yang dili-
hatnya dalam alam asy-syahadah. Maka tcrtanamlah i’tiqad tauhid dalam
hatinya dengan. jalan yang layak ini menurut kadar akalnya. Telah diiak-

m a n u s i aUPcan (diberatkan) oleh Allah, bahwa mereka berbicara dengan
menurut kadar akalnya. Karena itulah, Al-Our-an diturunkan dengan
bahasa Arab, atas batas adal-kebiasaan mereka dalam bersoal-jawab”.
Kalau anda bertanya: ’’Contoh tauhid i’tiqadiyah ini, adakah patut bahwa
dia itu tonggak bagi tawakkal dan pokok padanya?".
Aku menjawab: ”Ya! Sesungguhnya i’tiqad apabila kual. niscaya bekerja-
lah amal kasyaf (tersingkap) pada mengembangkan hal-keadaan. Hanya,
kebiasaannya amal itu lemah dan bersegeralah padanya kegoncangan dan
kegemparan pada galibnya. Karena itulah, yang empunyanya itu memer-
lukan kepada orang yang berkata-kata yang menjagakannya dengan per-
kataannya. Atau bahwa ia mempelajari perkataan itu sendiri. untuk
menjaga aqidah yang telah dipelajarinya dari gurunya atau dari ibu-bapa-
nya atau dari penduduk kampungnya.
Adapun orang yang menyaksikan jalan dan menempuhkannya sendiri,
maka tiada suatu pun dari yang demikian itu ditakutinya. Bahkan, kalau
disingkapkantutup,niscayaiatiada bertambah yakin, walau pun bertarribah
jelas. Sebagaimana orang yang melihat seorang insan pada waktu perja-
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laniin scbdiim niaiahari tcrhil. liada akan bcriambah keyakinannya kelika

Icrbil malahari, bahwa oranjt iui insan. Akan leiapi. la bcriambah jclas
tcntang penguraian bcntok kcjadiannya.
Tidaklah contoh nrang-orang yang mcmpcroldi kasyaf dan nrang-nrang
yang ber-'atjidah, mclainkan scpcrli tiikang-iukang sihir Fif-un bersama
para sahahat Samiri (l).Tukang-iitk;mg sihir l-'ir-un talkala mempcrhatikan
kesudahan pcnibckasan sihir. lanlaran lamanya pcnyaksian dan percohaan
mercka, niscaya nicrcka niclihal dari Musa a.s. apa yang mclampaui
balas'-balas sihir. Dan Icrsingkaplah bagi mercka hakikal pcrsoalan. Maka
mercka l iada mcmpcrdulikan pcrkalaan I ' ir- i in;

\
y '

\. A i o -

(Fa-la-uqalh-lhi-'anna aidiyakiim wa-arjiilakiim min khilaafin).
Arlinya' "Maka scsunggnhnva aku akan memolung langan dan kaki kamu
sekalian dcngan bcrsilang sccara bcrlimbal halik ”. S.'l'ha Hu. ayat 71.
Akan (clapi:

\ ■

(Oaalmi Ian nu’-tsiraka-'alaa maa jaa-anaa mii ial-bayyinaali wal-la-di ' i i

falharanaii. faq-illi maa anla (jaadliii. innamaa taq-dlii haad/ihil-ha-yaatad-
dun-ya).
Artinya: "Mercka berkala: "Kami sekali-kali lidak akan mengulamakan
kanui daripada (nikli-bukti yang iiyata (mu'ii/.at). yang tclah datang ke-
pada kami dan i!aripa<la Tiilian yang tclah mcnciplakan kami: maka
putuskanlah apa yang licndak kanui piituskan. Scsungguhnya kamu hanya
akan dapal mcnuiUiskan pada kchidupan di diinia ini saja". S.Tha Ha.
ayai 72.
.Scsungguhnya pcnjclasan dan kclcrsingkapan i(u mcnccgah pengobahan.
Sahabal-sahabal Samiri talkala adanya iman mercka dcngan mcmandang
kepada /ahiriyahnya ular. maka talkala mcrckii mcmandang kepada
palung anak Icmbu Samiri dan mendengar Icnguhannya. niscaya berobah-
lah nicrcka. Dan mercka mendengar perkalaannya;

(Haadx.ua ilaahukum wa ilaahu muusaa).

(!) .V<jm/rr. tuima suatu suku ilait U.ini Isiail (Yaudr) I>i sini Oimaksudkan kepada scorang.
sang nanianya Musa hin Dhafai alau Musa S.imiri. l.a mengal.ikan. bahwa lak ada lagi
n a b i \ e \ u d a h n a h i M u < a i a s .

A/Y -A» . < 5

3 0 5



Arlinya: "Iniiiih Tuhannui Musa”. S.Tha Ha. ayat 88.
Mcreka lupa, bahwa palung anak lemhu itu lidak dapal memberi jawaban
kepuda mcreka. I^an tidak dapal memberi kemudtaratan kepada mcreka
dan tidak pula kcmanfa'atan.
Setiap orang yang bcriman dengan memandang kepada ular itu sudah
pasli menjadi kafir apabila ia memandang kepada patung anak lembu.
Karemi kcduanya itu lermasuk alam asy-syahadah. Perselisihan dan per-
lawanan di alam asy-syahadah itu hanyak.
Adapun alam al-malakul. maka itu dari sisi Allah Ta’ala. Maka karena
itulah tidak anda dapali sckali-kali padanya perselisihan dan perlawanan.
Kalaii anda niengalakan: "Bahwa apa yang engkau sebiltkan dari tauhid
itu tcrang. manakala tclah tctap. bahwa perantaraan-peranlaraan dan
sebab-sebab itu dijadikan tcnaganya dengan cuma-cuma. Dan semua itu
jclas. selain mengenai gerak-gcrik insan. Maka insan itu bergerak kalau ia
kchcndakr dan tctap kalau ia kehendakt. Maka bagaimanakah insan itu
dijadikan cuma-cuma (lidak ada kcmauannya sendiri)?”.
Ketahuilah kiranya, bahwa kalau ada bersama ini. insan itu berkchcndak.
kalau ia kehendaki bahwa ia bcrkehendak dan t idak ia berkehendak.

kalau ia tidak kehendaki bahwa ia berkchcndak. niscaya adalah ini tempat
tergelincirnya tapak kaki dan tempat tcrjadinya kesalahan. Akan tetapi, ia
tahu bahwa ia berbiial apa yang dikehendakinya, apabila ia kehendaki,
bahwa ia berkehendak atau lidak berkchcndak. Maka tidaklah kehendak

itu kepadanya. Karena jikaiau ada kehendak itu kepadanya. niscaya ia
memerlukan kepada kehendak yang lain. Dan sambung-menyambung
kepada tidak berkesudahan. Apabila tidak adalah kehendak kepadanya,
maka apabila didapati kehendak yang membawakan al-qudrah kepada
yang di-qudrahkan, niscaya sudah pasli al-qudrah itu terbawa. Tak ada
baginya jalan kepada menyalahinya. Gerakan itu harus karena darural
dengan al-qudrah. Dan al-qudrah itu bergerak. karena darurat keiika
kemantapan kehendak. Maka kehendak itu datang, karena darurat pada
h a t i .

Maka inilah darural-darurat yang tersusun sebahagiannya di alas sebaha-
gian. Tiadalah bagi hamba bahwa ia menolak adanya kehendak. Dan
tidak pula menolak terbawanya al-qudrah kepada yang diqudrahkan
sesudahnya. Tiada wujud gerak sesudah bangkitnya kehendak bagi al-
qudrah. Maka itu dipcriukan pada semua.
Kalau anda mengatakan: "Bahwa ini paksaan semata-mata. Dan paksaan
itu berlawanan dengan ikhtiyar (usaha dengan pilihan sendiri). Dan anda
tidak memungkiri ikhtiyar. Maka bagaimana adanya dipaksakan dengan
adanya pilihan?".
Aku menjawab. bahwa jikaiau lerbukalah lutup, niscaya anda ketahui,
bahwa pada diri ikhtiyar itu sendiri ada paksaan. Jadi, dia itu dipaksakan
atas ikhtiyarnya. Maka bagaimana dapat dipahami ini. oleh orang yang
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tidak memahami ikhtiyar? Maka marilah kami uraikan ikhtiyar menurut
cara para ahli ilmu kalam (ilmu tauhid), dengan uraian singkat, yang layak
dengan apa yang tclah disebutkan, sccara anak kecil dan patuh mengikufi-
nya. Sesungguhnya Kitab ini tidak kami maksudkan. selain Ilmu
Mu'amalah. Akan tetapi aku katakan, sebagai berikut;
Lafal "perbuatan" pada manusia itu ditujukan atas tiga segi. Karena
dikatakan; manusia itu menulis dengan anak jari, bemafas dengan paru
dan kerongkongan. la mcmbelah air apabila ia berdiri di atas air dengan
tubuhnya. Maka dikatakan kcpadanya: membelah dalam air, bemafas dan
m e n u l i s .

Tiga ini pada hakikal kepcrluan dan paksaan itu satu. Akan tetapi, ber-
lainan di balik yang demikian, dalam beberapa persoalan. Maka aku
nyatakan kcpada anda daripadanya dengan tiga kesimpulan: yaitu kami
namakan pembelahannya air ketika jatuhnya tertclungkup dengan: per¬
buatan lahi’i (alamij. Kami namakan pernafasannya: perbuatan iradi
(dengan iradah). Dan kami namakan penulisannya: perbuatan ikh-iiari
(dengan pilihan sendiri).
Terpaksa (lawan pilihan) itu nampak pada perbuatan tabi’i. Karena, ma-
nakala ia berdiri di atas permukaan air atau ia melangkah dari atap kc
udara, niscaya sudah pasti udara itu terbelah. Maka adalah terbelahnya
udara sesudah dilangkahi itu hal dlaruri (mudah dipahami).
Pernafasan searti dengan yang demikian. Hubungan gerakan kerongkong¬
an kepada kehendak pernafasan adalah seperti hubungan terbelahnya air
kepada beratnya badan. Manakala berat itu ada, niscaya terdapatlah ler-
belahnya air sesudahnya. Dan tiadalah berat itu kepada air. Seperti de¬
mikian juga kehendak itu, tidaklah kepadanya. Karena demikian, jikalau
ditujukan kepada mata seseorang dengan jarum penjahit, niscaya dengan
serta merta pelupuk malanya Icrtutup. Kalau ia bermaksud membiarkan-
nya terbuka, niscaya ia tidak mampu, sedang pemejaman pelupuk mata
dengan serta-merta adalah perbuatan iradi. Akan tetapi, apabila tergam-
bar bentuk jarum penjahit dalam musyahadahnya dengan perasaan, nis¬
caya datanglah kehendak dengan pemejaman mata itu dengan sendirinya.
Dan datanglah gerakan dengan yang demikian. Jikalau ia mau membiar-
kan demikian dengan tidak terpenjamnya mata, niscaya ia tidak sanggup .
yang demikian, serta itu perbuatan dengan qudrah dan iradah. Maka
berhubunganlah ini dengan perbuatan tabi'i, dalam keadaannya yang dia-
r u r i .

Adapun yang ketiga, yaitu: ikh-tiari, maka itu lempat sangkaan keraguan,
seperti: menulis dan mengitcapkan. Yaitu. yang dikatakan padanya; kalau
ia mau, niscaya ia kerjakan. Dan kalau ia mau, niscaya ia tidak kerjakan.
Sekali ia kehendak! dan sckali ia tidak kehendaki. Lalu disangka dari yang
demikian, bahwa urusan itu terserah kcpadanya. Dan ini adalah karena
tidak mengerti makna ikh-tiari. Maka marilah kami menyingkapkannya:
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Penjelasannya, iaiah: bahwa kehendak itu meagikuti ilmu yang menetap-
kan, bahwa sesuatu itu betsesuaian bagi engkau. Dan segala sesuatu itu
terbagi kepada apa yang ditetapkan oleh musyahadah engkau yang dha-
hiriyah atau yang bathiniyah, bahwa dia itu bersesuaian dengan engkau
tanpa heran dan sangsi dan kepada apa, yang kadang-kadang akal itu
sangsi padanya.
Maka yang engkau yakini padanya, tanpa sangsi, bahwa orang itu me-
nunjukkan umpamanya mata engkau dengan jarum penjahit atau badan
engkau dengan pedang, maka tidaklah pada pengetahuan engkau itu ke-
sangsian, bahwa menolak yang demikian itu lebih baik dan bersesuaian
bagi engkau. Maka tidak dapat dibantah, tergeraklah kehendak dengan
ilmu dan qudrah dengan kehendak. Berhasillah gerakan pelupuk mata
dengan penolakan dan gerakan tangan dengan penolakan pedang. Akan
tetapi, tanpa timbang dan pikir. Adalah yang demikian itu dengan ke-
nendak (iradah).
Di antara hal-hal, ada yang terhenti (tawaqquf) pembedaan buruk dan
baik dan akal pikiran padanya. Lalu tidak diketahui, bahwa dia itu
bersesuaian atau tidak. Maka diperlukan kepada timbang dan pikiran.
Sehingga diperbedakan. bahwa baiknya itu pada dikerjakan atau diting-
galkan. Apabila berhasil dengan pikiran dan timbang itu ilmu, bahwa
saiah satu dari keduanya itu baik, niscaya berhubunganlah yang demikian
dengan yang diyakini, tanpa timbang dan pikir. Maka membangkitlah ke¬
hendak di sini, sebagaimana kehendak itu tergerak untuk menolak pedang
d a n t o m b a k .

Apabila kehendak itu tergerak bagi perbuatan, yang tampak bagi akal
bahwa perbuatan itu baik. niscaya dinamakan kehendak ini dengan; ikh-
tiari yang lerpecah dari kebaikan. Artinya: itulah kebangkitan kepada apa.
yang tampak bagi akal. bahwa itu baik. Dan itulah diri iradah itu sendiri.
Dan ia tidak menunggu pada kebangkiiannya kepada apa. yang ditunggu
oleh iradah itu. Yailu: tampaknya kebaikan perbuatan pada dirinya.
Kecuali. bahwa kebaikan pada penolakan pedang itu lahir. tanpa timbang.
Akan tetapi. atas terang-benderang. Dan ini mernerlukan kepada timbang.
Ikhtiari (pilihan dengan usaha sendiri) itu ibarat dari kehendak khusus.
Yaitu. yang tergerak dengan isyarat akal, pada apa yang mempunyai ta¬
waqquf pada mengetahuinya Dan dari ini. dikatakan. bahwa akal itu di¬
perlukan. untuk membedakan di antara yang lebih baik dari dua kebaikan
dan yang lebih jahat dari dua kejahatan. Dan tidaklah tergambar bahwa
iradah itu tergerak. selain dengan ketetapan perasaan dan peng-khayal-an.
Atau dengan ketetapan keyakinan dari akal pikiran. Karena itulah. kaiau
manusia itu berkehendak memotong lehemya sendiri umpamanya niscaya
tidak memungkinkannya. Tidak karena tak ada kemampuan pada tangan
dan tidak karena tidak ada pisau. Akan tetapi, karena ketiadaan kehen¬
dak yang mengajak. yang menonjol bagi kemampuan (al-qudrah).
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Scsungguhnya ticlak ailii initlah ilii. karcna iradah itu lergerak dcngan
kelctapan akal ataii pcrasaan. dcngan adanya pcrbiiatan itu bcrsc'^iiaian.
Mcmbunuli clirtnya scndiri iiu lidaklah hcrscsuaian haginya. Maka tidak
mcmungkinkannya serla kiialnva anggola-badan. hahwa ia mcmhiintih
dirinya scndiri. kccuali apabila ada ia dalam siksaan yang memcdihkan,
yang tidak lahan lagi. Maka di sini. akal iiu tcrhenli (lawaqquf) pada kc-
lelapannya dan ragii. Karcna kcraguannya itu di antara yang lebih jahai
dari dua kejahatan. Kalau mcnjadi lebih kiiai haginya '^csiidah timbang.
bahwa meninggalkan membimiih iiti lebih kuranc kcjahalannya. niscay'a
tidak memungkinkan haginya membiinuh dirinya. Kalau dipuliiskan olch
akal. bahwa mcmbiiniih itu lebih sedikit kciahalannva dan adalah kepu-
tusannya itu yakin. yang tak ada kemerengan padanya dan lak ada yang
memalingkan daripadanva lagi. niscava Icrgeraklah iradah dan kemampu-
an (qiidrah). Dan ia membinasakan dirinya scndiri. scpcrii orang yang
diikulkan dcngan pedang untuk ilibunuh. Dia mclemparkan dirinya urn-
pamanya dari alap. walau pun membinasakan. Dan ia tidak amhil perduli.
Tidak mcmungkinkannya bahwa ia tidak mclemparkan dirinya.
Kalau dia itu diikiili dcngan pukulan ringan, maka jikalau ia lelah ber-
kesudahan ke Icpi atap. niseaya akalnya memutuskan. bahwa pukulan itu
lebih mudah dari melemparkan diri. I.alu terhenlilah anggota-hadannva.
Maka tidak mcmungkinkannya bahwa ia melemparkan dirinya. Tidak
tergerak sekali-kali haginya yang membawa kepada yang demikian. Ka-
rena yang nicngajak kehenilak itu dijadikan dengan kepuiusan akal dan
pcrasaan. Kemampuan itu dijailikan bagi petigajak Gerakan .dijadikan
bagi kemampuan. Dan senuiii itu dilakdirkan dengan diarural (rmidahl
padanya. di maiia ladinya ia tidak mengeiahuinya. Itu sesunggiihnya tern-
pat dan berlalunya hal-hal ini. Atlapiin bahwa ada itu daripadanya. maka
tidaklah yang demikian itu sekali-kali.
.ladi. miikna adanya itu kelerpiiksaan. iaiah bahwa semua yang demikian
itu yang terjadi padanya adalah dari orang lain. Tidak daripadanya sen-
diri. Makna adanya iiu dengan pilihan (ikiiliyari). iaiah bahwa dia itu
lempat bagi kehendak vang dalang padanya. dengan lerpaksa sesudah ke¬
lctapan akal. dcngan adanya perbualan iiu kebaiikan semaia. yang
sesiiaian. Dan riaianglah pula keieiapan dengan paksaaii. ladi. dia itu
terpaksa alas pilihan (ikh-liyari) scndiri.
Bcrbualnya api umpamanya patia niembakarkan itu paksaaii semaia-mala.
Berbuatnya Allah Ta'ala itu pilihan (ikiilivari) semala-maia. Dan berbii-
alnya manusia itu di alas kcdiidiikan di antara dua kedudukan. Dia itu
paksaan di alas pilihan. Lalu olch ahli kebenaran mencari untuk susunan
kata (ibaral) ketiga. Karcna talkaia adanya itu macam yang ketiga dan
mcrcka mengikuti padanya dcngan Kilab Allah Ta’ala. iaiu mcrcka mena-
makannya: usaha.Dan lidaklah itu bcrlawanan bagi paksaan dan tidak
bagi pilihan. Akan tetapi. dia itu mcngumpulkan di antara keduanya pada

b e r -
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orang yang memahaminya.
Perbuatan Allah Ta’ala dinamakan: piIihan(ikhtiyari). dengan syaraf
bahwa tidak dipahami dali pilihan itu. akan iradah sesudah heran dan
sangsi. Karena yang demikian itu mustahil pada pihakNYA. Dan
lafal yang disebutkan dalam bahasa-bahaf;a itu tidak mungkin dipakai pada
Allah Ta'ala. selatn afas jalan pinjaman kata (isti-'arah) dan pelampauan
dari arii aslinya (laiawwuz). Menycbutkan yang demikian tidak lavak de¬
ngan ilmii ini dan panjanglah pembicaraan padanya.
Kalau anda berlanya: "Adakah cngkau mengatakan. bahwa ilmu itu anak
kehcndak (iradah)? Iradah memperanakkan qudrah? Dan qudrah
peranakkan gerak? Bahwa semua yang kemudian itu datang dari vang
dahiilu? Kalau cngkau mengatakan demikian. maka engkau telah mone-
tapkan dengan datangnya sesuatu. tidak dari qudrah Allah Ta’ala. Dan
kalau engkau enggan yang demikian. maka apakah artinya: leriertihnya
schuhaf-ian dari ini di alas sehahagian yang lain?
Maka ketahuilah kiranya. hahwa ucapan yang mengatakan sehahagian itu
datang (lerjadi) dari sehahagian yang lain adalah kehodohan semata-mata.
Sama saja dikaiakan lentang itu: dengan memperanakkan atau dengan
lainnya. Akan tetapi. menycrahkan semiia itu atas makna yang dikatakan
padanya: qudrah azaliyah Ikuasa yang aiali pada Allah Ta'ala}. Ilulah
pokok vang tidak diketahui oleh sduruh manusia, selain oleh orang-orang
yang mendalam pengetahuannya. Mereka inilah yang mengetahui hakikat
maknanya. Dan umumnya manusia itu mengetahui atas semata-mata lafal-
nva. serta scmacam lasvhih (penyerupaan) dengan kcmampiian (qudrah)
kilii- Dan itu iauh dari benar. Penjclasan yang demikian panjang. Akan
Ictapi sehahagian yang di-qiidrahkan (al-maqdurat) itu tertertih atas seba-
hagian. pada datangnva (terjadinya). sebagatmana tcrtihnva masvrut atas
syarai. Maka tidaklah limbul dari qudrah-azalivah itu iradah- selain sesu¬
dah ilmu. Tidak limbul ilmu, selain sesudah hayah (hidiip). Dan tidak lim-
bu! hayah selain sesudah Icmpal hayah. Schagaimana tidak bolch dikata¬
kan. bahwa hayah itu -bcrhasil dari lubuh. yang menjadi syarai hayah.
maka scperli dcmikianlah pada lingkat-lingkat terlib yang lain.
Akan tetapi, sehahagian syaral-syarat kadang-kadang jelas bagi
awwam. Dan sebahagiannya tidak jelas. selain bagi orang-orang lertentu
(israng-orang al-khawwash) yang tersingkap baginya dengan nur kebenar-
an. Kalau ti<lak demikian. maka tidak didahulukan yang dahulu dan tidak
dikemudiankan vang kemudian. selain dengan kchenaran dan kcharusan.
Dan seperti demikiiin juga semua perbuatan Allah Ta'ala. Jikalau tidaklah
vang demikian. niscava adalah pendahuluan dan pengkemudian itu sia-sia
yang menyerupai dengan perbuatan orang-orang gila. Maha Suci Allah
dari perkalaan orang-orang bodoh dengan kesucian yang agung.

s e m u a

m c m -

o r a n g
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Kepada inilah diisyaratkan o!eh firman Allah Ta'iila:

L ?

(Wa maa khalaq-Uil-jinna wal-in:5a illaa li-ya'-biiduiini).
Artinya: "Tidak AKU jadikan jin dan maniisia. mciainkan uniiik mcrcka
beribadah kepadaKU". S-Ad^-Dzariyai. aval 56.
Dan firman -NYA Yanc Maha Tinggi: -

(Wa maa khalaq-nas-samaawaafi wal-ardia wa maa bainn-hiimaa laa-
'ibiina. maa khalaq-naahiimaa-illaa hil-haqqi).
Artinva; "Dan tidaklah Kami jadikan langil dan biimi dan apa yanc di
aniara keduanva sekadar untuk main-main saja dan lidaklah Kami jadikan
keduanva. selain denean tujiian yang benar". S.Ad-Dukhnn. aval
Setiap apa di antara langil dan hiimi itii baharii (hiikan qadim) di aia<;
(artib yang wajib dan hak yang harus. yang lidak icrgambarkan, babwa ia
ada. sclain seperti apa yang telah (erjadi. Dan di atas lanib ini vang diwn-
iudkan. Maka lidaklah terkemudian yang terkcmiidian. sclain karena
menunggu syaraJnva. Dan ma'iynil (yanc disyaraikani iiii mnsiahil scbe-
lum syarat. Dan yang mustahil itu lidak disifalkan dengan adanya diqiid-
rahkan. Maka t idaklah terkemudian i lmi i dari nuth-fah. sclain karena

tidak adanya syarat hidup. Tidak terkemudian iradah daripadanya sesudah
ilmu. selain karena tidak adanya syarat ilmu. Setiap yang demikian itu
jatan baei wajib dan tartib bagi kehenaran. yang tidak ada pada suatu pun
dari vang demikian itu. permainan dan kesepakatan. Akan tetapi, setiap
vans demikian itu dengan hikmah dan pengaturan.
Pemahaman yang demikian itu sukar. Akan tetapi. kami akan membiiat
contoh bagi terletaknya yang diqudrahkan. serta adanya qudrah. alas ada-
nva syarat. yang mendekatkan pokok-pukok kehenaran dari paham-paham
yang lemah. Yang demikian. iaiah: hahwa anda umpamakan seoranc ma-
nusia yang berhadats. yang telah membenamkan diri dalam air. sehingga
lehernva. Maka hadals itu tidak terangkat (hilant;) dari anggota-anggota

badannya. walau pun adalah air itu yang mengangkatkan (mcnghilangkant
hadats. Dan air itu sudah bertemii bagi badannya. Maka umpamakanlah.
bahwa Oudrah-Azaliyah itu hadir. yang bertemu dengan yang diqudrah¬
kan. yang bergantung dengan dia. sebagaimana bertemunya air bagi anc-
gota-anggola badan. Akan tetapi. tidak berhasil yang diqudrahkan dengan
qudrah. sebagaimana tidak berhasil terangkatnya hadats dengan air. ka¬
rena menunggu syarat. Yaitu; memhasuh muka.
Apabila orang yang berdiri dalam air mcletakkan mukanyu atas air. nis-
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cava bekerjalah air pada anggota-anggota badannya yang lain. Dan ler-
angkatlah hadats. Kadang-kadang orang bodoh menyangka bahwa hadats
itu terangkat dari dua tangan, dengan terangkatnya hadats dari muka.
Karena dia itu hadats yang kemudian daripadanya. Karena ia mengata-
kan: "Adalah air itu yang bertemu. la tidak yang mengangkatkan. Dan air
itu tidak berobah dari apa yang ia telah ada. Maka bagaimana berhasil
daripadanya. apa yang tidak berhasil sebelumnya? Akan tetapi. terangkat¬
nya hadats itu berhasil dari dua tangan. ketika membasuh muka. Jadi.
membasuh muka itulah yang mengangkatkan hadats dari dua tangan".
Itu adalah kebodohan yang menyerupai persangkaan orang. yang me¬
nyangka bahwa gerak itu berhasil dengan qudrah. Oudrah berhasil dengan
iradah. Dan iradah dengan ilmu.
Semua itu salah. Akan tetapi. ketika terangkatnya hadats dari muka. nis-
caya lerangkatlah hadats dari tangan. dengan
tangan. Tidak dengan membasuh muka. Air tidak berobah dan \
tidak berobah- Dan tidak tertadi pada keduanya sesuaiu. Akan tetapi
lah terjadi adanya syarai. Maka lahirlah bekas aiasan itu.
Maka begitulah sayogianya bahwa anda memahamkan timbuinva

air yang menemui bagi
tangan

. . t e -

y a n g

diqudrahkan dari qudrah-azaliyah, sedang qudrah itu qadim dan yang di-
qudrah-kan (al-maqdurat) itu baharu (haditsah). Dan ini ketokan pintu
lain bagi alam lain dari alam-alam mukasyafah. Marilah kita tinggalk
mua itu! Bahwa maksud kita iaiah memberi-tahukan atas jalan tauhid --
da perbuatan. Sesungguhnya Yang Berbuat dengan hakikat sebenarnya.
iaiah ESA. DIA-lah yang ditakuti dan yang diharapkan. KepadaNYA-lah
bertawakkal dan berpegang. Kita tidak mampu bahwa kita menyebutkan
siapa menjadi tetangga tauhid. selain setitik dari iautan lingkat ketiga dari
tingkat-tingkat tauhid. Dan menyempurnakan yang demikian dalam usia
nabi Nuh itu mustahil. seperti menyempurnakan air laut. dengan mengam-
bi! beberapa titik-titik daripadanya. Semua itu lersimpul daiani ucapan;

a n s e -

p a -

1

(Laa-ilaaha illal-laah).

Artinya: 'Tiada yang disembah. selain Allah".
Alangkah ringan perbelanjaannya di atas lisan! Alangkah mudahnya i'ti-
qad yang dipahami lafalnya pada haii! Alangkah mulia hakikatnva dan
isinya pada ulama-uiama yang mantap ilmunya. Maka bagaimana pada
orang lain?

Kalau anda bertanya; "Bagaimana mengumptilkan di antara tauhid dan
syara’? Makna tauhid. iaiah bahwa tiada yang berbuat. selain Allah
Ta'ala. Dan makna syara’. iaiah menetapkan segala perbuatap bagi ham-
ba. Kalau adalah hamba itu yang berbuat. maka bagaimanakah ada Allah
Ta ala itu berbuat? Kalau adalah Allah Ta’ala itu yang berbuat, maka ba-

3 1 2



gaimanakah adanya hamha i(u yang berbuat? Dan yang diperbuatkan di
aniara dua pembuat itu tidak dapat dipahami”.
Aku menjawab; "Bcnar, yang dcmikian itu tidak dapai dipahami. apahila
ada bagi pembuat itu salu makna. Kalau ada baginya dua makna dan
adalah nama itu tersimpul, yang hulak-balik dianlara keduanya, niscaya
tidaklah bcrlawanan. Scbagaimana dikaiakan: "Amir itu membunuh si
Anu”. Dan dikaiakan: "Si Anu itu dibunuh olch tukang siksa".
Maka Amir itu pcmbunuh dengan suatu makna dan tukang siksa itu pem-
bunuh dengan makna yang lain. Maka seperti demikianlah hamba itu
pembuat dengan suatu makna dan Allah 'Atza wa Jalla itu pembuat de¬
ngan makna yang lain.
Makna adanya Allah Ta’ala itu Pembuat. iaiah bahwa DJA itu Pencipia.
Yang Mengwujudkan. Dan makna adanya hamba itu pembuat. iaiah
bahwa dia itu tempal yang dijadikan padanva kemampuan (qudrah)
sesudah dijadikan padanya iradah. sesudah dijadikan padanva ilmu. Maka
tcrikallah qudrah dengan iradah dan gerak dengan qudrah. sebagaimana
terikalnya syarat dengan masyrut. Dan (erikatnyn dengan qudrah Allah,
sebagaimana terikalnya al-ma'Iul (yang dikarenakan) dengan al-’illah Ika-
rena atau alasan). Dan sebagaimana terikalnya vang dicipiakan dengan
pcncipta. Setiap apa yang mcmpiinyai ikatan denganqudrah.maka icmpat
qudrah itu dinamakan: pembuat baginya, betapa pun adanya ikatan itu.
Sebagaimana dinamakan tukang siksa itu pcmbunuh dan Amir itu pcm¬
bunuh- Karena pcmbunuh itu terikat dengan qudrah (kemampuan) kedua¬
nya. Akan tetapi. di atas dua cara yang bcriainan. Maka karena demikian-
lah. dinamakan pembuat bagi keduanya. Maka seperti demikianlah ikatan
al-maqdiiral itu dengan dua (|U(lr;ih itu.
Biigi penyesuaiaii yting demikian dan pcrmuafakalannya. dikailkan nleh
Allah Ta’ala segala af-'al (perhiiatan) dalam Al-Our-an. sekali kepada ma-
laiktii dan sekali kepada hamba. Dan dikaitkanNYA padii kali yang lain
perbui i tan i tu kepada DIKINYA sendir i .
lA berfirman Icniang mali :

(Oul yiiiawaffaa-kum maiakul-m:iuii).
Artinya: "Kaiakan: Malakul-maul (malaikai kematian)yang lelah diserahi
imtuk kamu. akiin nienyamhil nyawamu". As-Sajadah, ayal II.
K e m u d i a n A l l a h ’ A z z a w a J a l l a b e r fi r m a n :

\
, y ! y y “ / -

! n .

(Allaahu yatawaffal-anfusa hiina mautihaa).
Artinya: "Allah yang mengamhil nyawa (manusia) itu keiika matinya".
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Az-ziiniiir. iiyiit 42.
A l l i i h Ta ' a l i i b c r fi r m a n :

/ '

( A f a r a - a i t i i m - m a a t a h - r u - I s u u n a ) .

Arlinya: "Aclakah kamii pcrhalikan apa yang kamii tanam?". Al-Waqi'ah.
ayai 63.
Allah Ta'ala menambahkan kepada kita. kemudian lA berfirman:

\ J L - ^

- t o ,

(Annaa shababnal-maa-a shabban. isimima syaqaiinal-ardla syaqqan. fa-
anhatnaa fiiliaa habban,wa-'inaban).
Arlinva: "Ragatmana Kami menuirahkan air melimpah mail. Scsiidah ilii.
bimii Kami bflali. Dan Kami lumbuhkan di silu tanaman yang bcrbuah
<!an angaiir". S.'Abasa. ayai 25 -28.
Allaij 'Azza wa .lalla berfirman:

✓

(F-'a-arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa-laniats-tsala lahaa basyaran Sawiyyan).
Ai'tinya: "Maka Kami tiliis kepadanya Ruh Kami dan kelihalan olehnya
serupa seoratm laki-laki vang sempurna". S. Maryam, ayai 17.
K c m i i d i a n . A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n :

y ! .

( K a n a f a k h - i t a a fi i h i m i n r m i h i n a a ) .

Arl inya: "Maka Kami hembuskan kepadanya ruh (nyawa) dari Kami"

S.At-Tahrim. ayat 12.
Adalah yang mengliembiiskan ilu malaikai Jibril a.s.
Dan sebagaimaiia Allah Ta'ala berfirman:

(f-a-id/aa qara'-naaliii fal-iabi’-qiir-aanahu).
A r t i n y a : " M a k a a p a b i l a K a m i b a c a k a n . t u r u l l a h b a c a a n n y a l " . S A I -

Qiyamah. aval 8.
Dikalakan dalam lafsir. bahwa maknanya: karcna dibacakaniiya kepada
engkau cileh .librii,
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A l i a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n ;

J o

(Oaatiluu-hum yu-’adz-dzib-humul-laahii bi-aidiikum).
Artinya: ’'Peranpilah mereka, Allah akan menyiksa mereka dengan la-
nganmu”. At-Taubah. ayat 14.

✓ ! !

Allah menyanclarkan pembimuhan kepacia mereka dan penyiksaan.lfepada
diriNYA sendiri. Dan penyiksaan ilu adalah pembimuhan itu sendiri.
Akan tetapi Allah Ta’aia menegaskan dan berfirman:

irT''-
' -

(Fa lam taqtuliiu-hum wa laakinnal-laaha qatalahiiml.
Artinya: !'Sebenarnya, hukan enekau yang membunuh mereka. melainkan
Allah yang membuniihnya". S.AI-Anfal. ayat 17.
Al lah Ta’ala berfirman;

6 y0 / ^ !

(Wa maa ramaita idz ramaita wa laakinnal-laaha ramaaV
Artinya: "Dan bukan engkau yang mclemparkan ketika cnckau melcm-
par. melainkan Allah vang mclempar". S.Al-Anfal. ayat 17.
Yaitu; mencumpiilkan di antara nafi (lulak) dan its-hai fyn) «ecara dhahi-
riyah. Akan tetapi. maknanya: bukan engkau yang melemparkan. dengan
makna Ttihan yang melemparkan. Karena engkau melemparkan dengan

kna. yang adalah hamba itu melemparkan. Karena kedtianya dua mak¬
na vang berbeda.
Allah Ta'ala berfirman:

m a

l a m v a ’ - l a m V(■Al-Iadzii-’allama bil-qalami-’aliamal-insaana maa
Artinya: "Yang mengajarkan dengan pena (tiilî -baca) mengajarkan kepa-
da manusia apa yang beliim diketahiiinya". S.Al-'Alaq. aval 4-5.
Kemudian. lA berfirman;

(Ar-rahmaanu-’allamal-qur-aana).
Artinya: ’Tuhan Yang Maha Pemurah-DfA telah mengajarkan Al-Our-
an”. S.Ar-Rahman. ayat 1-2.
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D a n l A b e r fi r m a n :

(’Allamahul-bayaana).
Artinya; "Dan mengajarkan kepadanya berbicara lerang". S.Ar-Rahman.
ayat 4.
l A b e r fi r m a n :

(Tsumma inaa-'atainaa bayaanahu).
Artinya: "Kemudian. sesungguhnya adalah urusan Kami menjelaskan-
nya". S.Al-Oiyamah. ayal 19.
l A b e r fi r m a n :

^
(A fara-aitum-maa tumnuuna-a-antum takh-luquunahu am nahnul-khaa-
Jiquuna).

Artinya: ’Tidakkah kamu perhatikan (air mani) yang kamu tumpahkan?
Kamukah yang mencipatakannya atau Kamikah yang menciptakan?”
S.Al-Waqi’ah, ayat 58 -59.
Kemudian. Ra-sulullah s.a.w. bersabda pada menyifaikan malaikat rahim.
bahwa: "malaikat itu masuk ke dalam rahim wanita. Lalu mengambil
nuth-fah dalam langannya. Kemudian. membentuknya menjadi tubuh. lalu
bertanya: "Wahai Tuhan! Laki-laki atau perempuan? Lurus atau beng-
kok?”. Allah Ta’ala lalu berfirman: ”Apa yang dikehandaki dan dijadikan
oleh malaikat". Pada lafal yang Iain: "Dan dibentuk oleh malaikat. Ke¬
mudian dihembuskannya pada ruh dengan kebahagiaan atau dengan ke-
sengsaraan". (1).
Sebahagian salaf (ulama terdahulu) mengatakan: "Bahwa malaikat yang
dinamakan ruh. ialah yang memasukkan ruh dalam tubuh dan malaikat itu
bernafas dengan sifatnya. Maka adalah setiap nafas dari nafas-nafasnya itu
ruh. yang masuk dalam tubuh. Dan karena itulah. dinamakan; ruh.
Apa yang disebutkan oleh salaf itu tentang malaikat yang scperti ini dan
sifatnya. adalah benar dipersaksikan (dimusyahadahkan) oleh orang-orang
vang mempunyai hati dengan maia-hati mereka. Adapun adanya ruh di-
ibaratkan daripadanya. maka tidak mungkin diketahui, selain dengan na-

(1) Dirawikan Al-Bazzar dan Ibnu 'Uda dari 'Aisyati dengan i» î yang lain. Dan kata Ibnu
'Uda, hadits ini dimungkiri kebenarannya. Asalnya disepakati Al-Bukhati dan Muslim
dar i I bnu Mas ’ud .
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il.il hliamhil duri aiimin Avt'imi). Moiu.-!;ipk:in licnj-an demikian, lidak dc-
ngan niu|al. adalali icrknaii si’iiiata-iiiata.
Seperli deinikian iiiga disebiilkaii ok'h Allah Ta'ala dalam Al-0>ir-an. dari
dalil-ilalil dan a>al-ayal leiilang biimi dan laiigii Kemudian lA berfirman:

(A wa lam yakti bi-tabbika-annaliu-'alaa kiilli syai-in syahiidiinl.
■'Belumkah ciiknp bahwa Tiihaii cngkaii ilu menyaksikan segalaA i l i n y a '

st-Miaiii.’". SI'ush-'.hilat. ayat 53.
D a n l A b e i l i r n i a n ;

)

i l aaha i l l aa l i uwa) .(Syahicial-laahu annalui laa
■‘Allali tnenuakui- bahwa sesunggiihnya tidak ada Tiihan. sdainA r l i n y a :

D IA" S .A I i ' Imran aya l IS .
Allah Ta'ala menerangkan. haliwa ilu dalil alas DIRINYA sendin. Yang

Ikihkaii ialan mencari dalil iui hcrmacam- !
.lain incngenal Allah Ta'ala
ada (al-mauiudaO. Bcrapa

deniikian ilu lidak hc-rlawanan

macam Beiapa hanyak i>ran
ilengan Tiiemandang kepada
batiyak orang yang tmnicaii
ngan Allah Ta'ala. sebagaimaiia
niengenal Tuiianku dengaii liihanku
aku lidak mengeiial Tnhanku".
llulah makna finnan Allah la ala:

v a n g n i c n c a r i

Isegala yang
i, lain mongctahiii setiap al-mauindai itu de-

dikatakan i>lch schahagian mcreka: "Aku
.likalau lidaklah Tnhanku. niscaya

,'10'5’ - ^
V

(A wa lam yakl'i bi-rahhika annahii-'alaa kiilli syai-in syahiidnn).
Arlinya: "Bclinnkah cuknp bahwa Tuhan cngkau itu menyaksikan sogala
scstiatii'.’". S.Fush-shilal. ayat 53
Allah Ta'ala Iclah mcnvlt'arkan DIRINYA. hahwa lA Yang Mcnghidup-

Kcmmlian lA mcnycrahkan mati dan hidupkan dan Yang Mcmatikan.
kepada diia malaikal. 'I'ersebnl pada hadits: "Bahwa malaikai mati (ma-
laikat nrusan kematian) dan malaikal hidup (malaikal uriisan kehidupani

Berkata malaikat mati: "Akii akan mcmatikan segala
"Aku akan menchidupkan se-

berbanlahrbantahan.

yang hidupj'. Dan bcrkala malaikat hidup:
gala yang mati".
Allah Ta'ala lain mcnurunkan wahyu kepada keduanya: 'Adalah cngkau
berdua di atas perbuatanmu masing-masing dan perbuatan apa yang AKU
jadikan kamu baginya. AKUlah Yang Mcmatikan dan Yang Menghidup-
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kan. Tiadii yang mematikan dan yang mcnghidupkan. selain AKU” (1),
.liidt. porhnatan iiu dipakai alas bcrmacam-macam segi. Maka tiadalah
bcrlcntani’an makna-makna itu, apabila suciah dipahami. Karena demi-
kianlah. maka Nabi s.a.w. mengalakan kcpada orang yang diherikannya
kiirma: "Ambillah kiirma ini! .likalaii cngkan lidak dalang kcpadanya.
niscava ia dalang kepacia engkaii". (2).
Rdiaii kaitkan kedatangan kepada orang ilii dan kcpada kurma. Dan sc-
bagaimaiia dimakliimi. bahwa kurma liilak dalang alas cara. yang mamisui
dalang kcpadanya.
bcrtaubat bcrkala; "Aku bertaubat kcpada Allah Ta’ala dan aku tidak

maka Nabi s.a.w. mcnjawab;

Dan seperli dcmikian piilii, lalkala orang yang

bcrtaubat kcpada Muhammad'

(’Arafal-haqqa li-ahlihi).
Arlinya: “Dia tahu hak bagi yang cmpunya hak". (3).
Maka sctiap orang yang mengkaitkan scgala scsualu kcpada Allah Ta'ala,
niscaya orang itu yang berpaham leguh, mcngctahui kebenaran dan haki-
kal. Dan orang yang mengkaitkannya kcpada selain Allah Ta'ala. maka
orang itu melampaui dari yang seharusnya dan mcmakai isii'arah (memin-
jamkun kata-kata) dalam perkataannya. Dan bagi pciampauan itu acia ca-
ranya, sebagaimana bagi hakikat itu ada caranya. Nama pemhuai dilclak-
kan olch peletak bahasa kcpada pem ipta. Akan telapi. ia menyangku bah¬
wa manusia itu pencipta dengan kcmampiiannya. lalu dinamakannya:

pemhuai dengan gerakannya. Dan ia menyangka bahwa itu sebenarnya. la
menyangka, bahwa menyandarkannya kcpada Allah Ta’ala itu alas jalan
majaz (hukan hakikat sebenarnya), scpcrii menyandarkan pemhunuhan
kepada amir (kepala pemerintahan). Itu adalah maja?, dengan dikailkan
kcpada menyandarkannya kepada tukang siksa.
Talkala telah tersingkaplah hak bagi yang cmpunya hak, niscaya mcrcka
lahu, bahwa urusan itu adalah terbalik. Dan mcrcka mengatakan: "Bahwa
pcmbual tclah engkau letakkan. hai ahli bahasa, kcpada pencipta. Maka
tiadalah Pemhuat, selain Allah. Maka nama hagiNYA itu adalah haki-

katnya. Dan bagi yang lain dari Allah, maka adalah secara majaz. Arli¬
nya: engkau melampaui dengan yang dcmikian, dari apa yang dilctakkan
olch ahli bahasa. Tatkala tdah bcrlaku hakikat makna pada pembicaraan

sebahagian Arab desa. dengan sengaja atau kebetulan, maka dihenarkan

(I) Mcnurul Al-lraqi. heliau ildak pernah mcD|umpai hadils ini.
(2) Dirawikan Ihnu Hibban dari Hudzail bin Syurahhil. dari Ihnu Umar.
(3) Dirawikan Ahmad dari Ai-Aswad bln Sari', hadils marfu'
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oleh Rasulullah s.a.w. Beliau lalu bersabda;
t^^^ ✓! ' / ' o y ^ y » ' i

(Ash-daqu baitin qaalahusy-syaa-irii qaulu lubaiclin: "A' laa kullii syai-iii
maa kha-lal-laaha baathi-lun).

Artinya: "Sekuntum syair yang paling bcnar. yang diucapkati olch scorang
penyair. ialah ucapan Lubaid; "Kctahiiilah. setiap scsiiaiu, selain Allah itii
batil”. (3).
Aninya: setiap apa yang liada dapat berdiri sendiri dan hanya ia bcrdiri
dengan bantuan orang lain, maka dengan memandang kcpada diri orang
itu adalah batil. Dan haknya dan hakikatnya adalah dengan baniiian orang
lain. Tidak oleh dirinya sendiri.
Jadi. tiada hak dengan hakikatnya. selain Yang Hidup. Yang Ikrdiri Sen¬
diri. Yang Tiada sesuatu sepertiNYA. lA bcrdiri dengan ZATNYA. Dan
setiap sesuatu yang lain daripadaNYA itu bcrdiri dengan OudraliNYA.
DlAlah yang HAK dan yang lainnya itu batil. Karena iiulah. Sahal ber-
kata; "Hai orang yang patut dikasihani! !A tclah ada dan engkau tidak
ada. IA akan terus ADA dan engkau akan tiada. Maka tatkala engkau
telah jadi pada hari ini. niscaya engkau mcngalakan:
lah engkau sekarang. sebagaimana engkau tidak ada. Sc'iungguhnya lA
pada hari ini. sebagaimana IA tclah ada".
Kalau anda bertanya. bahwa: tclah lampak sekarang bahwa semua itu
terpaksa (sudah takdir demikian). maka apakah artinya pahala dan siksa.
marah dan ridia? Bagaimana marahNya kepada perbualanNYA sendiri?
Maka ketahuilah kiranya. bahwa makna yang demikian telah kami isya-
ratkan dalam Kiuib Svuktir. Tidak kami panjangkan lagi dengan ntengu-

" A k u ! A k i i ! " . A d a -

langinya.
Inilah kadar yang kami berpendapai mengisyaratkannya dari laidiid yang
mengwariskan hal lawakkat. Dan ini tiada akan sempurna. selain ilengan
iman dengan rahmat dan hikmah. Bahwa tauliid itu inengwariskati pe-
mandangan kepada Yang Menyebabkan segala sehab. Imtin ilengan rah-

Yang Menyebabkan segalamat itu mengwariskan kepercayaan dengan
sebab. Tiada akan sempurna keadaan lawakkal. sebagaimana akan daiang
keterancanny'a. selain dengan percaya kepada Wakil dan lenieraninya hati
kepada bagusnya pandangan Yang Menanggung (Al-Kalil),
Iman ini pula siiatu pintu yang besar dtiri piniu-pitiiii iman. Ceriiera ial.ui-
nya orang-orang yang memperoleh kasyaf padanya itu akan panjang.
Maka marilah kami sebutkan hasilnya. supaya diyakini oleh orang yang
mencari iruiqtini lan’akkal, dengan i'likad yang benar-benar. yang tidak i.l a

(3) Dirauikan Al-Diikhari dan Muslim dari Ahii Hmiiitah
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ragu padanya. Yaitu, bahwa ia membenarkan dengan pembenaran yang
yakin. tak temah dan tak ragu padanya. bahwa Allah 'Azza wa Jalla jika-
lau menjadikan makhluk seluruhnya di atas akal. niscaya diberiNYA akal
kepada mercka dan atas ilmu. niscaya diberiNYA ilmu kepada mereka.
DijadikanNYA bagi makhluk itu dari ilmu. apa yang dibawa oleh diri
mereka. DilimpahkanNYA kepada mereka dari hikmah. apa yang tidak
berkesudahan bagi menyifatkannya. Kemudian. lA menambahkan seperti
bilangan semua mereka akan ilmu. hikmah dan akal. Kemudian. IA me-
nyingkapkan bagi mereka dari hal akibat semua urusan. Diperlihatkan-
NYA kepada mereka akan rahasia alam al-malakui. Dan diperkenal kan-
NYA kepada mereka akan kelemah-lembulan yang halus dan.akibat-
akibat yang terscmbimyi. Sehingga mereka mclihal dengan yang d̂ mikian
itu kepada kebajikan dan kejahatan. manfa'at dan melarat. Kemudian. IA
menyuruh mereka untuk mengatur alam al-mulki wal-malakut. dengan
ilmu dan hikmah vang diberikan kepada mercka. karena dikehendaki oleh
pengaturan semua mercka. serta bcrtolong-tolongan dan lahir-melahirkan
maksud padanya. bahwa dilambahkan pada apa yang diatur oleh Allah
S u b h a n a h u w a Ta ' a l a a k a n m a k h l u k N YA d i d u n i a d a n d i a k h i r a t . a k a n

sayap lalat. Tidak akan dikurangkan daripadanya akan sayaplalat. Tidak
akan diangkalkan daripadanya akan sebuah atom. Tidak akan direndah-
kan daripadanya akan sebuah atom. Tidak akan diiolakkan penvakit atau
keayiban atau kekurangan atau kemiskinan atau kemelaratan dari orang
yang dicoba dengan yang demikian itu. Tidak akan dihilangkan kesehatan
atau kesempurnaan atau kekayaan atau kemanfaatan. dari orang yang tc-
iah dicurahkan nikmat oleh Allah kepadanya. Bahkan. setiap apa yang
diiadikan oleh Allah Ta'ala dari langit dan bumi. jikalau mercka kembali
padanya mciihat dan melamakan perhatian padanya, niscava mereka tiada
akan melihat padanya berlebih-kurang dan pecah-belah.
Setiap apa yang dibagikan oleh Allah Ta'ala di aniara hamba-hambaNYA.
dari rezeki. ajal. gembira dan susah. lemah dan kuat. iman dan kufur.
tha’at dan maksiat. Semua itu adil semata. tak ada kezaliman padanya.
Hak semata-mata tak ada zaiim padanya. Bahkan. iiu adalah di atas tartib
yang wajib. yang benar di alas yang sayogia. Sebagaimana yang sayogia
dan dengan kadar yang sayogia. Tidaklah mungkin sekali-kali yang lebih
baik daripadanya. Tidaklah yang lebih lengkap dan yang lebih sempurna.
Dan jikalau ada dan disimpankanNYA serta qudrah dan tidak dikurnia-
kanNYA. dengan perbuatanNYA. niscaya adalah itu kikir, yang berta-
wanan dengan kemurahan. Kezaliman yang berlawanan dengan keadilan.
Dan jikalau tidaklah IA yang qudrah. niscaya adalah itu kelemahan. yang
berlawanan dengan ketuhanan (al-ilahiyyah). Bahkan setiap kefakiran dan
kemelaratan di dunia. maka itu kekurangan dari dunia dan keiebihan di
akhirat. Setiap kekurangan di akhirat. dengan dikaitkan kepada sese-
orang. maka itu nikmat dengan dikaitkan kepada orang lain. Karena. jika-
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lau tidak ada malam, niscaya lidak dikctahui kadar siang, Jikalau tidak
ada sakit. niscaya tidak dirasakan kenikmaian dcngan kescliatan olch
orang-orang sehat. Dan jikalau tidak ada neraka, niscaya tidak dikctahui
oleh penduduk sorga akan kadar nikmatnya.
Sebagaimana. bahwa tebusan nyawa maniisia dengaii nyawa binatang dan
menguasakan mcreka mcnyembelihkannya itu tidak zalim. akan teiapi
mendahulukan yang scmpurna atas yang kurang itu dari kcadilan, maka
seperti dcmikian juga membesarkan nikmat kepada penduduk sorga ada-
lah dengan membesarkan siksa kepada isi neraka. Tebusan orang vang
beriman dengan orang yang kufur itu diri keadilan. Apa yang lidak diia-
dikan yang kurang. niscaya tidak dikctahui yang scmpurna. Jikalau lidak
dijadikan binatang. niscaya lidak menampak kcmuliaan insan. Scsungguh-
nya kesempurnaan dan kckurangan itu tampak dengan dikaitkan kepada
yang lain. Maka kehendak kemurahan dan hikmah itu akhlak bagi orang
yang scmpurna dan bersama bagi orang yang kurang.
Sebagaimana memoiong langan apabila kena pcnyakii yang harus dipo-
long, untuk meneruskan kckalnya nyawa dalam badan itu adil. Karena itu
tebusan yang scmpurna dengan yang kurang. Maka seperti yang dcmikian
juga uriisan tentang berlebih-kurang yang ada di antara makhluk dalam
pembahagian di dunia dan di akhirat. Setiap yang dcmikian itu adil. tak
ada kezaliman padanya. Dan benar, tak ada main-main padanya.
Ini sekarang lautan lain yang sangai dalam, luas tepi-tepinya. bergoncang
ombak-ombaknya, mendekati pada luasnya dengan lam tauhid.Kc dalam-
nya telah tenggelam golongan-golongan yang teledor. Mcreka lidak mc-
ngetahui. bahwa yang dcmikian itu sukar. yang lidak dapal di pikirkan.
selain oleh orang-orang yang berilmu. Dan di balik lautan ini rahasia al-
qadar (takdir), yang telah heran padanya orang banvak. Dan dilarang
orang-orang yang mempemleh kasyaf daripada menyiarkan rahasianya.
Wal-hasil. bahwa kebajikan dan kejahalan itu icriunai (qadla) dengan
yang dcmikian. Dan adalah apa yang ditunaikan iiu harus berhasil sesudah
didahului kehendak. Maka tiada yang mcnolak bagi hukumNYA. Tiada
yang menghaiangi bagi qadla {yang ditunaikonjUYA dan perimahNYA.
Bahkan .setiap yang kecil dan besar itu dibariskan pada Latdi-Mahfudh
dan hasilnya ditunggu dengan kadar yang dikctahui. Dan apa yang mc-
nimpa atas diri engkau. tidaklah untuk menyalahkan engkau. Dan apa
yang menyalahkan engkau, tidaklah uniuk menimpakan bencana bagi
engkau. Dan marilah kiia singkatkan atas rumuz-rumuz ini dari iimu-ilmu
mukasyafah yang menjadi pokok maqam tawakkal. Marilah kiia kcmbali
kepada ilmu mu'amalah insya Allah Ta’ala.
Mencukupilah Allah bagi kite dan sebaik-baik Wakil (tempal kiia bcria-
wakkal, menyerahkan diri).
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B A H A G I A N Y A N G K E D U A

D A R I K I TA B : T E N TA N G H A L - I H W A L TA W A K K A L
D A N A M A L - P E R B U A T A N N Y A .

Pada bahagian ini: penjelasan hal tawakkal, penjelasan apa yang dikata-
kan oleh para syaikh tentang batas tawakkal dalam berusaha faagi orang
yang seorang diri dan yang berkeluarga. penjelasan tawakkal dengan me-
ninggaikan simpanan, penjelasan tawakkal tentang inenolak yang melarat
dan penjelasan tawakkal tentang menghilangkan melarat dengan berobat
dan lainnya.
Kiranya Allah mencurahkan taufik dengan rahmatNYA.

P E N J E L A S A N : h a l t a w a k k a l .

Telah kami sebutkan dahulu, bahwa maqam tawakkal itu teratur dari: il-
hal-keadaan dan amal. Dan telah kami sebutkan dahulu tentang ilmu.m u ,

Ada pun hal-keadaan, maka dengan pen-tahkik-an, bahwa tawakkal itu
adalah ibarat daripada hal-keadaan. Ilmu adalah pokoknya dan amal ada-
lah buahnya. Telah banyak diterangkan oleh orang-orang yang terjun
pada penjelasan batas tawakkal dan berbeda-beda ibarat mereka. Setiap
orang memperkatakan tentang maqam dirinya sendiri dan menceriterakan
tentang batasnya. sebagaimana telah berlaku adat kebiasaan ahli tasaw-
wuf. Dan tak ada faedahnya menyalin dan memperbanyakkannya. Marilah
kita singkapkan tutupnya dan kita menerangkan, bahwa: kata-kata TA¬
WAKKAL itu diambil (berasai) dari kata-kata WIKALAH. Dikatakan: ia
meng-wikalah-kan (menyerahkan atau mengwakilkan) urusannya kepada
si Anu. Artinya: ia menyerahkannya kepadanya dan ia berpegang kepada
orang itu mengenai urusannya tadi. Orang yang diperserahkan itu. dina-
makan: wakil. Dan dinamakan yang menyerahkan itu; yang mengwakilkan
kepadanya dan yang menyerahkan kepadanya (muwakkil). Yaitu; mana-
kala hatinya telah tenteram kepada orang itu dan ia telah percaya. Tidak
akan menuduhnya teledor dan tidak berkeyakinan pada orang itu ada
k e l e m a h a n d a n k e t e l e d o r a n .

Tawakkal. ialah: ibarat daripada berpegangnya hati kepada wakil seorang
saja. Marilah kami berikan contoh bagi wakil dalam permusuhan. Maka
kami terangkan sebagai berikut;
Orang yang didakwakan dengan dakwaan batil dengan penipuan. lalu ia
mengwakilkan bagi permusuhan itu kepada orang yang akan menyingkap-
kan penipuan itu. Tidaklah orang tersebut diwakilkan, dipercayakan dan
tenteram hati dengan mengwakilkannya. selain apabila dipercayakan ke¬
padanya empat perkara: berkesudahan petunjuk, berkesudahan kuat, ber-
kesudahan lancar berbicara dan berkesudahan kasih-sayang.
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Adapun petunjuk, maka hendaklah diketahui dengan petunjuk itu akan
lempat-tempat penipuan. Sehingga tidak tersembunyi kepadanya sekaii*
kali akan suatu pun dari tipu-daya-tipu-daya yang tersembunyi.
Adapun kemampuan dan kekualan, maka hendaklah ia berani dengan te-
rus-terang di atas kebenaran. Maka ia tidak berminyak-air, tidak lakut.
tidak malu dan tidak pengecut. Bahwa kadang-kadang ia melihat cara
penipuan musuhnya, lalu ia dicegah oleh ketakutan atau ketidak-berani-an
atau malu atau pengalih yang lain, dari pengalih-pengalih yang melemah-
kan hati daripada berterus-terang.
Adapun lancar-bahasa, maka itu juga dari kemampuan. Hanya kelancar-
an-bahasa itu kemampuan pada lidah, atas kelancaran dari setiap apa,
yang beranilah hati kepadanya. Dan diisyaratkan oleh hati kepadanya.
Maka tidaklah setiap orang yang mengetahui akan tempat-tempat penipu¬
an itu mampu dengan kelancaran lidahnya. untuk melepaskan ikatan pe¬
nipuan.
Adapun herkesudahan kasih-sayang, maka adalah penggerak baginya un¬
tuk memberikan setiap apa yang disanggupinya pada dirinya, dari ke-
sungguhan. Bahwa kemampuannya tidak mencukupi tanpa kesungguhan,
apabila ia tidak mementingkan urusannya. la tidak memperdulikan ke-
menangan musuhnya atau tidak menang, binasa haknya atau tidak binasa.
Kalau ia ragu tentang yang empat ini atau pada salah satu daripadanya
atau mcmbolehkan bahwa musuhnya pada yang empat ini, lebih sempuma
daripadanya. niscaya tidaklah dirinya tenteram kepada wakilnya. Akan
tetapi, tetaplah hatinya bergoncang, menghabisi kesusahannya dengan
daya-upaya dan pengaturan, untuk menolak apa yang ditakutinya, dari
keteledoran wakilnya dan kekuasaan musuhnya. Adalah berlebih-kurang-
nya darajat hal-ihwal tawakkal pada sangatnya kepercayaan dan ketente-
raman, menurut berlebih kurangnya kekuatan i'tikadnya bagi perkara-
perkara tersebut pada wakil. I’tikad dan sangkaan-sangkaan tentang kuat
dan lemah itu berlebih-kurang dengan kc-lebih-kurang-an yang tidak ter-
hingga. Maka tidak dapat dibantah, bahwa bcrlebih-kurangnya hal-ihwal
orang-orang yang bertawakkal tentang kuatnya ketenteraman dan keper¬
cayaan. dengan ke-lebih-kurangan yang liada terbalas. Sampai kepada
berkesudahan kepada yakin, yang tak ada kelemahan padanva.
Sebagaimana kalau wakii itu adalah bapak si muwakkil (yang mengwa-
kilkan). Yaitu yang dinamakan: mengumpulkan halal dan haram untuk
karenanya. Bahwa berhasillah baginya keyakinan, dengan berkesudahan
kasih-sayang dan kesungguhan. Maka jadilah suatu perkara dari perkara-
perkara yang empat itu diyakini. Demikian juga perkara-perkara yang
lain, akan tergambar bahwa berhasillah keyakinan denganhya itu. Dan
yang demikian, dengan lamanya membiasakan dan mengalaminya. Bertu-
rut-furut berita bahwa dia manusia yang paling lancar lidahnya. paling
kuat penjelasannya dan paling mampu membantu kebenaran. Bahkan. ke-
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pada menggambarkan yang benar dengan yang baiil dan yang batil dengan
yang benar.
Apabila anda telah mengetahui tawakkai pada comoh ini. maka kiaskan-
lah kepadanya. akan tawakkai kepada Allah Ta'ala. Jikalau telah tetap
pada diri anda dengan kasyaf {terbuka hijab) atau dengan i'tikad yang
mevakinkan. bahwa tiada pembuat. selain Allah, sebagaimana telah dite-
rangkan dahulu dan anda i'tikadkan serta yang demikian. akan kesempur-

ilmu dan qudruh, atas keciikupan hamba. kemudian kesempurnaan
belas-kasihan. kcsungguhan dan rahinat kepada sejumlah hamba dan

d a n h a h w a t i d a k a d a d i b a l i k k e s u d a h a n

n a a n

m a s i n g - m a s i n g o r a n g

qudrahNYA itu qudrah yang lain, tidak ada di balik kesudahan ilmuNYA
itu ilmu yang lain, tidak ada di balik kesudahan kesungguhanNYA kepada
anda dan rahmatNYA kepada anda itu kesungguhan dan rahmat yang
lain, niscava bertawakkallah. sudah pasti akan haii anda kepadaNYA
YANG MAHA ESA. Tidak berpaling hati itu kepada yang lain daripada-
NYA. dengan cara apa pun. Tidak kepada dirinya sendiri. kepada daya-

dan kekuatannya. Sesungguhnya liada daya-upaya dan kekuat-
an, selain dengan Allah, sebagaimana telah dahulu diterangkan pada tau-
hid ketika mcnvebutkan gerak dan qudrah. Sesungguhnya daya upaya itu
ibarat dari gerak dan kekuaian itu ibarat dari qudrah,
Kalaii anda tidak mendapati keadaan ini dari diri anda. maka sebabnya itu
salah satu dari dua perkara: adakalanya lemah kcyakinan dengan salah
satu dari cmpat perkara tersebul. Dan adakalanya kelcmahan hati dan sa-
kitnva. disebabkan kcrasnya ke-pengceut-annya dan terkejutnya dengan
sebab sangka-waham yang mcngerasinya. Bahwa hati itu kadang-kadang
terkcjut. karena terikut oleh sangka-waham dan mentha’atinya. tanpa kc-
kiirangan pada keyakinan. Bahwa orang yang memegang madu. lalu me-
nverupai di hadapannya dengan berak. Kadang-kadang lari dirinya dari-
padanya dan sukar memegangnya. Kaiau dipaksakan orang yang berakal
(bukan orang gila) supaya tidur bermalam bersama mayat dalam kuburan
atau tempat tidur atau di rumah. niscava iarilah dirinya dari yang demiki¬
an. Walau pun ia yakin bahwa itu mayat. Bahwa itu sekarang barang ke-

Bahwa sunnah Allah Ta'ala itu masih jauh. bahwa mayat itu akan
dibangkitkan sekarang dan tidak dihidupkannya. walau pun lA berkuasa
atasnva. Sebagaimana sunnah Allah Ta'ala itu jauh. hahwa akan ditukar-
kanNYA pena yang dalam tangannya, menjadi ular. Dan tidak akan ditu-
karkanNYA musang menjadi singa. walau pun IA berkuasa atasnva. Se-
dang ia tidak ragu pada kcyakinan ini. yang melarikan dirinya daripada
sekeliduran dengan mayat pada tempat tidur. Atau mayat bersama dia
dalam rumah. Dan tidak ia melarikan diri dari henda-benda beku lainnya.

u p a y a n y a

r a s .

Yang demikian itu. ke-pengecut-an dalam hati. Yaitu: semaeam kelemah-
an. vang sedikitlah terlepasnya manusia dari sesuaiu daripadanya. walau
pun sedikit- Kadang-kadang itu kuat. maka menjadi ia sakii. Sehingga ia
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takut bermalam sendirian di rumah, serla terkuncinya pintu dan kokoh-
n y a .

Jadi. tiada sempurna (awakkal, selain dengan kuatnya hati dan kuainya
yakin. Karcna dengan keduanya itu berhasillah ketetapan dan ketence-
raman hati. Maka ketetapan pada hati itu suatu hal dan yakinnya hati
suatu ha! yang lain. Berapa banyaknya yakin. yang tidak ada ketenteram
an serta keyakinan itu. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman kepada Ibra¬
h i m a . s . :

(A wa lam tu’-min. qaala balaa, wa laakin li-yalh-ma-inna qalbii).
Artinya: "Tidakkah engkau percaya?". Ibrahim menjawab: "Percaya. te-
tapi untuk mcnentcramkan hatiku”. S.AI-Baqarah. ayat 260.
Nabi Ibrahim a.s. meminta bahwa ia menyaksikan menghidupkan kembali
orang mati dengan matanya sendiri. Supaya tetap dalam khayalannya.
Bahwa jiwa itu mengikuti khayal dan jiwa itu tenang dengan khayal. Jiwa
itu tidak tenang dengan yakin pada permulaan urusannya, sehingga ia
.sampai di akhirai. kepada darajat "Jiwa yang lenang-ienteram" (an-nafsul-
miiih-ma-innah). Dan yang demikian itu, tidak adalah sekali-kali pada
permulaan. Berapa banyak orang yang tenang-ienicram. yang tidak yakin.
seperti orang-orang yang mempunyai agama dan aliran yang lain. Bahwa
orang Yahudi itu tenang hatinya kepada keyahudiannya. Demikian juga
orang Nasrani. Dan tiada keyakinan sekali-kali bagi mereka. Sesungguh-
nya mereka mengikuti sangkaan dan apa yang diingini olch jiwa. Dan se-
sungguhnya datang petunjuk bagi mereka dari Tuhan dan itu yang
menjadi sebab yakin. Tetapi, mereka itu berpaling daripadanya.
Jadi. pengecut dan berani itu adalah gharizah (instink). Tidak bermanfaat
yakin bersama gharizah itu. Dia adalah salah satu sebab yang berlawanan
dengan ha! fawakkal. Sebagaimana, lemahnya yakin dengan perkara vang
empat itu salah satu sebab. Apabila berkumpu! sebab-sebab ini. niscaya
berhasillah kepercayaan kepada Allah Ta’ala.
Sesungguhnya dikatakan; tertuiis dalam Taurat: "Terkutuklah orang yang
kepercayaannya, ialah manusia seperti dia sendiri”. Nabi s.a.w. ber.sabda:

(Manis-ta-’azza bil-’abiidi-adzal-lahul-laahu ta-’aalaa).
Artinya: ’’Barangsiapa merasa mulia dengan sebab hamba, niscaya ia di-
hinakan oleh Allah Ta’ala”. (1).

(1) Dirawikan Al-'Uqaili dan Abu Na-'im dari Umar, hadils dia-’if.
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Apabiia tersingkap bagi anda makna tawakkal dan anda kctahui keadaan
yang dinamakan tawakkal. maka kclahuitah. bahwa keadaan itu mempu-
nyai tiga darajai tentang kekuatan dan kelemahan;
Darajat Pertama: apa yang teiah kanii sebutkan. Yaitu. bahwa adalah ke-
adaannya tcrhadap Allah Ta’ala itu pcrcaya dengan tanggungan dan ban-
tuan Allah Ta'ala, seperti keadaannya pada percayanya kepada wakilnya.

Darajat Kedua: yaitu yang lebih kuai, bahwa adalah hal-keadaannya ber-
sama Allah Ta'ala. seperti hal-keadaan anak-kecil bersama ibunya. Anak

kccil itu tidak mengenal selain ibunya. la tidak berlindung kepada sese-
orang. selain kepada ibunva. Dan tidak berpegang selain ibunya. Apabiia
ia melihat ibunya. niscaya ia bergantiing pada setiap lial pada ujung kain-
nya. Dan tidak dilcpaskannya. Kalau ia terkena sesuatu hal pada wakiu
ibunya bepergian, niscaya adalah permulaan yang mendahului pada lidah-
nya. ialah; "Ibu!".
Permulaan yang terguris pada hatinya. ialah ibunya. Ibunyalah tempat ia
berlindung. Sesungguhnya ia percaya dengan tanggungan ibu. kecukupan-
nya dan kasih-sayangnya, dengan kepercayaan yang tiada terlepas dari se-
macam perasaan pembedaan bagi si anak. Disangkakan, bahwa tclah
menjadi tahiat, dari segi bahwa anak kecil itu. jikalau diminta mengurai-
kan segala perkara ini. niscaya ia tidak sanggup menyusun kata-kaianya.
Dan tidak sanggup mengemukakannya yang terurai dalam pikirannya.
Akan letapi. semua ilu. di belakang perasaan. Maka siapa yang hatinya
kepada Allah 'Azza wa Jalla. pandangannya dan perpegangannya kepada-
NYA. niscaya ia dipikulkan dengan apa yang dipikulkan anak kecil de¬
ngan ibunya. Lulu adalah dia itu bcrtawakkal benar-benar. Bahwa anak
kccil itu bcrtawakkal kepada ibunya.
Perbedaan di antara ini dan yang pertama. bahwa ini bcrtawakkal dan
teiah lenyap pada ke-tawakkal-annya dari tawakkalnya. Karena tidak me-
noleh hatinya kepada tawakkal dan hakikatnya. Akan tetapi. kepada
orang tempat ia bcrtawakkal saja. Maka tiada jalan dalam hatinya. bagi
yang lain dari tempat ia bcrtawakkal ilu.
Adapun yang pertama. maka ia bcrtawakkal dengan rasa berat dan usaha.
Dan ia tidak melenyapkan diri dari ke-tawakkal-annya. Karena ia masih
menoleh kepada tawakkalnya dan merasakan dengan yang demikian. Dan
yang demikian ilu perbuaian yang memalingkan dari memperhatikan
orang yang menjadi tempat bcrtawakkal seorang saja. Kepada darajat ini.
diisyaratkan oteh Sahal. di mana ia ditanyakan dari hal tawakkal: "Apa-
kah yang sedekat-dekatnya tawakkal ilu?".
Sahal menjawab: "Meninggalkan angan-angan".
Ditanyakan lagi: "Dan yang di tengah-tengahnya?".
[a menjawab: "Meninggalkan ikhtiar".
Itu adalah isyarat kepada darajat kedua.
Ditanyakan dari yang tertinggi dari tawakkal. Maka ia tidak menyebut-
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kiinnya dan berkaia: "Itu lidak diketahui, selain oleh orang yang telah
sanipai kcpada yang di icngah-tcngahnya".
Dtiriijiii Kcliga. yaiiu yang lortinggi. bahwa ia berada di hadapan Allah
Ta'ala dalam segala gerak dan iclapnya, seperti mayai di hadapan pcman-
dinya. la tidak berpisah dcngan DIA, selain bahwa ia mclihat dirinya
sebagai inayal. yang digerakkan oleh (fudrali azulivah. sebagainiana dige-
rakkan oleh tangan pemandi akan mayat. Yaitu yang tclaii kuat keyakin-
annya. bahwa pemandi iiu yang melakukan gerak, kiiasa. kdieiulak, ilmu
dan sil'ai-sitai yang lain. Bahwa scnnia itu datang dcngan paksaan. la itu
nyata lidak menunggu apa yang akan berlaku kepadanya. Dan berbeda
dcngan anak kccil. Bahwa anak kceil itu berlindiing kcpada ibunva, me-
mckik. bergantung pada ujung pakaiannya dan bcriarian di belakangnya.
!Akan Iciapi. orang iiii scpcrli anak kccil yang mcngciahiii bahwa walau
pun ia lidak mcnjcril kcpada ibunva. maka ibii itu nicncarinya. Bahwa.
waiau pun ia lidak bergantung pada ujung pakaian ibunya. maka ibu itu
nicmbawanya. Walau pun ia tidak meniinta susu pada ibunya, maka-ibu
III! membukakan dan memberinya minum.
Mai|ain ini dalam lawakkal itu incmbuahkan mcninggaikan berdo'a dan
mcminia kepadaNYA. karena pcicaya dcngan kemurahan dan pcrtolong-
aiiNYA. Bahwa IA akan memberi pada pcrmulaannya, yang Icbih utama
daripada yang diminia. Berapa banyak nikmai yang diniulai oleh Allah
I'a'ala memberikannya. sebclum diminta dan berdo'a, Dan dcngan tidak

b e r h a k .

Maqam kedua itu tidak menghendaki mcninggaikan berdo'a dan mcminta
kepadaNYA. Hanya menghendaki mcninggaikan mcminia dari selain
Allah Ta'ala saja.
Kalau anda berianya; "Hal-ihwal ini adakah Icrgambar akan adanya'.'".
Kctahuilaii. bahwa yangdemikian itu lidak mustahil. Akan ictapi. siikar
dan jarang lerjadi. Ma(|am kedua dan keiiga Ichih sukar lagi,
Yang pertama Icbih mcndckali kcpada kemungkinan. Kcnnidian, apabila
dipcrtilch yang keiiga dan yang kedua. maka kcicrus-incncrusnya Icbih
jauli daripadanya. Bahkan hampir lidak ada maqam yang keiiga ilu pada
lerus-nicnerusnya selain scpcrli kuningnva muka orang vang ketakutan.
Bahwa nienghamparnya haii kcpada memperhatikan daya dan upaya dan
sebab-sebab ilu adalah tabiai. Dan berkuncupnya haii ilu kcadaan yang
mendalang. Sebagaimana menghamparnya darah kesemua sendi -sendi
anggota badan itu labial. Dan berkuncupnya darah itu kcadaan yang
mendalang. Ketakutan ilu iharat dari berkuncupnya darah dari dhahiriyah
kulil kcpada batiniyah. Sehingga icrhapuslah dari dhahiriyah kulii ilu ke-
nieralum yang ada lerlihai dari belakang ketipisan dari iiilupan kulil. Bah¬
wa kulil ilu lutupan yang tipis, yang lerlihat dari sebaliknya akan keme-
rahan darah. Berkuncupnya darah itu mendaiangkan kuning Dan itu
t i d a k l e r u s - t e r u s a n .
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Demikian juga berkuncupnya hati secara keseluruhan. daripada memper-
hafikan daya dan upaya dan sebab-sebab dhahiriyah yang lain, yang tidak
t e r u s - t e r u s a n .

Ada pun maqam yang kedua, maka ia menyerupai dengan kuningnya
orang yang demam. Bahwa yang demikian iiu kadang-kadang bcrjalan
sehari dan dua hari. Yang pertama menyerupai kekuningan orang sakit.
yang keras sakilnya. Maka tidak jauhlah bahwa ia itu berkeknlan dan
tidak jauh pula bahwa ia akan hilang.
Kalau anda bertanya: ’’Adakah berjalan tcrus bersama hamba itu
pengaturan dan ketergantungan dengan sebab-sebab pada hal-ihwal ini?”
Ketahuilah, bahwa maqam yang ketiga itu mentiadakan terus akan penga¬
turan, selama hal-keadaan itu masih ada. Akan tetapi, yang mempunyai
hal-keadaan itu seperti orang keheranan.
Maqam yang kedua itu meniadakan setiap pengaturan. selain dari segi
berlindung kepada Allah dengan do’a dan bermohon, seperti pengaiuran-
nya anak kecil pada ketergantungannya dengan ibunya saja.
Maqam vang pertama itu tidak meniadakan pokok pengaturan dan ikhtiar.
Akan tetapi. meniadakan sebahagian pengaturan-pengaturan, seperti
orang yang berpegang kepada wakilnya daiam permusuhan. Maka ia me-
ninggalkan pengaturannya dari pihak yang selain dari wakii. Akan tetapi.
ia tidak meninggalkan pengaturan yang diisyaratkan kepadanya olch wa¬
kilnya. Atau pengaturan yang diketahuinya dari kebiasaan dan perjalan-
annya, tanpa ketegasan isyaratnya.
Adapun yang diketahuinya dengan isyaratnya. dengan wakii itu mengaia-
kan kepadanya; 'Tidaklah aku berkata-kata. selain pada kehadiran eng-
kau". Maka sudah pasii. bahwa ia berbuat, dengan pengaturan itu bagi
kehadirannya. Dan tidaklah ini berlawanan akan penyerahannya kepada¬
nya- Karena tidaklah dia berlindung kepada daya dan upaya dirinya sen-
diri pada melahirkan alasan. Dan tidak kepada daya orang lain. Akan
tetapi. dari kesempurnaan penyerahannya kepada wakilnya. bahwa ia
berbuat akan apa yang telah digariskan. Karena jikalau ia tidak berpegang
kepada wakii itu dan tidak berpegang teguh pada perkataannya. niscaya ia
tidak hadir dengan perkataannya itu.
Adapun yang diketahui dari kebiasaannya dan banyak terjadi dari perja-
lanannya, maka itu bahwa ia tahu dari kebiasaannya, yang ia tidak me-
ngemukakan alasan dengan musuh, selain dari surat pengakuan. Maka
kesempurnaan penyerahan (tawakkal) nya. kalau ia mengwakilkan kepada
orang itu, bahwa ia berpegang kepada perjalanan dan kebiasaannya orang
tersebut dan yang menepati dengan yang dikehendaki oleh perjalanan dan
kebiasaan itu. Yaitu: bahwa ia membawa surat pengakuan itu bersama-
ny« ketika berbantah-bantahan dengan musuh.
Jadi, ia tidak terlepas dari pengaturan pada kehadiran dan dari penga¬
turan pada mendatangkan surat pengakuan itu. Kalau ia linggalkan sesu-
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atu dari yang demikian. niscaya adalah yang dcmikian itu kekurangan
pada pcnyerahan (tawakkal) nya. Maka bagaimanakah ada kekurangan
pada perbualannya itu! Ya, sesudah datangnya kesempurnaan dcngan i-
syaratnya dan ia mendatangkan surat pcngakuan dengan perjalanan dan
kebiasaannya dan ia duduk mcmpcrhatikan kepada alasannya, maka ka-
dang-kadang ia berkesudahan ke maqam kedua dan ketiga dalam keha-
dirannya. Sehingga ia berkcterusan seperti orang keheranan, yang me-
nunggti, yang tiada beriindung kepada daya dan upayanya. Karena tiada
tinggai lagi daya dan upaya baginya. Sesungguhnya adalah pcrlindungan-
nya kepada daya dan upayanya itu pada kehadiran dan mendatangkan
surat pcngakuan, dengan isyarat dan perjalanannya wakil. Dan tclah ber-
ke.sudahan penghabisannya, maka lidak tingga! lagi, selain kcicnlcraman
jiwa dan kepercayaan kepada wakil. Dan menunggu bagi apa yang akan
b e r i a k u -

Apabila anda memperhatikan ini, niscaya Icrtolaklah dari anda setiap
kesulitan pada tawakkal. Dan anda pahamt, bahwa tidaklah dari syarat
tawakkal itu meninggalkan pengaturan dan amal-perbuatan. Bahwa setiap
pengaluran dan amal-perbuatan itu tidak boleh pula beserta tawakkal.
Akan tetapi, dia itu atas pembahagian. Dan akan datang penguraiannya
mengenai perbuatan-perbuatan.
Jadi, berlindungnya orang yang mewakilkan kepada daya dan upayanya
pada kehadiran dan menghadirkan (mendatangkan) itu tidak berlawanan
dengan tawakkal. Karena ia lahu, jikalau tidak adalah wakil niscaya ada¬
lah kehadirannya dan pendatangannya itu batil dan payah semala-mata,
dengan tiada faedah.
Jadi. tidaklah ia mendatangkan faedah dari segi bahwa itu daya dan upa¬
yanya. Akan tetapi, dari segi, bahwa wakil itu menjadikannya berpegang
kepada alasannya. Dan mengcnalkannya yang demikian dengan isyarat
dan perjalanannya. Jadi, tiada daya dan tiada upaya, selain kepada wakil.
Hanya, kalimat ini tiada sempurna maknanya terhadap wakil. Karena dia
tidaklah yang menciptakan dayanya dan upayanya. Akan tetapi, ia yang
menjadikan keduanya itu, yang berfaedah pada keduanya. Dan tidaklah
keduanya itu memberi faedah, jikalau tidaklah olch perbualannya. Hanya
benarlah yang demikian terhadap WAKIL YANG SEBENARNYA, yai-
tu: ALLAH TA’ALA. Karena DlA-lah yang menjadikan daya dan upaya,
sebagaimana telah diterangkan dahulu pada TAUHID. DIA-lah yang
menjadikan keduanya itu memberi faedah. Karena dijadikan-NYA kedua¬
nya itu syarat bagi apa yang akan dijadikanNYA sesudahnya, tentang
f a e d a h - f a e d a h d a n m a k s u d - m a k s u d .

Jadi, tiada daya dan tiada upaya selain dengan Allah itu hak dan benar.
Siapa yang menyaksikan ini semuanya, niscaya adalah baginya pahala besar
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yang datang pada hadits-hadits. tentang orang yang mengucapkan:

(Laa haula wa laa quwwata illaa billaah).
Artinya: "Tiada daya dan tiada upaya, selain dengan Allah”. (1).
Yang demikian itu. kadang-kadang dipandang orang, jauh dari kebenaran.
Maka ditanyakan: "Bagaimana diberikan pahala seluruhnya dengan
kalimat ini, serta mudahnya pada menyebutkannya dengan lidah dan mu-
dah di-i’tikadkan oleh hati dengan yang dipahami dari lafalnya?".

Jauhlah yang demikian!
Sesungguhnya itu adalah balasan atas musyaHadah ini, yang telah kami
sebutkan pada tauhid. Perbandingan kalimat ini dan pahalanya dengan
k a l i m a t :

\

(Laa iiaaha il-laliaah).
Artinya: "Tiada Tuhan, selain Allah".
Dan pahalanya, adalah seperti perbandingan makna salah satu dari kedua-
nya kepada yang lain. Karena pada kalimat ini mengaitkan dua perkara
kepada Allah Ta’ala saja. Kedua perkara itu, iatah: daya dan upaya.
Ada pun kalimat "Laa iiaaha il-lallaah”, maka itu pengkaitan setiap sesu-
atu kepadaNYA- Perhatikanlah kepada berlebih-kurangnya di antara seti¬
ap sesuatu dan dua perkara itu! Supaya anda dapat mengetahui pahala
"Laa iiaaha il-Iallaah” dengan dikaitkan kepada ini.
Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa tauhid mempunyai
dua kulit dan dua isi, maka seperti demikian juga, kalimat ini dan kalimat-
kalimat lainnya. Kebanyakan orang mengikatkan (mengkaitkan) dengan
dua kulit dan apa yang mereka jalankan kepada dua isi, adalah isyarat,
dengan sabda Nabi s.a.w.:

(Man qaaia "Laa iiaaha il-lallaah” shaadiqan min qalblhi mukh-lishan
wajabat la-hul-jannatu).
Artinya: ’’Siapa yang mengucapkan "Laa iiaaha il-lallaah” yang benar dari
hatinya, yang ikhlas, niscaya haruslah baginya sorga”. (2).
Di mana disebutkan secara mutlak, tanpa menyebutkan "benar" dan

(1) Dirawikan Al-Hakim dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Ath-TTiabrani dari Zaid bin Arqam dan dirawikan Abu Yu'la dari Abu

H u r a i r a h .
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"ikhhis". niscaya dimaksudkan dengan mutlak itu. iaiah yang diikatkan
(dikailkan) ini. Sebagaitnana ia mengkailkan ampunan (magh-firah)
kcpada iman dan amal shalih pada sebahagian tcmpat. Dan mengkaitkan-
nya kepada seinata-mala iman pada sebahagian Icmpal. Yang dikehendaki
dengan yang demikian. iaiah; yang dikailkan dengan: atnal shalih.
Kemalaikatan itu tidak diperoleh dengan pembicaraan. Gerak lidah itu
pembicaraan. Ikaian lidah juga pembicaraan .Akan tetapi pembicaraan
iiwa (kata hati). Bahwa benar dan ikhlas itu di sebalik gerak lidah dan
kala-hali. Dan sofa kemalaikatan itu tidak diiegakkan selain bagi orang-
orang yang dekat kcpada Tuhan (al-muqarrabin). Mercka itu orang-orang
yang ikhlas. Ya, bagi orang yang dekat pada tingkat dari kaum kanan
juga mempunyai darajat pada sisi Allah Ta’ala. Walau pun tidak sampai
kcpada kemalaikatan. Apakah tidak engkau mdihat, bahwa Allah Subha-
nahu wa Ta'ala tatkala menyebutkan pada Surat Al-Waqi'ah. akan orang-
orang al-mucjarrabin yang paling dahulu, lA mengemukakan bagi sofa
k e m a l a i k a t a n . I A b e r fi r m a n :

y
y ! y ^ i y y ” . . y . >■> y

■' -! V

CAIaa sururin mau-dluunatin, mutta-ki-iina-'alaiha niutaqaabiliina).
Arlinya: "Di alas sofa yang bertatahkan cmas dan batu permata. Mereka
duduk bersandar di atasnya. satu dengan yang lain berhadap-hadapan”
Tatkala IA Sampai kepada kaum kanan. niscaya IA tidak melebihkan
daripada menyebutkan air, bayang-bayang (naungan). buah-buahan. kayu-
kayuan dan bidadari. Setiap'yang demikian itu dari kelazatan yang dipan-
dang. yang diminum. yang dimakan dan yang dikawini. Dan tergambar
yang demikian itu bagi hewan secara terus-menerus. Dan di manakah ke-
lazalan bagi hewan dari kelazatan kemalaikatan dan bertempat pada tern-
pat yang tertinggi di sisi Tuhan Semesta alam? Jikalau adalah bagi kela-
zatan-kelazatan ini kadar. niscaya tidak diluaskan kepada hewan-hewan.
Dan tidak diangkatkan kepadanya darajat malaikat.
Adakah anda mclihat, bahwa hal-ihwal hewan-hewan dan dia itu yang di-

lepaskan dalam kebun-kebun, yang bersenang-senang dengan air. kayu-
kayuan dan segala macam makanan, yang bersedap-sedapan dengan me-
nverbu dan mengenderai yang betina itu Icbih linggi. Icbih lazat dan lebih
mulia? Lebih patui bahwa ada ia pada orang yang mempunyai kesempur-
naan. yang gembira dari hal-ihwal malaikat dalam kegembiraan mereka
dengan kedekatan di sisi Tuhan semesta alam. dalam tingkat yang paling
tinggi?
Jauhlah yang demikian! Jauhlah yang demikian! Alangkah jauhnya dari¬
pada menghasilkan, oleh orang. yang apabila disuruh piiih, di antara
bahwa dia itu kelcdai atau pada darajat Jibril a.s. Lalu ia memilih darajat
keledai dari darajat Jibril a.s.
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Tidaklah tersembunyi. bahwa keserupaan akan setiap sesuatu itu tenarik
kepadanya. Bahwa diri yang kecenderungannya kepada membuat sepatu
itu lebih banyak dari kecenderungannya kepada berbuat tulis-menulis. Dia
lebih menyerupai dengan tukang-tukang sepatu pada zatnya dari penulis-
penuiis. Sepeni demikian pula, orang yang kecenderungan dirinya kepada
mencapai kelazatan binatang itu lebih banyak dari kecenderungannya
kepada mencapai kelazatan malaikai. Dia itu lebih menyerupai dengan
hewan-sudah pasti-daripada dengan malaikat. Merekalah orang-orang
yang dikatakan tentang mereka:

(Ulaa-ika kal-an-’aami bal hum adlallu).
Artinya: ’’Orang-orang itu seperti binatang ternak. bahkan lebih sesat”.
S.AI-A’raf, ayat 179.
Bahwa adalah mereka itu lebih sesat, karena binatang ternak tidaklah

pada kekuatannya mencari darajat malaikat. Maka binatang ternak itu
tidak mencarinya adalah karena lemah. Ada pun manusia ada
kekuatannya pada yang demikian. Dan yang sanggup mencapai kesempur-
naan itu lebih layak dicela dan lebih pantas, dengan dibandingkan kepada
kesesatan, manakala ia duduk bersimpuh, tidak mencari kesempurnaan.
Tatkala adalah ini perkataan yang bertentangan, maka marilah kita kem-
baii kepada maksud.
Sesungguhnya teiah kami terangkan makna ucapan ”Laa ilaaha il-laliaah"
dan maksud ucapan ”Laa haula wa laa quwwata illaa billaah". Bahwa
orang yang tidak mengucapkan kedua kalimat itu dari penyaksian hati
(musyahadah). maka tidak tergambarlah daripadanya hai tawakkal.
Kalau anda mengatakan: ’’Tidaklah pada ucapan engkau "Laa haula wa
laa quwwata illaa billaah’’, selain kekaitan dua perkara kepada Allah.
Maka kalau ada yang mengatakan; "Langit dan bumi itu ciptaan Allah",
maka adakah pahalanya seperti pahala ucapan di atas?’’.
Aku menjawab: tidak! Karena pahala itu atas kadar darajat yang dibcri-
pahalakan. Dan tak ada persamaan di antara dua darajat. Tidaklah di-
pandang kepada luasnya langit dan bumi dan kecilnya daya dan upaya.
k a l a u b o l e h k e d u a n y a d i s i f a t k a n d e n g a n k e c i l . s e c a r a m a j a z i .

Tidaklah segala hal itu dengan besarnya beiiliik. Akan tetapi. setiap orang
awwam memahami. bahwa bumi dan langit itu tidaklah dari pihak anak
Adam (manusia). Akan tetapi, keduanya dari ciptaan Allah Ta'ala.
Ada pun daya dan upaya maka persoalan keduanya teiah menyulitkan
kepada goiongan Mu’lazilah, kaum failasof dan banyak golongan yang
mendakwakan, bahwa diperhalus penelitian tentang nendapat dan yang
dilerima akal. Sehingga terpecahlah rambul dengan sebab tajam pengli-
hatannya. Maka dia itu membinasakan dan membahayakan. menggelin-
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cirkan tapak kaki, yang besar akibatnya. Telah binasa padanya orang-
orang yang lalai. Karena mereka menetapkan bagi dirinya akan suatu hal.
Yaitu: syirik pada lauhid. Mengaku ada khaliq selain Allah Ta ala. Siapa
yang melewati jalan yang sukar ini, dengan taufiq Allah Ta'ala kepada-
nya, niscaya tinggilah tingkatnya dan besarlah darajacnya. Dialah yang
benar mengucapkan: Laa haula wa laa quwwata illaa bi!-laahi.
Tclah kami sebulkan. bahwa lidak ada pada tauhid. sclain dua jalan yang
sukar. Yang satu, ialah: memandang ke langil, kc bumi. matahari. buian.
bintang-bintang. mendung. hujan dan Iain-lain barang bcku. Yang kcdua,
ialah: memandang kepada pitihan binatang-binatang yang hidup (al-haya-
wanat). Inilah yang paling besar dan yang paling berbahaya dari dua jalan
yang sukar tadi. Dengan mcmotong kcdua jalan itu, sempumalah rahasia
tauhid. Maka karena dcmikian, niscaya besarlah pahala kalimat itu. Ya'ni:
pahala musyahadah yang lerjemahannya itulah kalimat tersebul.
Jadi, kcmbaliiah hal tawakkal kepada melepaskan diri dari daya dan upa-

dan bertawakkal kepada Yang Esa, Yang Mahabcnar. Dan akan jelas
demikian, kelika kami sebutkan uraian amal-perbualan tawakkal

nanti insya Allah Ta’ala.

PENJELASAN: apa yang dikaiakan para syaikh temang hal-ihwal
t a w a k k a l .

y a

y a n g

Untuk menjelaskan bahwa suatu pun daripadanya, tiada kcluar dari apa
teiah kami sebutkan. Akan tetapi, setiap satu itu meng-isyaratkany a n g

kepada sebahagian hal-ihwal.
Bcrkata Abu Musa Ad-Daili: "Aku bertanya kepada Abu Yazid;
"Apakah tawakkal itu?".
Abu Yazid menjawab: "Apa yang engkau katakan?".
Aku menjawab: "Bahwa sahabat-sahabat kami mengatakan: "Jikalau kira-
-- -binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa di kanan dan di kiri eng¬
kau. niscaya tidaklah bergerak rahasia(hati)engkau karena yang demiki-
a n ” .

Abu Yazid menjawab; "Ya, ini dekat! Akan tetapi. jikalau isi sorga ber-
senang-senang dalam sorga dan isi neraka diazabkan dalam neraka. kemu-
dian terjadi bagi engkau membedakan di antara keduanya. niscaya engkau
keluar dari jumlah tawakkal".
Apa yang disebutkan oleh Abu Musa Ad-Daili tadi, maka itu berita dari
yang termuiia hal-ihwal tawakkal.
Dan itu maqam keiigaf
Apa yang disebutkan oleh Abu Yazid di atas, adalah ibarat dari yang
termuiia berbagai macam ilmu, yang termasuk pokok-pokok tawakkal.
Yaitu: ilmu dengan hikmahnya. Bahwa apa yang diperbuat oleh Allah
Ta’ala itu perbuatanNYA dengan yang wajib. Maka tiada pembedaan di

n y a
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antara isi neraka dan isi sorga, dengan dikaitkan kepada pokok keadiian
dan hikmah. Dan ini yang terkabur dari berbagai macam ilmu. Dan di
betakangnya itu rahasia qadar. Abu Yazid sedikitlah membicarakan selain
dari maqam yang tertinggi dan darajat yang terjauh.
Tidaklah meninggalkan menjaga diri dari ular-ular itu menjadi syarat pada
maqam pertama dari tawakkal. Abubakar Siddik r.a. telah menjaga dalam
gua dari bahaya binatang-binatang bisa. karena ia menyumbatkan dengan
tangannya lobang-lobang keluar ular (1), Hanya dapat dikatakan, bahwa
ia berbuat demikian dengan kakinya dan tidak berobah rahasia hatinya
dengan sebab yang demikian. Atau dikatakan, bahwa ia berbuat demiki¬
an. karena kasih-sayang kepada Rasulullah s.a.w. Tidak untuk dirinya
s e n d i r i .

Bahwa tawakkal itu hiiang dengan bergerak rahasianya dan bcrobahnya.
karena susuatu yang kembali kepada dirinya. Untuk mempcrhatikan pada
ini ada jalan. Akan tetapi, akan datang penjelasan, bahwa contoh-cuntoh
yang demikian dan yang terbanyak daripadanya, tidaklah membaialkan
tawakkal. Bahwa gerakan rahasia dari hal ular itu. iaiah: lakui. Dan
menjadi hak dari orang yang bertawakkal. bahwa ia takut akan kckerasan
ular. Karena tiada daya bagi ular dan tiada upaya bagi ular itu. selain
dengan Allah. Jikalau ia menjaga diri, niscaya tidaklah tawakkalnya itu
atas pengaturan, daya dan upayanya pada penjagaan diri. Akan tetapi.
kepada Yang Menciptakan daya, upaya dan pengaturan.
Ditanyakan Dzun-Nun Al-Mishri dari hal tawakkal. maka beliau mcnja-
wab; "Mencabut orang-orang yang punya dan memotong sebab-sebab".
Mencabut orang-orang yang punya itu isyarat kepada ilmu lauhid. Memo-
tong sebab-sebab itu isyarat kepada amal-perbuatan. Tidak ada padanya
pengemukaan ketegasan bagi hal tawakkal, walau pun ada lafal yang
mengandungnya.
Lalu dikatakan lagi kepada Dzun-Nun Al-Mishri: ‘Tambahkan lagi!".
Beliau menjawab; "Mencampakkan diri dalam ’ubudiyah (memperhamba-
kan diri kepada Allah) dan mengeluarkannya dari rububiyah (sifat-sifat
ketuhanan)". Dan ini syarat kepada melepaskan diri dari daya dan upaya
saja.
Ditanyakan Hamdun Ak-Qash-shar teniang tawakkal- Beliau menjawab;
"Jikalau engkau mempunyai sepuluh ribu dirham dan engkau niempunyai
hutang satu daniq, niscaya engkau tidak merasa aman akan mali dan
masih ada utang engkau itu pada leher engkau. Jikalau engkau mempu¬
nyai hutang sepuluh ribu dirham, tanpa engkau meninggalkan sesuatu
untuk pembayarannya, niscaya engkau tidak putus asa dari rahmat Allah
Ta’ala, bahwa IA akan membayar hutang itu dari engkau".

(1) Dalam perisliwa ia bersama Nabi s.a.w. bersembunyi dalam gua Tsur pada waklu her-
hijrah ke Medinah.
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Ini adalah isyarat kepada semala-mala iman dengan luasnya qudrah. Bah-
wa pada al-maqdurat (yang di-qudrah-kan) itu sebab-sebab yang tersem-
bunyi, selain dari sebab-sebab yang Jerang.
Ditanyakan Abu Abdillah Al-Ourasyi tenlang tawakkal. maka ia menja-
wab: "Bergantung kepada Allah Ta’ala pada seiiap hal".
Yang bertanya itu berkata: "Tambahkan lagi!”.
Abu Abdillah Al-Qurasy menjawab; ’’Meninggalkan setiap sebab. yang
menyampaikan kepada sebab. Sehingga adalah Al-Haq yang memerin-
tahkan bagi yang demikian”.
Yang pertama tadi bersifat umum bagi tiga maqam itu. Yang kedua isya¬
rat kepada maqam ketiga khususnya. Dan itu seperti tawakkalnya nabi
Ibrahim a.s. tatkala berkata Jibri! a.s. kepadanya; "Adakah engkau mem-
punyai hajat keperluan?".
Nabi Ibrahim a.s. menjawab: "Pada engkau tidak ada".
Karena pertanyaan Jibril a.s. itu suatu sebab yang membawa kepada
sebab yang lain. Yaitu: penjagaan Jibril a.s. kepadanya. Maka ia tinggal-
kan yang demikian. karena kepcrcayaannya. bahwa Allah Ta’ala. kalau
berkehendak menjadikan Jibril a.s. bagi yang demikian. maka adalah IA
yang menguasakan bagi yang demikian.
Ini hal orang yang keheranan, yang jauh dari dirinya. dengan sebab Allah
Ta’ala. Lain ia tidak meiihat selain Allah Tii'ala. Dan itu hal yang mulia
pada dirinya dan berkekalan. jikalau ia memperoleh Icbih jauh dan lebih
nuilia daripadanya.
Abu Sa’id Al-Kharraz berkata: "Tawakkal itu kegoncangan. dengan tiada
ketetapan. Dan ketetapan. dengan tiada kegoncangan".
Semoga, dengan ucapannya itu. beliau mengisyaratkan kepada maqam
kedua. Maka ketetapannya dengan tiada kegoncangan itu isyarat kepada
ketetapan hali kepada tawakkal dan kepcrcayaannya dengan tawakkal itu.
Kegoncangan dengan tiada ketetapan itu isyarat kepada berlindungnya
kepadaNYA. Bermohon dan merendahkan diri di hadapanNYA. seperti
kegoncangan anak kccil dengan dua tangannya kepada ibunya. Dan ke¬
tetapan hatinya kepada kesempurnaan kasih-sayangnya ibu.
Abu Ali Ad-Daqqaq berkata: "Tawakkal itu tiga darajat: tawakkal. kemu-
dian taslim, kemudian tafv,'idl.
Orang yang beriawakkal itu tenang dengan janji orang yang diserahkan-
nya. Orang yang benaslim (yang menyerahkan urusannya kepada orang
lain) itu merasa cukup dengan diketahuinya. Dan orang yang bcr-iafwidi
(menyerahkan bulat-bulat) itu rela dengan hukum (keputusan) orang yang
diserahkannya.
Ini isyarat kepada berlebih-kurangnya darajat perhatiannya. dengan di-
kaitkan kepada orang yang menjadi tempat perhatiannya. Bahwa menge-
tahui itu pokok. Janji mengikutinya. Dan hukum mengikuti janji. Dan
tidak jauh. bahwa yang mengerasi pada hati yang bertawakkal itu, iaiah
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memperhatikan sesuatu dari yang demikian.
Bag] para syaikh mengenai tawakkat itu banyak ucapan-ucapan, selain apa
yang telah kami sebutkan itu. Maka tidak kami memanjangkannya. Bah*
wa kasyaf (terbuka hijab) itu lebih bermanfaat dari riwayat dan naqal
(mengutip kata-kata orang lain).
Maka inilah apa yang menyangkut dengan hal tawakkal. Kiranya Allah
mencurahkan taufiq dengan rahmat dan kasih-sayangNYA.

PENJELASAN: amal perbuatan nrang-orang yang benawakkal.

Ketahuilah, bahwa ilmu itu mengwariskan hal-keadaan. Hal-keadaan
membuahkan amal-perbuatan. Kadang-kadang orang menyangka. bahwa
arti tawakkal, ialah; meninggalkan berusaha dengan badan, meninggalkan
pengaturan dengan hati dan jatuh di atas bumi, seperti kain koyak yang
dilemparkan dan seperti daging atas lapik memotong daging.
Ini adalah sangkaan orang-orang bodoh. Bahwa yang demikian itu haram
pada syara’. Dan syara’ sesungguhnya memuji orang-orang yang berta-
wakkal. Maka bagaimana dicapai suatu maqam dari maqam-maqam aga-
ma, dengan yang dilarang agama? Akan tetapi, akan kami stngkapkan
tutupnya dan kami menerangkan sebagai berikut:
Sesungguhnya nampak pembekasan tawakkal pada gerak hamba. usaha-
nya dengan ilmunya kepada maksud-raaksudnya dan usaha hamba dengan
ikhtiar (pilihan) nya. Adakalanya, bahwa adanya itu untuk menarik yang
bermanfaat, yang tidak ada padanya, seperti: usaha. Atau untuk memcli-
hara yang bermanfaat, yang ada padanya, seperti: menabung. Atau untuk
menolak yang melarat, yang belum bertempat padanya. Seperti menolak
orang yang menyerang, orang yang mencuri dan binatang buas. Atau
untuk menghilangkan melarat yang telah bertempat padanya. seperti
b e r o b a t d a r i s a k i t .

Maksud gerakan hamba itu tidak melampaui empat macam ini. Yaitu:
menarik yang bermanfaat atau menjaganya atau menolak. yang melarat
atau memotongkannya. Marilah kami sebutkan syarat-syaral tawakkal dan
darajat-darajatnya pada mtising-masing daripadanya, dengan disertai
bukti-bukti syara’.
Macam pertama: tentang menarik yang bermanfaat. Maka mengenai ini
kami mengatakan, bahwa sebab-sebab, yang dengan sebab-sebabitu dapat
menarik yang bermanfaat di atas tiga darajal: yang dipuiuskan, yang di-
sangkakan dengan sangkaan yang dipercayai dan yang menjadi sangka-
waham, yang tidak dipercayai oleh diri, dengan kepercayaan yang sempur-
na. Dan diri tidak tenteram kepadanya.
Darajat pertama: yang diputuskan. Yang demikian itu seperti sebab-sebab
yang terikat musabbab-musabbabnya dengan takdir dan kehendak Allah,
dengan ikatan yang banyak terjadi, yang tidak berlain-lainan. Sebagaima-
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na makanan, apabila ia terletak di hadapan engkau dan engkau itu lapar,
yang memerlukan kepada makanan. Akan tetapi, tidaklah tangan engkau
dapat memanjang kepadanya. Dan engkau mengatakan; aku memberi
wakil. Syarat mewakilkan itu meninggalkan perbuatan. Dan memanjang*
kan tangan kepada makanan itu perbuatan dan gcrak. Seperti demikian
juga mcmamah dengan gigi dan menelar.nya dengan melapiskan bagian
atas langit-langit atas bahagian bawahnya.
Ini adalah gila semata-mata! Tidaklah termasuk tawakkal sedikit pun. ji*
kalau engkau menunggu bahwa Allah Ta'ala akan menciptakan keke-
nyangan pada engkau, tanpa rod atau lA menciptakan pada rod akan
bergerak kepada engkau atau la menciptakan seorang malaikat untuk
mengonyahkan makanan bagi engkau dan menyampaikannya keperut
besar engkau. Maka scsungguhnya engkau amat bodoh akan Sunnah
A l l a h Ta ’ a l a .

Seperti demikian pula, jikalau engkau tidak bcicocok-tanam pada bumi
dan engkau mengharap bahwa Allah Ta'ala menjadikan tumbuh-tumbuh-
an tanpa bibit. Atau isteri engkau beranak tanpa bersetubuh, seperti ber-
anaknya Maryam a.s.
Semua itu adalah gila!.
Contoh-contoh ini termasuk banyak dan tidak mungkin menghinggakan-
nya. Maka tidaklah tawakkal pada maqam ini dengan amal-perbuaian.
Akan tetapi dengan hal-keadaan dan ilmu.
Ada pun ilmu, maka yaitu; bahwa engkau tahu Allah Ta'ala menciptakan
makanan, tangan, gigi dan kekuatan gerak. DIA-lah yang memberi makan
kepada engkau dan memberi minum kepada engkau.
Adapun hal-keadaan, iaiah: bahwa ketetapan hali engkau dan berpegang-
nya engkau kepada perbuatan Allah Ta'ala. Tidak kepada tangan dan
makanan. Bagaimana engkau berpegang atas kesehatan tangan engkau
dan kadang-kadang tangan itu kering darahnya seketika dan lumpuh? Ba¬
gaimana engkau berpegang kepada kemampuan engkau dan kadang-
kadang datang kepada engkau seketika, apa yang menghilangkan akal
engkau dan merusakkan kekuatan gerak engkau? Bagaimana engkau
berpegang kepada adanya makanan di hadapan engkau dan kadang-
kadang dikuasakan oleh Allah Ta’ala kepada orang yang mengerasi eng¬
kau atasnya atau ia membawa ular yang mengejutkan engkau dari tempat
duduk engkau dan diccrai-beraikannya di anlara engkau dan makanan
engkau itu?
Apabila ada kemungkinan contoh-contoh yang demikian dan tak ada
baginya obat, selain dengan kurnia Allah Ta’ala, maka dengan demikian
itu hendaklah engkau bergembira! Kepada-NYA-lah engkau berpegang!
Apabila adalah ini hal-kcadaannya dan ilmunya, maka hendaklah ia me-
manjangkan tangan (mengambil makanan itu)! Sesungguhnya ia orang
yang bertawakkal.
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Darajat kedua: sebab-sebab yang tidak meyakinkan. Akan tetapi, biasanya
imisabbab-musabbab itu tidak akan berhasil, tanpa sebab-sebab tersebut.
Kemungkinan berhasilnya tanpa sebab-sebab itu adalah jauh. Seperti
orang yang meninggalkan kota dan kafilah dan bermusafir di desa-desa
badui yang tidak dijalani manusia. sclain jarang sekali. Dan perjalanannya
itu tanpa diserlai perbekaian.
Ini tidakiah menjadi persyaratan pada tawakkal. Akan tetapi, membawa
perbekaian dalam perjalanan di desa-desa badui itu adalah perjalanan
hidup orang-orang dahulu. Tidak hilang tawakkal dengan membawa
perbekaian, sesudah adanya berpegang kepada kurnia Allah Ta'ala. Tidak
berpegang kepada perbekaian, sebagaimana tclah diterangkan dahulu.
Akan perbuatan yang demikian itu holeh (ja-iz). Yaitu: termasuk maqam
tawakkal yang lertinggi. Karena itulah diperbuat oleh Ibrahim Al-Khaw-
w a s h r . a .

Kalau anda mengatakan, bahwa ini adalah usaha pada membinasakan dan
melemparkan diri pada kebinasaan, maka ketahuilah bahwa yang demi¬
kian itu keluar dari adanya haram, dengan dua syaral:
Salah satu dari dua syarat ini, bahwa adalah orang iUi iclah melatih diri-
nya, bermujahadah dan membiasakanhya bersabar, tanpa makanan se-
minggu dan yang mendekati dengan seminggu, di mana ia bersabar. tanpa
sempit hati dan kacau pikiran. Dan ia mengemukakan berhalangan dari
yang demikian, demi mengingati (berdzikir) kepada Allah Ta’ala.
Yang kedua, bahwa ia merasa kuai dengan memakan rumput kering
(sayur) dan apa yang kebetulan diperolehnya dari makanan-makanan yang
kurang mutunya.
Sesudah dua syarat ini. ia tidak teriepas dalam kebanyakan hal di desa-
desa badui pada setiap minggu, daripada ia ditemui oleh seorang manusia.
Atau ia berkesudahan ke tempai tinggal orang Arab atau desa atau ke
rumput kering, yang ia merasa cukup dengan demikian. Lalu ia hidup
dengan memperjuangkan dirinya (ber-mujahadah). Dan mujahadah itu
tiang tawakkal. Atas dasar inilah, berpegangnya Ibrahim Al-Khawwash
dan teman-temannya dari orang-orang yang berlawakkal.
Daliinya, ialah bahwa Ibrahim Al-Khawwash tidak berpisah dengan ja-
rum. gunting. tali dan tempat air. Ibrahim Al-Khawwash mengatakan:
" I n i t i d a k m e r u s a k k a n t a w a k k a l " .

Sebabnya. bahwa ia tahu, desa-desa badui itu tak ada air padanya di per-
mukaan tanah. Dan tidak berlaku .SUNNAH Allah Ta'ala. dengan naik-

nya air dari sumur, dengan tanpa timba dan tali. Dan tidak banyak biasa¬
nya ada tali dan timba di desa-desa badui. sebagaimana banyak biasanya
adanya rumput kering. Ia memerlukan kepada air untuk berwudiu’ setiap
hari beberapa kali. Untuk hausnya pada setiap hari atau dua hari sekali.
Bahwa orang musafir serta panasnya bergerak itu tidak dapal bersabar
dari air, walau pun ia dapat bersabar dari rfiakanan. Seperti demikian
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ini’;!. ;icliilah bapinya schclai pakaian. Tcrkadang yang sehelai i(u koyak.
Maka terbiikalah aiiralnya. Dan liciak ciipcrolch punting dan jarum di
dcsa-dcsa badui pada palibnya kclika SL'tiap shalal. Tidak dapat digantikan
untuk mcnialiii dan mcmntonp pakaian iiu. olcli sesiiatu yang diperoleh di
d e s a - d e s a b a d u i .

Maka seliap apa dalani makna cnipat macam barang tcrschut juga dihu-
bunpi denpan diirajiii kedua. Karcna yang dcmikian itu disangkakan de-
npan 'iangkaati yang lidak diyakini. Karuna niungkin bahwa kain itu tidak
koyak. Aiau ia itibcrikan oranp ^cpolonp pakaian. Ataii ia dapati di atas
suniur. I'rang yang akan mcmberinya minum. Dan tidak mungkin bahwa
herguraklah makanan dcngan lerkunyah ku niululnva.
!Maka di aniara dua tiaratal ada perbcdaan. Akan ictapi. yang ktdua
dalani makna yang pcrtama.
Karcna inilaii kami incngatakan. bahwa jikalau ia mcninggalkan lempal-
nya. pcrgi kc suaiii jalan dari jalan gunung. yang tidak berair dan bcrum-
piit kerinp dan tidak dtitang kcpadanya orang yang datang dan ia duduk
dcngan bcrtawakkal. maka dia itu hcrdosa. yang herusaha pada nicmbi-
nasakan dirinva. Sobagaimanii diriwaviitkaii. bahwa scorang zahid (yang
bcrsilal zuhiKn dari nrang-nranp /ahid mcninggalkan clacrah yang didiami
mami'.ia dan bcrdiam di Icrcng bukil sclama tuiuh hari. Dan ia berkala:
"Aku tidak mcniinta scsuatu pada scscorang. Sampai Tuhankii datang
n i c m b c r i k a n a k u r c z c k i k i i " .

Maka ia dnduk sclama scminggu. Ia hampir mati dan rezcki itu tidak
kiinjung datang. Orang /ahid itu bcrkala; "Wahai Tuhanku! Jikalau Eng-
kaii mcnghidupkan ;iku. maka tlaiangkanlah kcpadakii rezekiku.yang Eng-
kan bapikan bapikii. Jikalau lidtik. mak;i pcnggamlnh aku kcpada-MU!".
Maka Allah Yang Malia Apnng schtitan-NYA memirunkan wahyu kcpada
(ininp zahid tcrscbiit: "Demi Kcapnnpan-KU! Aku tidak memberikan rc-
zeki kcpadatnu, scbclum kanui imisuk kc dtierah yang didiami manusia.
Dan enpkau duiluk di aniara manusia".
Oranp zahid itu lain masiik kc icmpat yang didiami manusia dan diuluk
bcrsania incrcka. M;ika ilatanglali oning ini kepadanva dengan membawa
makanan. Orang ini dcngan minuman. I.alu ia makan dan minuin. Dan ia
himbang pada tlirinya dari yang dcmikian. Maka Allah Ta'ala memirun-
kiin wahyu kcpadanya: "Aku bcrkchcndak bahwa berjalan hikmah-KU
dcngan zuhtidnya etigkau <.li dunia. Apakah engkau tidak tahu. bahwa
AKD memberikan rezeki kcpada haniba-KU dengan langan hamba-
hamba-KLI. Icbih AKU sukai daripada AKU memberikan rezeki kepada-
nya dengan langan Oudrah-KU".
Jadi. berjauh-iauhan dari sebab-sebab semuanya itu menghinakan hikmah
dan bodoh dcngan Sunnah Alliih Ta’ala. Berbual dengan apa yang diha-
ruskan oleh Sunnah Allah Ta’ala. serla bertawakkal kcpada Allah 'Azza
wa Jalla lanpti sebab-sebab itu tidak bcriawanan dcngan tawakkal. Seba-
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gaimana telah kami berikan contoh pada wakil dengan persoalan permu-
suhan (persengketaan) dahulu. Akan tetapi. sebab-sebab itu terbagi kc-
pada dhahiriyah dan kepada yang lersemhunyi. Maka arti tawakkal, iaiah
mencukupkan dengan sebab-sebab yang cersembunyi. tidak dengan sebab-
sebab yang tampak (dhahiriyah). serta tenangnya jiwa kepada musahhah
dari sebab. Tidak kepada sebab.

Kalau anda bertanya; ”Apa katamu dengan duduk (tidak hekerja) di
kampung, tanpa usaha. adakah itu haram atau mubah atau sunat?”.
Ketahuilah kiranya, bahwa yang demikian itu tidak haram. Karena yang
bepergian di desa badui. apabila tidak ada ia membinasaktin dirinya. maka
ini bagaimana ada ia tidak membinasakan dirinya. sehingga ada perbuat-
annya itu haram? Bahkan tidak jauh. bahwa datang kepadanya rc/eki.
dari mana ia tidak menyangka sama sekali. Akan tetapi, kadang-kadang ia
terlambat daripadanya. Dan sabar.itu mungkin sampai kepada bersesuaian
datangnya rezeki. Akan tetapi. jikalau ia menguneikan pinlu rumah ke¬
pada dirinya sendiri, di mana tiada jalan bagi seseorang pun kepadanya.
maka perbuatannya yang demikian itu haram. Dan kalau ia mcmbiikakan
pintu rumah itu dan ia tak ada kerja. tidak berbuat ibadah. maka bemsa-
ha dan keluar itu lebih utama baginya. Akan tetapi tidaklah perbuatannya
itu haram. selain bahwa ia mendekati kepada kematian. Maka ketika itii.
haruslah ia keluar. meminta dan berusaha. Kalau ia menyibukkan liaii

dengan mengingati Allah, tiada mengangkatkan matanya kepada rnaniisia
dan tidak menunggu kedatangan orang yang akan masuk ke pintu nimah-
nya. lalu membawa kepadanya rezekinya. akan tetapi ia menunggu kurnia
Allah Ta’ala dan kesibukkannya dengan mengingati Allah, maka adalah
yang demikian itu lebih utama. Dan itu termasuk sebahagian dari maqam-
maqam tawakkal. Yaitu: ia menyibukkan diri dengan mengingati Allah
Ta’ala dan ia tidak mementingkan dengan rezekinya. Bahwa rezeki itu
tidak mustahil akan datang kepadanya.
Ketika ini, shah-lah apa yang dikatakan olch sebahagian ulama, yaitu;
bahwa hamba jikalau lari dari rezekinya, niseaya rezeki itu mencarinya.
Sebagaimana jikalau ia lari dari mati. niseaya mati itu akan mendaputi-
nya. Bahwa jikalau ia bermohon kepada Allah Ta'ala. bahwa Allah tidak
memberikannya rezeki, niseaya Allah tidak akan memperkenankan do’a-
nya. Dan dia dengan demikian menjadi orang maksiat. Dan Allah
berfirman kepadanya: ”Hai orang bodoh! Bagaimana Aku menjadikar
kamu dan tidak Aku memberikan rezeki kepadamu '.
Karena itulah, Ibnu Abbas r.a. berkata: "Berbedalah pendapat manusia

pada setiap sesuatu. selain pada rezeki dan ajal. Bahwa mereka sepakat.
tidak ada yang memberikan rezeki dan yang mematikan. selain Allah
Ta ’ a l a ” .
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N a b i s . a . w, b e r s a b d a :

\_s . ^

(Lau tawakkal-tum-’alal-laahi haqqa lawakkulihi-la razaqa-kum ka-maa
yar-zuquih-thaira lagh-duu khimaa-shan wa laruuhu bithaa-nan wa la
zaalat bi-dii-'aa-i-kumul-jibaalu).
Artinya: "Jikalau kamu bertawakkal kepada Allah Ta'ala dengan tawak-
kal yang scbenar-benarnya. niscaya lA memberikan rezeki kepada kamu.
sebagaimana lA memberikan rezeki kepada burung, yang keluar pagi-pagi
dengan pcrul kempis dan kembali sore dengan peruJ kenyang. Dan hilang-
lah bukit-bukit rintangan dengan do’amu”.(l).
Isa a.s. berkata; ’’Lihatlah kepada burung! la tidak bcrcocok tanam, tidak
mengetam dan tidak menyimpan. Allah Ta’ala yang memberikan rezeki
kepadanya, hari demi hari. Kalau kamu mengatakan, bahwa perul kami
besar. maka lihatlah kepada binatang ternak! Bagaimana Allah Ta’ala
mentakdirkan rezeki kepadanya”.
Abu Ya'qub As-Susi berkata: ’’Orang-orang yang bertawakkal. rezeki
mereka berjalan di alas tangan hamba-hamba Allah, tanpa kepayahan dari
mercka. Dan orang-orang selain mereka itu sibuk dan susah”.
Sebahagian mcrcka berkata: ”Hamba itu semua dalam rezeki yang
dianugerahkan oieh Allah Ta’ala. Akan tetapi. sebahagian mereka makan
dengan kchinaan. seperti: meminta-minta. Sebahagian mereka dengan
kepayahan dan menunggu. seperti: saudagar. Sebahagian mercka dengan
perusahaan. seperti: pembuat-pembuai barang. Dan sebahagian mereka
dengan kemuliaan. seperti: kaum shufi. yang mengakui akan Tuhan Yang
Maha Agung. Maka mercka mengambil rezekinya dari Tangan-NYA.
Mercka tidak melihat perantaraan.
Durajat ketiga: penyerupaan sebab-sebab yang disangkakan pembawanya
kepada musabbab-musabbab, tanpa kepercayaan yang lerang. Seperti
orang yang berhabis-habisa'n pada pemikiran-pemikiran yang halus. pada
penguraian usaba dan segi-seginya. Yang demikian itu keluar sccara ke-
seluruhan dari setiap darajat tawakkal. Ilulah. yang padanya manusia
seluruhnya. Yakni: orang yang berusaha dengan daya-upaya yang halus.
sebagai usaha yang diperbolehkan, bagi harta yang diperbolehkan.
Adapun mengambil harta syubhah (yang diragukan halalnya) atau berusa¬
ha dengan jalan. yang ada padanya syubhah. maka yang demikian itu

(I) Diriwayaikan Imun Muhammsd bin Nsshai dari Ma'adz bin Jabal. Dan dirawtlcan At-
Baibaqi dari Wahib Al-Makki. hadiu muisal.

341



tujuan keiobaan kepada dunia dan berpegang kepada sebab-sebab. Maka
tidak tersembunyi, bahwa yang demikian itu membatalkan tawakkal.
Ini conloh sebab-sebab yang ikatannya kepada menghela yang bermanfa-
at- Seperti; ikatan jampi, barang yang diperbuat menengok untung (Alh-
thirah) dan membakar kulit dengan bcsi (al-kayyi). dengan dikailkan
kepada menghilangkan yang melarat. Bahwa Nabi s.a.w, menyifalkan
orang-orang yang bertawakkal dengan demikian. Dan beliau tidak menyi-
fatkan mereka. bahwa mereka tidak berusaha dan tidak mendiami negeri-
negeri yang ramai. Dan mereka tidak mengambil dari seseorang akan se-
suatu. Akan tetapi. beliau menyifatkan mereka. bahwa mereka mengambil
a k a n s e b a b - s e b a b i n i .

Contoh sebab-sebab ini. yang dipercayakan pada musabbab-musabbab.
termasuk yang banyak. Maka tidak mungkin menghinggakannva.
Sahal berkata tentang tawakkal; "Bahwa tawakkal itu meninggalkan
pemikiran akhir pekerjaan”. Beliau berkata: "Bahwa Allah menciptakan
makhluk dan tidak mendindingkan mereka dari DIRI-NYA. Bahwa hijab
(dinding) mereka, iaiah dengan pemikiran mereka".
Semoga beliau maksudkan dengan yang demikian. iaiah: memahami
sebab-sebab yang jauh dengan berpikir. Maka sebab-sebab tersebut
memerlukan kepada pemikiran. tidak sebab-sebab yang terang.
Jadi, sesungguhnya telah jelas. bahwa sebab-sehab itu terbagi kepada: apa
yang mengeluarkan penyangkutannya dari tawakkal- Dan kepada: apa
yang tidak mengeluarkan.
Bahwa yang mengeluarkan itu terbagi kepada yang diyakini dan yang di-
sangkakan. Bahwa yang diyakini itu tidak keluar dari tawakkal kelika ada
hai-ihwal tawakkal dan ilmunya. Yaitu: bersandar kepada musabbab bagi
sebab-sebab. Maka tawakkal padanya adalah dengan hal-ihwal dan ilmu.
Tidak dengan amal-perbuatan.
Adapun yang disangkakar maka tawakkal padanya adalah dengan hal-
ihwal. ilmu dan amal-perbuatan. Orang-orang yang bertawakkal pada pe-
nyerupaan sebab-sebab ini, terbagi kepada liga maqam:
Yang pertama: maqam Ibrahim Al-Khawwash dan teman-temannya. Yai¬
tu: yang berkeliling di desa-desa badui. tanpa perbekalan. karena pcrcaya
dengan kurnia Allah Ta’ala kepadanya. pada menguatkannya kepada
kesabaran seminggu dan di atas seminggu. Atau memudahkan rumput
kering baginya atau makanan atau menetapkannya atau ridla dengan kc-
matian. jikalau tidak mudah sesuatu pun dari yang demikian. Bahwa
orang yang membawa perbekalan. kadang-kadang ia berketiadaan perbe-
kalannya. Atau sesat untanya dan ia mati kelaparan. Maka demikian itu
mungkin serta perbekalan. sebagaimana mungkin serta ketiadaan perbe¬
k a l a n .

Maqam kedua: bahwa ia duduk di rumahnya atau di masjid. Akan tetapi
di desa dan di tempat manusia ramai. Ini lebih lemah dari yang pertama.
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Akiin letapi juga ia nranp yang bcrtawakkal. Karcna ia meninggalkan
bcnisahii clan sebab-scbab yang nyata. !a bcrpcgang kepada kurnia Allah
Ta'ala patia mengaiiir iirusaniiya. dari pihak sebab-sebab yang tersembu-
nyi. Akan iciapi. dcngan tinggalnya di tempal yang ramai itu mendatang-
kan si'bab-sebab mcmperolch rc/cki. Bahwa yang deniikian itu termasuk
sebab-schab yang icrang. Hanya yang demikian itu lidak membatalkan
tawakkalnya. apabila adalah pandangannya kepada YANG MENJADl-
KAN baginya pcndiiduk negeri nicnyampaikan rezeki kcpadanya. Tidak
pandangannya kepada penduduk negeri. Karena tergambarlah bahwa se-
mua mereka iupa kcpadanya dan menyia-nyiakannya, jikalau tidaklah kur¬
nia Allah Ta’ala dengan mcmperkcnalkannya kepada mereka dan mengge-
rakkan pengajak-pengajak bagi mereka.
Maqam keiiga: bahwa ia keluar dan berusaha. sebagai usaha di atas cara
yang tclah kami scbulkan dahiilu pada Boh Ketiga dan Keempat dari Kitab
A l l a h B e r u s a h a .

Usaha ini tidak mcngcluarkannya juga dari maqam-maqam tawakkal.
apabila tidak ada ketenleraman dirinya kepada kesanggupan dan kemam-
puannya. kemegahan dan harta-bendanya. Bahwa yang demikian itu
kadang-kadang dibinasakan olch Allah Ta’ala semuanya dalam sekejap
mala. Bahkan. adalah pandangannya kepada YANG MENANGGUNG
YANG MAMA BRNAR. dengan mcmelihara semua yang demikian dan
mcnnidahkan sebab-sebabnya baginya. Bahkan. ia mclihat usahanya.
harta-bendanya dan kemampuannya dengan dikaitkan kepada qudrah
Allah Ta’ala adalah seperti ia mclihat pena dalam tangan raja yang me-
nanda-tangani. Maka tidak adalah pandangannya kepada pena. akan te-
tapi kepada hati raja, baliwa dengan apa ia bergerak. Kepada apa ia
cendenmg dan ilengan apa ia hukumkan.
Kemiidian. jikalau adalah yang berusaha ini. berusaha untuk keluarganya
atau untuk dibagi-bagikannya kepada fakir-miskin. maka dia itu dengan
bad;iniiy;i berusaha d:iii dengan liatinya ia memutuskan daripadanya.
Maka hal-ihwal orang ini lebih nnilia dari hal-ihwal orang yang tinggal di
r i tmahnya.
Dalil atas usaha itu meniadakan lial-ihwal tawakkal, apabila dipelihara
padanya syarat-syarat dan dikaitkan kcpadanya hal-ihwal dan ma’rifah.
sebagaimana telah diterangkan dahulu. bahwa Abubakar Shiddiq r.a. tat-
kala dihai-’ahkan menjadi khalifah. taiu ia mengambil kain-kain di bawah
penjagaannya dan hasta di ttingannya. Beliau masuk kc pasar. menyeru-
kan siapa yang ingin membeli kain. Sehingga kaum muslimin tidak menyu-
kai yang demikian. Mereka mengatakan: "Bagaimana anda berbuat demi¬
kian. Anda telah dikokohkan menggantikan Nabi s.a.w. (menjadi khali¬
f a h ) " .

Abubakar .Shiddiq r.a. menjawab: ’’Jangan kamu menyibukkan aku. tidak
memikirkan keluargaku! Bahwa jikalau aku menyia-nyiakan mereka. nis-
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caya adalah aku lebih lagi menyia-nyiakan bagi selain dari mereka”. Se-
hingga mereka menetapkan bagi Abuhakar Shiddiq r.a. makanan keluar-
ganya dari harta kaum muslimin.
Tatkala mereka meridlai yang demikian. maka ia melihat untuk mennlong
mereka dan membaikkan hati mereka. Dan menghabiskan wakiu denpan
kepentingan kaum muslimin itu lebih uiama. Dan mustahil bahwa dika-
takan: tidaklah Abubakar Shiddiq r.a. pada maqam tawakkal.
Siapakah yang lebih utama lagi dengan maqam ini daripadanya? Maka
menunjukkan. bahwa adalah ia yang bcrtawakkai. Tidak dengan meman-
dang meninggalkan berusaha dan bekerja. akan tctapi dengan memandang
memutuskan perhalian kcpada makanannya dan keeukupannya. Dan
mengetahui. bahwa Allah i(u yang meniudahkan usaha dan yang mcngalur
sebab-sebab dan dengan syarai-syarat yang dipeliharakannya pada iaian
usaha. daripada mencukupkan dengan sekadar haiat-kcpcriuan. tanpa
keinginan banyak. bersombong-sombong dan menyimpan. Dan tanpa
bahwa ada dirhamnya itu lebih dikasihinya dari dirham orang lain. Maka
siapa yang masuk pasar dan dirhamnya lebih dikasihinya dari dirham
orang lain, maka dia itu loha kcpada dunia dan mcncintainya. Dan lidak
shah tawakkal. selain scrta ?uhud pada dunia. Benar. shah zuhud tanpa
tawakkal. Bahwa tawakkal itu suatii maqam di bdakang zuhud.
Abu Ja’far A!-Hadd;id bcrkata dan dia ini guru bagi Jiinaid dalam ilimi
tasawwuf dan tcrmasuk orang yang bertawakkal: "Aku menycmbiinvikan
tawakkal selama duapuliih lalum. Dan aku lidak bcrpisah dengan pasar.
Aku mengusahakan setiap hari satu dinar dan tidak aku linggalkan saiu
daniq pun di runiah. Dan tidak aku merasa senang daripadanva sampai
sekarat pun, yang aku bawa dia ke kamar-mandi. Akan tetapi. aku kelu-
arkan semuanya sebelum malam".
Adalah Junaid tidak memperkatakan tentang tawakkal di hadapan Abu
Ja’far Al-Haddad. la mcngatakan: "Aku main bahwa aku berkala-kata
pada tempatnya dan ia hadir di sisiku".
Ketahuilah. bahwa duduk pada langgar kaum shufi serta pengetahuan
lertentu itu jauh dari tawakkal. Jikalau tidak ada pengetahuan tertentu dan
harta wakaf dan mereka menyuruh pelayan langgar itu keluar mencari
perbelanjaan. niscaya tidak shah scrta yang demikian itu tawakkal. selain
secara lemah dari tawakkal. Akan tetapi. ia kuat dengan hai-kcadaan dan
ilmu. seperti tawakkal pengusaha.
Jikalau mereka tidak meminta. akan tetapi merasa cukup dengan apa yang
dibawa orang kepada mereka. maka ini lebih kuat pada kc-tawakkal-an.
Akan tetapi, sesudah terkcna! kaum itu dengan yang demikian.
Bila telah iadi tempat itu bagi mereka pasar. maka itu seperti masuk
pasar. Dan tidaklah orang yang masuk pasar itu bertawakkal, selain
dengan banyak syarat, sebagaimana telah diterangkan dahulu.
Kalau anda bertanya: ’’Manakah yang lebih utama. duduk di rumah atau
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ke l i l i i r c l an he rusaha? ’ ’ .

Kctahuilah, bahwa jikalau ia menyelesaikan dirinya dengan meninggalkan
beriisalia, iinluk berfikir. berdzikir. ikhlas dan menghabiskan waktu
dengan ibadah dan adalah herusaha mengacaukannya kepada yang demi-
kian dan dia bcrsama keadaan lersebul tidak menegakkan pemandangan
dirinya kepada manusia. pada menunggu siapa yang masuk kepadanya,
lain membawa sesuatu. akan tetapi ia kuat hati pada bersabar dan berta-
wakkal kepada Allah Ta’ala. maka duduk di rumah bagi orang yang se-
perti iui Icbih utama. Jikalau halinya kacaii di rumah dan ia mengangkat-
kan harapan hati kepada orang itu adalah meminta-minta dengan hati.
Meninggalkannya lebih penting daripada meninggalkan herusaha. Dan
ticlaklah orang-orang yang bertawakkal itu mengambil apa yang dipandang
cliii mcreka dari pemberian orang. Adalah Ahmad bin Hanbal r.a.
inenyuruh Ahubakar A!-Maruzi. untuk memberikan kepada sebahagian
orang fakir-miskin sesuatu yang lebih. daripada apa yang menjadi upah-
nya. maka orang miskin itu menolaknya.
Tatkala orang miskin itu pergi. lalu Ahmad bin Hanbal berkata kepada
Abubakar A!-Maruzi: "Hubungilah dia dan berikanlah kepadanya! Se-
sunggiihnya ia akan menerima”.
Abubakar Ai-Maruzi lalu menghubungi orang miskin itu dan memberi-
kannya. Maka orang miskin itu lalu mengambilnya. Maka Abubakar Al*
Maruzi bertanya kepada Ahmad bin Hanbal dari yang demikian. Lalu
Ahmad bin Hanbal r.a. meniawab: "Hati orang itu sudah tertarik kepada¬
nya lalu ia riicnolak. Tatkala ia keluar, niscaya terputuslah kelobaannya
dan berputus asa. Maka ia mengambilnya".
Adalah Ibrahim Al-Khawwash r.a. apabila melihat kepada seorang hamba
pada memberi atau takut membiasakan diri bagi yang demikian, niscaya ia
tidak akan menerima sesuatu daripadanya. Berkata Ibrahim Al-Khaw¬
wash. sesudah ia ditanyakan dari kcajaiban apa yang dilihatnya dalam
perjalaiiannva; "Aku melihat nabi Khidlir dan ia senang bersahabat
dengan aku. Akan tetapi aku berpisah dengan dia. karena takut bahwa
tenang jiwaku kepadanya. Lalu menjadi kekurangan pada tawakkaiku”.
Jadi. orang yang herusaha apabila menjaga adab herusaha dan syarat-
syarat niatnya. sebagaimana telah diterangkan dahulu pada Kiiab Usaha,
yaitu: bahwa tidak ada maksudnya dengan usaha itu mencari banyak harta
dan tidak ada perpegangannya kepada harta-bendanya dan kecukupannya,
niscaya adalah orang yang herusaha itu orang yang tawakkal.
Jikalau anda bertanya: "Apakah tandanya ia tidak berpegang kepada har-
ta-benda dan kecukupan?”.

Maka aku menjawab, tandanya iaiah: bahwa kalau harta-bendanya itu
dicuri orang atau rugi perniagaannya atau terhalang salah satu dari urus-
an-urusannya. niscaya ia ridla dengan yang demikian. Tidak rusak kete-
nangannya dan tidak kacau haiinya. Akan tetapi, adalah keadaan hatinya
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dalam ketCDangan, sebelumnya dan ̂ esudahnya itu sama. Bahwa orang
yang tidak tenteram kepada sesuatu. niscaya tidak kacau karcna hilangnya
sesuatu itu. Dan siapa yang kacau karena hilangnya sesiialu. maka ia ten-
teram kepada adanya sesuatu itu.
Adalah Bisyr bekerja bcrtcnun. Maka ditinggalkannya pekcrjaan iiu.
Yang demikian itu. karena At-Ba’adi-juru tulisnya mcngaiakan: "Sampai
kepadaku berita, bahwa engkau meminta lolong alas rezeki engkau
dengan bertenun. Apakah pendapat engkau, jikalau Allah mengambil
pendengaran engkau dan pcnglihatan engkau. Maka rezeki itu atas si-
apa?”.
Maka berpengaruhlah yang demikian pada hatinya. Lalu dikeluarkannva
alat tenunan dari tangannya dan ditinggalkannya. Ada yang mengatakan.
bahwa ia tinggalkan bertenun itu. tatkala bertenun itu disebut-sebutkan
dengan namanya. Dan ia dimaksudkan karena tenunan itu. Ada yang
mengatakan, bahwa ia berbuat demikian, tatkala telah mcninggal isleri-
nya. Sebagaimana ada bagi Sufyan limapuluh dinar, vitnu dia perniagakan
padanya, Maka tatkala istcrinya meninggai. lalu uang itu dibagi-
bagikannya.
Kalau anda bertanya: "Bagaimana tergambar bahwa ia mempunyai harta-
benda dan tidak tenang hatinva kepada harta-benda itu ?Dan ia tahu.
bahwa usaha tanpa harta benda itu tidak mungkin.
Aku menjawab, bahwa ia tahu. memang mereka yang diberikan rezeki
o!eh Allah Ta’ala tanpa harta-benda (yang menjadi modalnya) itu banyak.
Dan orang-orang yang banyak harta-bendanya, lalu dicuri orang dan
rusak-binasa itu banyak. Dan orang yang menempatkan dalam hatinya
keyakinan. bahwa Allah Ta’ala tidak berbuat dengan demikian. selain ada
padanya kemuslihatan baginya. Kalau harta-bendanya binasa, maka itu
lebih baik baginya. Mungkin kalau ditinggalkannya. adalah menjadi sebab
bagi kerusakan agamanya. Dan Allah Ta’ala kasih-sayang kepadanva.
Kesudahannya, bahwa ia mati keiaparan. Maka sayogiaiah bahwa ia beri-
’tikad. bahwa mati karena keiaparan. adalah lebih baik baginya di akhirat.
manakala qadia (hukum) Allah telah berlaku kepadanva dengan yang
demikian. tanpa teledor daripada pihaknya.
Apabila ia beri’tikad akan semua yang demikian, niscaya sanialah pada¬
nya, ada harta-benda dan tidak-adanya.
Pada hadits; ’’Bahwa hamba itu kacau pikirannya di malum hari dengan
salah satu urusan perniagaannya, dari apa kalau diperbuatnya. niscaya ada
padanya kebinasaann'ya. Maka Allah Ta'ala memandang kepadanva dari
atas ’Arasy-NYA. Lalu dialihkan-NYA hamba itu daripadanya. Maka di
pagi-hari hamba itu resah-gelisah. la menengok nasibnya dengan tetangga-
nya dan anak pamannya, dengan mengatakan: ’’Siapa yang mendahului
aku. niscaya itulah orang yang mencelakakan aku”. Tidaklah itu.
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malamkan rdhrmit yang dirahmaii olch Allah kepadanya". (I).
Katcna ilulah. I'niar r.a. berkala: "Aku lidak pcrduli- apakah akii men-
jadi oiang kaya alau nrang mi'.kin. ScMingguhnya aku tidak lahu.
nianakah di aniara kediianya iUi yang Ichih baik bagiku".
Orang yang liaila sempurna kevakinannya dengan hal-ha! tersebui, niscaya
lidak Icrgainbar padanya lawakkal. Karena itulah. Abu Sulaiman Ad-
Darani berkala kepada Ahmad bin Abil-Hawari: "Aku mempunyai baha-
gian dari setiap icmpal. solain dari lawakkal yang penuh berkal ini. Bah-
wa aku lidak inenciiim ban vaiig harum daripadanya".

Ini pcikalaatitiya sctia linggi nilainya. la lidak mungkiri adanya.(aw'akkal
nil dari maipini yang mungkin dicapai. Akaii tetapi. ia mengaiakan: "Aku
lirJak im-m|KTolclmya". Mungkin ia kehendaki. akan mencapai yang pa¬
ling lauh (yang paling linggi).
Manakala lidak sempurna iman. bahwa liada yang berbuat. sdain Allah,
liada vaiig inemberi rc/ceki, Selain DIA dan bahwa seliap apa yang dilak-
dirkan NVA alas hamba. dari miskin dan kaya. mati dan hidup. maka itu
adalah lebih baik baginya. dari apa yang didla-citakan oteh hamba. nis¬
caya lidak seiiipuinalah hal-kcadaan lawakkal. Maka pembinaan lawakkal
ilu alas kekuaian iman. dengan hai-hal lersebui. sebagaimana tclah di-
Icrangkan dahiil i i

Dcmikian juga mai|am-matiam agama yang lain, dari perkataan-pcrkaiaan
,dan perbnaian-perbualan. yang terbiiia alas pokok-pokoknya dari iman.

Kci ingkas.iiiiiya. bahwa lawakkal iUi sualu rnaqam yang dapat dipahami.
Akaii iciapi. meminia kekuaian had dan kekuaian badan. Karena ilulah.
Salial beikaia: "Siapa yang meneaei benisaha. maka ia telah moncaci
Mjiinah Nabi s.a.w. Dan siapa yang meneaei meninggaikan hcrusaha.
m a k a i a m e n e a e i l a u h i d " .

Kalau anda herianya: adakah obai yang dapai dimanfaatkan pada menia-
liii;’kan haii dari keeenderuiigan kepada sebab-sebab dhahiriyah dan
meiiibaikkan sangka (husnudh-dhan) kepada Allah Ta'ala. pada memu-
dahkan sebab-sebab yang lersenibunyi.
Aku menjawab: "Adal Yaiui. bahwa engkau tahu. jaliai sangka (sti-iidh-
dhoni ilu aiaran seian. Dan baik sangka ilu ajaran Allah Ta'ala. Allah
l a a l a b e r t i r m a n :

e ' s ' '
■Ji\y y / .

' a i \

Y T . K
y^ *. ^ ✓

(Asy-syai-thaami ya-'iduku-nuil-faqra wa ya'-muru-kum bil-fah-syaa-i. wal-

(1) Dirawikan Abu Na'im dari Ibnu Abbas dengan isnad dla'if sekali.
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laahu ya-’idukum magh-firatan wa fadl-lan).
Artinya: "Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu dan menyuruh
mengerjakan perbuatan keji dan Allah menjanjikan ampunan dan kumia-
NYA kepadamu”. S.Al-Baqarah. ayat 268.
Manusia itu menurut tabiatnya suka mendengar yang dipenakutkan oleh
setan. Karena itulah. ada yang nicngatakan: "Orang yang kasih-sayang
dengan jahat-sangka itu menjadi tertarik”.
Apabila bergabung kepadanya sifat pengecut. kelemahan hati dan musya-
hadahnya orang-orang yang hertawakkal kepada sebab-sebab dhahiriyah
dan pembangkit-pembangkit kepadanya, niscaya menanglah jahat-sangka
d a n b a t a l l a h t a w a k k a l s e c a r a k e s e l u r u h a n . B a h k a n . m e i i h a t r e z e k i d a r i

sebab-sebab yang tersembunyi juga membatalkan lawakkai.
Diceriterakan dari seorang yang banyak beribadah Cabid). baliwa ia ber-
i’tikaf pada sebuah naasjid dan tak ada baginya ilmu mcngenai yang demi-
kian. lalu imam masjid itu berkata kepadanya; "Jikalau engkau berusaha
adalah lebih baik bagi engkau".
’Abid itu tidak menjawab perkataan imam itu. Sehingga imam itu meng-
ulanginya tiga kali. Pada kali keempat. lalu 'abid itu menjawab: "Seorang
Yahudi di samping masjid ini telah menanggung bagiku setiap hari dua
potong roti”.
Imam itu lalu menjawab: "Kalau benar Yahudi itu pada tanggungannya.
maka i’tikafmu dalam masjid adalah lebih baik bagi engkau”.
'Abid itu lalu berkata: ”Hai orang ini! Jikalau tidaklah engkau ini imam,

yang tegak berdiri di hadapan Allah Ta’ala dan hamha-hamhaNYA. serta
kekurangan ini pada tauhid, adalah itu lebih baik bagi engkau. Karena
engkau telah mengutamakan janji Yahudi. atas jaminan Allah Ta'ala
dengan rezeki".
Imam masjid itu bertanya kepada sebahagian orang yang hershalat: "Dari
mana engkau makan?".
Orang yang ditanyakan itu menjawab: ”Hai Syaikh! Bersjibarlah. sehingga
aku mengulangi shalaf yang aku kerjakan di belakang engkau! Kemudian.
aku akan menjawab kepada engkau”.
Bermanfaat pada hus-nudh-dhan (baik-.sangka) itu dengan datangnya reze¬
ki dari kurnia Allah Ta'ala. dengan perantaraan sebab-sebab yang ter¬

sembunyi. bahwa didengar ccritera-ceritcra yang ada di dalamnya keajaib-
an-keajaiban ciptaan Allah Ta’ala. pada sampainya rezeki kepada yang
empunyanya. Padanya keajaiban-keajaihan keperkasaan Allah Ta’ala pada
membinasakan harta saudagar-saudagar dan orang-orang kaya dan mem-
bunuhnya mereka dalam kelaparan. Sebagaimana diriwayatkan dari Hu-
dzaifah Al-Mar-’asyi.
Adalah Hudzaifah Al-Mar-’asyi melayani (berkhidmat) kepada Ibrahim
bin Adham. Maka ditanyakan kepadanya: ’’Apakah yang menakjubkan.
yang kamu lihat daripadanya?”.
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Abu Huciznifnh A!-Mar-’asyi menjawab: "Kami berada di jalan Makkah
beberapa hari. vang kami tiada memperoleh niakanan. Kemudian. kami
masuk Kiifah. Maka kami bertcmpat di sebuah masjid yang sudah roboh.
Lain Ibrahim bin Adham'melihal kepadakii dan berkala: "Hai Hudzaifah!
Akii nidihat engkaii lapar".
Lain akii menjawab: "Itulah apa yang dilihat oleh tuan Syaikh!”.
Bcliau lain berkata: "Bawalah kepadaku tinta dan kertas!”.
Maka aku bawakan kepadanya apa yang dimintanya itu. Lain beliau me-
niilis: "Bismil-laa-hir-rahmaanir-rahiim. Engkau yang dimaksudkan kepa¬
danya dengan setiap hal-keadaan dan yang diisyaraikan kepadanya dengan
setiap makna".
Dan bcliau menulis sekimtum sya’ir:

Aku penniji. pensyukur. pen-dzikir.
akii lapar yang hilang dan tak berpakaian.
Itulah enam. aku menjamin setengahnya.
maka ENGKAU menjamin selengahnya. ya Tuhan!

Pujiankn kepada selain Engkau itu.
nyala api yang aku terjuii ke dalamnya.
Maka lepaskanlah hamba-hambaMU itu,
dari masuknya ke daiam nereka!

Kemudian. beliau serahkan kertas itu kepadaku. seraya berkata: "Keluar-
lah dan jangan engkau gantungkan hati engkau kepada selain Allah Ta-
‘ala! Serahkan kertas itu kepada orang yang mula-mula menemui
engkau!".
Aku lain kcluar. Maka orang yang mula-mula menemui aku adalah se-
orang laki-laki. mengenderai keledai betina. Lain aku serahkan kepadanya
kertas itu. Maka diambilnya. Tatkala dibacanya. lalu ia menangis dan
berkata: "Apakah yang diperbuat oleh yang empunya kertas ini?”.
Aka lalu menjawab: ”Dia di masjid itu”.
Orang itu lalu menyerahkan kepadaku suatu bungkusan. yang di dalamnya
u a n g

tanyakan tentang orang yang mengenderai keledai betina itu. Laki-laki itu
menjawab: ”Ini orang Nasrani".
Aku lalu datang kepada Ibrahim bin Adham dan aku terangkan kepada¬
nya kisah lersebut. Beliau menjawab: "Jangan engkau sentuh bungkusan
itu! Dia akan datang se jam lagi”.
Sesudah se jam orang Nasrani itu masuk. la menelungkup atas kepala
Ibrahim bin Adham dengan memeluknya. Dan ia masuk agama Islam.
Abu Ya’qub AI-Aq-tha’ Al-Bashari berkata: "Pada suatu kali aku lapar dt
Masjidil-Haram selama sepuluh hari. Aku dapati diriku lemah. Maka di-
bisikkan oleh hatiku untuk keluar. Maka aku keluar ke lembah. mudah-
mudahan aku mendapati sesuatu. yang menenangkan kelemahanku. Lalu

enamratus dinar. Kemudian. aku menemui laki-laki lain, Lalu aku
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aku lihat tumbuh-tumbuhan saljamah (1). tercampak di atas tanah. Aku
ambil. iaiu aku dapati pada hatiku ketidak-senaiigan. Seakan-akan ada
orang yang mcngatakan kepadaku: "Engkau sudah lapar sepuluh hari.
Akhirnya adalah nasib engkau tumbuh-uimbiihan saljamah yang sudah
b e r o b a h i t i i " .

Maka aku lemparkan saljamah itu. Aku masuk masjid dan aku duduk.
Tiba-tiba bertemu dengan seorang 'Ajam fbukan Arab), yang menu jit
kepadaku- Sehingga ia duduk di depanku dan ia mcletakkan sebiiah peii
kecil. seraya berkata: "Ini imtukmul".
Aku lalu menjawab: "Bagaimana engkau khusiiskan aku dengan harang
i n i ? " .

Ia menjawab: "Ketahuilah. bahwa kami berada di lain sejak sepuluh hari
yang lalu. Hampirlah kapal itu tenggelam. Maka aku berna/ar (herkaul).
bahwa jikalau aku dilepaskan oleh Allah Ta'ala.aku akan bersedekah de-

o r a n a -ngan barang ini, kepada nrang periama yang lerlihat kepadaku dari
orang yang bertetangga dengan Masjidil-haram. Engkau adalah orang pei-
tama yang aku jumpai".
Aku lalu menjawab: "Bukalah!''.
Lalu dibiikanya. Tiba-tiba dalam peti itu pati gandum Mesir. isi bush huiz
yang sudah dikuliti dan gala bersegi empal. Maka aku genggam se geng-
gam dari ini dan se genggam dari itu. Dan aku berkata: "Kembalikan si-
sanya kepada teman-teman engkau. sebagai hadiah dari aku kepada kamu
dan aku telah menerimanya". Kemudian aku berkata pada diriku: "Re-
zekimu berjalan kepada-mu dari sepuluh hari. Dan engkau
d a r i l e m b a h ” .

m e n c a n n y a

Mimsyad Ad-Dainuri berkata: "Aku mempunyai hutang. Maka tergang-
gulah hatiku dengan sebab hutang itu. Lalu aku bermimpi. seakan-akan
ada orang mcngatakan kepadaku: "Hai orang bakhil! Engkau ambil alas
kami sekadar ini dari hutang. Ambillah atas engkau akan ambilan iui dan
atas kami akan pemberian! Maka tiada engkau perhitungkan sesudab iiu.
akan lukang sayur. tukang tebu dan yang Iain-lain".
Diceriterakan dari Bannan Al-Hammal. yang mcngatakan: "Adalah aku
dalam perjalanan ke Makkah. Aku datang dari Mesir dan bcrsuniuku ada
perbekalan. Lalu datang seorang wanita kepadaku dan berkata: "Hai
Bannan! Engkau pembawa (al-hammal). yang engkau hawa alas punggung
engkau perbekalan. Dan engkau menyangka. bahwa IA lidak akan incm-
berikan rezeki kepada engkau".
Bannan berkata. meneruskan eeriteranya: "Aku lalu melemparkHu per-
bekalanku- Kemudian, datang atasku tiga hari yang tidak aku makan.
Lalu aku dapati gelang wanita tercampak di Jalan. Maka aku mcngatakan

(1) Nama semacam tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan.
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kcpada diriku: "Akii ambil gelang ini. sehingga datang yang empunyanya.
Mungkin ia akan mcmberikan sesuatu kcpadaku. maka aku kembalikan
barang ini kepadanya. Tiba-tiba aku bcrlemu dengan wanita itu. la lalu
berkata kepadaku: "F:ngkau saudagar. yang mengatakan: "Scmoga datang
yang empiinya, maka aku menganibil daripadanya sesuatu". Kemudian.
wanita iiu melcmparkan kepadaku sesuatu dari dirham dan berkata:
■'Belanjakanlaii dengan dirham ini!".
Maka aku cukiipkan dengan dirham ilu sampai mendekati Makkah".
Dihikavahkan. bahwa Bannan memerlukan kepada seorang budak wanita
yang akan melayaiiinya. Maka tersiarlah berita itu kepada teman-teman-
nya. I.alu mereka mengumpulkan uang untuk harga budak wanita itu.
Mereka mengatakan: "Ini uangnya! Bila datang ronibongan penjua! bu¬
dak. maka kita bc!i yang sesuai".
Tatkala datang rombongan pcnjual budak, !aiu sepakat pendapat mereka
kepada seorang budak wanita. Mereka berkata: "Budak wanita ini cocok
baginya".
Mereka lalu mengatakan kepada yang einpunya budak wanita ilu: "Be-
rapa harganya'.’".
Yang empunya itu menjawab: "Dia ticlak dijual".
Mereka lalu meminla benar-benar. Maka yang empunya itu meniawab:
"Budak wanita ini untuk Bannan Al-llammal. yang dihadiahkan kepada-
nva oleh seorang wanita dari Samarkand. Maka aku bawa kepada Bannan
dan aku sebuikan kepadanya ccriteranya".
Dikatakan. bahwa ada pada zaman pertama dahulu seorang laki-laki da-
lam pcrjalanan. Dan ia mcmpunyai roti. Ia lalu berkata: "Jikalau aku
inakan. niscaya aku inati".
Maka Allah ’Az/a wa Jalla mewakilkan kepada seorang malaikai untuk
mcnemuinva. Dan berfirman: ".likalau ia niakan. maka AKU berikan re-

zeki kepadanya. Dan jikalau tidak ia niakan. maka tidak AKU berikan
kepadanya yang lain".
Scnaniiasalah roii iiu bersama orang tersebut. sampai ia maii dan tidak
dimakannya. Roti itu tetap padanya.
Abu Sa'id Al-Kharraz berkata; "Aku masuk ke suatu desa badui. tanpa

perbekalan. Lalu tcriimpa alas diriku kelaparan yang sangal. Maka aku
melihat suatu desa dari jauh. Aku bergembira dengan sampai aku ke situ.
Kemudian. aku berpikir pada diriku: "Bahwa aku lenang dan berpegang
kepada selain Allah Ta'ala Lalu aku bersumpah. bahwa aku tidak akan
masuk ke desa iiu. selain bahwa aku dibawa kepadanya. Lalu aku gali
bagi diriku dalam pasir suatu lobang. Aku timbun tubuhku di dalamnya.
sampai ke dadaku. Lalu aku mendengar suara yang tinggi pada tengah
malam: "Hai pendudiik desa! B;ihwa Allah Ta’ala mcmpunyai seorang
waii. yang niemenjarakan dirinya dalam pasir ini. Maka hubungilah dial”.
Lalu datanglah orang banyak. Mereka lalu mengeluarkan aku dan memba-
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w a a k u k e d e s a ” .

Diriwayatkan. bahwa seorang laki-laki selaiu berada di pintu rumah Umar
r.a. Maka tiba-tiba dia dengan seorang laki-laki yang mengatakan: "Hai
orang ini! Engkau berhijrah kepada Umar atau kepada Allah Ta’ala?
Pergilah, maka pelajarilah AI-Qur-an! Sesungguhnya tidak perlii bagi
engkau pintu Umar”.
Laki-laki itu lalu pergi dan menghilang. Sehingga ia dicari oleh Umar.
Rupanya orang itu sudah mengasingkan diri dan bekerja dengan behba-
dah. Maka datang Umar kepadanya. seraya berkata: "Bahwa aku rindu
kepadamu. Apakah yang menyibukkan kamu, tidak bertemu dene
a k u ? ”

Laki-laki itu menjawab: "Bahwa aku membaca Al-Our-an. Lalu aku tidak
memerlukan kepada Umar dan keluarga Umar”.
Umar lalu menjawab; "Kiranya Allah merahmati kamu! Apakah yang
kamu dapati pada Al-Our-an itu?".
Laki-laki itu menjawab: "Aku dapati padanya:

a n

k j

(Wa fis-samaa-i riz-qukum wa maa tuu-’aduunaj.
Artinya; "Dan di langit ada rezekimu dan (juga) apa yang dijanjikan ke¬
pada kamu". S.Adz-Dzariyat, ayat 22.
Maka aku mengatakan: "Rezekiku di langit dan aku mencarinva di
b u m i ” .

Umar lalu menangis dan berkata: "Benar engkau!".
Adaiah Umar sesudah itu. datang kepada orang itu dan duduk bersama-
. s a r n a .

Abu Hamzah Al-Khurasani berkata: "Aku mengerjakan hajji pada suatu
tahun. Di waktu aku sedang berjalan kaki di jalan. tiba-tiba aku jatuh
dalam sumur. Lalu berbantahan dengan diriku. bahwa apakah aku
minta tolong? Lalu aku menjawab: "Tidak! Demi Allah, aku tidak
meminta tolong".
Belum lagi habis bisikan ini dari hatiku. maka lewatlah dua orang laki-laki
di muka sumur. Lalu yang seorang mengatakan kepada yang lain: "Mari,
kita tutup muka sumur ini. supaya tidak jatuh seseorang ke dalamnyal".
Mereka lalu mendalangkan bambu dan tikar. Mereka tutup muka sumur.
Maka aku ingin memekik. Lalu aku bertanya pada diriku: "Kepada siapa
aku memekik? DIA adaiah lebih dekat dari orang yang dua ini. Lalu aku
tenang. Di antara se.sa’at kemudian, tiba-tiba ada sesuatu datang kepada-
ku. Ia menyingkapkan muka sumur dan mengulurkan kakinya. Seakan-
akan ia mengatakan; "Bergantunglah kepadaku!". dengan suaranya yang
tersembunyi. yang aku pahami daripadanya. Lalu aku bergantung pada¬
nya. Maka dikeluarkannya ako.Tiba-tiba itu adaiah seekor binatang buas.

m e -
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la lalu melewati aku. Dan diserukan kepadaku oleh penyeru: ”Hai Abu
Hamzah! Tidakkah ini yang lebih baik? Kami lepaskan engkau dari kebi-
nasaan dengan yang membinasakan”.
Maka aku berjalan dan bentiadah:

Aku dilarang oleh malunya aku kepadaMU.
bahwa aku menyingkapkan hawa-nafsu.
Engkau kayakan aku dengan pcngertian ilu,
lanpa penyingkapan daripada MU.

Engkau beriemah-lembut dalam uru.sanku,
Engkau lahirkan kcadaanku yang dapat disaksikan,
kepada yang (idak tampak bagiku.
Ke lemah-lembulan dipcroleh dengan kelemah-lembuian.

Engkau memperlihatkan yang ghaib bagiku.
sehingga seakan-akan mcnggembirakan.
kepadaku dengan yang ghaib itu.
bahwa Engkau daiam mencegahkan.

Aku melihat Engkau dan padaku.
ketakutan dan keliaran liali kepadaMu.
Maka Engkau jinakkan haliku,
dengan kelemah-lembutan dan kasih-sayangMu.

Engkau hidupkan dari kematian.
orang yang cinta dalam kecintaan.
Ini adalah sualu keajaiban.
adanya hidup seria kemadan.

Contoh-contoh kejadian yang seperti ini lermasuk yang banyak. Apabila
imaii teJah kuat dengan yang demikian dan tergabung kepadanya kemam-
puan lapar barang seminggu, tanpa scnipit dada dan kuatlah iman bahwa
jikalau tidak terdahulu kepadanya rezeki dalam seminggu, maka kematian
lebih baik baginya pada sisi Allah ’Azza wa Jalla. Dan karena itulah
penahanan diri daripadanya. Kemudian, bertawakkal dengan hal-ihwal
dan kesaksian-kesaksian tersebut. Jikalau tidak yang demikian, niscaya
tidaklah sekali-kali akan sempurna.

PENJELASAN: tawakkalnya orang yang berkeluarga.

Ketahiiilah. bahwa orang yang mempunyai keluarga, hukumnya berbeda
dengan orang yang sendirian. Karena orang yang sendirian. tidak shah
tawakkalnya. seiain dengan dua perkara:
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Pertama: kemampuannya menahan lapar seminggu. tanpa dilihat orang dan
sempit jiwa.
Dan yang satu lagi, iaiah: pintu-pintu iman yang telah kami sebutkan
dahulu. Di aniara jumiahnya, iaiah. bahwa ia berbaik hati dengan mati.
jikalau tidak datang rezeki kepadanya. Karena tahu, bahwa rezekinya itu
mati dan lapar. Walau pun itu suatu kekurangan di dunia. maka itu suatu
kelebihan di akhirat. Maka ia melihat. bahwa telah mcndahului kepada¬
nya, yang terbaik dari dua rezeki. Yaitu: rezeki akhirat. Dan ini, iaiah:

sakit, yang ia mati dengan sakit itu. Dan ia rela dengan yang demikian.
Dan sesungguhnya bahwa demikianlah yang menjadi qadia dan qadar
baginya. Maka dengan ini. sempurnalah tawakkal bagi orang yang sen-
d i r i a n .

Tidak boleh memberatkan kcluarga bersabar kepada kelaparan. Dan tidak
nungkin bahwa tetaplah pada mereka itu keinianan dengan tauhid. Bah¬
wa mati di atas kelaparan itu rezeki yang digemari pada dirinya. jikalau
kebetulan yang demikian. yang jarang terjadinya. Demikian pula pintu-
pintu iman yang lain.
Jadi, tidak memungkinkannya pada memenuhi hak kcluarga. selain tawak-
kalnya orang yang berusaha. Yaitu: tingkat yang ketiga. Seperti tawak-
kalnya Abubakar Ash-Shiddiq r.a. karena ia keluar untuk berusaha.
Adapun memasuki padang belanlara dan mcninggalkan kcluarga. dengan
bertawakkal tentang hak mereka atau duduk tidak mementingkan
mereka, karena tawakkal tentang hak mereka, maka ini haram. Kadang-
kadang yang demikian itu membawa kepada kebinasaan mereka. D
adalah ia yang menyiksakan mereka. Bahkan menurul yang sebenarnya,
bahwa fiada perbedaan di antaranya dan keluarganya. .likalau ia ditolong
oleh kcluarga kepada bersabar di atas kelaparan pada suatu waktu dan
alas persiapan kepada mati di atas kelaparan. sebagai rezeki dan harfa
rampasan di akhirat, maka ia bertawakkal tentang hak kcluarga itu. Dan
dirinya sendiri juga kcluarga pada sisinya. Tidak boleh ia menyia-nyia-
kannya. selain bahwa dirinya itu menolongnya kepada bersabar di atas
kelaparan pada suatu ketika. Maka jikalau tidak disanggupinya, hatinya
bergoncang dan ibadahnya menjadi kacau. niscaya tidak boleh ia berta¬
w a k k a l .

Karena itulah, diriwayaikan, bahwa Abu Turab An-Nakh-syabi melihat
kepada seorang shufi yang mcmanjangkan tatigannya ke kulit buah se-
mangka, untuk dimakannya sesudah tiga hari, lalu Abu Turab mengata-
kan kepada orang shufi itu: 'Tidak pantas bagi engkau tashawwuf, yang
selalu di pasar". Artinya: tidak ada tashawwuf. selain bersama tawakkal.
Dan tidak shah tawakkal, selain bagi orang yang sabar tanpa makanan,
yang lebih banyak dari tiga hari.
Abu Ali Ar-Raudzabari berkata: "Apabila orang fakir itu mengatakan
sesudah lima hari: ”Aku lapar", maka haruskarilah ia di pasar. Dan su-

u r u s a n

a n
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ruhlah ia bckerja dan berusaha!’'.
Jadi, badannya itu seolah-oleh keluarganya. Dan lawakkalnya pada yang
mendalangkan melaral dcngan badannya. adalah sopcrii lawakkalnya ten-
tang keluarganya- Yang herbecta dcngan mercka. hanya pada satu hal.
Yaitu: bahwa ia memaksakan dirinya sabar di atas kelaparan. Dan tidak
adalah baginya yang demikian mcngcnai keluarganya.
Telah tersingkaplah bagi anda, dari ini. bahwa tawakkal lidaklah tcrputus
dari sebab-scbab. Bahkan bcrpcgang kcpada kesabaran atas lapar pada
suatu waktu. rela dcngan mati jikalau terlambatnya datang rczeki. yang
jarang terjadi dan sclalu berada di ncgeri dan di kola alaii selalu berada di
padang belantara. yang tidak kosong dari riimput kcring dan yang soper-
tinya. maka ini semiia adalah sebab-scbab dapat terns hidup. Akan tctapi
mengalami semacani penderitaan. Karena t idak mungkin berkeleri isan

atas vang demikian. selain dengan sabar. Dan tawakkal di kota-kota itu
Icbih inendekati kcpada sebab-scbab. dibandingkati daripada tawakkal di
padang belantara.
Seliap yang demikian itu sebagian dari sebab-scbab. Hanva manusia itu
berpaling kepada sebab-scbab yang lebih lerang daripadanya. Lalu mercka
tidak menghiiungkan yang demikian itu menjadi sebab. Dan itu adalah
karena lemahnva iman mercka. sangatnva kerakusan mercka dan scdikil-
nva kesabaran mercka atas penderitaan di dunia karena akhirat. Dan

bcrkiiasanya kctidak-beranian pada hati mercka. disebahkan buruk sangka
dan panjang angan-anean.
Siapa vang memandang kepada alam malakul langit dan bumi. niscaya
tersingkaplah baginya dcngan menyakinkan. hahwa Allah Ta’ala mengatur
alam al-mu!ki dan al-malakut. dengan pengaturan yang tidak melampaui
akan hamba oleh rezekinya. Walau pun ia meninggalkan kcgoncangan.

Bahwa orang yang lemah dari kegoncangan. niscaya ia tidak akan dilam-
paui oleh rezekinya. Apakah tidak anda mclihat ianin dalam pcrul ibunyii,
tatkala dia itu lemah dari kegoncangan. bagaimana ia sampai akan pusar-
nya dengan ibu. sehingga berkesudahan kepadanya sisa-sisa makanan ibu
dengan perantaraan pusar. Dan tidaklah vang demikian itu dengan upaya
janin. Kemudian. tatkala ia berpisah (tcriepas) niscaya mcngcrashih ke-
cinlaan dan kasih-savanp kepada ibu. untuk menanggung janin yang tclah
berpisah itu. Ia kehendaki yang demikian atau ia enggan. Secara darurat
dari Allah Ta’ala kepadanya. dengan dinyalakanNYA pada hati ibu. api
k e c i n t a a n .

Kemudian. tatkala anak itu bclum mempunyai gigi. yang dikunyahnya

dengan gigi itu akan makanan, maka ia diberikan rezeki dari susu. yang
tidak memerlukan kepada dikunyah. Dun karena lembut sifainya. maka
susu itu tid.ak membawa makanan yang tcbal. Lalu mcngalirlah bagi anak
itu susu yang halus pada dua tetek ibu. ketika ia telah berpisah. menurut
hajat keperluannya. Apakah ini dengan upaya anak kccil itu atau dengan
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upaya ibu?
Apabila kiranya telah bersesuaian bagi anak itu makanan yang tebal. nis-
caya ditumbuhkan baginya gigi yang dapat memotong-molong makanan
dan yang menghancurkan. karena pengunyahan. Apabila anak itu sudah
besar dan dapal berdiri sendiri. niscaya dimudahkan baginya scbab-sebab
bagi belajar dan "menempuh jalan akhirat, Maka keiidak-beraniannya se-
sudah dcwasa itu kebodohan semata-mata. Karena tidak kuranglah
sebab-sebab kchidupannya dengan kedewasaannya. bahkan berlambah.
Jikalau tadinya ia tidak mampu berusaha. maka sekarang ia telah mampu.
Dan semakin bertamhah kemampuanya.
Benar. adalah yang kasih-sayang kepadanya itu scoiang. Yailu: ibu atau
bapa. Dan kasih-sayangnya itu bersangatan sekali. Diberinya makan dan
minum schari sekali atau diia kali. Adalah ia meniberi makan itu dengan
dikeraskan otch Allah Ta'ala kecintaan dan kasih-sayang pada hatinya.
Maka seperti demikian pula dikeraskan oleh Allah kasih-sayang. cinta-
kasih. kehalusan hati dan rahmat pada hati kaum muslimin. Bahkan pen-
duduk negeri seluruhnya. Sehinaga seiiap orang dari mercka. apabila
merasakan dengan orang yang trremerlukan sesuatu. niscaya hatinya turut
merasakan dan merasa kasih sayang. Dan tergeraklah baginya yang me-
ngajak kepada memenuhi hajat keperluannya. L.alii tadinya yang kasih-
sayang kepadanya seorang. maka sekarang yang kasih-sayang kepadanya
itu iebih ribuan. Dahulu mereka tidak kasih-sayang kepadanva. karena
melihat dia itu datam tanggungan ibu dan bapa. Dan itu kasih-sayang
khusus. Lain mereka tidak meiihatnya sehagai orang yang mcmerlukan
kepada pertolongan. Kalau mereka meiihatnya yatim. niscaya Allah me-
ngiiasakan pengajak rahmat (kasih-sayang) kepada seseorang kaum mus¬
limin- Atau kepada segoiongan. Sehingga mercka mciigamhil anak yatim
itu dan menanggungkannya. Maka tidaklah leriihat sampai sekarang da-
lam tahun-tahun kesuburan, seorang anak yatim yang mati keiaparan, se-
dang ia lemah dari kegoncangan. Dan tidak ada baginya penanggung khu¬
sus, Allah Ta’ala penanggungnya, dengan peraniaraan kasih-sayang yang
diciptakanNYA dalam hati hamba-hambaNYA. Maka karena apakah, sa-
yogiiinya bahwa hatinya sibuk dengan rezekinya sesudah dewasa dan ia
tidak sibuk pada waktu masih kecil? Dan waktu itu vang kasih-savanc
hanya seorang dan sekarang adalah ribuan?
Benar. adalah kasih-savang ibu itu Iebih kuat dan Iebih herbahagian.
Akan teiapi. dia itu seorang. Dan kasih-savang sciiap orang dari manusia.
walau pun lemah. maka keluarlah dari kumpulannya. apa yang menda-
tangkan faedah bagi maksud. Berapa hanyak anak vatim vang dimiidah-
kan oleh Allah Ta'ala baginva. akan keadaan. yang jauh Iebih baik dari
keadaan anak yang mempunyai ibu dan bapa. Maka lertampallah kele-
mahan kasih-sayang masing-masing orang. dengan banyaknya orang yang
kasih-sayang, dengan meninggalkan bersenang-senang dan menyingkatkan
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kepada sekadar darurat. Dan amat baikiah yang dilakukarvoleh seorang
penyair. yang bermadah:

Berjalanlah pena qadla,
dengan apa yang ada.
Maka kcdiianya sama.
gerak dan diam

Kcgilaan dari kamu.
h a h w a b e r i i s a h a u n t u k r e z e k i .

Janin dalam biingkusan kandungannya ibu,
ia diamigurahkan rezeki.

Kiilau anda mcngatakan. bahwa manusia menanggung anak yatim, karena
mereka melihatnya lemah. disebabkan masih kecil. Ada pun orang itu
sudah dewasa. lagi sanggup berusaha. maka manusia tidak menoleh kepa-
danya. Dan mereka niengatakan; ”Dia itu seperti kita. Maka hendaklah ia
bersungguli-sungguh bagi diriiwa sendiri!”.
Aku menjawab. hahwa jikalau orang yang mampu itu, yang tak ada kerja.
maka sestingguhnya mereka itu benar. Harus ia berusaha. Dan tak ada
arti tawakkal terhadap orang tersebut. Bahwa tawakkal itu suatu tingkat
dari tingkat-tingkat agama. yang diminta bantuan dengan tawakkal itu,
untuk menyelesaikan cliri bagi Allah Ta’ala. Maka apakah bagi orang yang
tak kerja dan tawakkal? Jikalau ia sibuk dengan ibadah kepada Allah,
sclalu di inasiid atau di rumah dan ia rajin kepada ilmu dan ibadah, maka
manusia tidak mencaeikannya pada meninggalkan berusaha. Dan mereka
tidak memberatkannya yang demikian. Bahkan kesibukkannya dengan
mengingati Allah Ta'ala itu menetapkan kecintaannya pada hati manusia.
Sehingga mereka membawa kepadanya di atas kecukupannya. Hanya. ia
tidak menguneikan pintu dan tidak lari ke gunung dari di antara manusia.
Dan tidaklah terlihat sampai sekarang, seorang alim atau ’abid, yang
menghabiskan waktunya mengingati Allah Ta’ala dan dia itu berada di
kota. lain mati kelaparan. Tidaklah terlihat sekali-kali yang demikian.
Bnhkan, jikalau ia menghendaki memberi-makan kepada sekumpulan
manusia dengan ucapannya. niscaya ia sanggup kepada yang demikian.
Sestingguhnya orang yang untuk Allah Ta’ala,niscaya adalah Allah ’Azza
wa Jalla iintuknva. Siapa yang menyibukkan dirinya mengingati Allah
Azza wa Jalla. niscaya dicurahkan oleh Allah akan kecintaan kepadanya

dalam hati manusia. Diciptakan oleh Allah hati manusia baginya. seba-
gaimana diciptakanNYA hati ibu bagi anaknya. Allah Ta’ala mengatur
alam al-mulki dan al-malakut. dengan pengaturan yang mencukupi bagi
penghuni alam al-mulki dan al-malakut- Maka siapa yang menyaksikan
pengaturan ini, niscaya ia percaya kepada Yang Mengatur. la menyibuk¬
kan diri mengingatiNYA dan beriman kepadaNYA. Dan ia memandang
kepada Yang Mengatur sebab-sebab. Tidak kepada sebab-sebab.
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Ya, apa yang diatur oleh Allah dengan pengaturan. niscaya akan sampai
kemanisan, burung-burung yang gemuk. kain-kain yang halus dan kuda
y^ng cantik secara terus-menerus sudah past! kepada orang yang menyi-
bukkan diri mengingati Allah. Kadang-kadang lerjadi yang demikian juga
pada sebahagian hal-keadaan. Akan letapi diaturkanNYA. dengan penga¬
turan yang akan sampai kepada seliap orang yang menyibukkan dirinya
dengan ibadah kepada Allah Ta'ala pada setiap minggu. sepotong roti
syair atau rumput kering, yang sudah pasti. dipcrolehnya. Yang kebanyak-
an. bahwa sampai lebih banyak dari itu. Bahkan. akan sampai apa yang
melebihi dari sekadar hajat dan yang memadai.
Maka tiada sebab untuk meninggalkan tawakkal. selain karena keinginan
diri pada bersenang-senang secara terus-menerus. memakai kain yang
halus dan memakan makanan yang enak-enak. Dan tidaklah yang demi-
ktan itu dari jalan akhirat. Yang demikian. kadang-kadang tidak akan
berhasil dengan tidak kegoncangan. Yaiiu pada kebiasaan^rya juga tiada
akan berhasil seria kegoncangan. Sesungguhnya akan berhasil secara
jarang terjadinya. Dan pada jarang kejadiannya juga. kadang-kadang
akan berhasil dengan tiada kegoncangan. Maka bekas kegoncangan itu
lemah pada orang yang terbuka mata-hatinya. Maka karena yang demi¬
kian ia tiada tenang kepada kegoncangannya. Bakan kepada Yang Menga-
tur alam al-muiki dan al-malakut. dengan pengaturan yang tiada akan

melampaui seorang hamba pun dari lianiba-hambaNYA oleh rereki yang
dianugerahkanNYA. Kecuali yang jarang sekali lerjadi, yang tergambar
contohnya pada pihak orang yang bergoncang keadaannya.
Apabila tersingkaplah segala kcadaan ini dan pada orang itu ada kckuatan
hati dan keberanian pada diri, niscaya hcrbuahlah apa yang dikatakan
oleh Al-Hasan Al-Bashari r.a.. karena beliati berkata: ”Aku ingin bahwa

penduduk Basrah itu dalam keluargaku dan sebiji makanan itu dengan se
dinar harganya”.
Wahib bin Ar-Ward berkata: "Jikalau adalah langit itu tembaga dan bumi
itu timah dan aku bercita-cita dengan rezekiku. niscaya aku menyangka,
bahwa aku itu musyrik”.
Apabila memahami segala hal-ihwal ini. niscaya anda memahami. bahwa
tawakkal itu suatu tingkat yang dapat dipahami pada tawakkal itu sendiri.
Dan mungkin sampai kepadanya. orang yang memaksakan dirinya. Dan
anda ketahui. bahwa orang yang memungkiri pokok tawakkal dan
kemungkinannya. niscaya ia memungkiri itu dari kebodohan. Maka awas-
lah daripada anda mengumpulkan di antara dua kejamhan. Kejatuhan dari
adanya tingkat itu dengan perasaan. Dan kejatuhan dari iman kepadanya
dengan pengetahuan.
Jadi, haruslah anda dengan qana'ah dengan yang sedikit saja dan rela
dengan makanan yang ada. Sesungguhnya yang demikian sudah pasti akan
datang kepada anda. watau pun anda lari daripadanya. Pada yang demi-
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kiati, Allah akan nicniuiui'. kcpaOa aiula akan te?cki anda, pada langan
ur.ins; \aiit liada anda saniikakati .likalaii amia menvihukkan diri dengan
I;K|'va ilan lawakkal. niscaya anda akan nicnyaksikan dengan percohaan.
akan kol ' i -n. i ran fir inanNYA Al lah Ta'aia:
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(VVa marl yiii(a-r|illaalib yaj- al laliii inakh-raian. Wa yar-ziiqhii min hai-lsii
wa man yalawakkal-'alal-iaahi fa-hiiwa hasbuhu. innal-

laaha haalighii-amiihi-qad ja-'alal-Iaalui li knlh s>ai-in (|adran|.
Aninv.i: "nan ciapa yang IxTlaqwa kepada Allah, niscaya Allah munga-
dakan iitmik oratig iui jaian kduar (dari kcsiiliian). Dan mcmherikan
tcvi'ki kL'i'adanya dari (siimlicrl yang liada pcrnali dipikirkannya. Dan
siii|)a )ang hmiawakkal ki'pada Allah, maka Allah inencukupkan kcpcrlu-

'icsunggiihiiya..Mlah ilii nudak'-an.ikaii kchcndakNya. Stxiinugiih-
nya .Allah iclah mengadakan ukiiian bagi soiiap scsuaui". S.Alh-'l'halai].
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M a n v. t A l l a h ' I ' a ' a l a l i a d a maianggiing baginya. bahwa iA rncmbcrikan
U'/i'ki ki.'|i;id:inya akan daging biimng dan niakanan yang la/al-la/at.
M.ika IA.liada nimiamin. selain Kvcki. yang dengan rcveki iui incnenis-
kan kehidupannya Dan janiman ini dibcrikan bagi sctiap orang yang me-
nyihiikkan din dengan Yang Menjamiii dan mcrasa tenang kepada jamin-
.iiiNA'A ScMingguhnya oiaiig vang liilipiiii olcli pengatiiran Allah, dari
'i-bab-sebab yang icrsembnnyi bagi rtveki iiii lebih besar. dari apa yang
taiiipak bagi niakhluk. Bahkan lempal-lenipai ma'.uknva rezeki ilu lidak
tc rh in t ; i ; , i Dan lempai-iompai mengalirnya lidak diberi pelunjiik kcpa-
danva Yang deinikian itu. karena lainrnya di atai bumi dan sebabnya di
lang i i A lh l i I 'a 'a la berfirman:

'^^ ^ tyy y C ,
y < -

(VVa t'is-snmaa-i riz-qiikiini wa niaa Uiu-'adiumn).

Arlinya: Dan di iancit ada le/ckimii dan (juga) apa yang dijanjikan kc-
pacla kamu” S.Adz-Dzariyat. aval 22.
Rahavia langii ilu lidak dapat dilihal. Dan karena inilah. sualii roniboni’an
masiik ke lempal Al-Junaitl.
e a n ' ’ "

Mcrcka ilti menjawab: "Kami menyari re/eki".
A l - J i i n a i d l a i n b e r k a i a :

c a r i l a h l " .

Bcliau lain berlanya: "Apa yang kamu

Jikahiu kamu lahii. di mana tempalnya, maka
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Mcveka mcnjawab: Kami hcrmuhon kepada Allah".
Al-.Umaiii mcnjawah: ".likalau kamii lahu. bahwa Allah mclupakan kamu,
maka peringalilah I')IA1".
Mereka menjawab: "Kami mnsiik ke rumah dan kami hertawakkal. Dan
kami mclihat apa yang akan ada"
Al-.litnaid lain nicnjawah: 'Tawakkal di atas pcrcobaan itu suatu keragii-
a n " .

Mereka lain heriaina: "Maka apa dava'
Al-.lunaid menjawab: "Meninggalkan daya iiu".
Ahmad bin Ka Al-Kharra? bcrkaia: "Aku berada di siiaiu desa. Lain akii
diverang olch kesangalan lapar. Niaka diriku
bahwa akii meminia makaiian pada Allah Ta'ala. Maka aku kaiakaii.
bahwa tidaklah ini termavnk perhtiaian nrang-orang yang hertawakkal.
[.alu diriku meniintui padakii. bahwa aku meminta pada Allah akan ke-
sabaran Maka iiitkala aku bercita-cita dengan vans demikian. lain aku
mendengar yang berteiiak kepadakii dan bermadah:

D i a i t u m e n d a k w a k a n .

mengeraskan kepadakn

bahwa dia ilii dekat dengan kami.
Dan kiimi tidak menyia-nyiakan.
siapa yang datjing kepada kami.

la meminta kepada kami,
dengan kesunggulian kepada ketidak-cukupan.
Seakan-akaii kami tidak melihatnya
dan ia tidak melihat kami

Sesungguhnya anda memaliami. bahwa orang yang telah hancur nafsunya.
kuat hatinya, tidak Icmnh batinnya dengan ketidak-beranian dan kuat
iniannya dengan pengaluran Allah Ta'ala. niscaya ia berjiwa lenang sela-
ma-lamanya dan percaya kepada Allah Ta'ala. Bahwa hal-keadaannya
yang lerburuk, iaiah bahwa ia mati. Dan tak boleh tidak bahwa mali itu

datang kepadanya. sebagaimana mati itu datang kepada orang yang tiada
berketenangan hati.
Jadi. kesempurnaan tawakkal itu dengan qana’ah (merasa cukup dengan
apa adanya) dari suatu sef(i dan dengan ditepati apa yang dijamin dari segi
yang lain. Dan YANG Menjamin rezeki orang-orang yang qana'ah dengan
sebab-sebab ini yang diaturNYA itu adalah benar (tidak dusta). Maka
bersifat qana'ahlah dan cobalah. niscaya anda akan menyaksikan benarnya
janji dengan meyakinkan. dengan apa yang akan datang kepada anda.
dari rezeki-rezeki yang ajaib, yang tak ada dalam sangkaan anda dan per-
hitungan anda! Janganiah anda pada tawakkal anda itu menunggu sebab-
sebab. akan tetapi Yang Menyebabkan sebab-sebab. Sebagaimana anda
tidak menunggu penanya penults, akan tetapi hatinya penuiis. Sesungguh¬
nya hatilali pokok gerakan pena. Dan Penggerak Pertama itu Esa. Maka
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tiada sayogialah bahwa ada penungguan itu, selain kepadaNYA. Dan ini*
lab syaratnya tawakkal orang yang memasuki padang balaniara dengan
tanpa perbekalan. Atau ia duduk di kota-kota dan dia itu tidak dikenal
o r a n g .

Ada pun orang yang disebut-sebutkan beribadah dan berilmu, maka apa-
bila ia berqana’ah dalam sehari-semalam dengan makanan sckali. bagai-
mana adanya, walau pun tidak termasuk makanan yang lazat dan kain
kasar yang layak bagi ahli agama, maka ini datang kepadanya. dari mana
yang ia tidak sangkakan dan ia tidak sangkakan akan terus-menerus. Bah-
kan datang kepadanya dengan berlipai-ganda. Maka meninggalkan lawak-
ka! dan mementingkan dengan rezeki itu adalah penghabisan lemah dan
teledor. Sesungguhnya kemasyhurannya dengan sebab zahiriyah, yang
menarik rezeki kepadanya itu lebih kual daripada masuk ke kota-kota.
terhadap orang yang tidak terkenal. serta berusaha. Maka mementingkan
dengan rezeki itu keji bagi orang yang beragama. Dan itu dengan alim
ulama lebih keji lagi. Karena syarat bagi mereka itu qana’ah. Dan orang
alim yang qana'ah itu datang kepadanya rezekinya dan rezeki orang ba-
nyak, walau pun mereka itu berada bersama dia. Kecuali. apabila ia
menghendaki bahwa ia tidak mengambil dari tangan manusia dan ia me-
makan dari usahanya. Maka yang demikian itu cara yang layak dengan
orang alim yang beramal, yang budi-pekertinya dengan zahiriyah ilmu dan
amal. Dan tak ada baginya perjalanan dengan batiniyah. Bahwa usaha itu
mencegah dari perjalanan dengan pikiran batiniyah. Maka kesibukannya
dengan budi-pekerti batiniyah. serta mengambil dari tangan orang yang
mendekalkan diri (bertaqarrub) kepada Allah Ta’ala, dengan apa yang
diberikannya itu adalah lebih utama. Karena ia menyelesaikan dirinya
bagi Allah 'Azza wa Jalla. Dan pertolongan bagi yang memberi itu kepada
memperoleh pahala.
Siapa yang memandang kepada tempat-tempat berlakunya sunnah Allah
Ta’ala. niscaya ia tahu. bahwa rezeki tidaklah kepada sekedar sebab-
sebab. Karena itulah, sebahagian maharaja-maharaja Parsi bertanya
kepada seorang ahli hikmat (failosuf) tentang orang dungu yang memper¬
oleh rezeki dan orang berakal yang tiada memperolehnya. Lalu failosuf itu
menjawab; ’’Bahwa Pencipta itu berkehendak menunjukkan kepada
DIRINYA. Karena jikalau IA memberikan rezeki kepada setiap orang
berakal dan tidak diberikanNYA kepada setiap orang dungu, niscaya akan
timbul persangkaan, bahwa akal itu memberikan rezeki kepada yang
empunya akal itu. Maka tatkala mereka melihat sebaliknya, niscaya mere¬
ka mengetahui. bahwa yang memberikan rezeki itu bukan mereka. Dan
tiada mereka percaya dengan sebab-sebab zahiriyah. Seorang penyair ber-
m a d a h :

J i ka l au ada lah r ezek i i t u ,

b e r l a k u d i a t a s a k a l .
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niscaya binasalah binatang temak
dari karena kebodohannya.

PENJELASAN: hal-ihwal orang-orang yang bertawakkal dalam menyang-
kutnya dengan sebab-sebab, dengan memberikan contoh.

Ketahuilah, bahwa contohnya makhluk bersama Allah Ta'ala adalah se-
perti suatu rombongan dari peminta-minta, yang berdiri pada suatu la-
pangan di pintu istana raja.
Mereka itu memerlukan kepada makanan. Lalu raja mengeluarkan
kepada mereka, budak-budak yang banyak dan bersama mereka roti-roti
dari gandum. Raja itu menyuruh mereka untuk memberikan kepada se-
bahagian orang peminta-minta tersebut, masing-masing dua potong roti.
Dan sebahagian lagi sepotong. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh,
supaya tidak ada seorang pun dilupakan mereka. Raja memerintahkan
kepada seorang penyeru, supaya menyerukan kepada mereka: ’Tenanglah
kamu semua! Tidak bergantung pada budak-budakku, apabila mereka
keluar kepada kamu. Akan tetapi. sayogialah masing-masing dari kamu
tetap pada tempatnya. Bahwa budak-budak itu orang yang disuruh. Me¬
reka diperintahkan, bahwa menyampaikan kepada kamu akan makanan
kamu. Maka siapa yang bergantung pada budak-budak dan menyakiti me¬
reka serta mengambil dua potong roti. maka apabila dibukakan pintu
lapangan dan orang itu keluar. niscaya aku ikutkan dia dengan seorang
budak, yang diwakilkan kepadanya. sampai aku datang untuk menyiksa-
kannya pada janjian waktu yang diketahui pada sisiku. Akan tetapi, aku
menyembunyikannya. Siapa yang tiada menyakiti budak-budak dan mera-
sa cukup dengan sepotong roti saja, yang datang kepadanya dari tangan
budak dan dia itu tenang-tenang saja. maka sesungguhnya aku meng-
khusus-kan kepadanya dengan kain pemberian yang cantik pada waktu
yang dijanjikan tersebut, bagi siksaan orang lain. Dan siapa yang tetap
pada tempatnya, akan tetapi ia mengambil dua potong roti, maka tiada
siksaan baginya dan tiada diberikan pemberian. Dan siapa yang disalah-
kan oleh budak-budakku. maka mereka tiada menyampaikan kepadanya
a k a n s e s u a t u .

Lalu ia tidur semalam-malaman dengan keadaan lapar, yang tiada marah
kepada budak-budak dan tiada mengatakan: ’’Kiranya budak itu menyam¬
paikan kepadaku sepotong roti”. Sesungguhnya aku besok akan mengam¬
bil orang tersebut menjadi wazir (menteri) dan aku serahkan kerajaanku
kepadanya”.
Maka peminta-minta itu terbagi kepada empat bahagian:
Sebahagian: telah mengerasi mereka okh keinginan perutnya. Lalu me¬
reka tiada menoleh lagi kepada siksaan yang dijanjikan. Dan mereka
mengatakan: ’’Dari hari ini sampai besok ada kelapangan. Dan kami
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sekiininj; lapar”.
Lain mcrcka bcrscgcra dalang kcpada huciak-tnidak. maka mereka me-
nyakiti hudak-hudak itii. Dan niungamliil dua potong roti. Maka men-
dahaliiiiah siksaan kcpada mcrcka pada wakiu yang dijanjikan tersebul.
Mereka ilii mcnycsal dan liada bcrnianfaai pcnycsalan iiu kepada mereka.
Sehaluigkiii: mereka itu nicninggalkan bcrganiung dcngan bljdak-budak.
karena takui kcpada siksaan, Akan ictapi. mcrcka mengambil dua potong
roti karena bcrsangalan lapar. Maka mcrcka itu sclamat dari siksaan dan
fiada mcmpcriilch kcmcnangan dcngan pemberian yang berharga.
Schaluif’ian: nicrcka iui mcngalakan: "Baliwa kami duduk dengan dilihai
olch budak-budak. Schingga budak-hudak itu tidak akan menyalahkan
kami. Akan tetapi. kami mengambil. apabila ntcrcka memberikan kcpada
kami sepotong roti. Dan kami ciikupkan dcngan sepotong roti itu. Mudah-
miidahan kami mcmpcrolch kcmcnangan dcngan pemberian yang berhar¬
ga". Maka mcrcka pun mcmpcrolch kcmcnangan dcngan pemberian yang
berharga itu.
Dan hahdf’iuii yanf; kccmpui: mcrcka iiu bcrsciisih mengenai sudut-siidut
lapangan. Mcrcka bcrpaling dari pcnglihaian
Mcrcka mengatakan; "Jikalau
memberikan kcpada kami. niscaya kami ntcrasa cukup dengan sepotong
roti saja. Dan kalau rficreka menyalahkan kami. niscaya kami mcrasa
pedib olch kcsangalan lapar scmalam-malaman.
kuat untuk nicninggalkan kcmaralian. Lain kami memperoieh pangkat
kemcnicrian dan darajai kedekatan di sisi raja".
Maka tiadalali bctmaiifaat yang demikian kcpada mcrcka. Karena mereka
diikuli olch budak-budak itu pada setiap siidut. Dan mereka membiarkan
kcpada setiap scorang sepotong roti.
I'clah bcrlaku yang demikian sclama heberapa hari. Schingga secara ke-
bctidan yang jarang lerjadi. baltwa icrscnitninyilah liga orang pada suatu
siKlut. Tidak icriihat kcjiada mcrcka pandangan mala budak-budak itu.
Dan budak-builak iui disibiikkan olch kesibukkan yang mcmalingkan dari-

lamanva pcmcriksaan. Lain mcrcka itu bcrmalam dalam keadaan

m a t a b u d a k - b u d a k i t u .

budak-budak itu mcngikuli kami dan

M t i d a h - m u d a h a n k a m i

padi i
sangal lapar.
Bcrkala dua orang dari mcrcka yang bcrliga iiu: "Kiranya kita datang
kcpada budak-budak iui dan kita ambil makatian kita. Kita tidak sanggup
bersabar iagi".
Orang yang ketiga itu diain saja sanipai pagi. Maka orang ini memperoieh
darajat kedekatan dan kemenierian.
Ini adalah eonioh makhluk. l.apangaii itu, iaiab hiclup di dunia. Dan pintu
lapangan itu. iaiah: mati. Waktu yang dijanjikan yang bclum diketahui.
iaiah: hari kiamat. Janji dcngan kcmentcrian, iaiah: janji dengan mati
syahid bagi orang vang bcrlawakkal. apabila ia mati dalam keadaan lapar,
yang rela. tanpa dikemudiankan yang demikian kepada waktu janjian
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kiamat. Karena orang-orang syahid itu hidup pada sisi Tuhannya, yang
memperoleh rezeki. Dan yang bergantung pada budak-budak, iaiah: orang
yang berbuat aniaya pada sebab-sebab. Budak-budak yang diperinlahkan
ilu. mereka itu sebab-sebab. Yang duduk di lapangan yang jelas dengan
dilihat oleh budak-budak, iaiah; orang-orang yang bertempat tinggal di
kota-kota dalam langgar-langgar dan masjid-masjid, dalam keadaan
tenang. Dan yang bersembunyi dalam sudut-sudut, iaiah mereka yang
mengembara dalam padang balantara, dalam keadaan tawakkal. Sebab-
sebab itu mengikuti mereka. Dan rezeki datang kepada mereka. kecuali di
atas jalan jarang, yang tidak datang. Kalau mafi seseorang dari mereka,
dalam keadaan lapar dan rela, maka baginya menjadi mati syahid dan
dekaf kepada Allah Ta’ala.
Terbagilah makhluk kepada empat bahagian ini. Mungkin dari setiap se-
ratus. niaka yang bersangkutan dengan sebab-sebab itu sembilanpuluh.
Dan bertempat tinggal fujuh dari sepuluh yang tinggal di kota-kota. yang
menoleh kepada sebab. dengan semata-mata kehadiran dan kemasyhuran
mereka. Dan mengembaralah dalam padang balantara yang tiga lagi. Dua
orang dari mereka yang tiga ini marah dan yang seorang lagi memperoleh
kemenangan dengan kedekatan. Semoga adalah seperti yang demikian itu
pada masa-masa yang lampau. Ada pun sekarang, maka yang meninggal-
kan sebab-sebab itu. tiada sampai kepada seorafig dari sepuluh ribu.

Bahagian Kedua: tentang pembeniangan sebab-sebab penyimpanan.

Siapa yang berhasil memperoleh harta dengan pusaka atau dengan usaha
atau meminta-minta atau salah satu dari sebab-sebab. maka baginya dalam
penyimpanan itu ada liga hal:
Pertama: bahwa ia mengambil sekadar keperluannya pada waktunya. Lalu
ia makan jikaiau ia lapar. Ia memakai jikalau ia tiada berpakaian. Mem-
beli sebuah tempat tinggal yang singkat ukurannya, jikalau ia memerlu-
kannya. Dan dibagi-bagikannya sisanya pada waktu itu juga. Tidak diam-
bilnya dan tidak disimpankannya. selain sekadar, yang dipcrolehnya
dengan kadar itu, orang yang berhak dan memerlukan kepadanya. Maka
disimpankannya di atas niat ini.
Inilah yang menyempurnakan dengan yang diharuskan oleh tawakkal
dengan yang meyakinkan. Dan itulah darajat yang leriinggi.
Hal Kedua: yang bertentangan dengan itu, yang mengeluarkan dari batas-
batas tawakkal. bahwa ia menyimpan untuk setahun dan di atas dari
tahun. Maka orang ini tidaklah sekali-kali termasuk orang yang berta-
wakkal- Ada yang mengatakan: bahwa tidak ada dari hewan yang
menyimpan. selain tiga macam hewan. yaitu; tikus, semut dan anak Adam
(manusia)”.
Hal Keiiga: bahwa ia menyimpan untuk empatpuluh hari dan lebih dari

s e -
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empatpuluh hari. Ini adakah harus diharamkan dari kedudukan yang ter-
puji, yang dijanjikan di akhirat bagi orang-orang yang bertawakkal? Ber*
selisih pendapal para ulama padanya.
Sahl At-Tusturi berpendapat, bahwa yang demikian itu keluar dari batas
tawakkal. Ibrahim Al-Khawwash berpendapat, bahwa itu tidak keluar
dengan empatpuluh hari. Dan keluar dengan yang Icbih di atas empat¬
puluh hari. Abu Thalib Al-Makki mengatakan, bahwa tidak keluar dari
batas tawakkal, dengan lebih di alas empatpuluh hari juga.
Ini adalah perselisihan pendapat yang tiada mempunyai makna, sesudah
pemboiehan asalnya penyimpanan. Ya, bolch disangkakan oleh
menyangka. bahwa asalnya penyimpanan itu berlawanan dengan tawakkal.
Ada pun taqdir sesudah yang demikian, maka tiada yang memberitahukan
kepadanya. Dan setiap pahala itu dijanjikan di atas suatu tingkat. Pahala
itu dibagikan di atas tingkat tersebut. Dan tingkat itu mempunyai permu-
laan dan penghabisan. Orang-orang yang mempunyai penghabisan itu
dinamakan: orang-orang dahulu (as-sabiqin). Dan orang-orang yang mem¬
punyai permulaan. dinamakan: orang-orang yang <i\-pihak kanan (ash-
habul-yamin).
Kemudian, ash-habul-yamin itu juga di atas beberapa tingkat. Demikian
juga orang-orang dahulu. Yang tertinggi darajat bagi orang-orang di pihak
kanan itu berdempet dengan darajat yang terbawah dari orang-orang
d a h u l u .

Maka tiada arti bagi taqdir pada conloh yang seperti ini. Bahkan yang
tahkik (yang meyakinkan), bahwa tawakkal dengan meninggalkan me-
nyimpan itu. tiada akan sempuma, selain dengan pendek angan-angan.
Ada pun tidak ada angan-angan bagi kelerusan hidup, maka jauhlah
mensyaratkannya, walau pun dalam jiwa. Bahwa yang demikian itu seperti
orang yang mencegah akan wujudnya.
Ada pun manusia, maka berlebih-kurang mengenai panjang dan pendek-
nya angan-angan. Sedikitnya darajat angan-angan itu sehari-semalam dan
yang kurang dari itu dengan beberapa jam. Dan sejauh-jauhnya angan-
angan itu. iaiah: apa yang tergambar bahwa adalah itu umur manusia. Di
antara dua yang tadi, tingkat-tingkal yang tiada terhinggakan. Maka siapa
yang tidak berangan-angan lebih banyak dari sebulan, adalah lebih dekat
kepada yang dimaksudkan, daripada orang yang berangan-angan setahun.
Pengikatannya dengan empatpuluh hari karena janjian waktu Musa a.s.
itu jauh. Bahwa kejadian itu tidaklah dimaksudkan penjelasan kadar apa
yang dibolehkan angan-angan padanya. Akan tetapi, berhaknya Musa a.s.
untuk memperoleh yang dijanjikan, adalah tidak akan sempuma, selain
sesudah empatpuluh hari. Karena rahasia yang berlakuSunnah Allah Ta-
'aia dengan Musa dan orang-orang yang seperti dia, pads berlakunya hal-
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keadaan dengan berangsur-angsur. Sebagaimana sabdanya Nabi s.a.w.:

(Innal-Iaaha khammara thii-nata Aadama bi-yadihi arba-’iina shabaa-han).
Artinya: ’’Bahwa Allah menaruh ragi tanah lumpur Adam dengan Ta-
nganNYA empat puluh pagi”. (1).
Karena berhaknya tanah lumpur itu menjadi ragi, adalah lerletak kepada
waktu, yang jumlahnya apa yang disebutkan i(u.
Jadi, apa yang dibalik Sunnah. tidaklah disimpankan, selain dengan ke-
tetapan kelemahan hati dan kecenderunan kepada sebab-sebab zahiriyah.
Maka itu keluar dari maqam tawakkal, tiada percaya dengan lingkupan
pengaturan dari Al-Wakilul-Haqq (Yang Diperserahi Yang Benar),
dengan sebab-sebab yang tersembunyi. Bahwa sebab-sebab masuk pada
ketinggian dan kebersihan itu berulang-ulang biasanya dengan herulang-
ulangnya fahun. Siapa yang menyimpan unluk kurang dari setahun. maka
baginya darajat menurut pendek angan-angannya. Siapa yang angan-
angannya dua bulan. niscaya tidaklah darajatnya seperti darajat orang
yang berangan-angan sebulan. Dan tidak sama dengan darajat orang yang
berangan-angan tiga bulan. Akantetapi,dia itu di antara yang dua itu pada
darajat.
Tiada yang mencegah dari menyimpan, selain oleh pendeknya angan-
angan. Maka yang lebih utama. iaiah bahwa tiada menyimpan sekali-kali.
Waiau pun hatinya lemah.Setiap kali menyedikit penyimpanannya. niscaya
adalah kelebihannya lebih banyak.
Diriwayatkan, tentang orang miskin, yang diperintahkan oleh Nabi s.a.w.
kepada AH r.a. dan Usamah, supaya memandikan mayat orang miskir itu.
Lalu Ali r.a. dan Usamah memandikan dan mengkafankannya dengan
kain selimutnya. Maka sesudah Nabi s.a.w. menguburkannya, lalu beliau
bersabda kepada para shahabatnya: "Sesungguhnya dia akan dibangkitkan
pada hari kiamat dan wajahnya seperti bulan pada maiam purnama. Dan
jikalau tidak adalah sualu perkara yang ada padanya. niscaya ia dibang¬
kitkan dan wajahnya seperti matahari waktu diuha”,
Kami lalu bertanya: "Apakah yang satu perkara itu, wahai Rasulullah?”.
Beliau menjawab; ’’Adalah orang miskin itu banyak berpuasa, mengerja-
kan shalal. banyak berdzikir kepada Allah Ta’ala. Hanya, ia apabila
datang musim dingin, niscaya disimpannya pakaian musim panas untuk
musim panasnya. Dan apabila datang musim panas, ia menyimpan pa¬
kaian musim dingin untuk musim dinginnya".

(1) Diiawikan Abu Mansur Ad-Dailacni dari Ibni Mas'ud dan Salman Al-Farisi dengan
isnad dia-'if sekali. Dan yaitu batil.
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Kemudian. Nabi s.a.w. menyambung: ”Akan tetapi, yang paling sedikil
diberikan kepada kamu, ialah: keyakinan dan kemauan bersabar
sampai akhir hadits”.(l).
Tidaklah gelas dan kain alas makanan serta apa yang selalu diperlukan itu
dalam arti yang demikian. Maka menyimpankannya tidaklah mengurang-
kan darajat tawakkal.
Adapun kain musim dingin. maka tidak diperlukan pada musim panas. Ini
terhadap orang yang tiada terkejut hatinya dengan meninggalkan penyim-
panan. Dan tidak menegakkan kemuliaan dirinya kepada tangan (bantu-
an) makhluk. Akan tetapi, hatinya tidak menoleh, selain kepada Al-
Wakilul-Haqq (Allah, Yang Diperserahi segala urusan,' Yang Benar).
Kalau ia merasa pada dirinya kegoncangan, yang membimbangkan hatinya
dari ibadah, dzikir dan fikir. maka baginya menyimpan itu lebih utama.
Bahkan, jikalau ia menahan sawah-ladangnya, yang hasilnya cukup seke-
dar yang memadai baginya dan hatinya tidak mantap, selain dengan yang
demikian. maka yang demikian itu adalah lebih utama baginya. Karena
yang dimaksiid ialah perbaikan hati, supaya menjurus untuk berdzikir
(mengingati) Allah. Banyak orang yang disibukkan oleh adanya harta.
Banyak orang yang disibukkan oleh tidak adanya harta. Dan yang harus
ditakuti, ialah apa yang mengganggu dari ingatan kepada Allah ’Azza wa
Jalla. Jikalau tidak. maka diinia itu pada diri dunia itu sendiri tidaklah
ditakuti. Tidak pada adanya dan tidak pada tidaknya. Karena itulah.
Rasulullah s.a.w. diutuskan kepada bermacam-macam manusia. Dalam
golongan manusia itu, kaum saudagar. orang-orang yang berperusahaan,
ahli pcrusahaan dan pabrik-pabrik. Maka saudagar itu tidak disuruh untuk
meninggalkan pcrniagaannya. Dan tidak disuruh orang yang mempunyai
perusahaan untuk meninggalkan perusahaannya. Dan tidak disuruh orang
yang meninggalkan yang dua itu untuk mcngerjakannya. Akan tetapi,
setiap orang itu diajak oleh Nabi s.a.w. kepada Allah Ta’ala. Diberinya
pctunjuk. bahwa kemcnangan dan kelepasan mereka itu, pada mengalih-
kan hati mereka dari dunia. kepada Allah Ta’ala. Tonggak
kepada Allah 'Azza wa Jalla itu hati. Maka betulnya orang yang lemah,
ialah menyimpan sekedar keperluannya. scbagaimana betulnya orang yang
kuat. ialah meninggalkan menyimpan.
Ini semuanya, hukum mengenai orang yang sendirian.
Ada pun orang yang berkeluarga, maka ia tidak keluar dari bates tawak¬
kal. dengan menyimpan makanan setahun untuk keluarganya. Karena
menampalkan kelemahan dan menenteramkan hati mereka. Menyimpan
lebih banyak dari yang demikian itu membatalkan tawakkal. Karena
sebab-sebab itu berulang-ulang ketika berulang-ulangnya tahun-tahun.

k e s i b u k a n

(1) Menurut At-Iraqi, beliau tidak meojumpai asal hadits ini.
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Maka menyimpan yang meicbihi clari yang dcmikian itu, sehabnya iaiah
kclemahan hatinya. Dan yang cicmikian itii herlawanan dcngan kiiatnya
t a w a k k a l .

Maka orang yang bertawakka! iui ibaral dari orang yang bertaiihid. yang
kuat hati. yang tenteram jiwa kepada kurnia Allah Ta'ala. yang percaya
dengan pengaluranNYA. Tidak dengan adanya ‘^cbab-scbab /ahiriyah.
Rasulullah s.a.w. menyimpan uiituk keluarganya makanan seuihun (1).

Bcliau s.a.w. melarang Ummu Aiman dan lainnya. bahwa menyimpan
sesuatii bagi bdiau uniuk besok (2). Beliau melarang Bilal daripada me¬
nyimpan sepotong rtiii yang disimpannya iinluk bcrbiika puasa. Beliau
s . a . w , b e r s a b d a :

(Anfiq bilaa-lan wa laa takli-sya min d/ii-arsyi iq-laalan),
Artinya; ''Berilah belanja kepada Bilal! Janganlah engkaii takui dari Tu-
han yang punya 'Arasy itu kcsedikilan!". (.^).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

\ - ^ 1 y -/ “ ' *
/ ♦

(Idzaa su-ilta fa laa tam-na', wa id/aa u'-lhiita fa laa takh-ba').

Artinya: "Apabila orang mcminta pada engkau. maka jangan engkau
larang (lidak memberi). Dan apabila engkau diberikan orang. maka ja¬
ngan engkau sembunyikan" (4). Karena mengikuti jejak Penghulu orang;
orang yang bertawakkal s.a.w.
Adalah pendeknya angan-angan Nabi s.a.w., di mana beliau apabila
membuang air kecil. lain bertayamnuin. serta dekatnya air. Dan beliau
b e r s a b d a :

.■ y

(Ma yud-riinii la-’allii laa-ablughului).
Artinya: ”Aku tidak tahii. miingkin akii lidak sampai kepadanya". (5j.
Adalah Nabi s.a.w. jikalau menyimpan. niscaya tidak mengurangkan yang
demikian itu dari ke-tawakkal-annya. Karena ia tidak percaya dengan apa
yang disimpannya. Akan tetapi. Nabi s.a.w. mcninggalkan yang demikian.

(1) Dirawikan At-Bukhari dan Muslim.
(2) Hadits ini telah diterangkan dulu. Dan Ummu Aiman itu pengasuhnya.
(3) Dirawikan At-Bazzar dari Ibnu Mas-’ud dan Abu Hurairah, hadits dia-'if.
(4) Dirawikan Ath-Thabrani dan AI-Hakim dari Abi Sa'id.
(S) Dirawikan dari Ibnu Abbas, dengan sanad dIa-'if.
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karena mengajari orang-orang yang kuat dari ummatnya. Bahwa orang-
orang yang kuat dari ummatnya itu orarg-orang yang lemah. dcngaii
dibandingkan kepada kekuatannya.
Nabi s.a.w. menyimpan untuk keluarganya setahun. Tidak karena kelc-
maban hatinya padanya dan pada keluarganya. Akan letapi. supaya men-
jadi sunnah yang demikian bagi orang-orang yang lemah dari ummatnya.
Bahkan. ia s.a.w. menerangkan. bahwa Allah Ta'ala menyukai bahwa

diberikan keringan-keringananNYA. sebacaimana la menyukai bahwa di-
berikan cita-cita yang letap daripadaNYA. untuk membaikkan hati orang-
orang yang lemah. Sehingga tiada berkesudahan kelemahan mereka itu
kepada putus-asa dan putus harapan. Lalu mereka meninggalkan yang
mudah dari kebajikan kepada mereka, disebabkan kelemahan mereka dari
darajai yang penghabisan. Rasulullah s.a.w. tidak diutus, selain rahmai
bagi semesta alam seluruhnya. di atas berniacam-macam jenis dan darajat
mereka. (1).

Apabila anda telah mcmahami ini. niscaya anda kelahui. bahwa menyim¬
pan itu kadang-kadang mendatangkan melarat bagi setengah manusia.
Dan kadang-kadang tidak mendatangkan melarat. Berdalilkan kepada
yang demikian. apa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili:
"Bahwa sebahagian shahabat Nabi s.a.w. yang tinggal di Shuffah (tempat
pcncrimaan tamu-tamu Nabi s.a.w.), wafat. Maka tidak diperoleh kafan
untuk orang yang wafat itu. Maka Nabi s.a.w. bersabda:

(Fal-tisyuu tsau-bahu).
Artinya: "Periksalah kainnya!".
Maka mereka mendapati dalam kainnya uang dua dinar, dalam kain sa-
rungnya. Lalu Nabi s.a.w bersabda:

(Kayya-taani).
Artinya: "Dua tempat kebakaran pada kulit". (2).
Ada orang muslim yang lain meninggal dan meninggalkan harta. Dan
Nabi s.a.w. tidak mengatakan yang demikian terhadap orang itu.
Ini mungkin dari dua segi. Karena keadaan orang itu mungkin dari dua
k e a d a a n :

Yang pertama: bahwa Nabi s.a.w. menghendaki dua tempat kebakaran itu

(1) Dirawikan Ahmad, Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi dari Ummu Umar.
(2) Dirawikan Ahmad dari Syahr bin Husyih. dari Abi Umamah.
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dari api neraka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta’ala;

Yo,vJ^>-
✓

(Fa luk-waa bihaa jibaa-huhum wa junuu-buhum wa dhuhuu-ruhum).
Artinya: "Lalu dibakar dengan itu dahi, rusuk dan punggung mereka”.
S.At-Taubah. ayat 35.
Yang demikian, apabila adalah kcadaannya melahirkan zuhud, fakir dan
tawakkal. serta kejatuhan (bangkrut) daripadanya. Maka itu semacam
penipuan.
Yang kedua: bahwa tidak ada yang demikian dari penipuan. Maka adalah
maknanya kekurangan dari darajat kesempurnaannya. Sebagaimana ber-
kurang dari kesempurnaan muka. oleh bekas dua lempat kebakaran pada
m u k a .

Yang demikian itu tidaklah dari penipuan. Bahwa setiap apa yang diting-
galkan oleh seseorang. maka itu adalah kekurangan dari.darajatnya di
akhirat. Karena tidaklah didaiangkan oleh .seseorang dari dunia akan se-
suatu. melainkan berkurang sekadar yang demikian dari akhirat.
Ada pun penjelasan bahwa menyimpan serta kosongnya hati dari yang
disimpan. tidaklah dari daruratnya itu batalnya tawakkal. Maka diakui
bagi yang demikian, oleh apa yang dirawikan dari Bisyr bin Al-Harts. Al-
Husain Al-Mughazili dari sahabat-sahabatnya berkala: "Adalah aku di sisi
Bisyr pada waktu dluha suatu hari. Lalu masuk ke tempatnya, seorang
laki-laki kurus, kuning, yang ringan gerak-geriknya. Maka Bisyr bangun
berdiri menyambut orang itu".
Al-Husain mcnyambung riwayatnya: "Aku tidak melihatnya bangun ber¬
diri menyambut kedaiangan seseorang. selain orang tersebut".
Al-Husain meneruskan ceriteranya: "Bisyr lalu menyerahkan kcpadaku.
segenggam uang dirham, seraya bcrkata: "Belilah untuk kita yang terbaik
dari apa yang engkau sanggupi. dari makanan yang baik!".
Tidaklah pernah sekali-kali, ia mengatakan kepadaku seperti yang demi¬
k i a n " .

Al-Husain meneruskan ceriteranya: "Maka aku bawa makanan itu. Lalu
aku letakkan. Maka ia makan bersama orang itu. Aku tidak melihatnya
makan bersama orang lain".
Al-Husain meneruskan ceriteranya; "Maka kami makan menurut hajat
kami. Dan masih tingga! banyak dari makanan itu. Lalu diambil oleh laki-
laki itu dan dikumpulkannya dalam kainnya dan dibawanya serta. Dan ia
pergi. Aku merasa heran dari yang demikian. Dan aku tidak senang akan
sikap orang itu”.
Bisyr lalu mengatakan kepadaku; "Mungkin engkau tidak senang akan
perbuatan orang itu?".
Aku menjawab; ”Ya! la mengambil sisa makanan. tanpa izin".
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Bisyr lalu herkatii: "Orang itu adalah saudara kami Fathul-Maushuli. la
berziarah kepada kami pada hari ini dari Maushul. Sesungguhnya ia ber-
maksud mengajarkan kita, bahwa tawakkal apabila telah sab, niscaya
tidak mclaral serta tawakkal iiu menyimpan".
Bahagian Ketiga: pada menangani sebab-sebab yang menolak melarat.
yang mendatangkan takui.
Ketahuilah, bahwa kemelaratan itu kadang-kadang datang, karena takui
pada diri atair harta. Dan tidaklah dari persyaralan lawakkal itu mening-
galkan scbab-scbab, yang langsung mendorong kepada kemelaratan. Ada
pun pada diri. maka seperti tidur pada tanah yang berbinatang buas atau
pada tempat mengalir banjir dari suatu tcmbah atau di bawah dinding
tembok yang mercng dan atap yang sudah pecah.
Semua itu dilarang. Yang berbuat demikian, sesungguhnya telah men¬
datangkan dirinya kepada kebinasaan, tanpa faedah.
Ya. sebab-sebab ini terbagi kepada: yang diyakini dan clisangkakan dan
kepada yang d'ldugakan. Maka meninggalkan yang didugakan itu termasuk
syarat tawakkal. Yaitu, yang hubungannya kepada menolak kemelaratan
itu hubungan tenung dan jampi. Bahwa tenung dan jampi itu kadang-
kadang didatangkan kepada yang ditakuti, untuk menolak apa yang
mungkin akan terjadi. Kadang-kadang dipakai sesudah penempatan yang
ditakuti. untuk dihilangkan. Rasulullah s.a.w. tidak mcnyifalkan orang-
orang yang bcrtawakkal, selain dengan meninggalkan tenung. jampi dan
menengok untung. Dan beliau tidak menyifatkan orang-orang yang ber-
tawakkal itu. bahwa apabila mereka itu keluar ke tempat yang dingin. ti¬
dak mcmakai baju jubbah. Baju jubbah itu dipakai untuk menolak dingin
yang mungkin akan terjadi. Seperti demikian juga, seliap apa dari sebab-
sebab yang scarti dengan baju jubbah itu.
Ya. berterang-terangan mcmakai bawang putih umpamanya keiika keluar
untuk bepergian jauh pada musim dingin. untuk menggerakkan kckuatan
panas dari dalam. kadang-kadang adalah dari segi berdalam-dalam pada
sebab-sebab dan berpegang kepadanya. Maka hampirlah mendekaii
dengan tenung. Lain halnya dengan baju jubbah.
Untuk meninggalkan sebab-sebab yang mendorong. walau pun dia itu
diyakini. mempunyai earn, apabila mendatangkan melarat dari manusia.
Bahwa apabila memungkinkannya bersabar dan mcmungkiiikannya
menolak dan mcncari kesembuhan. maka persyaratan tawakkal itu mc-
nanggung dan sabar. Allah Ta’ala berfirman:

(Fat-ta-khidz-hu wakiilan-wash-bir-'alaa maa yaquuluuna).
Artinya: ’’Sebab itu, ambillah DIA menjadi Pclindung! Dan hendaklah
engkau berteguh hati (sabar) icrhadap perkaiaan yang mereka ueapkan
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itu!”. S.Al-Muzzamtnil. ayal 9-10.
A l l a h T a ’ a l a b e r fi r m a n ;

i - ?

(Wa la-nash-biranna-'alaa maa-aadzai-tiimuunaa, wa-'alal-laahi fal-yata-
wakkalil-muta-wakkiluuna).
Artinya; "Dan sesungguhnya Kami akan bersabar terhadap perbuaian
kamu yang menyakitkan kami dan kepada Allah hendaknya bertawakkal
orang-orang yang bertawakkal". S. Ibrahim, ayat 12.
A l l a h ’ A z z a w a J a l l a b e r fi r m a n :

(Wa da’-adzaa-hum wa tawakkal-’alal-laahi).
Artinya: "Dan janganlah perdulikan perkataan mereka yang menyakitkan
hati dan bertawakkallah kepada Allah!". S. Al-Ahzab, ayat 48.
A l l a h S u b h a n a h u w a Ta ’ a i a b c r fi r m a :

✓

(Fash-bir kamaa shabara-uulul-’az-mi minar-rusuli).

Artinya: "Maka bersabarlah. scbagaimana bersa*barnya rasul-rasul yang
berkemauan kuat!". S. A!-Ahqaf. ayat 35.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n ;

(Ni'-ma-ajrul-’aamiliinal-ladziina shabaruu wa-’alaa rabbihim yatawak-
kaluuna).

Artinya: "Pembalasan yang paling baik untuk orang-orang yang bekerja.
yaitu: orang-orang yang sabar dan bertawakkal kepada Tuhannya". S. Al-
'Ankabut, ayat 58 -59.
Ini mengenai yang disakitkan oleh perkataan manusia!
Ada pun sabar atas yang disakitkan oleh ular, binatang-binatang buas dan
kala-kala jengking, maka meninggalkan menolaknya tidaklah termasuk
tawakkal dalam suatu pun. Karena tak ada faedah padanya. Dan tidaklah
dimaksudkan usaha dan tidaklah ditinggalkan usaha, karena usaha itu
sendiri (usaha an zich). akan tetapi karena pertolongannya kepada agama.
Dan menertibkan sebab-sebab di sini, adalah seperti menerlibkannya pada
usaha dan menarikkan manfaat. Maka tidaklah kami panjangkan mengu-
langinya lagi.
Seperti demikian juga, mengenai sebab-sebab yang menolak dari harta.
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Maka lidaklah berkurangnya tawakkal dengan menguncikan pintu rumah,
ketika keluar Dan tidak dengan menambatkan unla. Karena ini adalah
sebab-sebab yang dikenal dengan sunnah Allah Ta’ala. Adakalanya
dengan: yakin. Dan adakalanya dengan; berat dugaan. Karena ilulah,
Nabi s.a.w. bersabda kepada seorang Arab desa, latkala orang itu menyia-
nyiakan untanya dan mengatakan: "Aku bcrtawakkal kepada Allah”,
dengan sabdanya:

“ “ V

(I’-qilhaa wa tawakkal).
Artinya: ’Tambatkanlah dia dan bertawakkallah!”. (1).
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(Wa khudzuu hidz-rakum).
Artinya: "Dan persiapkaniah penjagaanmu!". S. An-Nisa’, ayal 102.
Allah Ta’ala berfirman tentang cara shalat dalam kciakutan (shalatul-
khauf):

✓

L 9

(Wal-ya’-khudzuu-asli-hatahum).
Artinya: ”Dan hendaktah mereka memegang senjata mereka!”. S. An-
Nisa’. ayat 102.
A l l a h S u b h a n a h u w a Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(Wa-a-’idduu lahum mas-ta-tha’-tum min quwwatin wa min xibaathil-
khaili).
Artinya: ”Dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka sekuat
kesanggupanmu dan dari pasukan kuda yang terpaut di perbatasan ne-
geri!”. S. Al-Anfal, ayat 60.
Allah Ta’ala berfirman kepada Musa a.s.:

\ x -

(Fa-asri bi-’ibaadii lailan).

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Anas.
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Artinya: ”Maka (datanglah jawaban): Berjalanlah engkau bersama-sama
dengan hamba-hambaKu pada malatn hari!”. S. Ad-Dukhan, ayat 23.
Membentengi diri dengan malam hari itu bersembunyi dari mata musuh
dan semacam penyebaban. Bersembunyinya Rasulullah s.a.w. dalam gua
itu bersembunyi dari mata musuh, karena menolak dari kemelaratan.
Memegang senjata dalam shaiat itu tidaklah penolakan dengan meyakin-
kan. seperti membunuh ular dan kala-jengking. Maka ini adalah peno¬
lakan yang meyakinkan. Akan tetapi, memegang senjata itu sebab yang
disangka. Dan telah kami terangkan. bahwa sebab yang disangka itu
seperti sebab yang diyakini. Dan yang didugakan. ialah yang dikehendaki
oleh tawakkal untuk meninggalkannya.

Kalau anda mengatakan. bahwa diceriterakan dari suatu golongan, bahwa
di antara mercka ada orang yang diletakkan oleh singa kaki-depannya atas
bahu orang itu. Dan orang itu tidak bergerak, maka aku menjawab, bah¬
wa diceriterakan dari suatu golongan, bahwa mereka mengenderai singa
dan mcmcrintahkannya. Maka tiada sayogialah bahwa anda tertipu oleh
tingkat yang dcmikian. Scsungguhnya, meskipun benar tentang ceritera itu
sendiri. maka tidak patut untuk diikuti dengan jalan belajar dari orang
lain. Akan tetapi, yang demikian itu tingkat tertinggi tentang kemuliaan
(al-kiramah). Dan tidaklah yang demikian itu syarat pada tawakkal. Pada-

'nya banyak rahasia yang tidak diketahui oleh orang yang belum sampai
kepadanya.
Kalau anda bertanya: "Adakah tanda yang dapat aku ketahui, bahwa aku
telah sampai kepadanya?”.
Aku menjawab, bahwa orang yang sampai itu tidak memerlukan kepada
mencari tanda-tanda. Akan tetapi, sebahagian dari tanda-tanda yang
mendahului atas tingkat itu, ialah, bahwa dipermudahkan bagi engkau,
akan anjing yang ada bersama engkau. dalam kulit engkau, yang dinama-
kan; marah.Maka senantiasalah ia menggigit engkau dan menggigit
orang lain dari engkau. Kalau dimudahkan bagi engkau akan anjing ini. di
mana apabila ia dibangunkan dan disuruh menerkam, niccaya ia tidak
menerkam, selain dengan isyarat dari engkau. Adalah dia dijadikan bagi
engkau. Maka kadang-kadang meningkat darajat engkau. kepada dimu¬
dahkan bagi engkau akan singa, yang mana singa itu: raja segala binatang
buas. Anjing rumah engkau itu lebih utama, bahwa dia itu dimudahkan
bagi engkau, dari anjing padang balantara. Anjing dalam kulit engkau itu
lebih utama bahwa dipermudahkan bagi engkau, dari anjing rumah eng¬
kau. Apabila tidak dipermudahkan bagi engkau akan anjing batin, maka
janganlah engkau mengharap pada dimudahkan akan anjing zahir.
Kalau anda bertanya; "Maka apabila orang yang bertawakkal itu meme¬
gang senjatanya, karena mempersiapkan diri dari musuh. ia menguncikan
pintu-rumahnya, karena menjaga dari pencuri dan menambatkan untanya,
karena menjaga dari terlepas, maka dengan pertimbangan apakah, dia itu
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menjadi orang yang bertawakkal?”.
Maka aku menjawab, bahwa dia itu orang yang bertawakkal, dengan ilmu
d a n h a l - k e a d a a n .

Ada pun ilmu, maka dia itu mengetahui, bahwa pencuri, jikalau dia itu
tertolak. niscaya tidaklah tertolak dengan kecukupannya pada
menguncikan pintu. Akan letapi, tidaklah pencuri itu tertolak, seiain
dengan peaolakan Allah Ta’ala akan pencuri itu. Berapa banyak pintu
yang terkunci dan tidak bermanfaat pengunciannya itu. Berapa banyak
unta yang ditambatkan dan unta itu mati atau terlcpas. Berapa banyak
orang yang memegang senjata, yang terbunuh atau kalah. Maka janganlah
engkau berpegang sekali-kali kepada sebab-sebab ini, akan tetapi kepada
Yang Menyehabkan sebab-sebab.
Sebagaimana kami tclah membuatkan contoh tentang wakil pada permu-
suhan. Maka jikalau wakil itu datang dan mendatangkan kertas yang
bermeterai, maka tidaklah diperpegangi atas dirinya dan kertas berme-
terainya, akan tetapi kepada kecukupan dan kekuatan wakil itu.
Ada pun hal-keadaan, maka yaitu: adalah ia rela dengan apa yang men¬
jadi qadta Allah Ta’ala pada rumahnya dan pada dirinya. Dan ia bcrdo’a:
”Ya Allah. Tuhanku! Jikalau Engkau kuasakan atas apa yang dalam
rumah, kepada orang yang akan mengambilnya, maka itu adalah pada
jaian Engkau. Dan aku rela dengan hukum Engkau. Sesungguhnya aku
tidak tabu, bahwa apa yang Engkau berikan kepadaku, adalah suatu
pemherian (hihah), maka tidaklah Engkau ambil kembali. Atau pinjaman
dan simpanan, maka tidak Engkau minta kembali. Aku tidak tahu, bahwa
itu rezekiku atau telah mcndahului kehendakMU pada azali, bahwa itu
rezeki orang lain dari aku. Dan bagaimana pun Engkau tetapkan (qadia),
maka aku rela dengan qadia itu. Tidaklah aku menguncikan pintu, karena
membentengi dari qadia Engkau dan memarahinya. Akan tetapi, karena
melakukan atas yang dikehendaki oieh Sunnah Engkau, pada menertibkan
sebab-sebab. Maka tiada kepercayaan. seiain kepada Engkau, wahai Yang
Mcnyebabkan sebab-sebab!”.
Apabila ini hnl-keadaannya dan demikian yang kami sebutkan ilmunya,
niscaya tidaklah ia keluar dari batas-batas tawakkal dengan menambatkan
unta, memegang senjata dan menguncikan pintu rumah. Kemudian, apa¬
bila ia telah kembali. maka didapatinya harta-bendanya dalam rumah.
Maka sayogialah bahwa ada yang demikian itu padanya suatu nikmat yang
b a r u d a r i A l l a h Ta ’ a l a .

Jikalau tidak didapatinya lagi harta-bendanya, akan tetapi didapatinya
sudah dicuri orang, niscaya ia memandang kepada hatinya. Jikalau dida¬
patinya hatinya itu rela atau gembira dengan yang demikian, yang menge¬
tahui, bahwa tidaklah diambil oleh Allah Ta’ala yang demikian daripada-
nya, seiain untuk ditambahkan-NYA akan rezekinya di akhirat, maka
sesungguhnya shahlah tingkatnya pada tawakkal. Lahirlah baginya kebe-
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narannya. Kalau hatinya merasa pedih dengan yang demikian dan ia men-
dapati kekuatan sabar. maka teiah jelas baginya, bahwa ia tidak benar
pada mendakwakan tawakkal. Karena tawakkal itu suatu maqam sesudah
zuhud. Dan zuhud ilu tidak sah, selain dari orang yang tidak merasa sedih
atas apa yang hilang dari dunia dan tidak bergembira dengan apa yang
akan datang. Akan tetapi, adalah dia sebaliknya. Maka bagaimana sah
baginya tawakkal?
Ya. kadang-kadang sah baginya maqam sabar. jikalau ia menyembunyi-
kannya dan tidak mclahirkan pengaduannya dan tidak menibanyakkan
usahanya pada mencari dan memata-matai.
Jikalau ia tidak sanggup atas yang demikian, sehingga ia merasa sakit
dengan hatinya dan ia melahirkan pengaduan dengan lidahnya dan ber-
usaha sungguh-sungguh dengan badannya. maka sesungguhnya adalah
keciirian itu mcnambahkan baginya pada dosanya, di mana teiah
menampak baginya keteledorannya dari semua maqam-maqam dan ke-
dustaannya pada semua dakwaan-dakwaan. Ia tidak melepaskan dengan
tali akan tipuan dakwaan-dakwaan itu. Sesungguhnya dakwaan-dakwaan
itu penipu. yang menyuruh dengan kejahatan, yang mendakwakan keba-
j ikan.

Jikalau anda bertanya: bagaimana ada bagi orang yang bertawakkal itu
harta. sehingga dapat diambilkan?
Aku menjawab, bahwa orang yang bertawakkal itu tidak kosong rumah-
nya dari benda. seperti piring. yang ia makan dalam piring itu, gelas yang
ia minum dari gelas itu. bak air. yang ia berwudiu' dari bak itu, karung
kulii, yang ia pelihara dengan karung itu akan perbekalannya, tongkat.
yang ia menolak dengan tongkat itu akan musuhnya dan lain-lain lagi dari
yang penting bagi kehidupan dari perabot-perabot rumah.
Kadang-kadang masuk dalam tangannya harta dan ditahannya, supaya
diperolehnya keperluan. Lain diserahkannya harta itu kepada keperluan
tersebut. Maka tidaklah penyimpanannya dengan niat ini, membatalkan
tawakkalnya. Dan tidaklah dari syarat tawakkal itu mengeluarkan gelas.
yang ia minum daripadanya. karung kulit, yang di dalamnya perbekalan-
nya. Sesungguhnya yang demikian itu pada yang dimakan dan pada setiap
harta yang melebihi atas sekedar darurat. Karena Sunnah Allah berlaku
dengan sampainya kebajikan kepada orang fakir-miskin yang bertawakkal
pada sudut-sudut masjid. Dan tidaklah berlaku Sunnah dengan membagi-
bagikan gelas dan harta benda pada.setiap hari dan setiap minggu. Dan
kcluar dari Sunnah Allah ’Azza wa Jalla itu tidaklah menjadi syarat pada
tawakkal. Karena demikianlah, Ibrahim A!-Khawwash membawa dalam

perjalanan jauh (bermusafir). akan tali, tabung, gunting dan jarum pen-
jahit. Tidak membawa perbekalan. Akan tetapi, Sunnah Allah Ta’ala
berlaku dengan perbedaan di antara dua hal itu.
Jikalau anda bertanya: bagaimana dapat digambarkan, bahwa orang itu
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lidak gundah. apabila harta-bendanya diambil orang, yang dia memerlu-
kan kepadanya. Dan ia tidak sedih atas yang demikian. Kalau ia tidak
merindui barang itu. maka mengapa dipegangnya? Dan ia menguncikan
pinlu atas benda itu? Kalau ia manahannya, karena ia merinduinya, sebab
ada hajatnya kepada benda itu, maka bagaimana tiada sakit hatinya dan
tidak gundah. pada hal telah didindingkan di antara dia dan yang dirin-
duinya?
Aku menjawab: sesungguhnya ia menjaga harta-bendanya, untuk meno-
long baginya kepada agamanya. Karena ia menyangka, bahwa kebajikan
baginya pada adanya harta-benda itu baginya. Jikalau tidaklah kebajikan
baginya pada harta-benda itu, niscaya Allah Ta’ala tidak mcmberikan
rezeki kepadanya. Dan tidak menganugerahkannya kepadanya. Maka ia
mengambil dalil di atas yang demikian, dengan dimudahkan oleh Allah
’Azza wa Jalla dan baik sangka kepada Allah Ta’ala, serta persangkaan-
nya. bahwa yang demikian itu penolong kepadanya di atas sebab-sebab
agamanya. Dan tidaklah yang demikian itu padanya diyakini. Karena
mungkin bahwa, ada kebajikannya pada ia dicobakan dengan hilangnya
harta-benda itu. Sehingga ia bekerja pada menghasilkan maksudnya.
Adalah pahalanya pada bekerja dan kepayahan itu lebih banyak. Tatkala
telah diambil Allah Ta'ala harta benda itu daripadanya, dengan dikuasa-
kan kepada pencuri, niscaya berobahlah persangkaannya. Karena dia pada
semua hal-keadaan itu percaya kepada Allah, baik sangka kepadaNYA.
Lalu ia mengatakan; "Jikalau tidaklah Allah ’Azza wa Jalla itu menge-
tahui. bahwa kebajikan adalah bagiku pada adanya barang itu sampai
sekarang dan kebajikan bagiku pada tidak adanya, niscaya lA lidak
mengambilkannya daripadaku".
Maka dengan contoh persangkaan ini tergambarlah, bahwa lertoiak dari¬
padanya kegundahan. Karena dengan yang demikian, ia keluar dari ada
kegembiraannya dengan sebab-sebab, dari segi, bahwa itu sebab-sebab.
Akan tetapi. dari segi bahwa dimudahkan sebab-sebab oleh Yang Menye-
habkan sebab-sebab, karena pertolongan dan kasih-sayang. Dia itu seperti
orang sakit, di hadapan tabib yang penuh kasih-sayang, yang rela dengan
apa yang diperbuat oleh tabib itu. Kalau didatangkan kepadanya makan-
an, niscaya ia bergembira dan berkata: "Jikalau tidaklah tabib itu me-
ngetahui, bahwa makanan itu bermanfaat bagiku dan aku telah kuai
menanggungnya, niscaya tidak didekatkannya kepadaku”.
Jikalau diambilkan makanan daripadanya sesudah itu, niscaya ia gembira
juga dan berkata: "Jikalau tidaklah makanan itu mendalangkan melarat
kepadaku dan membawaku kepada kematian, niscaya tidaklah ia din-
dingkan antaraku dan makanan itu".
Setiap orang yang tidak beritikad tentang kasih-sayang Allah Ta'ala, akan
apa yang diitikadkan oleh orang sakit pada ayah yang penuh kasih-sayang,
yang pandai dengan ilmu tabib, maka tidaklah sekali-kali shah tawakkal
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daripadanya. Dan siapa yang mengenal (bcrma'rifah) akan Allah Ta’ata.
mengenal af-’a!NYA dan mengenal SunnahNYA pacla mcmperbaiki akan
hamba-hambaNYA, niscaya lidaklah kesenangannya dengan sebab-scbab.
Karena ia tidak tahu, sebab yang mana yang balk baginya. Sebagaimana
dikatakan oleh Umar r.a.: "Aku lidak pcrduli. jadikah aku kaya aiau
miskin. Sesungguhnya aku tidak tahu. yang mana di aniara yang dua iiu
yang baik hagiku".
Maka seperli demikianlah. sayogianya. bahwa orang yang bcriawakkal iiu
tidak memperdulikan. harta-bendanya dicuri orang atau tidak dicuri.
Bahwa ia tidak mengeiahui. yang mana di antara yang dua iiu yang baik
baginya di dunia atau di akhirat. Maka banyaklah dari haria-bcnda dtinia,
yang menjadi sebab binasanya insan. Berapa hanyak orang kaya. yang
kena cobaan dengan sesuatu kejadian, lantaran kckayaamiya, yang me-
ngalakan: "Mudah-mudahan kiranya aku ini orang miskin!".

PENJELASAN: adah hagi orang-orang yang hertawakkai iii)abihi hurra
hendanya dicuri orang.

Bagi orang yang bertawakkal itu mempunyai adab pada haria-benda
rumahnya, apabila ia keluar dari rumahnya:
Pertama: bahwa ia menguncikan pintu. Dan tidak ia bcrhabis-habisan
pada sebab-sebab penjagaan. Seperti dimintanya pada tetangga akan pen-
jagaan. serla dikuncikan pintu. Dan seperti dikumpulkannya kunci-kunci
yang banyak. Adalah Malik bin Dinar tiada menguncikan pintunya. Akan

,tetapi. diikatkannya pintu itu dengan tali. Ia mengatakan: "Jikalau tidak-
lah anjing. niscaya tidak juga aku ikatkan".
Kedua: bahwa tidak meninggalkan di rumah, akan harta-benda,
menggerakkan kepadanya pencuri-pencuri. Latu adalah harta-benda itu
menjadi sebab kemaksiatan mereka. Atau menahannya itu menjadi sebab
berkobarnya keinginan mereka. Karena itulah, tatkala Al-Mughirah
menghadiahkan setabung uang kepada Malik bin Dinar, maka Malik bin
Dinar berkata: "Ambillah tabung uang ini! Tiada keperluan bagiku ke-
padanya".
Al-Mughirah bertanya: "Mengapa?”.
Malik bin Dinar menjawab: ’’Dibisikkan kepadaku oleh musuh, bahwa
pencuri mengambilkannya”.
Maka seakan-akan ia menjaga daripada pencuri berbuat maksiat dan
daripada hatinya sibuk dengan bisikan setan, dengan kecuriannya tabung
itu. Karena itulah, Abu Sulaiman berkata: ’’Ini dari lemahnya halt kaum
shufi. Dia ini telah zuhud di dunia, maka tidaklah atasnya daripada
mengambil tabung uang itu!’’.

y a n g
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Keiiga: bahwa apa yang periu ditinggalkannya di rumah, maka sayogialah
bahwa ia niatkan ketika keluarnya, akan kerelaan hati, dengan apa yang
menjadi qadla Allah padanya, dengan menguasakan pencuri atas harta itu.
Dan ia mengalakan, bahwa apa yang diambilkan oleh pcnciiri, maka dari
pihaknya itu menjadi halal. Alau dia pada jalan Allah Ta’aia. Dan kalau
pencuri itu orang miskin, maka itu sedekah kepadanya. Dan kalau lidak
disyaratkan miskin. maka itu lebih ulama.
Maka adalah baginya dua niat, jikalau diambil oleh orang kaya alau orang
m i s k i n :

Salah saiu dafi dua niat ilu. bahwa adalah hartanya itu menccgah baginya
dari maksiat. Bahwa kadang-kadang ia tidak memcrlukan kepada harta
itu. Maka ia merasa lambat dari kecurian sesudahnya. Dan hilang kcmak-
siatannya. dengan memakan haram. tatkala dijadikannya dalam kc-halal-
a n .

Kedua: bahwa ia tidak berbuat zalim lerhadap orang muslim yang lain.
Adalah hartanya itu lebusan bagi harta orang muslim yang lain.
Manakala ia berniat menjaga harta orang lain dengan hartanya scndiri
atau ia berniat menolak kemaksiatan dari pencuri alau meringankan
kemaksiatan itu atas pencuri (ersebut. maka sesungguhnya ia telah ber-
nasehat kepada kaum muslimin. la telah mengikuti sabda Nabi s.a.w.:

(Wan-shur akhaaka dhaaliman au madh-luuman).
Artinya: "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim alau yang dizalimi
orang”. (1).
Menolong ofang zalim ilu mencegahnya dari berbuat zalim. Mema'afkan-
nya ilu mertidakkan kezaliman dan mencegahnya.
Hendaklah ia yakini benar-benar. bahwa niat ini tidak mcndalangkan
melarat baginya dari segi mana pun. Karcna tidak ada padanya, apa yang
menguasakan kepada pencuri dan mengobahkan qadla azali. Akan letapi.
ia teguhkan benar-benar dengan zuhud itu akan niatnya. Jikalau hartanya
diambil orang, niscaya ada baginya dengan setiap dirham itu tujuhralus
dirham. Karena ia telah niatkan dan maksudkan. Dan walau pun tidak
diambil orang, berhasil juga baginya pahala. Sebagaimana diriwayatkan
dari Rasulullah s.a.w. tentang orang yang,mcninggalkan al-'azal, lalu ia
tetapkan mani (nut-fah) itu pada lempatnya, bahwa bagi orang tersehut
pahala budak kecil, yang dilahirkan baginya dari persetubuhan itu. Orang
tersebut hidup beberapa waktu, lalu kemudian terbunuh dalam perang
sabilullah Ta’aia, walau pun tidak dilahirkan baginya seorang anak. Rare-

(1) Dirawikan dan disepakati AI-Bukhari dan Muslim.
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na tidaklah urusan anak itu, selain bersetubuh. (i).

Ada pun budi-pckerti, kehidupan, rezeki dan kekekalan. maka tidakiah
itu kepadanya. Maka kalau ia berbudi-pekerti. niscaya adalah pahalanya
atas perbuatannya. Dan perbuatannya itu tidak akan tiada. Maka sepcrti
demikian juga urusan pcncurian.
Keempat: bahwa apabila didapatinya hartanya dicuri orang. maka sayogia-
lah bahwa ia tidak bergundah hati. Akan tetapi, ia bergembira, jikalau
memungkinkannya. Dan mengatakan; "Jikalau tidaklah kebajikan ada
padanya. niscaya tidak ditarik oleh Allah Ta'ala".
Kemudian. jikalau tidak telah dijadikannya harta itu pada jalan Allah
‘Azza wa Jalla, maka janganlah ia bersangatan pada mencarinya dan pada
menjahatkan sangka kepada orang Islam.
Jikalau harta itu telah dijadikannya pada jalan Allah, lalu ditinggalkannya
mencari. maka sesungguhnya ia telah mendatangkan hartanya itu simpan-
an bagi dirinya ke akhirat. Kalau dikembalikan kepadanya. maka yang
lebih utama. bahwa tidak diterimanya scsudah harta itu telah dijadikannya

pada jalan Allah 'Azza wa Jalia. Kalau diterimanya. maka itu dalam mi-
liknya pada ilmu zahiriyah. Karena milik itu tidak hiking dengan scmata-
mata niat itu. Akan tetapi. tidak disukai pada orang-orang yang herta-
w a k k a l .

Diriwayatkan. bahwa Ibnu Umar dicurikan orang untanya. Laiu dicarinya.
sampai ia lelah. Kemudian ia berkata: "Pada jalan Allah Ta'ala".
Lalu ia masuk ke masjid dan mengerjakan shalal dua raka'at. Maka da-
tanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata; "Hai Bapak Abdurrah¬
man! Bahwa untamu pada lempat anu".
Lalu Ibnu Umar mcmakai sandalnva dan bangun herdir i . Kemudian.

mengucapkan: "Astagh-firullah". Dan duduk kembali. l.alu orang ber-
tanya kepadanya: "Mengapa tidak engkau pergi dan mengambilnya?".
Ibnu Umar menjawab: "Aku telah mengatakan: pada jalan Allah (fi w-
h i l i l - l a h ) ' ' .

Sebahagian syaikh kaum shufi mengatakan: " A k u m e m i m p i k a n
sebahagian temam-temankti. sesudah ia meninggal. Lalu aku berianya
kepadanva: "Apakah vang diperbuat oleh Allah pada engkau?”.
Teman itu menjawab: "Allah telah mengampunkan aku dan mcmasukkan
aku ke sorga. IA mendatangkan kepadaku tcmpat-tempatku di dalamnya.
Maka aku lihatkan semuanya".
Syaikh itu meneruskan ceriteranya: "Dalam pada itu ada suatu golongan
yang bergundah hati. Lalu aku katakan: "Engkau telah diampunkan dan

masuk .sorga. Dan engkau itu bergundah hati".

(1) Al-'azal, artinya: ditumpahkan mani di luar kemaluan wanita. Menurul Al-Iraqi. i
tidak pcmah menjumpai hadits ini.

l a
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Orang itu menarik nafas. kemudian bcrkata: "Benar. bahwa aku senan-
liasa bergundah hati, sampai hari kiamat’’.
Aku bertanya: "Mengapa?”.
la mcnjawab: "Bahwa aku tatkala aku melihal lumpat-tempaiku dalam
sorga. iaiu diangkatkan bagiku tingkat-tingkat piida yang paling tinggi.
yang belum pernah aku melihat seperiinya pada apa yang telah aku lihat.
Maka aku bergembira dengan yang dcmikian. Tatkala aku bcrcita-cita
memasukinya, lalu penyeru menyerukan dari atasnya; "Pergiliih kaniu
daripadanya! Tidaklah ini baginya. Sesungguhnya itu bagi orang yang
tclah mclalukannya pada sabiliillah".
Lalu aku bertanya: "Apakah mclalukan pada sabilullah itu?".
Lalu dijawabkan kcpadaku: "Adalah engkau tclah mcngucapkan bagi
sesuatu. bahwa dia pada sabilullah. Kemudian engkau ruju' (tarik kcm-
bali) padanya. Maka jikalau engkau melalukan (meneruskan) sabilullah.
niscava kami teruskan bagi engkau".
Diceriterakan dari sebahagian hamba Allah di Makkah. bahwa dia itu
tidur di samping seorang laki-laki. yang ada padanya dompct uang. Laki-
laki itu tcrbangun. Maka dompcinya tidak ada lagi. Lalu dituduhnya
h a m b a A l l a h t a d i .

Hamba Allah itu bertanya kcpadanya :"Bcrapa ada dalam dompetmu?",
Laki-iaki itu lalu menyebulkannya. Maka dibawanya laki-laki itu ke ni-
mahnya. Dan ditimbangkannya dari pihaknya.
Kemudian sesudah itu. laki-laki itu diberi-tahukan oleh para sahabatnya.
bahwa mereka vang mengambil dompet itu. sebagai senda-giirau dengan
dia. Lalu laki-iaki itu bersama para sahabatnya datang kepada hamba

Allah itu. Dan mengembalikan emas itu. Hamba Allah itu tidak man
menerima kembali dan bcrkata: "Ambillah sebagai harta halal yang baik
Aku tidak kembali kepada harta yang telah aku keluarkan pada jalan
Allah (sabili l lah) 'Azza wa Jalla".

Hamba Allah itu tidak mau menerimanya. Mereka mcmaksakannya. I.alii
ia pangei! anaknva. Dan dibualnya uang itu dalam beberapa tempat dan
dikirimkannya kepada fakir-miskin. Sehingga tidak ada lagi padanya se-
dikit pun.
Begiliilah adanya akhlak orang-orang dahulu. Seperti demikian juga
orang. vang mengambil roti untuk diberikannya kepada seorang miskin.
Lalu orang miskin itu mcnghilang daripadanya. Maka ia tidak suka me¬
ngembalikan roti itu ke rumahnya. sesudah dikeluarkannya. Lalu diheri-
kannva kepada orang miskin yang lain.
Seperti vang demikian juga dipcrbiiat dengan dirham, dinar dan sedekah-
sedekah lainnya.

Kelima: yailu darajat yang paling kurang. bahwa ia tidak berdo'a untuk
melaratnya pencuri yang telah berbuat zalim kepadanya. dengan meng-
ambii harta itu. Kaiau dipcrbualnya yang demikian. niscava batallah la-
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wakkalnya. Yang demikian menunjukkan kepada kebenciannya dan ke-
sedihannya atas yang telah hilang itu. Dan batallah zuhudnya. Jikalau ia
bersangatan pada do’a yang demikian, niscaya batallah pahalanya juga.
pada apa yang menjadi musibah baginya. Pada hadits, sebagai berikut:

(Man da-’aa-'alaa dhaalimihi fa qadin-ta-shara).
Artinya; ’’Siapa yang berdo’a untuk kemelaratan orang yang berbuat
zalim kepadanya, maka ia telah menang”. (1).
Diceriterakan orang, bahwa Ar-Rabi’ bin Khaitsam dicurikan orang ku-
danya. Adalah harga kuda itu duapuluh ribu dirham. Dia waktu itu se-
dang berdiri mengerjakan shalat. Maka tidak diputuskannya shalatnya.
Dan ia tidak bergerak untuk mencarinya. Maka datanglah kepadanya
suatu kaum, yang mengagungkannya. Ia menjawab: "Aku sudah melihat
orang itu melepaskan kudaku dari tambatannya”.
Laiu ia ditanyakan: ’’Apakah yang menghalangi engkau untuk menghardik
pencuri itu?”.
Ar-Rabi’ menjawab: ”Aku berada pada apa yang lebih aku cintai dari
k u d a i t u ” . Ya k n i : s h a l a t .

Lalu kaum itu berdo’a demi kemelaratan pencuri itu. Maka Ar-Rabi’
menjawab; ’’Jangan kamu berbuat demikian! Dan katakanlah yang baik!
Bahwa aku telah menjadikannya sedekah kepadanya”.
Ditanyakan kepada sebahagian mereka. tentang sesuatu, yang telah dicuri
orang dari kepunyaannya: ’’Adakah tidak engkau berdo’a atas kemela¬
ratan orang yang berbuat zalim atas engkau?”.
Orang yang ditanya itu rhenjawab; ’Aku tidak suka bahwa aku ini adalah
menolong setan atas orang yang berbuat zalim itu”.
Ditanyakan lagi; "Bagaimana pendapat engkau. jikalau barang yang dicuri
itu dikembalikan kepada engkau?”.
Orang yang ditanya itu menjawab; 'Tiada akan aku ambil dan liada akan
aku lihat kepadanya. Karena aku telah menghalalkan barang itu kepada¬
n y a ” .

Ditanyakan kepada orang shufi yang Iain; "Berdo'atah kepada Allah atas
orang yang berbuat zalim kepada engkau!”.
Orang yang ditanya itu menjawab: ’Tiada berbuat zalim kepadaku sese-
orang”. Kemudian, ia menyambung; ’’Orang yang berbuat zalim itu ber¬
buat zalim kepada dirinya sendiri. Apakah tidak cukup bagi seorang mis-
kin (yang patut dikasihanij oleh kezaliman dirinya sendiri, sehingga aku
tambahkan kepadanya akan kejahatan?”.

(1) Dtrawikao Ibnu Abi Syaibah dan At-Tirmidzi dan dipandangnya dia'if.
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Sebahagian mereka membanyakkan cacian kcpada Al-Hajjai di sisi se-
bahagian salaf (ulama tcrdahulu). mengenai kezalimannya. Maka salaf itu
menjawab: "Janganlah cngkau bersangatan pada mencacikannya. Bahwa
Allah Ta'ala mcnuntut bcia bagi Al-Hajjaj dari orang yang mcrusakkan
kchorniatannya. sebagaimana lA menuntut bela dari Al-Hajjaj. bagi
orang yang dianibilnya harta dan darah orang itii".
Tersebiit pada hadils:

✓

(Innal-’ahda la-yiidh-lamul-madh-lamata fa laa yazaalu yasy-timu dhaali-
niahti wa yasub-huhu hattaa yakiiuna bi-miq-daari maa dhalamahu.
tsiimma yah-qaa lidh-dhaaiimi-’alaihi muthaa-labatiin himaa zaada-'alaihi.
yuq-lash-slui lahii minal-madh-liiilnii).
Artinya: "Bahwa hamba itu dizalimi orang dengan suatu kczaliman. iaiu
sclalulah ia incncaci orang yang berbuat zalim kepadanya dan mcmaki-
kaniiya. Sehingga adaiah yang dcmikian itu mcnurut kadar apa yang di-
pcrbuat oleh orang yang zalim kepadanya. Kemudian. linggallah bagi
orang yang berbuat zalim. atas orang yang dizalimi. menuntut dengan apa
yang telah bcrlebih atasnya. yang digunting untuk orang yang berbuat
zalim dari orang yang dizalimi". (1).
Keemm: bahwa ia berdukacita karena pencuri itu. karcna kemaksiatannya
dan pendatangannya kepada azab Allah Ta'ala. Ia bersyukur kcpada
Allah Ta'ala. karena ia dijadikan oleh Allah Ta'ala teraniaya. Tidak di-
jadikanNYA menganiaya. Dijadikannya yang demikian. kekurangan pada
diinianya. Tidak kekurangan pada agamanya.
Sebahagian manusia mengadu kepada scorang yang berilmu. bahwa ia
kena rampokan di jalan dan diambilkan hartanya. Lain orang yang ber-
ilmu itu menjawab: "Jikalau tidak ada bagi engkau kegundahan. bahwa
telah terjadi dalam kalangan kaum muslimin orang yang menghalalkan ini.
lebih banyak dari kegundahan engkau dengan harta engkau, maka tidak-
lah engkau menasehatkan kaum muslimin".
Dicurikan dari Ali bin Al-Fudlail beberapa uang dinar dan Ali itu sedang
mengerjakan lhawaf di Baitullah. Lalu ia dilihat oleh ayahnya, bahwa ia
menangis dan bersedih hati. Maka ayahnya bertanya: "Adakah karena
uang dinar itu engkau menangis?".
Ali bin Al-Fudlail menjawab: "Tidak. demi Allah! Akan tetapi. atas

(1) Hadits ini sudah dilerangkan pada "Kitab Bahaya Lidah" dahulu.
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orang yang patut dikasihani (pencuri) itu. akan ditanya pada hari kiamat.
Dan tak ada baginya hujjah (alasan)”.
Ditanyakan kepada sebahagian mereka: "Berdoalah dengan kemelaratan
atas orang yang berbuat zalim kepadatnu".
Orang yang ditanya itu menjawab; ”Aku ini sibuk dengan kesedihan atas
orang itu, daripada mendo’akan atas kemelaratan dirinya".
Inilah budi-pekerti (akh-laq) orang-orang salaf. Diridlai Allah kiranya
m e r e k a s e k a l i a n !

BAHAGIAN KEEMPAT: tentang usaha menghilangkan melarat, seperti
mengobati penyakit dan hal-hal yang serupa dengan penyakit itu.
Ketahuilah. bahwa sebab-sebab yang menghilangkan penyakit juga terbagi
kepada; yang diyakini. Seperti: air yang menghilangkan kemelaratan haus
dan roti yang menghilangkan kemelaratan lapar. Kepada: yang
disangkakan, seperti: membetik. membekam, meminum obat yang me-
mudahkan keluar najis (obat cuci-perut) dan bab-bab kedokteran yang
lain. Ya’ni; mengobati dingin dengan panas dan panas dengan dingin.
Yaitu: sebab-sebab zahiriyah pada ilmu kesehatan. Dan kepada: yang
didugakan, seperti: tenung dan jampi.
Ada pun yang diyakini, maka lidaklah termasuk lawakkal meninggal-
kannya. Bahkan meninggalkannya itu haram. ketika takut mati.
Ada pun yang didugakan, maka syrat tawakkal ialah meninggalkannya.
Karena dengan demikianlah disifatkan oleh Rasulullah s.a.w. akan orang-
orang yang bertawakkal. Yang paling kuat daripadanya ialah: tenung. Dan
diiringi oleh jampi. Dan menengok uniung itu tingkat yang paling akhir.
Berpegang dan menyandarkan diri kepadanya itu pcndalaman yang
penghabisan pada memperhatikan sebab-sebab.
Ada pun darajat yang ditengah, yaitu: yang disangkakan. seperti berobat
dengan .sebab-sebab yang nyata pada dokter-dokier. maka memperbuat-
nya lidaklah berlawanan dengan tawakkal. Lain halnya dengan yang di¬
dugakan. Dan meninggalkannya lidaklah dilarang, kecuali yang diyakini.
Bahkan. kadang-kadang adalah meninggalkan lebih utama daripada
memperbuatnya pada sebahagian hal-keadaan dan pada sebahagian orang.
Maka dia itu di atas tingkat di antara dua tingkat.
Dan dibuktikan. bahwa berobat tidaklah berlawanan dengan tawakkal.
oleh perbuatan Rasulullah s.a.w., perkataannya dan perintahnya dengan
yang demikian.
Ada pun perkataannya, maka Rasulullah s.a.w. bersabda:

f' yf'' y'J<"“y'yy ^ ^ U

(Maa min daa-in lllaa wa lahu dawaa-un-'arafahu man-’arafahu wa
jahilahu man jahilahu, illas-saamu).
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puluh satu bulan Hijriyah. Tiada akan banyak keluar darah pada kamu.
Lalu memalikan kamu”. (1).

Nabi s.a.w. menyebutkan, bahwa banyaknya keluar darah itu sebab bagi
kematian. Dan dia itu pembunuh dengan seizin Allah Ta'ala dan di antara
pengeluaran darah itu kelepasan dari kematian. Karena tiada bedanya, di
antara mengeluarkan darah yang membinasakan dari kulit. mengeluarkan
kala-jengking dari bawah kain dan mengeluarkan ular dari rumah. Dan
tiadalah dari syarat tawakkal ilu meninggalkan yang demikian. Bahkan itu
adalah seperti mencurahkan air atas api. untuk memadamkannya dan
menolak melaratnya kelika terjadinya kebakaran di rumah. Dan tidaklah
sekali-kal i termasuk tawakkal. keluar dari Sunnah AL-WAKIL (Sunnah

Al lah Ta'a la) .

Pada hadits yang sanadnya terpulus (hadils maq-ihu’):

\ <✓

" K -

(Manih-tajama yaumats-tsulaa-tsaa-i li-sab'i-’asy-rata minasy-syahri kaana
lahu dawaa-un min daa-i sanatin).

Artinya: "Barangsiapa berbekam pada hari Selasa langgal tujuhbelas dari
bulan Hijriyah. niscaya adalah baginya itu obat dari penyakit setahun".

✓

(2).
Ada pun perintahnya Nabi s.a.w. maka beliau telah menyuruh tidak se-
orang dari para shahabat dengan berobat dan dengan menjaga perul dari
banyak makan (al-hamiyyah). (3).
Nabi s.a.w. membetik urat Sa'ad bin Ma'adz (4). Nabi s.a.w. meielakkan
besi panas pada lempat sakit Sa'ad bin Zararah (5).
Nabi s.a.w. bersabda kepada Ali r.a. dan ketika itu Ali sakit mata:

1
\ '

(Laa ta’-kul min haa-dzaa).
Artinya: "Jangan engkau makan dari ini!”.
Ya’ni: kurma yang belum kering (ruthab).

(Wa kul min haa-dzaa fa-innahu au-faqu laka).

(1) Dirawikan Al-Bazzar dari Ibnu Abbas dengan sanad baik. mauquf.
(2) Dirawikan At-Thabrani dari Ma'qal bin Yasar dan Ibnu Hibban dari Anas.
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Usamah bin Syarik.
(4) Dirawikan Muslim dari Jabir.
(5) Dirawikan Ath-Thabrani dari Sahl bin Hanif, dengan sanad dia'if.
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Arlinvit: "Makanlah dari ini! Scsungguhnya itu lebih scsuai bagi engkau".

( D -
Ya'ni: Siliti (senuicam lumhuh-tumhuhan) yang diniasak dengan tepung
syair.
Nabi s.a.w. bersabda kepada Shuhaib. yang dilihatnya memakan lamar.
D a n d i a i ( i i s a k i t m a t a :

( Ta ' - k u l u t a n i r a n w a a n i a a r n i a d u ) .

Artinva: 'Tvngkau memakan laniar dan engkau itu sakit mata).
Sluihaih lalu menjawab: "Bahwa aku makan, dari pihak yang lain".
Nabi s.a.w. laiu lersenyum (2).
Ada pun perbualannva Nabi s.a.w.. maka dirawikan pada suatu hadits
dari jalan keluarga bcliau. bahwa pada setiap malam beliau memakai
celak. berbekam pada setiap biilan dan memimini obat pada setiap tahun
(3).

Ada yang mengatakan. bahwa obat itu. ialah: tumbuh-tumbuhan as-sanal-
mukivv (balang as-sana vang tumbuh di Makkah).
Nabi s.a.w. berobal bukan sekali dari kala-jengking dan lainnya. (4). Dan
diriwavatkan. bahwa apahila turun wahyu kepadanya. maka kepaianya
pening. I.alu beliau mclapisi kepaianya dengan inai (hinna’) (5). Dan ter-
sebul pada suatu hadits. bahwa apabila keluar kudis pada tubuhnya s.a.w.
m a k a b e l i a u l e t a k k a n a ta s k u d i s i t u i n a i . D a n b e l i a u l e t a k k a n t a n a h a ta s

kuiiis yang keluar pada badannya s.a.w. (6).
Apa yang diriwayatkan lenlang berobatnya Nabi s.a.w. dan perintahnya
dengan deniikian itu banyak. di luar dari hinggaan. Telah disusun tentang
yang demikian itu suatu kilab. Dan dinamakan "Thibhun-Nabi j.a.H'."
(Keii ibiban Nabi i .u.u'.).

Sebahagian ulama menyebutkan tentang kaum Bani Israil (Yahudi).
bahwa Musa a.s. menderila suatu penyakit. Laiu masuk ke rumahnya
kaum Bani Israil itu. Maka mereka mengetahui akan penyakitnya. Me-
reka berkata: "Bahwa jikalau engkau berobat dengan obat itu, niscaya
engkau sembuh".
Musa a.s. laiu menjawab: "Aku tiada akan berobat. sampai aku disem-
huhkan-NYA dengan tanpa obat".

(1) Dirawikan Abu Dawud dan Al-Tirmi<lzi. hasan gharib.
(2) Hadits ini tdah dilerangkan pada "Kiub Bahaya Lidah".
(3) Dirawikan Ibnu Uda dari 'Aisyah, hadits munkar, lidak dUehnia.
(4) Dirawikan Alh-Thabrani dari Jablah bin At-Azzaq, dengan isnad hasan.
(S ) D i r aw i kan A l -Bazza r dan I bnu 'Uda da r i Abu Hu ra i r ah .

(6) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah.
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Maka lamalah penyakitnya. Lain kaum Bani Israil berkata kepadanya;
"Bahwa obat penyakit ini tarkenal dan mujarrab. Kami berobat dengan
obat iUi, maka kami sembuh”.

Musa a.s. menjawab: "Aku tidak berobat”.
Maka penyakit itu berdiam pada Musa a.s. Lain Allah Ta'ala menurunkan
wahyu kepadanya: Demi kemuliaan-KU dan kcagungan-KU! AKU tiada
akan menyembuhkan engkau, sebelum engkau berobat dengan apa yang
disebutkan mereka kepada engkau".
Musa a.s. lalu mengatakan kepada mereka: "Ohatilah aku dengan apa
yang kamu sebutkanl”.
Mereka lalu mengobatkan Musa a.s.. maka sembuhlah. Maka bimbanglah
Musa a.s. pada dirinya dari yang demikian. Lalu Allah Ta’ala menurun¬
kan wahyu kepadanya: "Engkau menghendaki bahwa engkau batalkan
hikmah-KU dengan tawakkalnya engkau kepada-KU. Siapakah yang
menyimpan obat dari tumbuh-tumbuhan sebagai manfaatnya segala scsu-
a t u i t u . s e l a i n A K U ? " .

Diriwayatkan pada berita yang lain, bahwa salah seorang dari nabi-nabi
a.s. mengadu akan penyakit yang diperolehnya. Maka Allah Ta’ala me¬
nurunkan wahyu kepadanya: "Makanlah telur!”.
Nabi yang lain mengadu akan kelemahannya. Maka Allah Ta’la menurun¬
kan wahyu kepadanya: "Makanlah daging dengan susu, bahwa pada ke-
duanya itu ada kekuatan”.
Ada yang mengatakan, bahwa kelemahan itu iaiah dari bersetubuh.
Diriwayatkan, bahwa suatu kaum mengadu kepada nabi mereka. akan
keburukan anak-anak mereka. Maka Al lah Ta’ala menurunkan wahyu

kepadanya: "Suruhlah mereka memberi makanan isteri mereka yang
sedang hamil, dengan huah sa farjal (mirip dengan apel). Bahwa yang
demikian akan mencantikkan anak. Dan diperbuai yang demikian pada
bulan ketiga dan keempat dari mengandungnya. Karena pada waktu itu.
Allah Ta'ala menjadikan rupa anak itu.
Mereka memberi makanan wanita hamil dengan buah safarjal. Dan wanita
yang sedang bernifas (sesudah bersalin) dengan buah ruthab (kurma yang
beli im kering).

Dengan ini jelaslah, bahwa Yang Menyebabkan sebab-sebab (Allah)'\iu
m e l a k u k a n S u n n a h N YA d e n g a n m e n g i k a t k a n m u s a b b a b - m u s a b b a b

(akibat) dengan sebab-sebab. untuk melahirkan hikmah. Obat-obat itu
adalah sebab-sebab yang dijadikan dengan hukum Allah Ta’ala. seperti
sebab-sebab yang lain. Maka sebagaimana roti itu obat lapar dan air itu
obat haus. maka sakanjabin itu obat penyakit kuning dan sa^munia itu
obat memudahkan keluar berak (untuk cud perul). Tiada membedakan
yang demikian, selain pada salah satu dari dua perkara:
Pertama: bahwa pengobatan lapar dan haus dengan air dan roti itu jelas
dan terang, diketahui oleh seluruh manusia. Pengobatan penyakit kuning
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dengan sakanjabin dikeiahui olch sebahagian orang-orang tertemu. Maka
siapa yang mengetahui demikian dengan percobaan, niscaya ia berhubung-
an pada hak dirinya dengan yang pertama ini (menjadi lerang dan jelas
pada pihak dirinya).
Kedua: bahwa obat itu memudahkan perut (mengeluarkan berak) dan
sakanjabin mCnetapkan sakanjabin dengan syarat-syarat yang lain pada
batiniyahnya. Dan sebab-sebab pada sifainya iiu kadang-kadang sukar
dikotaluii semua syarat-syaralnya. Kadang-kadang hilang sebahagian sya-
rat-syaratnya. Maka berhentilah tidak bekerja (mogok) obal itu daripada
m e m u d a h k a n k c l u a r b e r a k .

Ada pun hilangnya haus maka tidak meminta selain dari air, akan banyak
syarat. Kadang-kadang berbctulan dari rintangan-rintangan itu. apa yang
mengharuskan kekekalan haus. serta banyaknya meminum air. Akan tetapi
itu jarang.
Ccdcranya sebab-sebab itu sclaiu terbatas pada dua perkara tadi. Jikalau
tidak. maka musabbab (akibal) itu mengiringi sebab sudah pasti.
manakala telah sempurna syarat-syarat bagi sebah. Semua itu adalah
dengan pengaturan Yang Menyebabkan segala sebab, dengan pemiidahan
dan penertiban-NYA. dengan hukum hikmah dan kesempurnaan qudrah-
NYA. Maka tidaklah memelaratkan orang yang bertawakkal. akan me-
makaikannya. serta memperhatikan kepada Yang Menyebabkan sebab-
sebab. tidak kepada dokter dan obat.
Dirawikan dari Musa a.s. bahwa ia bertanya kepada Tuhan: "Waliai Tu-
hanku! Dari siapakah penyakit dan obat?".
M a k a A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : " D a r i A K U " .

Musa a.s. bertanya lagi: "Apakah yang diperbuat oleh tabib-tabib?".
Allah Ta’ala menjawab: "Mereka makan akan rezeki mereka. Mcreka
membaikkan diri hamba-hambaKU. sehingga datanglah kesembuhan atau
qadla-KU".
Jadi. makna tawakkal serta berobat itu, iaiah tawakkaJ dengan iinni dan
hal-kcadaan, sebagaimana telah terdahulu pada bahagian-bahagian amal-
perbiiatan yang menolak daripada melarat. yang menarik kepada manfaat.
Ada pun meninggalkan berobat secara apriori, maka tidaklab itu menjadi
syarat pada tawakkal.
Kalau anda mengatakan. bahwa memakai besi panas juga dari sebab-
sebab yang nyata itu bermanfaat. Maka aku menjawab: tidaklah seperti
yang demikian. Karena sebab-sebab yang nyata itu, seperti: berbelik.
berbekam. meminum obat yang memudahkan keluar berak dan meminum
yang mendinginkan bagi orang yang merasa panas.
Ada pun memakai besi panas, jikalau itu seperti yang lersebut tadi pada
zahiriyahnya. niscaya tidaklah kosong banyak negeri daripadanya. Dan
sedikitlah dibiasakan memakai obat besi panas pada kebanyakan negeri.
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Hanya yang demikian itu kebiasaan sebahagian orang Turki dan Arab
d u s u n .

Maka obat besi panas ini termasuk sebab-sebab yang didugakan. seperli:
jampi. Hanya obat besi panas ini berbeda dari sebab-sebab yang diduga¬
kan itu dengan suatu hal. Yaitu: bahwa dia terbakarnya d$ngan api, pada
keadaan tidak memerlukan kepadanya. Bahwa tidaklah dari suatu penya-
kit vang diobati dengan besi panas, selain mcmpimyai obat yang tidak
diperlukan, yang tidak ada padanya pembakaran. Maka pembakaran
dengan api itu suatu luka yang merusakkan bentuk badan, yang ditakuti
menjalar. serta tidak diperlukan kepadanya. Lain halnya: berbetik dan
berbekam. Bahwa menjalar yang dua ini jauh dari kejadian. Dan tidak
dapat digantikan oleh yang lain dari yang dua ini
Karcna itulah Rasulullah s.a.w. melarang dari obat besi panas, tidak dari
jampi. Dan masing-masing dari yang dua ini jauh dari tawakkal (1).
Diriwayatkan bahwa ’Imran bin Al-Hushain mcndcriia penyakit dalam
perut. Lalu mereka menunjukkan kepadanya dengan obat besi panas. la
mcnolak. Mereka selalu mendesaknya dengan obat besi panas itu. Dan
berazam kepadanya Amir Ubaid bin Ziad. Sehingga ia berobat dengan
besi panas itu.
[a berkata; "Adalah akumelihat nur (cahaya) dan mendengar suara. Dan
memberi salam kepadaku para malaikat. Maka taikala aku telah berobat
dengan besi panas, terputuslah yang demikian itu daripadaku”.
’Imran bin Ai-Hushain itu mengatakan, menurut riwayai yang lain: ’Kami
berobat dengan besi panas itu beberapa kali. Maka demi Allah, tidaklah
aku meniperoleh kemenangan dan kesembuhan".
Kemudian. ia bertobat dari yang demikian dan ia kembali kepada Allah
Ta’ala. Maka Allah Ta’ala mengembalikan kepadanya apa yang diperoleh-
nya dari urusan malaikat.
’Imran bin Al-Hushain berkata kepada Mithraf bin Abdullah: "Apakah
engkau tidak melihat kepada para malaikat. yang dimuliakan aku oleh
Allah dengan para malaikat itu. yang telah ditolaknya oleh Allah Ta’ala
atasku. sesudah aku mengkabarkan-NYA dengan tidak adanya para ma¬
l a i k a t i t u ? " .

Jadi. obat besi panas itu dan yang berlaku menyerupainya, tidaklah layak
dengan orang yang bertawakkal. Karena ia memerlukan pada memahami-
nva kepada pengaturan. Kemudian. dia itu tercela. Menunjukkan yang
demikian itu. kepada bersangatan pemerhatian sebab-sebab dan memper-
dalaminya.
W a l a h u a ’ - t a m = A l l a h M a h a Ta h u .

(1) Dirawikan AI-Bukhari dari Ibnu Abbas.
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PENJELASAN: bahwa meninf’f’ulkan berobai kadang-kodang dipujikan
pada sehahagian Hal dan menunjukkan kepada ktiainva
l a w a k k a t .

Bahwa yang dernikian itii lidak berlawanan dengan per-
bi iatan RasuluUah 5.a. i f .

Kctiihuilah. bahwa mereka yanp berobai clari kaum salaf (ulama-ulama
yang (crtiahulu) tidaklah tcrhingga banyaknya. Akan tetapi, ditinggalkan
iuga bcrohat oleh segolongan daripada ulama-ulama besar. Kadang-
kadang disangkakan. bahwa yang dernikian itu suaiu kekurangan. Karena
iikalau adalah ilu suatu kesenipurnaan. niscaya ditinggalkan oleh Rasul-
ullah s.a.w. Karena tidaklah keadaan orang lain Icntang lawakkal ilu yang
Icbih sempurna dari kcadaaiinya s.a.w.
Diriwayatkan dari Abubakar r.a.. bahwa dilanyakan kepadanya: "Bagai-
mana jikalau kami panggil labib bagi cngkau?".
Abubakar r.a. menjawab; "Tabib itu mcmandang kepadaku dan menga-
takan: "Bahwa aku berbuat apa yang aku kchendaki".
Dilanyakan kepada Abid-Darda’ pada sakitnya: "Apakali yang engkau
k a d u k a n ' . ' " .

Ab id-Darda ' menjawab: "Dosaku"

Dilanyakan lagi: "Apa yang engkau inginkan?".
Beliau menjawab: "Ampunan Tiihanku".
Mereka bertanya lagi: "Apakah tidak kami panggil tabib untuk engkau?".
Beliau menjawab: "Tabib itu meinbawa aku sakil”.
Dilanyakan kepada Abu Dzar dan telah sakit kedua maianya: "Bagai-
mana. jikalau engkau obati akan kedua mala itu?”.
Beliau menjawab: "Bahwa aku sibuk. daripada memikirkan dua mala
i t u ” .

Lalu dilanyakan lagi kepadanya: "Jikalau kiranya. engkau bermohon
kepada Allah, bahwa lA menycnibuhkan engkau?".
Beliau menjawab: 'Aku bermohon padaNYA. mengenai apa yang lebih
pcniing kepadaku daripada dua mala ilu".
Al-Rabi bin Khai-lsam kena penyakii lumpuh. Lalu dilanvakan kepada¬
nya: "Jikalau anda berobai?".
Beliau menjawab: "Aku sudah berciia-cita hendak berobai. Kemudian
aku tcringal kepada 'Ad, Tsamud. orang-orang yang berpenyakit demam
dan berabad-abad di aniara dernikian yang banyak. Pada mereka ada
tabib-tabib. Maka binasalah yang mengobatkan dan yang diobatkan. Dan
tidaklah mcmanfaatkan jampi-jampi itu akan sesuatu".
Adalah Ahmad bin Hanbal mengatakan: "Lebih disukai bagi orang yang
beriklikad tawakkal dan menempuh jalan ini, meninggaikan berobai. da¬
ripada meminum obal dan tainnya".
Ada pada Ahmad bin Hanbal beberapa penvakit. Beliau lidak nienerang-
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kan pula kepada orang yang mcmpelajari ilmu ketabiban. apabila berta-
nya kepadanya.
Ditanyakan kepada Sahl: "Pabi lakah shah tawakkal bagi scorang
h a m b a ? ” .

Beliau menjawab: ’’Apabila masuk kepadanya kemclaratan pada tubuhnya
dan kekurangan pada hartanya. Maka ia tidak menolch kepadanya. ka-
rena sibuk dengan hal-ihwalnya. la memperhatikan kepada berdirinya
Allah Ta’ala atas dirinya”.
Jadi, sebahagian mereka ada yang meninggalkan berobal di belakangnya.
Sebahagian mereka, ada yang tiada menyukainya. Dan tidak teranglah
cara mengumpulkan di antara perbuatan Rasulullah s.a.w. dan perbuatan
mereka. selain dengan menghinggakan hal-hal yang mcmalingkan dari
berobat. Maka kami mengatakan. bahwa bagi meninggalkan berobat itu
mempunyai sebab-sebab, sebagai berikut;
Sehab periama, bahwa adalah orang yang sakit itu. dari orang-orang yang
memperoleh kasyaf (terbuka hijab). Telah terbuka baginya kasyaf. bahwa
ia telah sampai ajalnya. Bahwa obat tiada akan bermanfaat baginya. Ada
yang demikian itu terketahui padanya sekali, dengan mimpi yang benar.
Sekali dengan sangkaan dan berat dugaan. Dan sekaii dengan kasyaf yang
meyakinkan. Menyerupailah bahwa Abubakar Siddik r.a, meninggalkan
berobat termasuk dari sebab ini, Bahwa ia sebahagian dari orang-orang
yang memperoleh kasyaf. Bahwa Abubakar Siddik r.a. mengatakan ke¬
pada 'Aisyah r.a. tentang urusan pusaka: ’’Sesungguhnya keduanya itu
saudara perempuan engkau!”.
Bahwa 'Aisyah r.a. hanya mempunyai seorang saudara perempuan. Akan
tetapi. adaiah istcri Abubakar r.a. itu mengandung. Lalu melahirkan anak
perempuan. Maka diketahuilah, bahwa Abubakar r.a, telah memperoleh
kasyaf, bahwa isterinya mengandung dengan anak perempuan. Maka tidak
jauh pula, bahwa ia telah memperoleh kasyaf juga dengan akan sampai
ajalnya. Jikalau tidak demikian. maka tidak akan disangka bahwa beliau
akan menentang berobat. la telah menyaksikan bahwa Rasulullah s.a.w.

berobat dan menyuruh para shahabatnya dengan berobat.
Sebab kedua; bahwa adalah orang sakit itu sibuk dengan hal-ihwalnya.
dengan ketakutan akan akibat kesudahannya dan dilihat oleh Allah Ta'ala
kepadanya. Maka meiupakannya oleh yang demikian. akan kepedihan
sakit. Lalu tiada melepaskan hatinya untuk berobat, karena kesibukan
dengan hal-ihwalnya itu. Dan kepada inilah ditunjukkan oleh perkataan
Abu Dzar. Karena ia mengatakan: "Bahwa aku sibuk daripada memikir-
kan dua mataku yang sakit itu".
Perkataan Abud-Darda’. karena ia berkata; "Sesungguhnya aku menga-
d u k a n d o s a - d o s a k u " .

Adalah hatinya merasa pedih. karena takut dari dosa-dosanya. lebih ba-
nyak daripada rasa pedih badannya dengan sakit. Adalah ini. seperti
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orang yang icrtimpa miisibah dengan kcmaiiaii orang yang paling dika-
sihinya. Atau scpcrti orang yang lakiii. yang akan ilibawa kepada raja-
diraja unliik dihuniih. apabila ditanyakari kcpadanya: "Bahwa cngkau
tidak makan. pada hai engkau lapar?". l.alii ia mcnjawab; "Akii sibuk
yang lain, daripada memikirkan kepada kcpedihan lapar".
Maka lidaklah yang demikian itu menuingkiri. bagi adanya makan ilu
bermanfaal dari lapar. Dan tidak ada cacian pada orang yang makan. Dan
niendckati dengan ini. olch kesibukkan Sahi. di mana kciika ditanyakan
kcpadanya: "Apakah makanan anda'.’".
Labi beliau mcnjawab: "lalah mengingati (hcri-d/ikir) kepada Vn/ig
Hidup. Ydn^ Ih'niiri Semliri lAl-Htiyyiil-Qiiyyionj-
Lain dikalakan olch orang yang berianya itn: "Scsimgguhnya kami ber-
lanya kepada anda. dari lial tertegaknya inbiili anda".
Maka Sahl mcnjawab: "Yang lertcgak dcngaimya itu tubnh, iaiah: ilmu".
Dikatakan lagi olch yang bertanya itu:
m a k a n a n " .

Sahl mcnjawab: "Makanan itu. iaiah; d/ ikir".

Dikatakan pula olch yang bertanya: "Kami lanyakan anda dari makanan
t u b u h " .

Sahl mcnjawab; “Apaiah tubuh iiid ringgalkanlah kepada Yang Mengu-
rusnya mula-mula. yang akan mcngiirusnya pada penghabisan. Apabila
datang kepada tubuh itu penyakit. maka kcmbalikanlah kepada Yang
Mcnciptakannyii! Apakah tidak cngkau mclihat kepada suaiu bikinan.
apabilii rusak. niscaya mereka kembalikan kepada pembikinnya. schingga
diperbaikinva?".
Si-hah kdigu: bahwa penyakit itu sudah bcrjalaii lama. Dan ohat yang
diiiuruhkan. dengan dikaitkan kepada penyakitnya itu diduga ada man-
nianl'aainva. yang berlakii sebagai bcrlakunya tcming dan jampi. Maka
dilinggalkan olch orang vang bcriawakkal. Kepada iluiah yang diisyarat-
kan olch perkataan Ar-Rabi' bin Khaiisam Karena ia mcngatakaii; "Aku
tcringal kepada 'Ad ilan Tsamud. Dan pada mereka ilu hanyak labib.
Maka binasalah vane mengobatkan dan yang diohatkan".
Artinva: bahwa obat itu tidak dipereavai. Dan ini kadang-kadang ada >>c-
perti vang demikian pada dirinya. Dan kadang-kadang ada pada orang
vang sakil scpcrti yang demikian. Karena kurang membiasakan bagi ke-
labiban dan sedikit percobaannya bagi yang demikian. Maka tiada me-
iigcraskan kepada sangkaannya akan adanya itu bermani'aal. Dan tidak
rtigu liigi. bahwa lahib vang bcrpcngalanian itu Ichih kcras kepereayaan-
nya pada obal-ob;it dibandingkan dengan yang lain. Maka adalah keper-
oiyaan d;in sangkaan itu mcnunil ikiikad. Dan ikiikail itu mcmiriil pc-
n e t i l a m a n .

Kcbanvakaii oitmg vtmg meninggalktin berobat dari hamha Allah dan
('rang-orang /uhud itu. maka inikih lempal sandaraiinya. Karena. herkc-

" K a m i b i n v a k i i n a n d a d a r i h a l
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Icalan obat pada pihaknya, sebagai sesuatu yang dtdugakan. yang tidak
mempunyai dasar. Dan yang demikian itu benar pada sebahagian obat.
pada orang yang mengetahui perusahaan ketabiban. Dan tidak benar pada
sebahagian yang lain. Akan tetapi. orang yang bukan tabib, kadang-
kadang memandang kepada semua. dengan satu pandangan. Lalu melihat
pengobatan itu sebagai mendalami mengenai sebab-sebab. seperti: tenung
dan jampi. Lalu ditinggalkannya. lantaran tawakkal.
Sebab keempai: bahwa hamba itu bermaksud dengan mcninggalkan
berobat, untuk mengekalkan penyakit. Supaya memperoleh pahala sakit.
dengan kebagusan sabar atas percobaan dari Allah Ta’ala. Atau untuk ia
mencobakan dirinya. pada kemampuan kepada bersabar. Telah datang
hadits tentang pahala sakit, apa yang banyaklah menyebutkannya. Nabi
s . a . w. b e r s a b d a :

(Nahnu ma-'aasyirai-anbiyaa-i asyaddun-naasi balaa-an tsum-mal-am-tsalu
k a a n a s h a i - b a l -

w a i n k a a n a fi i i i m a a n i h i d l a ' - f u n
fal-am-tsalu yubtalal-’abdu-’alaa qadri iimaanihi. fa-in
iimaani syaddada-’alaihil-balaa-a
khaffafa-’anhul-balaa-a).

Artinya: "Kami para nabi-nabi adalah manusia yang paling berai perco-
baannya. Kemudian yang tebih mulia, lalu yang lebih mulia. Dicobakan
hamba atas kadar imannya. Jikalau ia keras iman, niscaya iman itu
mengeraskan percobaan kepadanya. Dan jikalau pada imannya kelemah-

niscaya meringankan daripadanya akan percobaan" (1).
Tersebut pada hadits:
a n .

X--f . “ - - v A
■> V—® ^

! y

(Innal-laaha- ta-'aalaa yujar-ribu-’abdahu bi!-balaa-i kamaa yujarribu
ahadukum dzahabahu bin-naari, fa minhum man yakh-ruju kadz-dzaha-bil-
ibriizi laa yarbudu wa minhum duuna dzaalika wa minhum man yakh-ruju
aswada muhtariqan).
Artinya: "Bahwa Allah Ta’ala mencoba akan hamba-NYA dengan suatu

(1) Dirswikan Abu Yu’U. Ahmad dan Al-Hakim, dipandang shahih.
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percobaan. sebagaimana seorang kamu mencoba akan emasnya dengan
api. Maka sebahagian mereka, ada yang keluar seperti cmas murni yang
lidak berobah warnanya. Sebahagian mereka ada yang kurang dari yang
demikian. Dan sebahagian mereka ada yang keluar. hUam lerbakar” (I).
Tersebul pada hadits, dari jalan keluarga Nabi s.a.w.:

p

(In-nallaaha ta’aalaa idzaa ahabba-’abda-nib-lalaahu, fa-in shabaraj-
tabaahu fa-in radli-yash-thafaahii)-
Artinya; "Bahwa Allah Ta'ala. apabila sayang kepada seorang hamba.
niscaya dicobakanNya. Kalau ia sabar, niscaya dipilthNya (menjadi orang
pilihan). Maka jikalau ia ridla (senang). niscaya dipilihNya dengan keula-
maan dan kebersihan" (2)-
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

(Tuhibbuu-na an takuiinuu kal-humuridl dlaal-lati laa lamradluima
laa tasqamuuna).
Artinya: "Kamu menyukai bahwa adalah kamu seperti kelcdai yang hilang
(sesat. tidak lahu kandangnya lagi). tidak kamu sakil dan lidak kamu
datang sakit" (3)-
Ibnu Mas-'ud r.a. berkata: "Kamu dapati orang mu'min itu yang paling
schat halinya dan paling sakit tubuhnya. Dan engkau dapati orang muna-
fik itu yang paling sehat tubuhnya dan yang paling sakit hatinya".
Maka latkala besarlah pujian kepada sakit dan percobaan. niscaya suatu
kauni menyukai sakit dan mempergunakan kesempatan uniuk memper-
olch sakit- Supaya mereka mencapai pahala sabar atas sakit itu. Adalah
sebahagian mereka mempunyai penyakit yang disembunyikannya dan
tidak diterangkannya kepada tabib (dokter). la tahan menderita dengan
penyakit itu. la ridla dengan hukum Allah Ta'ala. la tahu. bahwa kebe-

(al-haqq) lebih mengerasi alas hatinya. daripada hatinya itu disi-
bukkan olch penyakit. Bahwa penyakit itu mencegah rongga badannya.
Mereka tahu. bahwa shalal mereka dengan duduk umpamanya serta sabar
atas Allah Ta'ala itu lebih utama (af-dlal) daripada shalat dengan
berdiri. serta sehat dan afiat. Tersebut pada hadits;

w a

n a r a n

(1) Dirawikan Alh-Thabrani dari Ahi Amamah. dengan sanad dia'if.
(2) Disebulkan oleh pengarang Al-Firdaus dari Ali dan lidak dikeluarkan oleh puteranya.
(3) Dirawikan Ibnu Abi Ashim. Abu Naim dan tain-lain dari Abi Fathimah.
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^ ^ l i i l A
'-^i.

^ 9 {
V

..^!x t \ ,

Po\^
(Inniil-laahil ta-'aalaa yaqmilu li-malaa-ikatihik-tubuu li-'abdii shaaliha
maa kaana ya’-maluhu, fa-innahu fii witsaa-qii. in ath-laqtuhu ab-daltuhu
lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa in tawaf-

fai tuhu tawaffai tuhu i laa rahmaii i ) .

Artinya: "Bahwa Allah Ta'ala berfirman kcpada para malaikatNYA:
"Tuliskanlah bagi hamba-KU akan yang baik dari apa yang dikerjakan-
nva. Sesungguhnya dia dalam pengikatan-KU. Jikalau Aku melepaskan-
nya. niscaya AKU gantikan dia daging yang lebih baik dari dagingnya dan
darah yang lebih baik dari darahnya. Dan jikalau AKU memaiikannya.
niscaya AKU memaiikannya kcpada rahmat-KU" (1).
N a b i s . a . w. b c r s a b d a :

! s .

(Af-dlalul-a’-maa!i maa-ukrihat-‘alaihin-nufuusu).
Artinya; "Amal yang paling utama. ialah yang dipaksakan diri kepada
amal i tu" (2).

Ada yang mengatakan. bahwa maknanya. iaiah: apa yang masuk kepada-
nya. dari penyakit-penyakit dan musibah-musibah. Kepadanyalah isyarat
dengan firman Allah Ta’ala:

/ !

■< \ \

Artinya: "Dan boleh jadi kamu kurang menyukai scsuaiu, sedang dia
berguna kepadamu". S. Al-Baqarah. ayat 216.
Sahl berkata; "Meninggalkan berobat. meski pun lemah dari tha’at dan
leledor dari amalan fardiu itu lebih utama daripada berobat untuk karena
t h a ' a t " .

Ada pada Sahl penyakit parah, maka ia tidak berobat dari penyakit parah
itu. Dan ia menyuruh manusia berobat daripadanya. Apabila ia melihat
seorang hamba mengerjakan shalat dengan duduk dan tidak sanggup
mengerjakan amal kebajikan dari karena sakit. lalu hamba itu berobat
untuk dapat berdiri kepada shalat dan bangkit mengerjakan tha’at. niscaya
ia heran dari yang demikian dan berkata: "Shalatnya dari duduk serta

(1) Dirawikan Alb-Tbabrani dari Abdullah bin 'Umar.
(2) Hadits telah diterangkan dahulu.
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ridia dengan kcadaannya itu lebih af-dlal dari berobat bagi kckuatan dan
s h a l a i b e r d i r i ” .

Ditanyakan Shal dari metninum obat. maka ia menjawab; "Setiap orang
yang masuk dalam sesuatu dari obat. maka sosungguhnya itu kcluasan dari
Allah Ta’ala bagi orang yang itmah. Dan siapa yang tidak masuk dalam
sesuatu daripadanya. maka itu lebih utama. Karena, jikalau ia mengambil
sesuatu dari obat. walau pun dia itu air dingin. niscaya ditanyakan kepa-
danya: "Mcngapa diambilnya?". Dan jikalau tidak diambilnya. maka lak
ada pertanyaan kepadanya".
Adalah madz-hab (aliran) Sahl dan aliran ulama-ulama Basrah itu mele-
mahkan diri dengan lapar dan mcnghancurkan nafsu-syahwat. Karena
mereka tahu. bahwa sebe.sar atom dari anialan hati. seperti: sabar, ridia
dan tawakkal itu lebih utama. dari seperti gunung-gunung dari amalan
anggota badan. Penyakil tidak mencegah dari amalan hati. kecuali apabila
ada kepedihannya mengeras. yang mendahsyatkan.
Sahl r.a. berkata: "Penyakit tubuh itu rahmat dan penyakit hati itu sik-
s a a n " .

Sebah kelinui: bahwa ada hamba itu telah mendahului baginya dosa-dosa.
la takut dari dosa-dosa itu. la lemah daripada menutupkannya (dengan
memberi kafaral dan Iain-lain). Maka ia berpendapat. bahwa sakit apabila
bcrkepanjangan. maka dapat menutupkannya. Lalu ia meninggaikan
berobat. karena takut. bahwa bersegera hilangnya sakit. Nabi s.a.w. ber-
s a b d a :

(Laa tazaalul-hummaa wal-maliilatu bil-’abdi hattaa yamsyi-a-'alal-ardli
kal-burdati maa-’alaihi dzanbun wa laa khathii-alun).

Artinya: ’’Senantiasalah demam dan panasnya itu pada seorang hamba.
sehingga ia berjalan di alas bumi. seperti pakaian selimut dari bulu. Tidak
ada atasnya dosa dan kesalahan" (1).
Ter.sebut pada hadits;

A 1 o

(Hummaa yaumin kaffaa-ratu sanatin).
Artinya; "Demam sehari itu menjadi kafarat (pcnutup dosa) selahun" (2).
D i k a t a k a n . m a k a d e r a i k i a n . k a r e n a d e m a m i t u m e r u n i u h k a n k e k u a t a n

setahun. Ada yang mengatakan. bahwa manusia itu mempunyai tigaratus

(]) Dirawikan Abu Yu’la dan Ibnu 'Uda dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan AI-Fudla-i dari Ibni Mas'ud dengan sanad dia'if.
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cn;impuluh scndi. Maka demam itu masuk dalam semua sendi ilu. Dan ia
dapali dart setiap satu scndi ilu kcpedihan. Maka adalah setiap kcpedihan
iUi kafarat bagi schari,
Tatkala Nabi s.a.w. menyebutkan kafarat dosa dcngan demam, lalu Zaid
bin Tsabit berdo'a kepada Tuhannya 'Azza wa Jalla. supava ia selalu
demam. Maka tidaklah demam itu bercerai dari Zaid. sehingga ia wafat.
Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadanva. Dan diminta yang demi-
kian oleh suatu golongan dari kaum anshar. Maka adalah demam ilu liada
hiking dari mercka.
Ta t k a l a N a b i s . a . w b e r s a b d a :

✓ ▶ o x

(Man adz-habat-laahu kariimataihi lam yar-dia lahu tsawaaban duunal-
jannati).

Arlinya: "Barangsiapa dihilangkan oleh Allah dua biji maianya. niscaya
Allah tidak ridla baginya pahala, selain sorga" (I), maka Zaid berkata:
"Scsungguhnya ada dari orang-orang anshar. orang yang bercita-cita
siipaya buta".

Nabi Isa a.s. berkata: 'Tidaklah menjadi orang yang berilmii (alim).
orang yang tidak bergembira dengan masiiknya musibah dan penyakit
kepada badannya dan hartanya. Karena ia tidak mengharap pada yang
d e m i k i a n . d a r i k a f a r a t k e s a l a h a n - k c s a l a h a n n v a " ,

Diriwayatkan. bahwa Musa a.s. melihat scorang hamha yang besar per-
cobaannya. Lain ia berdo'a: "Wahai Tuhanku! Curahkan rahmat kepada
h a m b a i t u ! " .

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Bagaimana AKU memberikan rahmat
kepadanva, pada iipa. yang dengannya itu AKU curahkan rahmat kepa-
danya?".
Artinya; "Dengan itu AKU tutupkan dosa-dosanya dan AKU tambahkan
pada darajat-daraiainya".
Sehab keenani: bahwa hamba ilu merasa pada dirinya akan pcrmulaan
kesomhongan dan kedurhakaan. dengan lamanya masa sehat. I.alu ia
meninggalkan berobat. takut bersegera hilangnya penyakit. Maka ia di-
ulang-ulangi oleh kelalaian, kesomhongan dan kedurhakaan. Alau pan-
jangnya angan-angan dan menangguhkan pada masa yang akan datang.
untuk memperoleh yang hilang dan mengemudiankan hal-hai kebajikan.
Bahwa kesehatan itu ibarat dari kekuatan sifat-sifat. Dan dengan sifat-sifat
itu membangkitklah hawa-nafsu. bcrgeraklah nafsu-syahwai dan mengajak
kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Sekurang-kurangnya kesehatan itu

(I) Oirawikan Hannad dan Al-Tirmid2i dari Abu Hurairah.
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mengajiik kepada bersenang-senang pada hal-hal yang diperbolehkan (hal-
hal yang mubah). Yaitu: menyia-nyiakan waktu. mclcngahkan keuntungan
besar pada menyalahi hawa-nafsu dan kctidak-berceraian dengan perbu-
atan tha’at. Dan apabila Allah mengliondaki akan kebajikan dengan
seorang hamba. niscaya tidak mengosongkannya daripada berjaga-jaga
dengan penyakit-penyakil dan musibah-musibah. Karena itulah. dikata-
kan, bahwa orang mu'min itu tidak kosong dari penyakit alau kekiirangan
atau tergelindr. Diriwayatkan. bahwa Allah Ta’ala berfirnian: "Kemis-
kinan itu penjara-KU dan sakit itu ikatan-KU. AKU lahan dengan itu
akan siapa yang AKU kasihi dari makhluk-KU”.
Jadi. adalah pada sakit itu tahanan dari kedurhakaan dan mengerjakan
perbuatan-perbuatan maksiat. Maka manakah kebajikan yang melebihi
daripadanya? Dan tiada sayogialah sibiik dengan mengobati penyakit. bagi
orang vang takut akan demikian atas dirinya. Maka sehat wal-afiat itu
pada mcninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat.
Sebahagian orang yang bcrilmu nia’rifah (orang 'arifin) bertanya kepada
seorang insan; "Bagaimana engkau sesudahku?”.
Insan itu menjawab; "Dalam sehat wal-afiat”.

Orang arifin itu menyambung: "Kalau engkau tidak berbual maksiat ke¬
pada Allah ’Azza wa Jalla. maka engkau itu dalam sehat wal-afiat. Dan
jikalau engkau telah mengerjakan perbuatan maksiat. maka manakah
penyakit yang lebih berpenyakit dari perbuatan maksiat? Tiadalah sehat-
wal-afiat bagi orang yang berbuat maksiat kepada Allah”.
Ali r.a. bertanva. tatkala melihat perhiasan kaum Nabti di Irak, pada
suatu hari raya: "Apakah ini yang dipertunjukkan mercka?”.
Orang-orang itu menjawab: "Wahai Amirul-mu'minin! Ini adalah hari
raya bagi mereka".
I.alu Ali r.a. menjawab; "Seiiap hari yang tidak dikerjakan perbuatan
maksiat kepada Allah ’Azza wa Jalla maka itu adalah hari raya bagi kiia”.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(Min-ba’-di maa-araakum maa luhibbuuna).

Arlinva: ” sesudah diperlihatkan oleh Tuhan kepadamu apa yang
kamu sukai”. S. Ali 'Imran, ayat 152.
Dikatakan: yaitu: sehat wul-afiai.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(In-nal-insaana la-yath-ghaa, ar-ra-aahus-tagh-naa).
Artinya: "Sesungguhnya manusia itu bertindak melanggar batas. Disebab-
kan dia melihat dirinya serba cukup”. S. Al-’Alaq. ayat 6!7.
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Dan seperti demikian juga, apabila ia merasa cukup dengan sehat-wal*
a fi a t .

Sebahagian mereka mengatakan: "Sesungguhnya Fir-un mengatakan;

(Ana rabbu-kumul-a’iaa).
Arlinya: ”Aku inilah Tuhan kamu yang amat tinggi”. S. An-Nazi’at, ayal
24.

Karena lamanya ia sehat wal-afiat. Karena selama empatratus tahun tidak
pernah pening kepalanya, tidak pernah tubuhnya demam dan tidak peroah
keringatnya bercucuran. Lain ia mendakwakan ketuhanan. Kiranya ia
dikutuk oleh Allah. Jikalau ia diserang oleh sakit kcpala sehari saja,
niscaya menyibukkan ia dari hai-haf yang tidak perlu, lebih-iebih daripada
m e n d a k w a k a n k e t u h a n a n .

N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

A'

(Ak-tsiruu min dzik-ri haadzimil-ladz-dzaat).
Artinya; ’’Perbanyakkanlah daripada menyebutkan yang memutuskan ke-
lazatan” (1).
Dikatakan, bahwa demam itu pengintai mati. Dialah yang mengingatkan
kepada mati dan yang menoiak untuk menangguhkan sesuaiu bagi masa
depan.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(A wa iaa yarauna annahum yuftanuuna fii kulli yaumin marratan au
marrataini tsumma Iaa yatuubuuna wa Iaa hum yadz-dzakkaruuna).
Arlinya: ’’Tidakkah mereka melihat, bahwa mereka diuji setiap tahunnya,
sekali atau dua kali, kemudian mereka tiada tobat dan tiada ingat". S. At-
Taubah, ayai 126.
Dikatakan: mereka itu diuji dengan penyakit-penyakit yang dicobakan
m e r e k a .

Dikatakan. bahwa hamba apabila telah sakit dua kali, kemudian tidak

(1) Dirawikan At-Tinnidzi, Ao-Nasa-i dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah.
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berlobat, niscaya berkata melakul-maul kepadanya: "Hai orang lalai!
Telah datang kepadamu dari aku, utusan demi utusan. Kamu tidak juga
mcmperkcnankan".
Karena itulah, para ulama salaf mcrasa hatinya liar, apabila telah habis
tahun dan mereka tidak mendapat musibah dengan kekurangan pada diri
atau harta. Mereka mengalakan; "Tidak terlepaslah orang mu’min pada
setiap empatpuluh hari. bahwa dikejutkan dengan suatu kcjutan atau
ditimpakan dengan suatu bencana. Sehingga diriwayatkan, bahwa 'Ammar
bin Yasir kawin dengan seorang wanita. Lalu wanita itu tidak pernah
sakit. Maka ditalakkannya. Bahwa Nabi s.a.w, dibawakan kepadanya
seorang wanita. Lalu diterangkan sifai-sifai wanita tersebut. Sehingga
Nabi s.a.w. bercita-cita mengawininya. Lalu dikatakan. bahwa wanita itu
tidak pernah sakit sekali-kali. Maka Nabi s.a.w. bersabda:

(Laa haajata lii fiihaa).
Ariinya: ’Tiada berhajat aku padanya" (1).
Rasulullah s.a.w. menyebuikan penyakit-penyakit dan kepedihan. seperti
pening dan lainnya. Seorang lakidaki bertanya: "Apakah pening (ash-
shuda') itu? Aku tidak mengetahuinya".
Maka Nabi s.a.w. menjawab:

4 -y

(Ilaika-'annii man araada-an yandhura ilaa rajulin min-ahlin-naari fa!-
yandhur ilaa haadzaa).
Artinya: "Jauhiah kamu daripadaku! Siapa yang berkehendak mcmandang
kepada seseorang dari isi neraka. maka hendaklah ia mcmandang kepada
orang ini!” (2).
Dan ini karena telah datang pada hadiis:

(Al-humma hadh-dhu kull i mu’minim minan-naari).

Artinya: ’’Demam itu kcuntungan setiap orang mu’min dari api neraka” (3),
Pada hadits Anas dan ’Aisyah r.a.; "Ditanyakan; "Wahai Rasulullah!

(1) Dirawikan Ahmad dari Anas, dengan isnad baik,
(2) Dirawikan Abu Dawud dari 'Amir Al-Bairam.
(3) Dirawikan Al Bazzar dari Aisyah dan dirawikan Ahmad dari Abi Ama-

m a h .
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Adakah bersama orang-orang syahid pada hari kiamat, orang-orang
l a i n ? ” ,

Nabi s.a.w. lalu menjawab:
-iy yt^ y ! y % y■ ' y ' y a y » y

J O

(Na-'am. man dzakaral-mauta kulla yaumin-’isy-riina marratan).
Artinya: ”Ya, orang yang mengingati mati sctiap hari duapuluh kali” (1).
P a d a l a f a d h l a i n ;

V *

(Al-ladzii yadz-kuru dzunuubahu fa-tuh-zinuhu).
Artinya; ’’Orang yang mengingati dosanya. lalu menggundahkannya”.
Tidak ragu lagi. bahwa mengingatkan mati kepada orang sakii itu lebih
keras kesannya.
Tatkala banyaklah facdah sakit itu. lalu suatu golongan berpendapat. akan
meninggalkan usaha untuk menghilangkannya, Karena mercka melihat
bagi dirinya akan tambahan padanya. Tidak dari segi. mcreka itu melihat
babwa pengobatan adalah suatu kekurangan. Bagaimana adanya itu keku-
rangan, sedang Nabi s.a.w. telah berbuat yang demikian.

PENJELASAN: lolakan alas orang yang mengaiakan. hahwa meninggal¬
kan berobat iiu lebih iiiamii dengan setiap keadaan.

Kalau berkata orang yang mengatakan. bahwa perbuatannya Nabi s.a.w.
itu untuk menjadikan sunnabbagi orang lain. Kalau tidak, maka itu
adalah peri hal orang-orang lemah. Darajal orang-orang kuai mengharus-
kan tawakkal dengan meninggalkan berobat.
Maka dijawab. bahwa sayogialah dari syarat tawakkal itu meninggalkan
berbekam dan berbetik ketika banyak keluar darah.
Kalau dikatakan, bahwa yang demikian itu juga syarat. maka hendaklah
dari syaratnya, bahwa ia dipatuk oleh kala-jengking atau ular. maka tidak
dipindahkanriya dari dirinya. Karena darah itu mematuk batin dan kala-
jengking itu mematuk zahir. Maka manakah perbedaan di antara kedua-
nya?
Kalau ia mengatakan. bahwa yang demikian juga syarat bagi tawakkal.
Maka dijawab, bahwa sayogialah bahwa ia tidak menghilangkan patukan
haus dengan air. patukan lapar dengan roti dan patukan dingin dengan
baju jubah. Dan ini tiada yang mengatakannya. Dan tiada perbedaan di

(I) Hadits Anas dan 'Aisyah ini, tnenunit Al-lraqi betiau tidak menjumpai isnadnya.
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antara darajaf-darajat ini. Bahwa semua yang demikian itu sebab-sebab
yang diatur oleh Yang Menyebabkan sebab-sebab (Allah Subhanahu wa
Ta'ala). Dan mclakukan padanya Sunnah-NYA.
Ditunjukkan bahwa yang demikian (idaklah termasuk syarat tawakkal.
oleh apa yang dirawikan dari 'Umar r.a. dan dari para shahabat, tentang
kissah penyakil kolera. Bahwa mereka latkala menuju negeri Syam (Syria)
dan sampai di Al-Jahiah (suatu tempat dekat Damaskus), lalu sampai
kepada mereka berita. bahwa di sana banyak kematian dan penyakit
kolera yang hcrjalan eepal sekali. Maka berselisihlah manusia kepada dua
golongan.
Sebahagian mereka mengatakan, bahwa kita jangan masuk ke tempat
kolera itu. Nanti kita mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Sego-
longan yang lain mengatakan: "Bahkan kita masuk dan kita bertawakkal.
K i t a t i d a k l a r i d a r i t a k d i r A l l a h Ta ’ a l a d a n t i d a k m e l a r i k a n d i r i d a r i m a l i .

Maka adalah kita. seperti orang yang difirmankan oleh Allah Ta’ala
tentang mereka:

'or < H

(A lam tara ilal-ladziina kharajuii min di-yaarihim wa hum uluufun ha-
dzaral-maut i) .

Artinya: ’’Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang keluar dari
rumahnya, beribu-ribu banyaknya. karena takut mati”. S. Al-Baqarah.
ayat 243.
Maka mereka kembali kepada Umar, lalu menanyakan pendapatnya.
Umar r.a. menjawab; ’’Kita kembali dan kita tidak masuk kepada kole-
ra"

Orang-orang yang berbeda pandapat dengan Umar lalu menjawab: ”Ada-
k a h k i t a l a r i d a r i t a k d i r A l l a h Ta ’ a l a ? ” .

Umar r.a. menjawab: ’’Benar, kita lari dari takdir Allah kepada takdir
A l l a h ” .

Kemudian. beliau membuat contoh kepada mereka. seraya mengatakan:
’’Adakah kamu berpendapat. bahwa jikalau ada bagi seorang kamu seekor
kambing. Lalu ia turun ke suatu lembah. yang mempunyai dua cabang.
Yang satu subur (banyak rumput) dan yang lain tandus (tidak ada rum-
put). Adakah tidak. jikalau ia gembalakan pada yang subur. bahwa ia
gembalakan dengan takdir Allah Ta’ala dan jikalau ia gembalakan pada
yang tandus. bahwa ia gembalakan dengan takdir Allah Ta’ala?”.
Mereka lalu menjawab: ”Yal”.
Kemudian. Umar r.a. mencari Abdurrahman bin ’Auf. untuk menanyakan

pendapatnya. Dan tidak ada Abdurrahman bin ’Auf ketika itu.
Ketika sudah pagi hari. lalu datang Abdurrahman. Maka Umar menanya¬
kan kepadanya. Abdurrahman menjawab: ’’Padaku mengenai ini wahai
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Amirul-mu’minin ada sesuatu yang aku dcngar dari Rasulullah s.a.w ".
U m a r i a i u m e m b a c a k a n ; " A i 1 a h u

Abdurrahman menyambung: ”Aku mcndengar RasuUiilah s.a.w. bersab-

A k b a r " .

d a ;

(Idzaa sami’-lum bil-wabaa-i fii-ardlin fa laa laqdumiiu-’alaihi wa i-dzaa
waqa-’a fii-ardlin wa anlum bihaa fu-laa takh-rujuu firaaran minhu).
Artinya: "Apabila kamu mcndengar penvakit knicra di suatii daerah.
maka janganlah kamu datang kepadanya. Dan apabila tclah icriadi pe-
nyakit kolera i(u pada suatu daerah dan kamu herada padanya. maka
jangan kamu kcluar, imtuk lari daripadanva’-' (II.
Umar r.a. bergcmhira dengan dcmikian dan mcnuiii Allah la'ala. Karena
sesuai dengan pcndapatnya. Dan ia kembali dari Ai-Jabiali bcrsama orang
banyak.
Jadi, bagaimana sepakatnya para shahabai semuanya mcninggalkan lawak-
kal dan tawakkal itu maqam yang tertinggi. jikalau ada yang seperri ini
termasuk syarat tawakkal?

Kalau anda bertanya: "Maka mengapakah dilarang keluar dari negcri
vang ada padanya penvakit kolera? Sebab kolera. meniirui ilmu ketabiban
itu udara. Dan yang paling jelas dari jalan berobal iu, iaiah lari dari yang
mendatangkan melaral. Dan udara itu vang mcndatangkan mdar.it. Maka
mengapakah tidak diberikan keringanan padanya?".
Ketahuilah, bahwa liada perbedaan pendapat. tentang lari dari yang nien-
datangkan melarat itu tidak dilarang. Karena berbekam dan bcrbeiik itu
lari dari yang mendatangkan melarat. Dan meninggalkan tawakkal pada
contoh-contoh yang scpcrti ini dipcrbolehkan. Dan ini tidak incnuniiikkan
kepada maksud.
Akan tetapi. yang bcrkekurangan padanya dan ilmu adaiah di sisi Allah
Ta’ala bahwa udara tidak mendatangkan melarat, dari segi mencmui
zahiriah badan (luar badan). Akan tetapi, dari segi herkekalan (tcrus-
menerus) menghirupnya. Maka apabila ada padanya kebusukan dan
sampai kepada paru-paru, jantung dan dalam lipatan perut, niscaya
membekas padanya. disebabkan lamanya menghiriip, Maka tidak lahir
penyakit kolera itu atas zahiriah badan, selain sesudah lamanya membekas
pada batiniah badan,
Maka kcluar dari negeri yang telah berjangkil penyakit wabah kolera itu
biasanya tidak tericpas dari bekas yang telah teguh scbctumnya. Akan
tetapi. diduga terlepas. Maka jadilah ini termasuk jenis yang didugakan.
seperti; jampi. menengok untung dan lainnya. Jikalau sunyiiah makna ini.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abdurrahman bin 'Auf.

4 0 4



niscaya adalah dia itu hertentangan bagi tawakkal. Dan tidaklah terlarang
daripadanya. Akan letapi, dia menjadi terlarang, karena disandarkan
kepadanya unisan yang lain. Yaitu, bahwa jikalau dipcrbolehkan kcluar
bagi oran-orang yang sehat. niscaya tidak tinggal lagi dalam negeri itu.
selain orang-orang sakii yang tdah didudukkan oteh wabah kolera. Maka
hancurlah Mali mcreka dan mcreka kehilangan orang-orang yang mela-
vaftinya. Dan tidak tinggal lagi dalam negeri. orang yang memberikan air
kepada mercka dan yang memberikan makanan. Mereka Icmah daripada
niengcrjiikannya sendiri. Maka adalah yang demikian ilu suatu usaha
membinasakan mercka pada hakikatnya. Kclepasan mcreka itu ditunggu,
sebagaimana kclepasan orang-orang yang sehat itu ditunggu. Maka jikalau
mereka mcnetap lerus (bcrmukim tcrus di situ), niscaya tidaklah kemu-
kiman itu yang memutuskaii dengan mati. Jikalau mcreka kcluar. niscaya
tidaklah keluar itu yang mcmutuskan dengan kclepasan. Dialah yang
mcmutiiskan pada membinasakan yang masih tinggal itu.
Orang muslimin itu seperti gedung yang dikokohkan olch sebahagian akan
sebahagian. Dan orang nui'minin itu seperti satii liibuh. Apabila menga-
duh suatu anggota hadan daripadanya, niscaya terbawa kepadanya ang-
gola-anggota badan lainnya.
Maka inilnh yang bcrkckuraiigan pada kita tentang mcnerangkan sebab
larangan. Dan ini menjadi tcrbalik. pada orang yang tidals datang ke
negeri itu sesudahnya. Maka tidaklah udara mendatangkan bekas pada
b a t i n m e r c k a .

Dan tidak ada ke])erluan dengan penduduk negeri itu kepada mereka.
Ya. jikalau tidak tinggal lagi di negeri itu. selain orang-orang yang lelah
kena wabah kolera dan mercka ini memerlukan kepada orang-orang yang

melayaninya dan datang kepada mereka suatu kaum. maka kadang-
kadang berkekiiranganlah kesukaan masuk di sini. untuk memberi per-
tolongan. Dan tidak dilarang dari masuk. karena itu mendatangkan mc-
laral yang didugakan. alas harapan lertolaknya melarai dari sisanya kaum
muslimin yang lain.
Dengan ini. diseriipakan lari dari wabah kolera pada sebahagian hadits.
dengan lari dari barisan perang. Karena padanya menghancurkan hati
sisanya kaum muslimin yang lain dan mengusahakan pada membinasakan
mereka ( I ) .

Maka inilah hal-hal yang halus! .Siapa yang tidak memperhatikannya dan
mclihat kepada zahiriah Iwdiis dan aisar. niscaya hertentangan padanya
kebanyakan apa yang didengarnya. Kekeliruan orang-orang abid dan
zahid pada yang seperti ini. adalah banyak. Dan kemuliaan dan keutama-
an ilmit itu adalah karena yang demikian.

(1) Hadits penycrupaan lari dari wabah kolera dengan lari dari barisan perang, ditawikan
Ahmad dari 'Aisyah dan dari Jabir dengan isnad dia'if.
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Kalau anda bertanya. bahwa pada meninggalkan berobat ilu ada kelebih-
an. sebagaimana anda sebutkan dahulu. maka mengapakah tidak diting-
galkan oleh Rasulullah s.a.w. daripada berobat. supaya beliau memper-
o l e h k e l e b i h a n ?

Maka kami menjawab. bahwa padanya itu kelebihan. dengan dikaitkan
kepada orang yang banyak dosanya, untuk menutupkannya (menjadi ka-
faratnya). Atau ia takut atas dirinya kedurhakaan sehat-wal'afial dan ke-
kerasan nafsii-syahwat. Atau ia memerlukan kepada apa, yang diperingat-
kannya oleh mati, karena kerasnya kelalaian. Atau ia memerlukan kepada
memperoleh pahaia orang-orang yang bersabar, karena keteledorannya
dari maqam orang-orang yang ridla dan tawakkal. Atau singkat pandang-
an mata-hatinya daripada melihat, kepada apa yang disimpan oleh Allah
Ta'ala dalam obat-obat. daripada manfaat-manfaat yang halus. Sehingga
menjadi pada pihaknya itu yang didugakan. seperti jampi. Atau adalah
kesibukannya dengan keadaannya sendiri. yang mencegahnya daripada
berobat. Dan adalah berobatnya itu menyibukkannya dari keadaannya
sendiri. karena kelemahannya daripada mengumpulkan di antara dua ke-
s i b u k k a n i t u .

Maka kepada makna-makna inilah kembaii hal-hal yang mematingkan.
pada meninggalkan berobat. Setiap yang demikian itu kesempurnaan, de¬
ngan dikaitkan kepada sebahagian makhluk dan kekurangan dengan di¬
kaitkan kepada darajat Rasulullah s.a.w. Bahkan. adalah maqamnya
s.a.w. itu yang tertinggi dari maqam-maqam ini seluruhnya. Karena
adalah hal-keadaannya menghendaki bahwa ada penyaksiantiya itu sama-
rata. ketika adanya sebab-sebab dan ketika tiada keadaannya. Maka
sesungguhnya tidak ada baginya perhatian pada hal-ihwal. selain kepada
Yang Menyebabkan sebab-sebab. Dan siapa yang ini maqamnya. niscaya
tidaklah sebab-sebab itu mendatangkan mclarat kepadanya. Sebagaimana
keinginan kepada harta itu suatu kekurangan. Dan kebencian kepada
harta itu suatu ke-tidak-senangan baginya. Jikalau adalah itu suatu ke¬
sempurnaan, maka dia juga suatu kekurangan. dengan dikaitkan kepada
orang. yang sama padanya, adanya harta dan tidak adanya. Maka sama-
nya batu dan emas itu lebih sempurna daripada lari dari emas. Tidak dari
batu. Adalah hal-ihwalnya Nabi s.a.w.. sama padanya lumpur dan emas.
Nabi s.a.w. tidak menahan (memiliki) barang tersebut. untuk mengajar-
kan manusia maqam zuhud. Bahwa maqam itu adalah penghabisan keku-
atan mereka. Tidak. karena takutnya Nabi s.a.w. atas dirinya. padn me¬
nahan emas itu. Bahwa Nabi s.a.w. di tingkai yang tertinggi. daripada ia
ditipu oleh dunia. Telah dibawa kepadanya perbendaharaan bumi. maka
ia enggan menerimanya (I). Maka seperti demikian Juga. sama padanya

(1) Hadics ini telah diierangkan dahulu.
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s.a.w. disertai scbab-sebab dan ditinggalkan sebab-sebab, bagi penyaksian
yang seperti ini.
Bahwa ia tidak meninggalkan memakai obat, karena berlaku atas Sunnah
Allah Ta’ala dan mcmudahkan bagi ummatnya, pada apa, yang tersentuh
hajal mereka kepadanya. serta tak ada melarat padanya. Lain halnya
dengan pemasukan harta-benda. Bahwa yang demikian itu bcsar mclarat-
nya. Benar. berobat itu tidak mendatangkan melarat, selain dari segi
mcmandang obat itu mendatangkan manfaat, tidak Yang Menjadikan
obat. Ini adalah dilarang. Dari segi. bahwa yang dimaksudkan. iaiah ke-
sehatan, untuk memperoleh pertolongan dengan kesehatan itu atas per-
buaian-pcrbuatan maksiat. Dan yang demikian itu dilarang. Orang mu-
min pada kebanyakan hal. lidaklah bermaksud yang demikian. Seorang
mu’min tidak melihat obat itu mendatangkan manfaat oleh obat itu sendi-
ri. Akan letapi. dari segi bahwa obat itu dijadikan oleh Allah Ta’ala sebab
kemanfaatan. Scbagaimana ia tidak melihat air itu menghilangkan haus
dan roti itu mengcnyangkan. Maka berobat tentang maksudnya itu adalah
seperti hukum berusaha. Bahwa jikalau ia berusaha untuk memperoleh
pertolongan kepada tha'at atau kepada maksiat. niscaya adalah baginya
hukumnya. Dan jikalau ia berusaha untuk memperoleh kenikmatan yang
diperolchkan, maka baginya hukumnya.
Maka jelaslah dengan pengertian-pengertian yang telah kami bentangkan
itu. bahwa meninggalkan berobat, kadang-kadang adalah lebih utama
pada sebaliagian hal-keadaan. Bahwa berobat kadang-kadang adalah lebih
utama pada sebahagian keadaan. Bahwa yang demikian itu berbeda
dengan berbedanya keadaan, orang dan niat. Bahwa salah satu dari ber-
buat dan meninggalkan berbuat. tidaklah menjadi syarat pada tawakkal,
selain meninggalkan yang didugakan. seperti: berobat dengan besi panas
dan jampi. Bahwa yang demikian itu mendalami pada pengaturan, yang
tidak layak dengan orang-orang yang bertawakkal.

PENJELASAN: hal-ihwal orang-orang yang bertawakkal, pada melahir-
kan sakit dan menyembunyikannya.

Ketahuilah, bahwa menyembunyikan sakit. menyembunyikan kemiskinan
dan bermacam-macam percobaan itu adalah sebahagian dari gudang-
gudang kebajikan. Dan itu adalah lermasuk maqam yang lebih tinggi.
Karena ridia dengan hukum Allah dan sabar atas percobaan-NYA itu a<la-
lah rnu'amalah anlara dia dan Allah ’Azza wa Jalla. Maka menyembunyi¬

kannya itu lebih menyelamatkan dari segala bahaya. Bersama dengan itu,
maka melahirkannya liada mengapa, apabila shah (benar) niat dan
maksud padanya. Maksud-maksud melahirkan itu tiga:
Pertama: bahwa ada maksudnya itu berobat. Maka ia memerlukan kepada
menyebutkannya kepada tabib (dokter). Maka disebutkannya penyakit
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itu. tidak dalam bentuk mengadu, akan fetapi dalam bentuk menceriiera-
kan, akan apa yang teiah tampak atas dirinya dari Qudrah (kekuasaan)
A l l a h Ta ' a l a .

Adalah Bisyr menyifatkan kepada Abdurrahman yang menjadi tabib. akan
segala penyakitnya. Adalah Ahmad bin Hanbal menceriterakan penyakit-
penyakit yang didapatinya. la mengatakan; "Bahwa aku menyifatkan
qudrah Allah Ta’ala padaku”.
Kedua: bahwa ia menyifatkan bagi bukan tabib. Dan dia termasuk orang
yang diikuti orang lain. Dan dia orang yang mantap pada ma'rifah. Maka
ia maksudkan daripada menyebutkan itu, supaya orang mempelajari dari-
padanya akan kebagusan sabar pada sakit. Bahkan kebagusan syukur.
b a h w a i a m e l a h i r k a n . b a h w a i a m e l i h a t s a k i t i i u s u a t u n i k m a t . M a k a i a

bersyukur kepada nikmat itu. Lalu ia mempcrkalakan dengan sakit itu.
sebagaimana ia mcmpcrkatakan dengan nikmat.
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Apabila orang sakit itu memuji Allah
Ta’ala dan bersyukur kepadaNYA. kemudian ia menyebutkan penyakit-
penyakitnya. niscaya tidaklah yang demikian itu mengadu.
Ketiga: bahwa ia melahirkan dengan yang demikian itu. akan kelcmah-
annya dan kehajatannya kepada Allah Ta’ala. Yang demikian itu bagus.
dari orang yang layak dengan dia. kekualan dan keberanian. Dan men-
jauhkan daripadanya keiemahan. Sebagaimana diriwayaikan. bahwa di-
tanyakan kepada Ali tentang sakilnya; "Bagaimana anda?".
Ali r.a. menjawab: ’’Dengan t idak baik”.
Lalu mereka pandang-memandang sesamanya. seakan-akan mereka tidak
senang atas jawaban Ali r.a. iiu. Mereka menyangka bahwa jawaban itu
mengadu. Lalu Ali r.a. berkata: ”Aku memaksakan kekuatan dan kesa-
baran kepada Allah".
Ali r.a. ingin melahirkan keiemahan dan kejahatan. serta diketahui pada-
nya kekuatan dan kctckunaii. Ia berkesopanan dengan kesopanan yang
diajarkan Nabi s.a.w. kepadanya. di mana Ali r.a. itu sakit. lalu didengar
o l e h N a b i s . a . w . b a h w a A l i r . a . i t u b e r d o ’ a : " W a h a i A l l a h . T u h a n k u !

Jadikanlah aku ini bersabar ata.s percobaan!’’.
Nabi s.a.w. lalu hersabda kepada Ali r.a.:

\

(La qad sa-altal-laaha ta-’aalal-balaa-a fa-salil-laahal-'aafiata).
Artinya: "Engkau teiah meminta pada Allah Ta'ala akan percobaan.
Maka mintalah pada Allah akan sehat-wal’afiat!” (I).
Maka dengan niat-niat ini. diperbolehkan menyebutkan sakit. Sesungguh-

(1) Teiah diterangkan hadits ini pada "Kiiab Shabar".
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nya disyaratkan yang demikian, karena menyebutkannya itu mengadu.
Dan mengadu dari Allah Ta’ala itu haram.
Sebagaimana aku lelah sebutkan, pada mengharamkan mcminta-minta
atas orang miskin, selain. disebabkan darurat.
Jadilah mclahirkan iiu mengadu, dengan karinah kemarahan dan melahir-
kan ketidak'Senangan bagi perbuatan Allah Ta'ala. Kalau lerlepas dari
karinah kemarahan dan dari niat-niat yang telah kami sebutkan, maka
lidak disifatkan dengan pcngharaman. Akan tctapi, dihukumkan padanya.
dengan yang Icbih utama meninggalkannya. Karena itu kadang-kadang
mendugakan akan mengadu. Dan karena kadang-kadang ada padanya
berbuat-buat dan penambahan pada sifat atas yang ada dari sebab karena-
nya. Dan orang yang meninggalkan berobat. karena tawakkal. maka tiada
cara baginya untuk melahirkan. Karena bersenang-senang kcpada obat itu
lebih utama dari bersenang-senang kepada dikenal orang. Sebahagian
mereka bcrkata: "Siapa yang menyiarkan, niscaya dia tidak sabar”. Dan
dikatakan tentang makna firman Allah Ta'ala:

b - V y _ t o - " —

(Fa shabrun jamiilun).
Artinya: "Maka kesabaran yang baik itulah". S. Yusuf, aval 83.
lalah. yang tak ada mengadu padanya.
Ditanyakan kepada Nabi Ya’qub a.s.: "Apakah yang menghilangkan
penglihatan engkau?".
Nabi Ya’qub a.s. menjawab: "Berlalunya masa dan lamanya kegundah-
a n " .

Maka Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Nabi'Ya’qub a.s.: ’’AKU
habiskan pengaduan-KU kepada hamba-hamba-KU’’.
Nabi Ya’qub a.s. berdo’a: "Wahai Tuhanku! Aku bcrtobat kepada-MU!’’.
Diriwayalkan dari Thawus dan Mujahid, bahwa keduanya mcngatakan:
"Dituliskan atas orang yang sakit, akan pengaduhannya dalam sakitnya".
Mereka itu tidak menyukai akan pengaduhan karena sakit. Karena yang
demikian itu melahirkan makna yang menghcndaki mengadu. Sehingga
dikatakan: "Tiada diperoleh oleh Iblis kiranya ia dikuiuk olch Allah dari
nabi Ayyub a.s.. selain pengaduhannya dalam sakitnya".
Maka dijadikan pengaduhan itu keberuniungan Iblis dari nabi Ayyub a.s.
Tersebut pada hadits:

o : >
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Odzaa maridlal-’abdu-auhal-laahu ta-’aalaa ilal-malakainin-dhuraa maa
yaquulu li-'uwwaadihi, fa in hamidal-laaha wa-als-naa bi khairin da*’awaa
lahu. wa in syakaa wa dzakara syarran qalaa kadzaa-lika takuunu).
Artinya: "Apabila sakit seorang hamba. maka Aliah Ta’ala mewahyukan
kepada dua malaikat: "Perhatikanlah, apa yang dikatakan orang sakit itu
kepada pengunjung-pengunjungnyal".
Kalau ia mcmuji Allah dan mengucapkan pujian dengan kebajikan, nis-
cava kcdua malaikat itu berdo’a baginya. Dan kalau ia mengadu dan
menyebulkan yang tidak baik. niscaya kedua malaikat itu mengatakan:
“Scperti demikianlah adanya engkau” (1).
Sebahagian hamba Allah tidak suka mcngunjungi orang sakit. karena
takut orang sakit itu nanti mengadu. Dan takut berlebihan pada pem-
bicaraan. Sebahagian mereka apabila sakit, lalu mcnguncikan pintu ru-
mahnya. Maka tiada seorang pun yang masuk ke tempainya sampai ia
sembuh. l.alu ia keluar kepada mereka. Di antara mereka itu yang demi-
kian. iaiah: Fudlail. Wahib dan Bisyr. Fudlail mengatakan: "Aku ingin
bahwa aku sakit. tanpa ada yang berkunjung".
Fudlail mengatakan pula: ”Aku tidak benci kepada penyakit. selain
karena orang-orang yang berkunjung”.
K i r a n v a A l l a h m e r i d l a i F u d l a i l d a n m e r e k a s e k a l i a n .

Sempurnalah sudah Kitab Tauhid Dan Tawakkal dengan pertolongan
Allah dan kebagusan taufiq-NYA. Akan diiringi insya Alihu Ta'ala oleh
Kiuih Kasih-savang, Hindu. Jinak Hari dan Ridla.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meneurahkan laufiq!

(1) Dirawikan Ad-Daraquth-m dari Abu Hurairah.
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KITAB KASIH-SAYANC. RINDU. JINAK-HATI DAN RIDLA

Yaiiu: kiiab keenam dari "Rubu’ Yang Melepaskan"
dari "Kiiab Ihya' ‘Ulumiddin".

Scgala pujian bagi Allah yang membersihkan hali para wali-NYA dari
berpaling kepada kcclokan dunia dan kekayaannya. Kemudian lA meng-
ikhlas-kan hati mereka untuk berhenti di a»as permadani Kemuliaan-
NYA. Kemudian. lA menjadi lerang bagi mereka, dengan asma-NYA
dan sifat'NYA. sehingga menjadi cemerlang dengan nur ma’rifah-NYA.
Kemudian lA menyingkapkan bagi mereka, dari keagungan Wajah-NYA,
sehingga (erbakar dengan api l;asih-sayang-NYA. Kemudian, lA terhijab
(lerdinding) daripadanya dengan hakikat keagungan-NYA, sehingga hati
para waii itu heran dalam lapangan luas keagungan dan kebesaran-NYA.
Maka setiap kali hati para wali itu (ergerak untuk memperhatikan hakikat
keagungan, niscaya diliputi dari kedahsyatan, oleh yang berlumuran debu
pada wajah aka! dan mata-hatinya. Dan setiap kali hati para wali itu ber-
cita-cita dengan berpaling dalam keadaan putus-asa, niscaya daiang pang-
gilan dari khemah keelokan: "Sabar, hai yang berputus asa dari pada
mencapai Al-Haqq. disebabkan kebodohan dan kescgcraannyal”.
Maka teruslah hati para wali itu di antara menolak dan menerima,
menahan dan sampai, tenggelam dalam lautan ma’rifah-NYA dan terbakar
dengan api kasih-sayang-NYA.
Shalawat kepada Muhammad, kesudahan nabi-nabi dengan sempuma
kenabiannya. Dan kepada kcluarga dan para shahabatnya. penghulu ma-
nusia dan imam-imamnya. panglima kebenaran dan yang menggenggam-
kannya. Anugerahilah kesejahteraan yang banyak!
Ada pun kemudian. maka sesungguhnya kasih-sayang (mencintai) akan
Allah, adalah tujuan yang paling jauh dari maqam-maqam yang ingin di-
capai dan ketinggian yang tertinggi dari darajat-darajat. Tidak ada sesu-
dah mempcroleh kasih-sayang, suatu maqam pun lagi. selain dari buah
dari buah-buahannya dan ikutan dari pengikut-pengikutnya. Seperti:
rindu, jinak hati, ridla dan sifat-sifat lain yang searah dengan itu. Dan
tidak ada suatu maqam pun sebelum kasih-sayang itu, selain adalah men¬
jadi pendahuluan dari pendahuluan-pendahuluannya. Seperti: tobat, sabar,
z u h u d d a n I a i n - l a i n .

Maqam-maqam yang lain, jikalau sukar adanya, maka tidaklah kosong
hati dari iman dengan kemungkinannya. Ada pun mencintai Allah Ta'ala,
maka sulitlah keimanan dengan mencintai itu. Sehingga sebahagian ulama
memungkiri kemungkinannya. Dan mengatakan: tak ada makna baginya,
selain rajin mengerjakan tha’at kepada Allah Ta’ala. Ada pun hakikat
kasih-sayang (mencintai) maka itu mustahil. selain bersama sejenis dan
secon toh .
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Manakala mereka menenfang (memungkiri) akan kasih-sayang, niscaya
mereka memungkiri akan kejinakan-hati dan kerinduan. kelazatan muna-
jah dan hal-hal lain yang harus bagi kasih-sayang dan yang mengikulinya.
Dan lak boleh tidak. daripada menyingkapkan tutup dari persoalan ini.
Kami akan menyebutkan dalam Kitah ini, penjetasan dalil-dalil Syara’
mengenai kasih-sayang. Kemudian penjelasan hakikatnya dan srhah-.sehah-
nya. Kemudian. penjelasan bahwa tiada yang berhak untuk dicintai, sc-.lain
Allah Ta’ala. Kemudian. penjelasan bahwa kelazatan yang tcrbesar. ialah;
kelazatan memandang Wajah Allah Ta’ala. Kemudian. penjelasan sebab
kelebihan kelazatan memandang di akhirat. atas ma'rifah di dunia. Kemu¬
dian. penjelasan sebab-sebab yang menguatkan kecintaan kepada Allah
Ta’ala. Kemudian, penjelasan sebab pada berlebih-kurangnya manusia
tentang kecintaan. Kemudian. penjelasan sebab tentang singkatnya pema
human dari hal ma’rifah kepada Allah Ta’ala. Kemudian. penjelasan mak-
na rindii. Kemudian. penjelasan kecintaan Allah Ta’ala kepada hamba.
Kemudian. pembicaraan mengenai (anda-tanda kecintaan hamba kepada
Allah Ta’ala. Kemudian. penjelasan makna kejinakan hati dengan Allah
Ta’ala. Kemudian. penjelasan makna menghampar tentang kejinakan-hati.
Kemudian, pembicaraan tentang makna ridia dan penjelasan kcuiamaan-
nva. Kemudian, penjelasan hakikat ridia. Kemudian, penjelasan, bahwa
do’a dan kebencian kepada perbiiatan-perhuatan maksiat itu tiada ber-
lawanan. Demikian juga. lari dari perbiiatan-perbuatan maksiat. Kemu¬
dian. penjelasan ceritera-ceritera dan ucapan-ucapan yang berccrai-berai
bagi orang-orang yang mcncintaiNYA.
Inilah semua penjelasan bagi Kitab ini

PENJELASAN: dalil-dalil syara' reniang kecintaan hamba kepada Allah
Ta ' a l o .

Ketahuilah. bahwa ummat itu sepakat. bahwa mencintai Allah Ta'ala dan
RasuINva s.a.w. itu wajib. Dan bagaimana diwajibkan apa yang tidak ada
wujudnya? Bagaimana ditafsirkan kecintaan dengan tha'at dan tha’at itu
mengikuti kecintaan dan buahnya?
Maka tidak boleh tidak, didahulukan penjelasan tentang kecintaan itu.
Kemudian. sesudah itu manusia akan mentha’ati siapa yang dicintainya.
Ditunjukkan kepada adanya kecintaan kepada Allah Ta’ala. olch firman-
N YA ’ A z z a w a J a i l a :

(Yuhibbuhum wa yuhibbuu-nahu).
Artinya: ”IA mencintai mereka dan mereka pun mencintai-NYA”. S. Ai-
Maidah, ayat 54.
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Dan firman Al lah Ta’ala:

\ ' \ 0

(Wal-laclziina-aamanuu asyaddu hubban lil-laahi).
Artinva; "Orang-nrang yang heriman itu sangat cinia kepada Allah". S.
Al-Baqarah. aval 165.

mcnunjukkan (dalil) atas adanya kecinlaan dan adanya berlebih-
kiirang pada kccintaan itu.
Rasiiliillah s.a.w. menjadikan kecintaan kepada Allah termasuk sebaha-
eian dari syarat iman. pada banyak hadits. Karena Abu Razin Al- Uqaili
hertanva: "Ya Rasulullah' Apakah iman itu?".
Rasiiliillah s.a.w. menjawab: "Babwa adalah Allah dan Rasul-Nya lebih
kamu cintai dari yang lain" (1).
Tcrsebiit pada hadits yang lain:

I t u

ahadukum hattaa yakminal-laahu wa rasuuluhii ahahba(La. i vu ‘ -min i i
ilaihi mim-maa siwaa-humaa).

Artinya: "Tiada beriman seorang kamu. scbelum adanya Allah dan Rasul-
Nva itu lebih dicintainya dari yang lain" (2).
Tcrsebul pada hadits yang lain;

^ A■<. y>: ^f/

(l,aa yu'-minul-'abdii hattaa akuuna ahabba ilaihi min ahlihi wa maalih
wiin-naasi aima-'i in),

Artinya: "Tiada beriman seorang hamba. sebelum adalah akii lebih di-
ciniainyn dari isterinya. hartanya dan mamisia semuanya" (3).
P a d a s u a l u r i w a v a t :

!

(Wa min nafsihi).

Artinva: "Dan dari dirinya sendiri".
Bagaimana? Dan Allah Ta'ala berfirman:

(1) Dirawikan Ahmad dan pada awal hadits ini ada tambahan.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.
(3) Dirawikan A!-Bukhari dan Muslim dari Anas.
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(Oul in kaana aa-baa-ukum wa-abnaa-ukum wa-ikh-waanukum wa-azwaa-

jukum wa-’asyii-raUikum wa-amwaalu-niq-taraf-iumuuha wa tijaa-ralun
takh-syauna kasaadahaa wa masaakinu tar-dlau-nahaa ahabba ilaikum
minal-laahi wa rasuulihi wa jihaadin fii sabiilihi fa-iarabba-shuu hat-iaa
va’-lival-laahu bi-amrihi wal-laahu laa yahdil-qaumal-faj^iqiin).
Ariinya: "Katakan: Kalau bapa-bapamu. anak-anakmu. saudara-saudara-
rmi. isteri-isteriniu. kaum-kcluargamu. kekayaan yang kamu peroleh.
perniagaan vang kamu kuatiri menanggung rugi dan tempat tinggal yang
kamu sukai; katau semua itu kamu cintai lebih dari Allah dan Rasul-Nya

dan dari bcrjuang di jalan Allah. lunggulah sampai Allah mendatangkan
pcnniah-Nva. Dan Allah lidak memberikan petunjuk kepada kaum yang
fasik”. S. At-Taiibah. ayat 24.
Susungguhnya Allah mcmpcriakukan yang demikian, dalam pcmbentang-
an memberi takul dan penantangan. Dan Rasulullah s.a.w. menyuruh
dcngan mencintai. dcngan sabdanya:

1\

* y ' !
J

(Ahihhul-laaha limaa yagh-dzuukum bihi min ni'-matin wa-ahibbuu-nii ti-
hubbil-laahi iy-yaaya).
Artinya: "Cintailah Allah, karcna lA memberi makan kamu dari ni’mat!
Dan cintailah aku. karcna Allah mencintai aku!" (1).

Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki berkata: ”Ya RasuluUah! Bahwa
a k u m e n c i n t a i m u ” .

Beliau lalu menjawab:
✓ e

(Ista-’idda lil-faqri).
Aninya: "Bersedialah untuk miskinl”.
Orang itu lalu mengatakan lagi; ’’Bahwa aku mencintai Allah Ta’ala”.

(1) Dirawikan At-Tirnikizi dari Ibmi Abbas.
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Maka Nabi s.a.w. menjawab:

(Ista*’idda lil-balaa-i).
Artinya: ’’Bersedialah untuk menghadapi percobaan!” (1).
Diriwayatkan dari Umar r.a. yang mengatakan: "Nabi s.a.w. mcmandang
kepada Mash-’ab bin Umair, dengan menghadap kepadanya. Dan pada
Mash-’ab ada kulit kibasy, yang telah dibuatnya scperti ikat pinggang.
Nabi s.a.w. lain bersabda:

A

(Un-dhuruu ilaa haa-dzar-rajulil-iadzii nawwaral-laahu qalbahu, la qad ra-
aituhu baina aba-waihi yagh-dzuwaa-nihi bi-ath-yabith-tha-’aami wasy-
syaraabi, fa da-'aahu hubbul-laahi wa rasuu-lihi ilaa maa Jarauna).
Artinya: ’’Lihatlah kepada laki-laki ini, yang telah dicurahkan nur (caha-
ya) oleh Allah ke dalam hatinya. Aku telah melihalnya di antara ibu-
bapanya, yang memberikannya makanan dengan makanan dan minuman
yang Icbih baik. Maka ia dipanggil oleh kecintaan kepada Allah dan Ra-
sul-Nya. kepada apa yang kamu melihatnya” (2).
Pada hadits masyhur, tersebut, bahwa nabi Ibrahim a.s. mengatakan ke¬
pada Malakul-maut, ketika datang kepadanya untuk mengambil nyawa-
nya: "Adakah engkau melihat Yang Dicintai (Allah) mematikan yang
dicintaiNya (Ibrahim)?”.
Maka Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada nabi Ibrahim a.s.; ’’Ada¬
kah engkau melihat Yang Mcncintai itu tidak suka akan bertcmu dengan
yang dicintaiNya?”.
Maka nabi Ibrahim a.s. berkata; ”Hai Malakul-maut! Sekarang maka
ambillah nyawa itu!”.
Ini tidak akan diperoleh, selain oleh hamba yang mencinlai Allah dengan
seluruh hatinya. Maka apabila ia mcngetahui bahwa mati itu adalah sebab
bertcmu (dengan Allah), niscaya tergeraklah hatinya kepadaNya. Dan tak
ada baginya yang dicintai, selain daripadaNya. Sehingga ia berpaling ke¬
pada yang lain itu.

(1) Dirawikan Al-Hrmidzi dari Abdullah bin Magh-fal.
(2) Dirawikan Abu Na’im dengan isnad hasan.
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Nabi kita s.a.w. membaca dalam do’anya;

« ! /

hubba man-ahabba-ka wa hubba maa(Allaahum-mar-zuqnii hubbaka wa
yLqar-ribunii ilaa hubbika waj-’al hubbaka ahabba ilayya minal-maa-il-
baaridi).
Artinya; ’’Wahai Allah, Tuhanku! Anugerahilah aku mencintai Engkau.
mencintai orang yang mencintai Engkau dan mencintai apa yang mende-
katkan aku kepada mencintai Engkau! Jadikanlah kecintaan kepada Eng¬
kau itu yang lebih aku cintai dan air dingin!” (1).
Seorang Arab desa datang kepada Nabi s.a.w., seraya bertanya: ”Ya Ra-
sulullah! Kapan kiamat?”.
Nabi s.a.w. menjawab; "Apa yang telah engkau sediakan bagi kiamat
i t u ? ” .

Arab desa itu menjawab: "Tiada aku sediakan untuk kiamat itu, banyak-
nya shalat dan puasa. Hanya. aku mencintai Allah dan Rasul-Nya".
Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda;

(Al-mar-u ma’a man ahabba).
Artinya; "Manusia itu bersama orang yang dicintainya” (2).
Anas berkata: "Tidaklah aku melihat kaum musitmin yang bergembira
dengan sesuatu sesudah Islam, sebagaimana gembiranya mereka dengan
hadits di atas ini”.

Abubakar Siddik r.a. berkata; ’’Barangsiapa merasa dari muminya ke¬
cintaan kepada Allah Ta’ala, niscaya yang demikian itu menyibukkannya
daripada mencari dunia dan mengliarkan hatinya dari semua manusia”.
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Barangsiapa mengenal Tuhannya, niscaya
ia mencintaiNya dan barangsiapa mengenal dunia, niscaya ia zuhud pada
dunia. Orang mu’min itu lidak bermain-main, sehingga ia lalai. Maka apa-
bila ia bertafakkur, niscaya ia gundah hati”.
Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: ’’Sesungguhnya dari makhluk Allah itu
ada makhluk, yang tidak disibukkan mereka oleh sorga dan apa yang ada
di dalam sorga dari bermacam nikmat. Maka bagaimana mereka menjadi
sibuk dengan dunia?".
Diriwayatkan, bahwa Isa a.s. lalu pada tiga orang. yang telah kurus ba-
dannya dan berobah wama mukanya. la lalu bertanya kepada orang tiga
(1) Dlrawikan Abu Na'im dari Abud-Darda’.
(2) Dirawikan A!-Bukhari dan Muslim dari Anas.

4 1 6



itu: ’’Apakah yang menyampaikan kamu kepada apa yang aku lihat?”.
Mereka itu menjawab; ’Takut dari neraka”.
Nabi Isa a.s. lalu berkata: ’’Menjadi hak atas Allah bahwa meng-aman-
kan orang yang takut”.
Kemudian, nabi Isa a.s. mdewati mereka yang tiga tadi, kepada tiga yang
lain. Tiba-tiba dijumpainya mereka lebih sangat kurus dan berobah warna
mukanya. Lalu ia bertanya: "Apakah yang menyampaikan kamu kepada
apa yang aku lihat?”.
Mereka itu menjawab; ’’Rindu kepada sorga”.
Isa a.s. lalu menjawab: "Menjadi hak atas Allah, bahwa memberikan ke¬
pada kamu, apa yang kamu harapkan”.
Kemudian, nabi Isa a.s. melewati mereka yang tiga ini, kepada tiga yang
lain. Tiba-tiba dijumpainya mereka itu, lebih lagi kurus dan berobah
wama mukanya. Seakan-akan pada muka mereka, menampak nur (caha-
ya). Lalu Nabi Isa a.s. bertanya: "Apakah yang menyampaikan kamu
kepada apa yang aku lihat?".
Mereka menjawab: "Kami mencintai Allah ’Azza wa Jalia”.
Nabi Isa a.s. lalu berkata: "Kamu orang muqarabbin! Kamu orang muqar-
rabin! Kamu orang muqarrabin (orang yang dekai dengan Allah)!".
Abdul-wahid bin Zaid berkata: "Aku lalu dekat orang yang berdiri pada
salju (es di musim dingin). Lalu aku bertanya; "Apakah engkau tidak
merasa dingin?”.
Orang itu menjawab: "Siapa yang disibukkan oleh kecintaan kepada Al¬
lah, niscaya ia tidak merasa dingin”.
Dari Sirri As-Saqathi, yang mengatakan: "Segala ummat pada hari kiamat
dipanggil dengan nabi-nabinya. Maka dikatakan: "Hai ummat Musa! Hai
ummat Isa! Hai ummat Muhammad! Yang tidak mencintai Allah Ta’ala.
Mereka dipanggil: "Hai wali-wali Allah! Marilah kepada Allah Yang
Mahasud! Hampirlah hati mereka itu tercabut karena gembira”.
Haram bin Hayyan berkata; "Orang mu’min, apabila mengenal Tuhannya
'Azza wa Jalia, niscaya mencintai-Nya. Apabila mencintai-Nya, niscaya
menghadap kepada-Nya. Apabila mendapai kemanisan menghadap ke-
pada-Nya, niscaya ia tidak memandang kepada dunia, dengan mata naf-
su-syahwat. Dan tidak ia memandang kepada akhirat dengan mata lesu.
Kemanisan menghadap itu menyusahkannya di dunia dan menycnangkan-
nya di akhirat".
Yahya bin Ma’adz berkata; "Kema’afannya menghabiskan dosa, maka
bagaimana ke-ridla-annya? Ke-ridla-annya menghabiskan angan-angan,
maka bagaimana kecintaannya? Kecintaannya mendahsyatkan akal, maka
bagaimana kasih-sayangnya? Kasih-sayangnya melupakan yang kurang
dari itu, maka bagaimana kelemah-lembutannya?”.
Terdapat pada sebahagian kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul:
"Hai hamba-Ku! Hak engkau bagi engkau itu mencintai. Maka dengan
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hak-Ku kepada engkau, adalah engkau mencintai Aku!”.
Yahya bin Ma'adz berkata: ’’Seberat biji sawi dari kecintaan itu lebih aku
sukai dari ibadah tujuhpuluh tahun, tanpa kecintaan”.
Yahya bin Ma'adz berkata lagi; ”Hai Tuhanku! Bahwa aku menetap di
halaman Engkau, sibuk dengan pujian yang kedl kepada Engkau. Engkau
ambil aku kepada Engkau. Engkau pakaikan aku pakaian dengan ma’rifah
kepada Engkau. Engkau mungkinkan aku dari kelemah-lembutan Engkau.
Engkau pindahkan aku dalam segala hal. Engkau balik-batikkan aku
dalam segala amal-perbuatan dengan tertutup, tobat, zuhud, rindu, ridla
dan kecintaan. Engkau berikan aku minum dari kolam Engkau, Engkau
biarkan aku dalam kebun Engkau, yang mengikuti perintah Engkau, yang
tergantung oleh kasih-sayang dengan firman Engkau dan bagi apa yang
telah keluarlah kumisku dan telah tampaklah keberuntunganku. Maka
bagaimana aku berpaling pada hari ini dari Engkau dalam keadaan besar
dan telah Engkau sediakan ini dari Engkau dalam keadaan kecil? Maka
bagiku, tiada tinggal lagi di keliling Engkau, gerakan yang tersembunyi.
Dan dengan tunduk kepada Engkau, tiada tinggal lagi suara yang tiada
terang. Karena aku itu mencintai. Setiap yang mencintai itu tergantung
dengan kasih-sayang kepada kecintaannya. Dan terpaling dari bukan ke-
cintaannya.
Telah datang hadits-hadits dan atsar-atsar mengenai kecintaan kepada
Allah Ta'ala, yang tidak masuk dalam hinggaan orang yang menghingga-
kan. Dan yang demikian itu hal yang jelas. Yang kabur ialah pada me-
mastikan maknanya. Maka hendaklah kita menggunakan tenaga dengan
yang demikian!

PENJELASAN: hakikat kasih-sayang dan sebab-sebabnya dan pemastian
makna kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala.

Ketahuilah kiranya, bahwa yang dicari dari pasal ini, tidak akan tersing-
kap, selain dengan mengetahui hakikat kecintaan, tentang dirinya kecin¬
taan itu. Kemudian, mengetahui syarat-syaratnya dan sebab-sebabnya.
Kemudian, sesudah itu memperhatikan pada pemastian maknanya terha-
dap Allah Ta'ala.
Maka yang pertama, yang sayogianya bahwa dipastikan, ialah tidak akan
tergambar kecintaan, selain sesudah ma'-rifah (dikenali) dan idrak (dike-
lahui). Karena manusia itu tidak mencintai, selain apa yang dikenalnya.
Dan karena demikianlah, tiada akan tergambar, bahwa barang beku ber-
sifat dengan kecintaan. Akan tetapi, kecintaan itu termasuk khasiat (sifat
khas) bagi yang hidup, yang mengetahui. Kemudian hal-bal yang diketa-
hui itu dal̂  pembâ giannya, terbagi kepada: yang bersesuaian dengan
tabiat yang mengetahui, yang cocok dan yang enak baginya. Kepada yang
berketiadaan, yang berjaufaan dan yang menyakitinya. Dan kepada yang
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tidak membekaskan padanya dengan menyakitkan dan melazatkan.
Maka setiap apa yang ada pada yang diketahuinya itu kelazatan dan ke-
senangan, niscaya itu dicintai oleh yang mengetahui. Dan apa yang ada
pada yang diketahuinya itu kepedihan, maka itu dibenci oleh yang me¬
ngetahui. Dan yang terlepas dari akibat kepedihan dan kelazatan, maka
tidak disifatkan dengan keadaannya itu dicintai dan tidak disukai.
Jadi, setiap yang enak itu dicintai, pada orang yang menerima keenakan-
nya. Makna keadaannya itu dicintai, bahwa pada tabi’at itu cenderung
kepadanya. Dan makna keadaannya itu dibenci, bahwa pada tabi'at itu
lari daripadanya.
Maka cinta itu ibarat dari kecenderungan tabi’at kepada sesuatu yang
melazatkan. Jikalau kecenderungan itu kokoh dan kuat, niscaya dinama-
kan; asyik (bergantung hati kepadanya). Dan bend itu ibarat dari larinya
tabi'at dari yang memedihkan, yang memayahkan. Apabila benci telah
kuat, niscaya dinamakan: sangat benci (maqtan).
Inilah asal-usul tentang hakikat makna cinta, yang tidak boleh tidak dari-
pada mengenalinya.
Asal-usul kedua, iaiah: bahwa cinta tatkala adanya itu pengikut bagi idrak
dan ma'rifah, niscaya tidak mustahil akan terbagi menurut pembagian
yang di-idrak-kan dan panca-indra. Setiap panca-indra mempunyai idrak,
bagi semacam dari yang di-idrak-kan. Bagi setiap suatu daripadanya,
mempunyai kelazatan pada sebahagian yang di-idrak-kan. Dan bagi tabi¬
’at dengan sebab kelazatan yang demikian, mempunyai kecenderungan
kepadanya, Maka adalah semua yang di-idrak-kan itu menjadi dicintai
pada tabi’at yang sehat. Maka kelazatan mata itu pada melihat, mengeta¬
hui segala yang dilihat, yang cantik dan semua bentuk yang manis, yang
bagus, yang melazatkan, Kelazatan telinga itu pada bunyi-bunyian yang
merdu, yang tertimbang tinggi rendahnya. Kelazatan ciuman itu pada bau-
bauan yang harum, Kelazatan rasa itu pada makanan-makanan. Dan ke¬
lazatan sentuhan itu pada yang lembut dan licin.
Tatkala adalah yang di-idrak-kan dengan panca-indra itu melazatkan, nis¬
caya adalah dia itu dicintai. Artinya: adalah kecenderungan bagi tabi’at
yang sehat kepadanya. Sehingga Rasulullah s.a.w. bersabda:

(Hubbiba ilayya min dun-yakum tsalaa-tsun: ath-thiibu wan-nisaa-u wa ju-
’ila qurratu-’ainii fish-shalaati).
Artinya: ’’Menjadi kecintaan bagiku dari duniamu tiga perkara, yaitu:
bau-bauan, wanita dan dijadikan cahaya mataku pada shalat” (1).

(1) Dirawikan An-Nasa-i dari Anas.
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Dinamakan bau-bauan itu: dicintai. Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa
tak ada bahagian bagi mata dan pendengaran pada bau-bauan itu. Akan
tetapi, bagi ciuman saja. Dan dinamakan wanita itu: dicintai dan tak ada
bahagian pada wanita itu, selain bagi penglihatan dan sentuhan. Tidak
ciuman, rasa dan dengar. Dinamakan shalat itu cahaya-mata dan dijadi-
kannya yang paling dicintai. Dan sebagaimana dimaklumi. bahwa tidaklah
panca-indra itu mendapat keberuntungan dengan shalat, akan tetapi
panca-indra yang ke-enam, yang tempat sangkaannya itu hati, yang tidak
diketahui. selain oleh orang yang mempunyai hati.
Kelazatan panca-indra yang lima itu berkongsi padanya binalang dengan
manusia. Maka jikalau adalah cinta itu terbaias kepada yang di-idrak-kan
dengan panca-indra yang lima, sehingga dikatakan, bahwa Allah Ta’ala itu
tidak ber-idrak dengan panca-indra dan tidak bercontoh pada khayalan,
maka lA tidak mencintai. Jadi, batallah khasiat (sifat khusus) manusia

dan apa yang berbedanya manusia. dari panca-indra yang ke enam, yang
diibaratkan daripadanya, adakalanya: dengan akal alau nur atau hati aiau
dengan apa yang engkau kehendaki dari ibarat-ibarat yang lain, maka ti¬
daklah bersempit-sempit padanya. Dan amat jauhlah dari yang demikian!
Penglihatan mata-hati yang batiniyah itu lebih kuat dari penglihatan zahi-
riyah. Hati itu lebih kuat idraknya dari mata. Keelokan pengcriian-pe-
ngertian yang di-idrak-kan dengan aka! itu lebih besar dari keelokan ben-
tuk-bentuk zahir bagi penglihatan. Maka tidak mustahil adalah kelazatan
hati dengan apa yang di-idrak-kannya dari hal-hal yang mulia, yang ber-
sifat ketuhanan, yang sukar di-idrak-kan oleh panca-indra itu lebih sem-
purna dan lebih bersangatan. Maka adalah kecenderungan tabiat yang
sejahtera dan akal yang sehat kepadanya itu lebih kuat. Tak ada arti bagi
cinta, selain kecenderungan kepada apa. yang pada idrak-nya itu kelazal-
an. Sebagaimana akan datang uraiannya. Jadi, tidaklah dimungkiri akan
kecintaan Allah Ta.'ala, selain orang yang telah duduk bersimpuh pada¬
nya, keteledoran dalam darajat binatang. Maka ia tidak dapai melampaui
sekali-kali idrak panca-indra.
Asal-usul ke tiga, bahwa manusia itu tidak tersembunyi lagi bahwa men¬
cintai diri sendiri- Dan tidak tersembunyi pula, bahwa manusia itu ka-
dang-kadang mencintai orang lain, karena dirinya sendiri. Adakah ter-
gambar, bahwa manusia mencintai orang lain, karena diri orang lain ilu,
tidak karena dirinya sendiri?
Ini termasuk hal yang kadang-kadang sukar alas orang-orang yang lemah.
Sehingga mereka itu menyangka, bahwa tidak tergambar, yang manusia
itu mencintai orang lain, karena diri orang lain itu, selama tidak kembali
dari orang lain itu keuntungan kepada yang mencintai, selain mengetahui
dirinya.
Yang benar, bahwa yang demikian itu tergambar dan ada. Maka marilah
kami terangkan sebab-sebab cinta dan bahagian-bahagiannya:
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Penjelasannya, bahwa kecintaan yang pertama pada setiap yang hidup itu
dirinya dan zatnya sendiri. Makna cintanya kepada dirinya, ialah; bahwa
pada tabi’atnya itu cenderung kepada kekekaian terus adanya, lari dari
tiadanya dan binasanya. Karena yang dicintai dengan tabi'at itu, ialah
yang bersesuaian bagi yang mencintai. Manakah sesuatu yang Icbih sem-
puma kesesuaian, dari dirinya dan kekekaian terus adanya? Manakah
sesuatu yang iebih besar berlawanan dan kelarian baginya, dari tidak ada<
nya dan kebinasaannya?
Maka karena itulah, manusia mencintai kekekaian terus ada dan tidak

menyukai mati dan terbunuh. Tidak karena semata-mata apa yang dita-
kutinya scsudah mati dan tidak karena semata-mata takut dari sakratul-
maut. Akan tetapi, jikalau ia disambar, tanpa ada kcsakitan dan dimati-
kan tanpa pahala dan siksa. niscaya ia tidak ridla dengan yang demikian.
Dan adalah ia tidak menyukai bagi yang demikian. la tidak menyukai
mati dan ketiadaan semata-mata. selain karena penderitaan kepedihan
dalam hidup.
Manakala ia kena percobaan dengan suatu percobaan, maka yang dicin-
tainya. ialah hilangnya percobaan itu. Maka jikalau ia mencintai tidak
ada, niscaya ia tidak mcncintainya. karena itu tidak ada. Akan tetapi. ka¬
rena padanya hilang percobaan.
M a k a b i n a s a d a n t i d a k a d a i t u d i b e n c i k a n . D a n k e k e k a i a n t e r u s a d a i t u

dicintakan. Sebagaimana kekekaian terus ada itu dicinlakan, maka kesem-
purnaan ada itu juga dicintakan. Karena yang kurang itu meniadakan
kesempumaan. Dan kekurangan itu tidak ada, dikaitkan kepada kadar
yang hilang (yang tiada dipercileh). Dan itu kebinasaan, dengan diban-
dingkan kepadanya. Binasa dan tidak ada itu dibencikan pada sifat-sifat
dan kesempumaan ada (wujudj. Sebagaimana dia itu dibencikan pada
pokok zatnya sendiri. Adanya sifat-sifat kesempumaan itu dicintakan. se¬
bagaimana kekekaian pokok adanya itu dicintakan.
Ini adalah gharizah (inslink) pada tabi'at-tabi’at. dengan hukum sunnah
A l l a h Ta ’ a l a :

! y '

(Wa Ian tajida li-sunnalil-laahi labdii-lan).
Artinya; ”Dan tiada akan engkau dapati sunnah Allah itu digantikan”. S.
Al-Ahzab. ayat 62.
Jadi. yang dicintakan yang pertama oleh manusia, ialah zat dirinya. Ke-
mudian. ke.selamatan anggota-anggota badannya. Kemudian hartanya.
anaknya, kaum keluarganya dan teman-lemannya.
Anggota-anggota badan itu dicintai dan keselamatannya dicari. Karena
kesempumaan wujud dan kekekaian wujud itu terictak padanya.
Harta itu dicintai. Karena dia juga alat pada kekekaian wujud dan kc-
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sempurnaannya. Demikian juga sebab-sebab yang lain. Manusia mencintai
segala hal ini, tidak karena bendanya. Akan tetapi, karena keterikatan
keberuntungannya pada kekekalan terus ada dan kesempurnaannya de-
ngan hal-hal tersebut. Sehingga manusia itu mencintai anaknya, walau pun
ia tiada memperoleh keberuntungan daripadanya. Bahkan ia menanggung
kesukaran lantaran anak itu. Karena anak itu akan menggantikannya pada
adanya, sesudah tidak adanya. Maka ada pada kekekalan keturunannya
itu, semacam kekekalan baginya. Maka karena kesangatan cintanya untuk
kekekalan dirinya, ia mencintai kekekalan orang yang berdiri pada tern-
pat kediriannya (yang menggantikannya). Dan seakan-akan orang yang
menggantikannya itu sebahagian daripadanya. Karena ia iemah daripada
mengharap pada kekekalan dirinya untuk seiama-lamanya.
Ya, jikalau disuruh pilih antara ia dibunuh atau anaknya dan tabi’atnya
masih dalam keadaan yang betui, niscaya ia memilih kekekalan dirinya di
atas kekekalan anaknya. Karena kekekalan anaknya itu menyerupai ke-
kekalannya dari suatu segi. Dan tidaklah kekekalan anaknya itu kekekal-
annya yang sebenarnya.
Seperti yang demikian juga, kecintaannya kepada kaum kerabatnya dan
familinya itu kembali kepada kecintaannya, bagi kesempurnaan dirinya
sendiri. la melihat dirinya akan banyak dengan mereka, menjadi kuat
dengan sebab mereka. bertambah etok dengan kesempurnaan mereka.
Bahwa famili, harta dan sebab-sebab yang di luar dirinya, adalah seperti
sayap yang menyempurnakan bagi manusia. Kesempurnaan wujud dan
kekekalannya itu sudah pasti dicintai dengan tabi'at.
Jadi. kecintaan yang pertama pada setiap yang hidup, ialah dirinya, ke¬
sempurnaan dirinya dan kekekalan itu semuanya. Yang tidak disukainya,
ialah lawan yang demikian.
Inilah permulaan dari sebab-sebab itu!
Sebab kedua: berbuat baik kepada orang (al-ihsan). Bahwa manusia itu
adalah budak al-ihsan. Telah menjadi tabi’at manusia mencintai orang
yang berbuat al-ihsan kepadanya dan benci kepada orang yang berbuat
jahat kepadanya. Rasulullah s.a.w. berdo’a:

- - ■

(Allahumma laa taj-’al li faajirin-’alay-ya yadan fa-yuhib-bahu qalbii).
Artinya: ’’Wahai Allah Tuhanku! Jangan Engkau jadikan bagi orang jahat
mempunyai tangan (berpengaruh) atasku, maka ia dicintai oleh hatiku”
(1), sebagai isyarat, bahwa kecintaan hati bagi orang yang berbuat baik itu
suatu keharusan. yang tidak sanggup menolaknya. Yaitu suatu tabi’at dan

(1) Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Ma'adz bin Jabal dengan sanad dla’if.
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filrah (kejadian) manusia, yang tiada jalan kcpada niengobahkannya.
Dengan sebab ini, kadang-kadang mamisia mcncintai orang asing, yang
tiada tali kefamilian dan hubungan di aniaranya dan orang asing tcrscbut.
Dan ini, apabila tclah pasti. maka kcnibali kepada sebab yang periama
i t u -

Bahwa orang yang berbuat al-ihsan itu, ialah orang yang menolong
dengan harta, bantuan dan sebab-sebab yang lain, yang menyampaikan
kepada kckekalan terns adanya, kesempurnaan adanya dan keberhasilan
keuntungan-keuntungan, yang dengan keberuniungan-keberuniungan itu,
tersedialah wujudnya. Hanya, bahwa pcrbedaan, iaiah: anggota-anggota
tubuli manusia itu dicinlakan. karena dengan dia Icrdapal kesempurnaan
wujudnya- Dan itu adalah kesempurnaan itu sendiri yang clicari.
Ada pun orang yang berbuat al-ihsan (al-muhsin), maka tidaklah diu itu
diri kesempurnaan yang dicari. Akan tclapi, kadang-kadang adalah sebab
bagi kesempurnaan. Seperli labib (dokter) yang menjadi sebab pada ke-
kekalan sehainya anggola-anggola badan. Maka diperbedakan di antara
cinta kepada kesehatan dan cinta kepada tabib, yang menjadi sebab ke-
sehalan. Karena kesehatan itu dicari bagi diri kesehatan itu. Dan tabib
dicintai, lidak karena dirinya, akan letapi, karena dia menjadi sebab bagi
k e s e h a t a n .

Seperti demikian juga, ilmu itu dicintai. Guru itu dicintai. Akan telapi.
ilmu itu dicintai bagi diri ilmu itu sendiri. Dan guru dicintai. karcua ada¬
nya guru itu menjadi sebab bagi ilmu yang dicintai.
Begitu pula makanan dan minuman itu dicintai dan uang dinar (emas) itu
dicintai. Akan letapi. makanan itu dicintai bagi diri makanan itu. Dan
uang dinar (emas) itu dicintai. karena dia menjadi peraniara (wasilah)
kepada makanan.
Jadi. kembalilah perbedaannya, kepada berlebih-kurangnya tingkat. Jika-
lau lidak. maka scliap satu itu kcmbali kepada keciniaan manusia akan
dirinya. Maka setiap orang yang mencinlai orang yang berbuat baik (ol-
muhsin) karena al-ihsannya. niscaya tidaklah ia mcncintai diri orang itu
pada hakikatnya. Akan letapi, ia mcncintai akan al-ihsannya. Yaitu: suatu
perbuaian dari perbuatan-perbualannya. Jikalau hilang (tidak ada lagi).
niscaya hilanglah kccintaan itu. serta diri orang itu masih ada pada yang
sebenarnya. Jikalau berkurang al-ihsan itu, niscaya berkuranglah kecinta-
an. Dan j ikalau bcriambah, niscaya bertambahlah kccintaan. Bcrjalan
kepadanya bertambah dan berkurang, menurui bcriambah dan berkurang-
nya al-ihsan.
Sebab kciiga: bahwa mencinlai sesualu itu, karena diri sesualu itu sendiri.
Tidak karena kcuntungan yang dipcrolch daripadanya, di sebalik diri
sesuatu itu sendiri. Akan tetapi, adalah dirinya itu menjadi kcuntungan
itu. Dan itulah keciniaan yang hakiki, yang sampai kepada yang dimak-
sud, yang dipereayakan dengan kekckalannya.
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Yang demikian ilu. seperti cinta kepada kecantikan dan kebagusan. Bah-
wa setiap kecantikan itu dicintai pada orang yang mengetahui akan kecan¬
tikan. Dan itu adalah karena kccintaan itu sendiri. Karena mengetahui
akan kecantikan, maka padanya itu kclazatan sendiri, yang dicintai karena
dirinya benda itu. Bukan karena lainnya.
Anda jangan menyangka. bahwa mencintai rupa yang cantik itu tidak
tergambar, sclain karena memenuhi nafsu-syahwat. Bahwa memenuhi
nafsu-syahwat itu sualu kclazatan yang lain, yang kadang-kaclang rupa
yang cantik itu dicintai, karena rupa yang cantik itu sendiri. Mengetahui
kecantikan itu juga suatu kelazatan. Maka boiehlah bahwa kecantikan itu
dicintai karena kecantikan itu sendiri. Bagaimana memungkiri yang demi¬
kian. sedang sayuran dan air mengalir itu disukai? Tidak, karena air itu
diminum dan sayur yang hijau itu dimakan. Atau diperoleh daripadanya
keuntungan, selain melihat itu sendiri.
Adalah Rasulullah s.a.w. itu menakjubkannya oleh sayuran dan air yang
mengalir (1). Tabi’at yang sehat itu terpenuhi, dengan kelazatan meman-
dang kepada cahaya. bunga-bungaan. burung-burung yang manis warna-
nya, ukiran yang bagus, yang bersesuaian benluknya. Sehingga manusia
itu menjadi lega dari kegundahan dan kesusahan dengan memandang
kepadanya. Tidak karena mencari keuntungan, dibalik memandangnya
i t u .

Maka inilah sebab-sebab yang melazatkan. Dan setiap yang meiazatkan
itu disukai. Setiap kebagusan dan kecantikan, maka lidaklah terlcpas
mengetahuinya dari kelazatan. Dan tidak seorang pun memungkiri akan
k e a d a a n k e c a n t i k a n i l u d i s u k a i m e n u r u t t a b i ' a t m a n u s i a .

Kalau sudah tetap. bahwa Allah Ta’ala elok, niscaya sudah pasti DIA itu
dicintai oleh orang yang tersingkap baginya kcelokan dan keagunganNya.
sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda;

-i. ^ \

(Innal-laaha jamii-lun, yuhib-bul-jamaala).
Artinya: "Bahwa Allah itu elok. yang mencintai keelokan” (2).
Pokok keempai tentang penjelasan makna bogus dan elok.
Ketahuilah, bahwa yang terpenjara dalam khayalan dan perasaan yang
sempit, kadang-kadang disangka, bahwa yang demikian itu liada arti bagi
kebagusan dan keelokan, selain oleh kesesuaian kejadian dan bentuk,
kebagusan warna, keadaan putih yang bercampur dengan kemerahan, te-
gak semampai dan yang lain-lain, daripada yang disifatkan dari kecantikan
seseorang insan.

(1) Dirawikan Abu Na’im dari Ibnu Abbas, isnadnya dia'if.
(2) Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud.
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Bahwa kebagusan yang mengcrasi atas makhluk itu, iaiali kebagusan
pengiihatan dan kcbanyakan pcnolehan mereka kcpada benluk orang-
orang. Lalu disangka, bahwa apa yang tidak dilihat, tidak dikhayalkan.
lidak berbentuk dan tidak bcrwarna itu suatu yang ditakdirkan (diumpa-
makan). Maka tidak tergambarlah kebagusannya. Dan apabila tiada ter-
gambar kebagusannya, niscaya tidaklah pada idraknya itu kclazatan. Lalu
( i d a k l a h i a d i c i n t a i .

Ini suatu kesalahan yang terang. Bahwa kebagusan itu tidaklah terbatas
kepada yang di-idrak-kan oleh pengiihatan dan oleh kesesuaian kcjadian
dan kecampuran putih dcngan kemerahan. Bahwa kita mcngatakan; ini
lulisan bogus, ini suara bogus dan ini kudo bogus. Bahkan kita mcngata¬
kan: ini kain bogus, ini bejana Uempat air) bogus. Maka manakah makna
bagi kebagusan suara, tulisan dan yang lain-lain, jikalau tidaklah kebagus¬
an itu, sdain pada rupa? Dan sebagai dimaklumi, bahwa mala itu merasa
lazat dengan memandang kepada tulisan bagus. Dan lelinga merasa enak
mendengar bunyi-bunyian yang bagus, lagi merdu. Tiada suatu pun dari
hal-hal yang di-idrak-kan, selain dia itu lerbagi kepada: bagus dan buruk.
Maka apakah arti bagus yang berkongsi padanya hal-hal tersebui? Maka
tidak boleh tidak daripada dibahas. Dan pembahasan itu akan panjang
dan tidak layak dengan ilmu mu'amalah itu berpanjang-panjangan
padanya. Maka kami legaskan dengan sebenarnya dan kami mcngatakan:
bahwa seliap sesualu, keelokan dan kebagusannya itu pada adanya kc-
sempurnaan yang layak, yang mungkin baginya.
Apabila adalah semua kesempurnaannya yang mungkin itu terwujud,
maka dia itu pada pcnghabisan keelokan. Dan kalau yang terwujud itu
sebahagian, maka baginya dari kebagusan dan keelokan itu menurut kadar
yang terwujud saja.
Kuda yang bagus, ialah yang mengumpulkan setiap yang layak dengan
kuda, dari keadaan dan bentuk. wama, kebagusan berlari, mudah me-
nyerbu dan berlarian padanya.
Tulisan yang bagus, ialah setiap apa yang mengumpulkan apa yang layak
dengan tulisan, dari kesesuaian bentuk huruf, scimbang dan lurus susun-
annya dan bagus keteraturannya. Dan bagi setiap sesuatu mempunyai
kesempurnaan yang layak dengan dia. Dan kadang-kadang layak dengan
yang lain, yang menjadi lawannya. Maka bagusnya seliap sesuatu itu pada
kesempurnaannya, yang layak dengan dia. Maka tidak baguslah insan,
dengan apa yat\g bagus dengan dia itu kuda. Tidak baguslah lulisan de¬
ngan apa, yang bagus dengan dia iiu suara. Tidak baguslah bejana-bejana,
dengan apa, yang bagus dengan dia itu kain-kain. Begitu juga barang-
barang yang lain.
Jikalau anda mcngatakan: bahwa barang-barang lersebut, walau pun tidak
di-idrak-kan semuanya dengan kebagusan mclihai, seperli: suara dan rasa
makanan, maka sesungguhnya ia tidak lerlepas dari idrak-nya panca-indra
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kepadanya. Dia ilu dirasakan dengan panca-indra. Dan tidaklah dimung-
kiri kebagusan dan keelokan bagi yang dirasakan dengan panca-indra.
Dan tidak dimungkiri hasilnya kelazatan dengan idrak kebagusannya.
Hanya dimungkiri yang demikian pada yang tidak di-idrak-kan dengan
panca-indra.
Ketahuilah. bahwa kebagusan dan keelokan itii terdapat pada yang tidak
dirasakan dengan panca-indra. Karena dikatakan: ini tingkah laku yang
bogus. Ini ilmu yang bagus. Ini perjalanan hidup yang bogus. Ini akhlak
yang elok. Bahwa akhlak yang elok itu, yang dikehendaki oleh ilmu. akal,
penjagaan diri (al-’iffah), berani, taqwa, kemurahan hati, kepribadian dan
sifat-sifat kebajikan yang lain. Sesuatu dari sifat-sifat ini tidak dapat di-
idrak-kan dengan panca-indra yang lima. Akan tetapi, di-idrak-kan
dengan nur pcnglihatan mata-hati yang batiniyah. Semua sifat-sifat yang
elok ini disukai. Orang yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut dicintai
secara tabi’at, pada orang yang mcngcnal sifat-sifatnya.
Tanda yang demikian dan bahwa keadaan memang seperti yang demikian,
bahwa tabi'at-tabi'at itu dijadikan kepada mencintai nabi-nabi a.s. dan
kepada mencintai para shahabat r.a.. sedang mereka itu tidak pernah di-
saksikan. Bahkan juga mencintai orang-orang yang mempunyai (pendiri-
pendiri) madz-hab, seperti: Asy-Syafi’i. Abi Hanifah, Malik dan Iain-lain.
Sehingga seseorang, kadang-kadang kecintaannya kepada pendiri madz-
habnya, melampaui batas cinta. Lalu yang demikian. membawanya ke¬
pada membelanjakan semua hartanya pada menolong madz-habnya dan
mempertahankannya. Dan ia mcnghadang bahaya dengan nyawanya pada
memerangi orang yang mencaci imamnya dan orang yang ditakutinya.
Berapa banyak darah yang ditumpahkan pada menolong orang-orang
pendiri madz-hab-madz-hab. Moga-moga kiranya aku ketahui, akan orang
yang mencintai Asy-Syafi’i umpamanya maka mcngapa dicintainya, pada
hal tidak pernah sekali-kali ia menyaksikan bentuknya. Dan jikalau di-
saksikannya. mungkin ia tidak akan memandang bagus rupanya. Maka
pandangannya yang bagus itu, yang membawanya kepada bersangalan
cinta, adalah karena bentuknya yang batiniyah. Tidak karena bentuknya
yang zahiriyah. Bahwa bentuknya yang, zahiriyah telah beriukar menjadi
tanah bersama tanah. Sesungguhnya ia mencintainya. karena sifai-sifatnya
yang batiniyah, dari agama, taqwa, banyak ilmu. mcliputi pengetahuan
agama. f'angunnya untuk memfaedahkan ilmu syara’ dan bagi menyiarkan
keb'^ikan-kebajikan ini dalam alam dunia.
Inilah hal-hal yang elok, yang tidak diketahui keelokannya, selain dengan
nur penglihatan mata-hati. Ada pun panca-indra maka singkatlah pan¬
dangannya daripadanya.
Seperti demikian juga, orang yang mencintai Abubakar Sidik r.a. dan
melebihkannya atas orang lain. Atau mencintai Ali r.a., melebihkannya
dan ber-ta'assub (fanatik) kepadanya. Maka ia tidak mencintai mereka
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semua, sclain karena mcmandang bagus bcntuk batiniyah mereka, dari:
ilmu, agama, taqwa, berani, kemurahan hali dan Iain-lain.
Maka scbagai dimaklumi, bahwa orang yang nicnciniai Abubakar Siddik
r.a. itu umpamanya tidaklah ia mendntai tulangnya, dagingnya, kulitnya,
sendi-sendinya dan bentuknya. Karena semua itu telah hilang, berganli
dan mcnjadi tiada. Akan tetapi, linggallah apa yang ada Abubakar Siddik
itu mcnjadi siddik karenanya. Yaitu: sifat-sifat yang icrpuji, yang mcnjadi
sumber perjalanan hidup yang elok. Maka kccintaan itu kekal. dengan
kekalnya sifat-sifat itu, serta hilangnya semua bcntuk. Sifat-sifat itu kern-
bali keseluruhannya kepada; ilniu dan kesanggupan, apabila ia telah
mengetahui hakikat segala urusan dan sanggup membawa dirinya
kepadanya. dengan memaksakan nafsu-syahwatnya. Maka semua sifat-sifat
kebajikan itu bcrcabang di atas dua sifai tadi. Keduanya tidak di-idrak-
kan dengan panca-indra. Dan lempat keduanya dari jumlah badan itu
suatu bahagian yang lidak terbagikan. Dia itu dicintai dengan sebcnarnya.
Dan tidaklah bagi bahagian yang tidak terbagikan itu rupa. bcntuk dan
warna, yang tampak bagi penglihatan. Sehingga ia dicintai karenanya.
Jadi. kcclokan itu terdapat pada perjalanan hidup. walau pun perjalanan
hidup itu muncul. lanpa ilmu dan penglihatan mata-hati, yang tidak
mengharuskan yang demikian akan cinta. Maka yang dicintai itu sumber
perjalanan hidup yang elok. Yailu; budi-pckerti yang terpuji dan sifat-sifat
keutamaan yang mulia. Keseluruhannya kcmbali kepada kcsempurnaan
ilmu dan kcmampuan. Dan itu dicintai dengan tabi'at manusia dan tidak
di-idrak-kan dengan panca-indra. Sehingga anak kccil yang disembunyikan
serta tabi’atnya. apabila kita menghendaki mcncintainya, dalam keadaan
ia tidak hadir atau dia hadir dalam keadaan hidup atau mail, niscaya tiada
jalan bagi kita, selain dengan berpanjang Icbar mcnyilatkannya. dengan:
keberanian, kemurahan hati. kcilmuan dan perkara-perkara yang terpuji
lainnya.
Manakala orang beritikad yang demikian, niscaya ia tidak dapat menahan
dirinya dan tidak sanggup. bahwa ia tidak mcncintainya. Maka adakah
kerasnya kecinlaan kepada para shahabat r.a., kemarahan kepada Abu
Jahal dan kemarahan kepada Iblis yang telah kena kutukan Allah, sclain
disebabkan dengan berpanjang-panjangnya pada menyifatkan kebaikan
dan kekejian yang tidak di-idrak-kan dengan panca-indra? Bahkan, tatkala
manusia menyifatkan Hatim dengan kemurahan hati dan mereka menyi¬
fatkan Khalid dengan keberanian, niscaya mereka itu dicintai olch semua
hati dengan kccintaan yang demikian mudah. Tidaklah yang demikian itu,
dengan mclihat kepada bentuk yang dirasakan dengan panca-indra dan
tidak dari keuntungan yang akan diperoleh oleh yang mencintai dari me¬
reka. Bahkan, apabila diccritcrakan tentang perjalanan hidup sebahagian
raja-raja, di sebahagian benua di alas bumi, akan keadilan, kc-ihsan-an
dan melimpahnya kebajikan, niscaya mcngcruslah kccintaan pada hali.
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serta putus-asa daripada berhamburan ke-ihsanan-nya kepada orang-orang
yang mendntai ilu, karena jaraknya tempat yang dikunjungi dan jauhnya
rumah-rumah yang ditempati.
Jadi, tidaklah cintanya manusia itu terbaias kepada orang yang berbuat al-
ihsan kepadanya saja, akan tetapi orang yang berbuat al-ihsan itu dicintai
pada dirinya, walau pun tiada berkcsudahan sekali-kali al-ihsannya kepada
yang mendntai. Karena setiap keelokan dan kebagusan itu, adalah didntai
orang. Bentuk itu zahiriyah dan batiniyah. Bagus dan elok itu melengkapi
kepada keduanya. Bentuk zahiriyah diperoleh dengan penglihatan zahir
dan bentuk batiniyah diperoleh dengan penglihatan mata-hati yang bati¬
niyah. Siapa yang tiada mempunyai penglihatan mata-hati batiniyah. nis-
caya ia tidak mempcroleh bentuk batiniyah. la tidak merasa lazat. tiada
mendntai dan tiada cenderung kepada bentuk batiniyah tersebut. Siapa
yang ada penglihatan mata-hati batiniyahnya lebih kcras dari panca-indra
zahiriyah, niscaya adalah cintanya kepada makna-makna batiniyah itu
lebih banyak dari cintanya kepada makna-makna zahiriyah. Maka jauhlah
perbedaannya, antara orang yang menyukai ukiran yang tergambar pada
dinding tembok. karena keelokan bentuknya yang zahiriyah dan orang
yang mencintai salah seorang nabi, karena keelokan bentuknya yang ba¬
tiniyah.
Sebab kelima: kesesuaian yang tersembunyi antara pencinta dan yang di-
dnta. Karena banyaklah terjadi di antara dua orang, yang teguh kasih-
sayang di antara keduanya, tidak disebahkan keelokan atau kcuntungan,
akan tetapi. disebabkan semata-mata kesesuaian jiwa, sebagaimana sabda
N a b i s . a . w . :

(Fa maa ta-’aarafa minha’-talafa wa maa tanaa-kara minhakh-talafa).
Artinya: ”Maka yang berkenal-kenalan dari jiwa itu, niscaya berjinakan
hati dan yang bertentangan daripadanya. niscaya timbul perselisihan” (I).
Telah kami teguhkan yang demikian pada Kilah Adah Persahabaian, keti-
ka menyebutkan kecintaan kepada Allah. Maka carilah pada kitab
tersebut! Karena dia ilu juga termasuk dari kcajaiban sebab-sebab cinta.
Jadi. bahagian cinta itu kembali kepada lima sebab. Yaitu: cinta insan
akan wujud dirinya sendiri, kesempurnaan dan kekekalannya. Cinta insan
akan orang yang berbuat baik kepadanya, mengenai yang kembali kepada
kekekalan wujudnya. yang menolong kepada kekekalannya dan menolak
kebinasaan daripadanya. Cinta insan kepada orang yang berbuat baik
pada dirinya kepada manusia, walau pun orang itu tidak berbuat baik

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
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kepadanya. Cinta insan kepada setiap apa, yang cantik pada benda itu,
sama saja dari bentuk zahiriyah atau bentuk batiniyah. Dan cinta insan
kepada orang, yang di aniaranya dan orang itu kesesuaian yang tersem-
bunyi pada batiniyah.
Jikaiau berkumpullah sebab-sebab ini pada orang seorang, niscaya sudah
pasti berganda-gandalah cinta. Sebagaimana jikaiau ada bagi insan
seorang anak yang cantik rupa. bagus budi-pekerti, sempurna ilmu, bagus
pengaturan (teratur), berbuat baik kepada makhluk dan berbuat baik ke¬
pada ibu-bapa, niscaya sudah pasti anak itu dicintai sungguh-sungguh.
Dan adalah kuatnya cinta, sesudah berhimpun hal-hal tersebut, menurut
kuatnya sifat-sifat itu pada dirinya. Kaiau adalab sifat-sifat itu pada dara-
jal kesempurnaan yang paling penghabisan, niscaya sudab pasti cinta itu
pada darajat yang paling tinggi. Maka marilah kami terangkan sekarang,
bahwa .sebab-sebab itu semua, tiada akan tergambar kesempurnaan dan
berkumpulnya. selain pada Allah Ta'ala. Maka tiada yang mustahak de-
ngan kecintaan pada hakikatnya, selain Allah Subhanahii wa Ta’ala.

PENJELASAN: bahwa yang musiahak bagi kecintaan, ialah Allah Tuhan
Yang Maha Esa.

Bahwa orang yang mencintai selain Allah, tidak dari segi hubungannya
kepada Allah, maka yang demikian itu karena kebodohan dan keteledor-
annya pada berma’rifah kepada Allah Ta'ala, Cinta kepada Rasulullah
.s.a.w, itu terpuji. Karena itu adalah kecintaan kepada Allah Ta’ala.
Seperti demikian juga, kecintaan kepada para ulama dan orang-orang
yang taqwa. Karena dicintai orang yang dicintai itu dicintai. Rasul bagi
Yang Dicintai itu dicintai. Dan yang mencintai yang dicintai itu dicintai.
Semua yang demikian itu kembali kepada kecintaan Pokok. Maka ia tidak
melcwalinya kepada yang lain. Tiadalah yang dicintai pada hakikatnya
pada orang-orang yang bermaia hati, selain Allah Ta’ala. Dan tidak ada
yang mustahak untuk dicintai, selain DIA.
Pcnjel.asannya, ialah: dengan kita kembali kepada sebab yang lima, yang
telah kami sebutkan dahulii. Dan kami jeiaskan, bahwa sebab-sebab yang

lima itu terkumpul pada Allah Ta’ala dengan keseluruhannya. Dan tidak
didapati pada yang lain daripada-NYA, selain salu-satu dari sebab-sebab
itu. Sebab-sebab itu hakikatnya adalah pada Allah Ta’ala. Adanya pada
yang lain dari Allah Ta’ala itu adalah sangkaan dan khayalan. Dan itu
majaz (tidak hakikai) seniata-mata, yang tidak hakikat.baginya. Manakala
telah tetap yang demikian, niscaya tersingkaplah, bagi setiap orang yang
mempunyai mata-hati, lawan apa yang dikhayalkan oleh orang-orang yang
lemah akai dan hati, daripada kemustahilan kecintaan Allah Ta'ala pada
hakikatnya. Dan jelaslah, bahwa pada hakikatnya itu menghendaki, bah¬
wa anda tidak mencintai seseorang, selain Allah Ta’ala.
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Adapun sebab pertama, yaitu; cintanya insan akan dirinya, kekekalan dan
kesempumaannya, kekekalan terus adanya dan bendnya bagi kebinasa-
annya, tiadanya, kekurangannya dan terputus-putus kesempumaannya.
Maka ini adalah sifat bagi setiap yang hidup. Tiada tergambar akan ler-
lepas daripadanya. Dan ini menghendaki akan penghabisan kecintaan ada¬
lah bagi Allah Ta’ala. Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhan-
nya, niscaya sudah pasti ia mengenal, bahwa ia tiada mcmpunyai wujud
bagi dirinya. Bahwa wujud dirinya. kekekalan wujudnya dan kesempurna-
an wujudnya itu, dari Allah, kepada Allah dan dengan Allah. DIA-lah
Pencipta, yang mengadakannya. DIA-lah yang mengekalkannya. DIA-lah
yang menyempumakan bagi adanya. dengan menciptakan sifat-sifat ke-
sempumaan, mendptakan sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya
dan mendptakan petunjuk kepada pemakaian sebab-sebab itu. Jikalau
tidak, maka hamba itu dari segi dirinya, tidiklah ia mempunyai wujud
dari dirinya. Bahkan itu hapusan scmata-mata dan tidak ada semata-mata,
jikalau tidaklah kurnia Allah Ta’ala kepadanya dengan pcndptaan. Dia
akan binasa dibelakang adanya. jikalau tidaklah kurnia Allah kepadanya
dengan mengekalkan terus hidupnya. Dan itu kekurangan sesudah wujud,
jikalau tidaklah kurnia Allah kepadanya, dengan penyempurnaan bagi
kejadiannya.
Kesimpulannya, bahwa tidak adalah pada wujud ini sesuatu yang berdiri
sendiri, selain Yang Berdiri Sendiri, Yang Hidup, Yang Berdiri dengan
Zat-Nya. Setiap yang lain daripada-Nya itu berdiri dengan sebab-NYA.
Maka jikalau orang yang berma’rifah mencintai dirinya dan adanya dirinya
itu memperoleh faedah dari YANG LAIN, maka dengan secara mudah,
orang yang memperoleh faedah itu mencintai bagi wujud dirinya dan
mencintai YANG MENGEKALKAN-nya, jikalau dikenalnya akan Pen-
cipta, Yang Mengwujudkan, Yang Menjadikan, Yang Mengekalkan, Yang
Berdiri Sendiri dan Yang Mendirikan bagi lain-Nya. Jikalau ia tidak
mencintai-NYA. maka itu karena kebodohannya, dengan dirinya dan
dengan Tuhannya.
Cinta itu buah ma'rifah. Maka cinta itu menjadi tiada, dengan tiadanya
ma’rifah. Menjadi lemah dengan lemahnya ma’rifah dan menjadi kuai
dengan kuatnya ma’rifah.
Karena itulah Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: ”Siapa yang mengenal
Tuhannya, niscaya dicintai-Nya. Siapa yang mengenal dunia, niscaya ia
z u h u d d i d u n i a ” .

Bagaimana dapat digambarkan, bahwa insan itu mencintai dirinya dan
tidak mencintai Tuhannya, yang dengan DIA itu. dirinya itu dapat ber¬
diri? Dan sebagai dimaklumi, bahwa orang yang mendapat percobaan
dengan panasnya matahari, manakala ia menyukai naungan, maka dengan
mudah dipahami, ia menyukai pohon-pohonan. yang dengan pohon-po-
honan itu tegaknya naungan. Dan semua dalam wujud ini, dengan dikait-
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kan kepada qudrah Allah Ta'ala, maka adaiah seperti naungan dengan di-
kaitkan kepada pohon kayu dan cahaya dengan dikaitkan kepada mataha-
ri. Bahwa semua itu dari bekas qudrah-Nya dan wujudnya setiap sesuatu
itu mengikuti kepada wujudNya. Sebagaimana adanya cahaya mengikuti
bagi matahari. Adanya naungan (bayang-bayang) mengikuti bagi pohon
kayu. Bahkan contoh ini benar, dengan dikaitkan kepada dugaan orang-
orang awwam. Karena mereka meng-khayal-kan. bahwa cahaya itu bekas
matahari, terpancar daripadanya dan adanya disebabkan matahari. Ini
adaiah salah semata-mala. Karena telah tersingkap bagi orang-orang yang

mempunyai matahati, dengan penyingkapan yang lebih lerang daripada
penyaksian penglihatan mata, bahwa cahaya itu hasil dari qudrah Allah
Ta'ala, sebagai ciptaan ketika lerjadinya berhadapan antara matahari dan
tubuh-tubuh yang tebal. Sebagaimana cahaya matahari, dirinya, bcniuk-
nya dan rupanya, juga hasil dari qudrah Allah Ta'ala. Akan tetapi, mak-
sud dari contoh-contoh itu untuk memberi pengertian saja. Maka tidaklah
dicari padanya akan hakikat-hakikat.
Jadi, jikalau adaiah cintanya insan itu akan dirinya merupakan hal yang
dlaruri (mudah dipahami), maka cintanya insan kepada Tuhan, yang mula
pertama berdirinya dengan DIA dan yang kedua. kekckalannya. pada
asal-usulnya. sifal-sifatnya, zahirnya, batinnya, jauhar dan 'aradl-nya. juga
dlaruri, bahwa ia mengenal yang demikian, seperti yang deinikian. Siapa
yang terlepas dari cinta ini, maka adaiah karena ia menyibukkan dirinya
dengan dirinya sendiri dan nafsu*syahwatnya, lupa kepada Tuhannya dan
Khaliq-nya. Maka tidak dikenal-Nya dengan ma’rifah yang sebenarnya. la
bataskan pandangannya kepada nafsu-syahwalnya dan yang dirasakan oleh
panca-indranya saja. Yaitu: alam syahadah (yang dapat disaksikan dengan
mata-kepala), yang bqrkongsi insan dengan hewan pada mcnikmatinya dan
berlapang-lapang padanya. Tidak atam malakui, yang tidak dipijakkan
buminya. selain oleh makhluk yang mendekati kepada kescrupaan dengan
malaikat. Maka ia memandang padanya dengan kadar dekatnya pada
sifat-sifat dari malaikat. Dan berkurang daripadanya, dengan kadar lurun*
nya kepada lembah alam hewan.
Ada pun sebab kedua: yaitu cinta kepada orang yang berbuat baik kepa-
danya. Orang itu mcnolongnya dengan harta, bcrlcmah-lembut dengan dia
pada perkataan. dibantunya dengan pertolongan, mengirim pesan untuk
menolongnya dan mencegah musuh-musuhnya, bangun dengan menolak
kejahatan dari orang-orang jahat daripadanya, bangkif memberi peran-
taraan kepada semua keuntungan dan maksudnya, pada dirinya, anak-
anaknya dan kaum kcrabatnya. Maka orang tersebut sudah pasti menjadi
tercinta padanya. Dan ini dengan sendirinya, menghendaki bahwa ia tidak
mendntai, selain Allah Ta’ala. Bahwa, jikalau ia mengenal dengan ma¬
’rifah yang sebenarnya, niscaya ia tahu. bahwa yang berbuat baik kepada-
nya, ialah: Allah Ta’ala. Ada pun berbagai macam ihsan-NYA kepada
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setiap hamba-NYA, maka tidaklah dapai kita menghitungkannya. Karena
tidaklah dia itu diliputi oleh hinggaan orang yang dapat menghinggakan.
sebagaimana firman Allah Ta’ala:

X 1

\N _
0 < J

(Wa-in ta-'ud-duu ni’matal-laahi laa tuh-shiiu-haa).
Artinya; "Dan kalau kamu hilung nikmai Allah, niscaya tidak dapat kamu
menghitungnya". S. An-Nahl. aval IS.
Telah kami isyaratkan kepada sualu tepi daripadanya pada Kiiab Syukur.
Akan tetapi sekarang kami singkatkan. kepada pcnjelasan. bahwa al-ihsan
dari manusia itu tiada akan tergambar. selain dengan majaz iiidak hakikai
yang sebenarnya). Bahwa yang membuat al-ihsan, iaiah: Allah Ta’ala.
Marilah kami umpamakan yang demikian. mengcnai orang yang meng-
anugerahkan semua isi gudangnya kepada anda. la memungkinkan anda
dari isi gudang itu. unluk anda pergunakan, mcnurut kehendak anda
Bahwa anda menyangka al-ihsan ini dari orang itu. adalah keliru. Sesung-
guhnya bahwa sempurnalah al-ihsan-nya, dengan dirinya sendiri, dengan
hartanya, dengan kcmampuannya kepada harta dan dengan pengajaknya.
yang menggerakkannya kepada menyerahkan harta kepada anda. Maka
siapakah yang menganugcrahkan kemkmatan dengan menjadikannya.
.menjadikan kemampuannya dan menjadikan kehendak dan pengajaknya?
Siapakah yang me’ncurahkan kasih-sayang orang itu kepada anda, yang
memalingkan mukanya kepada anda dan yang menghantarkan pada hati-
nya, bahwa kebaikan agamanya atau dunianya adalah pada berbuat baik
kepada anda? Jikalau tidaklah semua yang demikian, niscaya orang itu
tiada akan memberikan .sebiji pun dari hartanya. kepada anda.
Manakala Allah telah menguasakan pengajak-pcngajak atas orang itu dan
ia menetapkan dalam hatinya, bahwa kebaikan agamanya atau dunianya.
pada menyerahkan hartanya kepada anda niscaya adalah ia dipaksakan
dan diperlukan pada menyerahkan harta itu, yang ia tidak sanggup me-
nyalahinya.
Maka Yang Berbuat al-ihsan. iaiah Yang Memaksakan orang itu. untuk
engkau dan yang menyuruhkannya. Yang Menguasakan atas orang itu,
pengajak-pengajak, yang membangkitkan, yang memaksakan kepada
berbuat. Ada pun tangannya, maka menjadi perantaraan. yang sampailah
ihsan Allah kepada engkau dengan perantaraan tangan itu. Dan yang
empunya tangan itu memerlukan pada yang demikian, sebagaimana di¬
perlukan tempat mengalirnya air, pada mengalirkan air padanya. Kalau
engkau berkeyakinan bahwa orang itu yang berbuat al-ihsan atau engkau
berterima kasih kepadanya. dari segi orang itu berbuat al-ihsan, dengan
dirinya sendiri, tidak dari segi dia itu perantaraan. niscaya adalah engkau
itu orang bodoh, dengan hakikatnya persoalan. Maka sesungguhnya ti-
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daklah tcrgambar al-ihsan dari manusia, selain kcpada dirinya sendiri.
Ada pun ai-ihsan kepada orang lain, maka iiu hal yang mustahil dari
makhluk manusia. Karenii ia tidak akan mumbcrikan hartanya, selain
karena ada maksudnya pada membcrikan itu. Adakalanya. pada masa
yang jauh, yailu; pahata. Dan adakalanya pada masa yang scgera. yaitu:
inenyehiit-nyebut dan mencari kehajikan. Atau pujian dan suara orang,
kemasyhuran dengan suka memberi dan kemurahan hali. Atau menariK
hati orang banyak kcpada pcrbuatan tha’at dan kasih-sayang.
Dan sebagaimana manusia tiada akan mencanipakkan hartanya dalam
laut. karena tak ada maksud baginya padanya. maka tidak juga ia akan
mencampakkan hartanya dalam tangan seorang manusia. selain karena
ada maksud padanya. Maksud itu. iaiah; yang dicarinya dan yang mcnjadi
tujuannya. Ada pun anda, maka tidaklah anda itu yang dimaksudkan
Akan tetapi, tangan anda itu alat baginya pada memcgang. Sehingga
berhasillah maksudnya: dari sebulan, pujian atau tcrima kasih atau paha-
ia. discbabkan genggaman anda akan harta itu. Ia lelah menggunakan
tenaga anda pada menggenggam. untuk sampai kcpada maksud dirinya.
Jadi. orang itu berbual baik kepada dirinya sendiri dan menerima gantian
dari harta yang diberikannya. dengan gantian yang lebih kuat padanya
dari hartanya. Jikaiau tidaklah kuatnya kcuntungan itu padanya. niscaya
ia tidak turun dari hartanya sckaii-kali, lantaran karena engkau. Jadi. die
itu tidak mustahak untuk disyukuri dan dicintai. dari dua segi:
Salah satu dari dua segi itu, bahwa ia terpaksa dengan dikuasakan olch
Allah akan pengajak-pengajak kc atas dirinya. Maka tiada mampu ia
nienyalahinya. Dia itu berlaku. sebagai bcrlakunya pemegang gudang
seorang amir (raja). Maka pemegang gudang itu tidak akan dilihat sebagai
orang yang berbuat baik, dengan menyerahkan hadiah amir kcpada orang
yang dihadiahkannya. Karena orang itu dari pihak amir memerlukan
kepada kepatuhan dan mengikuti akan apa yang digariskan olch amir.
Dan ia tidak sanggup menyalahinya. Jikaiau amir menyerahkan hal itu
atas pertimbangan orang itu sendiri, niscaya tidak akan discrahkannya
yang demikian. Maka seperti demikian juga, setiap orang yang berbuat al-
ihsan. jikaiau diserahkan oleh Allah atas kemauan orang itu sendiri,
niscaya tidak akan diberikannya sebiji pun dari hartanya. Sehingga Allah
mengeraskan pengajak-pengajak at.as orang itu dan menghantarkan pada
hatinya. bahwa keuntungannya.baik mengenai agama atau dunia, adalah
pada diberikannya. Maka diberikannyalah harta itu, karena yang demi¬
k i a n .

Kedua: bahwa ia mendapat ganti dari apa yang telah diberikannya, seba¬
gai kcuntungan, yang lebih semptirna dan lebih disukainya, dari apa yang
telah diberikannya. Maka sebagaimana penjual barang, tidak dihitung
sebagai orang yang berbuat al-ihsan, karena ia membcrikan dengan ada
ganti, yang lebih disukainya dari apa, yang telah diberikannya, niscaya
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seperti demikian juga, orang yang memberikan sesuatu, yang memperoleh
gantinya, dengan pahala atau pujian dan sanjungan atau garni yang lain.
Dan tidaklah dari syarat gantian itu bahwa dia itu benda yang berharga.
Akan tetapi, keuntungan-keuntungan semuanya itu adalah gantian. yang
memandang menjadi enteng akan harta-harta dan benda-benda, dengan
dikaitkan kepada gantian itu. Maka al-ihsan itu pada kemurahan.
Kemurahan itu, iaiah memberikan harta, tanpa ganii dan untung yang
kembali kepada si pemberi. Dan yang demikian itu mustahil dari selain
Allah Subhanahu wa Ta’ala. DIA-lah yang mencurahkan nikmat kepada
alam semesta, sebagai al-ihsan kepada mereka dan karena mereka. TIdak
karena keuntungan dan maksud yang kembali kepada-NYA. DIA maha-
suci dari segala maksud. Maka lafal kemurahan dan al-ihsart pada yang
lain dari Allah itu dusta atau secaya majaz- Artinya pada yang selain dari
pada-NYA itu mustahil dan tercegah, sebagai tercegahnya berkumpul an-
tara hitam dan putih. Maka DIA-lah yang sendirian dengan kemurahan
dan ke-ihsanan, pemberian dan curahan nikmat. Kalau ada pada tabi’at
manusia mencintai orang yang berbuat al-ihsan, maka sayogialah bahwa
tidak dicintai oleh orang yang mempunyai ma’rifah, akan selain Allah
Ta ’ a l a . K a r e n a a l - i h s a n d a r i s e l a i n A l l a h Ta ' a l a i t u m u s t a h i l . D I A - l a h

yang mustahak bagi kecintaan ini sendirian. Ada pun yang lain dari DIA,
maka bermustahak akan kecintaan atas pcrbuataii al-ihsan. dengan syarat
tiada mengetahui akan arti al-ihsan dan hakikatnya.
Adapun sebab keliga: yaitu. cintanya engkau kepada orang yang berbuat
baik. pada diri orang itu sendiri, walau pun tidak sampai al-ihsan-nya
kepada engkau. Ini juga lerdapat pada tabi’at manusia. Bahwa apabila
sampai kepada engkau. berita seorang raja, yang banyak ibadahnya. yang
adil. yang alim, yang sayang kepada manusia. yang berlemah-lembut
dengan mereka, yang merendahkan diri kepada manusia dan raja itu di
suatu benua di bumi ini, yang jauh dari engkau. Dan sampai p’ula kepada
engkau berita seorang raja yang Iain, zalim, sombong, fasik, berbuat ke-
rusakan, jahat dan raja ini juga jauh dari engkau. Maka engkau dapati
dalam hati engkau perbedaan di antara keduanya. Karena engkau
dapati dalam hati, akan kecenderungan kepada yang pertama, yaitu: cinia.
Dan kelarian hati dari kedua. yaitu; bend. Sedang engkau berputus asa
dari kebajikan raja yang pertama dan perasaan aman dari kejahatan raja
yang kedua. Karena putusnya harapan engkau untuk masuk ke negeri
m e r e k a .

Maka ini adalah kecintaan kepada orang yang berbuat baik, dari segi,
bahwa orang itu berbuat baik saja. Tidak dari segi bahwa orang itu ber¬
buat baik kepada engkau. Ini juga menghendaki akan kecintaan kepada
Allah Ta'ala. Bahkan menghendaki. bahwa tiada sekali-kali ia mencintai

yang lain, selain dari segi bahwa ada sangkutan dari orang itu dengan
sesuatu sebab. Maka sesungguhnya Allah, yang berbuat al-ilisan kepada
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seluruhnya dan yang mengurniakan kepada semua jenis makhluk. Fer-
tama-tama dengan dijadikan-NYA akan mereka. Kedua dengan pcnycm-
purnaan mereka, dengan anggota-anggota badan dan scbab-scbab, yang
termasuk hal yang penting bagi mereka. Keriga dengan penganugeralian
kemewahan dan kenikmalan bagi mereka. dengan mcnciptakan sebab-
sebab, yang dalam lempat sangkaan hajat-kcperluan mereka, walaii pun
tidak dalam tempat sangkaan yang darurat. Dan keempai dengan peng-
anugerahan keelokan mereka, dengan kelcbihan-kelebihan dan lambahan-
lambahan, yang ada dalam tempat sangkaan perhiasan mereka. Dan iiu di
luar dari darurat dan hajat-keperluan mereka.
Conioh yang tak dapat tiada (diaruri) dari anggota badan. iaiah; kepata.
hati dan jantung. Dan conioh yang diperlukan. iaiah: mala, langan dan
kaki. Contoh perhiasan, iaiah: melengkung dua alis mala, merah dua
bibir, bulal caniik dua mala dan Iain-lain, daripada keadaan, yang jikalau
lidak ada, niscaya tidaklah rusak keperluan dan tidaklah darurat.
Contoh hal yang tak dapat tiada, dari bermacam nikmat yang diluar dari
tubuh insan, iaiah: air dan makanan. Contoh hajai keperluan, iaiah: obat.
daging dan buah-buahan.
Contoh kelebihan-kelebihan dan lambahan-tambahan. iaiah: kehijauan
pohon-pohonan. bagusnya bentuk cahaya dan bunga-bungaan, lazatnya
buah-buahan dan makanan-makanan. yang tidak rusak hajat keperluan.
dengan tidak adanya dan lidak darurat.
Bahagian-bahagian yang tiga tersebut iiu terdapat bagi scliap hewan. bah-
kan bagi setiap tumbuh-tumbuhan. Bahkan bagi setiap jenis dari jenis-
jenis makhluk. dari, puncak 'Arasy sampai kepada penghabisan likar-
b a n t a l .

Jadi. DlA-lah yang berbual al-ihsan, Bagaimana maka yang lain daripada-
NYA itu berbual al-ihsan? Orang yang berbual al-ihsan itu adalah salah
satu dari kebaikan qudrah-NYA. DlA-lah yang menjadikan perbuatan
baik. yang menjadikan orang yang berbual al-ihsan. yang menjadikan al-
ihsan dan yang menjadikan sebab-sebab al-ihsan.
Maka cinta dengan alasan ini bagi yang lain daripada-NYA juga kebodoh-
an semata-mata. Siapa yang mengenai yang demikian. niscaya ia tidak
mencintai dengan sebab alasan ini. selain Allah Ta'ala.
Ada pun sebab keempat, yaitu cinta setiap yang cantik. karena kecantik-
annya. Tidak karena keuntungan yang dipcrolch daripadanya. di balik
mengetahui kecaniikannya. Telali kami terangkan. bahwa yang ilemikian
itu tclah dijadikan pada tabiat manusia. Dan kecantikan itu terhagi ke¬
pada: kecantikan bentuk zahiriyah. yang dikeiahui dengan mala kepala.
Dan kecantikan bentuk hatiniyah. yang dikeiahui dengan mata hati dan
nur penglihatan jiwa.
Yang pertama itu dikeiahui olch anak-anak dan hewan. Dan yang kedua.
khusus orang-orang yang mempunyai hati mcngelahuinya. Tidak bevkong-
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si dengan mereka padanya, orang yang tidak mengelahui, selain yang
zahiriyah dari kehidupan duniawi. Setiap kecantikan, maka itu dicintai
oleh yang mengelahui kecantikan. Kalau ia mengelahui dengan hati, maka
itu dicintai dengan hati.
Contoh ini dalam penyaksian, ialah: kecintaan nabi-nabi, para ulama dan
orang-orang yang bersifat mulia, yang menjadi kebiasaannya dan mem-
punyai budi-pekerti yang menyenangkan.
Bahwa yang demikian itu dapat tergambar di ruang mala, serta kacaunya
bentuk muka dan anggota-anggota badan iainnya. Itulah yang dimaksud-
kan dengan bagus bentuknya batiniyah.
Dan panca-indra tidak mengetahuinya. Ya. diketahui dengan bagusnya
bekas-bekasnya yang tinibul daripadany.a, yang menunjukkan kepada yang
demikian. Sehingga, apabila hati menunjukkan kepadanya, niscaya cen-
derunglah hati kepadanya. Lalu dicintainya. Maka siapa yang mencintai
Rasulullah s.a.w, atau Abubakar Siddik r.a. atau Asy-Syafi’i r.a., maka ia
tidak mencintai mereka. selain karena kebagusan apa yang lahir dari
mereka. Tidaklah yang demikian itu, karena bagusnya bentuk mereka dan
tidak karena bagusnya perbuatan mereka. Akan tetapi, ditunjukkan oleh
kebagusan perbuatan mereka, kepada kebagusan sifat-sifat, yang menjadi
sumber segala perbuatan. Karena segala perbuatan itu bekas-bekas yang
datang daripadanya dan yang menunjukkan kepadanya. Siapa yang me-
lihat bagusnya karangan seorang pengarang dan bagusnya syair seorang
penyair, bahkan bagusnya ukiran seorang pengukir dan bangunan seorang
pembangun, niscaya tersingkaplah baginya dari perbuatan-perbuatan ini,
akan sifat-sifatnya yang baik, yang batiniyah, yang kembah hasilnya ketika
dibahas, kepada ilmu dan kemampuan. Kemudian, setiap kali ada yang
d i k e t a h u i i t u l e b i h m u l i a d a n l e b i h s e m p u r n a k e c a n t i k a n d a n

kebesarannya. niscaya adatah iiu lebih mulia dan lebih cantik. Demikian
juga, yang disanggupi, setiap kali ada ia lebih besar martabatnya dan lebih
mulia kedudukannya, niscaya adalah kesanggupan kepadanya itu lebih
agung tingkatnya dan lebih mulia kadamya. Yang Termulia dari segala
yang diketahui. ialah; ALLAH TA’ALA. Maka tidak dapat dielakkan
iagi, bahwa ilmu yang terbagus dan yang termulia, ialah; mengenat (ma-
'rifah) Allah Ta'ala. Seperti demikian juga, apa yang mendekatinya dan
yang khusus dengan dia. Maka kemuliaannya adalah di atas kadar ke-
sangkutannya dengan ilmu itu.
Jadi, keelokan sifat orang-orang siddik yang dicintai mereka oleh hati
manusia secara tabi’i itu kembali kepada liga perkara:

Salah satu daripadanya, ialah: tahunya mereka akan Allah, para malaikat-
Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan syari’at-syari’at para nabi-Nya.
Kedua: mampunya mereka memperbaiki diri, memperbaiki hamba-hamba
Allah, dengan petunjuk dan politik.
Keliga: bersihnya mereka dari sifat-sifat kehinaan, kekejian dan nafsu-
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syahwat. yang mengerasi, yang memalingk'an dan jalan-jalan kebajikan,
yang mcnarik kepada jalan kejahatan.
Dengan conloh ini, ia mcncintai nabi-nabi, para ulama. para khalifah dan
raja-raja, yang mereka itu orang-orang yang menjalankan keadilan dan
kemurahan. Maka kaickanlah sifat-sifat ini kepada sifat-sifat Allah Ta'ala!
Ada pun ilmu, maka dimanakah perbandingannya ilmu orang-orang
dahulu dan orang-orang kemudian, dengan ilmu Allah Ta’ala, yang me-
liputi dengan setiap sesuatu, yang keluar dari berkesudahan. Sehingga
tidak tersembunyi daripada-NYA sebcral alom pun, di langit dan di bumi.
IA menunjukkan kepada semua makhluk, maka lA 'Azza wa Jalla ber-
fi r m a n :

\ -NO ,j\

(Wa maa-uutii-tum minal-'ilmi illaa qaiiilan).
Arlinya; "Dan lidaklah kamu diberi ilmu, mclainkan sedikit". S. Al-Isra',
ayat 85.
Bahkan jikalau berkumpul isi bumi dan langit uniuk melingkungi ilmu
Allah dan hikmah-Nya, pada menguraikan seekor semut aiau nyamuk,
niscaya mereka tidak akan melihat kepada scpcrscratus yang demikian.
Mereka (iada akan melingkungi sesuatu dari ilmu-Nya, selain dengan apa
yang dikchendaki-Nya dan kadar yang sedikit yang diajarkan-Nya kepada
seluruh makhluk. Maka dengan pengajaran-Nya, mereka mengetahui ilmu
itu. Sebagaimana IA Yang Mahatinggi berfirman:

(Khalaqal-insaa-na, ’allama-hul-bayaana).
Artinya: "DIA mendptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara”.
S. Ar-Rahnian. ayat 3-4.
Kalaii adalah keelokan ilmu dan kemuliaannya itu hal yang dicintai dan
ilmu itu sendiri merupakan perhiasan dan kesempurnaan bagi orang yang
bersifat dengan ilmu. maka liada sayogialah bahwa dicintai dengan sebab
ini, selain Allah Ta'ala. Bermacam ilmu para ulama itu adalah kebodoh-
an. dengan dikaitkan kepada ilmu-Nya. Bahkan siapa yang mcngcnal akan
orang yang lebih berilmu dari penduduk zamannya dan yang iebih bodoh
dari penduduk zamannya, niscaya murtahillah bahwa ia mencintai dengan
sebab ilmu. akan orang yang lebih bodoh dan mcninggalkan orang yang
lebih berilmu, walau pun yang lebih bodoh itu tidak kosong dari suatu
pengetahuan, yang dikehendaki oleh penghidupannya. Bcrlcbih-kurangnya
di antara ilmu Allah dan ilmu para makhluk itu. lebih banyak daripada
berlebih-kurangnya ilmu makhluk yang terpandai dengan yang terbodoh
d a r i m e r e k a .
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Karena yang terpandai itu tidak melebihi dari yang terbodoh, selain
dengan ilmu-ilmu yang (erhitung biiangannya dan yang berkesudahan,
yang tergambar pada kemungkinan, bahwa dapat dicapai oleh yang
terbodoh. dengan usaha dan kesungguhan. Dan kelebihan ilmu Allah
Ta’ala atas ilmu makhluk semuanya itu di luar dari kesuduhan. Karena

yang diketahui-Nya ciada berkesudahan dan yang dikeiahui makhluk
b e r k e s u d a h a n .

Ada pun sifat kemampuan, maka juga sifat kesempurnaan. Dan lemah itu
sifat kekurangan. Setiap kesempurnaan, keelokan, kebesaran, kemuliaan
dan kekuasaan, maka itu disukai. Dan mengetahuinya itu enak. Sehingga.
bahwa insan. karena didengarnya dalam ceritera, akan keberanian Ali
r.a., Khalid r.a. dan lain-lain dari orang-orang berani, kemampuan dan
perintah keduanya kepada teman-teman. maka terus berbetulan dalam
hatinya akan kegcrakan, kegembiraan dan kesenangan yang mudah, de¬
ngan semata-mata enaknya mendengar, lebih-lebih lagi dari penyaksian.
Dan mengwariskan yang demikian. akan kecintaan dalam had. yang
mudah, kepada orang yang bersifai dengan yang demikian. Bahwa itu
semacam kesempurnaan. Maka bandingkanlah sekarang akan kemampuan
makhluk seluruhnya dengan qudrah Allah Ta’ala! Maka sebesar-besarnya
kekuafan orang-orang, seluas-luasnya kerajaan mereka, sekuat-kuatnya
keperkasaan mereka, segagah-gagahnya mereka menentang nafsu-syahwat,
sebisa-bisanya mereka mencegah segala kekejian diri dan kemampuan
yang paling terkumpul dari mereka untuk mensiasati dirinya dan orang
lain, tiadalah berkesudahan qudrah-Nya Allah Ta’ala. Kesudahannya.
hanya manusia itu sanggup atas sebahagian sifat-sifat dirinya dan alas
sebahagian manusia-manusia lain, pada sebahagian urusan. Dalam pada
itu. manusia itu tidak memiliki bagi dirinya, akan kematian, kchidupan,
berkembang. melaral dan manfa'ai. Bahkan ia tidak mampu menjaga
matanya dari buta, lidahnya dari bisu, telinganya dari pekak dan badan-
nya dari sakit. la tidak berhajat kepada menghitung apa, yang ia lernah
daripadanya, mengenai dirinya dan lainnya, dari hal, yang secara keselu-
ruhan menyangkut kemampuannya. Lebih-lebih dari hal yang tiada me-
nyangkut kemampuannya, dari kerajaan langit, cakwa-walanya, binlang-
bintangnya dan bumi, gunung-gunungnya, laut-lautnya, angin-anginnya.
halilintar-halilintarnya, tambang-t2unbangnya, tumbuh-tumbuhannya, he-
wan-hewannya dan semua bahagian-bahagiannya. Maka ia tiada berke-
mampuan alas se atom pun daripadanya. Apa yang ia sanggupi dari diri¬
nya dan lainnya, maka lidaklah kemampuannya itu dari dirinya dan de¬
ngan dirinya. Akan tetapi, Allah penciptanya, pencipta kemampuannya,
pencipta sebab-sebabnya dan yang memungkinkan baginya dari yang de¬
mikian. Jikalau Allah memberi kuasa kepada seekor nyamuk atas rujn
yang paling besar dan binaiang yang paling kuat, niscaya nyamuk itu da¬
pat membinasakannya. Maka tiadalah bagi hamba itu kemampuan, selain
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dengan dimungkinkan oleh Tuhannya. Sebagaimana lA berfirman tentang
Zulkarnain. raja yang terbesar di bumi. Karcna lA berfirman;

©

(Innaa mak-kannaa lahu fil-ardli).
Artinya: "Sesungguhnya Kami telah memberi kckuasaan kepadanya di
(muka) bumi”. S. Al-Kahfi, ayat 84.
Maka tidak adalah semua kerajaannya dan kckuasaannya ilu, selain de¬
ngan diberi kckuasaan oleh Allah kepadanya pada sebahagian dari bumi.
Dan bumi seluruhnya itu sepotong tanah lumpur, dengan dikaitkan kepa-
da tubuh alam ini. Semua daerah, yang manusia memperoleh keunlungan
dari bumi, adalah debu dari sepotong tanah lumpur itu. Kemudian, debu
itu pula dari kurnia Allah Ta'ala dan pemberian kekuasaan daripada-Nya.
Maka mustahitlah bahwa ia mencintai seseorang daripada hamba Allah
Ta’ala, karena qudrah-Nya, siasat-Nya, pemberian kekuasaan, pcmcrin-
lahan dan kesempurnaan kuat-Nya. Dan ia tidak mencintai Allah Ta’ala
bagi yang demikian itu. Tiada daya dan upaya, selain dengan Allah, Yang
Maha linggi. Yang Agung. Dia-lah yang Maha gagah, Maha perkasa,
Maha tahu dan Maha kuasa. Langit yang lerlipni dengan Kanan-Nya.
Bumi, kerajaannya dan apa yang di atasnya dalam genggaman-Nya. Dahi
semua makhluk dalam genggaman qudrah-Nya. Kalau dibinasakanNYA
mereka, sampai kepada yang penghabisan, niscaya tidak berkuranglah dari
kekuasaan dan kerajaan-Nya seatom pun. Kalau dijadikan-NYA seumpa-
ma mcrcka scribu kali, niscaya tidaklah IA payah dengan menjadikannya.
Tidaklah IA disintuh oleh keletihan dan kelumpuhan pada mencipiakan-
nya. Tiada kemampuan dan orang yang mampu, melainkan itu adalah
salah satu dari bekas qudrah-NYA. Bagi-NYA keelokan dan kebagusan,
kebesaran dan keagungan, keperkasaan dan kekuasaan. Kalau digambar-
kan, bahwa yang mampu itu dicintai karena sempurna kemampuannya,
maka tiada yang mustahak kecintaan sekali-kali, disebabkan sempumanya
kemampuan itu, selain DIA.
Adapun sifat bersih dari kecelaan dan kekurangan, suci dari kehinaan dan
kckejiaii, maka itu salah satu yang mengharuskan cinta dan yang meng-
hendaki kebagusan dan kecaniikan pada bentuk butiniyah. Para nabi dan
orang-orang siddik. walau pun mereka itu bersih dari kecelaan dan keke-
jian, maka tidaklah tergambar akan kesempurnaan kcsucian dan keber-
sihan. selain bagi YANG ESA, YANG BENAR, RAJA YANG QU-
D U S , M E M P U N YA I K E A G U N G A N D A N K E M U R A H A N .

Ada pun setiap makhluk, maka tidaklah tcriepas dari suatu kekurangan
dan dari banyak kekurangan. Bahkan setiap makhluk itu lemah, dicipta-
kan, diperintah, yang dipaksakan. Makhluk itu sendiri kecelaan dan
kekurangan. Maka kesempurnaan hanyalah bagi Allah Yang Maha Esa.
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Tiada bagi yang lain daripadaNya kesempurnaan. melainkan sekadar apa
yang diberikan oleh Allah. Tiadalah pada yang diberi kemampuan itu,
bersenang-senang dengan penghabisan kesempurnaan di atas yang lain.
Bahwa penghabisan kesempurnaan, yang sekurang-kurangnya darajatnya,
iaiah: bahwa (idakiah dia ilu hamba yang disuruh bekerja untuk orahg
lain, yang berdiri dengan sebab orang lain. Yang demikian iiu muslahil
pada yang lain daripada-NYA. Maka DIA-lah yang sendirian dengan ke¬
sempurnaan, yang bersih dari kekurangan, yang kudus dari kecclaan.
Uraian segi-segi ke-kudus-an dan kebersihan pada hak NYA dari keku-
rangan-kekurangan itu akan panjang. Dan itu termasuk dari rahasia ilmu-
ilmu makasyafah. Maka tidak akan kami perpanjangkan menyebutkan-
n y a .

Maka sifal ini jiiga. jikalau ada ia kesempurnaan dan keelokan yang di-
cinlai. maka tiada sempurna hakikatnya, selain bagiNYA. Kesempurnaan
yang lain daripadaNya dan kebersihannya lidaklah mutlak. Akan letapi.
dengan dikaitkan kepada yang lebih sangat berkurangan daripadanya.
!Sebagaimana kuda mempunyai kesempurnaan, dengan dikaitkan kepada
kcicdai. Manusia mempunyai kesempurnaan dengan dikaitkan kepada
k u d a .

Asal kekurangan itu mclengkapi bagi semiia. Hanya mereka itu herlcbih-
kurang pada darajat kekurangan.
Jadi, yang clok itu dicinlai. Yang clok mutlak iaiah Yang Maha Esa, yang
tidak boieli tidak bagiNYA, Yang Tunggiil, yang tiada lawan bagiNYA,
yang scliap sesuatu hergantung kepadiiNYA, yang tiada membantahiNYA,
Yang Kaya, yang tiada mempunyai hajai keperluan, Yang Kuasa, yang
herbuat sekehendakNYA. yang menghukumkan akan apa yang dikehen-
dakiNYA. Tiada yang menolak bagi hukuniNYA. Tiada yang mendatang-
kan akibiit bagi hukumNYA. Yang Mengetahui, yang tiada tersembunyi
dari ilniuNYA seberat atom pun di langit dan di bumi. Yang Perkasa.
yang tiada keluar dari genggaman qudrahNYA leher orang-orang yang
.sombong. Tiada tcriepas dari kckuasaan dan keperkasaanNYA belakang
leher raja-raja yang perkasa. Yang Azali. yang tiada permulaan bagi
wujiidNYA. Yang Abadi. yang tiada penghabisan bagi baqa-NYA. Yang
miidah dipahami wujudNYA, yang tidak beredar kemungkinan tidak ada.
di keiiling HadlaratNYA. Yang berdiri sendiri, yang berdiri dengan sen-
diriNYA dan berdiri setiap yang ada, dengan sebabNYA. Yang meng-
gagahi langit dan bumi. Yang menciplakan benda keras, hewan dan
tumbuh-tumbuhan. Yang sendirian dengan kemuliaan dan keperkasaan.
Yang tunggal dengan kerajaan dan pemerintahan.Yang mempunyai kurnia
dan kebesaran. kebagusan dan kccaniikan, qudrah dan kesempurnaan.
Yang heraii seniua akal pada mengenal kemuliaan-NYA, yang bisu semua
lidah pada mcnyifatkan-NYA. Yang kesempurnaan ma'rifah orang-orang
yang berma’rifah, iaiah: mengaku dengan keiemahan daripada ma'rifah-
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Nya (mengenal-Nya). Dan kcsudahan kenabian nabi-nabi iaiah: mengaku
dengan kcpendekan kesanggupan daripada me.n'ifaikan-Nya. Sebagai-
mana disabdakan oleh penghulu nabi-nabi .rahmai Allah kepadanya dan
kcpada nabi-nabi sekalian:

^ 2 J > -

(Laa-uh-shii fsanaa-an-’alaika anta kamaa-als-naita-’alaa nafsi-ka).
Artinya: "Akii tidak dapat menghinggakan pujian kcpada Engkau. seba-
gaimana Engkau memujikan diri Engkau sendiri” (1).
Berkata Abubakar penghulu orang-orang siddik r.a.; "Kclcmahan dari¬
pada mempcrolch idrak itu idrak. Mahasuci Tuhan. yang tidak mcnjadi-
kan bagi makhluk itu jalan kcpada mengcnal-Nya, sdain dengan kde-
mahan daripada mcngenal-Nya”.
Kiranya aku dapat mengetahui. siapa yang memungkiri kemungkinan
kcciniaan Allah Ta'ala secara hakikat dan menjadikannya secara majaz?
Adakah ia memungkiri, bahwa sifat-sifat ini dari sifat-sifat kcclokan dan
terpuji, sifat-sifat kesempurnaan dan kebagusan? Atau ia memungkiri
adanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat tersebut? Atau ia me-
miingkiri adanya kesempurnaan dan keelokan, kebagusan dan kebesaran
yang dicintai dengan tabi'at. pada orang yang mengetahui? Maka maha¬
suci Tuhan. yang terhijab dari penglihatan mata-hati orang-orang yang
buta, karena cemburu atas keelokan dan keagungan-NYA. bahwa ia dapat
mclihat-Nya. selain orang yang telah mendahutui sifat-sifat yang baik bagi-
nya daripada-Nya. di mana mereka itu dijauhkan dari neraka hijab. Dan
ditinggalkan orang-orang yang merugi. yang berjalan menyombongkan diri
dalam gelap kebutaan, yang pulang-pergi pada tempat gcmbalaan yang
telah discrang salju dan nafsu keinginan binatang. Mereka tahu
zahiriyah dari kehidupan duniawi dan mereka lalai dari akhirat. Segala
pujian bagi Allah. Akan tetapi, kebanyakan mereka tiada tahu.
Maka kecintaan dengan sebab ini adalah lebih kuat dari kecintaan dengan
sebab al-ihsan. Karena al-ihsan itu bertambah dan berkurang. Dan karena
itulah. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi Dawud a.s.; "Bahwa
yang paling banyak cinta-Ku, iaiah kepada siapa yang menyembah Aku.
dengan tanpa pemberian. Akan tetapi, untuk ia memberikan kepada ke-
Tuhan-an akan haknya".
Tersebut dalam Zabur: "Siapakah yang lebih zalim, dari orang yang ber-
ibadah (berbakti) kepadaku, karena sorga atau neraka? Jikalau tidaklah
Aku ciptakan sorga dan neraka, apakah Aku tidak berhak untuk ditha-
’ a t i ? " .

s e c a r a

(1) Dirawik.m Ahmad, Muslim dan Iain-lain dari ’Aisyah
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Nabi Isa a.s. laiu pada tempat suatu golongan yang banyak beribadah,
yang kurus badannya. Mercka ilu mengatakan: "Kami takut kepada ne-
raka dan kami mengharap akan sorga”.
Nabi Isa a.s. menjawab kepada mereka: "Makhluk yang kamu takuti dan
makhluk yang kamu harap".
la lalu puia pada tempat kaum yang lain seperti yang demikian. Mereka
itu mengatakan: "Kami mcnycmbah-Nya, karena cinta kepada-Nya dan
membesarkan-Nya, karena ke-agungan-Nya".
Lalu nabi Isa a.s. menjawab: "Kamu adalah aulia (wali-wali) Allah yang
sebenamya. Bersama kamu aku disuruh. bahwa aku bcrtempat tinggal".
Abu Hazim berkata: "Aku ma!u hahwa aku beribadah kepada-Nya, ka¬
rena pahala dan siksa. Maka dengan demikian, adalah aku seperti budak
yang jahat. Jikalau tidak takut, niscaya ia tidak bekerja. Dan seperti
orang yang diupahi. yang jahat, jikalau tidak diberi upah, niscaya ia tidak
bekerja”.
Tersebut pada hadits;

(Laa yakuu-nanna ahadu-kum kal-ajiiris-suu-i, in lam yu’-tha lam ya'-mal
wa laa kal-’abdis-suu-i, in lam yakhaf lam ya’-mal).
Artinya: "Tidak adalah seseorang dari kamu itu seperti orang yang di¬
upahi, yang jahat. Kaiau tidak dibcrikan upah, niscaya ia tidak bekerja.
Dan tidak seperti budak yang jahat. Jikalau tidak takut, niscaya ia tidak
bekerja” (1).
Ada pun sebab yang kelima bagi cinta itu, ialah; kesesuaian dan kese-
bentukan. Karena keserupaan sesuatu itu menjadi tertarik kepadanya.
Bentuk kepada bentuk itu lebih cenderung. Dan karena itulah, anda me-
lihat anak kecil berjinak hati sesama anak kecil. Orang besar berjinak hati
sesama besar. Burung menjadi jinak dengan yang semacam dengan dia
dan lari daripada yang tidak semacam. Orang yang berilmu menjadi ber¬
jinak hati dengan yang berilmu itu lebih banyak dibandingkan dengan
orang yang berperusahaan. Tukang kayu berjinak hati dengan tukang
kayu itu lebih banyak daripada berjinak-hatinya dengan petani.
Ini adalah keadaan yang disaksikan oleh percobaan. Disaksikan oleh ha¬
dits dan atsar, sebagaimana telah kami selidiki lebih jauh pada Bab Per-

(1) Menunji Al-Iraqi, ia tidak menjumpai hadils ini sama Sekaii.
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saudaraan pada jalan Allah clari Kiiab Persaudaraan. Maka hendaklah
dicari daripadanya!
Apabila adalah kescsuaian itu sebab kecintaan, maka kesesuaian kadang-
kadang ada dalam arli zahiriyah. Seperti kesesuaian anak kecil dengan
sesama anak kecil dalam arti ke-anak-kedl-an. Kadang-kadang arti itu
tersembunyi, schingga tidak tcriihal. Sebagaimana anda melihal pada
persatuan yang terjadi dengan kesepakatan di antara dua orang, tanpa
memperhatikan keclokan atau mengharap pada harta atau lainnya. Se¬
bagaimana diisyaratkan oleh Nabi s.a.w., karena beliau bersabda:

(Al-arwaa-hu junuudun mujan-nadatun, fa maa la-’aarafa minha’-talafa wa
maa tanaakara minhakh-talafa).
Artinya: ”Jiwa itu adalah seperti tentera yang dikumpulkan. Maka yang
berkenal-kenalan daripadanya, niscaya berjinakan hati. Dan yang ber-
tentangan daripadanya, niscaya timbul perselisihan"_ (1).
Berkenal-kenalan itu iaiah kesesuaian. Dan bertenfangan itu iaiah
b e d a a n .

Sebab ini juga menghendaki akan kecintaan kepada Allah Ta’ala, karena
kesesuaian batiniyah, yang tidak kembali kepada keserupaan pada rupa
dan bentuk. Akan tetapi, kepada makna-makna batiniyah, yang boleh
disebutkan sebahagian daripadanya pada kitab-kiiab dan sebahagian dari¬
padanya, tidak boleh dituliskan. Akan tetapi, ditinggalkan di bawah tutup
kecemburuan, sampai dapat diketahui oleh orang-orang yang menempuh
jalan kepada Tuhan, apabila mereka telah menyempumakan syarat suluk
(berjalan ke jalan Tuhan).
Maka yang disebut itu, iaiah dekatnya hamba kepada Tuhannya ’Azza
Jalla, pada sifat-sifat yang disuruh ikuti dan berbudi pekerti dengan akh-
lag ar-rububiyah (budi pekerti ke-Tuhan-an). Sehingga dikatakan: "Ber-
akhlaklah dengan akhlak Allah!".
Yang demikian itu, pada mengusahakan sifat-sifat yang terpuji, yang dia
itu termasuk sifat-sifat ke-Tuhan-an, yaitu: ilmu, kebajikan, al-ihsan, le-
mah-lembut, melimpahnya kebajikan, rahmat kepada makhluk, nasehat
kepada mereka, menunjukkan mereka kepada kebenaran, mencegah
mereka dari yang batil dan yang lain-lain dari sifat-sifat syari’at yang
mulia. Semua itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tidak
dengan makna mencari kedekatan dengan tempat. Akan tetapi: sifat-sifat.
Ada pun apa yang tidak boleh dituliskan di kitab-kitab, dari kesesuaian
khusus, yang khusus anak Adam dengan dia, maka iaiah yang diisyaratkan

p e r -

w a

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
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kepadanya oleh firman Allah Ta’ala:

(Wa yas-aluu-naka-’anir-ruuhi. qulir-ruuhu min-amri rabbii).
Artinya: "Mereka berianya kepada engkau tcntang ruh (nyawa). Jawab-
l a h : R u h i l u t e r m a s u k u r u s a n Tu h a n k u " . S . A l - I s r a ' , a v a l 8 5 .

Karena lA menerangkan, hahwa itu urusan ke-Tuhan-an, yang keluar duri
batas akal-pikiran makhluk. Dan dijelaskan dari yang demikian olch
fi r m a n A l l a h Ta ' a l a :

(Fa-idzaa sawwai-tuhu wa nafakh-tu fiihi min ruuhii).
Artinya; "Dan setelah dia scmpurna Aku buat dan Aku tiupkan kepada¬
nya ruh-Ku". S. Al-Hijr, ayat 29.
Karena itulah. Aku suruh sujud malaikat-malaikal-Ku kepadanya. Diis-
yaratkan kepadanya oleh firman Allah Ta'ala:

'ri"'- b ^ -

(Innaa ja-’a!-naaka khalii-fatan fil-ar-dli),
Artinya: "Sesungguhnya Kami mcnjadikan engkau khalifah di muka
bumi". S. Shad, ayat 26.
Karena tiada mustahak Adam menjadi khalifah Allah, selain dengan kc-
sesuaian itu. Dan kepadanya dirumuzkan oleh sabda Nabi s.a.w.:

. y ! > j

y

(Innal-laaha khalaqa aadama-’ataa shuu-ratihi).
Artinya: "Bahwa Allah menjadikan Adam atas bentuk-Nya" (I).
Sehingga orang-orang yang pendek pikiran menyangka, bahwa liadalah
bentuk itu. selain bentuk zahiriyah, yang diketahui dengan panca-indra.
Lalu merekii menyerupakan. mentubuhkan dan membentukkan (2). Maha
suci Allah Tuhan semesta alam, dari apa yang dikatakan oleh orang-orang

bodoh, dengan kesucian yang sebenar-benarnya. Kepadanyalah diisyarat-
kan dengan firman Allah Ta’ala kepada Musa a.s.: "Engkau sakit, maka
engkau tidak berkunjung kepadaKu”.

(I) Hadils ini lelah diterangkan dahulu.
(2) Maksudnya mereka menyerupakan Allah dengan manusia. dalam bentuk tubuh dan

beniuknya (Peny.).
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Musa Ji-s. lalu bertanya: "Wahai Tuhanku! Bagaimana yang demikian?”.
luhan hcrfirman: "Telah sakit hambaKu si Anu. maka engkau tidak her*
kunjung kcpadanya. Jikalau engkau berkunjung kepadanya, niscaya eng¬
kau dapati Aku di sisinya" (i).
Kesesuaian ini tidak lahir, selain dengan rajin mengerjakan ibadah sunat,
sc.sudah teguhnya ibadah wajib. Sebagaimana Allah Ta'ala berfinnan:

(Laa yazaalu yataqar-rabul-'abdu ilayya bin-nawaa-fili hattaa uhibba-hu, fa
idzaa aiibab-luhu kuntu sam-’ahul-ladzii yas-ma’u bihi wa basha-rahul-
ladzii yub-shiru bihi wa lisaanahul-ladzii yan-thiqu bihi).
Arlinya: "Senantiasalah hamba ilu hcrdekalan kepadaKu dengan ibadah
sunal. sehingga Aku mengasihinya. Maka apabila Aku mengasihinya,
niscaya adalah Aku pendengarannya, yang ia mendengar dengan dia.
PenglihatJinnya, yang ia melihat dengan dia. Dan lidahnya,
bertutur-kata dengan dia" (2).
Inilah tempat yang wajib digenggam mala pena padanya. Manusia telah
icrgolong padanya kepada orang-orang yang pendek aka! pikiran,
ceiulerung kepada penyerupiian dengan makhhtk (at-tasy-hih) yang jehis'
Dan kepada orang-orang yang bersangalan berlebih-lebihan, yang melam-
paui batas kesesuaian, kepada hersaiu dengan Tuhan (al-iuihad). Dan
mercka nicngalakan: al-huliil (Tuhan herternpat padanya). Sehingga seba-
hagian nicreka mengatakan; "Anal-I/atm (Aku Al-Haqq}" (3).
Orang Nasrani itii menjadi sesal tentang Isa a.s.. di mana mereka me¬
ngatakan: dia ill! Tuhan.

Berkala sebahagian yang lain dan mereka: manusia iiu berbaju dengan
k e i u h a n a n .

y a n g l a

y a n g

Golongan yang lain mengatakan: ia hersatii dengan Tuhan (al-iuihad).
Ada pun mereka yang tersingkap baginya ke-mustahil-an kescrupaan dan
ke-seunipama-an, kemustahilan al-ittihad dan al-hulul dan tcrang bagi
mereka serta yang, demikian, akan hakikat rahasia. maka mcrcka ini ada¬
lah sangat sedikit. Semoga Abul-Hasan An-Nuri dari maqam ini. Adalah

memperhatikan. ketika kerasnya perasaan, pada ucapan orang yang
mengatakan:

l a

(1) Oirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
( 2 ) D i r a w i k a n A ! - B u k h a r i d a r i A b u H u r a i r a h .

(3) Al-Haqq. artinya( Maha Benar, salah salu dari nama Tuhan vang sumbilan puluh
scmbilan (Peny.).
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Senantiasalah aku menempati.
suatu tempat dari kecintaan engkau.
Heranlah segala hati,
kctika menempatinya.

Senantiasalah ia berlari-larian dalam perasaannya (imosinya) di atas kayu-
kayuan rimba. yang telah dipotong baiangnya dan tinggallah pokok-
pokoknya. Sehingga pecahlah kedua tiipak kakinya dan bengkak. la wafat
dari yang dcmikian itu. Dan inilah scbab kecintaan yang lerbesar dan
yang tcrkuat. Iiulah yang termulia. yang paling jauh dan yang paling se-
dikit adanya.
Inilah yang dimaklumi dari sebab-sebab cinta. Jumlah yang demikian itu

ampak pada Allah Ta'ala sccara hakiki, tidak sccara maja/.i, padam e n

darajat yang tertinggi. tidak pada yang tercndah. Maka adalah dapat di-
terima olch akal, lagi diterima oleh orang-orang yang mempunyai mala-
hati akan kecintaan kepada Allah Ta’ala saja. Sebagaimana bahwa ditc-
rima oleh akal. lagi mungkin pada orang buta. akan kecintaan kepada
selain Allah Ta’ala saja.
Kemudian. seiiap orang yang moncintai makhliik dengan salah satu dari
sebab-sebab lerscbut. niscaya tergambar bahwa ia mencintai yang lain,
karena kesekutuanoya dengan yang lain ilu pada sebabnya. Kesekutuan
itu suatu kckurangan pada kecintaan dan kcrcndalian dari kesempurna-
annya. Tiada bersendirian seorang pun dengan sifat yang disukai. melain-
kan kadang-kadang terdapat baginya sekutu padanya. Kalau tidak ler-
dapat. maka mungkin akan terdapat. selain Allah Ta’ala. Maka sesung-
guhnya DIA bersifat dengan sifat-sifat itu. yang menjadi penghabisan
keagungan dan kesempurnaan. Tiada sekutu bagi-Nya pada yang dcmi¬
kian. pada ke-wujud-an. Dan tidak tergambar bahwa ada yang demikian
ilu suatu kemungkinan. Maka tidak dapat dibantah. bahwa tidak ada pada
kecintaan kepada Allah itu perkongsian. Tidak berjalan kekurangan ke¬
pada kecintaan kepadaNya. Sebagaimana tiada berjalan perkongsian ke¬
pada sit'al-sifai-Nya. DlA-lah yang musiahak. Karena pokoknya ialah:
cinta. Untuk kesempurnaan cinta ilu. tiada sekali-kali herbagai-bagian
padanya.

PENJELASAN: bahwa kelazataii yang paling agung dan paling linggi.
ialah: mengenal Allah Ta'ala dun memandang kepada
WajahNya yang mulia. Dan tidak tergambar bahwa di-
utamakan kelazaian yang lain daripadanya, keeuedi orang
yang lelah diharamkan dari kelazatan ini.

Ketahui lah. bahwa kelazatan-kelazatan i lu mengikut i perasaan. Dan

manusia itu mengumpulkan sejumlah dari kekuaian-kekuatan dan ghari-
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7al)-glKiri/ah (inslink-inslink). B;ij;i soliap kekualan ilan gharizah ilu
mcnipunyai kdazaian. Kclazatan pada mfiicapainya ilu mcnurut kchcn-
dak labi’ainya. yang diciplakan unluknya. Bahwa gliari/ali-gharizah iiu
tidaklah disusun pada maiiusia. dcngan sia-sia, Akan tetapi. sciiap kc-
kualan dan gharizah iiu disusun, karcna scsualu dari lial-hal yang dike-
hcndaki mcnurut lahi 'ai. Cihatizah rnanil i i iu diciplakan uniuk kescm-

buhan hati dan mciiuniut balas. Maka lidak dapai dibaniah, baliwa kc-

lazalannya pada kcmcnangan dan mciumiut balas itulah. yang
dikchendaki tabi'ainya. Gharizah kcinginan makanan umpamanya,
jadikan uniuk mcnghasilkan makanan, yang dengan makanan ilu dapai
bcrdiri. Maka lidak dapai dibaniali. hahwa kclaz.atannya pada mcmpcr-
olch makanan ini. itulah yang dikchendaki oidi labi'ainya,
Seperti demikian juga. kelazalan mendengar, mclihat dan mcncium. pada
peneiihalan. pendengaran dan pcnciuman, lidak icrlcpas .saiali salu dari
gharizah-gharizah itu, dari kepedihan dan kcla/aian. dcngan dikaiikan
kepada yang di-idrak-kannya, Maka scpcrii demikian pula, pada hali itu
charizah. yang dmamakan: niir kciiihanan (an-nur al-ilahiy), karcna
fi r m a n A l l a h T a ' a l a :

d i -

(A fa-man syarahal-laahu shad-rahu lil-islaami. fa huwa-'alaa nuurin min
rabbihi).
Artinya: "Apakah (irang yang dihukakan olch Allah dadanya menerima
Islam, maka dia ilu n\cndapai nur (cahaya) dari Tuhannya". S. Az-
Zumar. ayat 22.
Kadang-kadang nur itu dinamakan: akat. Kadang-kadang dinamakan:
mala haii buuniyah. Dan kadang-kadang dinamakan: nur iman dan yakin.
Tak adalah arii menyibukkan diri dcngan; nama-nanui. Baliwa islilah du
bermacam-macam. Orang yang Icmah menyangka. balma perselisilian itu
terjadi pada: arti. Karcna orang yang Icmah itu mcncari arti dari lafal.
Dan itu kebatikan yang wajib.
Hati itu berbeda dcngan bahagian-bahagian hadan yang lain, dcngan sifat
yang memberi-tahukan arti. yang tidak menjadi khayalan dan dirasakan
dcngan panca-indra. Seperti: dikclahuinya kejadian alam. Atau berha-
jatnya alam kepada Khaliq yang tpidim. Yang mengatur, Yang Mahabi-
jaksana, yang bcrsifai dcngan sifat-sifal kciuhanan,
Marilah kita namakan gharizah ilu: akal, dcngan .syaral. bahwa tidak di-
pahami dari lafal akal. akan apa yang dcngan iiu. dapat diketahui jalan-
jalan berlengkar dan bertukar pikiran. Tclah tcrkcnallah nama akal dc¬
ngan ini. Dan karcna itulah. dieda olch sebahagian kaum shufi. Jikaluu
tidak. maka itu adalah sifat yang inembedakan manusia dad hewan. Dc¬
ngan sifat itu diketahui. bahwa ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu sifat yang
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tennulia. Maka tiada sayogialah bahwa sifat itu dicela. Dan gharizah ini
diciptakan, untuk diketahui hakikat semua urusan. Maka yang dikehen-
daki oleh tabi’atnya, ialah: ma'rifah dan ilmu. Dan itulah kelazatannya.
Sebagaimana yang dikebendaki oleh gharizah-gharizah yang Iain, ialah:
kelazatannya.
Tidaklah tersembunyi, bahwa pada ilmu dan ma’rifah itu kelazatan. Se-
hingga, orang yang dihubungkan kepada ilmu dan ma'rifah, walau pun
pada sesuatu yang rendah, niscaya ia bergembira. Dan orang yang dihu¬
bungkan kepada kebodohan, walau pun pada barang yang tidak berharga,
niscaya ia bersusah had. Sehingga manusia hampir tidak dapat bersabar,
dari pada berlomba-lombaan dan berpuji-pujian dengan ilmu, pada ba-
rang-barang yang tidak berharga. Orang yang pandai dengan permainan
catur, dengan rendahnya permainan itu, tidak sanggup berdiam diri pada-
nya, daripada mengajarkan. Lidahnya terlepas dengan menyebutkan apa
yang diketahuinya.
Semua itu adatah karena bersangatan lazatnya ilmu dan apa yang dira-
sakan daripada kesempumaan diri ilmu itu. Bahwa ilmu itu termasuk hal
yang terkhusus dari sifat-sifat ketuhanan. Dan dialah kesudahan kesem¬
p u m a a n .
Karena itulah, tabi'at manusia merasa senang, apabila ia dipujikan dengan
cerdik dan banyak ilmu. Karena ia merasa ketika mendengar pujian itu,
akan kesempumaan dirinya dan kesempumaan ilmunya. Lalu ia meng-
herani diri dan merasa enak dengan yang demikian.
Kemudian, tidaklah kelazatan ilmu itu dengan membajak tanah dan
menjahit, seperti lazatnya ilmu dengan mengendalikan pemerintahan dan
mengatur urusan makhiuk. Dan tidaklah kelazatan ilmu dengan tata-
bahasa dan syair, seperti lazatnya ilmu mengenai Allah Ta'ala, sifat-sifat-
Nya dan malaikat-malaikat-Nya, kerajaan langit dan bumi. Akan tetapi,
k e l a z a t a n i l m u i t u m e n u r u t k a d a r k e m u l i a a n i l m u . D a n k e m u l i a a n i l m u

itu, menurut kadar kemuliaan yang diketahui. Sehingga orang yang me-
ngetahui hal-ihwal batin manusia dan menceriterakan dengan yang demi¬
kian, meroperoleh kelazatan baginya. Dan kalau tidak diketahuinya, nis¬
caya tabi’atnya menghendaki untuk menyelidikinya. Kalau ia mengetahui
hal-ihwal batin kepala negeri dan rahasia pengaturannya pada pimpinan-
nya, niscaya adalah yang demikian itu lebih enak baginya dan lebih baik.
daripada ilmunya dengan hal-ihwal batin petani atau penenun kain. Kalau
dapat ia mengetahui rahasia menteri dan pengaturannya dan apa yang
menjadi azamnya pada urusan kementerian, maka itu lebih merindukan
baginya dan lebih enak dari ilmunya dengan rahasia kepada pemerintahan
(raja atau presiden). Kalau ia tahu dengan batin hal-ihwal raja dan sultan,
yang berkuasa atas menteri, niscaya adalah yang demikian itu lebih terasa
baik baginya dan terasa enak, daripada diketahuinya batin rahasia-rahasia
menteri. Pemujian dengan yang demikian dan keinginannya kepada yang
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demikian dan kepada pembahasannya itu lebih kuat. Dan keinginannya
bagi yang dcmikian itu lebih banyak. Karena kelazatannya pada yang
d e m i k i a n i t u l e b i h b e s a r .

Dengan ini, jelaslah bahwa ma'rifah yang paling lazat, iaiah yang paling
mulia daripadanya. Kemuliaannya itu menurut kemuliaan ilmu yang dU
ketahui. Kalau dalam ilmu yang diketahui itu, ada yang lebih agung, lebih
sempuma, lebih mulia dan lebih besar, maka mengetahuinya itu sudah
pasti menjadi ilmu yang paling lazat. paling mulia dan paling balk. Kira-
nya aku dapat mengelahui, adakah pada alam wujud ini yang lebih agung,
lebih tinggi, lebih mulia, lebih sempuma dan lebih besar, daripada Pen-
cipta segala scsuatu seluruhnya, Penyempumanya, Penghiasnya, Pe-
ngadakannya, Pengulanginya, Pengatumya dan Penyusunnya? Adakah
tergambar bahwa ada pada kepunyaan kesempumaan, keelokan, keba-
gusan dan keagungan itu yang lebih agung dan hadlarat ke-Tuhan-an,
yang tidak diliputi dengan pokok-pokok keagungan dan keajaiban hal>
ihwalnya, oleh pcnyifatan orang-orang yang menyifatkan?
Kalau anda tidak ragu lagi pada yang demikian, maka tiada sayogialah
bahwa anda ragu, tentang mengelahui rahasia-rahasia ketuhanan dan ilmu
dengan teraturnya urusan-urusan ketuhanan, yang melipuli dengan setiap
yang maujud (yang ada), adalah yang tertinggi dari segala macam ma'rifah
dan yang diketahui, yang tcrlazat, terbaik, paling dirindui dan yang paling
patut bagi apa yang dirasakan oleh diri, ketika menyifatkan akan kesem-
purnaan dan keelokannya dan yang lebih patut bagi apa yang besarlah
kegembiraan, kesenangan dan kegembiraan.
Dengan ini, jelaslah bahwa ilmu itu lazat. Ilmu yang paling lazat, iaiah
ilmu yang menyangkut dengan Allah Ta’ala, dengan sifat-sifatNya, af-
'alNya dan pengaturanNya dalam kerajaanNya, dari penghabisan 'Arasy-
Nya, sampai kepada sempadan bumi. Maka sayogialah bahwa diketahui,
bahwa kelazatan ma'-hfah itu lebih kuat dari kelazatan-kelazatan yang
lain. Ya’ni: kelazatan nafsu-syahwat, marah dan kelazatan panca-indra
yang lima lainnya. Bahwa kelazatan itu yang pertama, berlainan macam-
nya, seperti: bcriainannya kelazatan bersetubuh dengan kelazatan men-
dengar, kelazatan ma'rifah dengan kelazatan menjadi kepala. Dan itu
berbeda pula dengan lemah dan kuat, seperti berlainannya kelazatan
orang yang berkobar-kobar nafsunya dari bersetubuh, dari kelazatan
orang yang lemah syahwat. Dan seperti berlainannya kelazatan meman-
dang kepada wajah yang cantik, yang mengatasi kecantikannya, dari ke-
lazatan memandang kepada wajah yang kurang cantiknya.
Sesungguhnya dikcnal kelazatan yang terkuat, iaiah: dengan adanya ke¬
lazatan itu membekas kepada yang lairu Bahwa orang yang disuruh
memilih. antara memandang kepada rupa yang cantik dan bersenang-
senang dengan menyaksikannya, dengan menghirup bau-bauan yang
harum, maka apabila orang itu memilih memandang kepada rupa yang
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cantik, niscaya dapat diketahui, bahwa rupa yang cantik itu yang paling
lazat padanya dari bau-bauan yang harum. Seperti yang demikian juga,
apabila dihidangkan makanan waktu makan dan orang yang bermain
catur, itu terus bermain dan meninggalkan makan, maka dapatlah dike¬
tahui dengan yang demikian, bahwa kclazatan mengeras pada catur itu
lebih kuat padanya, daripada kclazatan makan. Maka inilah ukuran yang
benar pada penyingkapan, dari penguatan kelazatan-kelazatan itu. Maka
kami kembali dan mengatakan:
Kelazatan itu terbagi kepada zahiriyah, seperti: kelazatan panca-indra
yang lima. Dan kepada baiiniyah, seperti; kelazatan menjadi kepala,
menang, mulia, ilmu dan Iain-lain. Karena tidaklah kelazatan ini bagi
mata, hidung, telinga, sentuh dan rasa. Makna batiniyah itu lebih banyak
bagi orang-orang yang mempunyai kesempumaan, dari kelazatan zahi¬
riyah. Kalau orang disuruh pilih, antara kelazatan ayam gemuk dan kuwe
yang terbuat dari gula dan kelapa, antara kelazatan menjadi kepala dan
menundukkan musuh dan mempcroleh darajat pemerintahan, maka jika-
lau orang yang disuruh mcmilih itu rendah cita-cita, mati hati dan kuat
selera makannya, niscaya ia mcmilih daging dan kuwe. Kalau ia tinggi
cita-cita dan sempurna akal-pikirannya, niscaya ia memilih menjadi ke¬
pala. Dan ringanlah kcpadanya lapar dan sabar dari perlunya makanan
bagi hari-hari yang banyak. Maka pilihannya bagi menjadi kepada itu
menunjukkan bahwa itu lebih enak baginya dari makanan-makanan yang
baik. Benar, kekurangan yang tidak sempurna makna-maknanya yang
batiniyah kemudian. seperti; anak kecil atau seperti orang yang tclah mati
kekuatan-kekuatan batiniyah. seperti: orang yang kurang akal, niscaya
tidaklah jauh, bahwa ia mengutamakan kclazatan makanan dari kelazatan
menjadi kepala. Dan sebagaimana kelazatan menjadi kepala dan mulia itu
kelazatan yang lebih mengerasi, bagi orang yang telah melampaui ke¬
kurangan ke-anak-kecil-an dan kekurangan akal pikiran, maka kelazatan
mengcnal Allah Ta'ala dan menengok keindahan Hadlarat Ketuhanan dan
memandang kepada rahasia urusan-urusan ketuhanan itu lebih lazat dari
menjadi kepala, yang menjadi kelazatan yang tertinggi, yang mengerasi
kepada makhluk manusia. Ibarat yang penghabisan daripadanya, bahwa
dikatakan: diri itu tidak mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka.
dari cahaya mata. Dan sesungguhnya disediakan bagi mereka, apa yang
tidak pemah dilihat oleh mata. tidak pernah didengar oleh telinga dan
tidak pernah terguris pada hati manusia.
Inilah sekarang yang tidak diketahui, selain oleh orang yang merasakan
kedua kelazatan itu sama-sama. Bahwa sudah pasti ia mengutamakan
mengasingkan diri, sendirian, berfikir dan berdzikir. la menyelam dalam
lautan ma’rifah, meninggalkan menjadi kepala dan ia memandang hina
orang-orang yang dikepalainya. Karena diketahuinya, dengan akan lenyap
ke-kepala-annya, akan lenyap orang yang menjadi kepala, keadaannya
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yang bercampur dengan kekeruhan-kekeruhan, yang tidak tergambar akan
terlepas daripadanya. Keadaannya yang terputus dengan mati, yang tak
dapat tidak dari kedataagannya, bctapa pun bumi iiu mengambil isinya
dan dihiaskan. Dan pcnduduk bumi itu menyangka, bahwa mereka ber-
kuasa atas bumi. Lalu ta merasa besar dengan dikaitkan kepadanya, akan
keiazatan ma’rifah kcpada Allah, memperhatikan sifat-sifatNya, af-’al-Nya
dan susunan kerajaanNya dari yang paling tinggi, sampai kcpada yang
paling rendah. Bahwa yang demikian ilu terlepas dari desak-mendesak
dan kekeruhan yang meluas bagi oiang-orang yang dalang kepadanya.
Tidaklah sempii bagi mereka, disebabkan kebesarannya. Lebarnya, me-
nurut takaran itu langit dan bumi. Dan apabila pandangan itu lelah kcluar
dari takaran, maka tiada penghabisan bagi lebarnya. Senantiasalah orang
yang berma’rifah itu memperhatikan dalam sorga, yang lebarnya langit
dan bumi. Yang bermain-main dalam kebunnya, memetik buah-buahan-
nya. menghirup dari air kolam-kolamnya dan ia merasa aman daripada
terputusnya. Karena buah-buahan sorga ini tidak pernah terputus dan
terlarang. Kemudian. dia itu abadi yang berkekalan, yang tidak dipuius-
kan oleh mati. Karena mati itu tidak meruntuhkan tempat ma'rifah
kepada Allah Ta’ata. Dan tcmpalnya itu roh yang menjadi urusan kelu-
hanan yang maha tinggi. Bahwa mati itu merobahkan hal-ihwalnya, me-
mutuskan segala kesibukan dan penghalang-penghalangnya. Dan mele-
paskannya dari tahanannya. Ada pun bahwa ditiadakan.iya, maka tidaklah
yang demikian. Allah Taala berfinnan:

■' » y'! f "xT^ '‘ * - y ' ^
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(Wa laa tah-saban-nal-ladzii-na qutiluu fii sabiilil-laahi am-waatan. bal-
ahyaa-un-’inda rabbi-him yur-zaquuna. Fariliiina bi-maa aaia:i-humul-
laahu min fadl-lihi wa yas-lab-syiruuna biMazilna lam yalhaquu bihim min
khal-flhim-allaa khau-fun-'alaihim wa laa hum yah-zanuuna).
Artinya: "Janganlah kamu menyangka mati orang-orung yang terbunuh di
jalan Allah itu! Tidak! Mereka ilu hidup, mereka mendapai rezeki dari
sisi Tuhan. Mereka gembira karena kurnia yang telah diberikan oleh
Allah kepada mereka dan mereka merasa girang lerhadap orang-orang
yang masih linggal di belakang mereka, bahwa mereka tiada merasa takut
dan tidak pula berduka-cita”. S. Ali 'Imran, ayat 169 -170.
Jangan anda menyangka, bahwa ini khusus dengan yang terbunuh dalam
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peperangan. Bahwa bagi orang yang berma’rifah itu, dengan seJiap jiwa
darajat seribu orang syahid. Tersebut pada hadits, bahwa orang syahid itu
berangan-angan di akhirat. bahwa ia dikembalikan ke dunia. Laiu ia ter-
bunuh sekali lagi. Karena besamya apa yang dilihatnya dari pahala syahid.
Dan bahwa orang-orang syahid itu berangan-angan, jikalau adalah mereka
itu ulama, karena apa yang dilihatnya dari ketinggian darajat ulama.
Jadi, setnua tepi kerajaan langit dan bumi itu menjadi lapangan bagi
orang yang bemia’rifah, yang ia bertempat daripadanya, di mana saja ia
kehendaki. tanpa memerlukan kepada bergerak ke semua lepi itu. dengan
tubuhnya dan dirinya. Maka itu termasuk memperhatikan keindahan alam
malakut dalam sorga, yang lebarnya langit dan bumi. Dan bagi setiap
orang yang berma’rifah adalah seperti yang demikian, tanpa sekali-kali
bahwa sebahagian mereka menyempitkan kepada sebahagian yang lain.
Hanya, mereka itu berlebih-kurang tentang tuasnya tempat mereka ber-
jalan-jalan, dengan kadar berlebih-kurangnya mereka pada kcluasan
pandangan dan luasnya ma’rifah mereka. Dan mereka itu berlingkat-ting-
kat pada sisi Allah. Dan tidak masuk dalam hinggaan. berlebih-kurangnya
darajat mereka.
Maka sesungguhnya telah jelas, bahwa kelazatan menjadi kepala dan itu
hal batiniyah, adalah lebih kuaf pada orang-orang yang mempunyai ke-
sempurnaan, dari kelazatan panca-indra semuanya. Bahwa kelazatan ini,
tidak ada bagi binatang, anak kecil dan orang yang lemah akal. Bahwa
kelazatan yang dirasakan dengan panca-indra dan nafsu-syahwat itu adalah
bagi orang-orang yang mempunyai kesempumaan, serta kelazatan menjadi
kepala. Akan tetapi, mereka mengutamakan menjadi kepala.
Ada pun makna keadaan ma’rifah kepada Allah, sifat-sifalNya, af-'afNya.
kerajaan langitNya dan rahasia kerajaanNya itu adalah kelazatan yang
lebih besar, dibandingkan dari menjadi kepala. Maka ini khusus dengan
ma’rifahNya, orang yang memperoleh martabat ma’rifah dan mcrasakan-
nya. Dan tidak mungkin adanya yang demikian itu, pada orang yang tidak
mempunyai hati. Karena hati itu lambang kekuatan ini. Sebagaimana
tidak mungkin menetapkan kekuatan lazatnya bersetubuh atas lazatnya
bermain dengan tongkal yang bengkok hulunya, bagi anak-anak kecil.
Dan tidak mungkin menetapkan kuatnya atas kelazatan mencium hanafsaj
(sebangsa tumhuh-tumbuhan yang hunganya wangi) bagi orang yang lemah
syahwat (impotent). Karena ia ketiadaan sifat, yang dengan sifat itu di-
ketahuinya kelazatan ini. Akan tetapi, siapa yang selamat dari bahaya

kelemahan syahwat dan selamat panca-indra ciumannya, niscaya ia dapat
mengetahui akan kelebih-kurangannya di antara dua kelazatan itu. Dan
pada orang ini, tiada lagi, selain bahwa dikatakan; ’’Siapa yang merasa-
kan, niscaya tahu”.
Demi umurku, bahwa penuntut-penuntut ilmu, walau pun tidak menyi-
bukkan diri dengan menuntut ma’rifah urusan ketuhanan, maka mereka
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scsungguhnya idah menghirup bau kelazatan ini. ketika tersingkapnya
kesulilan-kesulilan dan lerbukanya hal-hal yang meragukan. yang kuatlah
kdobaan mcreka kepada menunlutnya. Bahwa itu juga ma’rifah-ma’rifah
dan ilmu-ilmu. walau pun yang mcnjadi ilmu padanya tidak mulia, seba-
gaimana mulianya yang mcnjadi ilmu dari hal ketuhanan (al-ma'lumat-al-
ilahiyah).
Ada pun orang yang panjang pikirannya lentang ma'rifah kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala dan tclah tersingkap baginya dari rahasia-rahasia
kcrajaan Allah, walau pun sesuatu yang sedikit. maka scsungguhnya ia
menemui dalam halinya kciika bcrhasilnya kesingkapan (al-kasyaf) itu.
akan kcgcmbiraan, yang lidak hampir akan icrbang daripadanya. Dan ia
merasa heran dari dirinya pada keietapan dan kemungkinannya bagi kc-
kuatan kcgcmbiraan dan kcscnangannya. Dan ini tcrmasuk hal yang tidak
dapat dikciahui, .selain dengan pcrasaan. Mcncerilerakan tentang hal
tersebul ilu sedikit faedahnya.
Maka sckedar ini mcmbcri-tahukan kepada anda. bahwa ma'rifah akan
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling lazut dari scgala sesuatu. Dan
tidak ada yang la/at di alasnya lagi. Karena inilah. maka berkata Abu
Suiaiman Ad-Darani: "Bahwa Allah mempunyai hamba-hamba. yang ti¬
dak menyibukkan mcreka dari Allah oleh ketakutan kepada neraka dan
keharapan kepada sorga. Maka bagaimanakah mcreka disibukkan oleh
dunia, daripada mengingaii Allah?".
Karena yang demikianlah. sebahagian teman dari Ma'ruf Al-Karkhi
berkata kepadanya: "Terangkanlah kepadaku hai Abu Mahfudh, hal apa-
kah yang menggerakkan anda kepada ibadah dan memutuskan diri dari
m a k h l u k ? " .

Ma’ruf Al-Karkhi diam. lalu teman itu menjawab; "Mcngingati mati".
Ma’ruf lalu berianya: ’’Yang manakah ilu mati?’’.
Teman itu menjawab: ’’Mengingaikan kubur dan alam barzakh".
Ma’ruf maka bertanya; "Yang manakah itu kubur?’’.
Teman itu lalu menjawab: "Takui neraka dan harap sorga".
Ma’ruf bertanya lagi: ’’Yang manakah ini? Bahwa Raja, yang ini semua-
nya di TanganNya. jikalau engkau mencintaiNya. niseaya melupakan
engkau akan semua yang dcniikian. Dan jikalau ada di antara engkau dan
D!A itu ma’rifah. niseaya meneukupi bagi engkau akan semua ini".
Dalam berita-berita isa a..s. ada tersebut: "Apabila engkau melihat pe-
muda itu terganlung hatinya dengan mencari Tuhan Yang Mahatinggi.
maka scsungguhnya ia dilupakan oleh yang demikian. dari yang selain-
Nya”.
Sebahagian para syaikh memimpikan Bisyr bin Al-Haris, lalu yang ber-
mimpi itu bertanya: "Apakah yang diperbuat oleh Abu Nasar At-Tammar
dan Abdulwahhab Al-Warraq?’’.
Bisyr bin Al-Harts menjawab; "Aku linggalkan keduanya sesa’at di ha-
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dapan Allah Ta’ala, makan dan minum”.
Aku lalu bertanya: ”Lalu engkau?”.
Bisyr bin Al-Harts menjawab: "Allah Ta’ala tahu akan sedikitnya kege-
maranku pada makan dan minum. Maka dibiarkanNYA aku memandang
kepadaNya”.
Dari AH bin Al-Muwaffaq, yang mengatakan; "Aku bermimpi, seakan-
akan aku masuk sorga. Laiu aku melihat seorang laki-Iaki duduk pada
suatu hidangan. Dua malaikat di kanan dan di kirinya menyuapkannya
dari semua makanan yang enak-enak. Dan orang itu terus makan. Aku
melihat seorang laki-laki yang berdiri di pintu sorga, yang memperhatikan
wajah semua manusia. Lalu dibolehkannyamasuksebahagian dan ditolak-
nya sebahagian”.
Ali bin Al-Muwaffaq meneruskan ceriteranya; ’’Kemudian, aku lewati
kedua orang laki-laki itu ke Hadhiratul-Quds (suam tempat di kanan Al-
’arasy). Lalu aku melihat di khemah Al-’arasy seorang laki-laki meman-
dang ke atas, melihat kepada Allah Ta'ala, yang tiada berkedip matanya.
Laiu aku bertanya kepada malaikat Ridh-wan: "Siapakah ini?”.
Malaikat Ridh-wan menjawab: "Ma'ruf Al-Karkhi. la beribadah kepada
Allah, tidak karena takut kepada nerakaNya dan tidak karena rindu
kepada sorganya. Akan tetapi, karena cinta kepadaNya. Maka ia dibo-
lehkan memandang kepadaNya sampai hari kiamat".
Ali bin Al-Muwaffaq menyebulkan, bahwa dua orang laki-laki yang
penghabisan itu, ialah: Bisyr bin Al-Harts dan Ahmad bin Hanbal.
Karena itulah, Abu Sulaiman berkata; "Siapa yang pada hari ini sibuk

dengan urusan dirinya sendiri, maka dia itu esok sibuk dengan dirinya
sendiri. Siapa yang pada hari ini sibuk dengan Tuhannya, maka dia itu
esok sibuk dengan Tuhannya”.
Sufyan Ats-Tsuri bertanya kepada Rabi’ah bind Ismail Al-’Adawiyah:
"Apakah hakikat iman engkau?”.
Rabi’ah menjawab: ”Aku tidak beribadah kepadaNya, karena takut dari
nerakaNya dan tidak karena cinta kepada sorgaNya. Sehingga adalah aku
seperti orang yang diberi upah, yang jahat. Akan tetapi, aku beribadah
kepadaNya, karena cinta dan rindu kepadaNya.
Rabi’ah membacakan beberapa kunium syair tentang makna cinta:

Aku mencintai engkau dua cinta:
cinta keinginan dan cinta karena engkau berhak yang demikian.
Adapun yang itu cinta keinginan,
maka kesibukkanku menyebutkan engkau, dari orang yang selain
engkau

Adapun cinta yang engkau berhak baginya,
yaitu: engkau bukakan dinding bagiku, sehingga aku melihat
engkau.
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Maka tak adalah pujian bagiku pada ini dan itu.
akan tetapi, bagi engkauiah pujian pada ini dan itu.

Semoga Rabi'ah menghendaki dengan cinta keinginan itu cinta kcpada
Allah. Karcna ihsan-Nya kcpada Rabi'ah dan kenikmatan yang dianuge-
rahkanNya kcpada Rabi’ah, dengan keuntungan-keuntungan yang segera.
la mencinlat Allah, karcna DIA itu berhak mempunyai kccintaan, karena
keelokanNya dan keagunganNya, yang lersingkap bagi Rabi’ah. Dan itu-
lah yang paling tinggi bagi dua kccintaan itu dan yang paling kuat.
Kelazatan mcnengok keelokan ketuhanan, yang diibaratkan oleh Rasul-
ullah s.a.w,, di mana beliau menceriierakan dari Tuhannya Yang Maha-
tinggi:

1

s > - L9

(A'-dad-tu li-’ibaadiash-shaalihiina maa laa-’ainun ra-at wa laa udzunun
sami'at wa laa kha-thara-'alaa qaibi basyarin).
Artinya: "AKU siapkan bagi hamba-hambaKU yang shalih, a p a y a n g

tidak pernah niata melihat, telinga mendengar dan tidak terguris atas hali
manusia" (1).

Tclah bcrsegeralah sebahagian kelazatan-kclazatan ini di dunia, bagi siapa
yang tclah berkesudahan bersih hatinya, kcpada penghabisan. Karena itu-
tah, sebahagian mereka mengatakan: "Bahwa aku mengucapkan: Ya Tu-
hanku, Ya Allah!". Maka aku dapaii yang demikian atas hatiku, lebih
berat dari bukit. Karena panggilan itu adalah dari belakang hijab (din-
ding). Adakah engkau melihat orang yang sama duduk memanggil orang
sama duduk dengan dia?
Bcrkala sebahagian mereka: ’’Apabila orang sampai pada ilmu ini akan
penghabisannya, niscaya ia dilemparkan oleh orang banyak dengan baiu”.
Artinya: keluarlah perkataannya dari batas akal-pikiran mereka. Lalu
mereka melihat apa yang dikatakannya itu gila atau kufur.
Maka lujuan maksud orang-orang yang berma’rifah itu semua, iaiah sam¬
pai dan bertemu dengan DIA saja. Maka yaitu: cahaya mata, yang tidak
diketahui oleh diri, apa yang tersembunyi bagi mereka daripadanya. Apa-
bila berhasil. niscaya terhapuslah segala kesusahan dan nafsu-syahwal
scluruhnya. Dan jadilah hati itu lenggelam dengan nikmatnya. Jikaiau ia
dicampakkan dalam neraka, niscaya tidak dirasakannya pedih, karena
ketcnggelamannya. Jikaiau didatangkan kepadanya nikmat sorga, nisccaya
ia tidak berpaling kepadanya, karena kesempurnaan nikmatnya dan sam-
painya kepada penghabisan, yang tidak ada iagi di atasnya penghabisan.
Semoga aku tabu, akan orang yang tidak mcmahami, selain mencintai

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Htirairah.
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segala yang dapat dirasakan dengan panca-indra, bagaimana ia beriman
dengan kelazatan memandang kepada wajah Allah Ta’ala. Dan tidak
adalah bagiNYA rupa dan bentuk. Dan manakah arti bagi janji Allah
Ta’ala dengan yang demikian kepada hamba-hambaNya. Dan menyebut-
kannya bahwa itu yang terbesar bagi segala nikmat. Bahkan, orang yang
mengenal Allah, niscaya ia mengenal, bahwa kelazatan-kelazatan
dipisahkan dengan nafsu-syahwat yang bermacam-macam selurultnya
meliputi di bawah kelazatan ini, sebagaimana dimadahkan oleh sebahagian
m e r e k a :

y a n g

Adalah bagi hatiku hawa-nafsu yang bermacam-macam,
lalu berkumpul sejak dilihat Engkau oleh mala hawa-nafsuku.
Jadilah aku didengki oleh orang yang aku mendengkinya.
Jadilah Engkau Tuhan manusia, sejak Engkau menjadi Tuhanku.

Aku tinggalkan bagi manusia,
dunia mereka dan agama mereka.
Karena sibuk mengingati Engkau.
Hai agamaku dan duniaku!

Karena demikian juga, berkata sebahagian mereka:
MeninggalkanNya lebih besar dari:
n e r a k a .

MenyambungkanNya lebih baik dari;
so rga .

Tiada mereka kehendaki dengan ini. selain memilih kelazatan hati pada
mengenal (ma’rifah) Allah Ta’ala, dari kelazatan makan. minum dan
kawin. Bahwa sorga itu tambang bersenang-senangnya panca-indra. Ada
pun hali, maka kelazatannya pada berlemu dengan Allah saja.
Contoh bermacam-macamnya makhluk pada kelazatannya, ialah: apa yang
akan kami sebutkan. Yaitii: bahwa anak kecil pada permulaan gcraknya
dan tamyiz-nya (dapat membedakan antara manfaat dan melarai dan
sebagainya) itu, lahirlah pada gharizah (instink), yang dengan gharizah itu
ia merasa enak bermain dan bersenda-gurau. Sehingga adalah yang demi¬
kian itu padanya lebih enak dari segala sesuatu yang lain. Kemudian,
sesudah itu, lahirlah kelazatan perhiasan, memakai pakaian dan mengen-
derai hewan-hewan kenderaan. Lalu ia memandang rendah bersama ke-
lazatan-kelazatan tadi, akan kelazatan bermain-main. Kemudian, sesudah
itu, lahir kelazatan bersetubuh dan nafsu-syahwat kepada wanita. Lalu
dengan yang demikian, ditinggalkannya semua yang sebelumnya, untuk
sampai kepadanya. Kemudian, lahir kelazatan menjadi kepala, ketinggian
dan berbanyak-banyakan. Yaitu: yang penghabisan kelazatan dunia, yang
paling tinggi dan yang paling kuat. Sebagaimana firman Allah Ta’aia;
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(I'-lamuu annamal-hayaa(ud-dun-ya la-’ibun wa lahwun wa ziinatun wa
tafaa-khurun baina-kum wa lakaa-lsurun fil-am-waali wal-aulaadi, ka
malsa-li ghai-lsin a’-jabal-kuf-faara nabaa-luhu tsum-ma yahii-ju fa taraa-
hu mush-farran Isum-ma yakuunu hulhaa-man, wa fil-aakhirati-’adzaa-bun
syadiidun wa magh-firatun minal-iaahi wa ridl-waanun wa mal-hayaalud-
dun-yaa-il!aa mata-’aul-ghuniuri).
Artinya: "Kelahuilah olehmu. bahwa kchidupan dunia itu hanyalah per-

dan scnda-gurau. pcrhiasan dan bennegah-megahan antara s e s a m a
m a s n a n

kamu. bcrlomba banyak kekayaan dan anak-anak; perumpamaannya bagai
hujan, yang mcnakjubkan para pelani; kcmudian tanaman itu menjadi
kcring dan kamu lihat warnanya kuning, kcmudian dia menjadi hancur.
Dan di akhiral (oanli) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta
keridla-anNya; dan kchidupan dunia ini tidak lain, hanyalah kesenangan
tipuan semata". S. Al-Hadid. ayat 20.
Kcmudian. sesudah ini, lahirlah gharizah yang lain, yang di-idrak-kan
dengan gharizah ini akan ma’rifah kepada Allah Ta’ala dan ma rifah af-
'al-Nya. Lalu ia mcmandang rendah serta gharizah ini, akan semua yang
sebclumnya. Maka setiap yang tcrakhir itu adalah tebih kuat. Dan ini
adalah yang akhir. Karcna lahirlah cinta bermain pada tahun lamyiz. Cin-
la wanita dan pcrhiasan itu pada tahun dewasa (baligh). Cinta menjadi
kepala sesudah iimur duapuluh dan cinta kepada ilmu mendekati umur
cmpatpuluh. Dan itulah penghabisan yang icrtinggi. Sebagaimana anak
kecil teriawa kepada orang yang mcninggalkan bermain dan sibuk dengan
bermain-main dengan wanita dan mencari menjadi kepala, maka seperti
demikian juga para kepala icrtawa kepada orang yang mcninggalkan
menjadi kepala dan sibuk dengan ma’rifah kepada Allah Ta'ala. Dan
orang-orang yang berma’rifah mengatakan: "Jikalau kamu memperoLok-
olokkan kami. maka kaini mempcrolok-olokkan, sebagaimana kamu mem-
perolok-olokkan. Maka kamu akan mcngelahui”.
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PENJELASAN: sebab pada tambahnya memandang pada keluzatan akhi-
rat atas ma’rifah pada dunia.

Ketahuilah, bahwa yang di-idrak-kan itu terbagi kepada; yang masuk
dalam khayalan. Seperli: rupa yang dikhayalkan, tubuh yang berwarna
dan yang berbentuk dari diri hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan kepada
yang tidak masuk dalam khayalan, sepeni: Zat Allah Ta’ala dan setiap
apa yang tidak bertubuh, seperti: ilmu, qudrah, iradah dan lain-lain.
Siapa yang melihat seorang insan, kemudian memincingkan matanya, nis-
caya ia dapati rupa insan tadi, hadlir dalam khayalannya. Seolah-olah ia
memandang kepadanya. Akan tetapi. apabila ia membuka mata dan
melihat dan ia mendapati akan pcrbedaan di antara keduanya. Dan per-
bedaan itu tidak kembali kepada perselisihan di antara dua nipa. Karena
rupa yang dilihat itu adalah bersesuaian dengan rupa yang dikhayalkan.
Hanya saja perbedaan itu dengan lebihnya terang dan fersingkap. Bahwa
rupa orang yang dilihat itu menjadi lebih sempurna tersingkap dan terang-
nya dengan dilihat. Yaitu seperti orang yang dilihat pada waktu cahaya
pagi, sebelum berkembang cahaya siang. Kemudian, dilihat ketika sem¬
purna terang. Maka tidaklah berbeda di antara suatu keadaan dengan la-
innya, selain pada bertambahnya terang.
Jadi, khayal itu adalah pcrmulaan a!-idrak. Melihat adalah kesempurnaan
bagi idrak khayal. Yaitu: penghabisan terbuka. Dinamakan yang demikian
itu melihat, karena dia itu penghabisan terbuka. Tidak, karena dia itu
pada mata. Akan tetapi, jikalau diciptakan oleh Allah akan al-idrak yang
sempurna, yang terbuka, pada dahi atau dada umpamanya, niscayaini
b e r h a k b a h w a d i n a m a k a n : m e l i h a t .

Apabila anda telah memahami ini pada yang dikhayalkan, maka ketahui¬
lah. bahwa hal-hal yang diketahui (al-ma’lumat) yang tidak berbentuk
pula dalam khayalan bagi ma’rifah dan meng-idrak-kannya itu mempunyai
dua tingkat.
Yang satu itu yang lebih utama. Dan yang kedua itu kesempurnaan bagi-
nya. Di antara yang pertama dan yang kedua ada berlebih-kurang pada
bertambahnya tersingkap dan terang. di antara apa yang dikhayalkan dan
yang dilihat. Maka yang kedua juga, dengan dikaitkan kepada yang perta¬
ma, dinamakan: penyaksian, beriemu dan melihat. Dan penamaan ini
benar. Karena melihat itu, dinamakan; melihat, karena ia penghabisan
tersingkap. Sebagaimana sunnah Allah Ta’ala berlaku dengan berkatupnya
pelupuk mata itu mencegah dari sempumanya tersingkap dengan melihat
dan ada ia menjadi hijab (terdinding) antara penglihatan dan yang dilihat
dan tak boleh tidak daripada terangkatnya hijab untuk berhasilnya melihat
dan selama tidak terangkat, niscaya adalah al-idrak yang diperoleh itu
semata-mata khayalan, maka seperti demikian juga kehendak sunnah
Allah Ta'aia, bahwa jiwa selama terus terhijab dengan hal-hal yang men-
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datang bagi badan dan kchendak nafsu-syahwat dan apa yang mengerasi
atasnya, dari sifat-sifat manusiawi, niscaya tidaklah dia itu berkesudahan
kepada; penyaksian dan bertemu pada hal-hal yang diketahui di luar dari
khayal. Bahkan hidup ini adalah hijab daripadanya secara darurat, seperti
hijabnya pelupuk mata dari pengiihata'n mata.
Pembicaraan tentang scbab adanya itu hijab akan panjang dan tidak layak
dengan ilmu ini. Dan karena itulah. Allah Ta’ala berfirman kepada Musa
a . s . ;

. > <

(Lan taraa-nii).
Artinya: "Engkau lidak akan dapat melihat Aku”. S. Al-A’raf, ayat 143.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(Laa tud-rikuhul-ab-shaaru).
Artinya: "Penglihatan i
An’am/ayat 103.
Artinya; didiiniu.
Dan yang shahih,. bahwa Rasulu'llah s.a.w. tidak melihat Allah Iaala
pada malam mi'raj. (1)
Apabila terangkat hijab dengan mati, niscaya tinggallah nyawn herluniur-
an dengan kotoran diinia. tidak terlepas daripadanya secara kcseliiruhan,
walau pun dia itu herlebih-kurang. Sebahagian daripadanya apa yang
bertindis-lapis di atasnya kebusukan dan kekaratan. Maka jadilah seperti
cermin yang iclah rusak bendanya. disebabkan lamanya bertindis-lapis
kebusukan. Lalu lidak dapat lagi diperbaiki dan dikilatkan. Mcreka itu

terhijab dari Tuhannya untuk selama-lamanya. Kita

S . A l -(idak sampai (mencapai) kepada-Nya”.

o r a n g - o r a n g y a n g

bcriindung dengan Allah daripada yang deniikian.
Dianlaranya apa yang lidak berkesudahan kepada batas kotor dan ter-
meteri. Dan tidak keluar dari dapat dibersihkan dan dikilatkan. Maka
diletakkan di atas api, yang dapat mencegah daripadanya akan keburukan.

menjadi kekotorannya. Dan adalah diletakkan di atas api sekudar
perfu kepada pembersihan. Sekurang-kurangnya sekejap mata yang enteng
saja. Dan sejauh-jauhnya terhadap orang-orang yang beriman. sebagai-

diterangkan oleh hadits-hadits adalah tujuhribu tahun. Tiadalah

y a n g

m a n a

(1) Tersebuc dalam "Shahih Al-Bukhari" dan "Shahih Muslim". bahv.a Aisyah mongaia-
kan: "Siapa yang mengalakan kepad.imu. bahwa Muh.immad mdihal tuhannya. maka
ilu bohong".
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berangkat sualu nyawa dari alam ini, melainkan ia disertai oleh debu dan
kekeruhan dari apa saja, walau pun sedikit. Karena itulah Allah Ta’ala
b e r fi r m a n :

y .

'■s ',V\
y

■■  y y

(Wa in minkum iliaa waari-duhaa kaana-’alaa rabbika batman maq-dliy-
yan. Tsumma nunaj-jil-ladziinat-taqau wa nadzarudh-dhaalimiina fiihaa ji-
tsiy-yan).
Artinya: "Dan liada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke
dalamnya; itulah keputusan Tuhan yang tak dapat dihindarkan. Akhimya,
Kami lepaskan orang-orang yang menjaga dirinya (dari kejahatan) dan
Kami biarkan orang-orang yang bersalah berlutut di dalamnya”. S.
Maryam, ayat 71 -72.
Maka setiap did yakin untuk datang ke neraka dan tidak yakin untuk
keluar daripadanya. Maka apabila Allah menyempumakan penyucian dan
pembersihannya dan sampailah suratan amal akan waktunya, terjadiiah
penyelesaian dari sejumlah apa yang dijanjikan oleh Syara’, dari hisab,
didatangkan di had kiamat dan lain-lain, disempurnakan akan berhak
dengan sorga dan yang demikian itu waktu yang belum jelas, yang tidak
diperlihatkan oleh Allah kepada seseorang dari makhiuk-Nya, maka itu
terjadi pada hari kiamat. Dan waktu kiamat itu (idak diketahui (maj-hul).
Maka ketika itu, ia berbuat dengan kebersihan- dan kesuciannya dari se-
gaia kotoran, di mana tidak dikejikan mukanya oleh debu dan asap.
Karena padanya menampak (tajalli) Tuhan Yang Maha Benar, Maha Suci
dan Maha Tinggi. Maka menampaklah baginya dengan penampakan, yang
tersingkap penampakan-Nya, dengan dikaitkan kepada apa yang diketa-
huinya, seperti: tersingkap menampaknya cermin dengan dikaitkan kepada
apa yang di-khayal-kannya.
Penyaksian (musyahadah) ini dan tajalli, ialah: yang dinamakan: mimpi
(ru’yah).
Jadi, ru’yah itu benar, dengan syaral bahwa tidak dipahami dari ru’yah
itu, akan kesempurnaan khayal pada yang dikhayalkan, yang berbentuk,
yang khusus dengan arah dan tempat. Maka yang demikian itu, termasuk
hal yang mahasud Tuhan semesta alam dengan sebenar-benamya, dari
yang demikian. Bahkan, sebagaimana yang anda ketahui di dunia, akan
ma’rifah yang hakiki, yang sempuma, tanpa khayal, tanpa berbentuk,
mengumpamakan bentuk dan rupa, maka akan anda melihat di akhirat
seperti yang demikian itu. Bahkan aku mengatakan, bahwa ma’rifah yang
diperoleh di dunia itu sendiri, adalah yang memperoleh kesempurnaan. Ia
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sampai kepada kesempumaan tersingkap dan (erang. Dan terbalik men-
jadi musyahadak (penyaksian). Dan tidak adalah perselisihan di antara
musyahadah di akhirat dan yang diketahui di dunia, selain dari segi ber-
tambahnya tersingkap dan terang. Sebagaimana kami buatkan contoh
pada menyempurnakan khayal dengan; ru’yah.
Maka apabila tidak ada pada ma’rifah kepada Allah Ta’ala itu, pengakuan
adanya bentuk dan arah, niscaya tidak adalah muka pada kesempumaan
ma’rifah itu sendiri dan meningginya pada terang. sampai kepada peng-
habisan tersingkapnya itu. arah dan bentuk. Karcna dia itu sendiri. tidak
berbeda daripadanya. selain pada bertambahnya penyingkapan. Sebagai¬
mana rupa yang terlihat itulah yang mcnjadi khayalan itu sendiri, kecuali
berbeda pada bertambahnya tersingkap.
Kepada yang demikianlah, isyaral dengan firman Allah Ta'ala:

(Nuuruhum yas-’aa baina ai-diihini wa bi-aimaa-nihrm. yaquuluuna rabba-
naa at-mim lanaa nuura-naa).
Artinya: ’’Cahaya mereka berlari di hadapan mereka dan di kanan mere-
ka, sedang mereka berkata: "Wahai Tuhan kami! Cukupkanlah untuk
kami cahaya kami!”. S. At-Tahrim, ayat 8.
Karena kesempumaan nur (cahaya) itu tidak mcmbckas. selain pada
bertambahnya tersingkap. Karena inilah. tiada memperoleh kcmcnangan
dengan tingkat memandang dan melihat (wajah Allah Ta’ala), selain oleh
orang-orang yang berma’rifah (al-’arifun) di dunia. Karena ma'rifah, ialah
bibit yang terbalik di akhirat menjadi musyahadah (penyaksian), sebagai¬
mana terbaliknya biji menjadi pohon dan biji-bijian mcnjadi tanaman.
Siapa yang tiada mempunyai biji dalam buminya, maka bagaimana ia
memperoleh batangnya? Siapa yang tiada menanam biji-bijian, maka
bagaimana ia mengetam akan tanamannya? Scperti demikian juga, orang
yang tidak mengenal (tidak berma’rifah) akan Allah Ta’ala di dunia. maka
bagaimana ia akan melihatNYA di akhirat?
Tatkala adalah ma’rifah itu di alas darajat yang berlcbih-kurang, niscaya
lajalli (menampak) juga di ata's darajat yang berlcbih-kurang. Maka ber-
bedanya tajalli dengan dikaitkan kepada berbedanya ma’rifah itu scperti
berbedanya tumbuh-tumbuhan, dengan dikaitkan kepada berbedanya
bibit. Karena dia itu berbeda sudah pasti dengan sebab banyaknya, sedi-
kitnya, bagusnya, kuatnya dan lemahnya. Karena demikianlah. maka Nabi
s . a . w. b e r s a b d a :
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(InnaMaaha yatajallaa lin-naasi-’aammatan wa li-abii bakrin khaash-
shatan).

Artinya: Bahwa Allah itu ber-tajalli bagi manusia umutnnya dan bagi
Abubakar khususnya” (1).
Maka tiada sayogialah disangka, bahwa selain Abubakar, dari orang-orang
yang di bawah darajatnya, akan memperoleh dari kelazatan memandang
dan musyahadah, apa yang diperoleh Abubakar. Akan tetapi, orang itu
tiada akan memperoleh, selain seperseratusnya, jikalau^ada ma’rifahnya di
dunia seperseratus Abubakar. Tatkala Abubakar melebihi manusia lain
dengan rahasia dan ketetapan dalam dadanya, maka tidak dapat dibantah
lagi ia dilebihkan dengan tajalli, yang ia berkesendirian dengan yang de-
m i k i a n .

Sebagaimana engkau melihat di dunia, ada orang yang mengutamakan
kelazatan menjadi kepaia, dari makanan yang dimakan dan orang yang
dikawini dan engkau melihat ada orang yang mengutamakan kelazatan
ilmu dan tersingkapnya kemusykiian-kemusykilan kerajaan langit dan
bumi dan lain-lain urusan ketuhanan, dari menjadi kepaia, dari orang
yang dikawini, semua makanan yang dimakan dan minuman yang dimi-
num, maka seperti demikian pula, ada di akhirat golongan yang mengu¬
tamakan memandang kepada Wajah Allah Ta’ala, dari kenikmatan sorga.
Karcna nikmatnya itu kembali kepada makanan yang dimakan dan orang
yang dikawini. Dan mereka ilu sendiri adaiah orang-orang, yang keada-
annya di dunia, apa yang telah kami sifatkan dari mengutamakan kela¬
zatan ilmu, ma’rifah dan menengok kepada rahasia-rahasia ketuhanan,
dari kelazatan orang yang dinikahi, makanan yang dimakan, minuman
yang diminum, sedang manusia lainnya sibuk dengan yang demikian.
Karena itulah tatkala ditanyakan kepada Rabi'ah: ’’Apakah yang engkau
katakan mengenai sorga?”, maka Rabi'ah menjawab; "Tetangga, kemudi-
an kampung”, maka ia menerangkan, bahwa tidak ada dalam hatinya
menoleh kepada sorga, akan tetapi kepada: Yang Empunya sorga (Rabbit-
jannah).
Setiap orang yang tidak mengenai Allah di dunia, maka ia tidak akan
melihatNYA di akhirat. Setiap orang yang tidak memperoleh kelazatan
ma’rifah di dunia, maka ia tidak memperoleh kelazatan memandang di
akhirat. Karena tidak akan berulang kembali bagi seorang di akhirat, apa
yang tidak menyertainya dari dunia. Tiada akan diketam oleh seseorang,
selain apa yang dilanaminya. Tiada akan dibangkitkan manusia, selain di
atas apa yang ia mati di atasnya. la tiada akan mati, selain di atas apa
yang ia hidup di atasnya. Maka apa yang menyertainya dari ma’rifah,
niscaya itu saja yang ia bernikniat-nikmat dengan dia. Hanya itu akan

(1) Dirawikan Ibnu 'Uda dari Jabir dan kalanya hadils balil dari Isnad ini.
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bertukar kcpada musyahadah, dengan terbukanya tutup. Maka berlipat-
gandalab kelazatan dengan yang demikian, sebagaimana berlipat-gandanya
kelazatan orang yang asyik, apabiia berganti khayalan rupa orang yang
dirindui, dengan melihat rupanya. Maka yang demikian itu kesudahan
kelazatannya.

Baiknya sorga itu, iaiah bahwa bagi setiap seorang itu dalam sorga ada
apa yang diingininya. Maka orang yang tiada mengingini, setain menemui
Allah Ta’ala, niscaya tiada kelazatan baginya yang lain dari Allah Ta'ala.
Bahkan. kadang-kadang ia mcrasa sakit dengan yang demikian.
Jadi, kenikmatan sorga itu menurut kadar kecintaan, kepada Allah Ta’ala.
Dan kecintaan kepada Allah Ta’ala menurul kadar ma’rifahya kepada
Allah. Maka pokok kebahagiaan iala: ma'rifah, yang diibaratkan oleh
Syara’, dengan: iman
Kalau anda mengatakan. bahwa kelazatan melihat (ru’-yah), kaiau ada
baginya bandingan kepada kelazatan ma’rifah, maka itu sedikit, wala pun
dia itu berlipat-ganda. Karena kelazatan ma’rifah di dunia itu lemah.
Maka berlipat-gandanya itu kepada batas yang dekat. yang tidak berke-
sudahan pada kekuatan, yang sampai memandang enteng kelazatan sorga
yang lain padanya.
Maka ketahuiiah, bahwa memandang enteng kepada kelazatan ma'rifah
ini, timbul daripada kekosongan dari ma’rifah. Orang yang kosong dari

’rifah, maka bagaimana ia memperoleh kelazatannya? Jikalau ia ter-
lipat di atas ma’rifah yang lemah dan hatinya terisi dengan segala hubung-
an duniawi, maka bagaimana ia memperoleh kelazatannya? Orang-orang
'arifin lyarig berilmu ma'rifah) pada ma’rifahnya, pikirannya dan muna-
jahnya dengan Allah Ta’ala, mempunyai kelazatan-kelazatan, jikalau
didatangkan sorga kepada mereka di dunia, sebagai ganti daripadanya,
niscaya mereka tidak mau menggantikan itu dengan kelazatan sorga.
Kemudian, kelazatan ini serta kesempurnaannya. tidaklah sekali-kali
mempunyai perbandingan, dengan kelazatan bertemu (at-Uqa') dan me-
nyaksikan (al-masyahadah). Sebagaimana tiada bandingan bagi kelazatan
khayalan orang yang dirindui, dengan melihatnya. Kelazatan menghirup
bau makanan yang diingini, dengan merasakannya. Dan kelazatan me-
nyentuh dengan tangan, dengan kelazatan bersetubuh. Mclahirkan kcbc-

berlebih-kurangnya di antara keduanya itu tidak mungkin, selain

m a

s a r a n

dengan membuat contoh. Maka kami mengatakan;
Kelazatan memandang kepada wajah yang dirindui di dunia itu berlcbih-
kurang, dengan beberapa sebab;
Salah satu daripadanya, iaiah; kesempurnaan cantiknya yang dirindui, dan
kekurangannya. Bahwa kelazatan pada memandang kepada yang lebih
cantik itu sudah pasti lebih sempurna.
Kedua: sempurnanya kekuatan kecintaan, keinginan dan kerinduan. Maka
tidaklah kelazatan orang yang bersangatan kerinduannya, seperti kelazai-
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an orang yang lemah keinginan dan kecintaannya.
Ketiga: sempurnanya al-idrak. Maka tidaklah kelazatannya dengan melihat
orang yang dirindui dalam kegelapan atau di belakang tirai yang tipis atau
dari jauh, seperti kelazatannya dengan idraknya di atas kedekatan. tanpa
tirai dan ketika sempurnanya terang. Dan tidaklah idrak kelazatan tidur
sesama dengan kain yang membatasi, seperti idraknya kelazatan dengan
t iada ka in sama seka l i .

Keempat: tertolaknya semua penghalang yang mengacaukan dan kepedih-
an-kepedihan yang mengganggu hati. Maka tidaklah kelazatan orang yang

sehal, yang kosong dari kesibukan, yang semata-mata hanya memandang
kepada yang dirindui, seperti kelazatannya orang yang takut, yang terke-
jut atau orang sakit, yang merasa kepedihan atau orang yang sibuk hati-
nya dengan sesuatu dari segala macam kepentingan. Laiu ia ditakdirkan
menjadi orang yang rindu, yang lemah kerinduannya, yang memandang
kepada wajah yang dirinduinya, di balik tirai yang tipis, dari jauh. di
mana tercegah tersingkapnya hakikat rupanya, dalam keadaan, yang ber-
kumpul padanya kala-kala jengking dan tawon-tawon, yang menyakitkan-
nya, menyengatkannya dan mengganggukan hatinya. Maka ia dalam hai
ini, tiada akan terlepas dari kelazatan apa saja dari musyahadah
dirinduinya. Maka jikalau secara tiba-tiba, datanglah keadaan yang
ngoyakkan tirai, cemerlang dengan keadaan itu cahaya dan tertolak dari-
padanya segala yang menyakitkan. Dan linggallah dia dalam keadaan
selamat, yang kosong dari gangguan. Dan ia diserang oleh keinginan yang
kuat dan kerinduan bersangatan. Sehingga ia sampai kepada tujuan yang
penghabisan. Maka perhatikanlah bagaimana berlipat-gandanya kelazatan.
Sehingga tidak tinggal lagi bagi yang pertama, yang kepadanya
perbandingan yang diperhitungkan.
Maka seperti demikian juga, pahamilah akan bandingan kelazatan
mandang kepada kelazatan ma rifah! Maka tirai yang tipis itu seumpama
badan dan kesibukan dengan badan itu. Kala-kala jengking dan tawon-
tawon itu seumpama nafsu keinginan yang mengerasi atas insan, dari
kelaparan, kehausan, kemarahan, kerusuhan, kesedihan dan kelemahan
nafsu-keinginan. Dan kecintaan itu seumpama keialaian diri pada dunia,
kekurangannya dari kerinduan kepada malaikat yang di langit dan ber-
palingnya kepada yang terendah dari segala yang rendah. Yaitu:
pama keialaian anak kecil daripada memperhatikan kelazatan menjadi
kepala dan berpalingnya kepada bermain-main dengan burung pipit.
Orang yang berma’rifah, walau pun ma’rifahnya kuat di dunia, maka ia
tidak terlepas dari pengganggu-pengganggu ini. Dan tidak akan tergambar
sekali-kali bahwa ia terlepas daripadanya.
Ya, kadang-kadang berganda penghalang-penghalang ini pada sebahagian
hal-keadaan. Dan tidak terus-menerus berkekalan. Maka tidak pelak lagi,
terisyarat dari keelokan ma’rifah, apa yang mengherankan akat. Dan

y a n g

m e -

m e -

s e u m -
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membesar kelazatannya, di mana hali humpir pecah, karcna kcagungan-
nya. Akan tctapi, adalah yang demikian itu sepcrii kilat yang menyambar.
Dan sedikitlah ia terus-menerus berkekalan. Akan Ictapi, diitanglah dari
gangguan-gangguan, pikiran-pikiran dan gurisan-gurisan. apa yang me-
ngacaukan dan yang menyusahkan. Dan ini sualu hal darurat. yang ber-
kelerusan dalam hidup yang fana ini. Maka senanliasalah kclazatan ini
menyusahkan sampai mati. Bahwa hidup yang balk iaiah scsudah mati.
Bahwa hidup iaiah hidup akhirat. Allah Ta’ala berfirman:

(Wa innad-daa-ral-aakhirata la-hi-yal-hayawaa-nu lau kaanuu ya'-
lamuuna).
Artinya: ”Dan bahwa kampung akhirat itulah kchidupan yang sebenarnya,
kalau mereka mengetahui". S. AI-’Ankabui. ayai 64.
Setiap orang yang berkcsudahaii kcpada tingkat ini. maka ia menciniai
bertemu dengan Allah Ta’ala. Ia menyukai mali dan lidak memhccikan-
nya, selain dari segi ia menunggu bcrtambahnya kescmpurnaan pada
ma'rifah. Maka ma'rifah itu seperti bibit. Dan lautan maVifah itu tiada
bertcpi. Maka mengetahui dengan hakikat keagungan Allah itu mustahil.
Setiap kali membanyak ma'rifah kcpada Allah, dengan sifat-sifatNya dan
af-’alNya, dengan rahasia kerajaanNya dan menguat, niscaya membanyak-
lah kenikmatan di akhirat dan membesar. Sebaguimana. manakala mem-
banyaklah bibit dan membagus, niscaya mcmbanyaklah lanam-ianaman
dan membagus. Dan tidakmungkin mengha.silkan bibic ini, selain di dunia.
Dan tidak ditanam, selain pada tanah hati. Tidak diketam. selain di akhi¬
r a t . K a r e n a i n i l a h R a s u l u l l a h s . a . w. . b e r s a b d a ;

- O ,

(Af-dlalus-sa-’aadaati thuu-lul-’umri fii thaa-’atil-laahi).
Artinya; "Kebahagiaan yang paling ulama, iaiah panjang umur pada
menta’ati Allah” (1).
Karena ma'rifah itu scsungguhnya sempurna, membanyak dan meluas
pada umur yang panjang, dengan berkekalan fikir. rajin pada mujahadah,
memutuskan segala hubungan dengan dunia dan menjuruskan diri untuk
mencari akhirat. Dan tidak jalan lain, bahwa yang demikian itu meminta
w a k t u .

Siapa yang mencintai mati, niscaya mati itu mencintainya. Karena ia mc-
lihat dirinya berdiri pada ma'rifah, yang menyampaikan kcpada berke-

(1) Duawikan Ibrahim Al-Haraby dari Ibnu Luhai-'ah.
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sudahan apa yang menggembirakannya. Siapa yang benci kepada niati.
niscaya mati benci kepadanya. Karena, ia berangan-angan bertambahnya
ma’rifah, yang berhasil baginya dengan panjang utnur. la melihai dirinya
laiai dari apa yang diJanggung oleh kekuatannya, jikalau ia berumur pan¬
jang.
Maka inilah sebab kebencian kepada mati dan kecintaannya pada orang
yang berma’rifah (ahlul-ma’rifah). Adapun orang-orang yang lain, maka
pandangan mereka mcnyingkat kepada nafsu-keinginan duniawi. Jikalau
meluas, niscaya mereka mencintai kekekalan hidup. Dan jikalau menyem-
pi(. niscaya mereka berangan-angan kepada mati.
Setiap yang deniikian ilu haram dan memgi. yang sumbernya iaiah bodoh
dan laiai. Bodoh dan laiai itu tempat terlanam segala kesengsaraan. Ilmu
dan Ma’rifah itu sendi setiap kebahagiaan.

Maka andu telah mengetahui, dengan apa yang telah kami sebutkan. akan
makna cinta dan makna riiidu. Bahwa rindu itu cinta, yang hcrsangalaii

dan kuat. Dan anda telah mengetahui. akan makna kelazalan ma'rifah,
makna ru’yah (melihai Allah Ta’ala), makna kelazalan ru’yah dan makna
keadaannya ru’yah itu lebih lazat dari keiazatan-kelazatan yang lain, pada
orang-orang yang berakal dan mempunyai kesempurnaan. Walau pun
tidak ada seperti yang demikian pada orang-orang yang mempunyai ke-
kurangan, sebagaimana tidak ada menjadi kepala itu, lebih mela/.atkan
dari makanan-makanan pada anak-anak kecil.
Jikalau anda bertanya: maka ru’yah ini tempatnya hati atau mala di
a k h i r a t ?

Ketahuilah kiranya, bahwa manusia berselisih pendapat pada yang demi¬
kian. Orang-orang yang bermata hati tiada berpaling kepada perselisihan
ini dan tidak mcmandang padanya. Bahkan orang yang berakal itu me-
makan sayur-sayuran dan tidak menanyakan dari hal tempat sayur-sayuran
ilu. Orang yang ingin melihat yang dirinduinya, niscaya disibukkannya
oleh kerinduannya ilu. daripada memperhatikan, bahwa ru'yahnya itu
diciptakan pada matanya atau pada dahinya. Akan tetapi, yang ia
maksudkan. iaiah: ru’yah dan kelazatannya. Sama saja ada yang demikian
itu pada mata atau pada lainnya. Maka mata itu lempal dan sarung, yang
tidak ada pandangan dan hukum baginya.
Yang benar padanya, iaiah: bahwa qudrah yang azali itu luas. Maka tidak
boleh kita hukumkan padanya dengan kesingkatan dari salah satu dua hal.
Ini adalah dalam hukum boleh (hukum-jawaz)- Adapun yang terjadi di
akhirat, dari hal-hal yang boleh. maka tidak di-idrak-kan, selain dengan
mendengar. Dan yang benar, iaiah apa yang lampak bagi Ahlus-sunnah
wal-jama’ah, dari dalil-dalil Syara’, bahwa yang demikian itu diciptakan
pada mata, supaya adalah lafal ru’yah, memandang dan lafal-lafal yang
lain yang datang pada Syara' itu berlaku atas zahiriyahnya. Karena tidak
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boleh menghilangkan segala yang zahiriyah. selain karcna darurat (1).
Wal-laahu Ta'aaiaa-a’iam. Allah Ta’aia Yang Mahatahu.

PENJELASAN: iebab-sebab yang menguaikan kecintaan kepada Allah
Ta ' a l a .

Kclahuilah kiranya, bahwa makhluk yang keadaannya lebih bcrbahagia di
akhirat, ialali: yang lebih kuat kecintaannya kepada Allah Ta’aia. Bahwa
akhirat itu. maknanya, ialah: datang kepada Allah Ta'ala dan mendapati
kebaluigiaan men]umpai-NYA. Alangkah besarnya nikmat bagi yang
mencintai, apabila ia datang kepada yang dicintainya, seiclah lama rindu-
nya. Dan mcnuingkinkan bcrkekalan musyahadahnya sepanjang abad,
lanpa kesusahan dan kekemhan, tanpa ada yang niengintip dan yang
mendesak-desak dan tanpa fakut akan putusnya perleimian itu. Hanya,
kenikmalan ini adaiah di atas kadar kekiiatan cinta. Maka setiap kali ber-
tambahnya cinta. niscaya bertambahlah keiazatan. Bahwa yang diusaha-
kan oleh hamba itu, ialah kecintaan kepada Allah Ta'ala di dunia.
Pokok kecintaan itu tidakiah terlepas orang mu'min daripadanya. Karena
ia tidak terlepas dari pokok ma'rifah. Ada pun kuainya cinta dan berkua-
sanya cinta itu. sehingga berkesudahan kepada membabi buta, vang dina-
makan; rindu. Maka yang demikian itu. lerlcpaslah kebanyakan orang
daripadanya. Dan yang demikian itu berhasil dengan dua sehah:
Salah xaiu dari dua sebab itu. ialah; memutuskan segala hubungan duniawi
dan mengeiuarkan kecintaan selain Allah dari hati. Bahwa hati itu seperli:
bejana, yang tiada memuatkan bagi cuka umpainanya sebelum keluar air
daripadanya- Allah Ta’aia berfirman:

h.- ^

(Maa ja-’alal-laahu li-rajulin min qal-baini fii jau-fihi).
Artinya: ’’Allah tiada menjadikan seorang mempunyai dua hati daiam
dadanya”. S. Al-Ahzab, ayat 4.
Seinpurnanya cinta ialah' pada mencintai Allah 'Azza wa Jalla dengan
segenap hatinya. Selama ia berpaling kepada selain Allah Ta’aia, maka
suatu sudut dari hatinya itu sibuk dengan yang lain dari Allah. Dengan
kadar apa yang ia sibuk dengan selain Allah, maka berkuranglah dari¬
padanya kecintaan kepada Allah. Dengan kadar apa yang tinggal dari air
daiam bejana, maka berkuranglah dari cuka yang dituangkan kc dalam-
nya. Dan kepada penyendirian dan pengo.songan ini diisyaratkan dengan

(I) Dirawikan Ahmad. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa orang bertanya:
■’Adakah kila melihal Tuhan pada hari kiamat?". Nabi s.a.w. menjawab; "Adakah kamu
bericngkar pada mclihat bulan pada matam purnama. yang tidak bcr.iwan?". Hadits ini
panjang (Istihaf jilid IX. hal 585. Peny.).
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fi r m a n A l l a h Ta ' a l a ;
y ✓

.

(Quiil-laahu. tsum-ma dzar-hum fii khau-dlihim yai-'abuuna).
Artinya: "Katakan: Yang menurunkan ilii Allah. Kemudian biarkanlah
mereka main-main dengan percakapan kosongnya". S. Al-An'am. ayat ̂ 1.
Dan dengan firman Allah Ta’ala;

(Innal-ladziina qaaluu rabbu-nal-laahu tsum-mas-iaqaamnu).
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang mengaiakan: Tuhan kami iiu
Allah, kemudian. mereka berdiri tcguh (dalam pendiriannya) iiu". S. Al-
Ahqaf. ayal 13.
Bahkan, itu makna ucapan cngkau: "LAA ll.AAHA IL-LAl.LAAH”.
Artinya; ’Tiada yang disembah dan tiada yang dicintai. selain DIA. Maka
sefiap yang dicintai itu. niscaya dia iiu disembah. Bahwa hamba iiu yang
mengikat. Dan yang disembah itu yang terikat dengan dia. Seiiap yang
mcngintai, maka dia itu terikat dengan yang didniainya. Karena iuilah.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

y o

\

(A ra-aita manit-takha-dza ilaa-hahuii hawaa-huu).
Artinya: "Tiadakah engkau perhatikan orang yang mengambil haw;i-nnf-
sunya menjadi tuhannya?”. S. Al-Furqan, ayat 43.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

(Ab-gha-dlu ilaahin-'ubida fil-ar-dlil-hawaa>.
Artinya; "Tuhan yang paling dimarahi yang disembah di bumi. ralah: ha
wa-nafsu" (1).
K a r e n a i t u l a h . N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

\

(Man qaala: *'Laa ilaaha iMallaahu" mukh-lishan da-khalal-jannata)

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Amamah. dengan sanad dia'if.
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Artiny;i: ”Bar;ingsiapa mengucapkan” Laa ilaaha il-lallaahu”. dengan ikh-
las, niscaya ia masuk sorga” (J)-
Makna ikhlas. ialah; ia lYieng-ikhlaskan hatinya bagi Allah. Maka tidak
tinggal lagi dalam hati ilu kesckutuan (syirik) bagi sclain Allah. Adalah
Allah saja yang dicinfai hatinya. yang disembah hatinya dan yang dimak-
sudkan olch hatinya.
Dan orang. yang ini keadaannya. maka diinia itii pcnjaranya. Karcna
diinia itii pencegah baginya daripada musyahadah akan Yang Dicintainya.
Dan niatinya itu kelepasan dari penjara dan kcdatangan kcpada Yang
Dicintai. Maka apakah kiranya hal-kcadaan orang yang liada baginya,
selalu Yang Dicintainya Satu dan telah lama rimliinya kepadaNya clan
berkcpanjangan ia tcrpenjara daripadaNya? Lalu ia dilepaskan dari pen¬
jara dan dimungkinkan bertemu dengan Yang Dicintai dan diberi kcse-
nangan dengan aman bagi sepanjang abaci?
!Salah satu sebab lemahnya kecintaan kcpada Allah dalam hali, ialah: ku-
atnya cinta kcpada dunia. Termasuk dalam cinta itir. cinta kcpada isieri.
harm. anak. kcluarga, sawah-ladang. binatang-lernak. kebim-kcbun dan
tempat-tempat istirahat. Sfehingga, orang yang bergcmbira dengan merdu-
nya suara burung dan senangnya angin pagi itu adalah berpaling kcpada
kenikmatan duniawi dan mendatangkan kekurangan cinta kcpada Allah
Ta’ala dengan sebabnya. Maka menurut kadar ia berjinak hati dengan
dunia. maka bcrkuranglah kejinakan hatinya dengan Allah. Tiadalah di-
berikan kcpada seseorang akan sesuaiu dari dunia. melainkan akan
berkurang mcmirul kadar itu dari akhirat dengan sendirinya. Sebagaimana
manusia itu tiada dekai ke masyrtk, melainkan dengan sendirinva ia jauh
dari magrib (tempat matahari terbenam). menurut kadar itu. Tiada akan
baik hati isterinya. melainkan akan sempit dengan yang demikian, hati
maclunya. Dunia clan akhirat itu dua wanita yang mcmadu. Keduanya
seperti masyrik (tempat matahari lerbit) dan magrib (tcmpai matahari ter-
benant). Dan telah tersingkap yang demikian bagi orang-orang yang
mempunyai hati. dengan penyingkapan yang lebih tcrang daripada peng-
lihalan dengan mala.
Jalan mcncabut kecintaan kepada dunia dari hati, ialah; menempuh jalan
zuhud dan selalu sahar. Dan terikat kepada keduanya ini dengan kckang
takul dan harfip. Maka npa yang telah kami sebutkan dahulu. dari lingkat-
tingkat. seperti: lobat. sabar, zuhud, takul dan harap, .adalah pendahul
an-pendahuluan (mukaddimah-mukaddimah), yang dengan dia itu diusa-
hakan akan salah satu dari dua sendi (rukun) kecintaan. Yaitu: mengo-
songkan hali dari selain Allah. Pcrmulaannya. ialah; iman kepada Allah,
hari akhirat. sorga dan neraka. Kemudian. bercabang daripadanya; lakut

u -

(I) Dirawikan Al-Bazzar dan Ath-Tliabrani dan Ahi Sa’id.
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dan harap. Dan bercabang dari takut dan harap itu: tobat dan sabar atas
keduanya. Kemudian, menghela yang demikian, kepada zuhud di dunia,
zuhud kepada harta dan kemegahan dan setiap keuntungan duniawi. Se-
hingga berhasil dari semuanya itu kesucian hati dari selain Allah saja.
Sehingga meluas sesudahnya ilu, bagi tempat ma’rifah kepada Allah dan
kecintaan kepadaNya. Semua itu adalah mukaddimah (pendahuluan) pe-

hati- Dan itulah salah satu dari dua sendi cinta. Kepadanyalahn y u c i a n

diisyaratkan dengan sabda Nabi s.a.w.:

(Ath-lha-huuru syath-rul-iimaani).
Artinya: "Suci itu setengah iman” (1).
Sebagaimana tclah kami sebutkan dahuiu pada permulaan "Kitah Bersu-
C l .

Sebah Kedua: bagi kuatnya cinta itu kuat ma’rifah kepada Allah Ta'ala.
meluasnya dan menguasainya atas hati. Dan yang demikian itu. sesudah

hati dari semua kesibukan dunia dan hubungannya, yang bcr-p e n y u c i a n

laku sebagaimana berlakunya meletakkan bibit dalam tanah, sesudah di-
bersihkan tanah itu dari rumput.

Dan itu bahagian kedua. Kemudian, terjadi dari bibit ini pohon cinta dan
'rifah. Yaitu; kalimah yang baik, yang dibuat contoh oleh Allah dengan

kalimah tersebut. di mana la berfirman:
m a

y . ^

' f -

(Dlarabal-laahu matsa-Ian kalimaian thay-yibatan ka-sya-jaratin ihily-
yibatin-ash-lu-haa tsaa-bitun wa far-'uhaa fis-samaa-i).

‘ 3

Artinya: "Allah membuat perumpamaan. bahwa perkataan yang baik
adalah sebagai pohon yang baik. uratnya teguh dan cabangnya menjulang
tinggi". S. Ibrahim, ayat 24.
Kcpadanya diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala:

- _ > d .

(Ilaihi yash-’adul-kalinuith-thay-yibu wal-’amalush-shaalihu yarfa-'uhu).
Artinya; "KepttdaNya (kepada Allah)'naik perkataan-perkataan yang baik
dan amal yang baik itu dimuliakan oleh Allah”. S. Fathir, ayat 10.
Perkataan yang baik itu. iaiah: ma’rifah. Maka amal yang baik adalah
seperti unta bagi ma’rifah ini dan seperti pelayan. Bahwa amal yang baik

(1) Dirawikan Muslim dari Abi Malik AI-Asy-'ari.
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itu seluruhnya pada penyucian hati. Pertama-tama dari ciunia, kemiidian
pengekalan kesuciannya. Maka tidak dimaksudkan amal tiu. setain untuk
ma’rifah ini. Ada pun ilmu dengan caranya ama!, maka dimaksudkan bagi
amaL Maka ilmu itulah yang perlama dan itulah yang akhir. Bahwa yang
pcrtama itu: ilmu mu'amalah dan maksudnya amal. Dan maksud mu’ama-
lah itu bersihnya hati dan sucinya. Supaya jelas padanyn kcnyalaan kc-
benaran dan ia terhias dengan ilmu ma’rifah. Yaitu; ilmu mukasyafah.
Manakala berhasil ma’rifah ini. niscaya ia diikuti oleh cinta dengan mu-
dah. Scbagaimana orang yang normal sifat tubuhnya, apabila molihat yang
cantik dan di-idrak-kannya dengan mata zahiriyah, niscaya disukainya
yang cantik itu. Dan ia cenderung kepadanya. Manakala disukainya. nis¬
caya berhasillah kelazatan. Maka kelazatan itu mengikuti suka (cinta)
dengan mudah. Dan suka itu mengikuti ma’rifah dengan miidah. Dan
tiada sampai kepada ma’rifah ini. sesudah terputusnya .segala gangguan
duniawi pada hati, selain dengan pikiran yang bersih, ingatan (dzikir) yang
berkcterusan, kcsungguhan yang bersangatan pada moncari dan meman-
dang yang tcrus-menems pada Allah Ta'ala, pada sifat-sifalNya, pada
kerajaan langitNya dan pada makhluk-makhlukNya yang lain.
Orang yang sampai kepada martabat ini. lerbagi kepada; oraiî -orang
kuat. Dan adalah permulaan ma’rifah mereka, bagi Allah Ta’ala. Kemu-
dian dengan ilu. mereka mengenal lain dari Allah. Dan kepada: orang-
orang lemcih. Adalah permulaan ma’rifah mereka ilu, dengan: perbuatan
(af-’al). Kemudian. mereka mendaki daripadanya. kepada: Pembuai.
Kepada yang pertama itu. diisyaratkan dengan firman Allah Ta’ala:

" ' i

(A wa lam yakfi bi-rabbika annahuu-’alaa kulli syai-in syahii-dun).
Artinya: ’’Bclumkah cukup, bahwa Tuhan engkau itu menyaksikan segala
sesuatu?”. S. Fush-shilat. ayat 53.
Dan dengan firman Allah Ta’ala;

(Syahidal-laahu annahuu laa iiaaha illaa huwa).
Artinya: ’’Allah mengaku, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain
DIA”. S. Ali ’Imran, ayat 18.
Daripada yang tersebut ini, diperhatikan oleh sebahagian mereka. di mana
dilanyakan kepadanya: ’’Dengan apa engkau mengenal Tuhan engkau?”.
Ia lalu menjawab: ”Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jikalau ti-
daklah Tutwnku, niscaya aku tidak mengenal akan Tuhanku”.
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Kepada yang kedua ini, diisyaratkan dengan finnan Allah Ta’ala:

/

^ ( S ^
O ’ ^ - i i X - o

! y

(Sa-nurii-him aa-yaalinaa fil-aafa-qi wa fii anfusi-him hatta yata-bay-yana
lahum anna-hul-haqqu, awa lam yakfi bi-rabbi-ka annahuu-’alaa kulli
syai-in syahiidun).
Artinya: ”Akan Kami perlihatkan secepatnya kepada mereka kelak,
bukti-bukti kebenaran Kami di segenap penjuru (dunia) ini dan pada diri
mereka sendiri, sampai terang kepada mereka. bahwa Al-Qur-an ini suatu
kebenaran. Belumkah cukup, bahwa Tuhan engkau itu menyaksikan sega-
la sesuatu?”. S. Fush-shilat, ayat 53.

Dan dengan firman Allah 'Azza wa Jalla:

!, NO - ' -
X

X

(A wa lam yandhu-ruu fii malakuu-tis-samaa-waati wal-ar-dli).
Artinya; ’’Tidakkah mereka pcrhatikan kerajaan langit dan bumi?”. S. Al-
A’raf, ayat 185.
Dan dengan firman Allah Ta’ala:

\.N y-

(Qulin-dhuruu maa dzaa fis-samaa-waali wal-ar-d!i).
Artinya: ’’Katakan: Perhalikanlah apa yang ada di langit dan di bumi!".
S. Yunus, ayat 101.
Dan dengan firman Allah Ta’ala:

‘i.-Y - e y ^

(Al-ladzii kha-laqa sab-’a samaa-waatin thi-baaqan, maa taraa fii khal-qir-
rahmaani min tafaa-wutin, far-ji-’il-bashara hal taraa min futhuu-rin, tsum-
mar-ji-’ii-bashara kar-rataini yan-qalib ilaikal-basharu khaa-si-an wa huwa
hasiirun).
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Artinya: ’’Yang menciptakan tujuh langit, sepadan satu sama Iain. Tiada
engkau lihat ciptaan Tuhan Yang Pemurah itu berlebih-kurang. Sebab itu,
engkau ulanglah mclihatnya sekali lagi, adakah engkau menampak keru-
sakan? Kemudian itu, engkau ulanglah melihatnya sekali dan sekali lagi,
pemandangan (engkau) akan berbalik kembali menjadi samar dan lesu".
S. Al-Mulk, ayat 3-4.
Jatan ini adalah yang tcrmudah kepada orang kebanyakan. Yaitu yang
lebih luas kepada orang-orang yang berjalan kepada Allah (as-salikin).
Kepada ilulah kebanyakan dakwah AI-Qur-an ketika disuruh tadabbur
(memikirkan akhir sesuatu pekerjaan), lafakkur. mengambil ibarat (i’-ti-
bar) dan memperhalikan pada ayat-ayat yang di luar hinggaan banyaknya.
Kalau anda mengatakan: bahwa masing-masing dua jalan itu sulit. Maka
terangkanlah kepada kami dari dua jalan itu. apa yang dapat tertolong
kepada mempcrolch ma'rifah dan sampai dengan dia itu kepada cinta.
Maka ketahuilah, bahwa jalan yang tertinggi, iaiah: penyaksian dengan
k e b e n a r a n A l l a h S u b h a n a h u w a Ta ’ a l a d i a t a s s e m u a m a k h l u k . D a n i t u

sukar. Dan mcmbicarakannya adalah di luar batas pemahaman kebanyak¬
an manusia. Maka tiada faedah mungemukakannya dalam kitab-kitab.
Ada pun jalan yang tcrmudah dan yang terdekat, adalah kebanyakannya
di luar batas pemahaman. Bahwa singkatnya pemahaman daripadanya itu,
karena bcrpalingnya pemahaman-pemahaman itu daripada ladabbur dan
sibuknya dengan nafsu-keinginan duniawi dan keuntungan-kcuntungan
diri. Dan yang mcncegah daripada menyebutkan ini. iaiah: keluasannya
dan banyaknya. Dan bercabang-cabang babnya yang keluar dari hinggaan
dan kesudahan. Karena tidak dari satu atom pun dari langit yang terting¬
gi, sampai kepada sempadan bumi, melainkan ada padanya tanda-tanda
keajaiban, yang menunjukkan kepada kesempurnaan qudrah Allah Ta’ala,
kesenipurnaan hikmahNya. kesudahan keagungan dan kebesaran-Nya.
Dan yang demikian itu, termasuk yang tidak berkesudahan.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n ;

\ - A

(Qul-lau kaanal-bahru midaa-dan li-kalimaa-li rabbii, ta-nafidal-bahru qab-
la an tanfa-da kalimaa-iu rabbii).

Artinya: "Katakan: Kalau kiranya iaucan (menjadi) tinta untuk (menu-
liskan) perkataan Tuhanku, niscaya lautan itu menjadi kering sebelum
habis perkalaan-perkataan Tuhanku”. S. Al-Kahfi, ayat 109.
Terjun ke dalamnya, iaiah terbenam dalam lautan ilmu mukasyafah.
Tidak mungkin bahwa berbudi-pekerti seperti anak kecil, di atas ilmu
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mu’amalah. Akan tetapi mungkin dirumuskan kepada suatu contoh, seca-
ra ringkas. supaya terjadilah perhalian bagi yang sejenisnya. Maka kami
mengatakan:
Yang termudah dari dua jalan itu, ialah; memperhatikan kepada af-‘al
(perbuatan-perbuatan). Maka marilah kita memperkatakan tentang af-'a!
itu. Dan marilah kita tinggaikan yang tertinggi. Kemudian, af-’al ketuhan-
an itu banyak. Maka marilah kita mencari yang tersedikit, yang paling
tidak terbilang dan yang paling kecil! Dan marilah kita perhatikan pada
yang ajaib-ajaib daripadanya!
Yang tersedikit dari segala makhluk, ialah: bumi dan apa yang di atas
bumi. Yakni: dibandingkan kepada para malaikat dan kerajaan langit.
Maka anda, jikalau anda memandang padanya, dari segi tubuh dan besar
pada diri. maka matahari, menurut yang anda lihat, dari kedt bentuknya,
adalah seperti bumi seratus enampuluh kali lebih. Maka perhatikanlah
kepada kedlnya bumi. dengan dibandingkan kepadanya! Kemudian. per¬
hatikanlah kepada kedlnya matahari, dengan dibandingkan kepada falak-
nya (jalan peredarannya). yang dipusatkan padanya. Maka tiadalah per-
bandingan baginya kepada falak itu. Dan matahari itu pada langil ke
empat. Dan langit keempat itu kedl, dibandingkan kepada langit tujuh
yang di atasnya. Kemudian. langit tujuh itu pada Al-Kursi adalah seperti
anting-anting yang dicampakkan pada padang bala-tentra. Dan Al-Kursi
pada Al-Arasy seperti demikian juga.
Ini adalah pemandangan kepada zahiriyah diri dari yang tersebut itu. dari
segi taksiran. Alangkah tidak terhitungnya bumi seluruhnya, dibandingkan
kepada itu. Bahkan, alangkah kedlnya bumi, dibandingkan kepada laut-
a n . R a s u l u i l a h s . a . w, b e r s a b d a ;

(Ai-ar-dlu fil-bahri kal-is-thab-li fil-ar-dli).
Artinya: ”Bumi pada laut itu adalah seperti kandang pada bumi” (1).
Kebenaran ini dapat diketahui dengan penyaksian dan percobaan. Dan
diketahui. bahwa yang tampak dari bumi, dipermukaan air, adalah seperti
pulau kedi, dibandingkan kepada seluruh bumi.
Kemudian, perhatikanlah kepada anak Adam (manusia) yang dijadikan
dari tanah, yang dia itu sebahagian dari bumi dan kepada hewan-hewan
lainnya. Dan kepada kedlnya, dibandingkan kepada bumi. Dan tinggal-
kanlah dari engkau akan semuanya itu! Maka yang terkecil dari apa yang
kita kelahui, dari hewan-hewan itu, ialah: nyamuk, tawon dan yang seper¬

ti itu. Maka perhatikanlah pada nyamuk, atas kadar kedl kadamya dan

(1) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak pemah menjumpai hadits ini.
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telitikanlah dcngan akal yang ada dan pikiran yang bersih! Maka perhali-
kaniah. bagaimana ia diciptakan oleh Allah Ta’ala di atas bentuk gajah,
yang mana gajah itu hewan yang terbesar. Karena Allah Ta’ala mencip-
takan baginya belalai, seperti bclalainya gajah. DiciptakanNYA bagi
nyamuk itu di atas benluknya yang kecil akan anggota tubuhnya yang lain,
sebagaimana diciptakaiiNYA bagi gajah, dcngan tambahan dua sayap!
Perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala mcmbagi-bagikan anggota badan-
nya yang zahiriyah. Maka ditunibuhkanNYA sayapnya, dikeluarkanNYA
tangannya (kakinya yang depan) dan kakinya. DibclahkanNya pcndcngar-
an dan penglihatannya. DiaturkanNya pada batiniyahnya. dari anggota-
anggota badan untuk makan dan alat-alatnya, akan apa yang diaturkan-
Nya pada hewan-hcwan yang lain. DisiisunkanNya padanya dari kekuatan-
kekuatan yang tnemberikan makanan, yang menarikkan, yang mcnolak-
kan. yang menahankan dan yang mcnghancurkan makanan, akan apa
yang disusunkanNya pada hcwan-hewan yang lain.
Iiii mengenai bcntuknya dan sifat-sifatnya. Kemudian, perhatikanlah ke-
pada petunjukNya! Bagaimana Allah Ta’ala memberi petunjuk kepada
nyamuk itu kepada makanannya. Diperkenalkan-Nya kepada nyamuk itu,
bahwa makanannya ialah darah manusia. Kemudian, perhatikanlah, ba¬
gaimana Allah Ta'ala menumbuhkan bagi nyamuk itu, alat tcrbang ke¬
pada manusia! Bagaimana IA menciptakan bagi nyamuk itu belalai pan-
jang. Dan belalai itu yang membatasi kepala. Bagaimana lA memberi
petunjuk kepadanya, kepada lobang-lobang pori dari kulit manusia. Se-
hingga nyamuk itu meletakkan belalainya pada salah satu dari lobang-
Inbang pori itu. Kemudian, bagaimana IA menguatkan nyamuk itu. se-
hingga dapat mcncucukkan belalainya pada manusia. Dan bagaimana
diajarkan-NYA nyamuk itu menghisap dan meminum darah. Bagaimana
IA menciptakan belalai nyamuk itu scrta halusnya, berlobang. Sehingga
mengalir padanya darah yang halus dan berkesudahan ke dalam batini¬
yahnya (badannya). Dan berhamburan pada bahagian-bahagian tubuhnya
yang lain dan menjadi makanan baginya. Kemudian, bagaimana Allah
memberi-tahukan kepada nyamuk itu. bahwa manusia bermaksud kepada
nyamuk itu dengan tangannva. Lalu Allah mengajarkannya daya lari dan
kesediaan perkakasnya. Allah menciptakan bagi nyamuk itu pendengaran.
yang, dengan pendengaran itu. ia mendengar ringannya gerakan tangan.

Dan tangan itu. kemudian jauh daripadanya. Lalu nyamuk itu tidak lag!
mengisap darah dan ia lari. Kemudian, apabila tangan manusia itu sudah
tenang, maka nyamuk itu kembali lagi. Kemudian, perhatikanlah. bagai¬
mana Allah menciptakan bagi nyamuk ilu dua biji mafa. .Sehingga ia
mclihat tcmpal makanannya. Lalu ia bermaksud kepadanya. serta kecil
kadar ukuran mukanya. Perhatikanlah kepada biji mata setiap binatang
yang kecil. manakala biji matanva tidak membawa pelupuk mala karena
kecilnya. Dan adalah pelupuk mata iui yang mengkilapkan kaca dari biji
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mata. dari taik mata dan debu. lA menciptakan bagi nyamuk dan lalai

dua tangan (kaki depan). Maka anda perhatikan kepada lalai, lain anda
melihatnya selalu menyapu dua biji matanya dengan dua tangatinya itii.
Adapun manusia dan binatang yang besar. maka diciptakan olch Allah
bagi kcdua biji matanya itu pelupuk mata. Sehingga terkatup yang saiu di
atas yang lain. Dan tepi dua biji mata itu tajam. Lalu lerkiimpuHah debu
yang mengenai biji mata dan dilemparkannya kt* tepi biilu mata.
DiciptakanNva bulu mata itu hitam. supaya ia mcngumpulkan cahaya bagi
mata dan menolong kepada melihat. Dan baguslab bentuk mata dan bcr-
jerejaknya kelika berterbangan debu. Lalu ia melihat dari behikang je-
rejaknya bulu mata. Berjerejaknya bulu mata itu mcncecah masuknya
debu dan tidak mencegah penglihafan.

Ada pun nyamuk, maka diciptakan baginya dua biji mata yang mcngkiliip.
tanpa pelupuk mata. Dan diajarkannya cara mcngkilapkan dengan dua
tangan (dua kakinya yang depan). Dan karena lemah pengliliaiannya.
anda melihatnya ia terbang kepada lampu. Karena penglibataunya lemah.
Maka ia mencari cahaya siang- Apabila nyamuk yang hina itu melihat
cahaya lampu di malam hari, maka ia menyangka bahwa dia dahmi rumah
yang gelap. Dan lampu itu adalah lobang dinding dari rumah yang gelap
ke tempat yang lerang. Maka senantiasalah ia mencari terang dan inelcm-
parkan dirinya kepada terang Apabila ia lelah melcwati terang dun
melihat gelap. niscaya ia menyangka bahwa ia tidak metigena lobang din-
ding dan tidak bermaksiid kepadanya di atas yang sebenarnya. Maka ia
kembali kepada cahaya itu cekali lagi. sampai ia terbakar
Semoga anda menyangka. bahwa ini karena kekurangan dan kebodohan
nyamuk itu. Maka ketahuilah. bahwa kebodohan manusia itu lebih hesar
dan kebodohan nvamiik. Bahkan. bentuk anak Adam (manusia.) pada

rhenelungkupTtya di atas nal'su, kcingiiian dumawi itu bentuk kupu-kupu
pada beterbangannya kepada api, Karena hcrsinarlah bagi manusia itu
cahava nafsu-keinginan. dari segi lahir bentuknya. la tidak tahu. bahwa di
bawahnya itu raciin yang merendamkan. lagi mcmbimuh. Maka senan-
tiasalah ia melemparkan dirinya kepadanya. sehingga ia terbenam di
dalamnya. la terikat dan binasa untuk selama-lamanya. Maka semoga ada¬
lah kebodohan manusia itu seperti kebodohan kupu-kupu. Bahwa kupu-
kupu dengan tertipunya, dengan zahiriyah cahaya, jikalau ia terbakar.
niscaya ia teriepas dengan seketika. Dan manusia itu akan kekal dalam
neraka sepanjang abad atau dalam masa yana panjang. Karena itulah.
R a s u l u l l a h s . a . w . b e r s e r u d a n b e r s a b d a :

W!. c

(Innii mum-sikun bi-hujazi-kum-'anin-naari wa-antum lala-haa-fatuuna
fiihaa tahaa-futal-faraa-syi).
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Artinya: ’’Bahwa aku itu yang mcnahan dcngan lempat mengikat tali ce-
lanamu, dari api neraka. Dan kamu itu tcrbang ke neraka. seperti ter-
bangnya kupu-kupu" (1).
Ini adalah suatu gemerlapan yang ajaib, dari keajaiban-keajaiban ciptaan
Allah Ta’ala pada hewan yang paling kecil. Padanya dari keajaiban-ke¬
ajaiban, di mana jikalau bcrkumpullah orang-orang dahulu dan orang-
orang yang kemudian, untuk mengetahui akan hakikatnya, niscaya Icmah-
lah mereka dari hakikatnya itu. Dan mereka tiada akan menengok kepada
hal-hal yang terang dari bentuknya yang zahiriyah. Ada pun makna-
makna yang demikian itu. yang tersembunyi. maka tidaklah yang melihat
padanya. setain Allah Ta'ala.
Kemudian. pada setiap hewan dan tumbuh-tumbuhan itu ada keajaiban
dan keajaiban-keajaiban yang khusus, yang tidak berkongsi padanya yang
Iain. Perhatikanlah kepada tawon dan keajaiban-keajaibannya! Bagaimana
Allah Ta’ala mewahyukan kepadanya, sehingga ta membuat rumah di
bukit'bukit. pada pohon kayu dan dari apa yang dibuatnya rumah itu.
Bagaimana ia mengeluarkan dari air liumya, akan lilin dan air madu.
Dijadikan salah satu dari keduanya itu terang dan dijadikan yang tain itu
obat. Kemudian. jikalau anda memperhatikan akan keajaiban-keajaiban
urusannya. pada memperoleh bunga-bungaan dan bunga-bunga yang putih
dan terpeliharanya dari najis dan kotoran, patuhnya tawon itu kepada
salah satu dari kumpulannya. yang lebih besar tubuhnya dan-itu adalah
rajanya, kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada raja-
nya itu. dari keadilan dan keinshafan di antara sesamanya. sehingga se-
sungguhnya akan dibunuh di atas pintu pelaksanaan. setiap yang terjatuh
daripadanya di atas najis, niscaya anda telah menunaikan daripadanya itu.
akan suatu keajaiban lagi, yang penghabisan dari keajaiban, jikalau anda
itu melihat pada dtri anda sendiri. kosong dari kesusahan perut anda dan
kemaluan anda, nafsu-syahwat diri anda dalam permusuhan dengan
feman-teman anda dan menguasai kawan-kawan anda. Kemudian. ting-
galkanlah semua itu dari anda! Dan perhatikanlah kepada tawon itu
membangun rumahnya dari lilin dan usahanya dari sejumlah bentuk-
bentuk akan bentuk yang bersagj enam! Ia tidak membangun rumah yang
bundar, yang empat segi dan lima segi. Akan teiapi, yang enam segi,
karena suatu khasiat pada bentuk enam sagi itu. yang pendeklah
pemahaman para insiur daripada mengetahuinya. Yaitu, bahwa bentuk
yang terluas dan yang paling mcliputi. iaiah yang bundar dan yang men-
dekati kepada yang bundar. Bahwa bentuk yang empal sagi itu keluar
daripadanya sudut-sudut yang sia-sia. Dan bentuk tawon itu bundar. yang

(1) Disepakali hadils ini oleh A1-Bukhari dan Musitin dari Abu Hurairah.
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memanjang. Maka ditinggalkannya beiUuk yang empat segi, sehingga
tidak sia-siaiah sudut-sudut itu. Lain tinggal menjadi kosong. Kemudian,
jikalau dibangunkannya rumah ilu bundar, niscaya tinggallah di luar
rumah itu, lobang-lobang yang sia-sia. Bahwa bentuk yang bundar itu,
apabiia dikumpulkan, niscaya ia tidak terkumpul dengan teratur. Dan
tiadalah bentuk dalam bentuk-bentuk itu yang mempunyai sudut-sudut,
yang mendekati pada meliputi, selain dari yang bundar. Kemudian, tera-
turlah scjumlah daripadanya, di mana tidak tinggal lagi, sesudah ber-
kumpulnya itu suatu lobang pun, selain yang enam segi.
Inilah khasitnya bentuk ini! Maka perhatikanlah, bagaimana Allah Ta’ala
mengilhamkan kepada binatang tawon, di atas kecil bentuk tubuhnya dan
lembut perdiriannya. lantaran kasih-sayang kepadanya. perhatikan dengan
wujudnya dan apa yang diperlukan kepadanya. Supaya ia merasa enak
dengan hidupnya. Maka mahasucilah DIA! Alangkah agung keadaanNya,
amat luas kasih sayangNya dan nikmatNya!
Maka ambillah i’tibar dengan gemerlapan yang sedikit ini. dari hewan
yang terpandang hina! Tinggalkanlah dari anda akan keajaiban-keajaiban
kerajaan bumi dan langit! Bahwa kadar yang sampai pemahaman kita
yang singkat kepadanya ilu menghabiskan semua umur, tanpa mcmper-
oleh kejelasannya. Dan tiada bandingan bagi apa yang diliputi oleh ilmu
kita. kepada apa yang diliputi oleh para ulama dan nabi-nabi. Dan tiada
bandingan bagi apa yang diliputi oleh ilmu khalayak ramai semuanya,
kepada apa yang dipilih oleh Allah Ta’ala dengan ILMU-NYA. Bahkan,
setiap apa yang diketahui oleh makhluk, tidaklah mustahak untuk
d i n a m a k a n i l m u d i s e b e l a h i l m u A l l a h Ta ’ a l a .

Maka dengan memperhatikan pada ini dan yang semisal dengan dia. nis¬
caya bertambahlah ma’rifah yang diperoleh dengan yang termudah dari
dua jalan. Dengan bertambahnya ma’rifah, maka bertambahlah cinta.
Maka jikalau adalah anda itu mencari kebahagiaan bertemu dengan Allah
Ta'ala, maka campakkanlah dunia di belakang punggung anda! Habiskan-
lah umur anda pada dzikir yang berkekalan, dan pikir yang berkeharusan!
Semoga anda memperoleh keuntungan daripadanya dengan kadar yang
sedikit! Akan tetapi, anda akan mcncapai dengan yang sedikit itu, kera¬
jaan yang besar, yang tiada penghabisan baginya.

PENJELASAN: sebab pada berlebih-kurangnya manusia pada cinta.

Ketahuilah, bahwa orang-orang mu’min itu berkongsi pada pokoknya
cinta. Karena berkongsinya mereka itu pada pokok kasih-sayang. Akan
tetapi, mereka itu berlebih-kurang, karena berlebih-kurangnya mereka
pada ma'rifah dan pada kecintaan kepada dunia. Karena segala sesuatu itu
berlebih-kurang, dengan berlebih-kurang sebab-sebabnya. Kebanyakan
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manusia, tak ada bagi mereka daripada Allah Ta’ala, .selain sifat-sifal dan
nama-nama yang mengeJok pcndengaran mereka. Lalu mereka mempe-
lajarinya dan menghafalkannya. Kadang-kadang mereka mengkhayalkan
bagi yang (ersebut itu, akan makna-makna yang mahasucilah Tuhan
mesta alam daripadanya. Kadang-kadang mereka tiada mcnengok kepada
hakikatnya dan tiada mengkhayalkan baginya, akan makna yang meru-
sakkan. Akan tetapi, mereka beriman dengan yang lersebut itu, dengan
iman yang menyelamatkan dan membenarkan, Dan mereka sibuk dengan
amal dan meninggalkan pembahasan. Merekaiah orang-orang yang mem-
perolch keselamatan, dari orang-orang yang golongan kanan. Orang-orang
yang bcrkhayal itu adalah orang-orang yang sesat. Dan orang-orang yang
mempunyai ma'rifah dengan hakikat-hakikat, adalah mereka itu oraag-
orang yang dekat dengan Tuhan (al-muqarrabin).
Allah menyebutkan keadaan jenis yang tiga itu pada firmanNya yang
Mahalinggi;

s e -

o

.^y\ !y.. yy!y! \ s ' ' ' . W

^
-! \ o _ N N

(Fa-ammaa in kaana minal-muqar-rabiina, fa rau-hun wa raihaa-nun wa
jannatu na-’iimin. Wa ammaa in kaana min-ash-haabil-yamii-ni, fa salaa-
mun laka min ash-haa-bii yamiini. Wa-ammaa in kaana minal-mukadz-
dzibiinadl-dlaal-liina, fa nu-zulun min hamiimin wa tash-li-yatu jahiimin.
Inna haadzaa la-huwa-haq-qui-ya-qiini).
Artinya: ’’Adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang yang dide-
katkan (kepada Allah), maka dia mcmperoleh ketenteraman dan rezeki
serta sorga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,
maka keselamatan bagimu. karena kamu dari golongan kanan. Dan ada¬
pun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, maka dia
mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka”. S.
Al-Waqi’ah, ayat 88 sampai ayat 95.
Jikalau anda tidak dapat memahami segala persoalan, selain dengan con-
foh-contoh, maka marilah kami membuat contoh bagi berlcbih-kurangnya
cinta itu. Maka kami mengatakan:
Para sahabat Asy-Syafi’i umpamanya berkongsi pada mencintai Asy-Syafi’i
r.a., baik yang ahli fikih dari mereka atau yang awwam. Karena mereka
itu berkongsi pada mengenai kelebihannya, agamanya, bagus perjalanan
hidupnya dan terpuji segala perkaranya. Akan tetapi orang yang awwam
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itu mengenal ilmunya, secara ringkas (global). Dan orang yang ahli fikih
mengenalnya secara terperind. Maka adalah kekenalan ahli fikih dengan
Asy-Syafi’i itu lebih sempuma. Ketakjuban dan kecintaannya kepada Asy-
Syafi’i r.a. itu lebih keras. Bahwa orang yang melihat karangan seorang
pengarang, laiu ia memandang bagus dan ia mengenal akan kelebihan
orang itu dengan karangan tersebut, niscaya sudah pasti ia akan mencin-
tainya. Dan cenderung hatinya kepadanya. Kalau ia melihat karangan
orang lain, yang lebih bagus dan lebih mcnakjubkan daripadanya, niscaya
sudah pasti beriipat-gandalah kecintaannya. Karena berlipat-ganda keke-
nalannya dengan ilmu pengarang itu.
Begitu juga, seseorang yang berkeyakinan terhadap seorang penyair.
bahwa orang itu dapat membuat syair dengan baik. maka ia akan men-
cintai penyair itu. Maka apabila ia mendengar dari keganjiian-keganjitan
syairnya, apa yang agung padanya kemahirannya dan susunannya, niscaya
bertambahlah kekenalannya dan kecintaannya kepada penyair itu.
Begitu juga perbuatan-perbuatan dan kelebihan-kelebihan yang lain.
Orang awwam kadang-kadang mendengar bahwa si Anu itu pengarang,
bahwa orang itu bagus mengarang, akan tetapi. ia tidak tahu. apa dalam
karangannya, maka orang itu mempunyai kekenalan secara ringkas ter¬
hadap orang tersebut. Dan adalah baginya kecenderungan secara ringkas
bag! orang itu. Orang yang bermata-hati apabila memeriksa dari karang-
an-karangan dan menampak dalam karangan-karangan itu dari keajaiban-
keajaiban. niscaya sudah pasti beriipat-gandalah cintanya. Karena keajaib-
an-keajaiban perusahaan, syair dan karangan itu menunjukkan kepada
kesempurnaan sifat-sifat si pembunt dan si pengarang itu. Dan orang yang
berilmu itu secara ringkasnya adalahciptaan AllahTa’aladamkaranganNYA.
Orang awwam mengetahui yang demikian dan meyakininya. Ada pun
orang yang bermata-hati, maka ia menengok akan penguraian ciptaan
Allah Ta’ala padanya. Sehingga ia melihat pada nyamuk akan sualu con-
toh dari keajaiban-keajaiban ciptaanNya. yang mengalahkan akalnya dan
yang mengherankan hatinya. Dan sudah pasti dengan sebab yang demi¬
kian itu. bertambah kebesaran, keagungan dan kesempurnaan sifat-sifat
Allah dalam hatinya. Lalu bertambahlah kecintaannya kepada Allah.
Setiap kali bertambah penglihatannya kepada keajaiban-keajaiban ciptaan
Allah, niscaya ia mengambil dalil dengan yang demikian. kepada kebesar¬
an dan keagungan Allah, Yang menciptakannya. Dan bertambahlah ma-
'rifah dan cintanya kepada Allah, dengan yang demikian.
Lautan ma’rifah ini, yakni: ma’rifah keajaiban-keajaiban ciptaan Allah
Ta’ala adalah lautan yang tiada bertepi. Maka tidak pelak lagi, berlebih-
kuranglah ahli ma’rifah itu pada cinta, yang tiada hinggaan baginya.
Di antara yang menjadi sebab berlebih-kiirangnya cinta. ialah: perselisihan
sebab-sebab yang lima, yang teiah kami sebulkan itu bagi cinta. Bahwa
orang yang mencintai Allah umpamanya karena Allah itu berbuat ihsan
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kepadanya, yang menganugcrahkan nikmat kepadanya dan tidaklah ia
mencintaiNYA bagi ZatNYA, niscaya lemahlah kecintaannya iiu. Karcna
cinla itu akan berobah dcngan bcrobahnya ihsan. Maka tidaklah cinianya
ketika dalam keadaan percobaan, scperti cinianya dalam keadaan senang
d a n n i k m a t .

Ada pun orang yang mencimai Allah Ta'ala bagi ZatNya dan karcna
Allah ill! muslahak untuk dicintai. discbabkan kesempurnaan. keelokan,
kcmuliaan dan keagunganNya, maka tiada bcriebih-kuranglah cintanya
ilu, dcngan berlebih-kurangnya ihsan Allah Ta’ala kepadanya.
Maka ini dan contoh-conlohnya adalah yang menjadi sebab berlebih-
kurangnya manusia pada mencintai. Berlebih-kurangnya pada mcncinlai
itu, adalah sebab pada berlebih-kurangnya pada kebahagiaan akhirat.
K a r c n a i t u l a h . A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n ;

O x '

(Wa lal-aakhi-ratu ak-baru darajaa-lin wa akbaru taf-dliilan).
Artinya: ”Dan pasii kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan Icbih
besar keulnmaannya". S. Al-Isra', ayal 21.

✓

X L ?

PENJELASAN: sebab pada pendeknya pemahaman makhluk (manusia)
daripada menfienal (ma'rifah) kepada Allah Suhhanahu
w a Ta ’ a l a .

Ketahuilah, bahwa Yang Maujud yang paling terang dan nyata, ialah:
Allah Ta’ala. Dan ini menghendaki. bahwa ma’rifah kepada Allah itu
adalah ma'rifah yang pertama dan yang paling dahulu kepada pemaham¬
an. Dan yang paling mudah kepada akal-pikiran. Dan yang anda lihal
dalam hai ini. adalah vang berlawanan dengan yang demikian. Maka
tidak boleh lidak daripada menjeiaskan sebabnva.
Scsiingguhnya kami katakan tadi, bahwa Allah Ta'ala itu Yang Maujud
yang paling terang dan nyata, untuk suatu makna yang tidak anda pahami.
selain dcngan contoh. Dan contoh itu, ialah; bahwa kita apabila mclihai
scorang insan menulis alau menjahit umpamanya niscaya adalah insan itu
orang yang hidup pada kita. dari yang maujud yang paling terang. Maka
hidupnya. ilmunya, kemampuannya dun kchendaknya bagi menjahit itu
lebih nyata pada kita. dari sifat-sifat yang lain, yang zahiriyah dan’yang
batiniyah. Kareiia sifat-sifatnya yang hatiniyah. seperii nat'su-keinginun-
nya. marahnya. perangainya. sehutnya dan >akitnya. adalah ^emu.^ itu kita
tidak incngciahuinya. Dan sifat-sifatnya yang zahiriyah, kita tidak menge-
lahiii sebahagian daripadanya. Dan sebah.igian daripadanya. kita tagukan,
seperti: kadar tingginya. perbedaan warna kulilnya dan yang lain dari itu.
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dari sifat-sifatnya.

Ada pun hidupnya. kemampuannya, kehcndaknya. ilmunya dan dia itu
adalah hewan. maka itu terang pada kita. tanpa lerganiung panca-indra
penglihatan, dengan hidupnya, kemampuannya dan kehcndaknya. Bahwa
sifat-sifat ini tidak dirasakan dengan sesuatu dari panca-indra yang lima.
Kemudiaii, lidak mungkin bahwa kita mcngenal akan hidupnya, kemam¬
puannya dan kehcndaknya. selain dengan jahitan dan gerakannya.
Kalau kita perhatikan kepada seuap apa yang dalarn alam, selain dari-
padanya, niscaya kita tidak akan mengenal sifatnya. Maka tidaklah atas
yang demikian itu, selain satu dalil. Dan yang bcrsama yang demikian itu
terang dan jelas.
Wujudnya Allah Ta'ala. qiidrahNya, ilmuNya dan sifai-sifaiNya yang lain,
disaksikan bagiNya dengan mudah, oleh setiap apa yang kita saksikan.
Dan kita mengctahuinya dengan panca-indra ?ahiriyah dan batiniyali. dari
batu, lumpur. tumbuh-iumbuhan. pohon kayu, licwan. langii, bumi. bi-
natang, daratan, laulan. api. udara, benda dan sil'at harang yang bcrdiri
dengan lainnya (’aradl). Bahkan, yang pertama-iaina yang kita saksikan,
ialaii: diri kita. tuhuh kita, sifat kita, berbalik-baliknya hal-ihwal kita,
berobahnyii hati kita dan semua perkembangan kita dalam gerak dan diam
k i t a .

Hal yang paling jeias dalam ilmu kita. iaiah: diri kita. Kemudian yang kita
rasakan dengan panca-indra yang lima. Kemudian. yang kita kctahui
dengan akal dan mata-hati. Seiiap suatu dan yang diketahui itu. mempu-
nyai suatu yang diketahui, suatu saksi dan suatu dalil. Dan semua yang
dalam alam ini adalah saksi-saksi yang berbicara, duiil-dalil yang meiiyak-

Sikar, dengan wujud Penciptanya. Pengaturnya. Pengarahnya dan Peng-
geraknya. Dan yang menunjukken kepada IlmuNya. OudrahNya, Kasih-
sayungNya dan HikmahNya. Dan yang ada. yang diketahui itu, tiada ter-
hingga bariyaknya.
KalcUi adalah hidup si pciuilis itu telah terang pada kita dan tidak disak¬
sikan. selain oleh satit saksi, yaitu: apa yang telah kita lihat dari gerak
tangannya maka bagaimana lidak terang pada kita, apa yang tidak ter-
gamljar pada wujud. akan suatu yang di dalam diri kita dan di luarnya.
selain dia itu menjadi saksi atasNya, atas kebesaran dan kcagunganNyaV
Karena seiiap atom itu. ia menyerukan dengan iisan peri balnya. bahwa
liadalah wujudnya dengan dirinya sendirt dan tiadalah geraknya dengan
^atnya sendiri. Bahwa dia itu memeriukan kepada Yang Mengadakan
dan Yang Menggerakkannya. Disaksikan dengan yang demikian. pertama-
tama oleh susunan anggota badan kita. persatuan tulang-bclulang kita.
daging kita. urat saraf kita. tempat tumbuh rambut kita, beniuk sendi-
sendi badan kita dan bahagian-bahagian badan kita lainnya, yang zahiri-

yah dan yang batiniyah. Maka kita mengetahui. bahwa semua itu tidak
tersusun dengan dirinya sendiri. sebagaimana kita ketahui, bahwa tangan
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si pcnulis itu tidak bcrgerak dengan dirinya sendiri. Akan tctapi. tatkala
lidak tinggal lagi pada yang ada (wujud) ini. suaiu yang dikctahui. yang
dirasakan. yang diterima akal, yang hadlir dan yang ghaih. mclainkan dia
itu saksi dan mcngakui. niscaya sangatiah nyatanya. Maka kalahlah akal
dan heranlah ia daripada mengetahuinya. Bahwa apa. yang singkailah akal
kita daripada memahaminya. maka itu ada dua scbab;
Salah satu daripadanya, lursembiinyinya pada dirinya dan lidak Icrang.
Dan yang dcmikian itu. tidak tcrsembunvi cimtnlinva.
Dnn yang sain lagi. iaiah: apa yang bcrkesudahan terangnya. Dan ini
sebagaimaaa kclelawar dapal melihat di malam iiari dan tidak dapai mc-
lihnl di siang haii. Biikan karena icrsembunyiiiya siang dan lotiniupiiya.
akan letapi. karena terangnya. Bahwa penglihatan kcldawar itu lemah,
yang cahayanya dikalahkan oleh matahari. apahila idah terbii. Maka
adalah kual terangnya siang. ^serta lemah pcnglihataiinya itu menjadi
sebah. bagi tcrccgah penglihatannya. Ia tidak liapai mdiliai scsiiaiu.
kceuali apabila bcrcampur cahaya dengan gelap dan lemah terangnya.
Maka seperti demikianlah akal kita itu lemah. Dan keelokan liadlarai
ketuhanan pada penghabisan cemerlang dan bersinar dan pada peiigha-
hisan menghabtsi semuanya dan melengkapi. Sehingga tidak gan|il dari
terangnya. suatu atom pun dari kerajaan langil dan luimi. I.aiii jadilah
terangnya itu .sebah lersembunyinya. Maka mahastieilah Yang Terhiiah
dengan cemerlang NurNya. Dan lersembiinyi dari maia-haii dan mata-
kcpala dengan sebab lerangNya.
Tidak mengherankan dari lersembunyinya yang demikian. dengan sebab
terangnya. Bahwa segala sesuatu itu menjadi nvaia dengan iawannya. Dan
apa yang umum adanya. sehingga liada lawan haginva. maka siikariah
mengclaliuinya. Jikalaii berlainanlah segala sesuatu. lain schahagiannya
menunjukkan dan sebahagian yang lain lidak. niscaya diKet.diiiilah akan
perbedaan. dalam tempoh dekat. Dan tatkala bcrkongsilah segala se.suaiu
itu pada menunjukkan atas su.atu rangkaian. niscaya sulitlah iirusan.
Contohnya: cahaya matahari yang terbit di atas humi. Bahwa kita me-
ngetahui, cahaya itu adalah 'aradl l.suani sifui vang berdiri dengan lainnya)
dari 'aradl-’aradi yang datang pada bumi. Dati ia hiking ketika terbenain
matahari. Maka jikaiau adalah matahari itu terbit terns dan tidak
terbenani lagi. niscaya adalah kita akan menyangka, bahwa 'aradl itn liada
berkeadaan pada tubuh, sclain warnanya. Yaitu: hilam. putih dan Iain-
lain. Maka kita tiada akan menyaksikan pada yang hitam, sclain fiiiain
dan pada yang putih. sclain putih. Adapiui terang, maka mlaklah kita
mengetahuinya sendirian. Akan letapi. tatkala terbenamlah matahari dan
gclaplah lempat-tempat, niscaya kita kelahui akan perbedaan di aniara
dua hal. Maka kita ketahui. bahwa tubuh-tubuh (al-ajsam) itn. adalah
telah memperoleh terang dengan terang dan in bersifat dengan suatu sifal
yang membedakannya ketika terbenam. Maka kita ketahui. akan ada mir
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(cahaya) dengan tidak adanya. Dan kita tidak menengok kepadanya.
jikalau lidak adanya, selain dengan sangai sukar. Yang dentikian iiu,
karcna kita menyaksikan akan tubuh-tubuh (al-ajsam), yang serupa, yang
liada berlainan dalam gelap dan cahaya. Ini, serta cahaya itu yang paling
terang dari scmua yang dirasakan dengan panca-indra. Karena dengan dia
itu. dapat diketahui semua yang dirasakan dengan panca-indra, yang lain-
n y a .

Maka apa yang terang pada dirinya dan itu akan terang pada lainnya.
Pcrhatikanlah. bagaimana lergambar tidak terang urusannya, dengan
sebab terangnya, jikalau tidak datang lawannya. Maka Allah Ta’ala itu
yang paling terang dari .segala urusan. Dengan DIAlah terang segala
sesuatu seluruhnya. Jikalau ada bagi Allah Ta'ala itu uada Cadam) atau
hilang (ghaibali) atau perohahan (laghayyur), niscaya runtuhlah langil dan
bumi dan batillah (binasalah) alam-a!-mulki dan al-malakut. Dan dikete-
tahuiiah dengan yang demikian. akan perbedaan di antara dua hal. Jikalau
adalah sebahagian segala sesuatu itu adanya dengan Allah Ta'ala dan
sebahagiaii lagi adanya bukan dengan Allah Ta’ala. niscaya dapallah
diketahui akan perbedaan di antara dua perkara itu pada dalilnya. Akan
tetapi, dalilNya itu umum pada segala sesuatu itu di atas satu rangkaian.
Dan wujudNya itu berkekalan dalam segala hal, yang mustahil berseli-
sihnya, Maka tidak pelak lagi, kesangatan terang itu mengwariskan ke-
sembunyian. Maka ini adalah sebab pada singkatnya pemahaman.
Adapun orang yang kuat penglihatan mata-hatinya dan tidak lemah ke-
kiialannya, maka dia dalam keadaan sederhana urusannya. tiada melihat.
selain Allah Ta'ala. Dan tiada mengcnal selainNya. la mengetahui. bahwa
tiada pada wujud, selain Allah. Dan segala perbuatannya adalah salah
satu dari hekas qudrahNya. Maka segala perbuatan itu mengikuli Allah.
Pada hakikatnya tiada wujud bagi perbuatan-perhuatan itu, dengan tidak-

Allah. Bahwa wujud adalah bagi Yang Maha Esa Yang Besar. yang
dengan Dia adanya seluruh perbuatan itu. Orang yang ini kcadaannya,
maka ia tidak melihat pada suatu pun dari perbuatan-perhuatan itu, me-
lainkan ia melihat padanya akan Pemhuat. la lupa dari perbuatan, dari
segi bahwa perbuatan itu langit, bumi, hewan dan pohon kayu. Akan
tetapi, ia memandang padanya, dari segi bahwa itu ciptaan Yang Maha
Esa, Yang Benar. Maka tidak adalah pemandangannya itu melewati
kepada yang lain daripadaNya. Seperti orang yang memandang kepada
syair atau tulisan atau karangan seorang insan. Ia melihat pada yang ter-
sebut itu akan penyair dan pengarang. la melihat akan bekas-bekasnya,
dari segi bahwa bekas itu tidak dari segi dia itu tinta, ntanja-kani dan
lerusi yang dirakamkan di atas kertas putih (I). Maka tidaklah ia sesung-
giihnya memandang kepada selain pengarang.

(1) Manja-kani dan lemsi adalah bahan linta pada waklu Itu (Peny.).

n y a
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Setiap alam itu susunan (karangan) Allah 'I'a'aia. Maka siapa yang me-
mandang kepadanya. dari segi bahwa itu perbuatan Allah dan mengenal-
nya dari segi bahwa itu perbuatan Allah dan dicinlainya dari segi bahwa
itu perbuatan Allah, niscaya ia lidak meniaiidang, seiain pada Allah. la
tidak mengenal, seiain Allah. Dan ia tidak niencitiiai, sclain kepada
Allah. Adalah orang itu orang yang bertauhid yang beiiar, yang ia tidak
mclihat. seiain Allah. Bahkan ia tidak mcmandaiig kepada dirinya sendiri,
dari segi dirinya itu. Akan tetapi. dari segi bahwa dia itu hamba Allah.
Maka inilah dia ilu. yang dikaiakaii. bahwa dia lelah faiui (lenyap) tialam
lauhid. la lelah fana dari dirinya. Dan kepadanyalah diisyaratkan dengan
ucapan orang yang mengiicapkan: "Adalah kami dengan kami. Maka
kami fana dari kami. Maka kami iinggal, dengan tidak kami".
Maka inilah hal-hal yang dimaklumi. pada orang-orang vang bcrmata-hati,
yang sukar bagi yang lemah pemahaman daripada niengclahuinya. singkat-
nya kesanggupan para ulama pada menjelaskan dan menerangkannya
dengan kata-kata yang dipahami, yang menyampaikan bagi maksiul
kepada pemahaman. Atau dengan sebab kesibukan mereka dengan diri¬
nya dan keyakinan mereka. bahwa penjelasan yang demikian bagi seiain
mereka, tcrmasuk hal yang tidak penting bagi mereka.
Maka inilah sebabnya pada singkatnya pemahaman daripada mengenal
Allah Ta’ala. Dan tergabung kepadanya, bahwa scmua yang di-idrak-kan.
yang menjadi saksi kepada Allah, sesungguhnya dikctahui oleh in.san pada
masa kecil, ketika ketiadaan akal. Kemudian lahir padanya gharizah (ins-
link) akal sedikit demi sedikit. Dia itu tenggelam cita-ciianya dengan
nafsu-syahwatrya. Hatinya telah jinak dengan yang di-idrak-kannya dan
yang dirasakannya dengan panca-indra dan yang disukainya. Maka gugur-
lah hasilnya dari hatinya. disebabkan lamanya kejinakan hati. Karena ilii-
lah. apabila ia mclihat dengan jalan tiba-tiba, akan hewan yang ganjil atau
tumbuh-tumbuhan yang ganjil atau sesuatu dari perbuatan Allah Ta'ala.
yang di luar kebiasaan. yang mengherankan. niscaya lancarlah lidahnya
dengan ma'rifah teniunya. Lain ia mengucapkan: "SubhanalUih iMalia
suci Allah)!". la melihat sepanjang hari akan dirinya. anggota lubuhnya
dan hewan-hewan jinak lainnya. Semua ilu saksi-saksi yang memutuskan.
yang tidak dirasakan kesaksiannya. Karena lamanya kejinakan haii
dengan saksi-saksi tersebul. Jikalau diumpamakan anak yang lahir buta.
yang telah dewasa dengan berakal. kemudian icrkupas yang nienutupi
matanya, laiu memanjang penglihatannya ke langit. ke bumi. pohon kayu.
tumbuh-tumbuhan dan hewan. sekali gus secara tiba-tiba. ni.scaya diiakuti
kepada akalnya akan kalah. Karena sangai kctakjubimnya. daripada me-
nyaksikan keajaihan-keajaiban ini bagi Khaliq-nya.
Maka ini dan yang seperli ini, dari sebab-sebab. scria lerjerumus dalam
nafsu-syahwat. adalah yang menyumbal kepada makhluk akan jalan ke-
cemerlangan dengan cahaya-cahaya ma'rifah dan berenang dalam lauian-
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nya yang luas. Manusia pada mencari ma’rifah akan Allah ilu seperti
orang yang keheranan, yang dibuat perumpamaan, apabila ia sedang
mengehderai keledainya dan dia mencari keledainya itu. Semua yang
terang, apabila menjadi yang dicari, niscaya jadilah sukar. Maka inilah
rahasianya urusan ini. Hendaklah ditahkikkan! Karena itulah orang ber-
m a d a h :

Engkau telah nyata,
maka tidak tersembunyi kepada seorang jua.
Selain kepada orang yang buta,
yang tidak mengenal bulan purnama raya.

Akantetapi Engkau bersembunyi.
mendindingkan diri dengan yang Engkau nyatakan.
Maka bagaimana dikenali.
orang yang biasanya menutupkan?

PENJELASAN: makna rindu kepada Allah Ta'alo.

Ketahuilah kiranya. bahwa orang yang memungkiri akan hakikat kecin-
taan kepada Allah Ta'ala, maka tidak boleh tidak bahwa ia memungkiri
akan hakikat rindu. Karena tidaklah tergambar rindu itu. selain kepada

yang dicintai. Kita mengakui adanya kerinduan kepada Allah Ta’ala dan
keadaan orang yang berma’rifah ilu mcmerlukan kepadanya dengan jalan
i'tibar dan memperhatikan dengan nur penglihalan niata-hati. Dan dengan
jalan hadits-hadits dan atsar-atsar.
Adapun i'libar. maka memadailah pada mengakui adanya. apa yang telah
tcrdahulu pada mengakui adanya cinla. Seiiap yang dicintai sudah pasli
dirindukan. pada waktu tidak adanya di depan kita. Adapun yang sudah
ada. hadlir di depan itu. maka tidak dirindukan. Bahwa kerinduan itu
dicari dan mengkiiap kepada urusannya. Dan yang ada itu tidak dicari.
Akan letapi. penjelasannya, bahwa kerinduan itu tidak akan tergambar.
selain kepada sesuatu yang diketahui dari satu segi dan tidak dikctahui
dari segi yang lain.
Adapun yang tidak diketahui sekali-kali. maka tidak dirindukan kepada¬
nya. Bahwa orang yang tidak melihat akan seseorang dan tidak mende-
ngar sifatnya. niscaya tidaklah tergambar bahwa ia rindu kepadanya. Dan
apa yang diketahui dengan sesempurnanya. niscaya tidak dirindukan ke¬
padanya. Kesempurnaan diketahui itu, ialah dengan: dilihat. Maka orang
yang dalam menyaksikan kecintaannya. lerus-menerus memandang kepa¬
danya. niscaya tidaklah akan tergambar bahwa ada baginya kerinduan.
Akan tetapi, kerinduan itu tergantung dengan apa yang diketahui dari
satu segi dan tidak diketahui dari segi yang lain. Dan itu dari dua segi.
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lidak akan lersingkap. selain dengan comoh dari penyaksian-pcnyaksian
(al-musyahadal). Maka kami mengatakan umpamanya. bahwa orang yang
menghilang daripadanya. orang yang diiinduinya dan linggal dalam hati-
nya khayalati kepada orang iiu. maka rindulah ia kepada kesempumaan
khayalannya dengan: melihai. Jikalau terhapuslah dari hatinya akan ingat-
an, khayalan dan kenalan kepada orang itu, sdiingga dilupakannva. nis-
caya lidaklah akan tereambar. bahwa ia rindu kepada orang iiu. Dan
jikalau dilihatnya, niscaya cidaklah icrgainbar bahwa ia rindu patia waklii
m c l i h a i .

Maka makna rindunyn iiu, iaiah kcrindiian dirinya kepada kesempumaan
khayalannya. Maka seperli demikian. kadang-kadang ia mclihainya dalam
gelap, di mana lidak lersingkap baginya hakikai lieninknya. Lalu ia rindu
kepada kesempumaan meliliainya. Dan scmpuinanya lersingkap pada
bentuknya, iaiah dengan cemcrlang oahaya ke alasnya
Kecluu: bahwa ia melihai wajah kekasihnya. Dan ia lidak mclihat rambut-
nya umpamanya dan lidak kebagusaii-kebagusun lainnya. Maka la rindu
kepada mclihainya, walau pun ia lidak meliliainya sckali-kali. Dan lidak
ada pada dirinya khayalan yang terbii daripada mclihai. Akan leiapi. ia
lahu. bahwa baginya suatu anggnia dan beberapa anggota badan yang
indah. la lidak memperoleh uraian jalaimva dengan mclihai. Lalu ia rindu
bahwa lersingkap baginya apa yang lidak dilihatnya sckali-kali.
Kedua wajah iiu semua tergambar pada pihak Allah Ta'ala. Bahkan
keduanya iiu harus dengan mudah bagi sciiap orang al-'arifin (yang ber-
ma'rifah). Bahwa setiap apa yang lerang bagi orang yang herma’rifah. dari
urusan-urusan keluhanan. walau pun ada pada pcngliabisan icvang. maka
ill! scakan-akan dari balik tirai yang lipis. Maka lidaklah ia icrang dengan
penghabisan icrang. Akan tciapi. adalah bcicampur dengan eampuran-
campuran ke-khayal-an. Bahwa ke-khayai-un-kc-khayal-an iiu lidak Icsu di
alam ini, daripada tamsilan, pereontohan bagi semua yang diketahui. Dan
itu mengeruhkan bagi ma'rifah dan mcnycmpilkan. Scpcrii demikian pula,
beriambah kepadanya pcngganggu-pengganggu diiniawi. Bahwa kesem-
purnaan lerang itu dengan penyaksian (ai-niusyahadah) dan scmpurnaiiya
kcccnierlangan al-iajalli (nyaia dan lerangnyn scsiiain). Dan lidak ada yang
demikian itu, selain di akhiral. Yang demikian itu dengan mudah ineng-
hariiskan rindu. Maka itu adalah penghabisan keciniaan orang vang her-
ma'rifah. Maka ini .^alah saiu dari dua matam rindu. Dan iiu kesenipur-
naan lerang pada apa yang idali lerang dengan bagaimana pun adanya.
Kedua: bahwa urusan keluhanan tiadalah berpenghabisan. Hanva lersing¬
kap sebahagian daripadanya bagi seiiap hamba dari hamba-hambaNya.
Dan linggal urusan-urusan yang (iada borpenghabi.san, yang tuida lerang,
Orang yang berma'rifah itu tahu akan wujudnya dan keadaannya yang
dimakliimi bagi Allah Ta'ala. Ia tahu, bahwa apa yang gh.iih dari pengc-
lahuannya dari yang climaklumi itu Ichili banyak dari apa yang hadlii.
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Maka senantiasalah ia rindu, bahwa berhasillah baginya pokok ma’rifah.
pada apa yang belum berhasil, dari apa yang tinggal, dari yang dimaklumi,
yang belum dikenalnya sekali-kali. Tidak pengenalan yang ferang dan
tidak pengenalan yang tidak terang.
Kerinduan yang pertama itu berkesudahan di negeri akhiral. dengan mak-
na yang dinamakan: melihai, bertemu dan menyaksikan. Dan tidak ter-
gambar bahwa kerinduan ini bertempat di dunia. Adalah Ibrahim bin
Adham dari orang-orang yang merindukan. Ia berkata; "Pada suatu hari
aku berdo’a: "Wahai Tuhan! Jikalau Fngkau berikan kepada seseorang

dari orang-orang yang mencintai Engkau. apa yang menenteramkan hati-
nya, sebelum menemui Engkau. maka berilah kcpadaku yang demikian!
Sesungguhnya telah mendatangkan melarat bagiku olch kegundahan".
Ibrahim bin Adham meneruskan ceriteranya: "Maka aku bermimpi. bah¬
wa IA memberhentikan aku di hadapan-Nya dan berfirman: "Hai Ibra¬
him! Apakah tidak engkau sukai daripadaKu, bahwa engkau meminta
padaKu. bahwa Aku memberikan kepada engkau. akan apa yang menen-
teramkan hati engkau sebelum menemui Aku! Adakah ketenteraman bagi
orang yang rindu, sebelum menemui kekasihnya?"
Aku lalu menjawab: "Wahai Tuhan! Aku bimbang pada mencintai Eng¬
kau. Aku tidak tahu, apa yang akan aku katakan. Maka ampunilah aku
dan ajarilah apa yang akan aku katakan!".
Allah berfirman; "Ucapkaniah; "Wahai Allah Tuhanku! Ridlailah aku
dengan qadla-Mu! Sabarkanlah aku alas percobaan-Mu! Bagikaniah kepa-
daku akan bersyukur kepada nikmat--Mu!’'. Maka sesungguhnya rindu ini
a k a n m e n e n t e r a m k a n d i a k h i r a t " .

Adapun kerinduan yang kedua: maka serupalah bahwa tidak ada baginya
penghabisan. Tidak di dunia dan tidak di akhirat. Karcna penghabisannya.
iaiah bahwa tersingkap bagi hamba di akhirat, dari keagungan Allah Ta-
'ala, .sifat-sifatNya, hikmahNya dan af-’alNya, apa yang dikelahui bagi
Allah Ta’ala. Dan itu mustahil. Karena yang demikian itu, (iada berke-
sudahan bagiNya. Dan senantiasalah hamba itu tahu. bahwa yang tinggal
dari keelokan dan keagungan itu ada yang tidak terang baginya. Maka
tiada berlempatlah sckali-kali kerinduannya. Lebih-Icbih orang yang me-
lihat di atas darajatnya. hanyak darajat. Kecuali, bahwa ia rindu kepada
kesempurnaan sampai serta berhasil pokok kesampaian. Maka ia mem-
peroleh bagi yang demikian itu. akan kerinduan yang lazat, yang tidak
lahir padanya kepedihan. Dan tidak jauh bahwa adalah kehalusan keter-
singkapan dan pemandangan itu beriring-iringan, kepada tidak berkesu¬
dahan. Senantiasalah nikmat dan lazat itu tambah-bertambah sepanjang
abad. Adalah kclazalan dari apa yang baru-membaru itu dari nikmat yang
halus-halus, menyibukkan daripada merasakan rindu. kepada apa yang
tidak berhasil, Ini dengan syarat bahwa mungkin berhasilnya ketersing-
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kapan (al-kasyaO- pada apa yang lidak berhasit padanya ketersingkapan di
dunia sekali-kali. Jikalau adalah yang dcmikian itu tidak diberikan. maka
adalah nikmai itu terhenti di alas balas yang lidak berlipal-ganda. Akan
telapi, adalah dia ilu terus-mcnerus berkckalan. Firman Allah Subhanahu
w a Ta ’ a l a :

‘ ,,/m " ° k \ ' -

— V'- ‘' K''- \’ " ■ ' ]

! ✓ \ o

(’Niiii-ruhmn yas-’aa baina-aidii-him wa bi-aimaa-nihim yaquuluuna rabba-
naa-atmin la-naa nuu-ranaa).
Arlinya: "Cahaya mereka berlari di hadapan mereka dan di kanan mere-
ka. scdang mereka berkata:' "Wahai Tuhan kami! Cukupkanlah untuk
kami cahaya kami!". S. At-Tahrim. ayal 8. itu mungkin bagi pengcrtian
ini. Yaitu. bahwa diberikan nikmai kepadanya. dengan mencukupkan ca¬
haya. manakala ia berbekal dari dunia. dengan pokok cahaya. Dan mung¬
kin bahwa adalah yang dimaksudkan itu pencukupan cahaya. pada bukan
apa yang mempcroleh cahaya di dunia. scbagai penyinaran yang diperiu-
kan kcpuda penambahan kesempurnaan dan kccemerlangan. Maka adalah
itu yang dimaksudkan dengan kecukupannya. Dan firman Allah Ta'ala:

p'C ®!!✓ ^

(Un-dluiruu-naa naq-iabisu min-nuuri-kum qiilar-ji-'uu waraa-akum fal-
tami.suu nuuran).

Artinya: "Lihatlah kami! Biarkanlah kami mcngambil sebahagian dari
cahaya kanni. Dikatakan (kepada mereka): Mundurlah ke belakang dan
carilah (sendiri) cahaya!". S. Al-Hadid. aval 13. ilu. menunjukkan. bahwa
cahaya-cahaya ilu lidak boleh tidak dan bahwa berbekallah pokoknya di
dunia. Kemudian. bertambah kecemerlangannya di akhirat. Adapun bah¬
wa membaharulah cahaya itu. maka tidak. Hukum pada ini dengan mera-
jamkan (melemparkan dengan balu) segala sangkaan itu berbahaya. Dan
tidaklah tersingkap bagi kita padanya. sesudah apa yang dipercayakan
dengan dia. Maka kita bcrmohon pada Allah Ta'ala bahwa IA meiiam-
bahkan kepada kita, akan ilmu dan peluiijuk. Dan IA memperlihatkan
kepada kita akan kebenaran itu kebenaran. Maka kadar ini dari cahaya
penglihalan mata-hati itu menyingkapkan segala hakikat rindu dan makna-
maknanya.
Adapun ke.saksiatt-kesaksian hadits dan aisar. maka lebih banyak daripada
dapat dihinggakan. Maka dari yang termasyhur dari do'a Rasulullah
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s.a.w., ialah bahwa ia mengucapkan:

v : : i>.A, ! ° ' \ \

✓

(Allaa-humma innii as-alukar-ridlaa ba'-dal-qadlaa-i wa bardal-’aisyi ba'-
dal-mauti wa-ladz-dzatan-nadh-ri ilaa waj-hikal-karii-mi wasy-syauqa ilaa
liqaa-ika).
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Bahwa aku bermohon padaMu akan
ridia sesudah qadia, kedinginan hidup sesudah mad, kelazatan meman-
dang kepada WajahMu Yang Mulia dan kerinduan kepada menemuiMu"
( D -

Abud-Darda’ berkata kepada Ka’ab: "Terangkanlah kepadaku dari ayat
yang paling khusus. Yakni; dalam Taurat!".
Ka’ab menjawab: ’’Allah Ta’ala berfirman: "Lamalah sudah rindunya
orang-orang baik kepada menemuiKu. Dan sesungguhnya Aku lebih lagi
sangat rindu kepada menemui mereka".
Ka’ab meneruskan: ’’Dan lertulis pada pinggir Taurat; "Siapa yang men-
cari Aku. niscaya ia mendapali Aku. Dan siapa yang mencari selain Aku.
niscaya ia tiada akan mendapati Aku".
Abud-Darda’ lalu berkata: "Aku naik saksi, bahwa aku sesungguhnya
iclah mendengar bahwa Rasulullah s.a.w. mengatakan yang demikian".
Dalam bcr i ta-ber i ta Dawud a.s. , bahwa Al lah Ta'a la berfirman: "Hai

Dawud! Sampaikanlah kepada penduduk bumiKu. bahwa Aku mcncintai
siapa yang mencintaiKu. Duduk dengan siapa yang duduk-duduk dengan
Aku. Berjinakan dengan siapa yang berjinakan dengan mengingatiKu.
Teman dengan siapa yang berteman dengan Aku. Memilih dengan siapa
yang memilih Aku. Mematuhi kepada siapa yang mematuhi akan Aku.
Tiada mencintai Aku oleh seorang hamba. yang Aku tahu bahwa yang
demikian itu adalah keyakinan dari hatinya, melainkan Aku terima dia
bagi DiriKu. Aku mencintainya, dengan kecintaan, yang tidak didahului
oleh seseorang dari makhluk-Ku. Siapa yang mencari Aku dengan kebe-
naran. niscaya ia mendapati akan Aku. Dan siapa yang mencari selain
Aku, niscaya ia tidak akan mendapati Aku. Lemparkanlah hai penduduk
bumi, akan apa yang berada kamu di atasnya, dari tipuannya! Marilah
kepada kemuliaan-Ku, berteman dengan Aku dan duduk-duduk dengan
Akul Berjinak-jinakkanlah dengan Aku. niscaya Aku berjinak-jinakkan

(1) Dirawikui Ahmad dan Al-Hakim.
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dcngan kamu. Dan aku bcrsegera kepada niencinlai kamu. Sesimgguhnya
Akii mencipiakan lanah-lumpur kckasih-kekasihKii dari lanah iuntpur
Ibrahim Khalil-Ku (TcmanKU). Musa yang Ku-lcpaskan dari bahaya dan
Muhammad piiihanKu .Aku ciplakan hati orang-orang yang rindu dari
nur-Ku- Aku anugerahkan nikmal kepadanya dcngan kcagunganKu'’.
Diriwayatkan dari schahagian salaf. hahwa Allah Ta'ala mctuirunkan wah-
yu kepada sebahagian orang-orang ash-shiddiqin: "Baliwa Aku mempu-
nyai iiamha-hamba dari hamba-hamhaKu. yang niencinlai Aku dan Aku
mencinlai mcreka. Mcrcka rindu kepadaKu dan Aku rindu kepada mcre-
ka. Mereka mengingaii (herdiiikir) akan Aku dan Aku ingat kepada
mcreka. Mereka memandang kepadaKu dan Aku memandanu kepada
mereka. Maka jikalaii engkau ikuii jalan mereka. niseaya Aku cinia kepa¬
da engkau- Dan jikalau engkau berpaling <lari mereka. niseaya Aku kiiliik
akan engkau".
Orang ash-shiddii|in berlanya: "Wahai Tuhaiikul Apakah taiidanva
m c r e k a ? " .

Allah Ta'ala berl'innan: "Mereka memcliliara akan naungati di siang hari.
sebagaimana penggemhala yang kasih-sayang meinelihara kanihingnva.
Mereka rindu kepada lerhenaninya matahari. sehagaimana rindunya hu-
rung kepada sarangnya ketika matahari terhenani. Apabila mereka diiu-
tupi oleh malam. bercainpur-aduk kegelapan. dibeniangkan tikar. dile-
gakkan lempat tidur dan seliap kckasih bersunyi-sepi dengan kekasihnya.
niseaya mcreka payah berdiri kepada tapak-kaki mereka, herharing
kepada muka mereka. Mereka bermunajah (berbicara) dengan Aku dc¬
ngan firmanKu. bercumhii-cumbuan kepadaKu dengan kcnikmalaiiKii.
Maka di antara yang hcrleriak dan yang menangis, di aniara yang menga-
duh dan yang mengadu. di antara yang herdiri dan yang duduk. di aniara
yang ruku' dan yang sujud. dengan penglihaUinKu, akan apa yang mcreka
langgung dari karenaKu. dengan pcndengaranKii akan apa vang mereka
mengadu dari kecintaanKu. Yang pertama dari apa sang Aku berikan
kepada mereka. iaiah: liga: Aku hniarkan dan nurKu dtdum Iwii mcrcka.
Maka mereka menceiiierakan dari halKu. sehagaimana Aku menceritera-
kan dari ha! mereka. Kedua, jikalau adalali langii dan humi dan apa vang
di dalamnya daiam timbangaii mcrcka. niscava Aku pandang sedikii yang
demikian iiii hagi mcreka. Dan kciiga. Aku menghailap riengan WajahKii
kepada mcreka. Maka engkau nielihat akan siapa, yang Aku hadapkan
dengan WajahKu kepadanya. yang dikelahui olcli seseorang akan apa
yang Aku kchendaki akan memherikannya”.
P a d a b e r i t a - b e r i t a D a w u d a . s . , b a h w a A l l a h l a ' a l a i n e n u r u n k a n w a h v u

kepadanya: "Hai Dawud! Sampai berapa kali engkau mcnvebuikati snrga
dan tidak engkau meniinia kepadaKu akan kerinduan kepadaKu?".
Nabi Dawud menjawab: "Uai Tuhanku! Siapakah orang-orang yang rindu
kepada Engkau?".
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Allah Ta'alii herfirman: "Bahwa orang-orang yang rindu kepadaKu. iaiah:
orang-orang yang Akii bcrsihkan mcreka dari sctiap kckcriihan. Aku
peringalkan mcrcka dcngan penjagaan diri dan Aku koyakkan dari hati
mereka kepadaKu. akan kckoyakan, yang mercka pandang kepadaKu.
Bahwa Aku membawa akan hati mcreka dengan tanganKu. Maka Aku

mcletakkannya di alas langilKu. Kemudian, Aku panggil para malaikatKu
yang cerdik. Apabila mercka tclah berkumpul. niseaya mercka bcrsujud
kepadaKu. l.alii Aku bcrfirman: "Bahwa Aku tidak mcmanggil kamu
untuk bersujud kepadaKu. Akan teiapi Aku mcnianggi! kamu sckalian,
untuk Aku kemukakan kepada kamu akan hati orang-orang yang rindu
kepadaKu. Dan Aku membanggnkan dcngan kamu akan orang-orang
yang mempunyai kcrinduan kepadaKu. Bahwa hati mcreka itu bcrcaliaya
di langitKu hagi para malaikatKu. sebaguimana bercahayanya maiahan
bagi penduduk bumi. Hai Dawud! Bahwa Aku mcnjailikan hati orang-
orang yang rindu itu dari kerclaanKu. Dan Aku curahkan nikniai kcpaila
nya dcngan nur WajahKu. Maka Aku mengambil mereka kepadaKu. yang
didaiangkan kepadaKu, Aku jadikan badan mereka mcnjadi lenipat peng-
MhatanKu kc bumi . Aku lempuh dan hat i mcreka akan ja lan , yang

mercka mernandang dengan yang demikian kepadaKu, yang beitamhali
pada setiap hari akan kerindiian mcreka".
Dawud berkata: "Mai Tuhanku! Perlihatkan kcpaiiaku. oraiig-oiang yang

mencintai Engkau!".
Allah lain bcrfirman; "Hai DawudI Datanglali ke bukil l.ibanon! Bahwa
pada bukil itu ada cmpatbclas orang manusia. Pada mercka pemuda-
pemuda. kclua-kclua dan orang-orang tua. Apabila engkau daiang kepada
mereka. maka sampaikanlah salatnKu kepada mereka! Kaiakanlah kepada
mereka: "Bahwa Tuhanmu menyampa ikan sa lam kepadamu dan

herfirman kepadamu; "Apakah tidak kamu meminia suaiii liajai kcperlu-
an? Bahwa kamu itu kekasihKu. pilihanKu dan wali-wnMKu. Aku gemhira
karena kegemhiraanmu dan Aku bersegera kepada mcneiniaimu".
Maka Dawud a. s. daiang kepada mercka itu. Lain didapaiinya mercka
pada salah satu mata-air. di mana mcreka bertafakkur pada kebesaran
Allah 'Azxa wa Jalla. Tatkaia mereka melihal kepada Dawud a.s. lain

mereka bangun bergerak. untuk bercerai-berai tiari Dawud,
Dawud lalu berkata: "Bahwa aku utusan Allah kepada kamu. Aku daiang
kepadamu. untuk aku sampaikan risalali (kerasulan) Tuhanmu". 1alu
mereka menghadap kc arah Dawud. Mereka menaruh pcnilcngaran mercka
ke arah pcrkaiaan Dawud. Dan mcreka menaruh penglihatannya kc bumi.
Dawud lalu berkata: "Bahwa aku utusan (rasul) Allah kepadamu. yang
menyampaikan salamNya kepadamu. lA herfirman kepadamu: "Apakah
tidak mau meminta suatu hajat keperluan? Apakah tidak kamu bciscrii
kepadaKu, yang Aku dengar akan suara kamu dan perkataan kamu? Bah¬
wa kamu itu kekasihKu. pilihanKu dan wali-waliKu. Aku bergembira ka-
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rena kegembiraanmu. Aku bersegera kepada mencintaimu. Dan Aku
memandang kepada kamu pada setiap saat. sebagai pandangnya ibu yang
kasih sayang, yang lemah-lembut”.
Dawud berkata: ”Maka mengalirlah air mata di pipi niereka. Maka ber-
kata ketua mereka: "Subhanaka-subhanakai (Mahasuci Engkau-mahasiici
Engkau!), Kami ini budak Engkau dan anak budak Engkau. Maka am-
punilah kami dari apa, yang lelah putuslah hali kami dari berdzikir kepa¬
da Engkau pada masa yang telah lalu dari umur kami!”.
Yang lain berkata: "Subhanaka-subhanaka! Kami ini budak Engkau dan
anak budak-budak Engkau. Maka anugerahilah nikmat kepada kami,
dengan baiknya memandang, pada sesuatu di antara kami dan Engkau!”.
Dan yang lain berkata pula: ’’Subhanaka-subhanaka! Kami ini budak Eng¬
kau dan anak budak-budak Engkau. Adakah kami berani kepada berdo’a
dan Engkau tabu, bahwa lak ada keperluan bagi kami pada sesuatu dari
urusan kami? Maka kekalkanlah bagi kami akan kcharusan jalan kepada
Engkau! Dan scmpurnakanlah dengan demikian, akan nikmat kepada
k a m i ! ” .

Yang lain berkata: ’’Kami teledor pada mencari keridlaan Engkau, maka
tolonglah kami terhadap diri kami dengan kemurahan Engkau!”.
Yang lain berkata pula; ’’Dari air mani (nuth-fah) Engkau jadikan kami.
Dan Engkau menganugerahkan nikmat kepada kami dengan bertafakkur
pada kebesaran Engkau. Maka adakah berani kepada berkata-kata, orang
yang sibuk dengan kebesaran Engkau. yang bertafakkur pada keagungan
Engkau dan Engkau menuntut kami akan kehampiran dengan nur Eng¬
k a u ? ” .

Yang lain berkata lagi: ’Tumpullah lidah kami dari berdo'a kepada Eng¬
kau. karena besarnya keadaan Engkau. dekalnya Engkau kepada wali-
wali Engkau dan banyaknya nikmat Engkau kepada orang-orang yang
mencintai Engkau”.

Yang lain berkata: ’’Engkau memberi petunjuk akan hati kami kepada
berdzikir kepada Engkau dan Engkau kosongkan wakiu kami untuk me-
nyibukkan diri dengan Engkau. Maka ampunilah bagi kami akan kete-
Icdoran kami pada bersyukur kepada Engkau!”,
Yang lain berkata: ’’Engkau tahu akan hajat kami. Yailu; memandang
kepada Wajah Engkau”.
Yang lain berkata: ’’Bagaimanakah berani hamba itu kepada Tuannya?
Karena Engkau menyuruh kami dengan berdo’a, dengan kemurahan Eng¬
kau? Maka berilah bagi kami akan nur, yang kami memperoleh petunjuk
dengan dia, dalam kegelapan dari segala lapisan langit”.
Yang lain berkata: ’’Kami berdo’a pada Engkau bahwa Engkau menerima
kepada kami dan mengekalkannya pada kami”.
Yang lain berkata; ’’Kami bermohon akan Engkau, kesempurnaan nikmat
Engkau, pada apa yang Engkau berikan kepada kami dan Engkau ber-
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kemurahan kepada kami”.
Yang lain berkata: ”Tak ada hajat bagi kami pada sesuatu dari makhluk
Engkau. Maka curabkanlah kepada kami akan nikmat, dengan
memandang kepada keelokan Wajah Engkau!”.
Yang lain berkata: ”Aku bermohon kepada Engkau dari antara mereka.
bahwa Engkau membutakan mataku. daripada memandang kepada dunia
dan penduduknya dan hatiku dari kebimbangan dengan akhirat".
Yang lain berkata: ’’Engkau tabu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi,
bahwa Engkau mencintai wali-wali Engkau. Maka curabkanlah nikmat
kepada kami dengan kesibukkan hati dengan Engkau, dari setiap sesuatu.
yang bukan Engkau!”.
Maka Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Dawud a.s.: ’’Katakan
kepada mereka: ”Aku sudah mendengar perkataan kamu dan Aku per-
kenankan kamu, kepada apa yang kamu cintai. Maka hendaklah setiap
scseorang dari kamu berpisah dengan temannya! Hendaklah ia mengambil
bagi dirinya jalan! Bahwa Aku yang membuka hijab (binding), pada apa
yang di antara Aku dan kamu. Sehingga kamu memandang kepada nurKu
dan keagunganKu".
Dawud lalu bertanya: ”Hai Tuhanku! Dengan apakah mereka memper-
oleh ini dari Engkau?”.
Tuhan berfirman: ’’Dengan baik sangka dan mencegah diri dari dunia dan
penduduknya. Berkhiiwah (bersunyi-sunyian) dengan Aku dan mereka
munajah bagiKu. Bahwa ini suatu tempat. yang tiada akan dicapai, selain
oleh orang yang menolak dunia dan penduduknya. Dan tidak menyibuk-
kan diri dengan sesuatu daripada mengingatinya.Dan mengosongkan hati-
nya bagiKu dan memilih Aku di atas semua makhluk-Ku. Maka ketika !
itu, Aku cenderung kepadanya, Aku kosongkan dirinya. Aku singkapkan
hijab, pada apa yang di antara Aku dan dia. Sehingga ia memandang
kepadaKu. sebagai pandangan orang yang memandang dengan matanya
kepada sesuatu. Aku perlihatkan kepadanya akan kemuliaanKu pada seti¬
ap sa’at. Aku dekatkan dia kepada Nur WajahKu. Jikalau ia sakit. niscaya
Aku urus sakitnya, sebagaimana ibu yang kasih-sayang mengurus sakit
anaknya. Jikalau ia haus. niscaya Aku hilangkan hausnya. Dan Aku rasa-
kan kepadanya akan rasa ke-dzikir-an kepadaKu. Apabila engkau perbuat
yang demikian dengan orang itu, hai Dawud, niscaya butalah dirinya dari
dunia dan penduduknya. Tidaklah Aku cintakan dunia kepadanya. la
tidak lesu dari kesibukan dengan Aku, yang menyegerakan Aku akan
datang. Aku tidak suka mematikannya. Karena dia tempat pandanganKu.
dari antara makhluk-Ku. Ia tidak mclihat selain Aku dan Aku tidak me-

lihat, selain dia. Jikalau engkau melihalnya. hai Dawud dan telah hancur
nafsunya, telah kurus tubuhnya, telah hancur-luluh anggota-anggota ba-
dannya dan telah tercabut hatinya, apabila ia mendengar dzikir kepadaKu.
Aku berbangga dengan orang itu akan para malaikatKu dan penduduk
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semua langitKu. !a bertambah takut dan ibadahnya. Demi kemuliaanKu
dan keagunganKu, hai Dawud, Aku akan mcndudukkannya dalam sorga
Firdaus. Aku sembuhkan dadanya dcngan mcmandang kepadaKu. Sehing-
ga ia ridla dan di atas ridla”.
Pada berita-bcrita Dawud juga; "Katakan kepada hamba-hambaKu yang
menghadapkan dirinya kepada mencintai Aku: "Apakah yang memelarat-
kan engkau, apabila engkau terhijab dari makhluk-Ku dan Aku angkatkan
hijab pada apa. yang di antaraKu dan engkau, sehingga engkau meman-
dang kepadaKu dengan mata hati engkau? Apakah yang memelaratkan
kamu, oleh apa yang Aku palingkun kamu dari dunia, apabila Aku ham-
parkan agamaKu bagimu? Apakah yang memelaratkan kamu oieh kema-
rahan makhluk, apabila kamu menuntut keridlaanKu?”.
Pada berita-berita Dawud juga, bahwa Allah Ta'ala mengwahyukan kepa-
danya: "Engkau mendakwakan bahwa engkau mencintai Aku. Maka ji-
kalau engkau mencintai Aku, keluarkanlah kecintaan kepada dunia dari
hati engkau! Bahwa kecintaan kepadaKu dan kecintaan kepada dunia.
tidaklah keduanya itu berkumpul dalam hati. Hai Dawud! Bersihkanlah
akan kecintaan kepadaKu dengan sebersih-bersihnya dan bercampur-aduk-
lah dengan penduduk dunia dengan campur-aduk yang sebenarnya! Dan
akan agama engkau. maka ikutlah akan Aku padanya! Jangan engkau ikut
pada agama engkau itu dengan orang-orang! Adapun apa yang nyaia bagi
engkau, dari apa yang bersesuaian dengan kecintaan kepadaKu. maka
pcganglah dengan dia. Adapun yang menyukarkan kepada engkau, maka
ikutlah Aku padanya. Benarlah kepadaKu. bahwa Aku menyegerakan
kepada kebijaksanaan engkau dan pcmbctulan engkau. Dan adalah Aku
pemimpin engkau dan penunjuk kepada engkau. Aku memberi kepada
engkau, tanpa engkau meminta padaKu. Aku menolong engkau di atas
segala kesulitan. Bahwa Aku telah bersumpah atas diriKu, bahwa Aku
tidak memberi pahala, selain kepada hamba yang Aku kenal. akan siapa
yang Aku mencarinya. Kehendaknya, iaiah meiemparkan sayapnya di
hadapanKu. la tidak terkaya, jauh dari Aku. Apabila ada engkau seperti
yang demikian, niscaya Aku cabut kehinaan dan keliaran dari engkau.
Aku tempatkan akan kekayaan pnda hati engkau. Bahwa Aku bersumpah
atas dir iKu. bahwa t idak lenteramlah hambaKu kepada dir inya. yang

memandang kepada perbuatan diri itu, selain Aku mewakilkan yang de¬
mikian kepadanya. Tambahkanlah segala sesuatu kepadaKu, yang liada
berlawanan dengan amal engkau! Maka adalah engkau itu yang bersung-
guh-sungguh. Tiada mengambil manfaat dengan engkau, orang yang ber-
teman dengan engkau. Engkau tidak memperoleh bagi ma’rifah kepadaKu
akan batas. Maka tiadalah baginya kesudahan. Manakala engkau mencari
daripadaKu akan tambahan, niscaya Aku berikan kepada engkau. Dan
engkau tidak memperoleh bagi tambahan daripadaKu akan batas. Kemu-
dian, beritahu-kanlah kepada orang Bani Israil,' bahwa tidak ada di aniara
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Aku dan seseorang dari makhlukKu itu keiurunan. Maka hendaklah besar
kegemaran mereka dan kehendak mereka padaKu. Boiehkanlah kepada
mereka, akan apa yang tidak pernah ditihat oleh mata. lidak pernah di-
dengar oleh telinga dan tidak terguris pada hati manusial Letakkanlah
Aku di antara dua mala engkau! Pandanglah kepadaKu dengan penglihat-
an hati engkau. Dan janganlah engkau memandang dengan mata engkau
yang pada kepala engkau, kepada mereka yang telah terdinding (terhijab)
akalnya daripadaKu! Maka mereka membiarkan akal itu menjadi kotor,
dengan terputusnya pahalaKu daripadanya. Bahwa Aku bersumpah de¬
ngan kemuliaanKu dan keagunganKu. tiada Aku buta pahalaKu bagi
hamba yang masuk dalam ketha'atan kepadaKu uniiik percobaan dan
merencanakan untuk masa depan. la merendahkan diri kepada orang yang
ia belajar padanya. Dan ia tidak membuat angkara kepada para murid.
Jikalau orang-orang yang mencintai Aku tahu akan kedudukan para murid
pada sisiKu. niscaya adalah para murid itu tanah bagi mereka. yang me¬
reka berjalan di atasnya. Hai Dawud! Untuk engkau keluarkan seorang
murid dari kesengsaraan, yang engkau usahakan kelepasannya. maka Aku
tuliskan engkau di sisiKu sebagai orang yang berjihad. Siapa yang Aku
tuliskan pada sisiKu sebagai orang yang berjihad, niscaya tidak ada atas¬
nya keliaran hati dan keperluan kepada makhiuk. Hai Dawud! Engkau
berpegang dengan firmanKu. Ambillah dari dirimu untuk diriniu! Tidak
engkau datangkan dari diri itu, maka Aku hijabkan dari engkau akan
kecintaanKu. Tidak engkau pulus-asakan hamba-hambaKu dari rahmat-
Ku, niscaya Aku putuskan nafsu-syahwat engkau bagiKu. Bahwa Aku
perbolehkan nafsu-syahwat itu, bagi makhluk-Ku yang lemah-lemah. Apa-
kah halnya orang-orang yang kuat. bahwa mereka akan memperoleh naf¬
su-syahwat. Bahwa nafsu-syahwat itu mengurangkan kemanisan bermuna-
jah dengan Aku. Bahwa siksaan bagi orang-orang yang kuat pada sisiKu
pada tempat memperoleh itu, lebih dekat apa yang sampai kepada mere¬
ka, bahwa Aku dindingkan akal mereka daripadaKu. Bahwa Aku tidak
ridlakan dunia bagi kekasihKu dan kesenangannya daripadanya. Hai Da-
wud! Janganlah engkau jadikan di antara Aku dan engkau akan seorang
yang berilmu, yang mendindingkan engkau dengan kemabukaniiya dari
mencintai Aku! Mereka orang-orang perampok terhadap hamba-hambaKu

yang murid-murid. Minta tolonglah kepada meninggalkan nafsu-syahwat
dengan berketerusan puasa! Awaslah daripada mencoba dengan berbuka
(tidak berpuasa)! Bahwa kecintaanKu bagi puasa itu keterusannya. Hai
Dawud! Cintai lah Aku dengan memusuhi nafsumu! Cegahlah dia dari

segala keinginan, niscaya Aku memandang kepadamu! Dan engkau akan
melihat hijab di antara Aku don engkau itu terangkal. Bahwa Aku me-

ngejek-ejekkan engkau dengan ejekan. supaya engkau kuat atas pahala¬
Ku, apabila Aku mencurahkan nikmat kepada engkau dengan dia. Bahwa
Aku menahannya dari engkau dan engkau berpegang teguh dengan men-

4 9 6



t h a ’ a t i A k u ” .

Alliih Ta'ala mcnurunkan wahyu kcpada DawucJ: ”Hai Dawud! Jikalau
diketahui oleh orang-orang yang membclakangi Aku. bagaimana penung-
guanKu kcpada mcreka. kasih-sayangKu dcngan mcrcka dan rinduKu
kcpada diiinggalkan oleh mereka akan scgala perbuatan maksiat. scsiing-
guhnya mcreka itu maii karena rindu kcpadaKu. Dan terpuiuslah scgala
sambungan mcreka dcngan dunia dari kccinlaanKu. Hai Dawud! Ini kc-
hcndak-Ku pada orang-orang yang membclakangi Aku. Maka bagaimana
kehendak-Kii pada orang-orang yang menghadap kepadaKu? Hai Dawud!
Yang paling memcrlukan hamba kepadaKu. ialali apabila ia merasa kaya
daripadaKu. Yang paling kasih-sayang aclanya Aku dengaii liambaKu,
ialali apabila ia membclakangi Aku. Yang paling mulia apa yang ada pada
sisiKu. ialah apabila ia kembali kepadaKu".
Maka inilah berita-bcrita dan yang sebanding dcngan dia. yang tidak lev-
hingga banyaknya. yang mcnuniukkan, kcpatla adanya kecitiiaan. kerin-
duan dan kejinakan hati. Bahwa penial ikikan maknanya i iu leisingkap

dcngan apa yang telah diterangkan dahulu.

PENJEl.ASAN: kecintaan Allah bugi haiiiha dan maknanya.

Kelahuilah, bahwa saksi-saksi Al-Our-an itu mcnampakkan. bahwa Allah
Ta'ala menciniai liambaNya. Maka tak dapat lidak daripada mcngeialiiii
tnakna yang demikian. Marilah kami kcmukakan saksi-saksi atas kccin'a-
an-Nya itu.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi i m a n :

(Yuhib-huhum wa yuhib-buunahu).
Artinya: "la menciniai mereka dan merekapuii mcnciniai-Nya". S. Al-
Maidah. ayat 54.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n :

✓ ' i y

X -

(Innal-taaha yuhib-bul-ladr.iina vut[aa-iiluiiiia Hi sabh-lihii shaf-lan).
Artinya: "Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bcrperang
di jiilan Allah, dalam harisan perang vang teiatiu". S. Ash-Shafl. ayat 4.
A l l a h T i i ' a l a b e r fi r m a n :

J ' I
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(Innal-laaha yuhib-but-taw-waabiina wa yuhib-bul-muta-thah-hiriina).
Artinya: ’’Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berlaubat
dan menyukai orang-orang yang bersuci”. S. Al-Baqarah, ayat 222.
Karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta’ala menolak orang yang mendak-
wakan, bahwa ia kecintaan Allah, dengan firman-Nya:

(Qul fa-lima yu-’adz-dzibukum bi-dzunuu-bikum).
Arlinya; "Katakanlah; Mengapa Allah masih menyiksamu karena dosa-
mu?". S. Al-Maidah. ayat 18.
Diriwayatkan oleh Anas dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bcrsabda:

.>» oa X > \
1

(Idzaa-aiiabbal-laahu ta-'aalaa-'abdan lam yadhur-rahu dzan-bun. wat-laa-
ibu minadz-dzan-bi ka-man laa dzan-ba lahu).

Artinya: "Apabila Allah Ta’ala menciniai seorang hamba, niscaya tidaklah
dosa mendatangkan melarat baginya. Dan orang yang bertobat dari dosa
itu sepcrti orang yang tiada mempunyai dosa" (1).
K c t n u d i a n N a b i s . a . w. m e m b a c a :

✓

(Innal-laaha yuhib-but-taw-waabiina}.,
Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta’ala itu menyukai orang-orang yang ber-
tobaf”. S. Al-Baqarah. ayat 222.
Maknanya. bahwa apabila Allah Ta’ala mcncintai hambaNya, niscaya di-
terimaNya tobatnya scbelum mati. Maka tidak mendatangkan melarat
kepada hamba itu, olch dosa-dosa yang ialu. walaupun banyak, sebagai-
mana tidak mendatangkan melarat olch kckufuran yang lalu. sehclum Is¬
l a m .

Disyaratkan oleh Allah Ta’ala bagi kecintaan itu pengampunan dosa.
A l l a h T a ’ a l a b e r fi r m a n :

.

. . X

'rc'' -oL^i3’'

(1) Hadils ini disebuikan oleh pengarang "Al-Firdaus" dalam ''Musnad"-nya. Dan bagian

kcdua dirawikan Ibnu Majab dari tbnu Mas'ud.
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(QuI-in kuntum tuhib-buunal-laaha fat-tabi-’uunii yuhbib-kumuMaahu wa
yagh-fir lakum dzu-nuubakum).
Artinya; "Katakanlah: Kalau kamu belul mencintai Allah, turutlah aku,
niscaya kamu akan dicinlai oleh Allah dan diampuniNya dosamu". S. Ali-
’Imran, ayal 31.
R a s u l u i l a h s . a . w.

\

o)

(Innal-laaha ta-‘aalaa yu’-lhid-dun-ya man yuhib-bu wa man laa-yuhtb-bu
wa iaa yu'-thil*ii-maana illaa man yuhib-bu).
Artinya: "Bahwa Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang di-
sukaiNya dan orang yang tiada disukaiNya. Dan (idak diberiNya iman,
selain kepada orang yang disukaiNya" (I).
R a s u l u i l a h s . a . w. b e r s a b d a :

A ^

(Man lawaa-dla-’a lil-laahi rafa-‘ahul-laahu wa man takab-bara wadla-
'ahul-iaahu wa man-ak-tsara dzik-ral-laahi-ahab-bahul-laahu).

Artinya: "Siapa yang mcrcndahkan diri karcna Allah, niscaya ia diangkat
olch Allah. Siapa yang sombong, niscaya direndahkan oleh Allah. Dan
siapa yang membanyakkan dzikir kepada Allah, niscaya ia dicintai oleh
Allah" (2).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

(Qaala-laahu ta-'aalaa: laa yazaa-lul-'abdu yataqar-rabu ilay-ya bin-nawaa-
fili hattaa uhib-bahu, fa-idzaa ah-bab-tuhu kuntu sam-’ahul-ladzii yasma-’u

bihi wa basha-rahul-ladzii yub-shiru bihi-al-hadiits).

(1) Dirawikan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. shahih iMiad.
(2) Dirawikan IJ)nu Majah dari Abi Sa’id. denjian isnad baik.
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Artinya: ’’Allah Ta’ala berfirman: Senaniiasalah hamba itu mendekaikan
diri kepadaKu dengan ibadah sunat, sehingga Aku menyukainya. Maka
apabila Aku menyukainya. niscaya adalah Aku pendengarannya. yang ia
mendengar dengan dia. Dan penglihatanfiya yang ia melihat dengan dia

sampai akhir hadits” (1)-
Zaid bin Aslam berkata; "Bahwa Allah sesungguhnya mencintai hamba.
sehingga sampai dari kecintaanNya bagi hamba itu, bahwa la berfirman:
Berbuatlah apa yang engkau kehendaki. maka Aku teiah mengampunkan
bagi engkau”.
Apa yang datang dari hadits tentang lafal-lafal kecintaan itu di luar dari
hinggaan. Dan teiah kami sebutkan. bahwa kecintaan hamba kepada
Allah Ta’ala itu hakikat sebenamya. Bukan majaz- Karena kecintaan pada
hantaran lidah, ialah ibarat dari kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang
bersesuaian. Dan rindu itu ibarat dari kecenderungan yang mengerasi,
yang bersangatan. Dan teiah kami terangkan. bahwa al-ihsan itu bersesu¬
aian bagi jiwa. Dan keeiokan (al-jamal) itu bersesuaian juga. Bahwa al-
jamal dan al-ihsan sekali diperoleh dengan penglihatan dan sekali diper-
oleh dengan mata hati. Dan cinia itu mengikuti akan seciap sesuatu dari-
pada keduanya. Maka tidak tertentu dengan penglihatan mata saja.
Adapun kecintaan Allah kepada hamba, maka tidak mungkin sekali-kali
dengan makna ini. Akan tetapi. nama-nama itu semua, apabila disebutkan
secara mutlak kepada Allah Ta'ala dan kepada selain Allah, niscaya tidak
berjalan kepada keduanya sekali-kali dengan satu makna. Sehingga.
bahwa nama wujud(ada)yang meratai semua nama secara ber-
kongsi itu tidak melengkapi kepada Khaliq dan makhluq di atas satu segi.
Akan tetapi. setiap yang selain Allah Ta’ala, maka wujudnya itu diperoleh
faedahnya dari wujud Allah Ta'ala. Maka wujud yang tnenjadi pengikut
tidaklah sama dengan wujud yang diikuti. Bahwa persamaannya pada me-
nyebutkan namanya secara mutlak itu, bandingannya ialah. berkongsinya
kuda dan pohon kayu pada nama jasmaniah. Karena makna jasmaniah
dan hakikatnya itu serupa pada keduanya, tanpa pentahkikan salah satu
dari keduanya, untuk ada dia itu asal padanya. Maka tidaklah jasmaniyah
bagi salah satu dari keduanya itu diambil faedahnya dari yang lain. Dan
tidaklah seperti yang demikian nama wujud bagi Allah dan tidak bagi
makh lukNya .
Berjauhan ini pada nama-nama yang lain itu lebih jelas. seperti: ilmu, ira-
dah, qudrah dan Iain-lain. Maka setiap yang demikian itu tidaklah serupa
padanya antara Khaliq dan makhluq. Yang membuat bahasa itu sesung¬
guhnya membuaf nama-nama ini, pertama-tama untuk makhluq. Bahwa
makhluq itu lebih dahulu kepada akal dan paham, daripada kepada Kha-

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Ahu Hurairah.
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liq. Maka adalah pemakaiannya kepada Khaliq dengan jalan pinjaman
(isli’arah), majaz dan naqal (1).
Kecintaan pada hanlaran iidah itu ibaral dari kcccndcningan jiwa kepada
yang disetujui dan bersesuaian. Dan ini sesungguhnya tergambar pada
jiwa yang kurang, yang hilang baginya. apa yang disetujuinya. Maka ia
mengambil faedah dengan dipcrolehnya kesempurnaan. Lalu ia mcrasa
lazat dengan dicapainya itu. Dan ini mustahil kepada Allah Ta’ala. Bahwa
setiap kesempurnaan, keindahan, kcelokan dan kcagungan itu mungkin
pada hak keuihanan. Maka itu yang ada dan yang kedapataii. Dan wajib
kedapatannya abadi dan azali. Tiada tergambar membaharuiNya dan hi-
langNya. Maka lidak ada bagiNya kepada yang lain itu pandangan, dari
segi bahwa dia itu yang lain. Akan tetapi pandanganNya kepada DzatNya
dan af-’afNya saja. Dan tidak ada pada wujud, selain DzatNya dan af-'al-
Nya. Karena demikianlah. berkata Syaikh Abu Sa’id Al-Maihani r.a.. tat-
kala dibacakan kepadanya:

(Yuhib-buhum wa yuhib-buunahii).
Artinya: ”Ia mencinlai mereka dan merckapun meneintaiNya". S. Al-
Maidah. ayat 54. lalu Syaikh Abu Sa’id Al-Maihani menjawab; "Dengan
sebenarnya. IA mcncintai mereka. Maka sesungguhnya la tidak mencin-
tai, melainkan diriNya sendiri, di atas pengertian, bahwa itu semua. Dan
bahwa lidak ada pada wujud, selain DIA. Maka siapa yang tiada mencin-
tai, selain dirinya sendiri. perhuatan dirinya sendiri dan karangan-
karangan dirinya sendiri, niscaya tiada melampaui cintanya itu akan dzat-
nya dan pengikut-pengikut dzatnya, dari segi dia itu bergantung dengan
dzatnya. Jadi, maka dia itu tidak mcncintai, selain dirinya sendiri.
Apa yang datang pada hadiis dari lafal-lafal icniang cintaNya kepada
hamba-hambaNya, maka itu adalah dita’wilkan. Dan kembali maknanya
kepada tersingkapnya hijab dari hatinya. Sehingga ia melihatNya dengan
hatinya dan kepada pengokohannya akan kedekatan kepadaNya dan ke¬
pada kehendakNya yang demikian pada azali. Maka cintaNya kepada
orang yang meneintaiNya itu adalah azali. manakala dikaitkan kepada ira-
dah yang azali, yang menghendaki pengokohan hamba ini daripada me-
nempuh jalan kedekatan ini. Dan apabila dikaitkan kepada perbuatanNya.
yang menyingkapkan hijab dari hati hambaNya, maka itu baharu, yang
terjadi dengan datangnya sebab yang menghendakinya. sebagaimana fir¬
man Allah Ta’ala; ’’Senantiasalah hambaKu mendekati kepadaKu dengan

(1) Maiaz. artinya:bukan hnkikal sebcnarnyii. Dim naqal, nrlinya: disalln alau dikutip aiau
dipindahkan dari tempat lain (Peny.).
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ibadah-ibadah sunat, sehingga Aku mencintainya. Maka adalah kedekat-
annya dengan ibadah-ibadah sunat itu sebab bagi bersih batiniyahnya,
terangkat hijab dari halinya dan keberhasilannya pada darajat kedekalan
dengan Tuhannya. Semua yang demikian itu perbuatan Allah Ta’ala dan
kasih-sayangNya kepada hambaNya. Maka itulah makna cintaNya.
Tiada dipahami ini, selain dengan contoh. Yaitii; bahwa raja terkadang
dekat budaknya kepada dirinya. Dan diizinkannya pada setiap waktu had-
Hr di tikar pcrmadaninya. Karena kecenderungan raja kepadanya. Ada-
kalanya, untuk diberinya pertolongan kepada raja itu dengan kekuatan-
nya. Atau untuk raja itu bersenang-senang dengan kehadirannya. Atau
untuk raja itu bermusyawarah mendengar pendapatnya. Atau untuk di-
siapkan oleh budak itu akan sebab-scbab makanan dan minuman raja itu.
Lalu dikatakanlah. bahwa raja itu menyukai budak tersebul. Dan adalah
maknanya. ialah kecenderungan raja kepada budak itu. Karena padanya
ada pengertian yang disetujui, yang bersesuaian bagi raja.
Kadang-kadang raja itu mendekalkan budaknya dan tidak dilarangnya
masuk kepadanya. Tidak untuk mengambii manfaat dengan budak itu dan
tidak untuk meminta pertoiongannya. Akan tetapi, karena keadaan budak
itu pada diri raja, bersifat dengan budi-pekerti yang menyenangkan dan
perkara-perkara yang terpuji. dengan apa yang layak, bahwa ada ia dekat
dengan hadapan raja. Cukup keberuntungan dengan dekatriya, serta raja
itu tiada mempunyai maksud apa-apa padanya. Maka apabila raja telah
mengangkatkan hijab di antaranya dan budak itu, niscaya dikatakan; raja
itu menyukai budak itu. Apabila budak itu mengusahakan hal-hal yang
terpuji, akan apa yang menghendaki terangkatnya hijab, niscaya dikata¬
kan: ia telah sampai dan menyukakan dirinya kepada raja.
Maka kecintaan Allah kepada hamba, ialah: dengan pengertian yang ke-
dua. Bukan dengan pengertian yang pertama. Bahwa betu! percontohan-
nya dengan pengertian yang kedua, dengan syarat, bahwa tidak mendahu-
lui kepada pemahamannya, oleh masuknya perobahan kepadanya ketika
pembaharuan kedekalan. Bahwa orang yang dicintai itu, dialah yang de¬
kat kepada Allah Ta'ala. Dan kedekatan kepada Allah itu pada kejauhan
dari sifat-sifat binatang temak. binaiang-binatang buas dan setan-setan.
Berbudi-pekerti dengan budi-pekerti vang mulia, yang dia itu; budi pekerti
keluhanan. Maka itu kedekatan dengan: sifat, tidak dengan: tempat. Siapa
yang tidak dia itu dekat, lalu jadilah dia itu dekat, niscaya dia itu telah
berobah. Kadang-kadang disangkakan dengan ini, bahwa kedekatan itu
manakala telah membaharu, maka berobahlah sifat hamba dan Tuhan

semuanya. Karena telah menjadi dekat, sesudah dia itu tidak ada. Dan itu
mustahil terhadap Allah Ta’ala. Karena perobahan atas Allah itu musta-
hil. Akan tetapi, senantiasalah la pada sifat kesempumaan dan keagung-
an. di atas apa adanya pada azal-azali.
Tidak tersingkaplah ini, selain dengan contoh pada kedekatan di antara
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orang-orang. Bahwa dua orang kadang-kadang dekal-mendckati dengan
gerakan keduanya sekalian. Kadang-kadang ada seorang dari keduanya itu
tetap, lalu bcrgerak yang lain. Lain berhasillah kcdckalan dengan pero-
bahan pada seorang dari keduanya, lanpa ada perobahan pada yang lain.
Akan tetapi, kedckatan pada sifat-sifat juga seperii yang dcmikian. Bahwa
murid itu mencari kedekatan dengan darajat gurunya pada kesempurnaan
dan keelokan ilmu. Guru itu berdiri pada kesempurnaan ilmunya, dengan
tidak bergerak pada turun ke darajat muridnya. Dan murid itu bergerak.
mendaki dari leinbah kebodohan keketinggian iimu. Maka senantiasalah ia
merangkak pada perobahan dan pendakian, kepada ia mendekati dengan
gurunya. Dan guru itu tetap. tidak berobah.
Maka seperii demikianlah, sayogianya bahwa dipahami kependakian hain-
ba pada darajat-darajat kedekatan. Maka scliap kali ia menjadi lebih sem-
purna sifatnya, lebih Icngkap ilmu dan keliputan dengan hakikat-hakikat
persoalan, lebih tetap kekuaian pada memaksnkan selaii dan meneegah
nafsu-syahwat dan lebih melahirkan kebersihan dari kckejian-kekejian,
niscaya jadilah ia lebih mendekati kepada darajat kesempurnaan dan ke-
sudahan kesempurnaan kepada Allah. Kedekatan seliap seseorang kepada
Allah Ta’ala adalah menurut kesempurnaannya.
Ya. kadang-kadang murid itu mampu kepada kedekatan dengan guru, ke¬
pada persamaan dan kepada melampauinya. Dan yang dcmikian lerhadap
Allah Ta’ala itu mustahil. Bahwa tiada kesudahan bagi kesempurnaanNya.
Dan porjalanan hamba pada darajat-darajat kesempurnaan itu berkesu-
dahan. Ia tiada berkesudahan, selain kepada batas yang terbatas. Maka
tiadaiah kelobaan haginya pada persamaan.
Kemudian. darajat-darajat kedekatan itu berlebih-kurang. dengan kelebih-
kurangan yang tiada berkesudahan baginya juga. Karena ketiadaan ber-
kesudahaii dari kesempurnaan yang dcmikian itu.
Jadi, kecintaan Allah kepada hamba itu pendekatanNya kepada diriNya,
dengan mcnolak segala gangguan dan perhuatan maksiat daripadanya.
Mensueikan batiniyahnya dari kekeruhan-kekeruhan duniawi dan meng-
angkatkan hijab dari halinya. Sehingga ia menyaksikan Dia, seakan-akan
dilihatNya dengan hatinya.
Adapun kecintaan hamba kepada Allah, maka yaitu keeenderungannya
kepada memperoleh kesempurnaan ini, yang ia kejatuhan daripadanya,
yang ketiadaan baginya. Maka tidak pelak lagi. hamba itu rindu kepada
apa yang tclah luput daripadanya. Apabila ia memperoleh sesuatu dari¬
padanya, niscaya ia merasa lazai dengan dia. Rindu dan cinia dengan
pengertian ini mustahil alas Allah Ta’ala.
Kaiau anda mengatakan: kecintaan Allah kepada hamba itu hal yang tidak
jelas. Maka dengan apa hamba itu mengetahui, bahwa ia kekasih Allah?
Aku menjawab: bahwa diberi dalil kepada yang dcmikian itu dengan
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landa-tandanya. Nabi s.a.w. bersabda:

(Idzaa-ahab-ballaa-hu-’abdanib-talaahu. fa idzaa ahab-hahu'-hubbal-haali-
ghaq-tanaahu. Oiila: wamaq-ianaahu? Qaaia; lam yat-ruk lahu ahlan wa
laa maalan).

Arlinya: "Apabila Allah mencintai seorang hamba, niscaya dicobakanNya.
Maka apabila dicinlaiNya dengan kecintaan yang sangai. niscaya d\-iquna'-
kan-Nya". Lalu diianyakan; ’’Apakah iqtina' itu?". Nabi s.a.w. mcnja-
wab: "Allah tidak meninggalkan baginya keluarga dan harta" (I).
Maka tarda kecintaan Allah kcpada hamba, iaiah. bahwa diliarkiin hati
hamba itu kepada oiang lain. Dan didindingkanNya di aniara hamba ilii
dengan orang lain.
Difanyakan kepada nabi Isa a.s.: "Mengapa engkau tidak mcmhcli kele-
dai. untuk engkau kenderai?".
Isa a.s. menjawab: "Aku lebih mulia pada Allah Ta'ala, daripada disibuk-
kan aku dengan keledai daripada mengingatiNya".
Tersebut pada hadits:

(Idzaa-ahab-ballaa-hu-'abdanib-talaahu. fa-in shabaraj-labaahu, fa-in radli-
yash-iha-faahu).
Artinya; "Apabila Allah mencintai seorang hamba, niscaya dicobakan¬
Nya. Kalau hamba itu sabar. niscaya dipilihkan-Nya. Kalau hamba itu
ridla, niscaya disueikanNya" (2).
Kata setengah ulama: "Apabila aku meiihat engkau mencinlaiNya dan
aku mclihatNya mcncoba engkau, maka kelahuilah. bahwa la berkehen-
dak mensueikan engkau".
Sebabagian murid berkata kepada gurunya: "Telah diperlihalkan aku
dengan sesuatu dari kecintaan”.
Guru itu menjawab: "Hai anakku! Adakah la mencoba engkau dengan

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi 'Ulbah Al-Khaulani
d a h u l u .

(2) Oisebutkan oleh pengarang 'Al-Firdaus'' dari Ati bin Abi Tbalib.

Hadits ini lelah dilerangkan
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kedntaan selain DIA? Lalu engkau mengutamakan Dia dari yang lain
i t u ? " .

Murid itu nienjawab: '’Tidak!''.
Guru ilu lalu menyambung: "Maka janganlah engkau harapkan pada ke-
cintaan itu! Scsungguhnya la tidak mcmberikan kecintaan kepada scorang
hamba. scbelum dicobai-Nya".
R a s u l i a h s . a . w. b e r s a b d a :

^*y -- * " .j j -
\ < \ -

" ' - O

(Idzaa-ahabbablaahu-’abdan ja-’ala lahu waa-'idhan min nafsihi wa zaa-
jiran min qa!bi-hi ya'-muruhu wa yan-haahu).
Artinya: "Apabila Allah mencintai seorang hamba, niscaya dijadikan-Nya
bagi hamba itu pcmbcri pengajaran dari dirinya sendiri dan pencegah dari
hatinya, yang mcnyuruh dan yang melarangnya" (1).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

, 1°̂  s..

(Idzaa-arradal-laahu bi-'abdin khairan bash-sharahu bi-'uyuu-bi nafsihi).
Artinya; "Apabila Allah menghendaki dengan seorang hamba itu akan
kebajikan, niscaya diperlihatkan-Nya kepada hamba itu akan kekurangan
dirinya" (2).
Maka yang lebih khusus dari tanda-tandanya itu. cintanya kepada Allah.
Bahwa yang demikian itu menunjukkan kepada kecintaan Allah kepada-
n y a .

Adapun perbuatan yang menunjukkan atas keadaannya itu dicintai. maka
yailu bahwa Allah Ta’ala yang memerintahkan urusannya. dhahiriyah dan
batiniyahnya. rahasianya dan yang terbukanya. Maka adalah lA yang
mengisyaratkan kepadanya. yang mengatur urusannya. yang menghiaskan
budi-pekertinya, yang mcmakai anggota-anggota badannya. yang membe-
tulkan dhahiriyah dan bathiniyahnya. yang menjadikan kestisahan-kesu-
sahannya suaiu kesusahan. yang memarahkan kepada dunia dalam
hatinya, yang mcliarkan hatinya dari yang lain, yang menjinakkan hatinya
kepadaNya dengan kclazalan munajah dalam kesunyiannya (dalam khil-
wahnya) dan yang menyingkapkan baginya dari hijab. antaranya dan
ma’rifahnya.

(l) Dirawikan Abu Manshur Acl-Dailami dari Ummi Salmah. dengan isnad baik
(2) Dirawikan Abu Manshur Ad-Daihimi dari Anas, dengan isnad dta’if
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Maka ini dan yang seperti ini, adaiah tanda kecintaan Allah kepada ham-
ba. Maka mariiah kami sebutkan sckarang tanda kecintaan hamha kepada
Allah. Bahwa itu juga tanda-tanda kecintaan Allah kepada hamha.

PEMBICARAAN: tentang taniia-ianda kecintaan liamha kepada Allah
Ta ' a l a .

Ketahuilah, bahwa kecintaan ifii didakwakan oleh setiap orang. Alangkah
miidahnya mendakwakan cinta dan alangkah mulianya makria cinial Maka
tiada sayogialah bahwa tertipu insan dengan godaan solan dan tipiian diri,
manakala diri itu mendakwakan akan kecintaan Allah Ta ala, selama udak
dicebakannva dengan tanda-tanda. Dan tidak dituntutnya dengan bukti-
b u k t i d a n d a l i l - d a l i l .

Cinta itu sebatang kayu yang baik, akarnya tetap di bumi dan cabangnya
di langit dan buahnya lahir di hati, di lidah dan di anggota-anggota badan
Ditunjukkan oleh bekas-bekas yang mclimpah daripadanya itu kepada hati
dan anggota-anggota badan atas cinta, seperti ditunjukkan oleh asap ke¬
pada api dan ditunjukkan oleh buah kepada pohon kayu. Dan iiu hanyak:
Diantaranva cinta bertemu dengan Yang Oicintui. dengan jalan tersingkap
(a!-kasvaf) dan penyaksiaii di Ncgeri Sejahtera (Dariis-salam). Maka ti-
daklah tergambar bahwa dicinlai oleh hati akan kecintaannya. sclain
bahwa ia mencinlai menyaksiknn dan menemiiinya. Apabila ia tabu,
bahwa tiada sampai kepada Yang Dicintai. selain dengan bcrangkai dari
dunia dan menceraikannya dengan mati, maka sayogialah bahwa dia itu
mcncintai mati, tidak lari daripadanya. Bahwa orang yang cinta itu lidak
berat kepadanva bermusafir dari tanah-airnya, ke tempai ketetapan ke¬
cintaannya. untuk bersenang-senang dengan menyaksikannya. Dan mati

kunci pertemuan dan pintu inasiik kepada penyaksian. Nabi S.n w,
b e r s a b d a ;

I t u

1.■C '' A y

\!
c T *

(Man-ahab-ba liqaa-allaahi-ahab-bailahu liqaa-ahii).
Artinya: "Siapa yang mencintai bertemu dengan Allah, niscaya Allah
mencintai bertemu dengan dia" (I).
Berkata Hudzaifah kelika akan meninggal dunia: "Yang dicintni datang di
atas keperluan, niscaya ia tidak merasa hcruntung dengan penyesalan".
Sebahagian salaf berkata: "Tiada suatu perkara pun yang lebih dicintai
oleh Allah pada hamha, sesudah cinta bertemu dengan Allah, selain dari

(I) Disepakati Al-Bukhari dim aka,n hadiu ini dari Abu Hurairah dun 'Aiiyuh.
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banyak sujud. Maka dahulukanlah kecintaan bcricmu dcngan Allah, dari
sujud!”.
Disyaralkan oleh Allah Ta’ala bagi hakikal kebenaran pada cinta itu ber-
pcrang pada jalan Allah (sabilullah). di mana mcreka itu berkata: "Bahwa
kami mcnciniai Allah". Maka dijadikan berpcrang pada jalan Allah dan
mencari syahid itu tandanya. Allah Ta’aia berfirman:

✓r X

“L. -1.^.^, _
- - y

(Iiinal-laaha yuhib-bul-ladziina yuqaa-tiluuna fii-sabii-lihii shaf-fan).
Artinya: "Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berpcrang
di jalan Allah, dalani barisan perang yang teratur". S. Ash-Shaff. ayat 4.
A l l a h ' A z z a w a J a l l a b e r fi r m a n :

' -

! J

(Yuqaa'tiluuna fii sabiilil-laahi fa yaq-tuluuna wa yuq-taluunu).
Arlinya; "Mercka berperang di jalan Allah, lalu mcreka membunuh dan
lerbunuh". S. Al-Taubah. ayat 111.
Dalam wasiat Abubakar kepada Umar r.a.: "Kebenaran itu Herat dan
scrta dcngan beralnya itu mengandung ke-ria-an. Yang batil ilu ringan
dan scrta dengan ringannya itu banyak penyakit padanya. Kalau engkau
pelihara akan wasialku. niscaya tidaklah yang ghaib itu lebih engkau cin-
tai. daripada mati. Dan mati itu akan menjumpai engkau. Jikalau engkau
sia-siakan wasiatku. niscaya tidaklah yang ghaib itu lebih engkau marahi.
dari mati. Dan engkau tidak dapat melemahkan mati iiu".
Diriwayatkan dari Ishak bin Sa'ad bin Abi Waqqash. yang mengatakan:
"Diccritakan kcpadaku oleh bapaku, bahwa Abdullah bin Jahsyin. me¬
ngatakan kcpadanya pada hari perang Uhud: "Mcngapa tidak kita bcrdo’a
kepada Allah?”.
Mereka lain bersunyi-sunyi di suatu sudut. Abdullah bin Jahsyin laiu ber-
do’a. Beiiau mengatakan: "Hai Tuhanku! Bahwa aku bersumpah
kepadaMu. apabila aku bertemu dengan musuh besok, maka tcmukanlah
aku dcngan laki-laki yang sangat perkasanya. yang sangat amarahnya.
Aku akan berperang dengan dia pada jalan Engkau dan ia akan berperang
dengan aku. Kemudian, ia mengambil aku. Lalu dtpolongnya hidungku
dan lelingaku dan dikoreknya perutku. Apabila aku menjumpai Engkau
besok. niscaya Engkau berfirman: "Hai Abdullah! Siapakah yang memo-
tong hidung engkau dan telinga engkau?".
Maka aku menjawab: "Pada jalan Engkau. hai Tuhanku dan pada jalan
rasul Engkau".
Engkau lalu berfirman: "Benar engkau!".
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Sa'ad berkata: ”Lalu aku memimpikan Abdullah bin Jahsyin pada akhir
siang dan hidungnya dan telinganya tergantung pada sehelai benang".
Sa’id bin Al-Musayyab berkata: "Aku mengharap bahwa Allah memberi-
kan kebajikan akan akhir sumpahnya. sebagaimana la memberikan ke-
bajikan pada awalnya”.
Adalah Ats-Tsauri dan Bisyr Al-Hafi mengatakan: "Tiada bend kepada
mati, selain orang yang ragu. Karena orang yang dnta bagaimana pun
tiada akan benci bertemu dengan Kekasihnya”.
Al-Buwaithi bertanya kepada sebahagian orang-orang zuhud: "Adakah
engkau mencintai mati?”.
Seakan-akan Al-Buwaithi berhenti sejenak, lalu menyambung: ’’Jikalau
engkau benar, niscaya engkau mencintainya”.
Dan beliau membaca firman Allah Ta’ala:

)

(Fa-taman*nawul-mauta in kuntum shaa-diqiina).
Artinya: "Mintalah kematian, kalau kamu memang benar”. S. Al-Baqa-
rah. ayat 94.
Orang zuhud itu lalu menjawab: "Sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda;

(Laa yataman-niyanna-ahadu-kumul-mauta).
Artinya: "Tidaklah berdta-dta seseorang kamu kepada mati” (I).
Lalu Al-Buwaithi berkata. bahwa ia mengatakan yang demikian. karena
kemelaratan yang menimpa padanya. Bahwa ridla dengan qadla’ Allah
Ta’ala itu lebih utama daripada lari daripadanya.
Kalau engkau bertanya: "Maka orang yang tiada mencintai mati. adakah
tergambar bahwa ia mencintai Allah?".
Aku menjawab, bahwa benci kepada mati itu kadang-kadang karena cinta
kepada dunia, merasa sedih berpisah dengan istcri, harta dan anak. Dan
ini mcniadakan kesempurnaan dnta kepada Allah Ta’ala. Karena cinta
yang sempurna. iaiah: yang menghabiskan seluruh hati. Akan tetapi. tiada
jauh bahwa adalah baginya serta cinta kepada isleri dan anak itu. campur-
an yang lemah dari kecintaan kepada Allah Ta’ala. Bahwa manusia itu
berlebih-kurang pada kecintaan. Dan menunjukkan kepada berlebih-
kurangnya itu. apa yang dirawikan, bahwa Abu Hudzaifah bin ’Utbah bin
Rabi'ah bin Abdusyamsin, tatkala mengawinkan saudaranya yang perem-
puan. bernama Fatimah. dengan Salim bekas budaknya. maka ia dicaci

(I) Disepakati Al-Bukhari dan Muslim dan Anas dan lelah dilerangkan dahulu
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oleh kaum Quraisy pada yang demikian. Mereka inengatakan: "lingkau
kawinkan seorang wanita baik-baik dari waiiiia-wynita Ouraisy dcngaii
senrang bekas hndak”.
Abii Hudzaifah nicnjawab. ’’Demi Allah! Aku lelah nikahkan Salim dc-
ngan Falimah. Aku lahu bahwa Salim itu Icbih baik dari F-amnab".
Adalah perkaiaan Abu Hudzaifah yang detnikian iiu lebih berat kcpada
mereka dari perbualaiinya. Lain mereka menjawab: 'Bagaimana. I'aliinab
ilu saiidara peictnpuan engkau dan iaki-laki im beka^ budak engkau'’ "
Abu Hudzait'ah lalu menjawab: "Aku mendcncar Kabulullali sawbet-
s a b d a :

* ✓

(Man-araada an yandlui-ra ilaa rajiilin yuhib-biillaaha hi kulli qalbilii fal
yandhtir ilaa saalimin).
Artiiiya: "Barangsiapa berkehcridak mcniandang kepada orang yang men-
cintai Allah dengan scluruli hatinya, niaku hendaklah ia memanilang
kepada .Salim!" (I).
Ini itienunjukkan. bahwa di aniara iiianusia acia orang. yanii iidak incn-
ciniai Allah dengan scluriih hatinya. la meiiciiiiai Allah dan menciiilai
juga yang lain ilari Allah. Maka tidak peiak lagi. adalali kemkinaiannyii
menemiii All.ih ketika dalaiig kepadaNya. iiicnumi kadar keciiiiaannya.
Dan azabnya dengan berpisab dari diinta ketika man adalah menuiiii
kadar kccinlaannya kepada dimla
Adapun sehab ki'dua bagi benei, maka yaitii: bab\v;i adalah bainba hu
pada perinulaan kedudukan cinta. Dan ia tidak bend kepada maii. Manya
ia bend cepalnya iiiati. sebelum ia bersedia untuk menemui Allah. Maka
yang demikian ilu tidak menunjukkan kepada lemahnya einla. Dia ilu
seperti orang yang cinia, yang s.impai bcrtla kepadanya. ilcngan kctla-
tangan ctntanya kepadanya. I.alu ia suka, bahwa teriambat kedaiangannya
sesa’at, supaya dapat ia menyiapkan rumahnya bagi orang yang dieinlai-
nya ilu. Dan disediakannya bagi cintanya mi sebah-sebah yang meiiye-
nangkannya. Lalu ia dapat menemui cintanya tersebut. sehagaimana yang
diingininya. yang setesai hati dari segala gangguan, yang ringan punggung
dari .segala halangan. Maka benei dengan sebab ini. lidaklah sekali-kali
mcniadakan kesempumaan einla. Tandanya. iaiah: kesungguhan bekeija
dan menghabiskan kesusahan pada persiapan.
Diantara tanda itu, bahwa ia mengutamakan apa yang diciniai olch Allah

(1) Menurul A1-lr»t(i, la lidak mditial <l.iri Abu Hiid/.airati. lapi Abu Na im mcrawikaii tlan
I m r a n .
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Ta'ala. di atas apa yang dicintainya sendiri, pada lahirnya dan balinnya. la
membiasokan kcsukaran kerja. menjaubkan mengikuti hawa-nafsu dan
berpaiing dari kdembutan malas. la senaniiasa rajin mentha'ati Allah,
nicndekatkan diri kepadaNya dengan ibadah-ibadah sunat dan mcncari
padaNya kclebihan darajat. Sebagaimana orang yang mcndntai itu men-
cari kdcbihan dckat dalam hati orang yang dicintainya. Allah menyifatkan
orang-orang yang.mcndntai itu dengan mengutanrakan yang dicintainya.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n :

■'(y !> ,

\jf o L ?
9 ,/ - < » y

n'lihib-hmina nan haajara iiai-him wa laa yajidiiuna fii shiiduu-rihim
haajatnn mimmaa uutuu
fi h i m k h a s h a a - s i u i u i n ) .

Artinva; "Mcrcka mcminiukkan kasih-sayang kepada orang berpindah ke
kampuiig mcrcka dan inereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka
tcrliadap apa yang diberikan kepada mereka (yang berpindah itu). bahkan
mcrcka mengutamakan (kawannya) lehih dari diri mcrcka sendiri. mes-
kipun mereka dalam kesusahan". S. Al-Hasyr, ayat.^l.
Siapa vang bcrkckalan tcru.s-menerus mengikuti hawa-nafsu. maka yang
dicintainya iaiali apa yang mcniadi hnwa-nal'sunya. Bahkan. yang men-
cintai itu akan mcninggalkan hawa-nafsunya endiri. iintuk hawa-nafsu
vang dicintainya. sebagaimana dikatakan orang dalam pantun:

Aku bcrkeheiidak menyambungnya.

dan ia bcrkchendak mcninggalkan aku.
Lain aku tinggalkan untuk kehendaknya.
apa yang menjadi kchendakku.

Bahkan dnta apahiia sudah keras. niscaya ia mcninggalkan hawa-nafsu
sendiri. Lalu tiada yang tinggal baginya. bernikmat-nikmat. selain dari
yang diciniai itu. Sebagaimana diriwayatkan. bahwa Zalikha tatkala ia
telah bciiman dan dikawini olch Yusuf a.s.. niscaya ia menyendiri dari
Yusuf dan bcrkhilwah (berkendirian) bagi ihadah. Ia menghabiskan segala

ktu kepada hcribadah kepada Allah Ta'ala. Yusuf mengajaknya ke
tempal tidur pada siang hari. lalu ditolaknya kepada malam hari. Apabila
dipanggilnya pada malam hari. lalu ditangguhkannya kepada siang hari. Ia
mengatakan: "Hai Yusuf! Bahwa aku mencintaimii sebclum aku mengenal
DIA. Maka apabila aku telah mengenal DIA. niscaya tidak ditinggalkan

w u v u - t s i r u u - n a - ' a l a a - a n f u s i - h i m w a l a u k a a n a

w a
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lagi oleh kecirHaan kepaciaNya, akan kcciiUaan bagi lain-Nya. Dan akii
tidak menghendaki akan ganti-Nya".
Schingga Yusuf a.s. berkata kupada Zaliklia; "Bahwa Allah yang maha-
agung sebutanNya menyuruh aku clengan yang demikian. (A mcmbcrita-
kan kepadaku. bahwa lA mcngcluarkan dari engkaii dua orang anak. Dan
dijadikanNya kedua orang anak i(n menjadi nabi".
Zalikha menjawab; ’Adapun apabiia ada Allah Ta'ala menvuriih cngkau
dengan yang demikian dan dijadikanNya aku jalan kepadanya. maka akn
tha'at kepada perintah Allah Ta'ala. Pada (ha'atlah aku borlenang hati
kepadaNya”.

Jadi, siapa yang mencintai Allah, niscaya ia tidak berbuat maksiai kcpa-
daNya. Dan karena itulah Ibnul-Mubarak mengatakan tentang vang de¬
m i k i a n :

Engkan berbuat maksiat kepada Tuhan.
dan engkau melahirkan kecintaan kepadaNy
Ini-demi umurku-nian,

mengada-adakan pada perbuatan kepadaNva.

!fikalau cintamu itu benar adanya,
niscaya engkau mentha'ati-Nya.
Rahwa orang yang mencintai kepada yang dicimainya.
niscaya ia mentha'atinya.

a .

Dalam pengertian yang ini juga, dimadahkan orang:
Aku tinggalkan apa yang aku ingini.
untuk apa yang engkau inginkan,
Aku rela dengan apa yang engkau relai.
walaupun diriku marah kepada yang demikian.

Sahal r.a. berkata: "Tanda cinia itu menguiamakan yang lain, dari diri
engkau. Dan tidaklah setiap orang yang beramal dengan menihirali Allah
'Azza wa Jalla itu menjadi orang yang dikasihi. Bahwa orang vang dika-
sihi itu. iaiali orang yang menjauhkan segala yang dilarang".
Benarlah seperti yang dikatakan Sahal itu. Karena cintanya akan Allah
Ta'ala itu menjadi sebab cintanya Allah kepadanya. Scbacaimana firman
A l l a h Ta ' a l a :

(Yuhib-buhum wa yuhib-buunahu).
Artinya: "Ia mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya". S. Al-
Maidah, ayat 54.

Apabiia dia dicintai oleh Allah, niscaya Allah mclindiinginya dan
longnya alas musuh-musuhnya. Bahwa musuhnva itu iaiah dirinva dan

m e n o -
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demikianlah, maka Allah Ta’ala berfir-nafsu-syahwatnya. Karena yang
m a n :

/

(wal-laahu-a’-lamu bi-a’-daa-ikum wa kafaa bil-taahi waliy-yan wa kafaa
bil-laahi na-shii-ran).
Artinya: ”Dan Allah lebih mengetahui musuh-musuh kamu dan cukuplah
Allah menjadi Pelindung dan cukuplah Allah menjadi Penolong”. S. An-
Nisa', ayat 45.
Kalau anda bertanya: "Kemaksiatan itu adakah berlawanan dengan pokok
k e c i n t a a n ? ” .

Aku menjawab; bahwa berlawanan dengan kesempumaan kecintaan.
tidak dengan pokoknya. Berapa banyak manusia mencintat dirinya dan dia
itu sakit, mencintai kesehatan dan ia mcmakan yang mendatangkan me-
larat kepadanya. Serta ia tahu, bahwa itu mendatangkan melaral kepa-
danya. Dan yang demikian itu. tidak menunjukkan kepada tidak ada cin-
tanya kepada dirinya. Akan tetapi. ma’rifah itu kadang-kadang lemah dan
nafsu-syahwat kadang-kadang mengeras. Lalu ia lemah daripada menegak-
kan hak kecintaan. Menunjukkan kepada yang demikian. apa yang diri-
wayatkan. bahwa Na’iman bin ’Amr bin Rifa'ah Al-Anshari dibawa kepa¬
da Rasulullah s.a.w. pada setiap sedikit yang diminumnya dari yang
mabukkan. Maka Rasulullah s.a.w. menjaluhkan hadd (hukuman badan)
pada perbuatan maksiat yang dikerjakannya itu. Sehingga pada suaiu hari.
Rasulullah s.a.w. datang kepadanya. laiu beliau menjatuhkan hukuman
badan karena meminum itu. Lalu seorang laki-laki (namanya Umair) roe-
ngutuk Na'iman dan mengatakan: "Alangkah banyaknya kali ia dibawa
kepada Rasulullah s.a.w.”. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab:

m e -

^ - 9
(Laa tal-’an-hu fa-innahu yuhib-bullaha wa rasuu-lahu).
Artinya: "Janganlah engkau mengutukinya! Bahwa dia itu mencintai Allah
dan Rasul-Nya” (1).
Maka tidaklah mengeluarkannya dengan scbab maksiat. dari kecintaan.
Ya, ia dikeluarkan oleh maksiat itu dari kesempumaan cinta. Sebahagian
orang-orang al-’arifin (yang berma’rifah) mengatakan; "Apabila ada iman

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan lelah dilerangkan dahulu.
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itu pada zahiriyah hati, niscaya ia mendntai Allah Ta’ala dengan
kecintaan yang sedang. Apabila iman itu masuk ke dalam jantung hati,
niscaya ia mencintaiNya dengan kecintaan yang bersangatan. Dan ia me-
ninggalkan segala perbuatan maksiat’’.
Kesimpulannya, pada mendakwakan cinta itu ada bahaya. Karena itulah,
Al-Fudlail berkata: "Apabila ditanyakan kepada engkau: "Adakah engkau
cinta kepada Allah Ta’ala?”, maka diamlahl Sesungguhnya jikalau engkau
mcnjawab: tidak, niscaya engkau menjadi kufur. Dan jikalau engkau
menjawab: ya, maka tidaklah sifat engkau itu sifat orang-orang yang
mencintaiNya. Maka jagalah akan kutukan!".
Berkata scbahagian ulama: "Tiada dalam sorga nikmat yang lebih tinggi
dari nikmat orang yang ma’rifah dan cinta. Dan tiada dalam neraka ja-
hannam, azab yang lebih berat dari azab orang yang mendakwakan
ma’rifah dan cinta. Dan ia tidak membuktikan dengan suatu pun dari yang
d e m i k i a n ’ ’ .

Diantara tanda-tanda kecintaan bamba kepada Allah Ta’ala, ialah: bahwa
ia suka sekali berdzikir kepada Allah Ta’ala. Tidak le.su lidahnya dari-
padanya dan tidak kusong hatinya daripadanya. Siapa yang mencintai
suatu, niscaya dengan sendirinya ia membanyakkan menyebutnya dan
menyebutkan apa yang bersangatan dengan dia. Maka tanda kecintaan
kepada Allah, ialah cinta berdzikir kepadaNya dan cinta kepada Al-Qur-
an, yaitu; Kalam-Nya. Cinta kepada Rasulullah s.a.w. dan cinta kepada
setiap orang yang dibangsakan kepadanya (yang dikatakan keturunannya).
Bahwa orang yang mencintai seorang insan, niscaya ia mencintai anjing
tempat tinggalnya. Maka cinta itu apabila telah kuat, niscaya ia melam-
paui dari orang yang dicintai, kepada setiap yang melingkungi dengan
yang dicintai, yang meliputi kepada yang dicintai dan yang menyangkut
dengan sebab-sebabnya. Dan yang demikian itu, tidaklah perkongsian
pada cinta. Siapa yang mencintai utusan orang yang dicintai, adalah kare¬
na orang itu utusan dari orang yang dicintai. Dan perkataannya, adalah
karena perkataan dari orang yang dicintai. Maka tidaklah melampaui
kecintaannya kepada orang lain. Akan tetapi. adalah itu dalil atas kesem-
pumaan cintanya. Siapa yang keras kecintaan kepada Allah pada hatinya,
niscaya ia mencintai semua makhluk Allah. Karena mereka itu makhluk-
Nya. Maka bagaimana ia iidak mencintai Al-Qur-an, rasul dan hamba-
hamba Allah yang shalih? Telah kami sebutkan pen-tahkik-an ini pada
"Kitab Persaudaraan Dan Persahabatan". Karena dcmikianlah, Allah
Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

s e -

1
' ^ ! ’ - d

, \ ^

(Qul-in kuntum tuhib-buunal-laaha fat-tabi-’uunii yuhbib-kumul-Iaahu).
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Artinya; "Katakan: Kalau kamu betul menciniai Allah, Jurutiah aku. nis-
caya kamu akan didntai oleh Allah”. S. Ali ’Imran, ayat 31.
R a s u l u l l a h s . a . w. b e r s a b d a :

\

i■ ’ Z \ y

(Ahib-bul-laaha li-maa yagh-dzuu-kum bihi min ni-'amihi wa-ahib-buu-nii
lil-laahi ta-’aalaa).
Artinya: ’’Cintailah Allah, karena lA memberikan makanan kepada kamu
daripada nikmat-nikmatNya. Dan cintailah aku karena Allah Ta'ala" {]).
Sufyan berkata: ”Siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah Ta’ala,
maka sesungguhnya ia mencintai Allah. Dan siapa yang memuliakan
orang yang memuliakan Allah Ta’ala, maka sesungguhnya ia memuliakan
A l l a h Ta ’ a l a ” .

Diceriterakan dari sebahagian murid, yang mengaiakan; "Adalah aku
telah memperoleh kemanisan bermunajah pada permulaan kehendak ber-
jalan kepada Allah. Maka aku berkekalan membaca Al-Qur-an siang dan
malam. Kemudian, daiang kepadaku kelesuan, lalu terpulus aku daripada
membaca A l -Our -an” .

Murid itu meneruskan ceriteranya: ’’Maka aku mendengar Yang Menga-
takan dalam tidurku: ’’Jikalau engkau mendakwakan, bahwa engkau men¬
cintai Aku, maka mengapakah engkau tidak bermesra-mesraan dengan
kitab-Ku? Apakah tidak engkau memahami apa yang di dalamnya dari
k e h a l u s a n c e r c a a n - K u ? ” .

Murid itu meneruskan ceriteranya: "Maka aku jaga dari tidur dan telah
terminum dalam hat iku akan kec in taan kepada Al -Qur-an. La lu aku
membiasakan kembali kepada keadaanku yang sudah-sudah”.
Ibnu Mas'ud berkata: "Tiada sayogialah seseorang kamu menanyakan dari
dirinya, selain Al-Qur-an. Kaiau ia mencintai Al-Qur-an maka dia itu
m e n c i n t a i A l l a h ' A z z a w a J a l l a . D a n k a l a u i a t i d a k m e n c i n t a i A l - Q u r - a n ,

m a k a t i d a k l a h i a m e n c i n t a i A l l a h " .

Sahai r.a. berkata: "Tanda mencintai Allah, ialah mencintai Al-Qur-an.
Ta n d a m e n c i n t a i A l l a h d a n m e n c i n i a i A l - Q u r - a n , i a l a h m e n c i n t a i N a b i

s . a . w. Ta n d a m e n c i n t a i N a b i s . a . w. , i a l a h m e n c i n t a i s u n n a h . Ta n d a m e n ¬

c i n t a i s u n n a h , i a l a h m e n c i n t a i a k h i r a t . Ta n d a m e n c i n t a i a k h i r a t . i a l a h

memarahi dunia. Dan tanda mcmarahi dunia. ialah bahwa ia tiada me-

ngambil dartpadanya, selain perbekalan dan barang yang memadai ke ahi-
r a t ” .

Di antara tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah, ialah: bahwa ada

A

(1) Dirawilcan At-Tinnidai dari Ibnu Abbas.
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kejinakan hafinya dengan khilwah. munajahnya dengan Allah Ta’ala dan
metnbaca Kitab-Nya. Maka ia rajin mengcrjakan shalat tahajjud, mcm-
pergunakan ketenangan malam dan kebersihan waktu dengan memotong
halangan-halangan. Sekurang-kurangnya darajat cinia, ialah memperoleh
kelazalan dengan khilwah dengan yang dicintai dan bernikmat-nikmatan
dengan munajahNya. Maka siapa yang adalah tidur dan kesibukan dengan
bercakap-cakap ilu iebih mengenakkan baginya dan Icbih membaikkan
daripada munajah dengan Allah, niscaya bagaimanakah shah kecintaan-
nya?”.
Ditanyakan kepada Ibrahim bin Adham dan ia baru (urun dari bukii;
"Dari mana anda datang?”.
Beliau menjawab: ’’Dari kejinakan hati dengan Allah”.
Tersebut dalam berita-berita Dawud a.s.; "Janganlah engkau berjinakkan
hati dengan seorang pun dari makhluk-Ku! Bahwa Aku memutuskan hu-
bungan dengan dua orang laki-laki daripadaKu; seorang laki-laki yang
memintakan lambat akan pahalaKu, maka dia terputus. Dan seorang laki-
laki yang mclupakan Aku. Lalu ia rela dengan keadaannya iiu. Tanda
yang demikian itu. ialah. bahwa makannya kepada dirinya dan bahwa
Aku tinggalkan dia dalam dunia keheranan".
Manakala menjinakkan hati dengan selain Allah, niscaya adalah dia de¬
ngan kadar kejinakan hatinya dengan selain Allah itu. keliaran hatinya
daripada Allah Ta’ala, yang jatuh dari darajat kecintaannya kepada Allah.
Pada kisah Burakh, yaitu: seorang budak hitam, yang nabi Musa a.s. me-
minta minum padanya. bahwa Allah Ta’aia berfirman kepada Musa a.s.:
"Bahwa Burakh budak yang baik dan dia untuk-Ku. Hanya ada padanya
suatu kekurangan”.
Nabi Musa a.s. bertanya: "Hai Tuhanku! Apakah kekurangannya?".
Allah Ta’ala berfirman: ’’Menakjubkannya oleh angin pagi. Maka ia te-
nang kepada angin pagi itu. Dan siapa yang mencintai Aku, niscaya ia
tidak tenang kepada sesuatu”.
Diriwayatkan. bahwa seorang 'abid (yang kuat beribadah) beribadah ke¬
pada Allah Ta’ala pada suatu tempat yang rindang kayu-kayuannya (gha-
idlah) pada masa yang panjang. Lalu ia memandang kepada seekor bu-
rung dan telah membuat sarang pada sepohon kayu. yang tinggal padanya
dan berbunyi padanya.
’Abid itu berkata: ’’Jikalau aku pindahkan masjidku ke pohon kayu itu,
maka tenanglah aku berjinakkan hati, dengan bunyi burung itu”.
Orang yang empunya ceritera itu meneruskan ceriteranya: "Orang 'abid
itu lalu berbuai demikian. Maka Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada
nabi zaman itu: "Kalakan kepada 'abid anu, bahwa engkau telah berji¬
nakkan hati dengan makhluk. Sesungguhnya akan Aku turunkan engkau
kepada tingkat.yangtiadaakan engkau capai unluk selama-lamanya, dengan
sesuatu dari amalan engkau”.
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Jadi, tanda cinta itu sempumanya kejinakan hati dengan munajah. dengan
Yang Dicintai, sempumanya bernikmat-nikmatan dengan khilwah, dengan
DIA dan sempumanya keliaran hati dari setiap yang mengeruhkan khtl-
wah dan mencegah dari kelazatan munajah- Dan tanda kejinakan hati,
ialah kembalinya akal dan paham seluruhnya, yang tenggelam dengan
kelazatan munajah, seperti orang yang menghadapkan pembicaraannya
dan bermunajah dengan orang yang dirinduinya. Dan berpenghabisan
kelazatan ini pada sebahagian mereka, sehingga ada ia dalam shalatnya
dan terjadilah kebakaran di rumahnya, lalu ia tidak merasakan yang de-
mikian. Dan dipotong kaki sebahagian mereka, disebabkan penyakit yang
menimpa dirinya dan dia itu dalam shalat, maka tidak dirasakannya.
Manakala telah mengeras kepadanya kecintaan dan kejinakan hati, nis-
caya jadilah khilwah dan munajah itu cahaya matanya, di mana ia meno-
lak dengan itu akan semua ke-duka-cita-an. Bahkan. kejinakan hati dan
kecintaan itu menghabiskan hatinya, sehingga ia tidak memahami akan
urusan duniawi, selama tidak berulang-uiang berkali-kali kepada pende-
ngarannya. Seperti orang yang asyik, yang bimbang. Maka dia berbicara
dengan manusia dengan lidahnya dan kejinakan hatinya pada batiniyahnya
dengan mengingati kekasihnya.
Orang yang cinta itu, ialah orang yang tidak (enang hatinya, selain dengan
yang dicintainya. Qatadah berkata mengenai firman Allah Ta'ala:

(Al-ladzii-na-aamanuu wa tath-ma-innu quiuu-buhum bi dzik-ril-laahi-a laa
bi-dzik-ri!-laahi tath-main-nul-quluubu).
Artinya: "Orang-orang yang beriman itu, hati mereka menjadi tenteram,
karena mengingati Allah. Ketahuilah, bahwa dengan mengingati Allah itu,
hati menjadi tenteram”. S. Ar-Ra’d, ayat 28.
Kata Qatadah: ”Aku banyak berkata-kata tentang Dia dan jinaklah hatiku
dengan Dia”.
Abubakar Ash-Shiddiq r.a. berkata: "Siapa yang merasakan ke-ikhlas-an
kecintaan kepada Allah, niscaya yang demikian itu menyibukkannya dari
mencari dunia dan meiiarkan hatinya dari semua manusia”.

Math-raf bin Abubakar berkata; ’’Orang yang cinta itu tidak bosan-bosan
dari pembicaraan kekasihnya”.
Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Dawud a.s.; "Dustalah orang
yang mendakwakan akan kecintaannya kepadaKu, apabila datang malam,
maka ia tidur jauh daripadaKu. Tidakkah setiap orang yang mencintai itu
mencintai bertemu dengan kekasihnya? Maka adalah Aku ini maujud
(berada) bagi orang yang mencari Aku".
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Musa a.s. berkata: ”Hai Tuhanku! Di mana Engkau, aku bermaksud ke-
pada Engkau?".
Allah Ta’aia berfirman; "Apabila engkau bermaksud, maka engkau lelah
sampai".

Yahya bin Ma'adz berkata: "Siapa yang menciniai Allah, niscaya ia me-
marahkan dirinya”.
Bcrkata Yahya pula; "Siapa yang tidak ada padanya tiga perkara. maka
(idaklah ia orang yang mencintai: mengutamakan-'kalam Allah Ta’aia di
atas perkalaan manusia, mengutamakan bertemu dengan Allah Ta’aia
daripada bertemu dengan makhluk dan mengutamakan ibadah daripada
melayani makhluk".
Di antara tanda-tanda kecintaan hamba kcpada Allah, ialah: bahwa ia
tidak bersedih hati atas apa yang iuput daripadanya, dari apa yang selain
Allah ’Azza wa Jalla. Dan bersangatanlah kesedlhan haiinya di atas kc-
luputan setiap sa’at yang kosong dari dzikir dan tha’at kepada Allah
I'a'ala. Maka banyaklah kembalinya ketika lalai, kepada Allah Ta'ala
dengan minta dikasihani, mencela dirj dan bertauhat.
Sebahagian orang-orang yang berma’rifah (al-’arifin) berkata; "Bahwa
Allah mempunyai hamba-hamba yang mcncintaiNya dan merasa tenteram
kepadaNya. Maka hilanglah dari mereka itu kesedihan atas yang hilang.
Mereka tidak menyibukkan diri dengan keberuniungan dirinya scndiri.
ketika adalah Raja-Diraja mereka itu sempurna dan apa yang dikchen-
dakiNya itu ada. Apa yang lelah ada bagi mereka itu maka sampai ke¬
pada mereka dan apa yang iuput bagi mereka maka dengan baiknya pe-
ngaturanNya bagi mereka".
Bcrhaklah orang yang mencintai itu apabila kembali dari kelalaiannya,
bahwa pada ketika itu juga ia menghadap kepada yang dicintainya dan
menyibukkan dirinya dengan mencela diri. Menanyakan dan mengatakan:
"Hai Tuhanku! Dengan dosa apakah Engkau puiuskan kebajikan Engkau
daripadaku dan Engkau jauhkan aku dari badlarat Engkau dan Engkau
sibukkan aku dengan diriku dan dengan mengikuii .seian?".
Maka dari yang demikian itu mengeluarkan kebersihan dzikir dan kehalus-
an hati, yang menutupkan daripadanya, apa yang telah lalu dari kelalaian.
Dan adalah kesilapannya itu mcnjadi sebab untuk kebaharuan dzikimya
dan kebersihan hatinya.
Manakala yang mencintai itu liada melihat, selain yang dicinlai dan ia
tiada melihat akan sesuatu, selain daripadanya, niscaya ia tidak merasa
menyesal dan tidak mengadu. Dan ia terima scmua itu dengan keridlaan.
la tahu. bahwa Yang Dicintai tidak mentakdirkan baginya. .selain apa
yang padanya kebajikan baginya. Dan ia ingat akan firmanNya;
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(Wa-’asaa-an takrahuu syai-an wa huwa khairun lakum).
Artinya: ”Dan boleh jadi kamu kurang menyukai sesuatu sedang dia ber-
guna kepadamu”. S. Al-Baqarah, ayat 216.
Di antara tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah, iaiah: bahwa ia
bernikmat-nikmatan dengan tha’at dan ia tidak merasa berat dengan
tha’at itu. Dan hilanglah daripadanya kepayahan mengerjakan tha’at.
Sebagaimana berkata setengah mereka; ”Aku menderita pada malam hari
selama duapuluh tahun. Kemudian, aku bernikmat-nikmatan dengannya
selama duapuluh tahun".
Al-Junaid berkata; "Tanda cinta itu terus-menerus rajin dan bersungguh-
sungguh dengan kerinduan, lesu badannya dan tidak lesu hatinya”.
Setengah mereka berkata: "Berbuat di atas kecintaan itu tidak dimasuki
o l e h k e l e s u a n " .

Setengah ulama berkata: "Orang yang mencintai Allah itu tidak meminia
disembuhkan dari mentha’atiNya, walau pun ia bertempat dengan peran-
taraan yang besar”.
Maka semua ini dan yang seperti ini terdapai pada segala yang disaksikan
(al-musyahadat). Bahwa orang yang rindu itu tidak merasa berat berjalan
pada memenuhi keinginan orang yang dirindukannya. la merasa enak me-
layaninya dengan hatinya, walau pun sukar atas tubuhnya. Manakala lu-
buhnya lemah niscaya adalah sesuatu yang paling disukainya, iaiah bahwa
kembali kepadanya kemampuan dan bercerai daripadanya keiemahan.
Sehingga ia dapat menyibukkan diri dengan yang dirinduinya.
Maka begitulah adanya kecintaan kepada Allah Ta’ala. Bahwa setiap
kecintaan yang menjadi menang. niscaya sudah pasti ia memaksakan apa
yang kurang daripadanya. Maka orang yang kecintaannya iebih disukai-

daripada kemalasan. niscaya ditinggalkannya kemalasan itu padan y a

melayani kecintaannya- Kalau yang dicintainya itu Iebih dicintainya dari-
pada harta, niscaya ditinggalkannya harta pada mencintai yang dicintainya
I t u .

Ditanyakan kepada sebahagian orang-orang yang cinta dan ia telab mem-
berikan diri dan hartanya, sehingga tidak tinggal lagi baginya sesuatu:
"Apakah sebabnya keadaan engkau ini pada kecintaan?”.
Orang itu menjawab; "Aku mendengar pada suatu hari akan orang yang
cinta dan ia bersunyi-sunyi dengan yang dicintainya. la berkata: "Demi
Allah, aku cinta kepadamu dengan seluruh hatiku. Dan engkau berpaling
daripadaku dengan seluruh wajahmu".
Yang dicintakan itu menjawab kepada yang cinta: "Jikalau benar engkau
mencintai aku, maka apakah yang engkau belanjakan kepadaku?’’.
Yang cinta itu menjawab: "Aku milikkan kepada engkau, akan apa yang
aku miliki. Kemudian aku belanjakan kepada engkau nyawaku, sehingga
i a b i n a s a ” .

Maka aku mengalakan, bahwa ini makhluk bagi makhluk dan hamba bagi
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haniba. Maka bagaimanakah dengan hamba bagi Yang Disembahnya?
Maka semua ini dengan sebabnya.
Di antara tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah, ialah, bahwai ada
ia kasih-sayang kepada semua hamba Allah, penyayang kepada mereka,
bersikap keras kepada semua musuh Allah dan kepada setiap orang yang
mengerjakan sesuaiu yang lidak disukai olch Allah, sebagaimana firman
A l l a h Ta ’ a l a :

(Asyid-daa-u-’alal-kuffaa-ri ruhamaa-u bainahum).
Artinya; "Bersikap keras terhadap orang-orang yang tiada beriman, ber-
sifat kasih-sayang antara sesama mereka”. S. Al-Fath, ayat 29.
la tidak dipengaruhi oleh celaan orang yang suka mencela. Dan ia tidak
dipalingkan oleh yang memalingkan dari kemarahan karena Allah. De¬
ngan yang demikianlah disifatkan oleh Allah akan para waliNya. Karena
la berfirman; ’’Mereka memberatkan dirinya dengan mencintaiKu, seba¬
gaimana anak kecil memberatkan dirinya dengan sesuatu. Mereka duduk
kepada mengingati Aku (berdzikir kepadaKu). sebagaimana burung elang
duduk dalam sarangnya, Mereka marah bagi segala yang Aku haramkan,
sebagaimana harimau marah apabila ia marah. Bahwa ia tidak perduli,
dikitnya manusia atau banyak”, (1).
Perhatikanlah kepada contoh ini! Bahwa anak kecil apabila diberatkan
kepadanya dengan sesuatu. niscaya tidaklah sekaii-kali ia berpisah dengan
sesuatu itu. Dan kalau diainbil sesuatu itu daripadanya, niscaya tidaklah
baginya kesibukan, selain mcnangis dan bcrteriak, sehingga sesuatu itu
dikembalikan kepadanya, Kalau ia tidur, niscaya diambilnya barang itu
bersama dia dalam kainnya. Apabila ia bangun, niscaya ia kembali dan
memegangnya. Manakala barang itu berpisah daripadanya, niscaya ia
menangis. Dan manakala diperolehnya kembali, niscaya ia lertawa. Siapa
yang bertengkar dengan dia mengenai barang itu, niscaya ia marah dan
siapa yang memberikannya niscaya dicintainya. Adapun harimau. maka
dia tidak menguasai dirinya ketika marah. Sehingga dari kesangatan
rahnya itu, ia sampai kepada membinasakan dirinya sendiri.
Iniiah tanda cinta! Siapa yang sempurna padanya tanda-tanda ini, maka
sempurnalah kecintaannya dan ikhlaslah cintanya. Maka bersihlah di
akhirat minumannya dan sedaplah minumannya. Siapa yang bercampur
dengan kecintaannya itu akan kecintaan kepada selain Allah, niscaya ia

s e -

m a -

(1) Tcfsebtil dalam '!Iitihar’-syarah Ihya', jilid IX hal 626, bahwa demikianlah diterangkan
oleh pcngarahg kftab "Al-Oaut". Kemudian, diriwayalkan oleh Alh-Thabrani dari 'Ais-
yah, dari Nabi s.a.w., bahwa nabi Musa a.s. bcrdo'a yang searti dengan yang di alas tadi
(Pen.).
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bemikmat-nikmatan dt akhirat dengan kadar kecintaannya itu. Karena
bercampur minumannya dengan kadar dari minuman orang-orang ai-
muqarrabin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang
yang balk:

'rP'

(Innal- abraa-ra !a-fii na-’iimin).
Arlinya; "Sesungguhnya orang-orang yang balk berada dalam kesenang-
an". S. Al-Infithar. ayat 13.
K e n i u d i a n A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n :

» V a > . e
✓

" V

✓

:

(Yus-qauna min rahii-qin makh-luumin. Khilaa-niuhu miskun, wa fn
dzaaiika fal-yatanaa-fasil-mutanaa-fisuuna. Wa midzaa-juhu min tas
niimin. ’Ainan yasy-rabu bihal-muqarra-buuna).
Artinya; "Mcreka diberi minum dengan minuman yang dicap (ditutup).
Capnya (tutupnya) ialah kasturi. Dan untuk ini hendaklah beriomba
orang yang mau berlomba! Dan campurannya dari Tasnim (nama sebuah
mata air di dalam sorga). Sebuah mala air. minuman dari orang-orang
yang dekat (kepada Tuhan)”. S. A!-Muthaf-fifin, ayal 25 -28.
Bahwa baiknya minuman orang-orang yang baik itu. karcnn bercampurnya
minuman yang semala-mata untuk orang-orang yang dekat kepada
T u h a n .

Minuman itu ibaral dari scjumlah nikmat sorga. sebagaimana kitab diiba-
ratkan dari semua amal perbuatan. Allah Ta’ala herlirman:

(Inna kitaa-bal-ab-raari la fii-’ i l i iy-yiina).
Artinya; "Sesungguhnya kitab (buku) orang-orang yang baik itu (lersim-
pan) dalam ’Illiyin (tempat yang tinggi alau mulia)". S. AI-Muihaf-fifin.
ayat 18.
K e m u d i a n l A b e r fi r m a n ;

(Yasy-haduhul-muqar-rabuuna).
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Artinya; "Disaksikan oleh mereka yang dekat (kepada Tuhan)”. S. Al-
Muthaf-fifin, ayat 21.
Maka adalah landa tingginya kiiab mereka itu bahwa meninggi kira-kira
dapat di.saksikan oleh orang-orang yang dekat kepada Tuhan (al-muqar-
rabun).

Sebagaimana orang-orang yang baik itu memperoleh kelebihan dalam ke-
adaan dan ma’rifah mereka. dengan dekatnya mereka kepada orang-
orang yang dekai kepada Tuhan dan penyaksian mereka akan orang-
orang itu. maka seperti demikianlah adanya keadaan mereka di akhirat.
F i r m a n A l l a h Ta ' a l a :

✓

,\

(Maa khat-qukum wa laa ba’-lsu-kum illaa ka-nafsin waahidatin).
Artinya: "Menciptakan dan membangkitkan kamu itu dari kubur hanya-
lah sebagai menciptakan seorang diri saja”. S. l.uqnian, ayat 28.
F i r m a n A l l a h Ta ’ a l a :

j t
y

(Ka maa bada'-naa-awwala khalqin nu-'iiduhu).
Artinya: ’’Sebagaimana Kami memulai penciptaan yang pertama dan
akan Kami ulangi lagi seperti itu”. S. Al-Anbiya’, ayat 104.
Dan sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:

(Jazaa-an wifaa-qan).
Artinya: ’’Hukuman yang sepadan (dengan dosanya)". S. An-Naba’, ayat
2 6 .

Artinya: sesuai hukuman (bala.san) dengan amal perbuatan mereka. Maka
dibandingkan yang bersih dengan yang boning dari minuman. Dibanding-
kan yang bercampur dengan yang bercampur. Dan campuran setiap mi¬
numan alas kadar yang telah lalu dari campuran itu pada kecintaan dan
amal-perbuatanpya.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(Fa man ya’mal mits-qaala dzar-ralin khairan yarahu, wa man ya’-mal
mit.s-qaala dzar-ratin .syarran yarahu).

° ° . 1 ' ' . ' w ' . "
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Artinya: "Dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom,
akan dilihatnya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat atom,
akan dilihatnya". S. Az-Zilzal. ayat 7-8.
D a n A l l a h Ta ’ a i a b e r fi r m a n :

“ -'■!f t

(Innal-laaha laa yu-ghay-yiru maa bi qaumin hattaa yu-ghay-yiruu maa bi-
anfusi-him).

Artinya: "Sesungguhnya Allah tiada merobah keadaan sesuatu kaum, se-
beiurn tnereka merobah keadaan diri mereka sendiri", S. Ar-Ra’d. ayat
I I

D a n A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n ;

\

*L- '

(Innal-laaha laa yadh-lmui mits-rpiala dzar-raiin wa in taku hasana-tan
yudlaa-' i l -hai i) .

Artinya; "Bahwa Allah tidak hciulak merugikan seseorang barang sebesar
atom. Meski pun perbuatan baik im sebesar atom, akan dilipai-gandakan
oleh Allah juga". S, An-Nisa', ayat 40.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n :

» ' \y' < '* .. ' ' f ' /

(Wa-in kaana miis-qaaia habhatin min khar-dalin atainaa bihaa-wa ka-faa
binaa haa-sibiina).

Aninya; "Dan kalau ada (usahai sebesar biji sawi, Kami kemukakan Juga
dan cukuplah Kami menibuat perhitungan”. S. Al-An-biya’, ayat 47,
Siapa yang ada kecinta,mnya di duiiia sekarang dan harapannya bagi
kenikmatan sorga. bidadari dan istana besok di akhirat, niscaya me-
mungkinkannya di sorga. untuk ia bertempat padanya, di mana yang di-
kehendakinya. Maka ia bermain-main bersama anak-anak muda dan ia
bersenang-senang dengan wanita. Maka di Sana berkesudahanlah keia-
zatannya di akhirat. Karena sesungguhnya diberikan kepada setiap insan
pada kecintaan, akan apa yang dirindukan oleh nafsunya dan dirasakan
enak oleh matanya. Siapa yang lujuan maksudnya yang empunya rumah
dan yang memiliki kerajaan dan tiada mengeras kepadanya, selain kecin-
taannya dengan ikhlas dan benar, niscaya ia ditempatkan pada tempat
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duduk kebenaran pada Yang Empunya, Yang Berkuasa. Maka orang-
orang yang baik iiu bersuka-suka di taman-iaman. Dan bemikmat-nik-
matan dalam sorga bersama bidadari dan anak-anak muda. Orang-orang
yang dekat kepada Allah (al-muqarrabun) selalu di HadlaratNya, mene-
tap mata mereka kepadaNya. Mereka mcmandang kecil akan nikmat <;or-
ga. dengan dibandingkan kepada se atom daripadanya. Maka sualu kaum
dengan menunaikan nafsu keinginan perut dan kemaluan itu menjadi si-
buk. Dan untuk duduk-duduk itu mempunyai kaum-kaum yang Iain. Ka-
r c n a i t u l a h R a s u l u l l a h s . a . w. b c r s a b d a ;

(Ak-tsaru ahlii-jannatil-bulhu wa-’illiy-yuuna li-dzawil-albaabi).
Artinya: "Kebanyakan penduduk sorga itu oiang-orang yang bodoh dan
berkedudukan tinggi (’illiy-yun) bagi orang-orang yang berakal”. (1).
Tatkala singkatlah paham daripada mcngetahui makna 'illiy-yun, niscaya
besarlah urusannya. Maka Allah Ta'ala berfirman:

L 9

(Wa maa-adraa-ka maa-’illiy-yuuna).
Artinya: "Apakah engkau tahu: apakah 'illiy-yun itu?”. S. Al-Muthaf-
fifin, ayat 19.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

' 'J, / ,

(Al-qaari-'atu. mal-qaari-’atu, wa maa adraa-ka mal-qaari-'atu).
Artinya: "PerLsliwa besar! Apakah itu peristiwa besar? Dan apakah yang
mcnyebabkan engkau mengerti, apa peristiwa besar itu?”. S. Al-Oari’ah,
a y a t 1 - 2 - 3 .
Di antara tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah, ialah, bahwa: adalah
ia pada kecintaannya itu orang yang takut yang melemah, di bawah kchc-
batan dan pengagungan. Kadang-kadang disangkakan bahwa takut itu ber-
lawanan dengan cinta. Dan tidaklah sepcrti yang demikian. Akan tetapi,
mcngetahui keagungan itu mengharuskan kehebatan. Sebagaimana menge-

(1) Dirawikan AI-6azzar dari Anas, dengan sanad dia-'if.
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tahui kecantikan mengharuskan keciniaan. Bagi pecinta-pecinta khusus
mempunyai ketakutan-ketakutan pada tempat kedntaan, yang tidak ada
bagi selain mereka. Sebahagian ketakutan mereka lebih keras dari sebaha-
gian yang Iain. Yang pcrtama, ialah ketakutan dari berpaling. Yang lebih
keras daripadanya, ialah ketakutan dari terdinding. Dan yang lebih keras
dari itu lagi, ialah ketakutan dijauhkan. Dan makna ini ialah pada surat
Hud, yang menjadikan tua penghulu dari semua yang mencintai Tuhan
(1). Karena ia mendengar finnan Allah Ta'ala:

(A laa bu'dan !i tsamuuda).

Arlinya; "Ingatlah, jauhlah Tsamud itu!”. S. Hud. ayat 68.
D a n :

< \ a

(A laa bu' dan li mad-yana ka maa ba-'idat tsamuudu).
Artinya: ’’Ingatlah, binasalah 'Mad-yan, sebagaimana Tsamud telah bina-
sa”. S. Hud. ayat 95.
Sesungguhnya sangatlah takutnya jauh dan takutnya pada hati orang yang
menyukai dekat, merasakan dan senang dengan kedekatan itu. Pembica-
raan tentang/auA pada pihak orang-orang yang menjauhkan itu, oleh ka¬
rena mendengarnya menjadikan tua orang-orang yang suka pada kede¬
katan. Tidak ingin kepada kedekatan. orang yang menyukai kejauhan.
Dan tidak menangis karena takutnya jauh. orang yang tidak mungkin
kepada permadani kedekatan.
Kemudian, takutnya berhenti dan tercabutnya kelebihan, maka sesung¬
guhnya telah kami terangkan dahulu bahwa darajat-darajat kedekatan itu.
tiada berkesudahan. Dan hak hamba itu bahwa ia bersungguh-sungguh
pada setiap nafasnya. sehingga ia bertambah kedekatan padanya. Karena
itulah, Rasulullah s.a.w. bersabda:

(Manis-tawaa yaumaa-hu fa huwa magh-buunun wa man kaana yaumu-hu
syar-ran min-amsihi fa huwa mal-’uunun).

(1) Hadits ini dirawikan At-Tinnidzi. Penghutu dari semua yang mencintai Tuhan. ialah
N a b i k i l a s . a . w .
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Artinya: Barangsiapa bcrsamaan dua harinya. maka dia itu loriipu. Dan
barangsiapa yang ada harinya ilu lehili butuk daif ktinarinnya, maka din
i iu tcrkutuk” (1).

Sepciti demikiati juga Nabi s.a.w. bersabda;

✓

(Imtahu la-yiigliaa-iiu-'alaa qalbii til-yaumi wal-lailaii haita as-tagh firal-
laaha sab-'iina marratan).
Aftinya; "Bahwa scsungguhnya leriiiiup clenpan nafsu alas haiiku pada
siaiig dan maiam. sehingga aku nicminta ampun (mcngiK.apkan isiigh-far)
kepaila Allah tujuhpuluh kali" (2).
Bahwa adalah istigh-farnya Nabi s.a.w, iiu dan langk.ih pctiama. Adalali
iiu jauh dibandingkan kepacin langkah kcdua Dan adalah yang dcmikian
itu siksaan bagi mcreka di atas kelcsuan pada jalan dan berpaling kepada
yang tidak dicintai. Sebagaimana diriwayalkan bahwa Allah Ta’ala ber-

Bahwa sckurang-kurangnya apa vang Akn pcrbuoi dcngan orang
yang l>erilmu. apabila ia mcngutamakan kemginan dnniawi dari ketha'ai-
an kepadaKu, bahwa Aku cabul daripadanyn akan kcla^aiafi bermun.iiah
d e n e n n A k u " .

fi r m a n :

Mcncahiii keicbihan dengan scbab uafsu keinginan
umumnya manusia. Adapun orang-oiang tertcntii. maka mtreka di-hijab-
kan dan kclebihan oleh

iiu siksaan bagi

scrnaia-rnaia dakwaan. keheranan ktpacia diri
scndiri dan keccndcrungan kepada apa yang lahif dari pokok-poKok kc-
leniah-icmbutan. Dan yang dcmikian itu tjdalah rcncana yang terscmbu-
nyi yang tidak mampu mcniaga daripadanyu. selain orang-orang
nicnipunyai tapak kaki yang teguh
Keinudian, yang lebih kcras dari itu lugi. lalaii lakiit hilangnya apa yang
lidak akan diperolch sesutlah hilangnya. Ibrahim bin Adham mendengar
orang bermadah dan dia dalam penpembaraaniiya dan berada di alas se-
b u a h b u k i t :

y a n g

Sotiap suaiii itu.

diampunkan daripada kamu.
Selain berpalingnya kaniu,
daripada kami

(1) Menurul Al-Iraqi, ili» udak laliii hadils im. suUin dari mimpi AMnl-'Azii bin Abl
Rauwad, yang mengalakan. bahwa ia bcrmimpiNabi s.a.w .Ijlu nicmmla supaya Nabi
s.a.w. mcmberi wasial kepadanya. Maka Nabi s.a.w bersabda yang dcmikian

(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim.
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Telali kami berikan kepada kamu,
apa yang lelah hilang,
M a k a b e r i l a h k a m u ,

apa yang dari kami lelah hilang!
Maka Ibrahim bin Adham menggeletar dan pingsan. la tidak semhuh dari
pmgsannya sehari semalafn. Dan datang kepadanya beberapa keadaan.
Kemudian, ia berkata: "Aku mendcngar panggilan dari bukit: "Hai Ibra¬
him! Jadilah engkau itu hamba! Maka adalah engkau itu hamba dan ber-
i s t i r a h a d a h " .

Kemudian. yang lebih berat dari itu lagi, iaiah takut menyimpang dari-
padanya. Bahwa otang yang bercinta itu seialu dilipiiti oleh kerinduan
dan kecarian yang segcra. la tidak lesu dari mencari ketambahan. Dan ia
tidak lerhibur, selain dcngan kclcmah-lembutan yang baru. Kalau ia me¬

nyimpang dari yang dcmikian. niscaya adalah yang dcmikian itu sebab
terhentinya aiau sebab kekcmbaliannya. Dan keterhiburan itu masuk

kepadanya. dari pihak yang tidak Jirasakannya. Sebagaimana, kadang-
kadang masuk kepadanya cinla. dari pihak yang tidak dirasakannya. Bah¬
wa perobahan-perobahan ini inempunyai sebab-sebab yang tersembunyi,
yang samawi (yang daiang dari ATAS), yang tidak dapat dijangkau oleh
kekuatan maniisia kepadanya. Apabila Allah Ta'ala menghendaki suatu
rencana dan terangsur ke arah ke binasaan (isiidra/l padanya, niscaya di-
sembunyikan daripadanya apa yang datang kepadanya dari keterhiburan.

Lalu ia berhenti serta harapan dan ia tertipu dcngan baik pandangan.
Atau dengan kerasnya kelalaian atau hawa-nafsu atau kelupaan. Maka
semua yang demikian itu dari tentera setan, yang memenangi atas tentara
maiaikat, dari: ilmu, akal,dzikir dan penjcla.san. Dan sebagaimana dari
sifat-sifat Alah la'ala itu apa yang tampak, lalu menghendaki bergolak-
nya cinta, yaitu: sifat-sifat kelema'li-lembutan, rahmat dan hikmat. maka
di antara sifat-sifatNya itu apa yang terjsyarahkan. Lalu mengwariskan
keterhiburan. seperti sifat-sifat: jabariyah (keperkasaan), kemuhaan dan
tidak memerlukan kepada sesuatu (istigh-na’j. Dan yang demikian itu ter-
masuk sebahagian daripada pendahuluan (mukaddimah) rencana, keseng-
saraan hidup dan tidak memperoleh apa-apa (al-hirman).
Kemudian. yang lebih berat dari itu lagi, iaiah takut pergantian, dengan
perpindalian hati dari cinta kepadaNya, kepada cinta lainNya. Yang de¬
mikian itu adalah kulukan. Dan menyimpang daripadanya itu pendahu¬
luan tingkai ini. Berpaling dan hijab itu pendahuluan penyimpangan.
Sempitnya dada dengan kehajikan, terguluiignya dada dari berterusan
dzikir dan malasnya bag! tugas-tugas wirid ibadah itu adalah sebab-sebab
makna ini dan pendahuluan-pendahuluannya. Lahirnya sebab-sebab ini
adalah petunjuk kepada berpindahnya dari darajat cinta kepada darajat
terkutuk. Kita bcriindung dengan Allah daripadanya. Berkeadaan seialu
takut bagi hai-keadaan im dan bersangatan nrenjaga daripadanya dengan
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kebersihan muraqahah (takui kcpada Allah) itu ddalah dalil kepada be-
naniya cinta. Bahwa siapa yang menciniai sesuaiu, niscaya sudah pasti ia
takut kepada hilangnya. Maka lidak tcriepaslah orang yang bercinta itu
dari kctakutan, apabiia adalah yang didniainya iui terinasuk dari yang
mungkin hilangnya. Scbahagian orang yang berma'rifah itu berkata: ’’Sia-
pa yang menyembah Allah '['.I’ala dcngan semaia-mata cima. tanpa takut.
niscaya ia binasa dengan sukacita dan tiada sopan. Siapa yang mcnyeni-
bah Allah dari jaian takut. tanpa cinta, niscaya ia tcrputus daripadaNYA
dengan kejauhan dan keliaran hati. Dan siapa yang inenvcmbahNya dari
jalan cinta dan takut. niscaya ia dicintai oleh Allah Ta’ala. Maka di de-
katkannya, ditetapkannya dan dianiigerahinya ilniu".
Orang yang bercinta itu tiada terlepas dati keiakutan. Dan orang yang ta-
km itu tiada terlepas dari kccintaan. Akan telapi, orang yang keras ke-
padanya kccintaan, schingga ia mcliias padanya dan lak ada baginya ke-
lakuian, selain .sedikil. maka dikatakan: orang itu pada tingkat kccintaan.
la lerhitiing dart orang-orang yang bercinta. Dan adalah campiiran keia¬
kutan iUi mcnenteramkan sedikil dari kemabukan cinta. Kaiau keraslah

cinta dan bcrkuasalah ma’rifah, niscaya lidak ada bagi yang demikian iiu
kes.anggupan manusia. Bahwa takut iiii mengimbanginya dan meringan-
kan kesannya kepada haii.
Diriwayatkan pada sehahagian berita. bahwa sebahagian orang-orang
shiddiq (ash-shid-diqin) iiu diniinia oleh sebahagian para wali, supaya
mcminta pada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala meniberi rezeki kepada-
nya se atom dari ma'rifahNya. l.alu orang shiddiq itu berbual yang de-
inikian. la berjalan tanpa tiijuan di bukii-bukii. Akalnya heran, halinya
bimbang dan ia linggal bcrbctitiik rupa orang, lujuh hari. la tidak meng-
ambi! manfa'at dengan scsuatii dan scsuatii pun tiada mcngambii manfa'at
dengan dia, Orang .shiddiq iiu mcminta pada Tuhannya Yang Maha Ting-
gi unUik wali itu. Ia berdo'a: ”Hai Tuhanku! Kurangilah padanya dari
atom itu sebahagiannya!”.
Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyti kepadanya: ’’Sesungguhnya Aku
berikan kepadanya sebahagian dari seratus ribu bahagian dari atom, dari
ma’rifah. Yang demikian itu, bahwa seraiu.s rihu hamba mcminta padaKu
akan sesuatu'dari kccintaan, pada waktu yang diminiakan padaKu oleh si
ini. Maka Aku kemudiankan mengabulkan do’a mereka, sampai engkau
berbuat syafa’ai kepada si ini. Maka tatkala Aku mengabulkan do’a eng¬
kau, pada apa yang engkau minta, niscaya Aku berikan kepada mereka,
sebagaimana Aku berikan kepadanya. Maka Aku bagikan atom dari ma’¬
rifah itu di antara seratus ribu hamba. Maka inilah yang diperolebnya dari
yang demikian itu”.
Orang shiddiq itu menjawab: ’’Mahasuci Engkau, hai Yang Maha meng-
hukum dari orang-orang yang menjadi hakim! Engkau kurangkan pada¬
nya. dari apa yang Engkau berikan kepadanya”.
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Milka riihilangkan oleh Allah daripadanya sejumlah bahagian. Dan ling-
gal padanya sepersepuluh dari perscpuluhannya. Yaitu sebahagian dari
sepuluh ribu bahagian dari seratus ribu bahagian dari atom. Maka seim-
banglah kctakutannya, kecintaannya dan harapannya. la lenang dan jadi
seperti orang-orang yang berma’rifah lainnya. Orang bermadah pada me-
nyifatkan hal orang yang berma'rifah ilu:

Dekat perasaan. mempunyai tujuan yang jauh,
dari orang-orang yang merdeka dan oudak dari mereka.
(ianjii sifat. mempunyai ilmu yang luar biasa,
seakan-akan hatinya itu sekerat besi.

Sungguh mulia pengertian-pengeriiannya,
dan tcrangkat dari penglihatan. selain bagi orang syahid.
la meliha! hari-hnri raya dalam scgala waktu,
yang bcriaku haginya pada setiap hari, seribu hari raya.

Bagi orang-orang yang dicintakan.
kcgcmbiraan dcngan hari raya.
Dan tiada memperoleh kegemhiraan.
orang yang jauh baginya.

Adaiah Al-Junaid r.a. berpantun dengan beberapa bait, yang diisyarah-
kannya kepada rahasia-rahasia keadaan orang yang berma’rifah. Waiau
pun yang dcmikian itu tidak boleh dilahirkan. Inilah bait-bail itu:

Oembiralah hati mereka, dengan manusia.
pada keadaan yang tidak kelihatan.
L.alu mereka bertempat dengan dekatnya,.
kepada Yang Mulia, Yang Mempunyai banyak kclehihan.

Halaman rumah dengan dekatnya Allah,
dalam naungan ke-Qudus-anNya.
Arwah mereka berkeiil ing padanya,

dan berpindah-pindah-

Kedatangan -mereka padanya.
di alas kemuliaan dan akal pikiran.

Sumber mereka daripadanya,

untuk yang iebih mempunyai kesempurnaan.

la berjalan dengan kemuliaan,
yang lunggal dari .sifat-sifatnya.

5 2 8



Dan dalam pakaian keCauhidan.
ia berjalan dan merasa bangga.

Dan da r i sesudah i n i ,

tidaklah menghalus sifat-sifatnya.
Dan apa yang ia sembunyi.
adalah lebih ulama dan seimbang padanya.

Akan aku sembunyikan dari ilmuku.
apa yang memeltharakan.
Aku berikan daripadanya itu.
apa yang aku lihat bcrhak untuk diberikan.

Aku berikan kepada hamba-hamba Allah,
akan hak mereka daripadanya.

Dan daripadanya itu aku ccgah.
apa yang aku lihat pcncegahan itu lebih utama.

Bahwa Tuhan Yang Mahapemurah.

mempunyai rahasia yang dipcrliharakanNya.
kepada yang empunyanya itu dalam rahasia.
Dan memeliharakannya itu lebih indahnya.

Contoh-contoh seperti ma’rifah-ma'rifah ini, yang kcpadanya diisyaratkan
itu, lidak boleh bersekutu manusia padanya- Dan lidak boleh dilahirkan
oleh orang, yang tcrsingkap baginya sesuatu dari yang demikian. kepada
orang yang tidak disingkapkan baginya. Akan tetapi. jikalau bersekutulah
manusia padanya. niscaya robohlah dunia. Maka hikmah itu menghendaki
kelengkapan keialaian bagi pembangunan dunia. Akan tetapi. jikalau
semua manusia itu memakan yang halal selama empalpuluh had. niscaya
robohlah dunia, karena zuhudnya mereka padanya. Dan terhentilah pa-
sar-pasar dan penghidupan. Akan tetapi. jikalau ulama itu memakan yang
halal, niscaya sibuklah mereka dengan diri mereka itu sendiri. Dan ter¬
hentilah lidah dan pena dari kebanyakan apa yang bcrkembang dari ilmu
pengetahuan. Akan tetapi. bagi Allah Ta'ala pada yang buruk pada zahi-
riyahnya itu, mempunyai rahasia dan hikmah. Sebagaimana bagiNya pada
kcbajikan itu mempunyai rahasia dan hikmah. Dan tiada bcrkesudahan
bagi hikmahNya, sebagaimana tiada berpenghabisan bagi qudrahNya.
Di antara tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah itu, iaiah menycm-
bunyikan cinta, mcnjauhkan dakwaan, mcnjaga diri daripada melahirkan
perasaan dan kecintaan, karena membesarkan dan mcmuliakan Yang Di-
cintai, takut kepadaNya dan cemburu kepada rahasiaNya. Bahwa cinta
itu salah satu dari rahasia yang dicintai. Karena, kadang-kadang masuk
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dalam dakwaan itu, apa yang melampaui batas art! dan melebihi daripa-
danya. Maka adalah yang demikian itu. termasuk daripada pengada-ada-
an dan membesarkan siksaan kepadanya pada hari kemudian. Dan me-
nyegerakan bencana kepadanya di dunia.
Benar, kadang-kadang ada bag! yang bercinla itu kcmabukan pada kecin-
laannya. Sehtngga ia menjadi dahsyat padanya dan kacau hal-keadaan-
nya. Maka lahirlah kepadanya kecintaannya. Jikalau terjadi yang demiki¬
an, tanpa memberatkan alau usaha, maka itu di ma'aflcan. Karena dia itu
lerpaksa. Kadang-kadang menyala dari kecintaannya itu apinya. Maka
tiada disanggupkan menguasainya. Kadang-kadang mcmbanjir haci kepa¬
danya, la!u tidak tertolak kebanjirannya. Maka orang yang sanggup ke-
pada menyembunyikan itu mengatakan;

Mereka mengatakan: dekai.
maka tidakiah aku itu yang membuat.
mendekatkan cahaya matahari,
jikalau ada dia dalam pangkuanku.

Maka tidakiah bagiku daripadanya,
selain ingatan dengan gurisan hati.
yang menggerakkan api kecintaan.
d a n k e r i n d u a n d a l a m d a d a k u .

Orang yang lemah pada menyembunyikan itu mengatakan:

la menyembunyikan,
maka air mata melahirkan rahasia-rahasianya,
Dan lahirlah perasaan.
di atasnya nafsu dirinya.

la mengatakan pula;

Orang yang hatinya serta orang lain,
maka bagaimana keadaannya?
Dan orang yang rahasianya dalam pelupuk maianya.
maka bagaimana ia menyembunyikannya?

Sebahagian orang-orang yang berma’rifah berkata: "Manusia yang lerjauh
daripada Allah itu, ialah mereka yang lerbanyak isyaratnya kepada
A l l a h ” .

Seakan-akan yang berkata itu menghcndaki, bahwa orang yang banyak
menyinggung dengan Allah pada setiap sesuatu dan melahirkan berbuat-
buat dengan menyebutkanNya pada setiap orang, maka dia itu terkutuk
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pada orang-orang yang inencintaiNya dan orang-orang yang mengctahui
dengan Allah 'Azza wa Jalla.
Dzun-Nun At-Mish-ri masuk ke tcmpai subatiagian leniannya, dari orang
yang mcnyebulkan kecintaan. I,alu bcliau melihat lemannya itu mendapat
suatu percobaan (bencana). Maka bcliaii berkaia: 'Tiada cinta kepada-
Nya. orang yang mendapali kepudihan kcmdaratannya".
Laki-laki itu lalu menjawab; "Akan iclapi. aku mengatakan: "Tiada cinta
kcpadaNya, orang yang tiada bcrnikmal-nikmatan dengan kemdaratan-
nya".
Dzun-Nun lalu berkata: "Akaii Iciapi, aku mengatakan; tiada cinta kepa-
daNya, orang yang mcmasvhurkan dirinya dengan menciniaiNya".
Laki-laki itu maka menjawab: "Aku mcminia ampun kepada Allah dan
aku bertobai kcpadaNya".
Jikalau anda mengatakan. hahwa cinta itu tiiigkat yang penghabisan dan
melahirkannya itu melahirkan kebajikan. maka mengapakah dtlarang
inclahirkannya?
Kctahiiilah. bahwa cinta itu lerpuji. Dan melahirkannya juga terpuji.
Uahwa yang tereda. ialah berbuai-buat melahirkannya. Karena ma>iuk
padanya. dari dakwaan dan kesombongan. Bahwa hak orang yang men-
cintai itu scinpurna atas kecinlaatmya yang lersembunyi segala perbuatan
dan hal-keadaannya. Ttdak perkaiaan dan perbuatannya. Dan sayogialah
bahwa iahir kccintaannya itu. lanpa maksud daripadanya kepada meiahir-
kan cinta. Dan ildak kepada mdahirkan perbuatan yang menunjukkan
kepada cinta. Akaii teiapi. sayogialah bahwa maksud yang mcnciniai itu
menengok yang cliciiilainya .saja. Adapun kehendaknya akan mcnengok
orang yang lain, maka itu kesekutuan pada cinta dan tereda. sebagaimana
tersebut dalam Injil: "Apabila engkau bersedekah, maka bersedekahiah.
di mana tidak dikctahui olch langan kinmu. akan apa yang diperbuat oleh
langan kanannui. Maka yang melihat segala yang tersembunyi iiu mema-
dai bagi engkau akan yang lerang saja. Apabila engkau berpua.sa. maka
basuhlah muka engkau dan minyakkanlah akan kepala engkau. Supaya
tidak dikctahui dengan yang demikian itu. sdain oleh Tuhan engkau”.
Maka melahirkan perkaiaan dan perbuatan. seniiianya itu tereda. Kecuali
apabila mengerasiah kemahukan cinta, Lalu lerlepaslah tidah dan bergon-
canglah anggola-anggota badan. Maka tidaklah tereda orang yang berke-
adaan yang demikian.

Diceriierakan. bahwa seorang laki-laki melihat dari sebahagian orang gila.
apa yang tidak diketahuinya. Lalu ia mcneeriterakan yang demikian itu
kepatia Ma rut Al-Karklii r.a. Maka bdiau tersenyum, kemudian berkata:
"Hai saudaraku! Dia mempunyai orang-orang yang mcncintainya. yang
kecil dan yang besar. yang bcrakal dan yang gila. Maka ini yang engkau
lihat. adalah dari orang-orang gila mcreka".
Di antara yang memakruhkan mdahirkan kecintaan. disebabkan bahwa
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yang bercinta itu, jikalau dia orang yang 'arif dan mengetahui akan hal-
ihwal malaikat, (entang kedntaan mereka yang berkekalan dan kerinduan
mereka yang terus-merierus, yang dengan demikian itu. mereka mengu-
capkan tasbih malam dan siang, yang tidak iesu-lesunya dan tidak men-
durhakai akan Allah, tentang apa yang disuruhNya kepada mereka dan
mereka mengerjakan apa yang disuruh. niscaya ia mencegah kesombongan
dirinya dan dari melahirkan kecintaannya. Dan ia cahu dengan pasti,
bahwa melahirkan itu termasuk orang yang bercinta yang terkeji dalam
kerajaannya. Dan bahwa kecintaannya itu. yang terkurang dari kecintaan
setiap orang yang mencintai Allah.
Sebahagian orang yang memperoieh kasyaf (tersingkap hijab) dari orang-
orang yang bercinta itu berkata: "Aku beribadah kepada Allah Ta'ala
selama tigapuiuh tahun dengan amal-perbuatan hati dan anggota badan,
dengan memberikan tenaga dan mengosongkan tenaga. Sehingga aku

menyangka, bahwa aku mempunyai sesuatu pada Allah".
Lalu disebutkannya beberapa perkara dari mukasyafah tanda-ianda langit
dalam suatu kisah yang panjang. la mengatakan pada akhir kisah itu:
"Maka aku sampai kepada suatu baris (shaf) dari para malaikat. dengan
bilangan semua apa yang diciptakan oleh Allah, dari sesuatu. Lalu aku
bertanya: ’’Siapa kamu?”.
Mereka menjawab; ’ ’Kami adalah orang-orang yang mencinta i A l lah
'Azza wa Jalla. Kami beribadah kepadaNya di sini .semenjak tigaratus ribu

tahun. Tiada terguris di hati kami sekali-kali. selain dari Dia. Dan tiada
kami sebutkan (berdzikir) selain Dia".
Yang memperoieh kasyaf itu berkata: "Maka aku malu dari amal-perbu-
atanku. Lalu aku berikan dia kepada orang yang berhak kepadanya janji
azab, untuk meringankan daripadanya dalam neraka Jahannam".
Jadi, siapa yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya dan ia malu
dari yang demikian. dengan malu yang sebenar-benarnya, nLscaya kelulah
iisannya daripada melahirkan dengan dakwaan yang bukan-bukan. Ya, di-
saksikan atas kecintaannya itu oleh gerak-geriknya, ketenangannya. maju-
nya, mundurnya dan pulang-perginya. Sebagaimana diceriterakan dari Al-
Junaid, bahwa ia berkata: "Telah .sakit guruku As-Sirri r.a. Maka kami
tiada mengetahui bagi penyakitnya itu obat. Dan tiada kami mengetahui
akan sebabnya. Lalu disifatkan kepada kami akan keadaan seorang tabib
yang pandai. Maka kami bawa kepada tabib itu botol airnya. Lalu tabib
memandang kepada botol itu. Dan ia memandang kepadanya dengan ia-
ma-lama. Kemudian, tabib itu berkata kepadaku: "Aku melihatnya ken-
cing orang yang asyik".
Al-Junaid berkata: "Maka aku gemetar dan pingsan. Botol itu jatuh dari
tanganku. Kemudian, aku kembali kepada As-Sirri. Lalu menceriterakan
kepadanya. Ia tersenyum. kemudian berkata: "la diperang oleh Allah
akan apa yang dilihatnya".
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Aku bertanya; ”Hai guruku! Dan engkau terangkan kecintaan itu dalam
kencing?”, Beliau menjawab: ”Ya!”.
Sualu kaii As-Sirri berkata: "Jikalau aku kehendaki, aku akan berkata:
tiada akukeringkan kuliiku atas lulangku. Tiada tcrcabui tubuhku, selain
untuk mencintaiNya".
Kemudian, ia pingsan. Kepingsanan itu mtnunjukkan, bahwa itu lebih
mcnerangkan pada herasnya perasaan dan pendahuluan bagi kepingsanan.
Maka inilah kumpiilan tanda-landa cinia dan huahnya. Di anlaranya keji-
nakan hati dan ridia, sebagaimana akan ditcrangkan nanti.
Kcsimpulannya, semua kebagusan agama dan kemuliaan budi-pekerti itu
buah cinia. Apa yang tidak dibuahkan oieh kecintaan itu. maka itu m e n g i -

kuti hawa-nafsu. Dan itu termasuk budi-pekerti yang rcndah. Kadang-
kadang, ya, ia mencintai Allah, karena ihsanNya kepadanya. Dan kadang-
kadang ia mencintaiNya karena keagungan dan keelokanNya, waiau pun
IA tidak berbuai ihsan kepadanya. Dan orang-orang yang bercinta itu ti¬
dak akan keiuar dari dua bahagian ini. Karena itulah, Al-Junaid berkata:

Manusia pada mencintai Allah Ta’ala itu bersifat awam dan khusus. Ma¬
ka orang yang awam, mereka memperoleh yang demikian, dengan ma'ri-
fah mereka pada berkckalan ihsanNya dan banyak nikmai-nikmaiNya.
Maka mereka tiada menahan diri bahwa meridlainya. selain bahwa
nyedikitlah kecintaan mereka dan membanyak di ata.s kadar nikmat dan
ihsan .

m e -

Adapun orang-orang khusus, maka mereka mencapai kecintaan dengan
besarnya kadar, kudrah. ilmu. hikmah dan menunggal dengan kemilikan.
Manakala mereka telah mengetahui akan sifat-sifat-Nya yang sempurna
dan nama-namaNya yang bagus (al-asmaul-husna), niscaya mereka tiada
mencegah bahwa mencintaiNya. Karena berhaklah pada mereka akan ke¬
cintaan dengan yang demikian. Karena lA berhak bagi kecintaan dan
laupun dihilangkanNya dari mereka itu semua nikmat.
Ya. di aiiiara manusia itu ada orang yang mencintai hawa-naf.sunya dan
niusuh Allah, yaitu: Iblis. Dan serta yang demikian itu. dia meragukan
atas dirinya dengan hukum tertipu dan bodoh. Lalu ia menyangka, bahwa
la mencintai Allah 'Azza wa Jalla. Dialah orang yang telah hilang padanya
tanda-tanda itu. Atau diragukannya secara munafik, ria dan ingin dide-
ngar orang. Dan maksudnya itu segera memperoleh kcuntungan duniawi.
Dan ia melahirkan dari dirinya akan kebalikan yang demikian. Seperii
ulama-ulama jahai dan qari’-qari’ jahat. Mereka itu orang-orang yang di-
marahi oleh Allah di bumiNya.
Adalah Sahai apabila bercakap-cakap dengan seorang
kan: "Ya dausi (Hai yang dikasihi)!" (1).

w a -

m a n u s i a , m e n g a l a -

(1) Daus! itu bahasa Parsi, artmya: Yang dikasihi. Kalau bahasa Arab: Ya hobihi'." (Peny.).
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itu tidak dikasihi. Ma-Lalu dikatakan kepadanya: "Kadang-kadang orang
ka bagaimanakah engkau mengatakan itu? . - . ! .
la lalu menjawab: "Pada telinga yang mengatakan itu sebagai rahasia. la
lidak terlepas, adakalanya bahwa dia itu orang mu’min atau orang muna-
lik. Kalau dia itu mu’min. maka dia itu kekasih Allah ’Azza wa Jalla. Dan
kalau ia munafik, maka dia itu keka.sih Iblis .
Abu Turab An-Nakh-shabi mengucapkan beberapa bait syair lentang tan-
d a - t a n d a c i n t a ;

Janganlah engkau tertipu,
bagi yang dikasihi ilu mempunyai tanda-tanda.
Padanya dari hadiah kekasih ilu,
ada perantara-perantara.

Di antaranya kenikmatannya itu,
dengan berlalunya percobaannya.
Dan kegembiraannya itu,
pada setiap apa yang ia memperbuatnya.

Pencegahan daripadanya itu,
adaiah pemberian yang diterima.
Dan kemiskinan itu,
adaiah kemurahan dan kebajikan yang segera.

Di antara dalil-dalilnya itu.
bahwa engkau meiihat dari azamnya,
akan kepatuhan kekasih itu,
walau pun bersungguh-sungguh pencelanya.

Di antara dalil-dalilnya itu.
bahwa ia terlihat dengan tersenyum,

Dan hatinya padanya itu,
burung layang-layang dari kekasih.

Di antara dalil-dalilnya itu,
bahwa ia terlihat memahamkan,

perkataan orang itu,
yang padanya penanya diuntungkan.

Di antara dalil-dalilnya itu,
bahwa ia terlihat hidup daiam kesusahan,
yang memelihara dari setiap itu,
apa yang dia itu mengatakan.
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Yahya bin Ma’adz bermadah:

Di antara dalil-dalilnya itu,
bahwa engkau melihatnya berlalu cepat,
dalam dua potong pakaian itu,
pada pantai-pantai bagian darat.

Di antara dalil-dalilnya itu,
kesedihan dan ratapannya,
pada tengah fcegelapan itu.
Maka tak ada baginya yang menuelanya.

Di antara dalil-dalilnya itu,
bahwa engkau melihatnya berjalan jauh,
ke arah perjuangan itu,
dan seliap perbuatan yang tangguh.

Di antara dalil-dalilnya itu.
zuhudnya pada yang kelihalan,
dari rumah yang hina itu,
dan kenikmatan yang hilang.

Di antara dalil-dalilnya itu.
bahwa engkau melihatnya dalam ketangisan.
Bahwa melihatnya itu,
d a l a m b u r u k k e a d a a n .

Di antara dalil-dalilnya itu.
bahwa engkau melihatnya menyerahkan.
setiap urusan itu.
kepada Raja yang penuh dengan keadilan.

Di antara dalil-dalilnya itu.
bahwa engkau melihatnya dalam keadaan yang .senang.
dengan Rajanya itu.
pada setiap hukum yang diturunkan.

Di antara dalil-dalilnya itu.
teriawanya di antara manusia.
Hatinya dalam kesedihan;
seperti hati orang yang kematian.
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PENJELASAN: makna kejinakan halt dengan Allah Ta'ula.

Telah Kami sebutkan dahulu, bahwa kejinakan hati. takut dan rindu itu
adalah sebahagian dari bekas-bekas cinta. Hanya, bahwa ini adalah bekas-
bekas yang bermacam-macam. yang berbeda atas yang bercinta iiu menu-
rul pandangannya dan apa yang mcngerasinya pada waktunya itu. Apabila
telah mengeras kcpadanya penengokan dari belakanp hijah ke-ghaib-an
kepada kesudahan keelokan dan merasa kesingkaiannya datipada pene¬
ngokan kepada hakikat keagungan, niscaya membangkitlah hati kepada
mencari, terkejut dan berkobar kepadanya. Hal keadaan ini pada keierke-
julan. dinamakan: rtndu. Dan itu dengan dikaitkan kepada urusan ghaih.
Apabila telah mengeras kepadanya kegembiraan dengan kedekatan dan
penyaksian kehadiran dengan apa yang diperoieh dari al-kasyaf (penying-
kupan hijab) dan adalah pandangannya terbatas kepada penyaksian ke¬
elokan yang hadir. yang tersingkap, tiada menoleh kepada apa yang tiada
dikelahuinya kemudian. niscaya bergembiralah hati dengan apa yang di-
perhatikannya. Maka dinamakanlah kegembiraan had ini dengan; kejinak¬
a n h a d .

Kalau ada pandangannya itu kepada sifal-sifat kemuliaan, sifai i.uigh-na
{sifai ddak memerlukan kepada sesuatu), tiada mempcrdutikan dan sifat
gurisan di hati akan kcmungkinan hilang dan jauh, niscaya merasa sakiilah
hati dengan perasaan ini. Maka perasaan menyakitkan hati itu, dinama¬
kan ; t aku t .

Hal-ihwal ini mengikuli akan perhatian-perhatian tersebut. Dan perhatian-
pcrhatian itu mengikuli sebah-sebab yang dikehcndakinya. yang tidak
mungkin dihinggakan banyaknya.
Maka kejinakan hati itu artinya. lalah: kegembiraan dan kesukaan hati
dengan menyaksikan kedokan. Sehingga apabila iclah mengera.s dan ter-
lepas daripada memperhatikan apa yang ghaih daripadanya dan apa yang
berjalan kepadanya, daripada bahaya kehilangan, niscaya besarlah nik-
matnya dan iazatnya. Dan dari sini. dipandang olch sebahagian mereka, di
mana dikaiakan kepadanya; "Kngkau itu diriridukan?"
Maka ia menjawab; "Tidak!".
Bahwa kerinduan itu kepada yang ghaib. Maka apabila yang ghaib itu
telah hadir. maka kepada siapa dirindukan?
Inilah pembicaraan yang dihabisi dengan kegembiraan dengan apa yang
diperoiehnya. Tiada menoleh kepada apa yang masih ada. pada kemung-
k i n a n d a r i k e l e b i h a n k c l e m a h - l c m h u t a n .

Siapa yang mengeras atasnya, hal kejinakan hati. niscaya tidaklah keingin-
annya itu. selain pada sendirian dan kesepian. Sebagaimana diceriierakan.
bahwa Ibrahim bin Adham lurun dari gunung, lalu ditanyakan kepadanya:

“Dari mana engkau daiang?”.
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Beliau lalu mcnjawab: "Dari kejinakan hati dengan Allah".
Yang demikian ilu. karcna kejinakan hati dengan Allah iiu. mcngharus-
kan dia sclalu bcriiar hati dengan seiain Allah. Bahkan. seiiap apa yang
menghalangi dari kcsepian (al-khilwah). Maka adalah yang demikian ilu
yang terberat dari segala scsuaiu atas hati. Sebagaimana diriwayatkan.
bahwa Musa a.s. laikala Tuhan berkalam dengan dia. maka ia bcrhenii
pada suatu masa, di mana ia tidak mendengar perkataan seorang pun dari
manu.sia. melainkan ia jatuh pingsan. Karena cinta itii mengharu.skaii ke-
manisan perkataan yang dtciniai dan kemanisan menyebulkannya. Maka
kcluarlah dari hati. kemanisan yang lain dari yang diciniai.
Karena ilulah. diueapkan oleh sebahagian ahli hikmah (al-hukama') dalam
da anya: Hai Yang Menjinakkan hatiku dengan menyebuikanNya. Dan
meliarkan hatiku daripada inakhlukNya".
Allah ‘Az/a wa Jalla berfirman kepada nabi Dawud a.s.: "Adalah engkaii
bagiKu ilu dirindukan. Dengan Aku dijinakkan hati dan dengan seiain
A k u d i l i a r k a n h a t i "

Ditanyakan kepada Rabi'ah AI-'Adawiyah: "Dengan apa engkau
k e d u d u k a n i n i ? " .

Kabi'ah menjawab: "Dengan aku tinggalkan. apa yang tidak peniing hagi-
ku. Dan kejinakan hatiku dengan Tuhan Yang Malia-senantiasa".
Ahdul-wahid bin Zaid berkaia: "Aku berjalan dengan seorang pendeta.
lalu aku herlanya kepadanya: "Hai pendetal Sungguh menak)ubkan
kau oleh seorang diriV".
Pendeta itu mcnjawab: "Hai saudara! Jikalau engkau merasakan kemanis¬
an seorang diri. niscaya engkau merasa keliaran hati untuk situhran iiu
dari diri engkau sendiri. Seorang diri itu kepala ibadah".
Aku lalu bertanya; ”Hai pendeta! Apakah yang sekurane-kurangnya yang
engkau dapati pada seorang diri itu?".
Pendeta itu mcnjawab; "Kesenangan dari berkelilingnya manusia dan ke-
selamalan dari kejahatan mereka".
Aku bertanya lagi; "Hai pendeta! kapankah haniba itu merasakan kema¬
nisan kejinakan liali dengan Allah Ta'ala?".
la menjawab: 'Apabila bersihlah kasih-sayang dan iklilaslah pergaulan".
Aku lalu bertanya: "Kapankah bersihnya kasih-sayang?".
la menjawab: "Apabila iclah berkumpul cila-cita. lalu menjadi salu cila-
cita pada kciha'aian".

Schahagian hukama' berkaia: "Suatu keajaiban bagi makliluk. bagaim;
mereka mengliemiaki ganii dan Kngkau? Suatu keajaiban bagi hati. bagai-
mana hati itu jinak dengan seiain Engkau, daripada EngkaiD".
Kalati anda bertanya: A()akah tanda kejinakan hall itu? Maka kciahuiiah.
bahwa tandanya yang khas. iaiah: sempiinya dada daripada heruaul de¬
ngan makhluk, merasa gelisah dengan mereka dan rnembuta-luli dengan
kemanisan sebutan. Kalau ia bereampur-baur, maka dia iiu seperii seorang

e a p a i

e n g -

i i i a
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diri dalam jania'ah ramai, berkumpul dalam kcsepian, asing di kampung
scndiri, merasa di kampung sendiri dalam bermusafir. merasa hadir dalam
ketiadaan hadir. merasa ketiadaan hadir dalam kehadiran, bercampur-
baur dengan badan, merasa sendirian dengan hali, yang menghabiskan dc-
ngan kemanisan sebulan. Sehagaimana Ali r.a. mengalakannya pada me-
nyifatkan mereka: "Mereka itu sualu kaum. yang diserang mereka oleh
ilmii alas hakikat pekerjaan. Lain mereka mcngnrusnya dengan jiwa kc-
yakinan. Mereka merasakan Icmbul. akan apa yang dirasakan lekak-lekuk
olch orang-orang yang berbuai kerusakan. Mereka berjinakan hati dengan
apa yang dirasakan liar hati oleh orang-orang bodnh Mereka menyerlai
dunia dengan tubuh dan nyawanya tergantung dengan (empat yang ter-
tinggi. Mereka ilulah khalifah Allah di bumlNya dan yang berdakwah ke-
pada agamaNya.
Inilah makna kejinakan hati dengan Allah, inilah landanya. Dan inilah
penyaksi-penyaksinya!
Scbahagian ulama ilmu kalam (al-mutakallimin) beraiiran kepada; meng-
ingkari kejinakan hati. rindii dan cinla. Karena disangkakannya. bahwa
yang demikian ilu menunjukkan kepada ai-mvbih tpenverupaan Allah
dengan makhluk). Dan karena bodohnya. bahwa keelokan yang diperoleh-
nya dengan matahati itu lobih sempvirna duripada keelokan yang diperoleh
mala-kepala. Dan kc!<i7.atan ma'ritahnyn lebih keras kepada orang-orang
yang mempunyai hati. Di antara mereka itu. iaiah: Ahmad bin Ghalib.
yang dikenai dengan pelayan Al-Khalil bin Ahmad seorang ulama nahw
Ahmad bin (ihalil itu mcnantang Al-.liinaid, Abil-Hasan An-Nuri dan se
jama'ah orang banyak.tentang hadils cinia. rindii dan asyik. Schingga se-
bahagian mereka itu mongingkari akan ringkai ridla. la mengatakan: tidak
ada, selain sabar. Adapun ridla itu makn tidaklah dapai digambarkan.
Semua itu adalah perkaiaan yang kurang. lagi singkat. yang tidak menam-
pak dari darajat-darajat agama. sclain di atas kuliinya saja. Lalu disangka,
bahwa tidak ada. sclain untuk kulit. Bahwa segala yang dirasakan dengan
panca-indra dan setiap apa yang masuk dalam khayaian dari jalan agama
Itu kulit semala. Dan di belakangnya ilu isi yang dicari. Maka orang yang
liada sampai dari kclapu. sclain kepada kulitnya itu menyangka. bahwa
keiapa ilu kayu seluruhnya. Dan mustahil padanya dan sudah pasti ak
keluar minyaknya daripadanya. Orang itu berhalangan Akan letapi ha
langannya tidak diterima.
Ada orang yang bermadah:

Kejinakan hali dengan Allah,
tidak dijaga oleh orang yang lak ada keija.
Dan tidak dikelahiii dengan hclah.
oleh orang yang berdaya-upaya.

u .

a n
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Yang jinak hati dengan Allah,
semuanya ilu orang-orang pintar.
Semuanya niereka adalah.
para pekcrja yang bersih karena Allah.

PENJELASAN: makna herkemhang dan bersangaiaii ci/tia. yang dihasil-
kan oleh kerasnya kejinakan haii.

Ketahuilah kjranya, bahwa kejinakan hati itu. apabila bcrkckalati, nictigc-
ras dan tcguh. lidak dikacaiikan oleh kebimbangan riiidu dan tidak dikc-
ruhkgn oleh kciakucan berobah dan hijab. maka akan membiiahkan setna-
cam dari berkembang pada pcrkalaaii. perbuatan dan munajah dengan
Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada dia itu ditantangkan beniuk. Karena pa-
danya dari keberanian dan kurangnya kehehalan. Akan letapi itu mungkin
dari orang. yang diiegakkan pada darajat kejinakan hati. Dan orang yang
tidak diiegakkan pada darajat yang deinikian dan menyerupai dengan
niereka pada perbuatan dan pembicaraan. niscaya ia hinasa dengan yang
deniikian dan hanipir kepada kekufuran.
Conlohnya itu iaiah: munajah Barakh Al-Aswad. yane disuruh oleh Allah
la'ala kepada .Musa Kalimullah a.s.. supaya mcminia pada Barakh untuk
mdakukan shalal minta hujan (shalat isiisqa') bagi kaiim Bani Israil.
sudah mcreka itu mengalami musim kemarau selaina tujuh lahuii, Nabi
Musa a.s. keluar untuk mengerjakan shalat istisqa’ bagi mereka itu dalam
jania'ah tujuhpuluh ribu orang. Maka Allafi 'Azza wa Jalla menuriinkan
wahyu kepada Musa a.s.: "Bagaimana Aku terima do'a bagi tnereka dan
tclah digeiapkan kepada mcreka oleh dosanya? H:iii niereka itu keji.
Mereka berdo'a kepadaKu dengan tidak yakin. Mereka merasa aman dari
rcncanaKu. Pergiiah kepada salah seorang dari liambaKu, yang namanya;
Barakh. Kntakanlah kepadanya, supaya ia keluar kepada shalat istisqa'.
Sehingga Aku mengabulkan do'anya”.
Maka Musa a.s. nienanyakan tentang Barakh itu. Iiada yang kenal. Maka
pada suatu hari. Musa a.s. berjalan kaki pada suatu jalan besar. Tiba-tiba
seorang hamba hitani telah berada di hadapannya. Di aniara dua mata
hamba itu debu dari hekas sujud dan pada kain selimut. yang diikatkan-
nya di atas lehernya. Lain ia dikcnal oleh Musa a.s. dengan nur Allah
'Azza wu Jalla. Maka Musa a.s. ineniberi salam kepadanya dan bertanya:
"Siapa namamu'.’".
Hamba hitam ilu menjawab: "Namaku Barakh".
Musa a.s. menyambung: "Jadi engkau ini yang kami cari semenjak bebe-
rapa waklu. Keluarlah. maka bershalat istisqa'Iah untuk kami".

s e -
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Hamba hitam itu lalu keluar. Dan ia mengucapkan dalam do’anya; ’Tia-
dakah ini dari perbuatan Engkau? Tidakkah ini dan kesantunan Engkau.
Apakah yang nyata bagi Engkau? Adakah kurang kepada Engkau mata
air Engkau? Ataukah angin itu melawan daripada mentha’ati Engkau?
Atauk̂ telah habis apa yang pada Engkau? Ataukah bersangatan kema-
rahan Engkau atas orang-orang yang berdosa? Tidakkah Engkau itu Ma-
hapengampun? Sebelum diciptakan orang-orang yang berbuat kesalahan,
telah Engkau ciptakan rahmat dan Engkau suruh dengan kasih-sayang.
Ataukah Engkau perlihatkan kepada kami, bahwa Engkau enggan? Atau-
kah Engkau takut akan luput waktu, lalu Engkau segerakan dengansik-
s a a n ? ” .

Berkata yang meriwayatkan: "Maka senanliasalah Barakh itu pada tem-
patnya. Sehingga basahlah kaum Bani Israil itu dengan titik-titik hujan.
Dan Allah Ta’ala menumbuhkan rumput dalam setengah hari. Sehingga
datanglah kenderaan”.
Berkata yang meriwayatkan: ”Maka kembalilah Barakh. Lalu ia diterima
oleh Musa a.s. Barakh bertanya: ’’Bagaimana engkau melihat. ketika aku
bertengkar dengan Tuhanku? Bagaimana la menginshatkan aku?”.
Lalu Musa a.s. bermaksud mengajarinya. Maka Allah Ta’ala menurunkan
wahyu kepadanya: "Bahwa Barakh mcnfertawakan Aku setiap hari tiga
k a l i ” .

Dari AI-Hasan. yang mengatakan: "Telah terbakar rumah-rumah dari
bambu di Basrah. Maka tinggallah di tengah-tengah rumah-rumah yang
terbakar itu, sebuah rumah yang tidak terbakar. Abu Musa pada ketika
itu yang menjadi amir Basrah. Maka diberitahukan kepada Abu Musa de¬
ngan yang demikian. Beliau mengirim seorang utusan menemui yang pu-
nya rumah bambu yang tidak terbakar itu”.
AI-Hasan meneruskan riwayatnya; "Utusan itu membawa seorang tua
(syaikh) kepada amir. Lalu amir bertanya; ”Ya syaikh! Apa kabar, ru-
m a h m u i t u t i d a k t e r b a k a r ? ” .

Orang tua itu menjawab: "Bahwa aku bersumpah kepada Tuhanku ’Azza
wa Jalla, bahwa IA tidak membakarnya".
Abu Musa r.a. lalu mengatakan; "Bahwa aku mendengar Rasuiullah
s . a . w. b e r s a b d a ;

»J^ J ' K■

' - ^ i

(Yakuunu fii ummatii qaumun, sya-'atsatun ru-uusuhum, danisatun tsi-
yaabuhum lau-aqsamuu-’alal-laahi la-abarra-hum).
Artinya: "Ada pada ummatku suatu kaum, yang kusut-musut rambut
mereka, yang kotor kain mereka. Jikalau mereka bersumpah kepada Al-

\
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lah. niscaya Allah memberi kcbajikan kepada mereka". (1).
Al-Hasan mencruskan riwayatnya: "Telah terjadi kcbakaran di Basrah.
Laiu datang Abu 'Ubaidah Al-Khawwash. Beliau mdangkahi api itu. Ma-
ka amir Basrah bcrkata kepadanya: "Aku lihat, bahwa engkau tidak ter-
bakar dengan api'’.
Abu Ubaidah Al-Khawwash menjawab: "Bahwa aku bersumpah kepada
luhanku Azza wa Jalla, bahwa lA tidak membakarkan aku dengan api".
Amir iiu mcnjawab: "Ber'azamlah kepada api. bahwa ia padam".
Al-Hasan mencruskan riwayatnya: "Lalu Abu 'Ubaidah Al-Khawwash
ber’azam kepada api itu. Maka api itu pun padam".
Adalah Abu Mafash An-Naisaburi (guru dari Al-Junaid) pada suatu hari
bcrjalan kaki. Lalu seorang hilam yang leinah akal menghadapinya. Maka
Abu Hafash berianya kepadanya: "Apakah vang mcnimpa engkau?".
Orang hitam itu mcnjawab: "Telah hilang kcledaiku. Dan aku tidak mem-
piinyai kelcdai yang lain".
Kata yang empunya riwayai: "Abu llafash lalu berhenii dan berdo'a:
Ocmi kcmuliaan Kngkau! Aku liada akan melangkah dengan suatu lang-

kah pun. scbeliini F.ngkau kembalikan kepadanya kcicdainva".
Kata yang empunya riwayat: "Maka tampaklah kckdainya pada waklu
Itu. Dan Abu Mafash r.a. mencruskan perjalanannya".
Maka ini dan contoh-contoh yang scperti ini. bcriaku hagi orane-orang
yang mcmpunyai kcjinakan hati. Dan tidaklah hagi orang lain, bahwa
menyerupai dengan mereka.
Al-Junaid r.a, herkala: ‘’Orang-orang yang bcrjinakan hati itu mengaia-
kan dalam pcmbicaraan mereka dan iiiunajah mereka dalam khilwahnya
(kcsepiannya). akan. hal-hal yang dapat mengkufurkan pada orang awam".
Pada suatu kali .Al-Junaid bcrkata: "Jikalau didengar oleh orang awam.
niscaya mereka mcngkufurkannya. Mereka mcmpcrolch kclebihan pada
hal-ihwal mereka dengan yang demikian. Dan itu mungkin dari mereka
dan layak dengan mereka".
Kcj^ada yang demikianlah, seorang penyair mcngisyaralkan:

Suatu kaum. yang leriarik mereka.
kepada bersenda-giiraii dengan luannya.-
Hamba itu bersenda-gurau.
menurul kadar penghiilunya.

Mereka menyombong dengan meiihainya,
dari orang lain kepadanya.
Haj hLisan. mereka melihatnya.
dalam kemuliaan apa yang disombonginya!

(M Dirawikan Ihnu Ahjd-Dun-ya dal;im kiiab *'AJ-Auhya*'. F.ida hadits mi ada yang icrpu*
Tus i^nadnya :ida yanu udak dikciHhui.
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memandang jauh dari kebenaran. bahwa senangnya kepada
hamba dengan apa yang ia marah kepada orang lam, manakala berbeda
kedudukan kednanya. Dalam Al-Qur-an
kepada pengertian-pengertian ini, jikalau diperhatikan dan dipahami. Se-

k̂isLh dalam Al-Our-an itu permgatan-penngatan bag. orang-orang
yang mempunvai mala hati dan mata kepala. Seh.ngga mereka mel.ha
kcpadanya dengan penuh i-iibar. Bahwa itu pada oranĝ rang yang tut,pudengan Linva, adalah merupakan ceritera-ccntcra pada malain han.
PerLiaan kissah. ialah kissah Adam a.s. dan
melihat keduanya itu bersekutu pada nama maks.at dan perseUsihan. Kê
mud,an. keduanya berlainan pada pilihan dan keteipehharaan. Adapun

dari rahmatNya. Dan d.katakan, bahwa Iblis itu
a.s. maka dikatakan

Ttdaklah anda

m u a

Iblis maka ia putus asa . . ^
termasuk yang dijauhkan dari Tuhan. Adapun Adam
mengena.nya:

(Wa-'ashaa-aadamu rabba-hu fa ghawaa, esum-maj-tabaa-hu rabbu-hu fa
laaba-’alaihi wa hadaa). ,

Adam tidak mematuhi perintah Tuhannya. karena itu sesat
dioilih laei oleh Tuhannya dan ditenmaNya

122.

Artinya: "Dan
jalannya. Kemudian itu, dia
kembali sena diberiNya petunjuk". S. Tha Ha, ayat 121
Allah Ta-ala mencela NabiNya s.a.w. pada memahngkan muka dan seo-

hamba dan menghadapkan maka pada hamba yang lam. Pada hal
beribadah. Akan tetapi, pada waktu itu juga ke-

r a n g

keduanya itu sama pada
duanya berbeda. Allah Ta'ala berfirman:

/

V - N - ^

aa. wa huwa yakh-syaa. fa-anta- anhu talah-(Wa-ammaa man jaa-aka yas-'
haa).
Artinya: ”Dan orang yang _ . ^
takut (kepada Allah). Adakah engkau melengah kepadanya.'
ayat 8-9-10.
Allah Ta’ala berfirman pada ayat yang lam:

datang bersegera kepada engkau. Dan dia itu
?■' . S. 'Abasa,
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(Ammaa nianis-tagh-naa, fa-anta lahu tashacl-daa).
Artinya: ’’Adapun yang merasa
dap kepadanya”. S. 'Abasa, ayat 5-6.
Seperli demikian juga, disuruhNya Nabi s.a.w. dengan duduk bcrsama
sualu golongan. Allah 'Azza wa Jaila bcrfirman:

dirinya serba cukup. Maka engkau berha-

(Wa-idzaa jaa-akal-ladziina yu'-minuu-na bi-aayaa-tinaa, fa qul saiaamim-
'alaikutn).

Artinya: ’’Apabila orang-orang yang berimari kepada ayat-ayat Kami ilu
datang kepada engkau. maka ucapkanlah: Satam (bahagia) untuk kaniu”
S. Al-An'am, ayat 54.
Dan disuruhNya Nabi s.a.w. memalingkaii muka dari selain mereka. Allah
Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

* \ N -

(Wa-idzaa
’anhum).

Artinya: "Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-
olokkan ayat-ayat Kami,maka hendaklah engkau menghindar dari mere¬
ka”. S. Al-An’am, ayat 68.
Sehingga Allah Ta'ala berfirman:

r a - a i i a l - l a d z i i n a yakhuu-dluuna fii-aayaa-linaa-fa-a'-ridi-

.V / O I *

(Fa laa taq-’ud ba'-dadz-dzikraa ma-’al-qaumidh-dhaali-miina).
Artinya: "Maka janganlah engkau terus duduk .sesudah teringal itu, ber-
sama-.sama kaum yang dhalim”. S. Al-An'am, ayat 68.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

o

(Wash-bir nafsaka ma-’al-iadzii-na yad-’uuna rabbahum bil-ghadaa-ti wal-
’asyiy-yi).
Artinya: "Dan tahanlah hati engkau bersama orang-orang yang menyeru
Tuhannya di waktu pagi dan senja”. S. Al-Kahfi, ayat 28.
Maka demikianlah berkembang dan bersangatan cinta itu mungkin dari
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sebahagian hamba. tidak dari sebahagian yang lain. Maka di antara ber-
kembangnya kejinakan hati iiu ucapan Musa a.s.;

o y / P T <

^60-i>y-Vi 'oj^'
(In hiya il-laa fitna-tuka, ludlil-lu bihaa man tasyaa-u wa tahdii man
lasyaa-u).
Ariinya: ”Hal itu adalah ujian Engkau, akan menyesaikan siapa yang
Engkau kehendaki dan memberi petunjuk akan siapa yang Engkau kehen-
daki”. S. Al-A'raf. ayat 155.
Dan ucapan Musa pada memberi alasan dan halangan. tatkala dikatakan
kepadanya: "Pergilah kepada Fir-un". Lalu ia berkata:

'ri''-

(Wa lahum-’alayya dzan-bun).
Arlinya: "Dan aku berdosa kepada mereka". S. Asy-Syu-’ara’, ayat 14.
Dan ucapannya:

V o

y y ' v “

(!nnii-akhaa-fu an-yukadz-dzibuu-ni. wa yadlii-qu shad-rii wa laa yan-
thaliqu lisaanii).
Artinya; "Sesungguhnya aku takut, bahwa mereka nanti akan mendusta-
kan daku. Dadaku sempit dan lidahku tidak lancar berkata-kata (kelu)”.
S. Asy-Syu-'ara’, ayat 12 -13.
Dan ucapannya;

t i l

(Inna-naa nakhaa-fu an yaf-rutha-’alai-naa-au an-yath-ghaa).
Artinya: "Bahwa kami takut, dia lerlebih dahulu bersedia menantang
kami atau dia melakukan kekejaman di luar biasa". S. Tha Ha. ayat 45.
Ini dari bukan Musa a.s. dari jahatnya adab sopan santun. Karena orang

ditempatkan pada darajat kejinakan hati itu berlemah-lembut dany a n g

menanggung akibatnya. Dan tidak dipertanggungkan akibatnya kepada
Yunus a.s. akan apa yang kurang dari ini. Karena ia ditempatkan pada
darajat ditangkap dan takut. Lalu ia disiksakan dengan penahanan dalam
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perut ikan besar, dalam kcgelapan liga (1). Dan clia clipanggil kepada hari
k i a m a l :

‘ l ^

(Lau laa-an tadaa-rakahu ni’-matun min rabbi-hi la nubi-dza bil-’araa-i wa
huwa madz-muumun).

Artinya: "Kalau tiadalah kurnia Tuhan sampai kepadanya. sudah tentu
dia dilemparkan ke tanah yang Jandus, scdang dia lerceia”. S. Al-Oa!am,
ayat 49.
Kata Al-Hasan. bahwa pcrkataan al-'araa-i (pada ayai ini), yaitu; hari
kiamat. Nabi kila s.a.w. dilarang mengikutinya. Dan dikatakan kepada¬
n y a :

(Fa.sh-bir li-hukmi rabbi-ka wa laa takun ka-shaahi-bil-huuii, idz naadaa
wa huwa mak-dhuumun).

Artinya: ”Maka bcrsabarlah atas hukum Tuhan engkau dan janganiah
engkau seperti orang yang mcnjadi tcman ikan, ketika dia mcnycrbu dan
dia itu dalam duka-ncstapa". S. Al-Qalam. ayai 48.
Perbedaan-perbedaan ini. sebahagian daripadanya karcna perbcdaan kea-
daan dan tingkat. Dan sebahagiannya, karcna apa yang tclah dahulu pada
azali, dari kelebihan satu sama Iain dan kclebih-kurangan pada pcmbaha-
gian di antara hamba-hamba. Allah Ta'ala bcrfirman:

^ y '■

(Wa la qad fadl-dlal-naa ba’-dlan-nabiy-yiina-’alaa ba'-dlin).
Artinya: "Dan sesungguhnya lelah Kami lebihkan sebahagian nabi-nabi
dari sebahagian (yang lain)”. S. Al-Isra’, ayat 55.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

! j y ^ ‘ y

^ o *yOX' - ' -■ -

(Min-hum man kalla-mal-laahu wa rafa-’a ba’-dlahum darajaa-tin).
Artinya: "Di antaranya ada yang berkata-kata dcngan Allah dan setengah-

(1) Ktgehpan liga ilu, yailu: gelap dalam pcrui Ikan. gelap lau( dan malam.
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nya Kami tinggikan beberapa darajat (tingkat)”. S. Al-Baqarah, ayat 253.
Adalah Isa a.s. termasuk sebahagian dari nabi-nabi yang utama. Dan ka-
rena kesangalan cintanya, ia mengucapkan salam kepada dirinya. la me-
ngucapkan:

r r

(Wa-ssalaa-mu-’alay-ya yauma wulid-tu wa yauma amuu-tu wa yauma uh-
’atsu hay-yan).
Artinya: "Dan kebahagiaan untuk aku, di hari aku dilahirkan dan di hari
aku wafat dan di hari aku dibangunkan hidup kembali”. S. Maryam, ayat
33.

Ini adalah berkembang daripadanya. tatkala ia menyaksikan dari kelemah-
lembutan pada darajat kejinakan hati.
Adapun Yahya bin Zakaria a.s. maka dia ditempatkan pada kedudukan
takut dan malu. Maka ia tidak berbicara. sampai ia dipujikan oleh Khaliq-
nya. Al lah Ta'ala berfirman:

(Wa salaa-mun-’alaihi),
Artinya: "Dan kesejahteraan untuk dia". S. Maryam, ayat 15.
Perhatikanlah. bagaimana dipertanggungkan bagi saudara-saudara Yusuf,
akan apa yang dipurbuat mereka dengan Yusuf.
Sebahagian ulania berkata: "Telah aku hitung dari peimuiaan firman Al¬
l a h T a ' a l a :

" y ' '

(Idz qaa-luu la yuusu-fu wa-akhuu-hu-ahabbu ilaa-abiinaa minnaa).
Artinya: "Kctika mereka mengatakan: Sesungguhnya Yusuf dan saudara-
nya lebih dicintai bapak kila dari kita". S. Yusuf, ayat 8, sampai ke kepa¬

da duapuluh ayat daripada pemberitaan Allah Ta'ala, dan zuhudnya me¬
reka padanya, maka terdapat lebih empatpuluh kesalahan. Sebahagian
daripadanya lebih besar dari sebahagian yang lain. Kadang-kadang ber-
kumpul pada satu kalimat, tiga dan empat kesalahan. Maka diampimkan
dan dima'afkan mereka daripadanya. Dan tidak ditanggung oleh 'Uziiir
bin Syarukha pada suatu ma.salah, yang ia lanyakan daripadanya tentang
qadar (taqdir). Sehingga dikataknn. bahwa dia dihapuskan dari biiku ke-
n a b i a n .

Seperti demikian Juga adalah Bal'am bin Ba’ura sebahagian dari ulama
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besar. Maka ia makan dunia dcngan agama. Lalu tidak dipertanggungkan
yang demikian kepadanya.
Adalah Ashif bin Barkhaya termasuk orang yang berlebih-lebihan. Ke-
maksiatannya adalah pada anggota badannya. Maka dima’afkan daripada-
nya .

Dirawikan bahwa Allah Ta’ala mewahyukan kepada nabi Sulaiman a.s.:
”Hai kepala orang-orang yang 'abid! Hai putera hujjah orang-orang yang
zuhud! Sampai berapa putera bibikmu Ashif berbuat maksiat kepadaKu?
Aku berbuat santunan kepadanya sekali demi sekali. Maka demi kemulia-
anKu dan keagunganKu! Sesungguhnya kalau Aku ambil dia sebagai suatu
kecenderungan dari kecenderungan-kecenderunganKu kepadanya, niscaya
Aku tinggalkan dia menjadi siksaan bagi orang yang bersama dia dan con-
toh bagi orang yang kemudiannya".
Tatkala Ashif masuk ke tcmpal nabi Sulaiman a.s. lalu beliau menerang-
kan kepada Ashif, apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya.
Maka Ashif itu lalu keluar, sehingga ia naik ke atas pa.sir tebal. Kemudi-
an, ia mengangkatkan kepalanya dan dua langannya ke iangit. Dan ber-
do’a; ’Tuhanku, Penghuluku! Engkau, Engkau! Aku, aku. Maka bagai-
mana aku bertobat, jikalau Engkau tidak menerima lobatku. Bagaimana
aku menjaga diri dari kcsalahan, jikalau Engkau tidak memeliharakan
a k u , u n t u k a k u k e m b a l i " .

Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya: "Benar engkau, hai
Ashif! Engkau. engkau! Aku,aku. Aku menerima tobat. Engkau telah
bertobat kepada diri engkau. Aku Maha Penerima tobat, lagi Maha Pe-
ngasih”.
Ini pembicaraan yang menunjukkan kesangalan cinta kepadaNya, lari da-
ripadaNya kepadaNya dan memandang dengan Dia kepada Dia.
Pada suatu berita, bahwa Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada seo-
rang hamba, yang didapaiiNya kembali, sesudah hamba itu hampir binasa:
"Berapakah dosa yang engkau hadapkan kepadaKu, yang telah Aku am-
punkan bagi engkau, yang telah binasa salah satu dari umal-umat dahulu
dengan dosa itu?".
Maka inilah sunnah Allah Ta'ala pada hamba-hambaNya dengan mengur-
niakan kelebihan, mcndahulukan dan mengemudiankan, atas apa, yang
telah dahulu dengan dia kehendak azali. Dan kisah-kisah ini telah datang
dalam Al-Qur-an, supaya dengan yang demikian, diketahui sunnah Allah
pada hamba-hambaNya yang telah berlalu sebelumnya. Maka tidak ada
dalam Al-Qur-an suatu pun, melainkan adalah peiunjuk dan cahaya dan
perkenalan daripada Allah Ta'ala kepada makhlukNya. Sekali dipcrkcnal-
kan kepada mcrcka dengan peng-qudus-an. Ia berfirman:

, A b N - a I p - '
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(Qul huwal-laahu ahadun. Allaa-hush-shamadu, lam yalid wa lam yulad,
wa lam yakun lahuu kufuwan ahadun).
Artinya: "Katakan: Allah itu Maha Esa. Allah itu tempat meminta. la
tiada beranak dan tiada diperanakkan. Dan tiada seorangpun yang serupa
dengan Dia”. S. Al-lkh-lash.
Sekali diperkenalkan kepada mereka dengan sifat-sifat keagunganNya. la
b e r fi r m a n :

> A \

(Al-malikul-qudduu-sus-salaamul-mu'minul-muhai-minul-’azii-zul-jabbaa-
ni l -mutakab-b in i ) .

Artinya: "Dia Raja, Maha Suci, Pembawa Keselamatan, Pemelihara Kea-
manan, Penjaga segala sesuatu. Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha
Besar”. S. Al-Hasyr, ayat 23.
Dan sekali diperkenalkan kepada mereka pada perbuatan-perbuatanNya
yang ditakuti dan yang diharapkan. Maka la membaca kepada mereka
sunnahNya mengenai musuh-musuhNya dan mengenai nabi-nabiNya. la
b e r fi r m a n :

(A lam tara kaifa fa-’ala rabbuka bi-’aadin, irama dzaa-til-’imaadi).
Artinya: "Tiadakah engkau perhatikan, bagaimana Tuhan engkau bertin-
dak terhadap ’Aad. (Penduduk) Iram, yang mempunyai gedung-gedung
yang tinggi”. S. Al-Fajr. ayat 6-7.
D a n fi r m a n A l l a h Ta ’ a l a :

(A lam tara kaifa fa-’ala rabbuka bi-ash-haabil-fiili).
Artinya: "Tidakkah engkau perhatikan, bagaimana Tuhan engkau berbuat
terhadap orang-orang yang bergajah?’’. S. Al-Fil, ayat 1.
Al-Qur-an itu tidak melampaui akan tiga bahagian ini. Yaitu: petunjuk
kepada ma’rifah akan dzat Allah dan meng-qudus-kanNya atau ma’rifah
akan sifat-sifat dan nama-naraaNya atau ma’rifah akan perbuatan-perbuat¬
anNya dan sunnahNya serta hamba-hambaNya. Telah melengkapilah surat
Al-Ikh-lash kepada salah satu dari tiga perkara tersebut, yaitu: peng-
qudus-an. Maka Rasulullah s.a.w. mengadakan perbandingan surat Al-
Ikh-lash itu dengan sepertiga Al-Qur-an. Beliau s.a.w. bersabda:

- i / <■^ !
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Y * A " <nNh ' k - ' < . ” ' '
/

(Man qara-a suura-tal-ikh-laashi fa qad qara-a tsulu-tsal-qur-aani).
Artinya: "Barangsiapa membaca Surat Al-Ikh-Iash maka sesungguhnya ia
telah membaca sepertiga Al-Qur-an”. (1),
Karena kesudahan al-laqdis (peng-qudus-art), ialah bahwa uda dia ilu satu
dalam tiga perkara.
1. Tidaklah yang basil dan mereka itu. orang yang scbanding dan serupa

dengan dia. Dan ditunjukkan kepada yang demikian oleh firmanNya:

(Lam yalid).
Artinya: la liada beranak.

2. Tidaklah dia itu basil dari orang yang sebanding dan serupa dengan
dia. Dan ditunjukkan kepada yang demikian oleh firmanNya:

/

■_?
(Wa lam yuulad).
Artinya: Dan liada diperanakkan.

3. Tidaklah dia itu pada tingkatnya dan tidaklah orang yang seperti dia itu
pokok (asal) dan cabang baginya. Dan ditunjukkan kepada yang de¬
mikian oleh firmanNya:

(Wa lam yakun lahuu kufuwan ahadun).
Artinya; Dan liada seorang pun yang serupa dengan Dia.
Dan semuanya itu dikumpulkan oleh firmanNya:

^ ’ ' t \ V

(Qul huwal-laahu ahadun).
Artinya: Katakan: Allah itu Maha Esa.
Dan keseluruhannya itu adalah penguraian akan ucapan:

(1). Dirawikan Ahmad dari Ubai bin Ka'ab dengan Lsnad shahih. Dan dirawikan pula oleh
Ai-Bukhari dan Muslim pada isnad yang lain.
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(Laa ilaha il-lallaah).
Artinya; Tiada Tuhan yang disembah, selain Allah.
Maka inilah rahasia-rahasia AI-Qur-an, Dan tiada berkesudahan contoh-
contoh rahasia ini dalam Al-Qur-an. Tiada yang basah dan yang kering,
melainkan ada dalam Kiiah yang terang {!)!
Karena yang demikianlah, Ibnu Mas’ud r.a. berkata; "Mereka menyi-
narkan Al-Qur-an dan mencari yang ganjil-ganjil di dalamnya. Maka pa-
danya itu ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang yang kemudian .
Benarlah seperti yang dikatakannya itu. Dan tidak akan dikctahui. selain
oleh orang yang lama memperhatikan pada masing-masing kalimat-Nya.
Lalu diuianginya dan bersih pahamnya.
Sehingga disaksikan bagi yang demikian itu oleh setiap kalimat daripada-
nya, bahwa dia itu kalam (firman) Yang Maha Gagah. Yang Maha Per-
kasa, Yang Mempunyai, Yang Maha Kuasa. Dan keluar dari batas ke-
sanggupan manusia.
Kebanyakan surat-surat Ai-Qur-an itu dia'rahkan dalam lipatan kisah-kisah
dan ceritera-ceritera. Maka hendaklah engkau itu bersungguh-sungguh
memahaminyal Supaya lersingkaplah bagi engkau yang ajaib-ajaib di da¬
lamnya, yang tiada dilecehkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang dihi-
asi, yang keluar daripadanya.
Maka inilah yang kami kehendaki menyebutkannya dari makna kejinakan
hall dan perkembangan yang menjadi buahnya dan penjelasan berlebih-
kurangnya hamba-hamba Allah padanya.
Allah Subhanahu wa Ta’ala Yang Maha Tahu.

URAIAN: tentang makna ridla (senang) dengan qadla Allah Ta’ala dan
hakikatnya. Dan apa yang tersebul dalam Agama tentang ke-
lebihannya.

Ketahuilah kiranya, bahwa ridla itu salah satu dari buah (hasil) kecintaan.
Dan itu termasuk dari yang tertinggi darajat orang-orang al-muqarrabin.
Dan hakikatnya itu kabur pada kebanyakan orang. Dan apa yang masuk
kepadanya, dari penyerupaan dan ketidak-jelasan itu tiada tersingkap,
selain bagi orang yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta’ala ilmu penta'-
wilan. Dan dianugerahkanNya pemahaman dan pengertian dalam Agama.
Telah ditantang oleh orang-orang yang menantang, akan penggambaran
ridla, dengan apa yang menyalahi dengan hawa-nafsu. Kemudian mereka
itu berkata: ’’Jikalau ridla itu mungkin dengan setiap sesuatu, karena dia

(t) Sesuai dengan ayai 59. sural AI-An-’am.
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tiu perbuatan Allah, maka sayogialah bahwa diridlai dengan kufur dan
perbuatan-perbuatan maksiat. Tertipulah dengan yang demikian itu suatu
kaum. Lalu mereka melihat ke-ridia-an dengan perbuatan zalim dan fasik.
Dan meninggalkan tantangan dan perlawanan itu termasuk sebahagian
dari pintu penyerahan bagi qadia Allah Ta’ala. Jikalau lersingkaplah ..
gala rahasia ini. bagi orang yang menyingkaikan kepada mendengar zahi-
riyah syara’ saja, niscaya Rasulullah s.a.w. tiada mendo'akan bagi Ibnu
Abbas, di mana beliau berdo’a;

s e -

(Aliaa-humma faq-qih-hu fid-diini wa ’allim-hui-ta’-wiila).
Artinya: Ya Allah Tuhanku! Anugerahilah kepadanya pengertian dalam
Agama dan ajarilah dia pen-la’wil-an” (1).
Maka marilah kami mulai dengan penjelasan keutamaan ridla. Kemudian.
dengan ccritera-ceritera keadaan orang-orang yang ridla, Kemudian. kami
sebutkan hakikat ridla dan cara penggambarannya. pada apa yang menya-
lahi dengan hawa-nafsu. Kemudian, kami sebutkan, apa yang disangkakan
bahwa dia itu dari kesempurnaan ridla. pada hal tidaklah dia dari kesem-
purnaan ridla. Seperti; meninggalkan berdo’a dan berdiam diri atas perbu-
alan-perbuaian maksiat.

PENJELASAN: keutamaan ridla.

Adapun dari ayal-ayat. maka yailu firman Allah Ta’ala:

T.S-

(Radli-yal-laahu-’anhum wa radluu-’anhu).
Artinya: "Allah merasa senang (ridla) kepada mereka dan mereka
senang kepada Allah”. S. Al-Bayyinah, ayat 8.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n :

m e r a s a

(Hal jazaa-ul-ihsaa-ni illal-ihsaa-nu).

(1) Disepakali Al-Bukharidan Muslim, selain kaia-kaia: wa 'allim-hui-ia'wiUa. Dan ini (yang
lambahan itu) dirawikan Ahmad.
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Artinya: Balasan perbuatan baik. (iada lain dari kebaikan juga”. S. Ar-
Rahman, ayai 60.
Kesudahan perbuatan baik (al-ihsan), ialah ridla Allah akan hambaNya.
Yaitu: pahala ridla hamba kepada Allah Ta'ala. Allah Ta’ala berfirman:

(Wa masaa-kina thay-yibatan fii jan-naati-’ad-nin wa ridl-waanun minai-
laahi akbaru).
Artinya; "Tempal diam yang bagus dalam sorga 'Adnin dan ke-ridla-an
Allah lebih besar (dari semua)". S. Ai-Taubah, ayat 12.
Sesungguhnya Allah meninggikan ridla di alas sorga ’Adnin, sebagaimana
la meninggikan berdzikir kepadaNya di atas shalat, di mana la berfirman:

(In-nash-shalaata tanhaa-'anil-fah-syaa-i wal munkari, wa la dzikrul-laahi

akbaru).
Artinya: ’’Sesungguhnya shalat itu mencegah dan (mengerjakan) perbual-
an keji dan perbuatan munkar. Sesungguhnya mengingaii (dzikir) akan

Allah itu amat besar manfa'atnya". S. AI-'Ankabut, ayat 45.
Sebagaimana bermusyahadah (penyaksian) akan yang diingat (di-dzikir-
kan) dalam shalat itu lebih besar manfa'atnya dari shalat, maka ke-ridla-
an Tuhan yang empunya sorga itu lebih tinggi dari sorga. Br.hkan iiuiah
yang menjadi kesudahan yang dicari oleh pcnduduk-penduduk sorga.
Tersebut pada hadits:

^ ! "/f. - 1 - I . - C

(Innal-laaha ta-’aalaa yatajal-laa lil-mu'-miniina fa yaquulu; saluu-nii fa
yaquu-luuna: ridlaa-ka).
Artinya; "Bahwa Allah Ta'ala itu lajaUi (menampak) bagi orang-orang
yang beriman. Maka la berfirman: "Mintalah kepadaKul". Lalu mereka
itu berdo’a: ”Ridla-Mu!’ ' (1).

Maka perminiaan mereka itu ridla sesudah memandang akan penghabisan
p e n g u t a m a a n .

Ada pun ridla hamba, maka akan kami sebutkan hakikatnya.
Ridla Allah Ta'ala akan hamba. maka dengan makna yang lain itu men-

(1) Dirawikan Al-Baizar dan Aih-Thabrani dan Ana», dengan sanad lunak.
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dekati dari yang kami sebutkan tentang kecintaan Allah akan hamba. Dan
tidak boleh disingkapkan dari hakikatnya. Karena pendeklah pemahaman
makhluk daripada mengetahuinya. Siapa yang kuat padanya, maka ia ber-
diri scndiri (merdeka) dengan mengetahuinya dari dirinya sendiri.
Pendeknya, tiadalah darajat lagi, di atas memandang kepadaNya. Sesung-
guhnya mereka meminta pada-Nya ridla. Karena ridla itu sebab terus-me-
nerusnya memandang (memperhatikan). Seakan-akan mereka melihatNya
penghabisan dari penghabisan-penghabisan dan yang terjauh dari segala
cita-cita, bagi apa, yang mereka peroleh dengan kenikmatan memandang.
Tatkala mereka disuruh meminta, maka mereka tiada meminta, selain dari
ke-terus-menerus-annya. Dan mereka tahu, bahwa ridla itu adalah sebab
bagi terus-menerusnya terangkat hijab (dinding).
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

y ! y I y o ' ' i y

Ov/'' /O hy''

(Wa iadai-naa mazii-dun).
Artinya: ”Dan di sisi Kami masih ada tambahannya”. S. Qaf, ayat 35.
Kata sebahagian ahli tafsir: ”Akan datang penduduk sorga pada waktu
yang masih ada tambahannya, dengan tiga macam hadlah dari Tuhan Se-
m e s t a A l a m ;

Pertama: hadiah daripada Allah Ta’ala, yang tidak ada contohnya pada
sisi mereka dalam sorga. Maka yang demikian itu firmanNYA Yang Ma-
hatinggi;

u -

(Fa laa ta’-lamu nafsun maa ukh-fi-ya lahum min qur-rati-a-’yunin).
Artinya: "Seorang pun tiada mengetahui cahaya mata yang disembunyikan
untuk mereka”. S. As-Sajadah, ayat 17.
Kedua: sejahtera (salam) kepada mereka dari Tuhan mereka. Maka yang
demikian itu menambahkan kelebihan kepada petunjuk (hidayah). Yaitu
fi r m a n A l l a h Ta ’ a l a :

(Salaa-mun, qaulan min rabbir-rahiimin).
Artinya: ’’Damai! (Sejahtera!) Perkataan (penghormatan) diterimanya
dari Tuhan Yang Maha Pemurah”. S. Ya Sin, ayat 58.
Ketiga: berfirman Allah Ta’ala: ’’Bahwa Aku itu ridla kepada kamu.
Maka adalah yang demikian itu lebih utama dari hadiah dan penyerahan
s e s u a t u ” .
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Maka yang demikian itu firmannya Allah Ta'ala:

■

IWa ridl-waanun minal-laahi-akbaru).

Artinya: "Dan ke-ridla-an Allah lebih besar (dari semua)” S. Al-Taubah.
ayat 72.
Artinya; dari kenikmalan yang berada mereka di dalamnya. Maka inilah
k e l e b i h a n k e - r i d l a - a n A l l a h Ta ’ a l a . D a n i t u a d a l a h b u a h k e - r i d l a - a n h a m -

b a .

Adapun dari hadils-hadits, maka dirawikan bahwa Nabi s.a.w. bertanya
kepada segolongan dari shahabat-shahabatnya:

(Maa-antum?).
Artinya: "Siapakah kamu?”.
Mereka lalu menjawab: "Orang yang beriman (Orang mu'min)".
Nabi s.a.w. bertanya lagi: ’’Apakah tanda ke-iman-anmu?”.

Mereka lalu menjawab: "Kami sabar atas percobaan, kami syukur ketika
keluasan hidup dan kami ridla atas kejadian-kejadian dengan qadla (hu-
kum) Allah Ta'ala”.
Nabi s.a.w. lalu menjawab: "Demi Yang Empunya Ka’bah! Benar orang
yang beriman” (1).
Tersebut pada hadits lain, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

y ! ^

\
o

(Hukamaa-u-’u!amaa-u kaaduu min fiq-hihim an yakuu-nuu an-bi-yaa-a).
Artinya; "Orang yang ahli hikmat, yang berilmu itu mendekatilah dari-
pada kepahaman mereka, bahwa adalah mereka itu nabi" (2).
Tersebut pada hadits:

/

(Thuu-baa li man hudi-ya lil-islaa-mi wa kaana riz-quhu kafaa-fan wa
radli-ya bihi).
Artinya: "Berbahagialah orang yang memperoleh petunjuk kepada Islam,
adalah rezekinya mencukupi daripada meminta pada orang dan ia ridla

(1) Telah diterangican duiii pada "Klab Ilmij".
(2) Telah diterangkan juga dulu pada "Klab Ilmu".
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dengan yang demikian”. (1).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

(Man radli-ya minal-laahi ta-'aalaa bil-qaliili iniiiar-riz-qi radli-yal-laahu ta-
'aalaa minhu bil-qaliili minal-’amali).
Artinya: "Siapa yang ridia kepada Allah Ta'ala dengan sedikii clari rezeki,
niscaya Allah Ta’ala ridia kepadanya dengan sedikit dari amal”. (2).
Nabi s.a.w, bersabda pula;

(Idzaa-ahab-bal-laahu ta-‘aalaa-'abdanib-ta!aa-hii fa-in shabaraj-tabaa-hii
fa-in radli-yash-thafaa-hu).
Artinya; "Apabila Allah Ta’ala mencintai seorang hamba. niscaya dicobai-
Nya. Kalau orang ilu sabar, niscaya dipilihNya. Dan kalau ia ridia. nisca¬
ya menjadi orang pilihanNya" (3).
Nabi s.a.w. bersabda pula: "Apabila hari kiamai nanti. inaka Allah Ta'ala
menumbuhkan sayap bagi segolongan dari ummatku. Lain mercka itu icr-
bang dari kubumya ke sorga. Mereka bersenang-senang dan bernikmat-
nikmatan di dalamnya, bagaimana yang mereka kehendaki. Lalu para ma-
laikat berkata kepada mereka: ’’Adakah kamu meiihat al-hisab (perhitunf;-
an amal)'?".

Mereka itu menjawab; "Kami tidak meiihat al-hisab".
Lalu para malaikat bertanya kepada mereka: "Adakah kamu nielewati ti-
tian ash-shiratul-mustaqim?’’.
Mereka menjawab; "Kami tidak meiihat liiian itu".
Para malaikat bertanya pula: "Adakah kamu meiihat neraka jahannam?".
Mereka menjawab: "Kami tidak meiihat sesuatu".
Lalu para malaikat bertanya lagi: "Dari ummat siapa kamu ini?’’.
Mereka menjawab: "Dari ummat Muhammad s.a.w.".
Para malaikat itu maka menjawab: "Kami mcminta kepada kamu". 'le-
rangkanlah kepada kami, apa perbuatanmu di dunia!".
Mereka itu lalu menjawab; "Dua perkara ada pada kami. Maka kami

(1) Dirawikan Muslim dan Fadlalah bin 'Ubaid
(2) Dirawikan Al-Baihaqi dari Ali. Dan ada riwayat lain mungcmii Indus ini.
(3) Kala pengarang "Al-Oaul”. kami riwayatkaii hadils ini dari jalim ktiluarga Nabi s.a.v..

(ahlul-hait). Dan yang hampir senipa dengan bunyi hadils ini, dirawikan dari Abi 'Ulbah
A l - K h a u l a n i .
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sampai kepada tingkat ini dengan kurnia rahmat Allah”.
Para malaikat itu bertanya: "Apakah yang dua perkara itu?”.
Mereka itu menjawab: ’’Adalah kami, apabila di tempat yang sunyi, nis-
caya kami malu berbuat perbuatan maksiat kepadaNya. Dan kami ridla
dengan yang sedikit, dari apa yang dibagikan oleh Allah kepada kami”.
Para malaikat itu lalu berkata: "Berhaklah itu bagi kamu” (1).
N a b i s . a . w . b e r s a b d a :

\V a

(Yaa ma'-syaral-fuqa-raa-i, a'-thul-laaha-ridlaa min quiuu-bikum tadh-
faruu bi-tsa-waabi faq-rikum wa illaa fa laa).
Artinya; "Hai para orang fakir! Serahkanlah kepada Allah akan ke-ridla-
an dari hatimu, niscaya kamu peroleh akan pahala ke-fakir-anmu! Dan ji-

kalau tidak, maka kamu tidak memperolehnya” (2).
Dalam berita-berita Musa a.s., bahwa kaum Bani Israil (kaum Yahudi) itu
berkata kepada Musa: "Mintalah bagi kami, pada Tuhanmu, sesuatu per¬
buatan, apabila kami mengerjakannya, niscaya lA meridlai kepada
k a m i ! ” .

Musa a.s. lalu berdo'a; "Wahai Tuhanku! Engkau lelah mendengar apa
yang dikatakan mereka".
Maka Allah berfirman: "Hai Musa! Kalakan kepada mereka, bahwa me¬
reka ridla daripadaKu, sehingga Aku pun ridla dari mereka".

Dibuktikan untuk ini, apa yang dirawikan dari Nabi kita s.a.w.. bahwa be-
l i a u b e r s a b d a :

✓

. / /

L >

(Man-ahabba an ya'-lama maaiahu-'indal-laahi 'azza wa jalla fal-yandhur
maa lil-laahi 'azza wa jalla-'indahu, fa innal-Iaaha tabaa-raka wa ta-'aalaa
yun-zilul-'abda minhu hai-tsu anzala-hul-'abdu min nafsihi).

Artinya: "Siapa yang mengingini untuk mengetahui, apa yang baginya pa¬
da Allah 'Azza wa Jalla. maka hendaklah ia melihat, apa yang bagi Allah

(1) Dirawikan Ibnu Hibban dalam hadits-hadils yang dia-'if.
(2 ) D i raw ikan Ad -Da i l am i da r i Abu Hu ra i rah . d Ia - ' i f .
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’A/za wa Jalla padanya. Bahwa Aliah Tabaraka wa Ta’ala itu menempat-
kan hamba dari padaNya, di manahambaitu mcnempatkanNya dari pada
dirinya”. (I).
Dalam berita-berila Dawud a.s.: "Apakah bagi para waliKu dan kesusah-
an di dunia? Bahwa kesusahan itu menghilangkan kemanisan bcr-munajali
dengan Aku dari hati mereka. Hai Dawud! Bahwa kecintaan kepadaKu
dari para waliKu, iaiah mereka itu menjadi para ruhaniawan, yang tidak
b e r d u k a - c i t a ” .

Diriwayatkan, bahwa Musa a.s. berdo’a; "Wahai Tuhanku! Tiicijukilah
aku kepada pekerjaan, yang padanya ke-ridla-anMu. sehingga aku inc-
ngerjakannya”.
Maka Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepadanya; ’’Bahwa ke-ridla-anKii

itu pada kebencianmu. Dan engkau tidak sabar atas apa yang engkau ben-
c i k a n " .

Musa a.s. berdo’a: "Hai Tuhanku! Tunjukilah aku kepadanya!".
Allah Ta’ala berfirman; "Bahwa ke-ridla-anKu itu pada ke-ridla-anmii
dengan qadia-Ku".
Tersebut dalam munajat Musa a.s.: "Wahai Tuhanku! Manakali makhluk-
Mu yang lebih Engkau cinlai?’’.
Al lah Ta’ala berfirman: "Orang. yang apabila Aku ambil kccintaannya

daripadanya, niscaya ia berbaik-baikan dengan Aku".
Musa a.s. bertanya: "Manakah makhlukMu, yang Engkau marah kepada¬
nya?'’.

Allah Ta’ala berfirman: "Orang, yang meminia kebajikan padaKu pada
sesuatu pekerjaan. Apabila Aku meiakukan qadla-Ku kepadanya. niscaya
ia marah kepada qadla-Ku".
Diriwayatkan apa yang lebih keras dari yang demikian. yaitu bahwa .Allah
Ta’ala berfirman: "Aku itu Aliah. tiada yang disembah, selain Aku. Siapa
yang tiada sabar atas percobaanKu. tiada bersyukur akan nikmatKu dan
tiada ridla dengan qadla-Ku, maka hendaklah la mencari Tuhan, selain
A k u ! " . ( 2 ) .

Yang .seperti tadi tentang kcrasnya, iaiah firman Allah Ta'ala, menurut
apa yang diterangkan oleh Nabi kita s.a.w., bahwa ia bersabda:

I , "

' X

(1) Dirawikan Al-Kakim dari Jabir dan dipandang *.tiahih.
(2 ) D i raw i kan A th -Thab ran i dan i bnu H ibban da r i Ab i H ind Ad -Da r i .
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(Qaa-lal-Iaahu ta-’aalaa: qad-dartul-maqaadira wa dabbar-tud-tad-biira wa-
ahkam-tush-shun’a, fa man radli-ya fa lahur-ridiaa min-nii, hattaa yal-qaa-
nii wa man sakhi-tha fa lahus-sukh-thii min-nii hattaa yal-qaanii).
Artinya; ’’Allah Ta’ala berfirman: "Aku men-taqdir-kan taqdic-taqdir.
Aku mengatur pengaturan dan Aku kokohkan ciptaan. Siapa yang ridia,
maka baginya ke-ridta-an daripadaKu, sehingga ia mencmui Aku. Dan
siapa yang marah. maka baginya kemarahan daripadaKu. sehingga la
menemui Aku” . (1) .

Tersebut pada hadits masyhur:

. A o j - -

y! A ^ 0 , - x - y y o ! '

X . . ! !

(Yaquu-lul-laahu ta-'aalaa: khalaq-tul-khaira wasy-syarra. fa ihuu-baa li
man khalaq-tuhu lil-khairi wa-ajraitul-khaira-’alaa yadaihi, wa wailun li
man khalaq-tuhu lisy-syarri wa-ajraitusy-syarra-’alaa yadaihi wa wai-lun
tsumma wailun li man qaala; li ma wa kaifa).
Artinya: ’’Allah Ta’ala berfirman: "Aku jadikan kebajikan dan kejahat-
an. Maka bahagialah bagi siapa. yang Aku ciptakan bagi kebajikan. Dan
Aku perlakiikan kebajikan itu di atas dua tangannya. Dan celakalah bagi
siapa. yang Aku ciptakan bagi kejahatan. Dan Aku perlakukan kejahatan
di atas dua tangannya. Celaka, kemudian celakaiah bagi siapa yang beria-
nya: mengapa dan bagaimana”. (2).

Daiam herita-berita zaman dahulu. bahwa salah seorang dari para iiabi-
nabi itu mengadu kepada Allah ’Azza wa Jalla, akan kelaparan, kemiskin-
an dan kekudisan selama sepuluh tahun. Maka lidak dimakbulkan akan

apa yang dikehendakinya. Kemudian Allah Ta’ala mcnurunkan wahyu
kepadanya: "Berapa kali kamu mengadu? Begilulah adanya permulaanmu
padaKu daiam Induk Al-Kitab. seheium Aku menciptakan langit dan
bumi. Begilulah sudah mendahului hagi engkau daripadaKu. Dan begilu¬
lah qadia-Ku kepada engkau, sebelum Aku menciptakan dunia. Adakah
engkau kehendaki, bahwa Aku mengulangi menciptakan dunia dari kare-
na engkau? Adakah engkau kehendaki bahwa Aku ganiikan akan apa
yang Aku telah taqdirkan kepada engkau? Maka adaiah apa yang engkau

(I) Menurut AMrnqi. dui iiUak menjumpai dengan lalal icrsehui.
(2) D i rawikan Ibnu Syahin dan Abi Amuniah, dengan isnad d ia- ' i f .
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cintai itu di atas apa yang Aku cintai. Dan adalah apa yang engkau kc-
hendaki itu di atas apa yang Aku kehendaki. Demi kemuliaanKu dan ke-
agunganKu! Jikalau ini meragukan dalam dada engkau lain kali, niscaya
Aku hapuskan engkau dari buku kenabian”.
Diriwayatkan, bahwa Adam a.s. adalah sebahagian anak-anaknya yang
masih kecil naik di atas badannya dan turun. Salah seorang mereka mele-
takkan kakinya atas tulang rusuk Adam a.s. seperti bentuk jalan. Maka ia
naik kc kepalanya. Kemudian, ia turun atas tulang rusuknya seperti yang
demikian juga. Dan Adam a.s. itu berdiam diri melihat ke tanah, tidak
berkata-kata dan tidak mengangkatkan kepalanya. Sebahagian anaknya
bertanya: ”Hai ayahku! Tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat oleh
si ini kepada engkau? Jikalau engkau mclarangnya, dari perbuatan ini?".
Adam a.s. lalu menjawab: "Hai anakku! Bahwa aku melihat apa yang
tidak kamu iihat. Dan aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Bahwa aku
bergerak dengan suatu gerakan, maka aku turun dari kampung kemuliaan
ke kampung kehinaan, dan dari kampung kenikmatan ke kampung kecc-
lakaan. Maka aku takut bahwa aku bergerak dengan gerakan yang lain.
Lalu menimpakan aku, akan apa yang tiada aku ketahui ".
Anas bin Malik r.a. berkata: ”Aku melayani Rasulullah s.a.w, selama se-
puluh tahun. Maka beliau tiada mengatakan bagiku tentang sesuatu yang
aku perbuat, mengapa aku memperbuatnya. Dan tidak tentang sesuatu,
yang tiada aku memperbuatnya, mengapa tiada aku memperbuatnya. Be¬
liau tidak mengatakan tentang sesuatu yang lelah ada: mudah-mudahan
dia itu tidak ada. Dan tidak tentang sesuatu yang tidak ada: mudah-mu¬
dahan dia itu ada. Dan apabila bertengkar dengan aku salah seorang dari
keluarganya, maka beiiau menjawab:

. X .

(Da-’uuhu, lau qu-dli-ya syai-un la kaana).
Artinya: "Biarkanlah dia! Jikalau sesuatu itu dilaqdirkan, niscaya ada
dia”. (1).
Diwirayatkan, bahwa Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Dawud
a.s.; ”Hai Dawud! Sesungguhnya engkau itu berkehendak dan Aku pun
berkehendak. Bahwasanya yang ada itu, ialah apa yang Aku kehendaki.
Jikalau engkau menyerah kepada apa yang Aku kehendaki. niscaya Aku
cukupkan bagi engkau, akan apa yang engkau kehendaki. Dan jikalau ti¬
dak engkau menyerah bagi apa yang Aku .kehendaki, niscaya Aku payah-
kan engkau, pada apa yang engkau kehendaki. Kemudian. tidak akan
ada, selain apa yang Aku kehendaki”.

(I) Hadits ini disepakaii (mullafaq-'aJaih) AI-Bukharl dan Muslim
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Adapun atsar,maka Ibnu Abbas r.a. mengaiakan: ’’Orang yang per-
tama yang dipanggil ke sorga pada hari kiamaJ, iaiah mereka yang mcmuji
(bertahmid) akan Allah Ta’ala daiam segala keadaan”.
'Umar bin Abdul-aziz r.a. berkata; "Tiada tinggal lapi bagika kegembira-
an, selain pada kejadian-kejadian qadar (taqdir)”.
Ditanyakan kepadanya; ’’Apakah yang man inginkan".
Maka ia menjawab: "Apa yang ditaqdirkan olch Allah Ta'ala"
Maimun bin Mahran berkata; "Siapa yang tidak ridla dengan qadla. iTtakfl
lidak adalah obat bagi kebudohannya ilu”.
Al-Fudlail berkata; "Jikalau engkau tidak bersabar alas laqdir Allah, nis-

caya engkau tidak bersabar alas takdir (penentuanj diri engkau sendiri”.
Abdul-'aziz bin Abi Rawwad berkata: "Tidak adalah persoalan pada me-

makan roti tepung syair dan cuka dan tidak pula pada memakai kain wol
d a n b u l u .

Akan tetapi persoalan itu mengenai ridla kepada Allah ’Azza wa Jalla”.
Abdullah bin Mas’ud berkata: "Bahwa aku inenjilal bara api, yang Iclali

membakar apa .yang lelah dibakarnya itu lebilt aku sukai, daripada aku
mcngatakarv kepada sesuatu yang telah ada, yang niudah-mudahan ia lidak
ada. Atau kepada sesuatu yang tidak ada. yang tnudah-niudahan ia lelah
a d a " .

Seorang laki-laki melihat kepada luka di kaki Muhammad bin Wasi’. Laki-
laki itu lalu berkata: "Sesungguhnya aku belas-kasihan kepada engkau
d a r i k a r e n a l u k a i n i " .

Maka menjawab Muhammad bin Wasi': "Bahwa aku hersyukur akan luka
ini. semenjak ia keluar. Karena ia lidak keluar pada mataku".
Diriwayatkan daiam ceritera-ceritera kaum Ban! Israi l , bahwa seorang

abid (yang banyak beribadah) beribadah kepada Allah pada masa yang
panjang. Lalu ia bermimpi daiam tidurnya. orang berkata kepadanya:
"Wanita anu yang penggembala itu teinan engkau nanti daiam sorga".
Lalu ia menanyakan tentang wanita tersebut, sampai dijumpainya. Maka
la meminta wanita itu menjadi tamunya selama tiga hari, untuk dilihatnya
apa yang dikerjakan wanita itu. Adalah 'abid itu s'epanjang maiam berdiri
mengerjakan shalat dan wanita itu tidur sepanjang maiam. ’Abid itu sc-
nantiasa berpuasa dan wanita itu senantiasa tidak berpuasa. Lalu ’abid itu
bertanya: ’’Apakah tidak ada bagi engkau amal yang lain, selain apa yang
a k u l i h a t ? ’ ’ .

Wanita itu menjawab: ’'Tidak ada demi Allah, selain apa yang engkau
lihat. Aku tidak mengenai yang lain".
Maka senantiasalah ’abid itu mengatakan; "Ingatlah, mungkin ada yang
lain!”. Sampai wanita itu mengatakan: ’’Ada suatu hal padaku. iaiah: ji-

( i ) D i r a w i k a n A i h - T h a b r a n i d a r i I b n u M a s ' u d .
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kalau aku dalam kesuiitan, niscaya aku tidak bercita-cita bahwa aku ber-
ada dalatn keiapangan. Jikalaii aku berada dalam sakit, niscaya aku tidak
bercita-cila bahwa aku berada dalam sehat. Dan jikaJau aku berada pada
matahari. niscaya aku tidak bercita-cita berada dalam naungan”.
Lalu 'abid iiu melelakkan langannya atas kepalanya dan berkata; "Ada-
kah ini. hal ini? Demi Allah, hal besar, yang lemah para 'abid daripada-
nya” .

Oiriwayalkan dari scbiihagian salaf, yang mengatakan: "Bahwa Allah Ta-
ala apabila mentaqdirkan suatu taqdir di langit, niscaya lA menyukai dari
penduduk bumi, bahwa mereka ridla dengan taqdirNya ilu".
Abud-Darda' berkata; "Tempai yang tinggi bagi iman itu sabar bagi hu-
kum Allah dan ridla dengan taqdir Allah”.
Umar r.a. berkata: "Aku tiada perduli di atas keadaan apa. aku di pagi
hari dan di sore hari. dari kesuiitan atau keiapangan".
Berdo’a Sufyan Als-Tsuri pada suatu hari di sisi Rabi'ah Al-'Adawiyah;
Ya Allah, ya Tuhanku! Ridla-kanlah daripada kami!".

Rabi ah lalu berkata; "Apakah engkau tidak malu kepada Allah, bahwa
engkau minla padaNya akan ke-ridla-an, sedang engkau tidak ridla kepa-
daNya?".
Sufyan Ats-Tsuri menjawab: "Astagh-firullaah.Aku meminta ampun pada
A l l a h " .

Ja far bin Sulainian Adl-Dlaba’i lalu bertanya; "Kapankah hamba itu ridla
kepada Allah Ta’ala?".

Rabi ah menjawab; "Apabila adalah kegembiraannya dengan musibah se-
perti kegembiraannya dengan nikmat”,
Al-Fudlail berkata; "Apabila bersamaan padanya antara tidak diberi de¬
ngan diberi, maka ia lelah ridla kepada Allah Ta’ala"
Ahmad bin Abil-Hawari berkata: "Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan:
Bahwa Allah Azza wa Jalla dari kemurahanNya. la ridla dari hamba-

hambaNya, akan apa yang diridlai oleh hamba-hamba itu dari tuannya”.
Aku lalu bertanya: "Bagaimana yang demikian?".
Abu Sulaiman Ad-Darani menjawab: "Bukankah kehendak hamba itu
dari makhluk. bahwa ia diridlai oleh tuannya?".
Aku menjawab; "Ya!".
Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: "Bahwa kesukaan Allah dari hamba-
hambaNya, iaiah bahwa mereka itu ridla daripadaNya".
Sahal berkata: "Keberuntungan hamba-hamba itu dari keyakinan. iaiah di
atas kadar keberuntungan mereka dari ke-ridl
mereka dari ke-ridla-an. iaiah di atas kadar kehidupan mereka seria Allah
' A z z a w a J a l l a ” .

Dan keberuntungana - a n .
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N a b i s . a . w, b e r s a b d a :

(Innal-laaha ’Azza wa Jaila bi-hik-matihi wa jalaa-lihi ja-’aiar-rauha wal-

faraha fir-ridlaa wal-yaqiini. wa ja-’alal-ghamma wai-huz-na lisy-syakki
was-sukh-thi).
Artinya: Bahwa Allah ’Azza WaJalla, dengan hikmah dan kcagungan-
Nya. menjadikan kesenangan dan kegembiraan pada ridla dan yakin. Dan
mcnjadikan dukacita dan gundah haii pada keraguan dan kemarahan’’.

o o O o o
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PENJELASAN: hakikat ridla dan gamharannya pada yang menyalahi
hawa-nafsu.

Ketahuilah kiranya, bahwa orang yang mengalakan:tidaklah padaapa yang
menyaJahi hawa nafsu dan bcrbagai macam percobaan itu. seiain bersabar
dan adapun ridla maka tidaklah tergambar. sesungguhnya itu datang dari
segi mengingkari kecintaan. Adapun. apabila telah letap lergambarnya
kecintaan kepada Allah Ta'ala dan tenggelamnya keduka-citaan dengan
kecintaan itu, maka tidaklah tersembunyi. bahwa kecintaan itu mengwaris-
kan ridla dengan segala perbualan orang yang dicintai. Dan adalah yang
demikian itu dari dua segi.
Salah satu dari dua segi itu, iaiah: bahwa hilanglah rasa dengan kepedihan.
sehingga berlalulah di atas orang itu yang dipedihkan dan ia lidak merasa-
kan. Dan ia mcndapat musibah dengan luka dan tidak memperoleh kepe-
dihannya. Contohnya iaiah laki-laki yang berperang. Maka keiika ia dalam
kemarahan atau dalam keadaan keiakutan. kadang-kadang ia kena luka
dan ia tidak merasakan dengan luka itu. Sehingga, apabila ia mclihat darali,
lalu ia mendapat bukti atas kelukaannya itu. Bahkan orang yang berpagi-
pagi hari dalam kesibukan yang dckat, kadang-kadang kena dun pada la-
pak kakinya. Dan ia tidak merasa dengan kepedihan yang demikian. kare-
na kesibukan haiinya. Akan tetapi. orang yang dibekam atau rambiil ke-
palanya dicukur dengan pisau yang majal. niscaya ia merasa pedih dengan
yang demikian. Kalau hatinya dtsibukkan dengan sesuaiu dari kepentingan-
kepentingannya, niscaya selesailah orang yang menghiaskan dan yang
bekam itu dan dia tidak merasa dengan yang demikian.
Semua yang demikian itu, karena hati. apabila telah tenggelani dengan sa-
lah satu urusan. yang disiapkannya dengan sempurna. niscaya ia tidak
rasakan yang lain daripadanya.
Maka seperti demikian juga, orang yang rindu. yang tenggelam kesusahan-
nya dengan menyaksikan yang dirinduinya atau dengan mcncintainya. ka¬
dang-kadang tertimpa kepadanya. apa yang dtrasakannya pedih. Atau me-
nyusahkan kepadanya, jikalau tidaklah ada kcrinduannva. Kemudi

m e m -

m c -

u t i . l a

tidak memperoleh kesusahan dan kepedihan, karena bersangaian dikuasai
oleh kecintaan atas hatinya.
Ini apabila tertimpa kepadanya. tanpa atas diri kekasihnya. Maka bagaima-
na apabila menimpakannya dengan kena kekasihnya? Dan kesibukan liati
dengan cinta dan rindu itu termasuk kesibukan yang terbesar. Dan apabila
ini tehih tergambar pada kepedihan yang sedikit, dengan schab kecintaan
yang ringan, niscaya tergambarlah pada kepedihan yang sangat deng.m ke¬
cintaan yang sangat. Sesungguhnya kecintaan juga tergambar berlipat-gan-
danya pada kekuatannya, sebagaimana tergambar berlipat-gandanya kepe¬
dihan. Dan sebagaimana kuatnya menyukai rupa yang caniik, yang dipero-
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leh dengan panca-indra penglihaian. maka demikian juga kuatnya kecinta-
kepada rupa yang cantik. yang bathiniyah. yang diperoleh dengan caha-
mata-hati. Dan keelokan Hadlarat Ketuhanan dan keagunganNya, ti-

daklah dibandingkan dengan Dia akan keelokan dan keagungan yang lain.
Maka siapa yang tersingkap baginya akan sesuatu dari yang demikian, ma¬
ka kadang-kadang dapat mengalahkannya, di mana ia merasa dahsyat dan
pingsan. Lalu ia tidak merasakan, dengan apa yang bcrlaku atas dirinya.
Diriwayatkan bahwa isteri Fatah Al-Maushuli jatuh. Lalu tercabui kuku-
nya. Maka ia tertawa. Lalu ia ditanyakan; "Apakah anda tidak merasa sa-
k i t ? " .

la menjawab: "Bahwa kelazatan pahalanya itu menghilangkan dan hatiku,
akan kepahitan sakitnya".
Adalah pada Sahal r.a. itu penyakit, yang dia obati orang lain dari penya-
kitnya. Dan ia tidak mengobati dirinya sendiri. Lain ditanyakan kepada-
nya dari hal yang demikian. Ia lalu menjawab: "Hai orang yang mencintai!
Pukulan dari yang dicintai itu tidak menyakitkan".
Adapun segi yang kedua. maka ia merasakan dengan yang demikian dan
memperoleh kepedihannya. Akan tetapi ia ridla dengan yang demikian,
bahkan ingin dan menghendakinya. Ya’ni: dengan akalnya. walau pun ia
benci dengan tabi’atnya. Seperti orang yang meminta dari lukang betik,
akan pembetikan dan pembekaman. Ia memperoleh akan kepedihan yang
demikian. akan tetapi ia ridla dan ingin kepadanya. Dan mengikuti dari
(ukang betik itu dengan demikian, akan kenikmatan dengan perbuatannya.
Maka inilah keadaan orang yang ridla. dengan apa yang berlaku atas diri¬
nya dari kepedihan. Seperti demikian juga, setiap orang yang bermusafir
pada mencari keuntungan. memperoleh kesukaran perjalanan. Akan teta¬
pi. kesukarannya kepada basil perjalanannya itu. membaikkan padanya ke¬
sukaran perjalanan. Dan menjadikannya ridla dengan kesukaran itu.
Manakaia tertimpa atas dirinya percobaan dan Allah Ta'ala dan ia mem-
punyai keyakinan. bahwa pahalanya yang tersimpan baginya di atas apa
yang teiah hilang, niscaya ia ridla dengan yang demikian. la ingin. menyu-
kai dan bersyukur kepada Allah atas yang demikian.
Ini, jikalau ia meneliti akan pahala dan al-ihsan. yang diberi pembalasan
kepadanya dengan yang demikian.
Dan boleh kecintaan itu mengeras. dimana keberuntungan si pecinta pada
kehendak yang dicintainya dan ridlanya. Tidak karena maksud yang lain di
belakangnya. Maka adalah kehendak dan keridlaan orang yang dicintai itu
menjadi kecintaan dan yang dicarikan baginya.
Semua itu terdapat pada yang disaksikan pada kecintaan makhluk. Orang-
orang yang menyifatkan itu teiah menyifatkannya pada proza dan puisi me-
reka. Tak adalah makna baginya. selain pada memperhatikan keelokan
rupa zahiriyah dengan penglihatan mata kepala. Maka kalau dipandang ke¬
pada keelokan, niscaya tidaklah itu, selain kulit. daging dan darah. yang

a n

y a
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peiiuh dengan kotoran dan kejijikan. Permulaannya dari air mani yang ber-
hamburan dan kesudahannya bangkai yang menjijikkan. Dan dia di antara
yang demikian itu metnbawa taik. Dan kalau ia memandang kepada yang
mengetahui keelokan iiu. maka itu adalah mata yang hina. yang banyak
bersalah pada apa yang dilihatnya. Lalu ia melihat yang kecil itu besar dan
yang besar ilu kecil. Yang jauh itu dekat dan yang buruk itu bagus. Apabila
telah tergambar kekuasaannya kecintaan ini. maka dari manakah kemusta-
hilan yang demikian pada mencintai kecantikan Yang Azali, Yang Abadi.
yang tiada berkesudahan bagi kesempurnaanNya. yang diketahui dengan
diri mala-hati, yang tidak ditutupkan oleh kesalahan dan lidak dikelilingi
oleh mati. Akan tetapi. diri mala-hati itu bcrkekalan scsiidah mati. yang
hidup di sisi Allah, gembira dengan rezeki yang diberikan oleh Allah
Ta’ala, yang menerima faedah dengan kematian akan penambahan peri-
ngatan dan ketersingkapan.
Maka inilah hal yang terang, dari segi memandang dengan pandangan i'ti-
bar. Untuk yang demikian itu, disaksikan oleh wiijud dan ceritera-ccritera
hal-ihwal orang-orang yang mencintai dan ucapan-iicapan mereka.
Syaqiq Al-Balkhi berkata: "Barangsiapa melihat akan pahala kesukaran,
niscaya ia tidak ingin keluar daripadanya".
Al-Junaid berkata: ”Aku bertanya kepada Sarya As-Suqthi: ’’Adakah
orang yang mencintai itu mendapat kepedihan percobaan?".
la menjawab; "Tidak!”.
Aku bertanya lagi; "Jikalau dipukul dengan pedang?".
Ia menjawab: "Ya! Walaii pun dipukul dengan pedang tujuhpuluh kali, pu-
kulan di atas pukiilan”.
Sebahagian mereka berkata: "Aku mencintai sotiap sesualu dengan kccin-
laannya. Schingga jikalau ia mencintai neraka. niscaya aku suka masuk ne-
r a k a " .

Basyar bin Al-Harts berkata; "Aku melewati seorang laki-laki dan ia telah
dipukul seribu cambuk di bagian Timur Bagdad. Dan ia tidak berkata-kata.
Kemudian. ia dibawa ke penjara. Lalu aku mengikutinya. Maka aku berta¬
nya kepadanya: "Mengapa engkau dipukul?".
la lalu menjawab; "Kiu-ena aku rindu".
Maka aku bertanya lagi kepadanya: "Mengapa engkau diam?".
la menjawab: "Karena yang aku rindukan itu ada di depanku. la meman¬
dang kepadaku”.
Lalu aku bertanya pula: "Jikalau engkau memandang kepada Yang Dirin-
dukan Yang Mahabesar?”.
Basyar mcncru.skan ceriteranya: "Maka ia menjerit dengan jeritan. yang ia
jatuh tersungkur, dalam keadaan sudah meninggal".
Yahya bin Ma’adz Ar-Razi r.a. berkata; "Apabila penduduk sorga meman¬
dang kepada Allah Ta'ala, niscaya hilanglah mala mereka dalam haiinya,
dari kelazalan memandang kepada Allah Ta’ala, selama delapan r a t u s t a -
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hun. yang tidak kembali kepada mereka. Maka apakah persangkaan eng-
kau dengan hati yang telah jatuh di antara keelokan dan keagunganNya?
Apabila ia memperhatikan keagunganNya. niscaya haii itu takut. Dan apa-
bila hati itu memperhatikan keelokanNya, niscaya ra tercengang”.
Basyar berkata: "Aku bermaksud ke Abadan pada permulaan perjalanan-
ku. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang buta. berpenyakit kusta, yang
giia. la dalam keadaan pingsan. Dan semut memakan dagingnya. Lalu aku
angkatkan kepalanya dan aku letakkan di pangkuanku. Aku mengulang-
uiangi berkata. Maka tatkala ia telah sembuh dari pingsannya, lalu berta-
nya; "Siapakah orang yang utama ini, yang masuk di antaraku dan Tuhan-
ku? Jikalau la memotong aku berpotong-potong, niscaya semakin aku ber-
tambah cinta kepadaNya”.
Basyar berkata: "Maka tiadalah aku melihat sesudah itu akan kegusaran di
antara hamba dan Tuhannya. maka aku menantangnya".
Abu ’Amr Muhammad bin AI-Asy-'ats berkata; "Bahwa penduduk Mcsir
berdiam selama empat bulan, tak ada bagi mereka makanan, selain me-
mandang kepada wajah Yusuf Ash-Shiddiq a.s. Adalah mereka apabila lapar
lalu memandang kepada wajahnya. Maka disibukkan mereka oleh kecan-
tikannya. daripada merasakan dengan kepedihan lapar. Bahkan dalam Al-
Qur-an ada yang lebih bersangatan dari yang demikian. Yaitu: kaum wanita
memotong tangannya, karena membabi-butanya mereka dengan memper-
haiikan kecantikan Yusuf a.s. Sehingga mereka tidak merasakan dengan
yang demikian (1).
Sa’id bin Yahya berkata: "Aku melihat di Basrah dalam hotel 'Atha' bin
Muslim, seorang pemuda. Di tangannya sebilah pisau. la menyerukati de¬
ngan suaranya yang sangat keras dan orang banyak di kelilingnya. la ber-
m a d a h :

Hari perpisahan,
da r i k i ama t i t u l eb ih l ama .

D a n k e m a t i a n i t u l e b i h e l o k .

dari kepedihan perpecahan.

Mereka mengatakan: bepergian.
Aku menjawab: tidaklah aku bepergian !
Akan tetapi. hatiku,
yang bepergian !

Kemudian. ia korck dengan pisau itu perutnya dan ia jatuh tersungkur. da¬
lam keadaan meninggal dunia. Lalu aku tanyakan tentang dia dan urusan-

(1) Yaitu: isleri pengawal. iMeri lukang bawa minuman. islcri tukang roll, isleri pengawal
peniara dan isieri yang punya binaiang ternak (ll-lihaf jilid IX. hal 657).

.566



nya. Lalu dikatakan kepadaku: "Bahwa ia mchndui seorang pcmuda ke-
punyaan sebahagian raja-raja, yang (clah terdinding daripadanya satu
h a r i " .

Diriwayatkan, bahwa Yunus a.s. berkata kepada Jibrtl: 'Tunjukkanlah ke¬
padaku, penduduk bumi yang paling banyak ibadahnya!”.
Jibril lalu menunjukkan kepada Yunus a.s., seorang laki-laki, yang kedua
tangannya dan kedua kakinya telah putus oleh penyakit kusta. Penglihat-
annya sudah hitang. Yunus mendengar orang laki-laki itii mengatakan:
Wahai Tuhanku! Engkau herikan aku bersenang-senang dengan kedua-

nya, menunit apa yang Engkau kehendaki. Engkau cabin dari aku, apa
yang Engkau kehendaki. Engkau tinggalkan bagiku. akan angan-angan
pada Engkau, hai Yang Memberikan kebajikan! T-lai Yang Menyampai-
k a n ! ” ,

Diriwayatkan dari Abdullah bin ’Umar r.a., bahwa ia mciigadu, baginya
anak laki-laki. Bersangatanlah kesusahannya atas anaknya itu. Schingga
sebahagian kaumnya mengatakan: "Kami takut terhadap orang tua ini. ji-
kalau terjadilah dengan anak tersebut akan suatu kejadian".
Anak itu meninggal. Lalu keluarlah Ibnu ’Umar dalam rombongan pengan-
tar janazahnya. Tiada seorang lelaki pun sek.ali-kali yang lebih gembtra
daripadanya. Lalu ditanyakan kepadanya tentang yang demikian. Maka
Ihnu ’Umar menjawab: "Bahwa adalah gundahku itu rahmat baginya. Ma-
ka tatkala telah jatuh perintah Allah, niscaya kami ridia dengan yang de¬
m i k i a n " ,

Masriiq berkata: "Adalah seorang laki-laki di suatu desa
kor anjing, seekor keledai dan seekor ayam jantan. Maka ayam jantan itu
membangunkan mereka untuk shalat. Keledai untuk mereka membawakan
air dan yang membawa bag! mereka, tempat tinggal mereka dari bulu. Dan
anjing yang mengawal mereka".
Masruq meneruskan ceriteranya: "Maka datanglah tsa’Iab (seperti anjing),
lalu mengambil ayam jantan. Maka mereka itu bergundah hati karenanya.
Adalah di situ seorang laki-laki salih. Lalu mengatakan: "Mudah-mudahan
adalah yang demikian itu lebih baik”.
Kemudian datang seekor serigala, lalu dikoreknya perul keledai dan dibu-
nuhnya, Mereka bergundah hati karenanya. Laki-laki yang salih itu berka¬
ta: "Mudah-mudahan adalah yang demikian itu yang lebih baik”.
Kenrudian, tertimpa pula musibah atas anjing sesudah itu. Orang laki-laki
salih itu berkata: "Mudah-mudahan adalah yang demikian itu lebih baik".
Kemudian pagi-pagi pada suatu hari. mereka melihat. bahwa telah ditawan
orang-orang Arab dari sekitar mereka. Dan yang tinggal hanya mereka
saja, yang tidak ditawan.
Masruq meneruskan ceriteranya: "Bahwa mereka itu diambil, karena ada
pada mereka itu suara anjing, keledai dan ayam jantan. Maka adalah pilih-
an bagi mereka itu tentang kebinasaan binatang-binaiang ini. sebagaimana

m e m p u n y a ! s e e -
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ditakdirkan oleh Al lah Ta’ala”.

Jadi, siapa yang mengetahui akan yang tersembunyi dari kelemah-lembutan
Allah Ta’ala, niscaya ia ridia dengan perbuatanNYA dalam segala hai.
Diriwayatkan, bahwa Isa a.s. lalu di hadapan seorang laki-laki buia. ber-
penyakit supak, tua-bangka, kedua lembungnya lumpuh dan dagingnya su-
dah berguguran dari penyakit kusta. Dan ia mengucapkan: "Segala pujian
bagi Allah yang mendatangkan sehat-wai’afiat bagiku, dari apa yang dico-
bakanNYA akan kebanyakan makhlukNya".
Isa a.s. lalu berkata kepada orang ilu: "Hai orang ini! Manakah sesuatu
dari percobaan, yang aku lihat tersingkir dari engkau?”.
Laki-laki itu menjawab; "Wahai Ruh Allah! Aku lebih baik dari orang,
yang tidak dijadikan oleh Allah dalam hatinya, apa yang dijadikanNYA
dalam hatiku dari ma’rifah kepadaNYA".
Isa a.s. lalu menjawab: ’Benar engkau. Mariiah tangan engkau!”.
Makalsa a.s. memegang tangannya. Tiba-tiba laki-laki itu menjadi manusia
yang tercantik mukanya dan keadaannya yang lebih utama. Dihilangkan
oleh Allah daripadanya, apa yang ada itu. Maka ia menemani isa a.s. dan
mengerjakan ibadah bersama Isa a.s.
’Uiwah bin Az-Zubair memotong kakinya dari lututnya, dari karena f>e-
nyakit yang keluar daripadanya. Kemudian. ia mengucapkan: "Segala pu¬
jian bagi Allah yang mengambil dari aku satu. Demi kiranya! Jikalau ada-
lah Engkau itu mengambil, niscaya sungguh Engkau kekalkan terns ada-
nya. Dan jikalau Engkau cobakan, niscaya Engkau sembuhkan”.
Kemudian, ia tidak meninggalkan wiridnya (ibadah yang dibiasakannya)
pada malam itu. Dan Ibnu Mas’ud berkata: "Kemiskinan dan kekayaan itu
dua kenderaan. Aku tidak perduli, yang mana aku kenderai. Jikalau ke¬
miskinan, maka padanya kesabaran. Dan jikalau kekayaan, maka padanya
pemberian”.
Abu Sulaiman Ad-Darani berkata; "Aku telah mcmperoleh dari setiap

tingkat itu akan keadaan, selain ridia. Maka tidak ada bagiku daripadanya,
setain keciuman bau. Dan di atas yang demikian, jikalau makhluk semua-
nya dimasukkan ke sorga dan aku dimasukkan ke neraka, niscaya aku ridia
dengan yang demikian”.
Ditanyaican kepada orang 'arif (ahli ma'rifah) yang lain: "Adakah engkau
mencapai penghabisan keridlaan dari yang demikian?”.
Orang ’arif itu menjawab: "Adapun penghabisannya, tidak! Akan tetapi
maqam ridia telah aku memperolehnya. Jikalau dijadikanNya aku jembat-
an di atas neraka Jahannam, yang ditalui oleh makhluk atasku ke sorga,
kemudian dipenuhiNya dengan aku neraka Jahannam, untuk menutupkan
bagi pembahagianNya dan sebagai ganti dari makhlukNya yang lain, nisca¬
ya aku sukai akan yang demikian dari hukumNya. Dan aku ridia dengan
yang demikian dari pembahagianNya".
Ini adalah perkataan orang yang mengetahui, bahwa cinta itu menghabis-
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kan kesusahannya, sehingga ia dicegah oleh perasaan itu dari kepedihan
neraka. Jikalau perasaan itu masih lems, lalu ia dilimpahkan oleh apa yang
diperolehnya dari kelaaatannya, pada dirasakannya keberhasilan kcridiaan
Yang dicintainya, dengan dicampakkanNya dia dalam neraka dan berkua-
sanya keadaan ini yang lidak mustahil pada dirinya, walau pun ada dia itu
jauh dari haJ-ihwai kita yang lemah. Akan letapi, tiada sayogialah diingkari
oleh orang yang lemah yang tidak memperoleh hal-ihwal orang-orang ;
kuat. Dan ia menyangka, bahwa apa yang ia lemah daripadanya itu, adalah
para wali lemah pula daripadanya.
Ar-Raudzabari berkata: ”Aku berianya kepada Abi Abdillah bin Al-Jalla’
Ad-Dimasyqi bahwa perkataan si Anu: ”Aku menyukai bahwa lubuhku
digunting dengan gunting-gunting dan' bahwa makhluk ini mentha’atinya,
apakah artinya?”.

Beliau menjawab: ”Hai saudara ini! Jikalau adalah ini dari jalan pembcsar-
an dan pengagungan, maka aku tidak mengelahui. Dan jikalau adalah ini
dari jalan kasih-sayang dan nasehat kepada makhluk, maka aku mengeta-
huinya”.
Ar-Raudzabari meneruskan riwayatnya: "Kemudian, Abi Abdillah itu
pingsan”.
Adalah ’Imran bin Al-Hushain meminta air untuk perutnya. Maka ia tetap
tcrlentang atas punggungnya selama tigapuluh tahun, tidak berdiri dan li¬
dak duduk. Telah dikorek baginya pada tempat lidur dari pelepah kurma.
yang ada di atasnya suatu tempat, untuk ia membuang air-besarnya (qadla-
hajatnya). Maka masuklah ke tempatnya Mathraf dan saudaranya Al-’Ala’.
Ia lalu menangis, karena apa yang dilihatnya dari keadaan 'Imran bin Al-
H u s h a i n i t u .

’Imran lalu bertanya: "Mengapa anda menangis?”.
Mathraf menjawab: ’’Karena aku melihat engkau di atas keadaan ini yang
b e s a r ” .

'Imran menjawab: "Jangan engkau menangis! Bahwa kecintaannya kepada
Allah Ta’ala itu kecintaannya kepadaku”.
Kemudian, ’Imran menyambung: ”Aku akan menceriterakan kepada eng¬
kau ak-an sesuatu. Semoga Allah memberi manfa’at kepada engkau dengan
dia. Dan sembunyikan, sampai aku mati. Bahwa para malaikat berkunjung
kepadaku. Maka aku berjin̂ -jinakan hati dengan mereka. Memberi sdam
kepadaku, maka aku mendengar salamnya. Lalu dengan demikian itu, aku
mengetahui, bahwa percobaan ini bukanlah siksaan. Karena dia itu adalah
sebab bagi kenikmatan yang besar ini. Maka siapa yang menyaksikan ini
pada percobaannya, bagaimana ia tidak ridia dengan dia?”.
Mathraf meneruskan ceriteranya: ’’Kami masuk di tempat Suwaid bin
Mats’abah. Kami berkunjung kepadanya. Lalu kami melihat sepotong kain
terletak di atas lantai. Kami tidak menyangka, bahwa di bawahnya ada se¬
suatu, sehingga dibukakan. Lalu isterinya berkata kepadanya: ’’Isterimu

y a n g
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tebusanmu. Kami tidak memberi makanan kepadamu. Tidak memberi mi-

numan kepadamu”.
Suwaid bin Mats-’abah menjawab: "Telah lamalah tidur. Telah teraturlah
lulang-belulang kedua lembung. Dan jadiiah dia kurus seperti kain buruk.
Aku tidak memakan makanan. Dan tidak memuaskan aku minuman, sejak

yang demikian”. Lalu ia menyebutkan beberapa hari. Dan ia menyambung;
"Aku tidak suka bahwa aku berkurang dari ini, sekerat kuku pun".
Tatkala tiba Sa’adbin Abi Waqqash di Makkah dan ia sudah tidak dapal
melihat iagi, maka datanglah orang banyak kepadanya berbondong-bon-
dong. Setiap orang itu meminta supaya Sa’adbin Abi Waqqash berdo'a ba-
ginya. Maka ia berdo'a bagi si ini dan si ini. Dan adalah dia makbul do’a-
nya .

Berkata Abdullah bin As-Saib: "Maka aku datang kepada Sa’ad bin Abi
Waqqash dan aku waktu itu masih kecii. Aku perkenalkan diriku kepada¬
nya, maka dikenalnya. Dan beliau bertanya: "Engkau qari' (ahli membaca
Al-Qur-an) penduduk Makkah?”.
Aku menjawab: ”Ya!”.
Maka diterangkannya suatu ceritera, yang ia mengatakan pada akhir ceri-
tera itu. Aku lalu mengatakan kepadanya: "Hai pamanku! Engkau berdo'a
bagi manusia. Maka jikalau engkau berdo’a bagi diri engkau sendiri, nisca-
ya dikembaiikan oleh Allah kepada engkau penglihatan engkau”.
Maka beliau tersenyum dan menjawab: "Hai anakku! Qadla Allah Yang

Mahasuci padaku itu lebih bagus dari penglihatanku”.
Sebahagian orang shufi telah hilang anaknya yang kecii selama tiga hari,
yang tidak diketahuinya berita. Lalu orang mengatakan kepadanya: "Jika-
lau engkau meminta pada Allah Ta'ala, bahwa dikembalikanNya anak itu
kepada engkau”.
Orang shufi itu lalu menjawab: "Teguranku kepadaNya pada apa yang di-
qadla-kan-NYA itu lebih berat atasku, dari hilangnya anakku”.
Dari sebahagian orang-orang 'abid, bahwa ia mengatakan: "Bahwa aku te¬
lah berbuat dosa besar. Maka aku menangis di atas terjadinya dosa itu se-

menjak enampuluh tahun yang lalu”.
Adalah ia telah bersungguh-sungguh dalam beribadah karena tobat dari do¬
sa itu. Maka orang bertanya kepadanya: "Apakah dosa itu?”.
Ia menjawab: "Aku mengatakan pada suatu kali, mengenai sesuatu yang
telah ada: "Semoga dia itu tidak ada”.

Sebahagian salaf mengatakan: "Jikalau tubuhku digunting dengan gunting-
gunting, niscaya lebih aku sukai, daripada aku mengatakan bagi sesuatu,
yang telah menjadi qadla Allah Yang Mahasuci: "Semoga tidaklah menjadi
qadlaNYA”.
Dikatakan kepada Abdul-wahid bin Zaid: "Di sini ada seorang laki-laki
yang telah mengerjakan ibadah selama limapuluh tahun. Lalu Abdul-wahid
menuju kepada orang itu. Maka ia berkata kepadanya: "Hai kekasihkul
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Ceriterakaniah kepadaku, dari hal engkau. Adakah engkau merasa puas
dengan yang demikian?”.
Laki-laki itu menjawab; ’’Tidak!”.
Abdul-wahid bertanya pula: ’’Jinakkah hati engkau dengan yang demiki¬
a n ? ” .

Orang itu menjawab: "Tidak!".
Abdul-wahid benanya lagi; "Ridlakah engkau dari yang demikian?”.
Orang itu menjawab: "Tidak!”.
Abdul-wahid kembali bertanya: "Sesungguhnya tambahan engkau daripa-
danya itu puasa dan shalat?”.
Orang itu menjawab: ”Ya!”.
Abdul-wahid lalu mengatakan: "Jikalau lidaklah aku ini malu kepada eng¬
kau, niscaya aku terangkan kepada engkau, bahwa mu'amalah engkau se-
lama limapuluh tahun itu ke sasaran. Artinya: tidak terbuka bagi engkau
pintu hati. Maka engkau meningkat kepada darajat-darajat kedekatan, de¬
ngan amalan hati. Bahwa engkau terhitung pada lapisan 'ash-habut-yamin
(kaum kanan). Karena tambahan engkau daripadanya itu pada amal-per-
buatan anggota badan, yang dia itu tambahan bagi orang-orang awwam”.
Suatu jama’ah manusia masuk di tempat Asy-Syibli r.a. di Maristan, dimana
ia ditahan di situ. Dan beliau kumpulkan di hadapannya batu. Beliau lalu
bertanya: "Siapakah kamu?”.
Mereka menjawab: "Pecinta-pecinta engkau”.
Asy-Syibli lalu menghadapkan mukanya kepada mereka. Dilemparkannya
mereka dengan batu. Lalu .mereka Itu berlarian. Maka ia bertanya: ”Apa
kabar kamu ini? Kamu mendakwakan mencintai aku? Kalau kamu benar,
maka bersabarlah kamu'at̂  percobaanku”.
Asy-Syibli r.a. beriffhdah:

Bahwa cintaku kepada Ar-Rahman,
menjadikan aku'kcmabukan.
Adakah anda melihat orang yang bercintaan,
yang tidak kemabukan?

Sebahagian ’abid pendnduk negeri Syam (Syria) mengatakan: "Setiap kamu
itu bertemu dengan Allah Ta’ala, dengan membenarkan. Dan mungkin ia
inendustakannya. Yang demikian itu, bahwa seseorang kamu, jikalau ada
baginya anak jari dari emas, niscaya senantiasalah ia menunjuk dengan
anak jari itu. Dan jikalau ada pada anak jarinya itu kekurangan, niscaya
senantiasalah disembunyikannya”.
Yang dimaksudkan dengan demikian, ialah: bahwa emas itu tercela pada
sisi Allah. Dan manusia berbangga-banggaan dengan dia. Percobaan itu
perhiasan penduduk sorga. Dan mereka memandang mudah daripadanya.
Diceriterakan, bahwa telah terjadi kebakaran pada suatu pasar. Lalu dika-
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takan kepada As-Sirri: ’Telah terbakai pasar itu dan tidak terbakar waning
engkau”.
As-Sirri menjawab; ’’Alhamdu lillah”. Kemudian ia menyambung: "Bagai-
mana aku mengucapkan ’’Alhamdu lillah” atas keselamatanku, tidak kaum
m u s l i m i n ? ” .

Maka ia bertobat dari berniaga. la meninggalkan waning pada sisa umur-
nya itu, karena bertobat dan meminta arapun dari ucapannya; Alhamdu lil¬
l a h i t u .

Apabila anda memperhatikan ceritera-ceritera ini, niscaya sudah pasti, an-
da mengetahui, bahwa ridla dengan yang menyaiahi hawa-nafsu itu tidaklah
mustahil. Bahkan, itu adalah maqam yang tinggi dari maqam-maqam ahli
keagamaan. Manakala adalah yang demikian itu mungkin pada kecintaan
makhluk dan keberuntungan mereka, niscaya adalah itu mungkin terhadap
kecintaan kepada Allah Ta’ala dan keberuntungan akhirat, dengan pasti.
Dan kemungkinannya itu dari dua segi:
Salah satu dari keduanya itu, ialah: ridla dengan kepedihan, karena apa
yang diharapkan dari pahala yang didapati, seperti: ridla dengan betik, be-
kam dan minum obat, karena menunggu bagi kesembuhan.
Kedua: ridla dengan kepedihan itu, tidak karena keberuntungan di bela-
kangnya. Akan tetapi, karena adanya itu kehendak dari yang dicintai dan
keridla-annya. Kadang-kadang mengeras cinta itu, dimana kehendak yang
mencintai tenggelam dalam kehendak yang dicintai. Maka adalah sesuatu
yang paling lazat padanya, ialah: kegembiraan hati orang yang dicintainya,
keridlaannya dan lulus kehendaknya. Walau pun dalam kebinasaan nyawa-
nya. Sebagaimana dikatakan dalam pantun:

Maka tidak adalah kepedihan luka,
apabila itu menyenangkan kamu.
Ini suatu kemungkinan belaka,
serta merasakan dengan kepedihan itu.

Kadang-kadang cinta itu berkuasa, di mana mendahsyatkan, tanpa diketa-
hui kepedihan. Perbandingan, percobaan dan penyaksian itu menunjukkan
kepada adanya cinta. Maka tiada sayogialah dibantah, ketiadaannya cinta
itu dari dirinya. Bahwa ketiadaannya itu karena tidak ada sebabnya. Yai-
tu: berlampauan batas cintanya. Dan siapa yang tidak merasakan rasa cin¬
ta, niscaya ia tidak mengenal akan keajaiban-keajaibannya. Bagi orang-
orang yang bercinta itu mempunyai keajaiban-keajaiban, yang lebih besar,
dari apa yang kami telah sifatkan.
Diriwayatkan dari ’Amr bin Al-Harits Ar-Rafi’i, yang mengatakan: ’’Ada¬
lah aku pada suatu majelis di Riqqah di sisi temanku. Dan ada bersama ka¬
mi seorang pemuda, yang merindui seorang budak wanita yang pandai me-
nyanyi. Budak wanita itu ada bersama kami di majelis. Maka ia memukul
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a]at nnisik dan menyanyikan;

Ta n d a k e h i n a a n h a w a - n a f s i i ,

menangis kepada oranp yang dirindiikan.
Lcbih-lebih lagi orang yang mcrindu,
apabila tidak memperoleh tcmpat mengadukan.

Pemuda itu lalu mengalakan kepada wanita penyanyi tersebut; "Bagus se-
kali anda-demi Allah, wahai nyonya! Apakah anda mengiztnkan kepadaku.
b a h w a a k u m a t i ? ”

Wanita itu menjawab: ’’Matilah dengan bcrakal!".
'Amr bin Al-llarits meneruskan ceriteranya; "Pemuda itu lalu meletakkan
kepalanya di atas bantal. Menutupkan mulutnya dan memejamkan maia-
nya. Lain kami menggerak-gerakannya. Rupanya. ia sudah meninggal".
Al-.Iunaid berkata; "Aku melihat seorang laki-laki bergantung dengan le-
ngan bajii seorang anak kecil. Ia merendahkan diri kepada anak keci! itu
dan melahirkan kasih-sayang kepadanya. Lalu anak kecil itu berpaling ke-
padanya dan mengatakan; "Sampai kapan kemunafikan ini, yang engkau
lahirkan bagikii?".
Laki-laki itu lalu menjawab: "Allah tahu, bahwa aku ini benar pada apa
yang aku kemukakan. Sehingga jikalau engkau kaiakan kepadaku: matilah
engkau. niscaya aku mati".
Anak kecil itu lalu menjawab: "Jikalau engkau benar, maka malilahf".
Al-Junaid meneruskan ceriteranya: "Laki-laki itu lalu undur dari lempat itu
dan memejani kedua matanya. Maka ia didapati sudah meninggal".
Samnun pencinta berkata: "Adalah pada tetangga kami seorang laki-laki.
la mempunyai seorang budak wanita, yang dicintainya betul-beiul. Maka
sakitlah budak wanita itu. Lalu laki-laki tersebut duduk, membuat bubur

kurma hagi budak wanita tadi. Sewaktu ia sedang menggerakkan belanga.
tiba-tiba budak wanita itn mengatakan; "Aduh!".
Samun meneruskan ceriteranya: "Laki-laki iiu lalu terkejut dan jatuhlah
senduk dari tangannya. Dan ia menggerak-gerakan apa yang dalam belanga
itu, dengan tangannya. Sehingga jatuhlah anak-anak jarinya”.
Budak wanita itu maka bertanya: "Apakah ini?”.
Laki-laki itu menjawab:,"Inilah tempat ucapan engkau: "Aduh!".
Diceriterakan dari Muhammad bin Abdullah Al-Baghdadi. yang mengata¬
kan: ”Aku melihat di Basrah, seorang pemuda. di atas atap yang tinggi. la
mendekati kepada manusia ramai dan bermadah:

Siapa yang meninggal karena kerinduan,
maka hendaklah ia mati dengan begitu.
Tiada kebajikan pada kerinduan,
dengan tidak mati demikian itu.

Kemudian, ia melemparkan dirinya ke tanah. Lalu mereka membawanya
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dalam keadaan sudah meninggal.
Maka ini dan contoh-contoh yang seperti ini, kadang-kadang dibenarkan
pada kecintaan kepada makhluk. Dan pembenaran dengan yang demikian
itu lebih utama pada kecintaan kepada Al-Khaliq. Karena mata hati yang
batiniyah itu lebih benar dari mata kepala yang zahiriyah. Keelokan hadla-
rat ketuhanan itu lebih sempuma dari setiap keelokan. Bahkan setiap kee¬
lokan di alam ini, adalah salah satu dari kebagusan-kebagusan keelokan itu.
Ya, orang yang ketiadaan penglihatan itu memungkiri akan kecantikan
bentuk. Dan orang yang ketiadaan pendengaran itu memungkiri akan kee-
nakan nyanyian dan lagu-lagu yang bertimbang. Maka orang yang ketiada-

hati, niscaya tidak boleh tidak akan memungkiri pula kelazatan-kelazat-
an ini, yang tiada tempat sangkaan baginya, setain hati.
a n

PENJELASAN: bahwa do'a itu tiada bertentangan dengan ridla.

Tiada keluarlah orang yang berdo’a itu dari maqam ridla. Seperti demikian
pula, kebencian kepada perbuatan-perbuatan maksiat. kutukan kepada
orang-orangnya, kutukan kepada sebab-sebabnya dan usaha pada menghi-
langkannya dengan amar ma’ruf dan nahi munkar itu tidak juga bertentang-

dengan ridla. Telah salah pada yang demikian, sebahagian orang-orang
yang berbuat batil, yang lertipu. Dan mendakwakan, bahwa perbuatan-per¬
buatan maksiat, kezaliman dan kekufuran itu dari qadla Allah dan qadar-
Nya, Yang Mahamulia dan Mahaagung. Maka haruslah ridla dengan qadla
dan qadar itu.
Ini adalah kebodohan dengan penta’wilan dan kelalaian dari rahasia-rahasia
syara’.
Adapun do'a, maka kila beribadah dengan do’a itu. Kebanyakan do’a Ra-
sullah s.a.w. dan nabi-nabi yang lain, di atas apa yang kami nukilkan pada
Kitab Do'a dahulu, menunjukkan kepada yang demikian. Adalah Rasulul-
lah s.a.w. pada maqam tertinggi dari ridla. Dan Allah Ta’ala memujikan
kepada sebahagian hamba-hambaNYA dengan firmanNya:

A .

a n

(<<!< ^■ ‘ J o x - '✓ ✓

(Wa yad-’uu-nanaa ragha-ban wa rahaban).
Artinya: "Dan mereka mendo’a pada Kami dengan pengharapan dan pera-
saan takut”. S. Al-Anbiyaa’, ayat 90.
Adapun memungkiri perbuatan-perbuatan maksiat, tidak menyukainya dan
tidak ridla dengan dia, maka Allah telah menerima ibadah hamba-hamba¬
NYA dengan demikian dan mencela mereka atas meridlainya. Allah Ta'ala
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h e r fi r m a n :

"̂ ' û -’i £>r*

(Wa radluu bil-hayaa-tid-dun-ya wath-ma-annuu bihaa).
Artinya; "Dan mcreka ridia dengan kehidupan yang dekat dan sudah
rasa lenteram dengan dia". S. Yunus, ayai 7.
A l l a h Ta ' a l a h e r fi r m a n :

m e -

\

(Radluu bi-an yakuu-nuu ma-’ai-kha-waa-lifi wa thaba-'al-laahu-’a-laa
(jiiiuu-bihim).
Artinya: "Mereka ridia bahwa ada mereka bersama orang-nrang yang ting-
gal (di rumah). Dan Allah telah mcncap hati mereka". S. Ai-Taubah. ayat

I'ersebut pada hadits yang masyhur:

9.1.

(Man syahida munkaran fa radli-ya bihi fa-ka-annahu qad fa-'a!ahu).
Artinya: "Barangsiapa menyaksikan perbuatan munkar, lalu ia ridia de¬
ngan perbuatan tersebut, maka seakan-akan ia sudah mengerjakannya".
I'ersebut pada hadits:

(Ad-dallu-’alasy-.syarri ke faa-'ilihi).
Artinya: "Orang yang menunjukkan kcpada kejahalan, adalah seperti
orang yang memperbuainya’’. (1).

Diriwayatkan dari Ibni Mas’ud: "Bahwa hamba itu hendaklah menghilang
(menyingkir) dari perbuatan munkar. Dan adalah atasnya seperti dosa
orang yang punya perbuatan munkar tersebut".
Ditanyakan; "Bagaimana maka demikian?".
Ibnu Mas’ud mcnjawab: "Disampaikan kepadanya, lalu ia ridia dengan
perbuatan munkar i lu".

Tersebut pada hadits;

(I) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dallami dan Anas. den|ian,isnad dta-'if sekali.
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(Lau-anna-’abdan qutila bil-masy-riqi wa radli-ya bi qatiihi-aa-kharu bil-
magh-ribi kaana syarikan fii qatlihi).
Artinya: "Jikalau seorang hamba dibunuh di masyriq (tempat matahari ter-
bit) dan diridlai (disetujui) dengan pembunuhannya oleh orang lain di
niaghrib (tempat matahari terbenam), niscaya adalah orang itu kongsi pada
pembunuhannya”. (1).
Allah Ta'ala menyuruh dengan dengki (dalam arti yang baik) dan berlom-
ba-lomba pada kcbajikan dan menjaga dari kejahatan. Allah Ta’ala berfir-
m a n :

6 ^ .

(Wa fii dzaa-lika fa!-yatanaa-fasil-muta-naafisuii-na).
Artmya: "Dan pada yang deinikian itu, hendaklah berlomba orang yang
mau berlomba!”. S. Al-Muthaffifin. ayat 26.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

A i s ' o ' O ' ! .

(Laa hasada illaa fits-nataini; rajuiiin aa-taahui-laahu hikmatan fa huwa
yabuts-tsuhaa fin-naasi wa yu-’alliniuhaa wa rajulun aa-taahul-taahu maalan
fa saila-thahu-’alaa halaka-tihi fii-haqqi).
Artinya; ’’Tiada dengki (hasad). selain pada dua;laki-laki yang diberikan
oleh Allah kepadanya hikrnah. maka dikembangkannya pada manusia dan
dlajarkannya. Dan laki-laki yang diberikan oleh Allah kepadanya harta, ia-
lu dikuasainya pada menghabiskannya pada kebenaran". (2).
Pada lafadh yang lain, berbunyi:

(1) Menurut Al-lraqi, heiiau tidak memperoleh asalnya dengan lafal ini.
(.2) Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.
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(Wa rajulun aa-taahul-laaiiul-qur-aana fa huwa yaquu-rmi bihi aa-naa-al-
laili wan-nahaa-ri. fa yaquu-lur-rajulu lau aa-taa-niyal-laahu mils-la maa aa-
taa haa-dzaa la-fa-'allu mils-la maa yaf-'alu).
Ariinya; "Dan scorang laki-laki, yang diilaiangkan olch Allah kcpadanya
AI-Qur-an. lalu ia bangun dengan AI-Qur-an itu tengah malam dan siang,
lalu seorang laki-laki herkala; "Jikalaii didatangkan olch Allah kcpad;iku,
scperti apa yang didatangkanNYA kepada orang itu, niscaya aku berbual.
seperli apa yang dipcrbuatnya".
Adapun kemarahan orang-orang kafir dan orang-orang zalim. menantang

dan menguluk mereka, maka apa yang datang tcntang itu. duri dalii-dalii
AI-Qur-an dan hadits. adalah lidak terhingga. Seperti firmannya Allah Ta-
' a l a :

^r*. “A,. “ r " *
’VO' -

. V Ar A ,
u

(Laa yatta-khi-dzil-niu'-minuunal-kaafiriina-auli-yaa-a min duunil-mu’-mi-
niina).

Ariinya: "Janganlah orang-orang yang bcriman mengambil orang-orang
yang kafir menjadi pemimpin, bukan orang-orang yang bcriman". S. Ali
’Imran, ayat 28.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n ;

(Yaa-ay-yuhai-ladzii-na-aamanuu laa tai-lakhi-dzul-yahuii-dawan-nashaa-
raa-au-li-yaa-a).
Artinya; "Hai orang-orang yang bcriman! Janganlah kamii ambil orang-
orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin". S. Al-Maidah. ayat 51.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

Y ,y. <■ \ yX !

y.* V_ -

(Wa kadzaa-lika nuwal-lii ba’-dladh-dhaa-limiina ba’-dlan).
Artinya: ’’Dan bcgilulah sebahagian orang-orang yang zalim itu Kami jadi-
kan pemimpin bagi sebahagian yang lain". S. Al-An'am, ayat 129.
Tersebut pada hadits; "Bahwa Allah Ta’ala membuat ikatan perjanjian atas
setiap orang yang beriman. bahwa memarahi setiap orang munafik. Dan
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atas setiap orang munafik. bahwa meniarahi setiap orang yang beriman".
(1)
Nab i s .a .w. be rsabc la :

d y y y j o y "

\ .\

(Al-mar-u ma-’a man-ahabba).

Artinva: "Manusia itu bersama orang yang dikasihinya". (2).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

! ^ X X y _ J ! Jy t y

\

(Mnn-ahahba qauman wa waa laahum luisyi-ra ma-'ahuin yaumai-qiaa-
mati) .

Arlinya: "Barangsiapa mcnyukai siiaiu kauni dan mengambil mereka men-
jadi pcmimpinnya. niscaya ia dikumpiilkan bersama mereka pada hari ki-
anial''. (.■?).
N a b i s . a . w , b e r s a h i h i :

\ \

\

(AiJ-tsaqu-'ural-iimaanil hubbu fil-laahi wal-bugh-diu fil-laa-hi).
Arunya: “Yang lehih terpercayaiali iman. iaiah einia pada jalan Allah dan
marah pada jalan >\llah‘'. (4).

Bukti-bukli ini telah kami sebutkan dahulu pada Fenjelasan Cinui clan Ma-
nih pada jalan Allah 1aala. dari Kitah Adab Persahabatan dan pada Kiiab
Amur Ma'ruf dan Nuhi Munkar. Maka kami tidak mengulanginya lagi.
Kaliiu anda mengalakan, bahwa telah datang ayat-ayat dan hadits-hadits,
icniang ridia dengan qadla Allah Ta'ala. maka jikalau adalah perbuatan-
perbuatan maksiai itu mcrobah qadla Allah Ta'ala, maka itu mustahil. Dan
itu merusakkan tauhid. Dan kalau adalah perbualan-pcrbuatan masiat itu
dengan qadla Allah Ta'ala. maka tidak menyukai dan mengutuknya itu
adalah henci kepada qadla Allah Ta'ala. Dan bagaimana jalan kepad
ngumpulkan'.' Dan dia itu bertentangan di atas segi ini'.'
Maka ketahuilah. bahwa ini term.asuk apa yang meragukan kepada orang-
orang Icmah. yang teledor. daripada metigelahui rahasia-rahasia ilmu. Dan
meragukan pula kepada suatu kaum, sehingga mereka berpendapat bahwa

a m e -

(1) Menimii Al-lraqi. heliaii heluni periiah nitniumpai hadi(s mi.
(2) Hadils irt sitdah ilitcrangkart clahnlu
(3) Oirawikim Alh-Thahraiii dan Abi Oarshalah dan Ihnii Uda dari .labir. badKs dia-'if.
(41 liirawikan Ahmaif dan lolah dilofar|!kan dahulu pada "Kitab Perwhahalan ".

5 7 8



diam dari perbuacan-perbualan munkar itu suatu maqam dari maqam-ma-
qam ridla. Dan mereka menamakannya: kebagusan budi.
Itu adalah kebodohan semata. Bahkan kami mengatakan. bahwa ridla dan
bend itu dua hal yang berlawanan, apabila keduanya daiang pada suatu
perkara. dari suatu arah. di atas suatu segi. Maka tidaklah dari pada per-
lawanan pada suatu perkara itu, bahwa tidak disukai dari satu scgi dan di-
sukai dari satu scgi. Karena, kadang-kadang mati musuh engkau, yang dia
itu musuh sebahagian musuh-musuh engkau dan bcrusaha pada mcmbina-
sakannya. Maka engkau tidak menyukai kematiannya, dari segi, bahwa le-
lah mati musuh dari musuh engkau. Dan engkau ridla, dari segi, bahwa te-
lah mati musuh engkau.
Seperli demikian pula, kemaksiatan itu mempunyai dua segi: Segi kepada
Allah Ta'ala, dari segi bahwa itu perbuatanNya, ikhtiarNya dan iradahNya.
Maka ia ridla dengan yang demikian dari segi ini. Karena penyerahan dari
yang diniiliki kepada Yang Memiliki dari yang dimiliki itu. Ridla dengan
apa yang diperbuatNya padanya.
Segi kepada harnha, dari segi bahwa itu usahatiya, sifatnya dan tanda ada-
nya terkutuk pada sisi Allah dan dimarahi pada sisiNya, di muna la mengu-
asakan kepadanya sebab-sebab kejauhan dan kekutukan. Maka dia itu dari
segi ini ditantang dan dicela. Dan tidaklah tersingkap ini bagi engkau. se-
lain dengan eontoh.
Maka marilah kami umpamakan akan seorang yang dikasihi dari makhluk,
yang mengatakan di hadSpan pencinta-pencintanya: "Bahwa aku menghen-
daki untuk dapat membedakan. di antara orang yang mencintai aku dan
yang memarahi aku. Aku tegakkan padanya suatu ukuran yang benar, tim-
bangan yang menuturkan. Yaitu: bahwa aku bermaksud kepada si Anu.
Lalu aku menyakitinya dan memukulnya dengan pukulan, yang memerlu-
kan yang demikian kepada memakiku. Schingga, apabila ia memakiku. nis-
eaya aku mcmarahinya dan mengambilkannya menjadi musuhku. Maka se-
tiap orang yang aku kasihi, niscaya aku tahu pula, bahwa dia itu musuhku.
Dan setiap orang yang aku marahi, niscaya aku tahu. bahwa dia itu teman-
ku dan yang mencintaiku.
Kemudian, ia perbuat yang demikian. Dan berhasillah maksudnya, dari
makian, yang menjadi sebab kemarahan. Dan berha.sil kemarahan yang
menjadi sebab purmusuhan. Maka berhaklah atas setiap orang yang benar
pada kecintaannya dan tahu akan syarat-syarat cinta, bahwa ia mengata¬
kan: "Adapun pengaturan engkau pada menyakitkan orang ini, memukul
dan menjauhkannya dan engkau datangkan dia untuk marah dan bermu-
suhan, maka aku niencintainya dan mengridlainya. Bahwa itu pendapat

engkau dan pengaturan engkau. Perbuatan engkau dan kchendak engkau.
Adapun makiannya akan engkau, maka itu adalah permusuhan dari pihak-
nya. Karena menjadi haknya. bahwa ia bersabar dan tidak memaki. Akan
tetapi, adalah maksud engkau daripadanya, bahwa engkau bermaksud de-
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ngan memukulnya, untuk ia menuturkan dengan makian yang mengharus-
kan bagi kutukan. Maka dia itu dari segi, bahwa itu berhasil atas kesesuai-
an kehendak engkau dan pengaturan engkau yang engkau mengaturkan-
nya, maka aku meridlainya. Dan jikalau tidak berhasil, niscaya adalah yang
demikian itu kekurangan pada pengaturan engkau dan penyimpangan pada
maksud engkau. Dan aku tidak suka, karena ienyapnya kehendak engkau.
Akan tetapi, dari segi bahwa itu penyifatan bagi orang tcrsebui dan usaha-
nya, permusuhan dan serangan daripadanya atas engkau. kebalikan dari
apa, yang dikehendaki oleh keelokan engkau, karena adalah yang demikian
itu menghendaki, bahwa lertanggung dari engkau pemukulan dan tidak di-
balas dengan makian, maka aku tidak menyukainya, dari segi penyandar-
annya kepadanya dan dari segi bahwa itu menjadi sifatnya. Tidak dari segi,
bahwa itu kehendak engkau dan yang dikehendaki oleh pengaturan eng¬
kau .

Adapun kemarahannya kepada engkau, disebabkan makian engkau, maka
aku mengridlainya dan menyukainya. Karena itu kehendak engkau. Dan
aku atas kesepakatan engkau juga memarahinya. Karena syarat orang yang
mencintai ilu, bahwa adalah dia kecintaan bagi kecintaan orang yang dicin-
tai dan musuh bagi musuhnya.
Adapun kemarahannya kepada engkau, maka aku mengridlainya, dari segi
bahwa engkau menghendaki, bahwa ia memarahi engkau. Karena engkau
menjauhkannya dari diri engkau. Dan engkau kuasakan ke atasnya penga-
jak-pengajak kemarahan. Akan tetapi, aku memarahinya dari segi, bahwa
itu sifat orang yang dimarahi itu, usahanya dan perbuatannya. Dan aku me-
ngutukinya karena demikian juga. Maka dia itu terkutuk padaku, karena
kutukannya akan engkau dan marahnya. Dan kutukannya kepada engkau
juga pada pihakku tidak disukai, dari segi, bahwa itu sifatnya. Dan semua
yang demikian, dari segi bahwa itu kehendakmu, maka adalah disenangi.
Adapun yang berlawanan, iaiah bahwaia mengatakan: yaitu, dari segi bah¬
wa itu kehendak engkau, maka diridlai. Dan dari segi, bahwa itu kehendak
engkau, maka tidak disukai.
Adapun apabila dia itu tidak disukai, tidak dari segi bahwa itu perbuatan¬
nya dan kehendaknya, akan tetapi, dari segi bahwa itu sifat orang lain dan
usaha orang lain, maka ini tiada pertentangan padanya.
Disaksikan bagi yang demikian, oleh setiap apa yang tidak disukai dari satu
segi dan yang diridlai dari satu segi. Bandingan-bandingan yang demikian
itu tidak terhingga.
Jadi, penguasaan Allah akan pengajak-pengajak nafsu-keinginan dan kc-
maksiatan atasnya, sehingga yang demikian itu menariknya kepada kesu-
kaan akan perbuatan maksiat dan kecintaan menariknya kepada perbuatan
maksiat itu, menyerupai akan pukulan orang yang dicintai bagi orang yang
telah kami buat contohnya tadi. Supaya ia dihela oleh pukulan itu kepada
kemarahan. Dan kemarahan kepada makian. Dan kutukan Allah Ta'ala

5 8 0



bagi orang yang berbuat maksiat kepadaNya, walau pun kemaksiatannya
itu dengan pengaturanNya itu menyerupai akan kemarahan orang yang di-
maki, kepada yang memakinya. Walaupun makiannya itu berhasil dengan
pcngaturan dan pilihannya bagi sebab-sebabnya. Dan perbuatan Allah
Ta’ala yang demikian dengan setiap hamba dari hamba-hambaNya, ya’ni:
penguasaan pengajak-pengajak kemaksiaian kepadanya itu, menunjukkan
bahwa teiah dahululah kehendakNYA dengan menjauhkan dan mengutuki-
nya. Maka wajiblah atas setiap hamba yang mencintai Allah, bahwa ia me-
marahi akan orang yang dimarahi oleh Allah. Dan mengutuki akan orang
yang dikutuk oleh Allah. Dan memusuhi akan orang yang dijauhkan oleh
Allah dari HadlaratNya. Walau pun diperlukannya dengan kekerasan dan
kemampuannya kepada memusuhi dan menyalahinya dan bahwa orang itu
jauh yang terusir dan terkutuk dari HadlaratNya. Walau pun dia itu jauh,
dengan menjauhkannya dengan kekerasan dan terusir dengan mengusirkan-
nya dan memaksakannya. Orang yang dijauhkan dari darajai kedekatan,
sayogialah bahwa dia itu yang dikutuki, yang dimarahi oleh semua pencin-
tanya. karena bersesuaian bagi yang dicintai, dengan mclahirkan kemarah¬
an atas orang yang melahirkan kepada orang yang dicintai, akan kemarah¬
an kepadanya dengan menjauhkannya.
Dengan ini, tetaplah semua apa, yang teiah datanglah hadits-hadits menge-
nainya, dari hal kemarahan pada jalan Allah, kecintaan pada jalan Allah,
pengerasan dan pengkasaran atas orang-orang kafir dan bersangatan pada
mengutuk mereka, serta ridla dengan qadia Allah Ta’ala, dari segi bahwa
itu qadia Allah ’Azza wa Jalla.
Ini semua dipahami dari rahasia qadar yang tidak diperbolehkan menyiar-
kannya. Yaitu; bahwa kejahatan dan kebajikan. keduanya itu masuk dalam
kehendak dan iradah. Akan tetapi, kejahatan itu kehendak yang tidak di-
sukai. Dan kebajikan itu kehendak yang disenangi. Maka siapa yang
ngatakan, bahwa tidaklah kejahatan itu dari Allah, maka dia itu bodoh.
Demikian juga, orang yang mengatakan, bahwa keduanya itu semua, dari-
padaNYA, tanpa diperbedakan teniang ridla dan bend, maka itu juga
orang yang teledor. Menyingkapkan tulup daripadanya itu tidak diizinkan.
Yang lebih utama, iaiah diam dan beradab dengan adab syara’. Nabi
b e r s a b d a :

m e -

s . a . w .

V

(Al-qadaru sirrul-laahi fa laa tuf-syuuhu).
Artinya: ’’Qadar (taqdir) itu rahasia Allah. Maka janganlah kamu menyi-
arkannya!”. (1).

(I) Dirawikan Abu Na’im dari Ibnu Umar dan Ibnu Uda dari ‘Aisyah, dia'if.
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Yang demikian itu menyangkut dengan ilmu mukasyafah. Dan maksud ka-
mi sekarang, ialah penjelasan kemungkinan. mengenai apa, yang makhluk
mengerjakan ibadah dengan dia, daripada mengumpulkan antara ridla de¬
ngan qadla Allah Ta’ala dan kutukan terhadap perbuatan-perbuatan mak-
siat, sedang dia itu dari qadia Allah Ta’ala. Dan telah jelaslah maksud, tan-
pa memerlukan kepada penyingkapan rahasia padanya.
Dengan ini, diketahui pula bahwa do’a dengan keampunan, keierpelihara-
an dari perbuatan-perbuatan maksiat dan sebab-sebab lain yang menolong
kepada agama itu tidak berlawanan dengan ridla kepada qadla Allah
Ta’aia. Bahwa Allah menerima ibadah hamba-hambaNya dengan do’a. Su-
paya do’a itu mengeluarkan kepada mereka akan kebersihan dzikir, ke-
khusyu’-an hati dan kehalusan merendahkan diri. Dan adalah yang demi¬
kian itu kecemerlangan bagi hati, kunci bagi kasyaf dan sebab bagi bertu-
rut-turutnya kelebihan kelemah-lembutan. Sebagaimana membawa kendi
dan meminum air itu tidaklah berlawanan bagi ridla dengan qadla Allah
Ta’ala tentang kehausan. Meminum air karena mencari hilangnya kehausan
secara langsung itu suatu sebab yang disusun oleh Penyebab sebab-sebab.
Maka seperti demikian pula do’a, adalah sebab yang disusun oleh Allah
Ta’ala dan yang disuruhNya. Dan telah kami sebutkan, bahwa berpegang
dengan sebab-sebab, karena berlaku kepada sunnah Allah Ta'ala, tidaklah
berlawanan dengan tawakkal. Dan telah kita bahas dengan mendalam da-
hulu pada Kitab Tawakkal. Maka itu juga tidak berlawanan dengan ridla.
Karena ridla itu suatu maqam yang menempel bagi tawakkal. Dan yang
bersambung dengan dia.
Benar, bahwa melahirkan percobaan dari Allah (bala-bencana) dalam ben-
tuk mengadu dan menantangnya dengan hati kepada Allah Ta’ala itu ber¬
lawanan bagi ridla. Dan melahirkan percobaan dari Allah atas jalan syukur
dan penyingkapan dari qudrah Allah Ta’ala itu tiada berlawanan. Sebaha-
gian ulama salaf mengatakan: ’’Dari kebagusan ridla dengan qadla Allah
Ta’ala, ialah bahwa tidak mengatakan: ’Tni hari panas”. Artinya: dalam
bentuk mengadu. Dan yang demikian itu pada musim panas. Adapun pada
musim dingin maka itu syukur.
Mengadu itu berlawanan dengan ridla dalam segala hal. Mencela makanan
dan memburukkannya itu berlawanan dengan ridla kepada qadla Allah
Ta’ala. Karena mencela ciptaan itu adalah mencela penciptanya. Dan se-
muanya itu dari ciptaan Allah Ta’ala.
Ucapan dari orang yang mengatakan, bahwa; kemiskinan itu percobaan
dan ujian, keluarga itu kesusahan dan kepayahan dan berusaha itu kesulit-
an dan kesukaran, adalah semua ucapan itu menccderakan ridla. Akan te-

tapi, sayogialah bahwa diserahkan pengaturan kepada Pengaturnya dan j>e-
milikan kepada Pemiliknya. Dan ia mengatakan akan apa yang dikatakan
oleh Umar r.a.; ”Aku tidak memperduiikan, aku ini menjadi kaya atau
miskin. Aku tidak tahu, manakah dari yang dua itu yang baik bagiku”.
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PENJELASAN: bahwa lari dari negeri, yang menjadi tempai sangkaan per-
buaian-perbuatan maksiat dan mencelanya, lidaklah men-
cede rakan r i d l a .

Ketahuilah kiranya, bahwa orang yang lemah, kadang-kadang menyangka,
bahwa larangan Rasulullah s.a.w. keluar dari negeri, yang telah timbul pa-
danya penyakit kolera itu menunjukkan kepada laiangan keluar dari suaiu
negeri, yang telah timbul padanya perbuatan-perbuatan maksiat. Karena
setiap satu dari keduanya itu lari dari qadla Allah Ta’ala yang demikian ini
mustahil. Akan tetapi, alasan pada larangan dari meninggalkan negeri, se
sudah timbul penyakit kolera padanya, ialah: jikalau dibukakan pintu ini,
niscaya berangkatlah semua orang sehat daripadanya. Dan tinggallah di ne¬
geri itu orang-orang sakit yang disia-siakan, yang tiada bagi mereka yang
mengurusnya lagi. Maka binasalah mereka dalam kekurusan dan melarat.
Dan karena itulah, diserupakan yang demikian itu, oleh Rasulullah s.a.w.
pada sebahagian hadiis, dengan lari dari barisan perang. Dan jikalau adalah
yang demikian itu lari dari qadla, niscaya lidak diizinkannya bagi orang
yang berdekatan negeri, pada menyingkir. Dan telah kami sebutkan dahuiu
hukum yang demikian pada Kitab Tawakkal.
Apabila telah diketahui maknanya, niscaya jelaslah, bahwa lari dari negeri
yang menjadi tempat sangkaan perbuatan-perbuatan maksiat itu tidaklah
lari dari qadla. Akan tetapi, termasuk sebahagian dari qadla, ialah lari dari
apa, yang tidak boleh lidak lari daripadanya.
Seperli demikian juga, mencela lempai-tempat yang mengajak kepada per¬
buatan-perbuatan maksiat dan sebab-sebab yang mengajak kepadanya.
Karena, untuk menjauhKan dari perbuatan maksiat, yang tidak tercela.
Senantiasalah ulama salaf yang salih, membiasakan yang demikian. Sehing-
ga sepakatlah suatu jama'ah mencela kota Baghdad. Dan mereka melahir-
kan yang demikian dan mencari jalan untuk melarikan diri daripadanya.
Ibnui-Mubarak berkata: ”Aku telah mengelilingi Timur dan Barat. Maka
tiadalah aku melihat suatu negeri yang lebih buruk dari Baghdad".
Ditanyakan; "Bagaimana yang demikian?”.
Ibnul-Mubarak menjawab: ’’Itulah negeri, yang terhina padanya nikmat Al¬
lah dan dipandang kecil padanya perbuatan maksiat kepada Allah”.
Tatkala Ibnul-Mubarak daiang di Khurasan, lalu ditanyakan kepadanya;
"Bagaimana engkau melihat Baghdad?”,
la menjawab: "Tiada aku melihat di Baghdad, selain polisi yang pemarah
atau saudagar yang sebal atau qari’ yang mengherani diri”.
Tiada sayogialah bahwa anda menyangka, yang demikian itu termasuk me-
ngupat. Karena ia tidak menujukan kepada seseorang yang tertcniu, se-
hingga mendatangkan melarat bagi orang tersebut. Hanya dimaksudkan
dengan yang demikian, untuk menasehati orang banyak.
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Adalah Ibnul-Mubarak pergi ke Makkah. Dan adalah tempat tinggainya di
Baghdad, di mana ia mengintip persiapan kafilah selama enambelas hari.
Maka ia bersedekab dengan enambelas dinar. Setiap hari satu dinar, untuk
menjadi kafarat karena tinggainya di Baghdad itu.
Suatu jama’ah mencaci Irak, seperti Umar bin Abdul-’aziz dan Ka’ab Al-
Ahbar. Ibnu ’Umar r.a. bertanya kepada bekas budaknyai ”Di mana kamu
tinggal?”.
Bekas budak itu menjawab: ”Di Irak”.
Ibnu 'Umar r.a. bertanya lagi: ”Apa yang kamu perbuat di situ? Sampai
kepadaku berita, bahwa tiada seorang pun yang tinggal di Irak, melainkan
digenggamkan oleh Allah baginya teman dari bala-bencana”.
Pada suatu hari, Ka’ab Al-Ahbar menyebutkan Irak dan mengatakan: ”Di
Irak sembilan persepuiuh kejahatan. Di Irak terdapat penyakit yang mema-
yahkan”.
Dikatakan, bahwa bahagian kebajikan itu sepuluh bahagian. Maka sembi¬
lan persepuluhnya di negeri Syam (Suriya) dan sepersepuiuhnya di Irak.
Bahagian kejahatan itu sepuluh bahagian, di atas kebalikan dari yang demi-
k i a n .

Sebahagian para perawi hadits berkata: "Adalah kami pada suatu hari pada
Al-Fudlail bin 'lyadl. Maka datanglah kepadanya seorang shufi, yang ber-
pakaian dengan baju panjang. Lalu didudukkannya di sampingnya. Dan ia
menghadap kepadanya. Kemudian ia berkata: ”Di mana anda tinggal?”.
Orang shufi itu menjawab; ’Di Baghdad”.
Al-Fudlail lalu berpaling dari orang shufi tadi, seraya berkata: "Datang ke¬
pada kami seseorang mereka, dengan berpakaian pendeta. Tiba-tiba kami
tanyakan: ”Di mana anda tinggal?”, lalu ia menjawab: "Dalam sarang bu-
rung orang-orang zalim”.
Adalah Basyar Al-Harits berkata: "Orang yang beribadah di Baghdad se¬
perti orang yang beribadah dalam sarang burung”. Basyar ada mengatakan:
"Jangan kamu ikuti aku pada sesuatu tingkat ibadah di Baghdad! Barang-
siapa bermaksud keluar, maka hendaklah ia keluar!”.
Ahmad bin Hanbal ada mengatakan: "Jikalau tidaklah ketergantungan
anak-anak itu dengan kami, niscaya adalah keluar dari negeri ini aku uta-
makan bagi diriku”.
Lalu ditanyakan: "Di mana engkau memilih untuk tempat tinggal?”.
Beliau menjawab: ”Di benteng-benteng".
Sebahagian mereka mengatakan dan ia ditanyakan tentang penduduk
Baghdad: "Yang zuhud mereka itu zuhud dan yang jahat mereka itu ja-
h a t ” .

Ini menunjukkan, bahwa orang yang memperoieh bala-bencana di suatu

negeri. yang banyak padanya perbuatan-perbuatan maksiat dan sedikii pa-
danya kebajikan, maka tiada dima'afkan baginya untuk tinggal menetap di
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negeri itu. Akan tetapi, sayogialah bahwa ia berhijrah ke negeri lain. Allah
Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(A lam takun-ar-dlul-laahi waasi-'acan fa luhaa-jiruu fii-haa).
Artinya: "Bukankah bumi Allah ilu luas, sehingga kamu bolch pindah (ber¬
hijrah) kc tnana-mana?". S. An-Nisaa‘, ayai 97.
Kalau ia dilarang dari yang demikian oleh keluarga acau ada hubungan lain,
maka (iada sayogialah ia menyenangi dengan keadaannya ilu. lagi mencn-
leramkan jiwanya kcpada yang demikian. Akan lelapi, sayogialah bahwa ia
bersusah hati daripadanya. dengan selalu berdo’a:

V O

(Rabba-naa-akh-rijnaa min haa-dzihil-qaryatidh-dhaalimi-ahluhaa).
Artinya: "Wuhai Tuhan kami! Keluarkanlah kami dari. negeri ini, yang pen-
duduknya melakukan kezalimanl". S. An-Nisaa', ayat 75.
Yang demikian iiu, karena kezaliman apabila merala, niscaya lurunlah ba-
ia-bencana dan hancurlah semua. Dan meratai orang-orang yang mengerja-
kan perbuatan Iha'at. Allah Ta'ala berfirman:

<r{ /.V* f, <'y<. r "

(Wat-taquu fitnatan laa lushii-bannal-ladziina dhalamuu minkum khaash-
shatan).

Artinya: "Dan takuiilah fiinah (bula-bencana) yang bukan khusus meniinpa
orang-orang yang bersalah saja di antara kamu". S. Al-Anfal. ayat 25.
Jadi, tidaklah sckali-kali pada sesualu dari sebab-sebab kekurangan Agama
itu keridlaan mullak. kecuali dari segi kailannya kepada perbuatan Allah

Ta'ala. Ada pun sebab-sebab itu sendiri, maka tiada cara unuik mcridlainya
dengan hagaimana pun juga.
Berbeda pcndapal para ulama tentang yang Icbih ulama dari orang-orang
yang meinpunyai tiga niaqam: orang yang mencintai mail, karena rindu
bertemu dengan Allah Ta’ala. orang yang menyukai lerus hidup, uniuk ber-
khidinat kepada I'uhan dan orang, yang mengatakan. bahwa: aku tidak
memilih suatu pun. akan tciapi aku ridia (senang) dengan apa yang dipilih-
oleh Allah Ta'ala. Dan disampaikan persoalan ini kepada sebahagian ahli
ma'rifah (al-’arifin). Laiu menjawab: "Yang ridia iluiah yang Icbih mama
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dan mereka. Karena dialah yang lebih kurang hai yang tidak perlu dari
m e r e k a ” .

Pada suatu hari berkumpul Wahib bin Al-Ward, Sufyan Ats-Tsuri dan Yu¬
su f b in Asba th . La lu be rka ta A ts -Tsu r i : "Aku t i dak suka ma t i seca ra t i ba -

tiba sebelum hari ini. Dan hari ini, aku ingin bahwa aku mati”.
Maka Yusuf bertanya kepadanya: "Mengapa?".
Ats-Tsuri menjawab: ’’Karena apa, yang aku takuti dari fitnah”.
Maka Yusuf berkata: ”Akan teiapi. aku tidak bend lamanya terusnya hi-
dup”.
Sufyan lalu bertanya: ’’Mengapa?”.
Yusuf menjawab: ’’Semoga aku menjumpai akan suatu hari, yang aku ber-
tobat padanya dan aku beramal salih”.
Lalu ditanyakan kepada Wahib; "Apakah yang akan anda katakan?”.
Wahib bin Al-Ward maka menjawab: ”Aku tiada memilih akan sesuatu.
Yang lebih aku sukai, ialah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa
Ta ’ a l a ” .

Lalu Sufyan Ats-Tsuri memeluknya di antara kedua matanya dan berkata:
■’Kerohanian demi Tuhan Yang Empunya Ka’bah!”.

PENJELASAN: sejumlah dari ceriiera-ceritera orang-orang yang mencintai,
ucapan-ucapan dan mukasyafah-mukasyafah mereka.

Dtkatakan kepada sebahagian orang yang bcrma’rifah: ’’Bahwa anda itu
pencinta”.
Orang yang berma’ritah itu menjawab: "Tidakiah aku itu pendnta. Sesung-
guhnya aku itu dicintai. Dan pencinta itu kepayahan”.
Dikatakan pula kepadanya; "Manusia meiigatakan, bahwa anda itu seorang
dari tujuh”.
Lalu ia menjawab: ”Aku itu semua yang tujuh”.
la mengatakan; ’’Apabila kamu melihal aku, maka sesungguhnya kamu te-.
lah melihat empatpuluh wali’.
Maka ditanyakan: ’’Bagaimana dan anda itu satu orang?”.
la menjawab: ’’Karena aku telah melihat empatpuluh orang wali. Dan aku
mengambil dari setiap wali itu suatu budi-pekerti dari budi-budi pekerti-
nya" .

Ditanyakan kepadanya: ’’Sampai kepada kami berita, bahwa anda melihat
n a b i K h i d i r a . s . ” .

Ia lalu tersenyum dan menjawab: ’’Tidakiah ajaib orang yang melihat nabi
Khidir a.s. Akan letapi yang ajaib, ialah orang yang berkehendak melihat
Khidir. Lalu ia terhijab (terdinding) daripadanya”.
Diceritcrakan dari nabi Khidir a.s., bahwa ia berkata: ’’Tiada sekali-kali
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pada suatu hari aku berbicara dengan diriku. bahwa tiada linggal scorang
pun waliul-lah, melainkan aku mcngenainya. Kecuali pada hari itu, aku
melihat seorang wali, yang lidak aku mengenalnya”.
Pada suatu kali, orang mengatakan kepada Abu Yazid Al-Buslhami: "Ceri-
terakanlah kepada kami, dari hal musyahadah engkau akan Allah Ta'ala!".
Maka berteriaklah Abu Yazid, kemudian berkata: "Celaka kamu! Tiada

patut bagi kamu unluk mengetahui yang demikian".
Dikalakan lagi: "Maka ceriterakanlah kepada kami dengan kesangatan
mujahadah engkau bagi diri engkau pada jalan Allah Ta'ala!".
Abu Yazid lalu menjawab: "Ini juga lidak boleh aku perlihatkan kepada
k a m u " .

Kemudian dikatakan: "Maka ceriterakanlah kepada kami dari hal latihiui
diri engkau pada permulaan engkau!”.
Abu Yazid menjawab; "Ya, aku ajak diriku kepada Allah, lalu ia melawaii
kepadaku. Maka aku berazam atasnya, bahwa aku tiada akan minum air
Setahun. Dan tiada akan mcrasa lidur sciahun. Lalu diriku iiu mcmaluhi

kepadaku dengan yang demikian”.
Diceriterakan dari Yahya bin Ma’adz, bahwa ia melihat Abu Yazid pada
sebahagian musyahadahnya, dari sesudah shalat Isya sampai kepada lerbit
fajar. duduk dalam keadaan tidak tenang di atas pangkal dua tapak kaki-
nya, mengangkai kedua lekuk tapak kakinya, serta kedua lumitnya dari
lantai, menjadikan dagunya ke ata.s dadanya. mcmandang dengan kedua
matanya. yang tiada berkedip.
Yahya bin Ma’adz meneruskan ceritcranya: "Kemudian, Abu Yazid sujud
pada waktu sahur. Lalu melamakannya sujud itu. Kemudian, ia duduk. lalu
berdo’a: "Wahai Allah. Tuhanku! Bahwa suatu kaum meminta pada Eng¬
kau, maka Engkau berikan mereka berjalan di alas air dan berjalan di uda-
ra. Maka mereka ridia dengan demikian. Dan aku berlindung dengan Eng¬
kau dari yang demikian. Bahwa suatu kaum meminta pada Engkau. Maka
Engkau berikan mereka bumi berlipat (menjadi pendek dalam pcrjalanan).
Maka mereka ridia dengan demikian. Bahwa aku berlindung dengan Eng¬
kau dari yang demikian. Bahwa suatu kaum meminta pada Engkau. Maka
Engkau berikan mereka simpanan bumi. Maka mereka ridia dengan yang
demikian. Dan aku berlindung dengan Engkau dari yang demikian". Se-
hingga ia menghitung lebih duapuluh maqam dari karamah para wali-wali".
Kemudian, Abu Yazid berpaling, lalu ia melihat aku, seraya memanggil:
"Yahya!”.
Aku menyahut: "Ya, wahai penghulukul".
Maka beliau bertanya: "Sejak kapan engkau di sini?”.
Aku menjawab: "Sejak seketika ini”.
Lalu beliau diam. Maka aku mengatakan; "Wahai penghulukul Ceritera¬
kanlah kepadaku akan sesuatu!".
Beliau lalu menjawab: "Aku akan menceritcrakan kepada engkau. akan
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apa yang pantas bagi engkau. Bahwa Allah Ta’ala memasukkan aku dalam
falak yang paling bawah. Lalu diputar-putarkanNyu aku dalam alam mala-
kut yang paling bawah. DiperlihatkanNYA kepadaku segala lapisan bumi
dan apa yang di bawahnya. sampai yang di bawah betul. Kemudian, dima-
sukkanNYA aku dalam t'alak yang alas. Maka di-ihawaf-kanNYA aku pada
semua langit. DiperlihatkanNYA kepadaku. apa yang ada padanya, dari
sorga-sorga. sampai ke 'Arasy. Kemudian disuruhNYA aku berdin di ha-
dapanNYA. Maka lA berfirman: "Minialah kepadaKU apa pun yang eng¬
kau lihat. Sehingga Aku akan memberikannya kepada Engkau",
Maka aku menjawab: "Hai Tuhanku! Aku tiada mdihat suatu pun yang
aku pandang baik. lalu aku mcmintakannya pada Engkau".
Allah maka berfirman: "Engkau hambaKU yang sebenarnya. Engkau beri-
badah kepadaKu. karenaKu dengan sebenar-benarnya. Sungguh akan
AKU berbuai kepada engkau! Sungguh akan Aku perbuai!".
Maka disebutkannya beberapa perkara.

Yahya meneruskan ccriteranya: "Maka yang demikian iiu mendahsyatkan
kepadaku. Penuh pikiranku dengan yang demikian dan mcrasa hcran seka-

li. Lalu aku bertanya: "Wahai penghuluku! Mengapa tidak engkau minia-
kan padaNYA akan ma’ril'ah dengan DIA? Dan lelah berfirman kepada
engkau Raja Diraja: mintakan padaKU apa yang engkau kehendaki?".
Yahya meneruskan ceriieranya; "Lalu Abu Yazid berteriak dengan teriak-
an yang keras. seraya berkaia: "Diamlah. celaka engkau! Engkau cemburu
akan hal itu kepadaku. Sehingga aku liada suka bahwa dikeiahui oleh
orang lain".
Diceriterakan, bahwa Abu Turab An-Nakh-syabi merasa bangga dengan
sebahagian dari murid-muridnya. Maka didekatinya murid lersebut dan di-
urusnya semua kepenlingannya. Dan murid itu sibuk dengan ibadahnya dan
apa yang diperolehnya dalam muraqabahnya.
Pada suatu hari Abu Turab berkata kepada murid itu; "Kalau kiranya eng¬
k a u m e l i h a t A b u Ya z i d ? " .

Murid itu menjawab: "Aku sibuk daripada menemuinya".
Tatkala Abu Turab telah banyak kali mengatakan: kalau kiranya engkau
melihat Abu Yazid, maka tcrgcraklah perasaan murid itu, lalu bertanya;
Apakah kiranya yang akan aku perhuat dengan Abu Yazid? Aku telah

melihat Allah Ta’ala, maka lA mengkayakan aku, tanpa Abu Yazid".
Abu Turab meneruskan ccriteranya: "Maka tcrgcraklah tabiatku dan aku
tiada menguasai lagi diriku, lalu aku berkata; "Celaka engkau, engkau ter-
tipu dengan Allah ’Azza wa Jalla! Jikalau engkau melihat Abu Yazid sekali
saja, niscaya adalah lebih bermanfaat bagi engkau daripada engkau melihat
Allah tujuhpuluh kali".
Abu Turab meneruskan ceritcranya; "Maka heranlah anak muda itu dari
perkataannya dan dilantangnya. Lalu murid itu bertanya; "Bagaimana
m a k a d e m i k i a n ? " .

S f
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Abu Turab berkata kepadanya: "Celaka engkau! Apakah tidak engkau me-
lihat Allah Ta’ala di sisi engkau. Maka lA melahirkan bagi engkau di atas
kadar engkau? Dan engkau melihat Abu Yazid di sisi Allah, yang lelah di-
lahirkanNYA baginya eli atas kadarnya?".
Murid itii ialu mengetahui apa yang aku katakan. Maka ia menjawab; ”Ba-
walah aku kepadanya!’’.
Abu Turab itu menyebutkan suatu ceriiera, yang ia katakan pada akhirnya;
"Maka kami berdiri di atas suatu lempat yang tinggi. Kami menunggii Abii
Yiizid, untuk dia keluar kepada kami dari hutan. Dan adaiah Abu Yazid itu
bertempat di suatu hutan. yang padanya binatang buas".
Abu Turab meneruskan ceriteranya: "Maka Abu Yazid itu lalu di depan
kami dan telah dibaliknya kulit kepala ke punggungnya. Lalu aku katakan
kepada peinuda itu: "Inilah Abu Yazid! Maka lihatlah kepadanya!”.
Pemuda itu lalu melihat kepada Abu Yazid. maka ia pingsan. Maka kami
gerak-gerakkan dia. Rupanya ia sudah meninggal. Maka bertolong-tolong-
anlah kami menguburkannya. Lalu aku mengatakan kepada Abu Yazid:
"Wahai penghuluku! Pandangannya kepada engkau membunuhnya”.
Abu Yazid menjawab; "Bukan! Akan tetapi temanmu itu yang benar. Dan
telah tenang dalam hatinya suatu rahasia yang tiada tersingkap baginya. de-
ngan sifatnya. Maka tatkala ia melihat kami, niscaya tersingkaplah baginya,
rahasia hatinya. Lalu sempitlah ia dari membawanya. Karena dia pada ma-
qam murid-murid yang lemah. Maka yang demikian itu membunuhnya”.
Tatkala orang hitam Habsyi masuk ke kota Basrah. Lalu mereka membu-
tiuh banyak orang yang merampok harta kekayaan. Maka berkumpullah
tcman-tcman Sahal pada Sahal. Mereka lalu berkata; "Jikalau engkau
meminta pada Allah Ta'ala menoiak mereka”.
Sahal diam. kemudian menjawab: "Bahwa bagi Allah di negeri ini banyak
hamba-hambaNYA. jikalau mereka berdo’a atas orang-orang zaiim itu.
niscaya tidak ada di muka bumi seorang zaiim pun. melainkan mati dalam
satu malam. Akan tetapi, mereka tiada berbuat”.
Lalu ditanyakan: "Mengapa?".
Sahal menjawab: "Karena mereka tiada menyukai,apa yang tiada disukai-
N Y A " .

Kemudian. Sahal menyebutkan dari yang diperkenankan oleh Allah, akan
beberapa perkara. yang tiada disanggupi menyebutkannya semuanya. Se-
hingga Sahal berkata: "Dan kalau mereka meminta padaNya. bahwa tidak
diiegakkanNya akan hari kiamat, niscaya tidak akan ditegakkanNYA".
Inilah urusan-urusan yang mungkin pada diri urusan itu sendiri. Maka siapa
yang tiada beruntung dengan suatu pun daripadanya, niscaya tiada sayogia-
lah ia kosong dari tash-diq (pembenaran) dan iman dengan kemungkinan-
nya. Bahwa qudrah itu luas dan kurnia itu meratai. Keajaiban alam al-
mulki dan al-malakut itu banyak. Yang di-qudrat-i oleh Allah Ta'ala itu ti¬
ada berkesudahan. Dan kurniaNYA kepada hamba-hambaNYA yang dipi-
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iihNya itu tiada berpenghabisan. Karena itulah. Abu Ya/id mcngaiakan:
"Jikalau !A memberikan kcpada cngkau. akan munaiah Musa, akan niha-
niyah Isa dan ke-khalil-an Ibrahim, maka engkaii luniutlah yang di balik
itu! Sesungguhnya pada sisiNYA, di atas yang dcmikian, bcriipai ganda.
Jikalau engkau merasa tenang kepada yang demikian, niscaya IA ineiighi-
jabkan engkau daripadanya. Dan ini bala-bencana seperti niereka dan
orang-orang yang dalam lial-keadaan seperli keaclaan mereka Karena
mereka itu yang lebih muiia, lalu yang lebih mulia".
Sebahagian orang al-’arifin berkata: "Disingkapkan bagikii ernpatpuluh
haiira' (waniia yang demikian puiih malanya yang puiili dan demikinn hilam
matanya yang hiiam). Aku melihat mereka ilu berjaian di udara lerbuka.
Mereka memakai pakaian dari emas, perak dan niutiara. Biinyinya geme-
rincing dan berlenggang jalannya mereka. Maka aku memandaitg kepada
mereka dengan sekali pandang. Maka aku disiksa ernpatpuluh hark Ketnu-
dian, sesudah itu disingkapkan bagiku dclapan puluh houni'. di aras yang
mereka tadi. pada kebagusan dan kecantikan. Dikatakan orang kcpadakii:
"Tengoklah kepada mereka!".
Orang al-’arifin ilu mencruskan ccriteranya: "Maka aku sujud dan aku pe-
jamkan mataku dalam sujudku Supaya aku lidak menengnk kepada
reka. Dan aku mengucapkan do'a: "Aku hetlindung dengan Engkau. dari
yang selain Engkau. Tiada keperluan bagiku dengan ini".
Maka selalulah aku berdo'a, sehingga disingkirkan mereka olcli Allah dari-
padaku".
Maka contoh-conloh mukasyafah ini, tiada sayogialah diingkari oleh orang
mu’min, karena tidak diperoiehnya yang seperti itu. Jikalau ia lidak beri-
man akan setiap sesuaiu, selain dengan apa yang disaksiknnnya, dari diri-
nya yang zalim dan hatinya yang kasar, niscaya sempiilah jalan Iman kepa-
danya. Bahkan ini adalah hal-ihwal. yang lahir sesudah melampaui rintang-
an-rintangan dan mencapai maqam-maqam yang banyak. Yang sckurang-
kurangnya, iaiah; ikhlas. Mengeluarkan kcbcruntungan-kebemniungan d
dan memperhatikan makhluk dari semua amal-perbuaian, zahir dan baiin.
Kemudian. menyembunyikan yang demikian, dari makhluk, dengan mc-
nutupkan hal-ihwa!nya. sehingga ia teiap herbenieng dengan benieng yang
l i d a k t e r k e n a l .

Maka inilah tingkat permulaan perjalanan mereka dan yang tersedikil ma-
qam mereka. Dan itulah yang paling sukar didapali pada
y a n g t a q w a .

Dan sesudah pembersihan hati dari koloran berpaling kepada makhluk iiu,
melimpahlah kepadanya nur keyakinan dan tcrsingkaplah baginya pokok-
pokok kebenaran. Memungkiri demikian, tanpa percobaan dan menjal
jalan itu berlaku sebagai berlakunya kemungkiran orang yang memungkiri
kemungkinan tersingkapnya bentuk pada besi, apabila ia dibentuk, diber-
sihkan. dikilatkan dan dibentukkan dengan bentuk cermin. Maka dipan-

m e -
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dang oleh orang yang memungkiri, kepada apayang dalam tangannya. dari
sepotpng besi yang gelap, yang telah dikuasai oleh karatan dan kekejian.
D a n d i a i t u t i d a k m e n c e r i t c r a k a n s a l a h s a t u d a r i b e n t u k - b e n t u k . M a k a i a

memungkiri kemungkinan tersingkapnya yang dilihat padanya, ketika te-
rang zatnya. Dan memungkiri yang demikian itu adalah sangat bodoh dan
s e s a t .

Inilah hukum setiap orang yang memungkiri karamah para wali (aulia). K<u
rena tiada (empat persandarannya, selain keteledorannya dari yang demi¬
kian. Dan keteledoran orang yang dilihatnya. Dan seburuk-buruk persan-
daran yang demikian, iaiah pada mengingkari qudrah Allah Ta'ala. Akan
lelapi, .sesiingguhnya akan diciumi bau mukasyafah, oleh orang yang men-
jalani sesuatu, walau pun dari pokok-pokok jalan. Sebagaimana ditanyakan
kepada Basyar: "Dengan apa anda sampai ke lingkat ini?”.
Beliau menjawab: "Adalah aku meminta pada Allah Ta’ala, bahwa IA me-
nyembunyikan hal-ihwalku”. Artinya; aku meminta pada Allah Ta’ala,
bahwa la menyembunyikan atasku dan menyembunyikan urusanku.
Diriwayalkan, bahwa Basyar melihat nabi Khidir a.s. lalu berkata kepada-
nya: "Berdo’alah kepada Allah Ta’ala bagiku!’’.
Nabi Khidir a.s. menjawab: "Dimudahkan oleh Allah kiranya kepada eng-
kau akan mentha’atiNya!”.
Lalu aku berkata: "Tambahkan bagiku!”.
Nabi Khidir a.s. menjawab: ”Dan ditutupkanNya kepada engkau”.
Maka dikatakan: artinya ditutupkanNya dari makhluk. Ada yang mengata-
kan; artinya: ditutupkannya dari engkau, sehingga engkau tidak berpaling
kepadanya.
Dari sebahagian mereka, ada yang berkata: ’’Diganggu aku oleh kerinduan
kepada Khidir a.s. Lalu pada suatu kali aku bermohon kepada Allah
Ta’ala. kiranya IA memperlihatkan Khidir kepadaku, untuk diajarkannya
aku akan sesuatu yang menjadi terpenting kepadaku”.
Yang meriwayatkan itu berkata: "Maka aku melihainya. Maka tiada me-
ngeraslah atasku kesusahanku dan cita-citaku, selain bahwa aku mengata-
kan kepada Khidir: ”Hai Abul-’Abbas! (1). Ajarilah aku akan sesuatu,
apabila aku mengucapkannya, niscaya terhijablah aku dari hati makhluk.
Maka tiadalah bagiku padanya kedudukan. Dan aku tidak dikenal oleh se-
seorang dengan kebaikan dan keagamaan”.
Nabi Khidir a.s. menjawab: ’’Ucapkanlah: ’’Wahai Allah Tuhanku! Turun-
kaniah atasku tabirMu yang tebal! Turunkanlah atasku khemah hijabMu!
Jadikanlah aku pada yang tertutup keghaibanMu! Dan hijabkaniah aku dari
h a t i m a k h l u k M u ! ” .

Yang meriwayatkan itu berkata: ’’Kemudian Khidir a.s. itu menghilang.

(1) Abul -Abbas. kun iah nab i Kh id i r a .s .
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Maka aku tidak melihatnya lagi. Dan aku tidak rindu kepadanya lagi sesu-
dah itu. Maka senantiasalah aku mengucapkan kaiimat-kalimat tadi setiap
hari”. Maka diceriterakan, bahwa jadilah dia, di mana dia dipandang ren-
dah dan hina. Sehingga kafir zimmi menghinakannya. Dan mereka me-
mandangnya hina di jalan-jalan. la membawa segala sesuatu bagi mereka
karena jatuh darajatnya pada mereka. Adalah anak-anak kecil memper-
main-mainkannya. Adalah kesenangannya itu ketenangan hatinya dan isti-
qamah keadaannya dalam kehinaannya dan tidak terkenalnya.
Maka begitulah keadaan para wali Allah Ta'ala. Pada contoh-contoh se-
perti mereka itu, sayogialah bahwa dicari. Dan oraqg-orang yang tertipu
sesungguhnya mencari para wali itu di bawah potongan kertas yang tertuiis
dan pakaian-pakaian para ulama yang hijau warnanya. Dan pada orang-
orang yang termasyhur di aniara makhluk, dengan ilmu, wara’ dan menjadi
kepaia. Dan kecemburuan Allah Ta’ala kepada para waliNya itu enggan,
selain menyembunyikan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:
”Wali-waiiKu itu di bawah bajuku. Tiada yang mengenal mereka, selain
A k u ” .

N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

o
X

(Rubba asy-’a-tsa-agh-bara dzii thim-raini laa yu’-bahu lahu lau-aq-sama-
'alal-laahi la-abar-rahu).
Artinya: "Banyaklah orang kusut-musut pakaiannya, yang berdebu, yang
mempunyai dua helai kain yang buruk, yang tiada mempunyai arti. jikalau
ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah member! kebajikan kepadanya”.
(!)!
Kesimpuiannya, maka hati yang terjauh dari menciumi makna-makna ini,
ialah hati yang sombong, yang mengherani diri, yang merasa gembira de¬
ngan amal dan ilmunya. Dan yang tcrdekat hati kepadanya, ialah hati yang
hancur, yang merasakan kehinaan diri, dengan perasaan, apabila hina dan
terkunyah, niscaya tidak merasa lagi dengan kehinaan. Sebagaimana hamba
tidak merasakan dengan kehinaan, manakala merasa tinggi tuannya di atas-
nya, apabila ia tidak merasa dengan kehinaan dan tidak merasa pula de¬
ngan tiada berpalingnya kepada kehinaan. Akan tetapi ada pada dirinya
yang lebih hina kedudukan, daripada bahwa dilihat oieh semua macam ke¬
hinaan akan kehinaan pada pihaknya. Bahkan, ia melihat dirinya tidaklah
demikian. Sehingga, jadilah merendahkan diri dengan tabiat itu sifat diri.
Maka contoh seperti hati ini, diharapkan bahwa ia menghirup pokok-pokok

(l)Riwayai Muslim dari Abu Huiairah.
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bau ini. Maka jikalau kita ketiadaan seperti hati ini dan tidak memperoleh
seperti jiwa ini, maka tiada sayogialah bahwa dicampakkan iman dengan
kemungkinan yang demikian bagi yang empunyanya. Maka siapa yang tiada
sanggup bahwa ada ia dari para wali Allah, maka hendakiah dia mencintai
wali-wali Allah, dan percaya dengan mereka. Maka mudah-mudahan bah¬
wa ia dikumpulkan serta orang yang dictnlainya.
Dibuktikan bagi ini, apa yang diriwayatkan bahwa Isa a.s. bertanya kepada
kaum Bani Israil; "Dimanakah tumbuh tanam-tanaman?”,
Mereka menjawab: "Di tanah”.
Isa a.s. lalu mengatakan: ’’Dengan sebenarnya aku mengatakan kepadamu;
bahwa tidak tumbuh hikmah, selain pada hati yang seperti tanah”.
Sesungguhnya telah berkesudahan para murid untuk menjadi waliui-laahi
Taala pada mencari syarat-syaratnya, dengan mendorongkan diri kepada
kesudahan hina dan keji. Sehingga diriwayatkan, bahwa Ibnul-Karanbi.
yaitu gurunya Al-Junaid diundang makan oleh seorang laki-laki tiga kali.
Kemudian ia menolaknya. Kemudian ia memintanya. lalu ia kembali sesu-
dah itu, sehingga masuk pada kali yang ke empat. Maka orang itu bertanya
kepada Ibnul-Karanbi dari yang demikian. Ibnul-Karanbi menjawab: ”Di-
riku telah ridla kepada kehinaan duapuluh tahun. Sehingga dia seperti
jing, yang diusir. Lalu terusir. Kemudian dia dipanggil. Maka dilemparkan
baginya tulang. Lalu ia kembali. Jikalau engkau ulang-uiangi aku limapuluh
kali, kemudian engkau undang aku sesudah itu, nLscaya aku perkenankan”.
Dari Ibnu-Karanbi pula, bahwa ia berkaia: "Aku bertempat di Mahallah.
Maka aku terkenal di situ sebagai orang salih. Maka bermacam-macamlah
pikiranhatiku.Lalu aku masuk ke tempat mandi.Aku menoleh ke kain-kain
yang dapat dibanggakan. Lalu aku curi dan aku pakaikan, Kemudian, aku
pakai kainku yang koyak di atasnya. Dan aku keluar, Dan aku berjalan pe-
lan-pelan. Maka mereka mengikuti aku dari belakang. Lalu mereka tarik
kainku yang koyak-koyak itu. Dan mereka ambil kain-kain yang bagus itu.
Mereka menempeleng aku dan menyakiti aku dengan pukulan. Maka jadi-
lah aku sesudah itu, terkenal dengan pencuri tempat mandi. Lalu tenanglah
jiwaku’’.

Maka begitulah adanya mereka menyenangkan dirinya. Sehingga mereka
dilepaskan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Kemudian, dari
memandang kepada diri sendiri. Bahwa orang yang berpaling kepada diri¬
nya sendiri itu terhijab dari Allah Ta’ala. Dan kesibukkannya dengan diri¬
nya sendiri itu hijab baginya. Maka tiadalah di antara hati dan Allah itu hi-
jab yang jauh dan selang yang menghalangi. Sesungguhnya jauhnya hati
itu, iaiah sibuknya dengan selain Allah atau dengan dirinya sendiri. Dan
hijab yang terbesar, iaiah kesibukan diri. Karena itulah, diceriterakan,
bahwa seorang yang hadir, yang tinggi kedudukannya, dari orang-orang
yang lerpandang dari penduduk negeri Bustam itu. tidak pemah berpisah
dari majelis Abu Yazid Ai-Bustami.

a n -
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Pada suatu hari, ia mengatakan kepada Abu Yazid: "Bahwa aku semenjak
liga puluh tahun, aku sel'alu berpuasa, tiada aku berbuka (tidak berpuasa).
Aku menegakkan malam dengan shalat, tiada aku tidur. Tiada aku dapati
pada hatiku akan sesuatu dari ilmu ini yang engkau sebutkar. Dan aku
membenarkannya dan menyukainya”.
Abu Yazid iaiu menjawab: "Jikalau engkau berpuasa tigaratus tahun dan
engkau menegakkan malamnya, niscaya tidak engkau dapati dari ini akan
seberat atoinpun”.
Orang itu bertanya: "Mengapa?”.
Abu Yazid menjawab; ’’Karena engkau terhijab dengan diri engkau sendi-
r i " .

Orang itu bertanya: "Adakah bagi ini obalnya?”.
Abu Yazid menjawab: "Ada!”.
Orang itu lain berkata: ’’Katakanlah kepadaku, sehingga aku niengerja-
kannya”.
Abu Yazid berkata: "Engkau tidak mau menerimanya”.
Orang itu menjawab: "Sebulkanlah kepadaku. supaya aku mengerjakan-
nya”.
Abu Yazid lalu menjawab: "Pergilah sesa'at ke tukang bias. Cukurlah ram-
butmu dan janggutmu! Bukalah pakaian ini dan berkain-sarunglah dengan
baju selimut! Ganlungkanlah pada lehermu kantong yang penuh dengan
buah jauz (bulai seperli kelapa)'. Dan kumpullah anak-anak kecil di sekeli-
lingmu! Dan katakanlah: "Setiap orang yang menempeleng aku sekali tem-
peleng, akan aku berikan kepadanya sebuah buah jauz”. Masuklah ke pa-
sar. Keiilingiiah semua pasar itu pada orang-orang yang menyaksikan dan
pada setiap orang yang mengenal engkau. Dan engkau di atas keadaan
yang demikian".
Laki-laki itu menjawab: "Subhanallah! Engkau mengatakan kepadaku se-
perti ini?”.
Abu Yazid lalu berkata: "Ucapanmu '’Subhanaliah'' itu syirik”.
Laki-laki itu lalu bertanya: "Bagaimana?".
Abu Yazid menjawab: "Karena engkau membesarkan diri engkau, lalu
engkau mensucikannya. Dan bukan engkau berlasbih (mengucapkan sub¬
hanallah) itu akan Tuhan engkau".
Lalu laki-laki itu menjawab; "Ini tiada akan aku kerjakan. Akan teiapi.
tunjokkanlah kepadaku akan yang lain".
Abu Yazid menjawab; "Mulailah dengan ini, sebelum setiap sesuatu yang
l a i n ! " .

Laki-laki itu berkata; "Aku tidak menyanggupinya".
Abu Yazid menjawab: "Sudah aku katakan kepadamu, bahwa karau tidak
a k a n m e n e r i m a " .

Maka ini yang disebutkan oleh Abu Yazid adalah obat orang yang berpe-
nyakit dengan memandang kepada dirinya dan penyakit dengan meman-

5 9 4



dang manusia kepadanya. Dan tidak sembuh dari penyakit ini oleh obat.
selain ini dan yang seperli ini. Maka orang yang tidak mcnyanggupi obat.
niscaya tiada sayogialah bahwa menantang kemungkinan sembuh pada pi-
hak orang yang mengobatkan dirinya sesiidah sakit. Atau ia tidak sakit se-
kali-kali dengan seperti penyakit ini. Maka sekurang-kurangnya darajat se-
hat, ialah percaya dengan kemungkinannya. Maka celakalah bagi orang
yang tidak memperoieh pula kadar yang sedikit ini!
Inilah hal-ha! yang jelas, lagi terang pada syara'. Yaitii bersamaan dengan
demikian, terpandang jauh pada pihak orang yang menghitungkan dirinya
termasuk ulama syara’. Nabi s.a.w. bersabda:

)

. . >

/

o ' i y * . o ' ' o j ^ .
(Laa yas-takmilul-'abdul-iimaana halt
ilaihi min kals-ratihi wa hailaa yakuuna an laa ya’-rifa ahabba ilaihi min an-
ya’rifa).
Artinya: "Tiada sempurna iman seorang hamba. schingga adalah sedikit
sesuatu lebih disukainya dari banyaknya. Dan schingga bahwa ia tidak
tahu. lebih disukainya dari ia tahu". (I).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a :

takuuna qillatusy-syai-i ahab-baa a

✓

(Tsa-laa-tsun man kunna fiihis-tukmila iimaa-nuhu laa yakhaa-fu fil-laahi
laumata laa-imin wa laa yuraa-i bi-syai-in min-'amali-hi wa idzaa 'uri-dla-
'alaihi amraa-ni-ahadu-humaa lid-dun-ya wal-aakharu lil-aa-khirati aa-tsara-

amral-aakhi-rati- ’aiad-dun-ya).

Artinya: "Tiga perkara yang ada pada scseorang, niscaya sempurna iman-
nya. la tidak takut pada jalan Allah, akan cacian orang yang mcncaci. Dan
ia tidak berbuat ria dengan sesuatu dari amal-perbuatannya. Dan apabila
dikemukakan baginya dua pekerjaan, yang satu untuk dunia dan yang lain
untuk akhirat, niscaya ia mengutamakan urusan akhirat atas unisan dunia".

(1) Menurut Al-IraqI, ia tidak inempcrnlch asalnya hadilb ini
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Nabi s.a.w. bersabda: ’Tiada sempuma iman seorang hamba, sebelum ada
padanya tiga perkara: apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak menge-
luarkannya dan kebenaran. Apabila ia ridla, niscaya ridlanya itu tidak me-
masukkannya pada yang batil. Dan apabila ia mampu, niscaya ia tidak
mengambil apa yang tidak menjadi miliknya”. (2).
Tersebut pada hadits yang lain: ’Tiga perkara yang didatangkan kepada se-
seorang, maka sesungguhnya telah didatangkan baginya, seperti apa yang
didatangkan bagi keluarga Dawud: adil pada waktu ridla (senang dan setu-
ju) dan waktu marah, sederhana pada waktu kaya dan miskin dan takut
kepada Allah pada waktu tersembunyi dan terang”. (3).
Maka inilah syarat-syarat yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. bagi ke-
utamaan iman. Maka mengherankan dari orang yang mendakwakan tahu
agama dan tidak dijumpai pada dirinya se atom pun dari syarat-syarat ini.
Kemudian, adalah bahagiannya dari ilmu dan akalnya itu, bahwa ia meng-
ingkari apa yang tidak ada, selain sesudah melewati maqam-maqam yang
besar, lagi tinggi di belakang iman.
Pada berita-berita, bahwa Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada seba-
hagian nabi-nabiNya: ’’Bahwa Aku mengambil bagi ke-khalil-anKu, orang
yang tidak lesu dari mengingatiKu (berdzikir kepadaKu). Tidak ada bagi¬
nya keinginan, selain Aku. Dan ia tidak mengutamakan akan sesuatu dari
makhluk-Ku atasKu. Jikalau ia dibakar dengan api, niscaya ia tidak mera-
sakan sakit bagi kebakaran dengan api itu. Dan jikalau ia dipotong dengan
gergaji, niscaya ia tidak merasakan pedih bagi sentuhan besi itu”.
Maka siapa yang tidak sampai, bahwa ia dikerasi oleh cinta kepada batas
ini, niscaya dari manakah ia tahu akan karamah dan mukasyafah di bela¬
kang cinta? Semua itu adalah di belakang cinta. Cinta itu di belakang ke-
sempumaan iman. Maqam-maqam iman dan berlebih-kurangnya tentang
bertambah dan berkurang itu tidak mempunyai hinggaan. Kareha itulah
Nabi s.a.w. bersabda kepada Abubakar Siddik r.a.: "Bahwa Allah Ta'ala
memberikan kepadamu seperti iman setiap orang yang beriman dari umat-
ku. Dan diberikanNYA kepadaku seperti iman setiap orang yang beriman
kepadaNya dari anak Adam”. (4).
Tersebut pada hadits yang lain: ’’Bahwa Allah Ta’ala mempunyai tigaratus
budi-pekerti (akh-lak). Siapa yang bertemu dengan Dia, dengan suatu budi-
pekerti daripadanya serta tauhid, niscaya ia masuk sorga".
Abubakar r.a. lalu bertanya: "Wahai Rasulullah! Adakah padaku suatu
budi-pekerti daripadanya?”.

(1) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Abu Hurairah.

(2) Dirawikan Ath-Thabrani dan isnadnya dla'if.
(3) Hadits ini adalah hadits yang asing (gharib) dengan lafaLyang demikian.
(4) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari ’Ali, dla’if.
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Nabi s.a.w, lalu mcnjawab: '’Semuanya ada padamu, hai Abubakar. Akh-
lak yang paling disenangi oieh Allah, iaiah: pemurah" (1).
Nabi s.a.w. bersabda: ”Aku melihat miizun (umbangan amal) diturunkan
dan langit. Maka diletakkan aku dalam satu dawun limbangnn dan diletak-
kan uminatku dalam dawun timbangan yang lain. Maka aku lebih bcrat dari
mereka. Dan dilecakkan Abubakar dalam salu dawun timbangan dan diba
wa ummaiku lalu dilecakkan pada dawun timbangan yang salu lagi. Maka
Abubakar lebih beral dari mereka". (2).
Bersama ini semua, adalah dihabisi semuanya olch Kasulullah s.a.w. kcpa-
da Allah Ta'ala, di mana lidak muat lagi hatinya untuk ke-khalil-an serta
Iain dan Allah Ta'ala, maka ia bersabda:

j

( L a u k u n t u m u t t a - k h i d z a n m i n a n - n a a s i k l i . a - l i i l a n l a t - t a k h a d z - i u a b a a -

bakrin khalii-lan wa laa-kin shaa-hibu-kum khalii-lui-inahi ta-'aalaa).
Artinya: "Jikalau aku mengambi) manusia menjadi khalil-ku. niscaya aku
mengambil Abubakar menjadi khalil. Akan tetani. icmanmu ini khalil
Allah Ta'ala”. (3).
Beiiau niaksudkan: dirinya sendiri.

PENYUDAHAN KITAB: dengan kahmal-kalimal yang bercerai-herai.
yang menyangkul dengan keciniaan yang diman-
faalkan.

Sufyan berkata: "Cinta itu mengikuti Rasulultah s.a.w.".
Yang lain berkata: "Terus-menerus berdzikir".
Yang lain lagi berkata: "Mengutamakan yang dicintai".
Sebahagian mereka berkata; "Benci lerus linggal tii diinia".

Semua ini adalah isyaral kepada hasil dari cinta. Ada pun diri cinta itu sen-
diri, maka mereka tidak membentangkannya. Sebahagian mereka mengata-
kan, bahwa cinta itu yang diartikan dari yang dicintai, yang memaksakan
hati untuk mengetahuinya. Dan lidah enggan memperkatakannya.
Al-Junaid berkata: ’’Diharamkan oieh Allah Ta’ala akan cinta kepada
orang yang mempunyai hubungan”.
Ia mengatakan; ’’Setiap cinta itu adalah dengan imbalan. Apabiia imbalan-
nya hilang, niscaya hilanglah cinta”.

(1) Dirawikan Alh.Thabrani dalam kilab ‘Al-Aumih"
(2) Dirawikan Ahmad dari Abi Anramali, dongan saiiad dla'ir.
(3) Hadils ini disepakati Al-Bukhari dan Muslim (mullalaq-'alaih)
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Dzun-Nun berkata: ’’Katakanlah kepada orang, yang melahirkan kecintaan
kepada Allah: "Jagalah bahwa engkau hina karena selain dari Allah!”.
Ditanyakan kepada Asy-Syibli r.a.: "Sifatkanlah kepada kami, akan orang
yang berma’rifah (al-’arif) dan orang yang cinta (al-muhibb)!”.
Al-Syibli menjawab: "Al-’arif, jikalau ia berbicara, niscaya ia binasa. Dan
al-muhibb, jikalau ia diam, niscaya ia binasa”.
Asy-Syibti r.a. bermadah:

Wahai Penghulu Yang Mulia!
Cinta kepadaMu menetap di antara penjagaanMu.
Wahai Yang Mengangkatkan lidur dari pelupuk mata!
Engkau lahu apa yang berlaku padaku.

Dan madah dari orang lain:

Aku heran kepada orang yang berkata:
aku ingat kepada Tuhanku.
Adakah aku lupa,
Lalu aku ingat yang aku lupakan itu?

Aku mati, apabila aku ingat kepadamu,
kcmudian, aku hidup.
Jikalau tidaklah baik sangkaanku,

niscaya aku tidak hidup.

Maka aku hidup dengan ciia-cita
d a n a k u m a t i k a r e n a r i n d u .

Maka banyakiah aku mati kepada anda
dan banyakiah aku mati itu.

A k u m i n u m c i n t a ,

gelas demi gelas.
M a k a t i d a k h a b i s l a h m i n u m a n

dan aku tidak puas.

Mudah-mudahan khayalannya itu.
terictak di pelupuk maiaku.
Jikalau pendek pada pandanganku.
niscaya buta mataku.

Pada suatu hari Rabi’ah Al-’Adawiyahbertanya: "Siapakah yangmenunjuk-
kan kami kepada kecintaan kami?”.
Lalu pelayan wanitanya menjawab: "Kecintaan kita bersama kita. Akan
tetapi dunia yang memutuskan kita daripadaNya”.
fbnui-Jala’ r.a. berkata: "Allah menurunkan wahyu kepada Isa a.s.: ''Bah-
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wa Aku apabila melihat kepada rahasia seorang hamba. ntscaya tiada Aku
dapati padanya kedntaan kepada dunia dan akhirai. Aku penuhkan raha-
sianya dengan kecintaan kepadaKu dan Aku memimpinnya dengan peme-
l i h a r a a n K u " .

Dikatakan. bahwa pada suatu hari Samnun memperkalakan tentang cinta.
Tiha-tiba seekor burung turun di hadapannya. Maka senantiasalah buning
ilu mengorek tanah dari paruhnya, sehingga mengalir darah daripadanya.
L a l u i a m a t i .

Ibrahim bin Adham berdo’a: ”Hai Tuhanku! Bahwa Engkan mengetahui,
bahwa sorga itu tiada tertimbang padaku scbcrat sayap nyamuk. pada pihak
apa yang Engkau muliakan aku pada mencintai Engkau Engkau jinakkan
hatiku dengan mengingati Engkau dan Engkau kosongkan hatiku untuk
beriafakkur pada kebesaran Engkau".
As-Sirri r.a. berkata; "Siapa yang mencintai Allah, niscaya ia htdup dan
siapa vang cenderung kepada dunia, niscaya kurang ingat akalnya. Orang
dungii itu berpagi dan hersore hari. pada tak apn-apa. Dan orang yang ber-
akal itu memeriksa dari kekurangan-kekurangannya”.
Ditanyakan kepada Rabi’ah: "Bagaimana cinta engkau kepada Rasuiullah
s . a . w . ? " ,

Rabi’ah lalu menjawah: "Demi Allah! Sesungguhnya aku mencintainya
dengan kecintaan yang sangat. Akan tetapi. kecintaan kepada Al-Khaliq itu
menyibukkan aku dari kecintaan kepada makhluk”.
Ditanyakan Isa a.s. dari amal yang lebih afdlal, maka Isa a.s. menjawab:
"Ridia dan cinta kepada Allah Ta’ata".
Abu Yazid berkata: "Orang yang cinta itu tidak mencintai dunia dan akhi-
rat. Sesungguhnya ia mencinta dari Tuhannya akan rat Tuhannya”.
Asy-Syibli berkata: "Cinta itu kedahsyaian pada kelaratan dan keheranan
pada pcngagungan".
Dikatakan, bahwa cinta itu menghapuskan bekas engkau dari engkau. Se¬
hingga tidak tinggal pada engkau sesuatu, yang kembaii dari engkau kepada
engkau. Dikatakan. bahwa cinta itu kedekaian hati kepada yang dictntai,
dengan kc.sukaan dan kegembiraan.
Ibrahim Al-Khawwash berkata; "Cinta itu menghapuskan segala kehendak
dan membakar segala sifat dan hajat".
Ditanyakan Sahal tentang cinta. maka ia menjawab: "Dikasihiani oleh Al¬
lah akan hati hambaNya untuk musyahadahNya, sesudah memahami bagi
yang dimaksud daripadaNya".
Dikatakan. bahwa mu'amalah orang yang mencintai ilu atas empat tempat;
atas kedntaan, atas kehebatan. atas malu dan alas penghormatan. Yang
paling afdlal bagi cinta. iaiah: penghormatan dan cinta. Karena yang dua ini
akan kekal bersama penduduk sorga dalam sorga. Dan tcrangkat dari me-
reka, yang lain dari yang dua itu.
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Haram bin Hayyan berkata: ’’Orang mu’min apabila mengenal Tutiannya
’Azza wa Jalla. niscaya ia mencintaiNya. Apabila ia mencintaiNya, niscaya
ia menghadap kepadaNya. Apabila ia memperoleh kemanisan menghadap
kepadaNya, niscaya ia tidak memandang kepada dunia dengan mata nafsu
sŷ wat. Dan ia tidak memandang kepada akhirat dengan mata kelesuan.
Dan kemanisan iman itu menyusahkannya dt dunia dan menyenangkannya
d i a k h i r a t ” .

Abdullah bin Muhammad berkata: ”Aku mendengar seorang wanita yang
termasuk banyak beribadah, berkata, dan ia sedang menangis, air matanya
mengalir di atas pipinya: ’’Demi Allah! Sungguh aku telah bosan dari hi-
dup. Sehingga. jikalau aku dapati mati itu dijual orang, niscaya aku beli,
karena rindu kepada Allah Ta'ala dan ingin menemuiNya”.
Abdullah bin Muhammad meneruskan ceriteranya: ”Lalu aku bertanya ke-

padanya: ”Maka atas kepercayaankah anda di atas amal anda itu?”.
Wanita itu menjawab: "Tidak! Akan tetapi, karena cintaku kepadaNya dan
baik sangkaanku dengan DIA. Adakah engkau melihatNya akan meng-
azab-kan aku, sedang aku mencintaiNya?”.
Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Dawud a.s.: ’’Jikalau .tahulah
orang-orang yang berpaham (ber-tadabbur) dari hal Aku, bagaimana tung-
guanKu akan mereka, kasih-sayangKu kepada mereka dan rinduKu supaya
mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, niscaya mereka mati,
karena rindu kepadaKu dan putus-putuslah anggota tubuh mereka dari ke-
cintaan kepadaKu. Hai Dawud! Inilah kehendakKu pada mereka yang ber-
tadabbur dari hat Aku. Maka bagaimana kehendakKu pada orang-orang
yang menghadap kepadaKu? Hai Dawud! Yang paling diperlukan hamba
kepadaKu, iaJah apabila ia merasa kaya dari Aku. Yang paling Aku kasihi
akan apa, yang Aku dengan hambaKu, ialah apabila ia membelakangi Aku.
Dan yang paling mulia akan apa yang adalah hambaKu, ialah apabila ia
kembali kepadaKu”.
Abu Kahlid Ash-Shaffar berkata: ’’Salah seorang dari nabi-nabi menjumpai
seorang ’abid. Lalu beiiau berkata kepadanya: ”Hai para hamba! Bahwa
kamu berbuat atas sesuatu, yang kami para nabi-nabi, tidak memperbuat-
nya. Kamu berbuat di atas takut dan harap. Dan kami berbuat di atas cinta
d a n r i n d u ! ” .

Asy-Syibli r.a. berkata: ’’Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Dawud
a.s.: ”Hai Dawud! Mengingati Aku (berdzikir kepadaKu) itu bagi orang-
orang yang berdzikir. SorgaKu itu bagi orang-orang yang tha’at. Dan ber-
kunjung kepadaKu itu bagi orang-orang yang rindu. Dan Aku khususnya
bagi orang-orang yang mencintai”.
Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Adam a.s.: ”Hai Adam! Siapa
yang mencintai orang yang dicintainya, niscaya benarlah perkataannya. Sia¬
pa yang jinak hatinya dengan yang dicintainya. niscaya disenangilah perbu-
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atannya, Dan siapa yang rindu kepada yang didntainya, niscaya ia bersung-
guh-sungguh pada berjalan kepadanya”.
Adalah Ibrahim Al-Khawwash r.a. memukul dadanya dan berkata: "Alang-
kah rindunya aku kepada Yang Melihai aku dan aku lidak melihatNYAI”.
Al-Junaid r.a. berkata: ”Nabi Yunus a.s. menangis, sampai buta. la tegak
berdiri sampai membungkuk. Dan ia mengerjakan shalat. sehingga lerdu-
duk. Dan ia mengucapkan: "Demi kemuliaan Engkau dan kcagungan Eng-
kau! Jikalau adalah di antara aku dan Engkau lautan dari api, niscaya aku
menyeberanginya kepada Engkau. Karena rinduku kepada Engkau",
Dari Ali bin Abi Thalib r.a. yang mengatakan: "Aku bertanya kepada
Rasuluilah s.a.w. dari hal sunnahnya. Maka beliau menjawab: "Ma'rifah
itu modalku. Akal itu pokok agamaku. Cinta itu azasku. Rindu itu kende-
raanku. Dzikirullah itu kejinakan hatiku. Kepercayaan itu gudangku. Gun-
dah itu temanku. Ilmu itu senjataku, Sabar itu selendangku. Ridla itu ram-
pasanku. Lemah itu kebanggaanku. Zuhud itu perusahaanku. Yakin itu
makananku. Benar itu yang mensyafa'atiku. Tha’at itu kecintaanku. Jihad
itu perangaiku dan ketetapan mataku pada shalat", (1).
Dzun-Nun berkata: "Mahasuci Allah yang menjadikan jiwa itu sebagai ten-

yang berbaris. Maka jiwa orang-orang yang berma’rifah itu agung dan
kudus. Maka karena itulah mereka itu rindu kepada Allah Ta'ala. Jiwa
orang-orang mu’min itu kerohanian. Maka karena itulah. mereka ingin
kepada sorga. Dan jiwa orang-orang yang lalai itu penuh kenafsuan. Maka
karena itulah. mereka cenderung kepada dunia".
Sebahagian guru-guru berkata: "Aku melihai pada bukii Al-Lukam,
rang laki-iaki yang kuning warnanya, yang lemah badannya. la melompal
dari batu ke batu dan mengatakan dengan madah:

Rindu dan hawa nafsu.

menjadikan aku,
sebagaimana yang anda lihat itu.

Dikatakan: bahwa rindu itu api Allah, yang dinyalakanNya dalam haii para
waliNya. Sehingga dengan itu, membakar apa yang dalam haii mereka, dari
segala gurisan hati, kehendak, rintangan dan hajat keperluan.
Maka inllah sekadar yang memadai mengenai uraian cinta. jinak hati, rindu
dan ridla. Marilah kila singkatkan sekedar ini. Kiranya Allah memberikan
taufiq bagi kebenaran.
Tamatlah Kitab Cinta, Rindu, Ridla dan Jinak Hati".

Kiiab Niat, Ikhlas dan Benar".

t a r a

s e o -

Akan dtiringi oleh

(1) Menurul Ai-Iraqi, ia lidak memperoleh isnad hadils ini.
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KITAR NIAT, IKHLAS DAN BENAR

Yaitu: Kitab Ketujuh dari ”Rubu' Yang Melepaskan” dari
"Kiiab Ihya'-’Uluminddin".

Kami memuji Allah, sebagai pujiannya orang-orang yang bersyukur. Kami
beriman kepadaNya, sebagai imannya orang-orang yang yakin. Kami
mengaku dengan ke-maha-esa-anNya, sebagai pengakuan orang-orang
yang benar. Dan kami naik saksi, bahwa tiada yang disembah, selain Al¬
lah Tuhan semesta alam. Pencipta langit dan bumi, Pemberi taklif (lugas)
kepada jin dan insan dan para malaikat yang didekatkan kepadaNya, bah-

beribadah menyembahNya, sebagai ibadah orang-orang yang ikhlas-
lA yang Mahatinggi berfirmani-
w a

O- -

(Wa maa-umiruu illaa li-ya’-budul-laaha mukh-lishii-na lahud-diina).
Artinya: ”Dan tidaklah mereka disuruh. selain untuk menyerabah Allah,
dengan ikhlas kepadaNya dalam (menjalankan) Agama”. S. Al-Bayyinah,
ayat 5.
Maka tidaklah bagi Allah, selain Agama yang murni, lagi kokoh. Bahwa
DIA yang terkaya dari segala yang kaya, dari syiriknya orang-orang
syrik.
Selawat kepada Nabi-Nya Muhammad, penghulu segala rasul dan kepada
s e m u a

d a n s u c i .

Adapun kemudian, maka sesungguhnya telah tersingkap bagi orang-orang
yang merapunyai akal, dengan mata-hati iman dan nur Al-Qur-an, bahwa
tiada akan sampai kepada kebahagiaan, selain dengan ilmu dan ibadah.
Manusia semuanya itu binasa, selain orang-orang yang berilmu. Orang-
orang yang berilmu semuanya itu binasa, selain orang-orang yang menger-
jakan. Orang-orang yang mengerjakan semuanya itu binasa, selain orang-
orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu di atas bahaya besar,
Maka amal-perbuatan tanpa niat itu suatu kepayahan. Niat tanpa ikhlas
itu suatu ke-riya-an. Dan itu ke-sesuai-an bagi ke-munafik-an dan kesama-

serta kemaksiatan. Keikhlasan tanpa kebenaran dan ke-tahkik-an itu
debu yang berterbangan. Allah Ta’ala berfirman, mengenai setiap amal-
perbuatan, yang ada ia dengan kehendak kepada selain Allah, dalam ke-
adaan bercampur dan lerbenam dengan yang lain:-

m u -

nabi-nabi, kepada keluarganya dan para shahabatnya, yang baik

a n

6 0 2



(Wa qadim-naa ilaa maa-’amiluu min-'amalin fa-ja-’alnaa-hu habaa-an
man-tsuuran).
Artinya: "Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami
jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan”. $. Al*Furqan, ayai
2 3 .

Semoga kiranya aku raaakan, bagaimana shahnya niat bagi orang yang
tiada mengetahui hakikal niat. Atau bagaimana ikhlasnya orang yang
menshahkan niatnya, apabila ia tidak tahu akan hakikat ikhlas. Atau ba-
gaimana orang yang ikhlas itu menuntut dirinya dengan ke-benar-an, apa¬
bila ia tidak mengetahui dengan alasan yang cukup (dengan pen-tahkik-
an) akan makna kebenaran.
Maka tugas pertama alas setiap hamba yang berkehendak akan mcniha'ati
Allah Ta'ala, iaiah: bahwa pertama-tama ia mempelajari niat. Supaya ber-
hasillah ma’ri£ah. Kemudian, dishahkannya niat itu dengan amal-perbuat-
an, sesudah memahami hakikat kebenaran dan keikhlasan, yang mana
keduanya ini adalah jalannya hamba kepada ke-lepas-an dan keikhlasan.
Kami akan menyebutkan makna kebenaran dan keikhlasan itu pada tiga
b a b :

Bab Pertama: tentang hakikat niat dan maknanya.
Bab Kedua :tentang ikhlas dan hakikat-hakikatnya.
Bab Keiiga: tentang kebenaran dan hakikatnya.
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B A B P E R TA M A :

ten tang mat

Padanya, penjelasan keutamaan niat, penjelasan hakikat niat, penjelasan
adanya niat itu kebajikan dan amal, penjelasan pengutamaan amal-amal
perbuatan yang menyangkut dengan diri dan penjelasan keluamya niat
dari ikhtiar (pilihan sendiri).

PENJELASAN: keutamaan niat

Allah Ta’ala berfirman: ^
fy!^ a ^

(Wa laa tath-rudil-ladziina yad-’uuna rabba-hum bil-ghadaa-ti wal-’asyiy-yi
yuriiduu-na waj-hahu).
Artinya- ”Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru lu-
hannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki Wa-
jahNya (keridla-anNya)’*. S. Al-An’am, ayat 52.
Yang dimaksudkan dengan kehendak itu, ialah: niat.
Nabi s.a.w. bersabda;- ^

n a w a a . F a m a n
(Inna-mal-a’-maalu bin-niy-yaati wa likuMim-n-in maa
kaanat hij-ra-tuhu ilal-laahi wa rasuu-lihi, fa hij-ratuhu ilal-laahi wa rasuu-

kaanat hij-ratuhu ilaa dun-ya yushii-buhaa awim-ra-atm yan-
kihuha fa hij-ratuhu ilaa maa haajara ilaihi).
Artinya: "Bahwa segala amal-perbuatan itu dengan niat. Dan bagi setiap
manusia itu apa yang diniatkannya. Maka siapa yang hijrahnya (keberang-
katannya) kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan
RasulNya- Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan diperoleh-
nya atau wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya kepada apa. yang
ia berhijrah kepadanya”. (1).
Nabi s.a.w. bersabda:-

l i h i w a m a n

! i

t X J
» ✓

(Ak-tsaru syuhadaa-i ummtii -ash-haabul-farsyi wa rubba qatiilin bainash-
shaffainiMaahu a’-lamu bi-niyya-tihi).

Al-Bukhari dan Muslim dari Umar dan lelah dtlerangkan dahulu.(1) DisEpakati

m



Artinya: ’’Kebanyakan yang syahid dan ummatku, ialah: mereka yang mati
di tikar tidurnya. Dan banyakiah orang yang lerbunuh di antara dua bans
perang, yang Allah yang Mahatahu dengan niatnya”. (1).
Allah Ta’ala berfirman' ■> \

(In yurii-daa -ish-Iaahan yuwaf-fiqil-laahu baina-humaa).
Artinya: ”Jika kedua orang hakam (juru pendamai) itu bennaksud meng-
adakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu”.
S. An-Nisa’, ayat 35.
Maka dijadikan niat itu bagi sebab memperoleh taufiq.
Nabi s.a.w. bersabda:- ,

(Innal-laaha ta-’aalaa laa yan-dhuru ilaa shuwari-kum wa -amwaa-likum
wa innamma yan-dhuru ilaa quiuu-bikum wa-a’-maalikum).
Artinya: "Bahwa Allah Ta’ala tiada memandang kepada rupamu dan har-
tamu. Sesungguhnya lA memandang kepada hatimu dan amal-perbuatan-
mu”. (2).
Bahwa Allah Ta’ala melihat kepada hati. Karena hatilah tempat sangkaan
n i a t .

Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya hamba itu bcramal dengan amalan
yang baik. Maka naiklah para malaikat dengan membawa halaman-halaman
amal yang disetempelkan (shuhufin-mukhtamah). Lalu diletakkan di ha-
dapan Allah Ta’ala. Maka Allah berfirman: "Campakkanlah halaman
amal ini! Karena tidak dikehendaki akan WajahKu dengan apa yang di
dalamnya”. Kemudian, lA mcmanggil para malaikat: "Tuliskanlah bagi
orang itu demikian-demikian! Tuliskanlah baginya dcmikian-demikian!”
Para malaikat itu menjawab: "Wahai Tuhan kami! Bahwa orang itu tiada

berbuat akan sesuatu dari yang demikian”.
Allah Ta’ala maka berfirman: ’’Bahwa ia meniatkan yang demikian”. (3).
Nabi s.a.w, bersabda: "Manusia itu empat macam: seorang laki-laki yang
diberikan oleh Allah ’Azza wa Jalla, i lmu dan karta. Maka ia berbuat

dengan ilmu dan hartanya. Lalu seorang laki-laki lain berkata: ’’Jikalau
aku diberikan oleh Allah Ta’ala seperti apa yang diberikanNya kepada
orang itu, niscaya aku berbuat, seperti apa yang diperbuat oleh orang itu”.
Maka kedua orang terscbut sama dalam pahala. Seorang laki-laki yang di¬
berikan oleh Allah Ta’ala kepadanya harta dan tidak diberikan kepadanya

(1) Dirawikan Ahmad dari Ibni Mas-'ud. Yang mati di lempal tidurnya menjadi orang sya¬
hid, karena niatnya yang baik pada mencari syahid.

(2) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

(3) Dirawikan Ad-Daraquthni dari Anas, dengan isnad baik.
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ilmu. Maka disebabkan kebodohannya, ia berbuat batil pada hartanya.
Lalu orang lain berkata: "likalau aku diberikan oleh Allah, seperti apa
yang diberikanNya kepada orang itu, niscaya aku berbuat, seperti apa
yang diperbuatnya”. Maka kedua orang terscbut sama dalam dosa”. (IV
Apakah tidak engkau melihat, bagaimana ia berkongsi dengan orang itu
pada niat, mengenai baik dan buniknya amalannya?
Seperti demikian juga pada hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik,
bahwa tatkala Rasulullah s.a.w. keluar pada perang Tabuk, maka beliau
b e r s a b d a ; -

\

(Inna bil-madiinati aqwaa-man maa qatha’-naa waadi-yan wa laa wathi'-
naa mau-thi-an yaghii-dhuUkuffaara wa laa anfaq-naa nafaqatan wa laa
ashaa-batnaa makh-masha-tun illaa syarakuu-naa fii dzaa-lika wa hum bil-
madii-nati- Qaaluu; ”Wa kaifa dzaa-lika yaa- rasuulal-laahi wa laisuu
’anaa?” Qaala: habasa-humul-’udz-ru).
Artinya; ’’Bahwa di Madinah, ada beberapa kaum (golongan). yang tidak
kita melewati suatu lembah dan tiada kita berpijak pada suatu tempat ber-
pijak, yang memarahkan orang-orang kafir dan tiada kita mengeluarkan
akan sesuatu pengeJuaran dan tidak menimpa ke atas kita kelaparan,
melainkan mereka itu berkongsi dengan kita pada yang demikian, sedang
mereka Uu berada di Madinah”. Mereka lalu bertanya; ’’Bagaimana maka
demikian, wahai Rasulullah? Sedang mereka itu tiada bersama kita?”
Rasulullah lalu menjawab; ’’Mereka itu ditahan oleh halangan”. (2).
Maka mereka itu berkongsi, disebabkan baik niatnya.
Tersebut pada hadits yang dirawikan Ibnu Mas’ud, yang bunyinya;-

 ^

m a -

(Man haajara yab-taghii syai-an fa huwa lahu).
Artinya: ”Siapa yang berhijrah untuk mencari sesuatu, maka dia itu bagi
sesuatu itu”. Lalu seorang laki-laki berhijrah, maka ia kawin dengan se-
orang wanita dari kami, maka ia dinamakan "Muhajir Ummi Qais” (Yang
berhijrah buat Ummi Qais). (3).
Seperti demikian juga datang pada hadits, bahwa seorang laki-laki terbunuh
pada perang sabilullah dan ia dipanggil "yang terbunuh karena keledai".
(1) Dirawikan Ibnu Majah dari Abi Kabsyah Al-Anniari. dengan isnad bagus.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dengan dipersingkatkan dan Abu Dawud.
(3) Dirawikan Ath-Thabrani dengan isnad baik.
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dan keledainya. Lalu ia terbunuh pada yang demikian. Maka ia dikaitkan
kepada niatnya. (1).
Pada hadits yang dirawikan ’Ubbadah dari Nabi s.a.w. yang bersabda:-

(Man gha-zaa wa huwa laa yanwii illaa-’iqaalan fa lahu maa nawaa).
Artinya: "Barangsiapa berperang dan ia tidak niatkan, selain pengikat
binatang, maka baginya apa yang diniatkannya”. (2).
Berkata Ubai bin Ka'ab r.a.: "Aku meminta tolong pada seorang laki-laki,
supaya ia berperang bersama aku. Lalu ia menjawab: "Tidak! Sehingga
engkau berikan bagiku upahnya”. Maka aku berikan baginya upah. Lalu
aku terangkan yang demikian kepada Nabi s.a.w. Maka beliau menjawab:-

(Laisa lahu min dun-yahu wa -aakhi-ratihi, illaa maa ja-’alla lahu).
Artinya: ’Tiada baginya dari dunianya dan akhiratnya, selain apa yang
engkau berikan upah baginya”. (3).
Diriwayatkan dalam ceiitera-ceriiera kaum Bani Israii. bahwa seorang laki-
iaki lalu di bukit pasir, dalam keadaan lapar. Lalu ia mengatakan pada
dirinya: "Jikalau adalah pasir ini makanan, niscaya akan aku bagikan di
a n t a r a m a n u s i a ” .

Maka Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada nabi mereka: "Katakanlah
kepada laki-taki itu: "Bahwa Allah Ta’ala telah menerima sedekah eng¬
kau. IA bersyukur akan baiknya niat engkau. Dan IA memberikan ke¬
pada engkau, akan pahala, jikalau adalah pasir itu makanan. lalu engkau
bersedekah dengan dia”.
Telah tersebut pada banyak hadits, di antaranya:-

/ \ t

(Man hamma bi-hasanatin wa lam ya’-malhaa kutibat lahu hasanaiun).
Artinya: "Barang siapa bercita-cita dengan kebaikan dan tidak dikerjakan-
nya, niscaya dituliskan kebaikan baginya”. (4).
Pada hadits yang diriwayatkan Abdullah bin ’Amr, yang berbunyi:
Karena ia berperang dengan seorang laki-laki, untuk mengambil pakaian

!

f('- \ - K ' t ,
✓

(1) Dirawikan Abu Ishak Al-Farawi, hadiu mursal.
(2) Dirawikan An-Nasa-i dari Ubbadah bin Ash-Shamit.
(3) Dirawikan Ath-Thabrani. Dan Abu Dawud dari Yu'la bin Ummayyan.
(4) Disepakali AI-Bukbari dan Muslim. Dan telah dlterangkan dahulu
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W ? a ^ - ^ ^ l y L9

(Man kaa-natid-dun-ya niyya-tahu ja-'a)al-laahu faqrahu baina- 'ai-naihi
wa faara-qahaa ar-ghaba maa yakuunu fiihaa wa man taku-nil-aakhiratu
niyya-tahu ja-’a!al-laahu ta-'aalaa ghinaa-hu fii qalbi-hi wa jama-’a-’alaihi
diai-'atahu wa faa-raqahaa-azhada maa yakuunu fiihaa).
Artinya: "Barangsiapa. adalah dunia itu niatnya, niscaya dijadikan oleh
Allah kemiskinannya di antara dua matanya (di pelupuk matanya). Dan ia
berpisah dengan dunia itu, akan yang paling digemari dari apa yang ada
padanya. Dan siapa, adalah akhiral itu niatnya, niscaya dijadikan oleh
Allah Ta’ala kekayaannya dalam hatinya dan dikumpulkan oleh Allah
kepadanya harta-bendanya. Dan ia berpisah dari harta-benda itu, akan
yang paling zuhud. dari apa yang ada pada harta-benda itu”. (1).
Pada hadits yang dirawikan Ummu Salmah, bahwa Nabi s.a.w. menyebut-
kan tentara. yang kesasar bcliau dengan mereka di Al-Baida’ (suatu pa-
dang Sahara antara Makkah dan Madinah). Lalu aku berkaia; "Wahai
Rasulullah! Ada pada mereka itu orang yang dipaksa dan yang diongkosi".
Maka beliau menjawab:-

(Yuh-syaruu-na-’alaa niy-yaa-tihim).
Artinya: "Mereka itu dikumpulkan di afas niat mereka masing-masing” (2).
’Umar r.a. berkata: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:-

(Innamaa yaqta-tilul-muqta-tiluuna 'aian-niy-yaati).
Artinya; "Sesungguhnya berperaug orang-orang yang berperang itu di atas
niatnya". (3).
Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila berlemu dua bartsan perang. niscaya lurun-
lah malaikat, yang menulis makhiuk itu di atas tingkatan mereka: si Anu
berperang untuk dunia, si Anu berperang karena kepanasan haii, si Anu
berperang karena 'asha-biyah (fanatik). Ketahuilah, maka janganiah kamu
mengafakan: si Anu itu terbunuh pada perang sahilullah. Maka siapa yang
berperang supaya kalimah Allah yang teriinggi, niscaya dia itu fi sabilil-
lah". (4).
Dari Jabir. dari Rasulullah s.a.w., bahwa beliau bersabda:-

3 L ^

(1) Diiawikan Ihnu Mujiih dan Zaid bin Tsabii. dengan isiiad haik
(2) Dirawikan Mu'lim dan Aba Dawud
(3) Dirawikan Ibnu Arid-Don-ya dari Umar, dengan isnad dla-'if.
(4i Dirawikan Ibnnl-Mabarak. hndns manquf ((crhentil pada Ibnu Mas'ud
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(Yub-’alsu kullu-'abdin- ’alaa maa maata- ’alaihi).
Artinya: "Dibangkilkan setiap hamba di atas apa yang ia mati pada-
nya”. (1).
Pada hadits yang dirawikan Al-Ahnaf, dari Abi Bakrah. bahwa Nabi
b e r s a b d a ; -

s . a . w .

(Idzal-taqal-muslimaa-ni bi saifai-himaa fal-qaatilu wal-maqtuulu fin-naari).
Artinya: "Apabila bertemu dua orang Islam dengan pedang keduanya,
maka yang membunuh dan yang terbunuh itu dalam neraka".
Lalu ditanyakan: "Wahai Rasuiuliah! Ini yang membunuh. Maka bagai-
mana pula yang dibunuh?"
Beliau mcnjawab:-

(Li-anna-hu araada qatla shaa-hibihi).
Artinya: "Karena ia bermaksud membunuh kawannya". (2).
Pada hadits yang dirawikan Abu Hurairah. yaitu:-

(Man tazaw-wajam-ra-atan -‘alaa .shadaaqin wa huwa laa yanwii -adaa-ahu
fa huwa zaa-nin wa manid-daana dainan wa huwa laa yanwii qadlaa-ahu
fa huwa saariqun).
Artinya: "Barangsiapa mengawini seorang waniia di atas mas*kawin yang
ditetapkan dan dia tidak berniat melunaskannya. maka dia itu penzina.
Dan siapa yang berhutang dengan suatu hutang dan dia tidak bcrnial mem-
bayamya, maka dia itu pencuri”. (3).
Nabi s.a.w. bersabda; "Barangsiapa memakai bau-bauan karena Allah Ta-
'ala, niscaya ia datang pada hari kiamat dan baunya kbih harum dari
kesturi. Dan barangsiapa memakai bau-bauan untuk selain Allah, niscaya
ia datang pada hari kiamat dan baunya lebih biisuk dari bangkai". (4).
Adapun alsar. maka berkata Umar bin Al-Khaltab r.a.: "Amal-per-
buaian yang paling afdlal, iaiah: menunaikan apa yang difardlukan oleh
Allah Ta’ala, wara’ (menjaga diri) dari apa yang diharamkan oleh Allah
Ta’ala. Dan benar niat pada apa yang di sisi Allah Ta'ala".

(1) Dirawikan Muslim dari Jabir.
(2) Disepakati hadits ini oleh A|.Bukhari dan Muslim.
(3) Dirawikan Ahmad dari Shahab.
(4) Dirawikan Abul-walid Ash-Shaffar dari Ishak bin Abi Thalhah. hadits mursal.

6 0 9



Salim bin Abdullah raenulis surat kepada Umar bin Abdul-’aziz, isinya:
’’Kelahuilah, bahwa pertolongan Allah Ta’ala kepada hamba itu atas kadar
niatnya. Maka siapa yang sempurna niatnya, niscaya sempumalah perto¬
longan Allah kepadanya. Dan jikalau kurang, niscaya berkurang menurut
qadamya".
Sebagian salaf berkata: ’’Banyaklah amalan yang kecil, dibesarkan oleh
niat. Dan banyaklah amal yang besar, dikecilkan oleh niat”.
Dawud Ath-Tha-i berkata; "Orang baik, cita-citanya itu taqwa. Maka jika¬
lau semua anggota tubuhnya tergantung dengan dunia, niscaya ia dikem-
balikan oleh niatnya pada suatu hari kepada niat yang baik. Seperti yang
demikian juga orang bodoh, iaiah kebalikan yang demikian”.
Ats-Tsuri berkata: ’’Adalah mereka itu mempelajari niat bagi amal, se-
bagaimana mereka mempelajari amal”.
Sebahagian ulama berkata: ’’Carilah niat untuk amal, sebelum amal. Dan
selama engkau bemiat kebajikan, maka engkau itu dengan kebajikan".
Sebahagian murid-murid yang berkeiiling kepada ulama-ulama itu berkata;
"Siapa yang menunjukkan aku kepada amal-perbuaian, yang senantiasa
aku mengamalkannya karena Allah Ta’ala, maka sesungguhnya aku tidak
menyukai bahwa datang kepadaku se sa’at dari siang dan malam, selain
bahwa aku itu adalah salah seorang dari orang-orang yang beramal-per-
buatan pada jalan Allah”.
Lalu dikatakan kepadanya: "Engkau sudah memperoleh hajat keperluan
engkau. Maka berbuatlah kebajikan, sekadar engkau sanggup. Apabila
engkau lesu atau engkau meninggalkannya, maka bercita-citalah dengan
mengerjakannya. Sesungguhnya orang yang bercita-cita dengan amal ke¬
bajikan adalah seperti orang yang mengerjakannya”.
Seperti demikian juga, berkata sebahagian salaf: "Bahwa nikmat Allah
kepadamu itu lebih banyak daripada dapat kamu menghinggakannya. Bah¬
wa dosa-dosamu itu lebih tersembunyi daripada bahwa kamu mengetahui-
nya. Akan tetapi, berpagi-pagilah kamu itu orang yang bertobat dan ber-
sore-sorelah kamu itu orang yang bertobat, niscaya diampunkan bagi kamu
akan apa yang di antara yang demikian”.
Isa a.s. berkata: "Amat baiklah bagi mata yang tidur dan tidak bercita-
cita dengan perbuatan maksiat. Dan dia terbangun kepada tidak kedosa-
a n " .

Abu Hurairah berkata; "Mereka dibangkitkan pada hari kiamat, di atas
k a d a r n i a t a n m e r e k a ” .

Adalah Al-Fudlail bin Tyadi apabila membaca ayat:-

y ✓

\ \

Y' r;T -
(Wa lanab-luwan-nakum hattaa na'-lamai-mujaa-hidiina minkum wash-
shaabi-riina wa nabluwa-akh-baarakum).
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Artinya: "Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu. agar
Kami mengetahui orang-orang yang berjihacl dan bersabar di antara kamu
dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal-ihwalmu", S. Muhammad,
ayat 31, lalu beliau menangis dan mengulang-ulangi ayat itu. Dan menga-
lakan: "Bahwa Engkau. jikalau Engkau menguji kami, niscaya F.ngkau
membuka kekurangan kami dan Engkau mengoyakkan tabir-labir kami”.
Al-Hasan Al-Bashari berkata: ’’Sesungguhnya kekallah isi sorga dalam
sorga dan isi neraka daiam neraka, dengan niat”.
Abu Hurairah berkata: "Tertulis dalam Taurat: Apa yang dikehcndaki
dengan itu akan wajahKu. maka sedikitnya itu menjadi banyak. Dan apa
yang dikehcndaki dengan itu akan selain Aku, maka banyaknya itu men¬
jadi sedikit".
Bila! bin Sa’ad berkata: ’’Bahwa hamba itu sesungguhnya mcngalakan pcr-
kataan orang yang beriman. Maka ia tidak ditinggalkan olch Allah ’Azza'

Jalla dan perkataannya. Schingga IA melihat pada amal-perbuatannya.
Apabiia ia bcrbuat, niscaya ia tidak ditinggalkan olch Allah, sehingga IA
melihat pada ke-wara’-annya. Apabiia ia wara’, niscaya tidak ditinggalkan-
Nya, sehingga lA melihat akan apa yang dinialkannya. Maka apabiia baik
niatnya, niscaya dengan sepantasnya bahwa IA memperbaiki akan apa
yang kurang dari demikian”.
Jadi, tiang amal itu niat. Maka amal itu menghendaki kepada niat. supaya
dengan niat itu, ia menjadi kebajikan. Dan niat itu pada dirinya sendiri
kebajikan, walau pun amal-perbuatan itu lerhalang dengan scsuatu halang-

w a

a n .

P E W E L A S A N : h a k i k a l n i a t .

Ketahuilah kiranya, bahwa niat, kehendak (iradah) dan qasad (maksud)
itu adalah kata-kata yang sering dikemukakan dengan satu makna (pengcr-
tian). Yaitu: kcadaan dan sifat hati, yang diliputi oleh dua hal, yaitu: ilniu
dan amal. Ilmu itu mendahului amal. Karena dia itu pokoknya dan syarat-

nya. Dan amal itu mengikuti ilmu. Karena amal itu buahnya dan cabang-
n y a .

Yang demikian itu, karena setiap amal, ya’ni; sctiap gerak dan diam, ada¬
lah hal pilihan (ikh-tiyari). Maka tiada akan sempurna, selain dengan tiga
perkara, yaitu: ilmu, kehendak dan kemampuan. Karena manusia itu tiada
menghendaki, akan apa yang tiada diketahuinya. Maka tak boleh tidak,
bahwa diketahuinya. Dan ia tidak mengerjakan, akan apa yang tiada di-
kehendakinya. Maka tidak boleh tidak dari: kehendak. Makna kehendak
(iradahi. iaiah terbangkitnya hati kepada apa yang dilihainya, sesuai bagi
maksud. Adakalanya sekarang atau pada masa yang akan datang. Maka
manusia itu sesungguhnya diciptakan, di mana sebahagian perkara sepakat
dengan dia dan sesuai dengan maksudnya. Dan sebahagian yang lain tidak
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bersesuaian. Maka ia berhajat kepada tnenarik yang bersesuaian dan se-
pakat kepada dirinya. Dan menolak yang mendatangkan melarat dan ber-
tentangan dari dirinya. Maka dengan semestinya, ia memerlukan kepada
mengenal dan mengetahui sesuatu yang mendatangkan melarai dan man-
fa’at. Sehingga ia tnenarikkan yang ini dan tari dari yang ini. Bahwa orang
yang tidak dapat melihat makanan dan tidak mengenalnya, niscaya tidak
mungkin ia akan mengambilnya. Dan orang yang tidak dapat melihat api.
niscaya tidak mungkin ia lari daripadanya. Maka Allah m^nciptakan hi-
dayah (petunjuk) dan ma’rifah (mengenal) dan dijadikanNYA baginya itu
sebab-sebab. Yaitu: panca-indra yang zahir (zahiriah) dan yang batin
(batiniah). Dan tidaklah itu dari maksud kita sekarang untuk menerang-
kannya.
Kemudian, jikalau ia dapat melihat makanan dan mengetahui, bahwa itu
bersesuaian bagi dirinya, maka tidak mencukupkan yang demikian bagi¬
nya, untuk mengambil, selama tidak ada padanya kecenderungan dan ke-
inginan dan nahu yang membangkitkan kepadanya. Karena orang sakit itu
melihat makanan dan mengetahui bahwa itu bersesuaian. Dan tidak me-
mungkinkannya untuk mengambil, karena tidak ada keinginan dan ke¬
cenderungan. Dan karena tidak ada pengajak yang menggerakkan kepada¬
nya. Maka Allah Ta’ala menciptakan baginya kecenderungan, keinginan
dan kehendak. Ya’ni: keinginan pada dirinya kepada makanan itu. Dan
terarah dalam hatinya kepadanya.
Kemudian, yang demikian itu tiada memadai baginya. Maka berapa banyak
orang yang menyaksikan makanan, yang ingin kepadanya, menghendaki
mengambilnya, yang lemah daripadanya. Karena dia itu lumpuh. Maka
diciptakan baginya kemampuan dan anggota-anggota badan yang bergerak.
Sehingga, sempumalah dengan yang demikian itu. ia mengambilnya. Dan
anggota badan itu tidak bergerak, seiain dengan kemampuan (qudrah).
Dan qudrah itu menunggu pengajak yang membangkitkan. Dan pengajak
itu menunggu ilmu dan ma'rifah atau sangkaan (dhann) dan i’tikad (tekad).
Yaitu: bahwa ia menguatkan pada dirinya, bahwa keadaan sesuatu itu ber¬
sesuaian baginya. Maka apabila ma'rifah itu yakin, bahwa sesuatu itu ber¬
sesuaian dan tidak boleh tidak bahwa diperbuatnya dan ia seiamat dari
rintangan pembangkit lain, yang memalingkan daripadanya, niscaya mem-
bangkitkanlah kehendak dan terbukiilah kecenderungan- Maka apabila
membangkitlah kehendak, niscaya terbangunlah kemampuan bagi meng¬
gerakkan anggota-anggota badan.
Maka kemampuan itu menjadi pelayan bagi kehendak. Dan kehendak itu
mengikuti hukum tekad dan ma’rifah.
Maka niai itu ibarat dari sifat yang di tengah-tengah. Yaitu: kehendak dan
terbangkitnya diri dengan hukum keinginan dan kecenderungan, kepada
apa yang bersesuaian bagi maksud. Adakalanya pada masa sekarang dan
adakalanya pada masa mendatang.
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Penggerak pertama, iaiah maksud yang dicari, yaitu: pembangkil. Maksud
yang pembangkil itu, iaiah tujuan yang diniatkan. Dan ketcrbangkitan,
iaiah: qasad dan niat. Keterbangunan qudrah untuk melayani kehendak
dengan penggerakan anggota-anggota badan, iaiah: amal. Hanya keter-
bangunannya qudrah bagi amal itu, kadang-kadang ada ia dengan satu
pembangkil. Dan kadang-kadang ada dia dengan dua pembangkil, yang
berkumpul pada satu perbuatan. Apabila ada ia dengan dua pembangkil,
maka kadang-kadang setiap satunya itu, dimana kalau tersendiri, niscaya
adalah dia dalam tempo yang panjang membangkitkan qudrah. Kadang-
kadang adalah setiap satunya itu teledor daripadanya, selain dengan ber¬
kumpul. Kadang-kadang adalah satu dan keduanya itu mencukupi, jikalau
tidaklah ada yang lain. Akan tetapi, yang lain itu bangkit menolong dan
membantunya. Maka keluarlah dari pembahagian ini, empat bagian. Mari-
lah kami sebutkan bagi masing-masingnya, akan contoh dan nama.
Adapun yang pertama, maka yaitu, bahwa tersendirilah pembangkil yang
satu dan sunyi dari yang lain. Seperti, apabila manusia diserang oleh bi-
natang buas. Maka setiap kali dilihainya, niscaya ia bangun berdiri dari
tempatnya. Tiada yang mengejutkannya, selain maksud lari dari binalang
buas itu. Maka ia mclihat binatang buas dan diketahuinya bahwa binatang
buas itu mendalangkan melarat. Maka membangkitlah dirinya kepada lari
dan ingin pada lari itu. Maka tergeraklah qudrah, yang berbuat menurul
yang dikehendaki olch keterbangkitan itu. Lalu dikatakan: niatnya itu lari
dari binatang buas. Tak ada niatnya pada bangun berdiri itu untuk yang
l a i n .

Niat ini dinamakan: niat yang murni (niyyalun khaalishaiun). Dan amal-
perbuatan yang diharuskan oleh niat tersebut, dinamakan: amal ikhlas,
dengan dikaitkan kepada maksud yang membangkitkannya. Artinya, bah¬
wa ia ikhlas (murni) dari perkongsian dan percampuran yang lain.
Adapun yang kedua, maka yaitu: bahwa berkumpul dua pembangkil.
Masing-masing berdiri sendiri dengan ketergerakan, jikalau ia tersendiri.
Contohnya dari yang dapat dirasakan dengan panca-indra, yaitu: bahwa
dua orang laki-laki bertolong-tolongan membawa sesuatu menurut ke-
mampuan yang ada, yang memadai pada membawa, jikalau ia sendirian.
Dan contohnya pada maksud kita ini, iaiah, bahwa; ia diminta oleh ke-
luarganya yang miskin, akan suatu kepcrluan. Maka dipenuhinya hajat-
keperluan itu, lantaran miskinnya dan kekeluargaannya dengan orang itu.
Dan ia tahu, bahwa jikalau tidaklah kemiskinannya, niscaya ia memenuhi
hajat kepertuan itu dengan sebab kekeluargaan semata-mata. Dan jikalau
tidak kekeluargaannya, niscaya ia memenuhi hajat-keperluan itu disebab-
kan kemiskinan semata-mata. la mengetahui yang demikian dari dirinya
sendiri, dengan datang kepadanya keluarga yang kaya. Lalu ia ingin me¬
menuhi hajat-keperluannya. Dan orang asing (yang bukan keluarga) yang
miskin, lalu ia ingin juga pada memenuhi hajat keperluan itu.
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Seperti demikian juga orang yang disuruh oleh dokter dengan meninggal-
kan makanan (lidak makan). Dan datanglah hari ’Arafah (tanggal sembilan
bulan Zulhijjah). Lalu ia berpuasa. Dan ia tahu, bahwa jikalau tidaklah
hari ’Arafah, niscaya ia meninggalkan makanan (tidak makan) karena
menjaga diri. Dan jikalau tidaklah menjaga diri, niscaya ia meninggalkan
makan, karena itu hari 'Arafah. Dan keduanya itu berkumpul bersama.
Lalu ia tampil berbuat. Dan adalah pembangkit kedua itu teman pem-
bangkit pertama. Maka kita namakan ini: ke-beriemanan bagi pembangkit-
pembangkii.
Yang keiiga: bahwa masing-masingnya itu tidak berdiri sendiri, jikalau ia
tersendiri. Akan tetapi, kesemuanya itu menjadi kuat atas keterbangkitan
qudrah. Contohnya pada yang dapat dirasakan dengan panca-indra, bahwa
dua orang lemah, bertolong-tolongan membawa apa, yang tidak bersendiri-
an salah seorang dari keduanya dengan pembawaan tersebut, Contohnya
pada maksud kita ini, ialah, bahwa ia dimaksudkan oleh keluarganya yang
kaya. Lalu keluarga yang kaya tadi meminta uang se dirham. Lalu tidak
diberikannya. Dan ia dimaksudkan oleh orang asing (bukan keluarganya)
yang miskin. Lalu meminta uang se dirham. Maka tidak diberikannya.
Kemudian, ia dimaksudkan oleh keluarganya yang miskin. Lalu diberikan¬
nya. Maka adalah kebangkitan pengajaknya itu dengan pengumpulan dua
pembangkit. Yaitu: kekeluargaan dan kemiskinan.
Seperti demikian juga, seorang laki-laki bersedekah di hadapan orang
banyak, karena maksud pahala dan pujian. Dan adalah, di mana jikalau ia
sendirian, niscaya ia tidak dibangkitkan oleh semata-mata bermaksud ke-
pada pahala di atas pemberian itu. Dan jikalau yang meminta itu orang
fasik, yang tiada pahala pada bersedekah kepadanya, niscaya adalah ia
tidak dibangkitkan oleh semata-mata ria pada pemberian tersebut. Jikalau
keduanya berkumpul, niscaya keduanya itu mengwariskan dengan pe¬
ngumpulan keduanya, akan penggerakan hati. Dan kami namakan jenis
ini: perkongsian.
Keempat: bahwa adalah salah satu dari dua pembangkit itu berdiri sendiri,
jikalau ia tersendiri dengan dirinya sendiri. Dan yang kedua. tidak berdiri
sendiri. Akan tetapi, tatkala dikaitkan kepadanya, niscaya ia tidak ter-
lepas dari pengaruh, dengan perbantuan dan peng-enteng-an. Contohnya
pada yang dapat dirasakan dengan panca-indra, ialah, bahwa orang lemah
menolong orang kuat pada membawa. Jikalau sendirianlah orang kuat itu,
niscaya ia dapat berdiri sendiri. Dan jikalau sendirianlah orang lemah ter¬
sebut, niscaya tidak dapat berdiri sendiri. Maka yang demikian itu dengan
bersama tadi, memudahkan perbuatan dan mempengaruhi pada meringan-
kannya.
Contohnya pada maksud kita ini, ialah bahwa ada bagi seorang insan
wirid pada shalat dan adat kebiasaan pada sedekah. Maka berkebetulanlah
bahwa hadir pada waktunya, suatu jama’ah manusia. Maka jadilah per-
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buatan itu iebih ringan kcpadanya, disebabkan penyaksian mcreka. Dan ia
tabu dari dirinya, bahwa jikalau ia sendirian, yang di dalam kcscpian. nis-
caya ia tidak lesu dari mcngerjakannya. Dan ia tahu, bahwa pcrbuatannya
itu, jikalau tidaklah karena tha’at, niscaya tidaklah semata-mala ria yang
membawanya kepada perbualan itu. Maka itu campuran, yang berjalan
kepada niat. Dan marilah kami namakan jenis ini; bertolong-tolongan.
Pembangkil kedua adakalanya dia itu leman atau kongsi atau penolong.
Dan akan kami sebutkan hukumnya pada Bab Jkhlas. Dan maksud .se-
karang. iaiah: penjelasan berbagai macam niat. Bahwa amal-perbuatan itu
mengikuti bagi pembangkit padanya. Maka diusahakanlah hukum dari-
padanya. Dan karena demikian, dikatakan; sesungguhnya segala amatan
itu dengan niat. Karena dia itu pengikuf yang tiada hukum baginya pada
dirinya sendiri. Dan bahwa hukum itu bagi yang ditkuti.

PENJELASAN: raha.i ia , ' :abdun\a Nahi .r.a.w..-

✓ .

(Niyyatul-mu ’-mini khairun min- amalihl).
Artinya: "Niat orang mu'min itu Iebih balk dari anial-
pcrbiialannva". (1).

Ketahuiiah kiranya. bahwa kadang-kadang disangkakan, baliwa sebab
penguaian (larjih) ini, iaiah: niai ilu rahasia, yang tidak melihal kepada-
nya, selain Allah Ta'ala. Dan amal-perbuatan itu lerang. Dan bagi amal-
perbuatan rahasia itu kclebihan. Dan ini benar.
Akan tetapi, tidaklah itu yang dimaksudkan. Karena jikalau ia bcrniai
bahwa mengingali (berdzikir) akan Allah dengan halinya atau ia bertafak-
kur mengenai kemuslihaian kaum muslimin, maka hadits tadi secara umum,
menghendaki, bahwa adaiah niat tafakkur itu Iebih baik dari tafakk
Kadang-kadang disangkakan, bahwa sebab penguatan iaiah, bahwa niat
itu berkekalan kepada akhir amal-perbuatan dan amal-perbuatan itu tidak
berkekalan, Dan itu lemah (dla'if). Karena yang demikian ilu kcmbali
maknanya. bahwa amal-perbuatan yang banyak itu Iebih baik dari
sedikii. Akan tetapi, tidaklah seperti yang demikian. Bahwa niat amal-
perbuatan shalat ilu kadang-kadang tidaklah berkekalan, selain pada detik-
detik (lali-dhah) yang dapat dihitung. Dan amal-perbuatannya berkekalan
(berketerusan). Dan umumnya menghendaki. bahwa adaiah niatnya itu
Iebih baik dari amal-perbuatannya.

u r .

y a n g

(1) Dirawikan Alh-Th.ibrani dan Salial bin Sa nd dan dari hadits An-N
Keduanva d ia - ' i f .

a w w a s b i n S a n i ' a n .
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Kadang-kadang dikatakan, bahwa maknanya, iaiah: bahwa niat, dengan
semata-mata niatnya saja itu lebih baik dari amal-perbuatan, dengan
mata*inatarya, tanpa niat. Dan itu benarlah seperti yang demikian. Akan
tetapi, itu adalah jauh, bahwa itu yang dimaksudkan. Karena amal-per-
buatan dengan tidak ada niat atau di atas kelalaian. tidakiah sekali-kali
ada kebajikan padanya. Dan niat itu dengan semata-mata niat saja itu
kebajikan. Dan jelas penguatan (tarjih) itu bagi mereka yang berkongsi
pada pokok kebajikan.
Akan tetapi, yang dimaksudkan iaiah, bahwa setiap tha'at itu teratur de¬
ngan niat dan amai. Adalah niat itu dari jumlah kebajikan. Dan adalah
amal-perbuatan itu dari jumlah kebajikan. Akan tetapi, niat dari jumlah
tha'at itu lebih baik dari amal-perbuatan. Artinya: bagi masing-masing
dari keduanya itu mempunyai pengaruh pada maksud. Dan pengaruh niat
lebih banyak dari pengaruh amal-perbuatan. Maka maknanya; niai orang
mu’min dari jumlah lha'atnya itu lebih baik dari amal-perbuatannya, yang
dia itu dari jumlah tha'atnya. Maksudnya. bahwa hamba itu mempunyai
ikh-iiar (pilihan) pada niat clan amal-perbuatan. Keduanya itu amal-per¬
buatan. Dan niat dari jumlahnya itu lebih baik bagi keduanya. Maka itu-
lah maknanya.
Adapun sebab keadaannya niat itu kebajikan dan menjadi kekuatan atas
amal-perbuatan, maka tidak dapat dipahami, sclain orang yang memahami
maksud dan jalan agama dan memahami penyampai pengaruh jalan pada
penyambungan kepada lempat yang dimaksudkan. Dan ia membanding
akan sebahagian pengaruh itu dengan sebahagian yang lain. Sehingga lahir-
lah baginya sesudah yang demikian. yang terkuai. dengan dikaitkan ke¬
pada yang dimaksudkan.
Maka siapa yang mengaiakan, bahwa roti itu lebih baik dari buah-buahan,
scsungguhnya yang dimaksudkannya, iaiah bahwa roti itu lebih baik,
dengan dikaitkan kepacia maksud makanaii dan yang diambil untuk makan-
un. Dan tidak dipahami yang demikian. selain orang yang dapat memahami,
bahwa makanan itu*mempunyai tujuan yang dimaksudkan. Yaitu: kesehat-
an dan keterusan hidup. Bahwa makanan-makanan itu bermacam-macam
bekasan padanya. la memahami bekas masing-masing makanan dan mem-
bandingkati sebahagian daripadanya dengan sebahagian yang lain.
Maka ke-tha’at-an itu makanan bagi hati. Dan yang ditnaksud iaiah sem-
huhnya, keierusaniiya, keselaniaiannya di akhirat, kebahagiaannya dan
kenikmatannya dengan menemui Allah Ta'ala Maka tujuan maksud, iaiah
kelazatan kebahagiaan dengan menemui Allah saja. Dan tiada bernikmat-
nikmatan dengan menemui Allah, selain orang yang maii, dengan men-
ciniai Allah Ta'ala. dan yang berma’rifali kepada Allah. Tiada mcncintai-
NYA. sclain orang yang mengenalNYA. Tiada jinak hatinya dengan Tuhan-
nya. selain orang yang lama dzikirnya (sebuiannya) kepadaNYA. Maka
kejinakan hati itu berhasil dengan terus-menurusnya dzikir. Dan ma’rifah

s e -
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itu berhasil dengan terus-menerusnya fikir. Kecintaan itu dengan sendiri-
nya mengikuti ma’rifah. Dan tidaklah hati iiu kosong untuk terusrmenerus-
nya dzikir dan fikir, selain .apabiia ia kosong dari segaia kesibukan duniawi.
Dan tidak akan kosong dari segaia kesibukannya, selain apabiia telah ter-
putus daripadanya segaia nafsu-keinginan' kepada dunia. Sehingga jadilah
dia cenderung kepada kebajikan dan menghendaki kebajikan. Lari dan
kejahatan dan marah kepada kejahatan. Bahwa dia cenderung kepada
kebajikan dan ke-tha’at-an, apabiia ia tabu, bahwa kebahagiaannya di
akhirat tergantung dengan itu. Sebagaimana orang yang berakal itu
derung kepada betik dan bekam, karena diketahuinya, bahwa keselamatan-
nya pada yang dua itu.
Apabiia telah berhasil pokok kecenderungan dengan ma’rifah, maka se-
sungguhnya kecenderungan dan kerajinan menghendaki kepadanya. Bahwa
kerajinan atas yang dikehendaki sifai-sifat hati dan kehendaknya dengan
amal-perbuatan itu berlaku, sebagaimana berlakunya makanan dan makan-
an pokok bagi sifat itu. Sehingga sifat itu tersaring dan kuai dengan sebab-
nya. Orang yang cenderung kepada menuntut ilmu atau mencari menjadi
kepala itu tiadalah kecenderungannya pada permulaannya, selain lemah.
Maka jikalau ia mengikuti yang dikehendaki oleh kecenderungan dan ia
menyibukkan diri dengan ilmu, pendidikan ke-kepala-an dan amal-perbuat¬
an yang dicari bagi yang demikian, niscaya menguatlah kecenderungannya
dan meneguh. Dan sulitlah baginya untuk menarik diri daripadanya.
Dan jikalau menyalahi dengan yang dikehendaki oleh kecenderungannya,
niscaya lemahlah dan hancurlah kecenderungan itu. Kadang-kadang men¬
jadi hilang dan terhapus. Akan tetapi, orang yang memandang kepada
muka cantik umpamanya, lalu cenderung tabiatnya kepadanya dengan
kecenderungan yang lemah, jikalau diikutinya dan diperbuatnya menurut
yang dikehendaki oleh kecenderungan itu, lalu ia terus-menerus meman¬
dang, duduk-duduk, bercampur-baur dan bercakap-cakap, niscaya menguat¬
lah kecenderungannya. Sehingga keluarlah urusan tersebut dari pilihannya
(ikh-liamya). Lalu ia tidak sanggup lagi mencabut diri daripadanya. Jika¬
lau ia pada permulaannya memisahkan dirinya dan menyalahi dengan
yang dikehendaki oleh kecenderungannya, niscaya adaiah yang demikian
itu, seperti memutuskan makanan pokok dan makanan biasa dari sifat
kecenderungan. Dan adaiah yang demikian itu cegahan kuat dan tolakan
pada mukanya. Sehingga ia lemah dan hancur dengan sebabnya. Tercegah
dan terhapus.
Begitulah kiranya semua sifat, kebajikan dan tha'at seluruhnya, yang di¬
kehendaki dengan semuanya itu akan akhirat. Dan kejahatan seluruhnya,
yang dikehendaki dengan dia akan dunia, tidak akhirat. Kecenderungan
diri kepada kebajikan ukhrawi dan terpalingnya dari duniawi. adaiah yang
menyelesaikannya dari urusan lain untuk dzikir dan fikir. Dan tiada me-
neguhkan yang demikian, selain dengan kerajinan atas amalan tha’at dan

c e n -
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meninggalkan perbuatan maksiat dengan anggota badan. Karena di antara
anggota-anggota badan dan hati itu ada hubungan. Sehingga, membekas
masing-masing dari keduanya dengan yang lain. Maka anda melihat, suatu
anggota badan, apabila kena luka, niscaya hati merasa sedih. Dan anda
mehhat hati, apabila ia merasa pedih dengan meninggalnya salah seorang
temannya yang dikasihi atau dengan serangan sesuatu yang menakutkan,
niscaya terpengaruh segala anggota badannya dengan yang demikian. Ter-
kejutlah sendi-sendinya dan berobahlah wama mukanya. Selain bahwa
hati itu pokok yang diHcuti, maka dia itu seakan-akan amir dan penggem-
bala. Dan anggota-anggota badan itu seperti pelayan-p>elayan, rakyat dan
pengikut.
Maka anggota-anggota badan itu pelayan bagi hati, dengan penguatan sifat-
sifatnya pada hati. Maka hati itulah yang dimaksudkan. Dan anggota-ang¬
gota badan itu yang menyampaikan kepada maksud. Karena itulah Nabi
s . a . w. b e r s a b d a : -

o ’ >

(Inna fil-jasadi mudl-ghatan idzaa shaluhat shaluha lahaa sa-irul-jasadi).
Artinya: "Bahwa dalam tubuh itu ada sepotong mudl-ghah. Apabila ia baik,
niscaya baiklah bagian tubuh lainnya”. (1).
N a b i s . a . w. b e r d o ’ a ; -

^'3' (4—^
(Allaa-humma ash-lihir-raa-’iya war-ra’iy-yata).
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Baikkanlah penggembala aan rakyat". (2).
Dan yang dikehendaki dengan penggembala (ar-raa-'i), iaiah: hati.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

T V

(Lan yanaa-ial laaha luhuu-muhaa wa laa dimaa-uhaa wa laakin yanaa-
luhut-taqwaa minkum).
Artinya: "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat
mencapai (keridlaan) Allah, tetapi ketaqwaan daripada kamu'ah yang

(1) Disepakati Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Basytr.
Mudl-ghah. artinya: sepolong dari daging atau lainnya. yang dig>g)l.

(2) Menutut Al-Iraqi, ia tidak menjumpai hadils ini dalam khalvkilab hadils.
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dapat mencapamya”. S. Ai-Hajj, ayat 37.
Yaitu: sifat haii.
Maka dari segi ini -sudah pasti -wajiblah bahwa amal-perbuatan hati
pada keseluruhannya itu lebih utama dari gerak-gerik anggota tubuh. Ke-
mudian, wajiblah bahwa adalah niat itu lebih utama dari keseluruhannya.
Karena dia itu ibarat dari kecenderungan hati kepada kebajikan dan ke-
hendaknya bagi kebajikan. Dan maksud kami dari amal-perbuatan deng
anggota-anggota badan, iaiah bahwa dibiasakan oleh hati akan kChendak
kebajikan dan dikuatkan padanya akan kecenderungan kepada kebajikan.
Supaya ia kosong dari segala nafsu-syahwat duniawi. Dan ia bertekun ke¬
pada dzikir dan fikir. Maka dengan mudah, adalah itu kebajikan, dengan
dikaitkan kepada maksud. Karena dia itu berkedudukan dari diri maksud
itu sendiri. Dan ini, scbagaimana maidah (perut besar) apabila mcrasa sakit,
maka kadang-kadang diobati, dengan meletakkan air-anggur yang sudah
dimasak (aih-ihila') di atas dada. Dan diobati dengan minum dan obat
yang sampai ke perut. Maka minum itu lebih baik dari aih-thila' di da’da.
Karena ath-thila' di dada juga, sesungguhnya dimaksudkan, bahwa men-
jalar daripadanya hekas ke perut. Maka apa yang menemui perut itu sen¬
diri, adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Maka begilulah sayogianya bahwa anda memahami pembekasan lha’at
scluruhnya. Karena yang dicaii daripadanya, iaiah pengobahan hati dan
penggantian sifat-sifatnya saja, bukan anggota badan. Maka jiinganlah
anda menyangka. bahwa pada meletakkan dahi di atas bumi itu maksud-
nya, dari segi mengumpulkan di antara dahi dan bumi. Akan tetapi, dari
segi, bahwa menuriit adal (kebiasaan) iaiah, menguatkan sifat merendah-
kan diri pada hati. Bahwa orang yang mendapati pada dirinya sifat me-
rendahkan diri, maka apabila ia merasa tenang dengan anggota-anggota
badannya dan menggambarkannya dengan gambaran merendahkan diri,
niscaya menguatlah sifat merendahkan diri itu. Dan siapa yang mendapati
pada hatinya akan kasih-sayang kepada anak yatim. maka apabila ia mc-
nyapu kcpala anak yatim dan mcmeluknya, niscaya menguatlah kekasih-
sayangan itu dalam hatinya. Karena inilah, tiada sekali-kali amal-perbuat¬
an itu berfaedah, dengan tanpa niat. Karena orang yang menyapu kcpala
anak yatim dan ia lalai dengan hatinya atau ia menyangka menyapu kain,
niscaya tiada bcrkembanglah daii anggota badannya. bekasan kepada hati¬
nya, bagi menguatkan kasih-sayang.
Seperti demikian juga. orang yang sujud dalam keadaan lalai dan ia cli-
sihukkan cita-cita dengan harta-benda dunia, niscaya tidaklah berkembang
dari dahinya dan peieiakannya di atas bumi itu, bekasan kepada hatinya,
yang nienguatkan sifat. merendahkan diri dengan yang demikian. Maka
adanya itu seperti tidak .idanya. Dan apa yang menyamakan adanya dengan
tidaknya itu dengan dikaitkan kepada maksud yang dicari daripadanya.
dinamakan: hatil. Maka dikatakanlah: ibadah dengan tanpa niat itu baiil.

a n
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Ini artinya, apabila dikerjakan dalam keadaan lalai. Maka apabtia dimak-
sudkan dengan perbuatan itu ria atau menghormati orang lain, niscaya
tidaklah adanya itu seperti tidak adanya. Akan tetapi, menambahkanbagi-
nya kejahatan. Dia tidak menguatkan sifat yang dicari penguatannya se-
hingga ia menguatkan sifat yang dicari pencegahannya. Yaitu: sibt ria,
yang dia itu dari kecenderungan kepada dunia.
Maka inilah segi keadaan niat itu lebih baik dari amal-perbuatan. Dan
dengan ini p'ula, diketahui makna sabda Nabi s.a.w

(Man hamma bi-hasanatin fa lam ya’-malhaa kutibat lahu hasanatun).
Artinya; "Barangsiapa bercita-cita dengan kebaikan, lalu tidak dikerjakan-
nya, niscaya dituliskan baginya suatu kebaikan”. (1).
Karena cita-cita hati itu, ialah kecenderungannya kepada kebajikan dan
berpalingnya dari hawa-nafsu dan kecintaan dunia. Dan itulah kebaikan
yang penghabisan. Dan menyempurnakannya dengan amal-perbuatan itu
menambahkan penguatannya. Maka tidaklah yang dimaksudkan dengan
menumpahkan darah binatang yang dikurbankan itu darahnya dan daging-
nya. Akan tetapi, kecenderungan hati dari kecintaan dunia dan memberi-
kannya karena mengutamakan Wajah Allah Ta’ala. Sifat ini sesungguhnya
berhasil, ketika teguhnya niat dan cita-cita, walau pun dicegah dari amal-
perbuatan itu oleh sesuatu pencegah. Maka daging-daging unia dan darah¬
nya ilu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridlaan) Allah, akan tetapi ke-
taqwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. (2). Taqwa di sini,
ya’ni: hati. Dan karena demikianlah, Nabi s.a.w. bersabda:-

(Inna qauman bil-madiinati qad syarakuu-naa fii jihaa-dinaa).
Artinya: ’’Bahwa suatu kaum di Madinah, telah bersekutu dengan kita
pada perjuangan kita”. (3). Sebagaimana telah terdahulu disebutkan. Ka¬
rena hati mereka pada kebenaran kehendak kebajikan. memberi harta
dan jiwa, ingin mencari ke-syahid-an dan meninggikan kalimah Allah Ta’ala
itu seperti hati orang-orang yang keluar ke medan jihad. Hanya berbeda
dengan mereka, dengan badan. karena penghalang-penghalang yang me-
nentukan sebab-sebab yang keluar dari hati. Dan yang demikian itu tidak
dicari, selain untuk meneguhkan sifat-sifat ini.

(1) Hadits ini telah diterangkan dahuiu.
(2) Sesuai dengan ayat 37, S. Al-Hajj.
(3) Hadits ini sudah diterangkan dahuiu.
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Dengan mqkna-makna ini, dipahamilah semua hadits*hadi(s yang telah
kami kemukakan pada keufamaan nuu. Maka datanglan kepadanya, sup^a
tersmgkap bag? anda akan rahasia-rahasianya. Kami tidak memanjangkan-
nya lagi dengan mengulanginya.

PENJELASAN: uraian amal-anuU perbuatan yang menyangkul dengan
n i a t .

Ketahuilah, bahwa amal-perbuatan, walau pun terbagt kepada banyak
bagian, dan perbuatan, perkataan, gerak, teiap, tank, tolak, ^kir, dzikir
dan lainnya, daripada apa yang tidak tergambarkan penghinggaannya dan
penyelidikannya. maka dia itu adalah tiga bahagian, yaitu: perbmian iha'at,
perbuatan maksiat dan perbuatan mubah (yang diperbolehkan).
Bahagian Pertama: perbuatan maksiat. Yaitu: yang tiada berobah dari
tempatnya dengan niat. Maka tiada sayogialah, bahwa dipahami oleh orang
yang bodoh akan yang demikian dari umumnya sabda Nabi s.a.w.:-

(Innamal-a’-maalu bin-niy-yaati).
Artinya: ’’Sesungguhnya segala amal-perbualan itu dengan niat”.
Lalu menyangka, bahwa perbuatan maksiat itu terbalik menjadi amalan
tha’at dengan niat. Seperti orang yang mengumpat seorang insan, karena
menjaga hati orang lain. Atau memberi makanan seorang miskin dari harta
orang Iain. Atau membangun sekolah atau masjid atau langgar dengan
harta haram. Dan maksudnya kebajikan. Maka ini semuanya bodoh. Dan
niatnya tidaklah berpengaruh pada mengeluarkan yang tersebut itu, dari
kcadaannya zalim. permusuhan dan maksiat. Bahkan maksudnya akan
kebajikan dengan kejahatan yang menyalahi kehendak syara’ itu suatu ke-
jahatan yang Iain. Kalau sudah diketahuinya yang demikian. maka dia itu
mengingkari syara'. Dan kalau tidak diketahuinya. maka dia orang maksiat
dengan kebodohannya. Karena menuntut ilmu itu wajib atas setiap mus-
lim. Dan perbuatan kebajikan, sesungguhnya diketahui keadaannya itu
kebajikan, adalah dengan syara’. Maka bagaimana mungkin bahwa ke¬
jahatan itu menjadi kebajikan? Amat jauh dari yang demikian! Akan te-
tapi, yang menghiasi bagi yang demikian pada hati, iaiah tersembunyinya
nafsu-syahwat dan batinnya hawa-nafsu. Bahwa hati, apabila ia cenderung
kepada mencari kemegahan dan mencenderungkan hati manusia kepada¬
nya dan keberuntungan-keberuntungan diri yang tain, niscaya seian men¬
cari jalan dengan yang demikian kepada menipu orang bodoh. Karena itu-
lah Sahal r.a. berkata; "Tiadalah orang berbuat maksiat kepada Allah
Ta'ala dengan suatu maksiat yang lebih besar dari kebodohan”.
Ditanyakan: ”Hai Abu Muhammad! Adakah engkau mengetahui akan se-
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suatu, yang lebih berat dari kebodohan?”
Abu Muhammad menjawab: ”Ya, ada! Yaitu: kebodohan dengan kebodoh¬
a n ” .

Benarlah sebagaimana yang dikatakannya. Karena kebodohan dengan ke¬
bodohan itu menyumbat secara keseluruhan pintu belajar. Maka siapa
yang menganggap secara keseluruhan pada dirinya, bahwa ia orang yang
berilmu, maka bagaimana ia belajar? Seperti demikian juga, bahwa yang
lebih utama, apa yang dengan itu ditha'ati Allah Ta’ala, iaiah: ilmu. Modal
ilmu, iaiah: tahu dengan ilmu. Sebagaimana modal kebodohan, iaiah;
bodoh dengan kebodohan. Bahwa orang yang tidak mengetahui akan ilmu
yang bermanfaat, dari ilmu yang melarat, niscaya ia sibuk dengan apa.
yang berkecimpung manusia padanya, dari ilmu-ilmu yang terhias. yang
menjadi jalan mereka kepada dunia. Dan yang demikian itu, adalah alai
k e b o d o h a n d a n s u m b e r k e r u s a k a n a l a m .

Yang dimaksudkan, iaiah bahwa orang yang bermaksud akan kebajikan
dengan perbuatan maksiat, dari kebodohan, maka orang itu tidak dima'af-
kan. Kecuali, apabila ia baru saja masuk Islam. Dan tidak diperolehnya
sesudah itu kesempatan bagi belajar. Allah s.w.t. berfirman:-

y 0

(Fas-aluu -ahladz-dzikir in kuntum laa ta’-lamuuna).
Artinya; "Maka bertanyalah kepada orang-orang pandai, kalau kamu tidak
tahu”. S. Al-Anbiya’ ayat 7.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

! A

(Laa yu’-dzarul-jaahilu -'alal-jahli wa laa yahillu lil-jaahili-an yaskuta-'alaa
jahlihi wa laa lil-’aalimi an yaskuta -'alaa- 'ilmihi).
Artinya: ’’Tiada dima’afkan orang yang bodoh di atas kebodohan. Dan
tidak halal bagi orang yang bodoh, bahwa berdiam diri di atas kebodohan-
nya. Dan tiada bagi orang yang berilmu bahwa berdiam diri di alas keilmu-
annya”. (1).
Dan mendekati dengan pendekatan raja-raja dengan pembangunan masjid-
masjid dan sekoiah-sekolah dengan harla haram, olch pendekatan ulama-
ulama jahat (ulama-us-suu’) dengan mengajarkan ilmu kepada orang-orang

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dan iain-lain dari Jabir, ianad dia-'if.
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yang busuk perangai dan orang-orang jahat, yang seialu mengerjakan per-
buatan fasik dan zalim, yang terbatas cita-dtanya kepada bertengkar de-
ngan para ulama, berlomba-lomba dengan orang-orang yang buruk pe¬

rangai. mencari kecenderungan wajah manusia kepadanya, mengumpulkan
harta-benda dunia, mengambil harta sultan-sultan, anak-anak yatim dan
orang-orang miskin. Maka mereka itu apabila bclajar, niscaya adalah mc-
reka orang-orang yang memotongjalan Allah. Setiap seorang dari mereka
itu bergerak dalam negerinya, menjadi pengganti dajjal, loba kepada dunia
dan mengikuti hawa-nafsu. Menjauhkan diri dari taqwa dan memberani-
kan manusia dengan sebab melihatnya, berbuat perbuatan maksiat kepada
Allah. Kemudian, kadang-kadang ilmu itu berkembang, kepada yang se-
perti orang itu dan yang seperti-sepertinya. Mereka mengambilnya juga
menjadi alal dan jalan pada kejahatan dan mengikuti hawa-nafsu. Dan
sambung-menyambung yang demikian. Bahaya semuanya itu kembali ke¬
pada yang mengajar (al-mu'allim) yang mengajarkannya ilmu itu, serta di-
ketahuinya dengan kerusakan niatnya dan maksudnya. Dan disaksikannya
bermacam-macam perbuatan maksiat dari perkataan-perkataannya dan
perbuatan-perbuatannya, pada makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.
Maka matilah orang yang berilmu ini dan kekallah bekas-bekas kejahaian-
nya bertebaran di alam ini, seribu tahun umpamanya dan dua ribu tahun.
Dan amat baiklah bagi orang, yang apabila ia mati. lalu matilah bersama-
nya dosa-dosanya. Kemudian, mengherankan dari kebodohannya, dimana
ia mengatakan: "Bahwa semua amal-pcrbuatan itu dengah niat. Aku mak-
sudkan dengan yang demikian itu. mengembangkan ilmu agama, Kalau
orang itu menggunakannya pada kerusakan, maka maksiat itu daripada-
nya. Tidak daripadaku. Aku tidak maksudkan dengan yang demikian. se-
lain bahwa ia memperoleh pertolongan dengan iimu itu, kepada kebajikan,
Bahwa suka menjadi kcpala. suka menjadi ikulan orang dan merasa bangga
dengan kelinggian ilmu. adalah bagus yang demikian dalam hatinya. Dan
setan dengan perantaraan suka menjadi kcpala itu menipunya”.
Kiranya aku dapat mengetahui. apakah jawabannya itu, dari orang yang
memberi pedang kepada orang yang memotang jalan (merampok di jalan).
la sediakan bagi orang itu kuda dan sebab-sebab yang lain, yang memberi
pertolongan kepadanya atas maksudnya. Dan ia mengatakan; "Bahwa aku
kehendaki memberikan. bermurah hati dan bcrtingkah-laku dengan tingkah-
laku Allah yang elok. Dan aku maksudkan dengan yang demikian itu.
bahwa ia berperang dengan pedang itu dan kuda pada jalan Allah (sabilul-
lah). Bahwa menyediakan kuda, tali ikatan dan kekuatan bagi orang-orang

yang berperang adalah termasuk pcndekaian diri kepada Allah yang paling
utama. Kalau ia palingkan kepada merampok di jalan, maka orang itulah
yang berbuat maksiat. Dan telah sepakat para ulama bahwa yang demi-
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kian itu haram, sedang sifat kemurahan hati adalah akhlak yang paling di-
sukai oieh Allah Ta’ala. Sehingga Nabi s.a.w, bersabda;-

(Inna lil-laahi ta-’aalaa tsala-(sami-ati khulu-qin man taqar-raba ilaihi bi
waahidin minhaa dakha-ial-jannata wa-ahub-buhaa ilaihis-sakhaa-u).
Artinya; ’’Bahwa Allah Ta’ala mempunyai tigaratus akhlak. Barangsiapa
mendekati kepadaNya dengan salah satu dari yang tiga ratus akhlak itu,
niscaya la masuk sorga. Dan yang paling disukai oleh Allah daripadanya
itu, iaiab: sifat kemurahan hati”. (1).
Kiranya aku dapat mengetahui, mengapa sifat kemurahan hati ini diharam-
kan? Mengapakah diwajibkan kepadanya bahwa melihat kepada karinah
keadaan dari orang zalim itu? Maka apabila menunjukkan baginya dari
adat kebiasaannya, bahwa ia mendapat pertolongan dengan senjata itu
kepada kejahatan, maka sayogialah bahwa diusahakan pada menarik sen-
jatanya itu. Tidak bahwa menolongnya dengan yang lain. Ilmu itu senjata
untuk diperangi setan dan musuh-musuh Allah. Kadang-kadang, musuh-
musuh Allah ’Azza wa Jalla bertolong-tolongan dengan ilmu. Yaitu: hawa-
nafsu. Maka siapa yang senantiasa mengutamakan dunianya di atas agama-
nya, hawa-nafsunya di atas akhiratnya dan ia lemah dari yang demikian,
karena sedikit keutamaannya, maka bagaimana boieh menolongnya dengan
semacam ilmu, yang memungkinkannya sampai kepada nafsu-syahwatnya?
Akan tetapi, senantiasalah ulama-ulama salaf r.a. menyelidiki keadaan
orang yang pulang-pergi kepada mereka. Kalau mereka melihat daripada¬
nya keteledoran pada salah satu amalan sunat, niscaya mereka membantah-
nya dan mereka meninggalkan pemuliaannya. Apabilamerekamelihat dari¬
padanya kezaliman dan menghalalkan yang haram, niscaya mereka tinggal-
kan berbicara dengan dia dan mereka mengasingkannya dari majlis-majlis
mereka. Mereka tinggalkan bercakap-cakap dengan dia, apa lagi meng-
ajarkannya. Karena mereka lahu, bahwa orang yang mempelajari suatu
permasalahan dan tidak mengamalkannya dan melampauinya kepada yang
lain, maka tidaklah orang itu mencari, selain alat kejahatan. Dan semua
ulama salaf berlindung dengan Allah dari orang zalim, yang alim dengan
sunnah, Dan mereka tidak berlindung dari orang zalim yang bodoh.
Diceriterakan dari sebahagian shahabat Ahmad bin Hanbal r.a., bahwa
ia pulang-pergi kepada Ahmad bin Hanbal r.a. bertahun-tahun. Kemudian,

(1) Hadits ini telah diterangkan dahulu pada "Kitab Cima Dan Hindu".
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kebetulan Ahmad berpaJing daripadanya. Diiinggalkannya berbicara dan
jadilah ia tidak bercakap-cakap dengan shahabat tersebut. Senantiasalah ia
menanyakan tentang perobahannya terhadap dirinya. Ahmad bin Hanbal
r.a. tidak mau menyebutkannya. Sehingga Ahmad bin Hanbal icu menga-
takan: ’’Sampai kepadaku bahwa engkau menembokkan dinding rumah
engkau dari pinggir jalan. Dan telah engkau ambil kadar tebalnya tanah,
yaitu satu anak jari, dari jalan kaum muslimin. Maka engkau tidak pantas
untuk memindahkan (menerima) ilmu”.
Maka begitulah adanya pengintipan ulama salaf kepada hal-keadaan pe-
nuntut-penuntut ilmu. Inilah dan contoh*contohnya yang seperti ini, dari
apa yang meragukan kepada orang-orang dungu dan pengikut-pengikut
-setan. walau pun adalah mereka itu mempunyai pakaian-pakaian kebesar-
an ulama, lengan-lengan baju yang luas dan mempunyai kelancaran ber¬
bicara yang jauh dan kelebihan banyak. Ya’ni: kelebihan ilmu pengetahu-
an yang tidak dilengkapi dengan peringalan dari dunia dan genakan dari¬
padanya. Penggemaran pada akhirat dan seruan kepadanya. Bahkan itu
adalah ilmu yang menyangkut dengan makhluk dan menyambung dengan
dia kepada mengumpulkan harta-benda dunia, diikuti manusia dan terke-
m u k a d i a t a s t e m a n - t e m a n .

Jadi, sabda Nabi s.a.w.: ’’Bahwa segala amal-perbuatan itu dengan niat".
adalah khusus dari tiga bahagian dengan tha'at dan perbuatan mubah
(yang diperbolehkan). Tidak perbuatan-perbuatan maksiat. Karena tha'at
itu terbalik menjadi maksiat dengan kasad (niat). Dan mubah itu terbalik
menjadi maksiat dan tha’at dengan kasad, Ada pun maksiat, maka tidak
terbalik sekali-kali menjadi tha’at dengan kasad. Benar, niat dapat masuk
padanya. Yaitu, bahwa: apabila bertambah kepadanya kasad-kasad yang
keji, niscaya berlipat-ganda dosanya dan besar bencananya. Sebagaimana
telah kami sebutkan yang demikian pada Kiiab Tobat.
Bahagian kedua: tha’at. Yaitu, yang terikat dengan niat pada pokok shah-
nya dan pada berlipat-gandanya kelebihannya.
Ada pun pokok, maka yaitu: bahwa ia niatkan dengan tha’at itu akan
ibadah kepada Allah Ta’ala. Tidak lain. Kalau ia niatkan riba, niscaya
jadilah tha’at itu maksiat. Ada pun berlipat-gandanya kelebihan, maka
dengan banyaknya niat-niat yang baik. Bahwa satu perbuatan tha'at, maka
mungkin bahwa ia niatkan dengan tha'at yang satu itu, akan banyak ke-
bajikan. Maka adalah pahala baginya dengan setiap niat. Karena masing-
masing daripadanya suatu kebaikan. Berlipat-gandanya setiap kebaikan
dengan sepuluh kali daripadanya, sebagaimana yang datang pada hadits.
Contohnya duduk dalam masjid. Maka duduk itu tha’at. Dan mungkin
bahwa ia berniat padanya akan banyak niat. Sehingga menjadi sebahagian
dari keutamaan amal-perbuatan orang-orang yang taqwa (al-muttaqin).
Dan sampai ia dengan yang demikian kepada darajat orang-orang al-
muqarrabin.

6 2 5



Yang pertamanya:. bahwa ia ber-itikad (bemiat) bahwa masjid itu baiOillah.
Bahwa yang masuk ke dalamnya itu menziarahi Allah. Maka ia kasadkan
(niatkan) dengan yang demikian itu menziarahi Tuhannya, karena meng-
harap apa yang dijanjikan oleh Rasutullah s.a.w., di mana beliau ber-
S fl b d a ; -

y >y
- ' X

(Man qa-’ada fil-masjidi fa qad zaaral-laaha ta-’aalaa wa haqqun -’alal-
mazuuri-ikraamu zaa*irihi).
Artinya: "Barangsiapa duduk dalam masjid, maka sesungguhnya la men¬
ziarahi Allah Ta’ala. Dan berhak atas yang diziarahi memuliakan yang
menziarahinya”. (1).
Yang keduanya, bahwa ia menunggu shalat sesudah shalat. Maka adalah
dia dalam jumlah penungguannya dalam shalat. Dan itulah makna finnan
A l l a h Ta ’ a l a : -

(wa raabi-thuu).

Artinya: "Dan tetaplah bersiap siaga”. S. Ali ’Imran, ayal 200.
Yang ketiganya: peribadatan dengan tercegahnya mendengar, melihat dan
anggota-anggota badan dari gerak dan pulang-pergi. Bahwa i'tikaf (her-
henti dalam masjid) itu pencegahan, Dan itu dalam arti puasa, Yaitu: se-
macam peribadatan. Karena itulah Rasulullah s.a.w. bersabda:

(Rahbaa-niyyatu umma-tiyal-qu-’uudu fil-masaa-jidi).
Artinya: ’’Keibadatan ummatku itu duduk dalam masjid-masjid”. (2).
Yang keempatnya: meneguhkan cita-cita kepada Allah dan mengharuskan
rahasia (kebatinan hati) untuk berpikir tentang akhirat dan menolak se-
gala kesibukan yang memalingkannya dari yang demikian, dengan meng-
asingkan diri ke masjid.
Yang kelimanya: mensemata-matakan diri untuk berdzikir kepada Allah
atau untuk mendengarkan dzikir orang lain kepadaNya dan untuk meng-
ingatiNya. Sebagaimana diriwayatkan pada hadits;-

(l) Dirawikan Ibnu Hibban dari Salman, hadits dla-'if.
(2) Mciiurui Al-Iraqi. ia lidak mcndapat sekali-kali hadils ini.
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(Man ghadaa ilal*masjidi li-yadz-kural-laaha ta-'aalaa au yudzak-kira bihl
kaana kal-mujaa-hidi fii sabii-lil-laahi ta-'aalaa).
Artinya: "Barangsiapa berpagi-pagi ke masjid untuk berdzikir (mengingaii)
akan Allah Ta’ala atau untuk ia mengingatkan orang lain kepada Allah
Ta’ala, niscaya adalah dia scperti orang yang berjihad (al-mujahid) pada
jalan Allah Ta'ala (fi sabilillah)". (1).
Kurtg keenamnya: bahwa ia maksudkan untuk mcmfaedahkan ilmunya.
dcngan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena masjid ilu tidak terlepas
dari orang yang berbuat buruk dalam shalatnya. Atau mclakukan apa
yang tidak halal baginya. Maka ia menyuruh orang itu dengan ma’ruf dan
mcnunjukkannya kepada agama. Maka dia itu bcrkongsi dengan orang
lersebut pada kebajikannya, yang dikctahuinya dari orang itu. Lalu bcr-
lipat-gandalah kebajikannya.
Yang keiujuhnya: bahwa ia memperoleh saudara pada jalan Allah. Bahwa
yang dcmikian itu rampasan dan simpanan untuk ncgcri akhirat. Dan mas-
jid itu tcmpat berkumpul orang-orang agama, yang bcrcintaan karena Allah
dan pada jalan Allah.
Yang kedelapannya: bahwa ia meninggalkan dosa karena maiu kepada
Allah Ta'ala dan malu daripada berbuat di baitullah, yang membawa kc-
rusakan kehormatan. Al-Hasan bin Ali r.a. berkata: "Siapa yang selalu
pulang-pergi ke masjid, niscaya diberikan oleh Allah rezeki kepadanya
salah satu dari tujuh perkara: .saudara yang memperoleh faedah pada jalan
Allah atau rahmat yang dilurunkan atau ilmu yang menjadikan pintar atau
kalimah yang menunjukkan kepada petunjuk atau yang memalingkannya
dari keburukan atau ia meninggalkan dosa karena takut atau malu.
Maka itulah jalan memperbanyakkan niat. Dan bandingkanlah dengan
yang demikian, akan amalan tha'at dan mubah (yang diperbolehkan) lain-
nya. Karena, tiada suatu amalan tha’at pun, melainkan ia memungkinkan
niatan yang banyak. Dan hadlir dalam hati hamba yang beriman, menurui
kadar kesungguhannya pada mencari kebajikan, menghendakinya dan ber-
tafakkur padanya. Maka dengan ini, bersihlah scgala amal-perbuaian dan
berlipat-gandalah kebaikan-kebaikan.
Bahagian Ketiga: yang mubah. Tiada suatu pun dari yang amalan yang
mubah. melainkan memungkinkan satu niatan atau niatan-niatan, yang
dengan niatan-niatan itu menjadi sebahagian dari amalan yang baik, yang
mendekatkan diri kepada Allah. Dan tercapai dengan yang demikian da-
rajal yang tinggi. Maka alangkah besarnya kerugian orang yang lalai dari-
padanya. Dan diperbuatkannya sebagai perbuatan hewan yang lengah,
dari kelupaan dan kelalaian. Dan tiada sayogialah bahwa hamba itu me-
mandang leceh akan sesuatu dari bahaya. salah dan detik-detik waktu.

(1) Menurut Al-iraqi. ini lerkcnul ucap.in Ka'bul-Ahbur.
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Semua yang demikian itu dipertanyakan pada hari kiamat, mengapa di-
perbuatnya? Apakah yang dimaksudkannya? Dan ini pada yang semata-
mata mubah, yang tidak dicampuri oleh kemakruhan. Dan karena itutah,
b c r s a b d a N a b i s . a . w. : -

■Vis.

(Halaa-luhaa hisaa-bun wa haraa-muhaa ’i-qaabun).
Artinya: ’’Halalnya diperhitungkan dan haramnya mendapat siksa”. (1).
Pada hadits yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal, bahwa; Nabi s.a.w. ber-
sabda: ’’Bahwa hamba itu ditanyakan pada hari kiamat, dari tiap sesuatu,
sehingga dari celak kedua matanya dan dari pecahan-pecahan tanah dengan
dua anak jarinya dan dari sentuhannya akan kain saudaranya”. (2).
Tersebut pada hadits yang lain: ’’Barangsiapa memakai bau-bauan karena
Allah Ta’ala, niscaya ia datang pada hari kiamat dan baunya lebih harum
dari kesturi. Dan barangsiapa memakai bau-bauan bukan karena Allah
Ta’ala, niscaya ia datang pada hari kiamat dan baunya lebih busuk dari
bangkai”. (3).
Maka memakai bau-bauan itu mubah (diperbolehkan). Akan tetapi, tak
boleh tidak daripada niat padanya.
Maka jikalau anda bertanya: ’’Apakah yang memungkinkan bahwa ia ber-
niat dengan memakai bau-bauan dan itu adalah salah saiu dari keberunlung-
an diri? Bagaimana ia memakai bau-bauan karena Allah?”
Maka ketahuilah kiranya, bahwa orang yang memakai bau-bauan-umpama-
nya-pada hari Jum’at dan pada waktu-waktu yang lain itu tergambar bah¬
wa ia bermaksud bersenang-senang dengan kelazatan duniawi atau ia ber-
maksud melahirkan kesombongan dengan banyak hartanya, supaya dengki
teman-temannya. Atau ia bermaksud memperlihatkan (ria) kepada orang
banyak, supaya tegaknya kemegahan baginya dalam hati mereka dan ia
disebutkan dengan keharuman bau. Atau supaya jatuh kecintaan kepada-
nya dalam hati wanita-wanita asing (bukan mahramnya), apabila dia itu
halal memandang kepada wanita-wanita tersebut- Dan karena hal-hal yang
lain yang tidak terhingga banyaknya.
Semua ini menjadikan memakai bau-bauan itu perbuatan maksiat. Maka
dengan demikian adalah dia lebih busuk dari bangkai pada hari kiamat.
Kecuali maksud yang pertama. Yaitu: berlazat-lazatan dan bernikmal-
nikmatan. Maka yang demikian itu tidaklah maksiat. Hanya. ia dipertanya¬
kan dari yang demikian. Dan siapa yang diperdebatkan akan hitungan

(I) Hadits ini teiah diterangkan dahulu.
(2) Menupjt Al-Iraqi, ia tidak memperolch isnadnya.
(3) Dirawikan Abul-walid, hadits mursal.
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amalnya (a}*hisab), niscaya dia itu diazabkan. Dan siapa yang mengerja-
kan akan sesuatu ddri yang diperbolehkan dalam dunia, niscaya ia tidak
diazabkan di akhirat. Akan tetapi, ia berkurang dari kenikmatan akhirat,
dengan kadamya. Cegahlah dirimu akan kerugian, dengan mengerjakan
dengan segera akan sesuatu yang fana (lenyap-binasa). Dan rugi dari ber-
tambahnya nikmat yang tiada akan fana.
Adapun nial yang baik, iaiah mengniatkan mengikuti sunnah Rasululiah
s.a.w. pada hari Jum’at. la mengniatkan dengan yang demikian juga mem-
besarkan (menghormatkan) masjid, menghonuati BaituIIah. Maka ia tidak
melihat bahwa orang yang menziarahi Allah masuk ke dalamnya, selain
baU'bauan yang harum. la maksudkan dengan yang demikian itu membau-
harumkan tetangganya, supaya mereka itu merasa senang dalam masjid
ketika berdekatan dengan dia dengan bau-bauannya. Ia maksudkan dengan
yang demikian, menolak bau yang keji dari dirinya, yang membawa ke-
pada menyakitkan orang-orang yang bercampur-baur dengan dia. Dan ia
maksudkan menutup pintu umpatan dari orang-orang yang mengumpat,
apabila mereka mengumpatinya disebabkan bau yang keji. Maka mereka
itu berbuat maksiat kepada Allah, dengan sebabnya. Maka barangsiapa
mendatangkan bagi umpatan, pada hal ia sanggup menjaga daripadanya.
niscaya dia itu berkongsi pada maksiat tersebut, sebagai dikatakan:

Apabila engkau meninggalkan suatu kaum
dan mereka itu sanggup,
bahwa engkau tidak berpisah dengan mereka,
maka yang meninggalkan itu adalah mereka.

A l l a h Ta ’ a i a b e r fi r m a n ; -

1

S.^ 'riS -

(Wa laa tasub-bul-ladzii-na yad-’uuna min duunil-laahi fa yasub-bul-laaha-
'ad-wan bi ghairi -’ilmin).
Artinya: "Janganlah kamu nista apa-apa yang mereka sembah selain dari
Allah, supaya mereka jangan pula mencela Allah di luar batas, dengan
tidak berdasar pengetahuan”. S. A!-An-'am, ayat 108.
Dengan firman tersebut, Allah Ta’aia mengisyaratkan, bahwa yang me-
nyebabkan kepada kejahatan itu adalah suatu kejahatan. Dan bahwa ia
maksudkan dengan yang demikian itu. mengobati otaknya supaya ber-
tambah kecerdikan dan kepintarannya. Dan memudahkan kepadanya me-
mahami kepentingan agamanya dengan berfikir.
Asy-Syafi’i r.a. berkata: ’’Barangsiapa baik baunya, niscaya bertambah
akalnya”.

6 2 9



Maka ini dan contoh-contoh yang seperti ini dari niat-niat, tidaklah orang
yang ahli dalam ilmu fikih (al-faqih) itu lemah daripada mengetahuinya,
apabila adalah perniagaan akhirat dan mencari kebajikan itu mengerasi
atas hatinya. Dan apabila tidak mengerasi atas haCinya, selain kenikmatan
duniawi, niscaya tidaklah niat-niat ini hadlir kepadanya. Dan kalau di-
sebutkan kepadanya. niscaya hatinya tidak tergerak kepadanya. Maka tidak
ada bersamanya dari niat-niat itu, selain bisikan jiwa (haditsun-nafsi). Dan
tidaklah yang demikian itu .pada suaiu pun dari niat.
Hal yang diperbolehkan (al-mubahat) itu banyak. Tidak mungkin meng-
hinggakan niat padanya. Maka kiaskanlah dengan yang satu ini, akan yang
lain! Dan karena inilah, sebahagian orang arif (yang berilmu ma'rifah)
dari ulama-ulama salaf berkata: "Sesungguhnya aku menyukai bahwa ada¬
lah bagiku niat pada tiap sesuatu, sehingga pada makanku, minumku,
lidurku dan masukku ke baitul-khala’ Ikakus)".

Setiap yang demikian itu termasuk yang mungkin dimaksudkan mendekat-
kan diri kepada Allah Ta'ala. Karena setiap apa saja yang menyebabkan
tidak binasanya badan dan selesainya hati dari kepentingan-kepenlingan
badan. maka itu menolong kepada agama. Maka orang, yang maksudnya
dari makan itu memperoleh kekuatan kepada ibadah. dari bersetubuh
menjaga agamanya, membaikkan hati isterinya dan dengan demikian, ia
memperoleh anak yang shalih, yang akan menyembah Allah Ta'ala se-
sudahnya, lalu dengan anak itu bertambah banyak ummat Muhammad
s.a.w.. niscaya adalah dia itu berbuat tha'at dengan makannya dan kawin-
nya. Yang lebih banyak keberuntungan diri, iaiah makan dan bersetubuh.
Bermaksud kebajikan dengan keduanya itu tidak icrlarang bagi orang
yang keras atas hatinya, cita-cita akhirat. Karena itulah. sayogianya bahwa
baguslah niatnya dari dua hal itu, yang habis baginya harta dan ia menga-
takan; 'Ttu adalah pada Jalan Allah (sabilullah)”. Apabila sampai kepada¬
nya umpatan orang lain kepadanya, maka hendaklah ia membaguskan
hatinya, dengan ia akan menanggung segala kejaliatannya dan akan ber-
pindah kepada daftar amal (dewan amal) orang itu, segala kcbaikannya.
Dan hendaklah ia mengniatkan yang demikian dengan diamnsa dari men-
jawab.
Tersebut pada hadits:-
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(In-nal-’abda la-yuhaa-sabu fa tab-thulu -a’-maalu-hu li-dukhuu-lil-aa-faii
fiihaa, yas-tau-jibun-naara. ‘sum-ma yun-syaru lahu minal-a’-maal ish-

shaaiihati maa yastau-jibu bihil-janna-ta fa yata-'ajja-bu wa yaquu-lu: yaa
Rabbi, haa-dzihi a-naalun maa-’amiltuhaa qath-ihu. fa yuqaalu: haa-dzihi-
a’-maalul-!adziinagh-taabuu-ka wa -aa-dzauka wa dha-lamuu-ka).
ArJinya: ’’Bahwa hamba itu akan diperhitungkan amal-perbuatannya.
Maka batallah amal-perbuatannya, karena masuknya bahaya padanya. Se-
hingga mengharuskan neraka. Kemudian, disiarkan baginya dari amai-per-
buatan yang baik (amal shalih), yang mengharuskan baginya sorga. Maka
la merasa heran dan berkata; "Wahai Tuhan! Ini amal-perbuatan
belum pemah sekali-kali aku mengerjakannya”. Laiu dikatakan:
lah amal-perbuatan mereka yang mengumpati engkau. yang
engkau dan yang berbuat zalim atas engkau". (1),
Tersebut pada hadits:-

y a n g
" I n i a d a -

menyakit i

yy\< '! yx''-'' ^ ‘ d - " - y y ^ '

y

■Z. y^y fA ' y y ' .
- ^L>

<0 —> -V yy»

jAs " C -

I f " ' ,1
,\

Artinya: "Bahwa hamba itu akan didatangkan pada hari kiamat, dengan
kebaikan-kebaikan scumpama gunung-gunung. Jikalau scmata-mata ke-
baikan itu baginya. niscaya ia masuk sorga. Lalu ,ia datang dan ia lelah
berbuat zalim atas si Ini, telah memaki si Ini dan telah mcmokul si Ini.

Maka diambillah untuk si Ini tadi. dari kebaikan-kebaikannya dan bagi si
Ini dari kebaikan-kebaikannya. Sehingga tidak tinggai lagi kebaikan bagi¬

nya. Maka berkatalah para malaikat: ’Telah lenyap kebaikan-kebaikannya
dan tinggallah orang-orang yang menuniutnya". Maka Allah Ta’ala ber-
firman: "Lemparkanlah ke atasnya dari kejahatan-kejahatan mereka! Ke¬
mudian. tempelengkanlah dia sebagai tempeleng ke neraka!” (2).

(t) Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abi Na-'ii m .
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Kesimpulannya, maka jagalah. kemudian jagalah bahwa anda memandang
leceh akan sesuatu dan gerak-gerik anda! Lalu anda tidak menjaga dari
tipuan dan kejahatannya. Tidak anda sediakan jawabannya pada ban per*
tanyaan dan perhitungan amal (yaumus-su-ai wal*hisab). Bahwa Allah
Ta’ala melihat dan menyaksikan perbuatan anda. Tiada sepatah perkataan-
pun yang diucapkan, melainkan padanya malaikat pengintip, yang siap
s e d i a .

Sebahagian ulama salaf berkata: "Aku menulis suatu kitab dan aku ber-
maksud menanamkannya di bawah dinding tembok tetanggaku. Maka aku
menjauhkan tempat yang sempit. Kemudian aku mengatakan: "Tanah dan
apakah tanah itu?” Lalu aku tanamkan di bawah tanah. Maka seorang
penyeru menyerukan kepadaku; "Akan diketahui oleh siapa saja yang me¬
mandang leceh kepada tanah, akan apa yang ditemuinya besok dari ke-
burukan al-hisab (hitungan amal)”.
Seorang laki-taki bershalat bersama Ats-Tsuri. Maka dilihatnya Ais-Tsuri
terbalik kainnya. Lalu diberi-tahukannya. Maka Ats-Tsuri memanjangkan
tangannya untuk memperbaikinya. Kemudian, ia menggenggam tangannya
kembali. Tidak jadi dibetulkannya. Maka laki-laki itu menanyakan dari
yang demikian. Ats-Tsuri menjawab; ’’Bahwa aku memakainya karena
Al lah Ta’ala. Dan aku t idak bermaksud membetulkannya bagi sela in
A l l a h ” .

Al-Hasan Al-Bashari berkata; "Bahwa seorang laki-laki bergantung pada
sborang laki-laki pada hari kiamat, seraya berkata: "Di antara aku dan
engkau itu Allah”.
Lalu laki-laki yang menjadi tempat bergantung itu menjawab: "Demi
Allah! Aku tidak mengenal engkau”.
Lalu laki-laki yang bergantung itu menjawab: ”Ya, engkau telah mengam-
bil sebuah batu bata dari dinding tembokku. Dan engkau mengambil se-
helai benang dari kainku”.
Maka ini dan contoh-contoh yang seperti ini, dari berita-berita itu me-
motong hati orang-orang yang takut. Jikaiau anda dari orang-orang yang
keras cita-cita dan akal pikiran dan engkau tidak termasuk orang-orang
yang tertipu, maka perhatikanlah sekarang kepada diri engkau! Dan teliti-
lah mengadakan perhitungan atas diri engkau, sebelum engkau diteliti
orang! Intiplah hal-ihwal engkau! Janganlah engkau tenang dan janganlah
engkau bergerak, sebelum engkau memperhatikan pertama-tama, bahwa
mengapa engkau bergerak? Apakah yang engkau maksudkan? Apakah
yang akan engkau capai dengan yang demikian itu dari dunia? Apakah
yang akan hilang dari engkau di akhirat? Dengan apakah dunia itu lebih

(2) Dirawikan Abu Na-’im dan Uin-lam.
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k u a t d i a t a s a k h i r a i ' . '

Apabila anda telah mengetahui. bahwa tiada yjuig mcnggcrakkan. sulain
agama. maka leruskanlah cita-cila anda dan apa yang lerguris di lia:i anda!
Jikalau lidak. maka tahaniah! Kcmudian, intipkanlah pula akan hati anda
pada tahannya anda dan cegahannya anda! Bahwa nieninggalkan perbuann
itu adalah perbuaian. Tidak boleh tidak baginya dari niat yang bcnar
Maka tiada sayogialah bahwa ada ytMig mengajak itu hawa nafsu yang (cr-
sembunyi. yang tiada lerlihai. Dan anda tidak ditipii olch zahiriah hal-
keadaan dan kebajikan-kebajikan yang lerkcnal. Dan ptrhatikanlah kc-
pada lobang-lobang dan rahasia-rahasia yang kdiiar dari pihak orang-orang
yang mempunyai fipuan.
Diriwayatkan dari nabi Zakaria a.s.. bahwa beliau bekcrja membtiai din-
ding dengan tanah liat. Dan beliau itu mendapal upah dari suaiu kaum.
Lalu mereka itu mendatangkan kepadanya rotinya. Karena beliau tidak
makan. selain dari usaha tangannya scndiri. Maka masukiah kaum itu ke¬
padanya- Beliau tiada mengajak mereka kepada makan, sehingga beliau
selesai dari makan. Mereka itu merasa heran dari yang demikian. karena
mereka lahu teniang kemurahannya dan kezuhudannya. .Mereka menyang-
ka, bahwa kebajikan itu pada mencari pertolongan pada makanan. Maka
nabi Zakaria a.s. berkaia: "Bahwa aku bekerja untuk kaum itu dengan
upah. Dan mereka daiangkan roii kepadaku, supaya aku kuat bekerja
untuk mereka. Maka jikalau kamu makan bersama aku. niscaya tidak
mencukupi bagimu dan tidak mencukupi bagiku dan aku iemah dari
ngerjakan perbuatan mereka".
Maka orang yang bermaia hati beginilah memandang pada hal-hal batmi-
yah dengan nur Allah. Maka kelemahannya dari bekerja itu kekurangan
pada yang perlu. Dan meninggalkan ajakan kepada makan itu kekurang;.-
pada keutamaan. Dan tiada hukum bagi keutamaan-kcutamaan bersama
yang perlu.
Setengah mereka berkata: "Aku masuk ke lempat Sufyan dan ia sedang
makan. la tidak berkata-kata dengan aku, sehingga ia menjilai anak jari-
jannya. Kcmudian. baru ia berkata: "Jikalau tidakiah aku ambil makanan
ini dengan huiang. niscaya aku suka bahwa engkau makan daripadanya".
Sufyan berkata: "Barangsiapa mengajak seseorang kepada makanannya
dan tiada baginya keinginan bahwa orang itu makan daripadanya. maka
jikalau orang itu memperkenalkannya. lalu ia makan. maka atasnya
dua dosa. Dan jikalau orang itu tidak makan. maka atasnya salu dosa.
la maksudkan dengan salah saiu dari dua dosa itu, iaiah: nifaq (kemunafik-
an). Dan dengan dosa yang kedua, iaiah ia mendatangkan saudaranya ke¬
pada yang lidak disukainya. jikalau diketahuinyn".
Maka begitulah sayogianya bahwa hamba itu mencari niatnya pada amal-
amalan yang lain. Maka ia tidak maju dan tidak mundur, selain dengan
niat. Maka jikalau tidak hadlir baginya niat, niscaya ia herhenii. Bahwa
nial itu tidak masuk di bawah pilihan (usaha).

m e ¬
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P E N J E L A S A N : bahwa niat itu tidak masuk di bawah pilihan.

Ketahuitah kiranya, bahwa orang bodoh iiu mendengar apa yang Jelah
kami sebuCkan dari nasehat, dengan membaguskan niat dan memperbanyak-
kannya, bersama sabdanya Nabi s.a.w.; "Bahwa segala amalan iiu dengan
niat". (1). Maka ia mengatakan pada dirinya (hatinya) ketika mengajar
atau berniaga atau makan: "Aku niatkan bahwa aku mengajar karena
Allah atau aku berniaga karena Allah atau aku makan karena Allah".
Dan ia menyangka bahwa yang demikian itu niat. Amat Jauh yang demi-
kian iiu. Yang demikian itu adalah bisikan hati, pembicaraan lidah dan
fikir atau pindahan dari gurisan hati kepada gurisan hati. Dan niat itu ter-
asing dari semua yang demikian.
Sesungguhnya niat itu tergeraknya jiwa, terarahnya dan cenderungnya ke¬
pada yang lahir baginya, bahwa padanya maksudnya. Adakalanya pada
masa yang cepat dan adakalanya pada masa yang lambat. Dan kocenderung-
an itu apabila tidak ada, niscaya tidak mungkin menciptakannya dan meng-
usahakannya. dengan semata-mata kchendak. Bahkan yang demikian itu
seperti kata orang yang kenyang: "Aku berniat bahwa aku rindu kepada
makanan dan cenderung kepadanya". Atau kata orang-orang kosong hati¬
nya dari kecintaan; "Aku berniat bahwa merindukan si Anu. mencintai-
nya dan membesarkannya dengan hatiku".
Maka yang demikian itu mustahil. Bahkan tiada jalan kepada mengusaha-
kan memalingkan hati kepada sesuatu, mencenderungkannya kepadanya
dan mengarahkannya, selain dengan mengusahakan sehab-sebabnya. Dan
yang aemikian itu termasuk kadang-kadang disanggupkan. Dan kadang-
kadang tidak disanggupkan. Bahwa jiwa iiu tergerak kepada berbuai. ka¬
rena memperkenankan kepada maksud yang membangkitkan. yang ber-
sesuaian bagi jiwa, yang cocok baginya. Selama manusia tidak beriktikad.
bahwa maksudnya menyangkut dengan sesuatu perbuatan. maka lidaklah
terarah maksudnya kepada perbuatan tersebut. Dan yang demikian itu.
termasuk yang tidak disanggupi kepada mengiktikadkannya pada seiiap
ketika. Dan apabila ia telah mengiktikadkan maka sesungguhnya tcrarah-
lah hati. apabila ia telah kosong. yang tidak terpaling danpadanya dengan
sesuatu maksud yang mengganggu, yang lebih kuat daripadanya. Dan
yang demikian itu tidak mungkin pada setiap waktu. Pengajak-pengajak
dan yang memalingkan itu mempunyai banyak sebab yang berkumpul
padanya. Dan berlainan yang demikian itu dengan masing-masing orang,
hal-keadaan dan amal-perbuatan. Apabila mengerasi nafsu-keinginan kawin-
umpamanya- dan ia tidak beriktikad akan maksud yang benar tentang
anak. pada agama dan dunia, niscaya tidak mungkin bahwa ia bcrseiubuh
di atas niat memperoleh anak. Akan tetapi. tidak mungkin. selain di alas

(1) Hadils ini sudah disebulkan dahulu beberapa kali.
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niat memenuhi nafsu-syahwat. Karena niat itu adalah memperkenankan

ajakan penggerak. Dan tidak ada penggeraknya, selain nafsu-syahwat.
Maka bagaimana ia mengniatkan anak? Dan apabila tiada mengerasi pada
hatioya, bahwa menegakkan sunnah perkawinan (1) karena mengikuti
Rasulullah s.a.w. yang besar keuiamaannya, niscaya tidak mungkin bahwa
ia mengniatkan dengan perkawinan itu akan mengikuti sunnah. Kecuali
hanya ia mengatakan yang demikian dengan lidah dan hatinya. Dan itu
perkataan semata, yang tidak dengan niat.
Ya, jalan mengusahakan niat ini -umpamanya -bahwa, periama-fama
ia menguatkan imannya dengan syara’ (agama). la-menguatkan imannya
dengan besar pahala orang yang berusaha pada mcmpcrbanyakkan ummat
Muhammad s.a.w. la menolak dari dirinya akan semua hal-hal yang ter-

sendiri dari hal anak, tentang beratnya perbelanjaan. lamanya kepayahan
dan lain-lain. Maka apabila ia berbuat yang demikian, niscaya kadang-
kadang tergerakiah dari hatinya keinginan kepada memperoleh anak untuk
pahala. Maka ia digerakkan oleh keinginan itu. Dan tergerakiah anggola-
anggota badannya untuk melakukan aqad nikah. Maka apabila membang-
killah kemampuan- yang menggerakkan lisan dengan menerima (qabul)
aqad nikah itu. karena mentha’ati penggerak ini yang mengerasi pada hati,
niscaya adalah dia itu telah mengniatkan. Jikalau tidaklah seperti yang
demikian. maka tidaklah itu yang memampukannya pada dirinya. Dan
yang mengulang-ulangkan dalam hatinya tentang maksud memperoleh
a n a k i t u . a d a l a h b i s i k a n s e t a n d a n m a i n - m a i n .

Karena itulah, segolongan dari ulama salaf tidak mau mengerjakan sejum-
lah amalan tha'at. Karena tidak hadlir niat bagi mereka. Dan mereka itu
berkata; ’Tidak hadlir niat kepada kami tentang amal itu". Sehingga Ibnu
Sirin tidak mengerjakan shalat janazah Al-Hasan A!-Bashari dan menga¬
takan; "Tidak hadlir padaku niat".
Sebahagian mereka memanggil isterinya dan ia sedang membersihkan ram-
butnya. supaya dibawa sisir. Lalu isterinya menjawab: "Aku bawa cer-
min?" Yang memanggil itu berdiam sesaat, kemudian berkata: "Ya!"
Lalu ditanyakan dia mengenai yang demikian. Maka ia menjawab: "Ada¬
lah bagiku niat tentang sisir dan tidak hadlir bagiku niat tentang cermin.
Maka aku berhenti sebentar. sehingga niat itu disediakan oleh Allah
Ta ' a l a " .

Hammad bin Sulaiman meninggal dunia dan dia salah seorang ulama Ku-
fah. Lalu ditanyakan kepada Ats-Tsuri: "Apakah tidak engkau meng-
hadliri janazahnya?"
Ats-Tsuri menjawab: "Jikalau ada bagiku niat. niscaya aku kerjakan"
Salah seorang mereka apabila diianyhkan akan sesuatu dari amal kebajik-
an. maka menjawab: "Jikalau Allah Ta’ala mengrezekikan aku niat nis¬
caya aku kerjakan’’.

(1) Hadits. bahwa nikah ilu sunnah Nabi s.a.>». tdah dilcrangkan dahulu.
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Adalah Thawus liada berbicara, selain dengan niat. Adalah dia diminta
berbicara, maka ia tidak berbicara. Dan tidak diminta berbicara, lalu ia

memulai berbicara. Maka ia ditanyakan tentang yang demikian. la men-
jawab; "Apakah kamu suka bahwa aku berbicara dengan tanpa niaL? Apa-
bila hadlir bagiku niat, niscaya aku perbuat".
Diceriterakan. bahwa Dawud bin Al-Mahbar tatkala mengarang Kitab
Akal maka datang Ahmad bin Hanbal meminta kitab itu daripadanya.
Lalu Ahmad melihat sehalaman dari kitab itu dan dibalik-baliknya, seraya
bertanya: ”Apa yang engkau perbuat ini?" Ahmad meneruskan perkataan-
nya: "Padanya isnad-isnad hadits dla’if.
Dawud bin Al-Mahbar menjawab: "Aku tidak mengeluarkannya di atas
isnad-isnad. Lalu aku melihat padanya, dengan mala "hadits”. Sesungguh-
nya aku melihat padanya dengan mala "amal". Maka aku mengambil man-
fa'atnya".
Ahmad bin Hanbal menjawab; "Maka kembalikanlah kepadaku. sehingga
aku melihat padanya dengan mata yang engkau lihat. Ahmad bin Hanbal
lalu mengambil kitab itu dan kitab itu berada padanya dalam waktu yang
l a m a .

Sesudah beberapa lama kemudian, Ahmad bin Hanbal berkata: "Kiranya
Allah membalaskan kepada engkau kebajikan. Aku telah mengambil man-
fa'at dengan kitab ini".
Dikatakan kepada Thawus: "Berdo'alah bagi kami!"
Thawus lalu menjawab; "Sehingga aku mcmperoleh niat baginya".
Sebahagian mereka berkata: "Aku dalam mencari niat untuk mengunjungi
laki-laki itu, semenjak sebulan. Maka lidaklah shah niat itu bagiku se-
sudahnya”.
Isa bin Katsir berkata: "Aku berjalan bersama Maimun bin Mahran. Maka
tatkala sarapai ke pintu rumahnya. lalu aku pergi. Maka berkata anaknya:
"Apakah tidak diminta ia makan malam bersama kita?"
Maimun bin Mahran menjawab; "Tidaklah itu dari niatku”.
Ini, karena niat itu mengikuti pandangan. Apabila berobah pandangan,
niscaya berobahlah niat. Adalah mereka tidak melihat akan suatu amalan.
selain dengan niat. Karena mereka tahu. bahwa niat nyawa amal. Dan
amal dengan tidak niat yang benar adalah ria dan memberatkan diri. Dan
itu sebab kutukan, tidak sebab pendekaian. Dan mereka tahu, bahwa niat
itu tidaklah kata orang yang mengatakan; aku mengniaikan. akan tetapi:
dia itu tergeraknya hati, yang bcriaku sebagai berlakunya pembukaan dari
Allah Ta’ala. Maka kadang-kadang ia mudah pada setengah waktu dan
kadang-kadang sukar pada setengahnya.
Ya siapa yang mengeras atas hatinya urusan agama, niscaya mudahlah
kepadanyapada kebanyakan hal-keadaan, menghadlirkan niat bagi kebajik-
an-kebajikan. Bahwa hatinya itu cenderung secara keseluruhan kepada
pokok kebajikan. Maka tergeraklah pada kebiasaannya kepada uraian-

6 3 6



uraian. Dan siapa yang cenderung hatinya kepada dunia dan mengerasi
dunia itu atasnya, niscaya tiada mudahlah yang demikian baginya. Bahkan
tidak mudah baginya pada yang fardlu-fardlu, selain dengan kcsungguhan
yang benar-benar. Dan penghabisannya, bahwa ia mengingati neraka dan
menakutkan dirinya akan siksaan neraka. Atau nikmat sorga dan meng-
gemarkan dirinya pada sorga. Maka kadang-kadang membangkic baginya
panggilan yang lemah. Maka adalah pahalanya dengan kadar kegemaran
dan keniatannya.
Ada pun tha’at dengan niat peng-agungan Allah Ta’ala. karema kem
tahakanNYA akan ketha’atan dan pengabdian, maka tidaklah dia itu
dah bagi orang yang gemar kepada dunia. Dan inilah niat yang termiilia
dan tertinggi. Dan sukarlah di atas hamparan bumi ini, orang yang mc-
mahaminya, lebih-iebih orang yang melaksanakannya.
Keniatan manusia pada iha'at itu berbagai bagian. Karena sebahagian mc-
reka. ada orang yang amalannya karena mempcrkcnankan penggeritk ke-
takutan. Bahwa dia itu menjaga diri (takut) akan neraka. Dan sebahagian
mereka. ada orang yang beramal, karena mempcrkcnankan penggcrak
harapan. Yaitu: kegemaran pada sorga. Dan ini. walaupun dia itu turun.
dengan dikaitkan kepada maksud mentha’ati Allah dan membesarkan Zat
dan keagunganNya. tidak karena sesuatu yang lain, maka dia itu termasuk
daiam jumlah niat yang shah. Karena dia itu cenderung kepada yang di-
janjikan di akhirat, walau pun sebahagian dari jenis yang disukai itu di
dunia. Yang paling keras dari segala penggerak, iaiah; penggerak kemalu-
an wanita dan perut. Tempat memenuhi hajat keduanya itu sorga. Maka
orang yang bekerja untuk karena sorga itu, iaiah yang bekcrja untuk
perutnya dan kemaluan wanitanya. sepcrti: orang yang diongkosi yang
jahat. Tingkatnya itu tingkat orang yang bodoh. Dan ia akan mencapai
tingkal itu dengan amal-perbuatannya. Karena kebanyakan isi sorga itu
orang-orang bodoh.

Adapun ibadah orang-orang yang berakal linggi. maka tidak akan melam-
paui dzikir dan fikir akan Allah Ta’ala, karena cinta kepada keelokan dan
keagunganNya. Dan amai-perbuatan yang lain adalah yang menguatkan
dan yang searti. Dan mereka itu yang tertinggi tingkai dari berpalingnya
kepada yang dikawini dan yang dimakan daiam sorga. Bahwa mereka tidak
memaksudkannya, akan tetapi, merekalah yang berdo’a kepada Tuhannya
dengan pagi dan sore, yang menghendaki akan WajahNya saja. Dan pa-
hala bagi manusia itu menurut kadar niat mereka. Maka tidak pelak lagi,
bahwa mereka bernikmat-nikmatan dengan memandang kepada Wajah¬
Nya yang mulia. Dan mereka dijadikan dari orang yang bcrpaling kepada
wajah bidadari, sebagaimana dijadikan orang yang bernikmat-nikmatan
dengan memandang kepada bidadari, dari orang yang bernikmat-nikmatan
dengan memandang kepada muka bentuk-bentuk yang diperbuai dari ta-
nah liat. Bahkan lebih sangat dari itu. Bahwa bcrlebih-kurangnya di antara

u s -
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keelokan hadlarat Ketuhanan (hadiaratur-rububiyyah) dan keelokan bida-
dari adalah lebih sangat dan lebih besar banyaknya dari berlebih-kurang-
nya di antara keelokan bidadari dan bentuk-bentuk yang diperbuat dari
tanah liat. Bahkan, membesarkan nafsu-nafsu kehewanan kesyahwatan
untuk memenuhi kehajatan dari percampur-bauran dengan bidadari-bida-
dari yang cantik dan berpalingnya mereka dari keelokan Wajah Allah
Yang Mulia itu, menyerupai dengan membesarkan binatang kumbang bagi
yang empunyanya dan jinak hatinya kepadanya dan berpalingnya daripada
memandang kepada keelokan wajah wanita-wanita. Maka butalah keba-
nyakan hati daripada memandang keelokan dan keagungan Allah, yang
menyerupai dengan butanya binatang kumbang, daripada mengetahui ke¬
elokan wanita. Karena ia tidak mengetahuinya sekali-kali dan ia tidak me-
noleh kepadanya. Jikalau ada bagi binatang kumbang itu akal dan disebut-
kan wanita kepadanya, niscaya ia memandang baik akan akal orang yang
berpaling kepada wanita itu.
Senantiasalah mereka itu berselisihan. Masing-masing golongan bergembira
dengan apa yang pada mereka. Dan karena itulah mereka diciptakan.
Diceriterakan, bahwa Ahmad bin Khadl-rawaih memimpikan Tuhannya
Yang Mahamulia dan Maha Agung dalam tidumya. Maka Tuhan berfirman
kepadanya: ’’Setiap manusia mencari daripadaKu sorga, selain Abu Yazid.
Maka ia mencari Aku".

Abu Yazid memimpikan Tuhannya dalam tidumya, Maka ia berdo’a:
’’Wahai Tuhan! Bagaimana jalan kepada Engkau?”
Maka Tuhan berfirman; ’Tinggalkanlah dirimu dan marilah kepadaKU!”
Dimimpikan Asy-Syibli, sesudah ia meninggal. Maka ditanyakan kepada¬
nya: ’’Apakah yang diperbuat oleh Allah kepadamu?"
la menjawab: ”IA tidak menuntut aku atas segala dakwaan dengan dalil,
selain atas suatu perkataan, yang aku katakan pada suaiu hari; "Mana-
kah kerugian yang lebih besar dari kerugian sorga?”
Maka IA menjawab: ’’Manakah kerugian yang lebih besar dari kerugian
bertemu dengan AKU?”
Maksudnya, bahwa niat-niat ini berlebih-kurang darajatnya. Siapa yang
keras atas hatinya salah satu daripadanya, kadang-kadang tidak mudah
baginya berpaling kepada yang lain. Mengenal hakikat-hakikat ini akan
mengwarisi amal dan perbuatan, yang tidak dibantah oleh para ulama fikih
yang memperkatakan tentang zahiriah ilmu fikih. Maka kami mengatakan.
bahwa: orang yang datang baginya niat tentang ha! yang mubah (ha! yang
diperbolehkan) dan niat. itu tidak datang tentang ha! keutamaan, maka
yang mubah itu lebih utama. Dan berpindahlah ha! keutamaan kepadanya.
Dan jadilah hal keutamaan itu pada pihaknya ha! kekurangan. Karena se¬
gala amalan itu dengan niat. Dan yang demikian itu seperti: kemaafan.
Maka kemaafan itu lebih utama daripada memberi pertolongan pada ke-
zaliman. Kadang-kadang datang kepadanya niat pada memberi pertolong-
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an, tidak pada memberi kemaafan. Maka adalah yang demikian itu lebih
u t a m a .

Contohnya, bahwa ada baginya nial pada makan. minum dan tidur. uniuk
mengistirahatkan dirinya dan menguatkannya atas bcribadah pada masa
yang akan datang. Dan tidak membangkit niatnya pada dua hal itu bagi
puasa dan shalat. Maka makan dan tidur adalah lebih utama baginya.
Bahkan, jikalau ia jemu beribadah, karena rajinnya atas ibadah itu, ten-
tang kerajinannya dan lemah keinginannya dan ia tahu, bahwa jikalau ia
bersenang-senaiig se sa’at dengan main-main dan bercakap-cakap, niscaya
kembalilah kerajinannya, maka main-main itu lebih utama baginya dari-
pada shalat.
Abud-Darda’ berkata: "Bahwa aku mencari keistirahatan diriku. dengan
sesuatu dari main-main. Maka adalah yang demikian itu menoiong bagiku
a t a s k e b e n a r a n " .

Ali r.a. berkata: "Istirahatkan hatimu! Bahwa hati itu apabila dipaksakan,
niscaya ia buia".
Inilah hal yang halus-halus, yang tidak diketahui. selain oleh para ulama
yang ahli. tidaklah yang tipis pengetahuannya dari mereka. Bahkan yang
ahli dengan ketabiban, kadang-kadang mengobati orang yang masuk kc-
panasan padanya, dengan daging serta panasnya dan dijauhkan yang de-
niikian oleh orang yang singkat ilmunya dalam ketabiban. Sesungguhnya
ia niaksudkan dengan yang demikian, bahwa ia pertama-tama mengem-
balikan kckuatannya untuk memungkinkari pengobatan dengan lawan dari
penyakitnya. Orang yang pinlar bermain catur -umpamanya -kadang-
kadang ia turun dari burung garuda dan kuda dengan cuma-cuma, supaya
ia sampai dengan yang demikian kepada kemenangan. Orang yang lemah
penglibatan mala hati. kadang-kadang (criawa dengan yang demikian dan
merasa hcran daripadanya. Dan seperti demikian juga orang yang ahli
dengan peperangan. kadang-kadang ia lari di hadapan rekannya dan me-
malingkan belakangnya. karena helah daripadanya, untuk menariknya ke
tempat yang sempit. Lalu ia menycrang ke atasnya. Maka ia mengalahkan-
n y a .

Maka seperti demikian Juga menjalani jalan Allah Ta’ala. Semuanya itu
peperangan dengan setan dan pengobatan bagi hati. Orang yang melihat
dengan mati-hati, yang memperoleh laufik itu mengetahui padanya di atas
helah-helah yang halus, yang jauh dari dapat diketahui oleh orang-orang
yang lemah. Maka tiada sayogialah bagi seorang murid bahwa menyem-
bunyikan penantangan atas apa yang dilihatnya dari gurunya. Dan tidak-
lah bagi seorang pelajar, bahwa menegur, mengatakan tidak betui kepada
gurunya. Akan telapi, sayogialah bahwa ia berhenti pada baias penglihat-
an mata-hatinya. Dan apa yang tidak dipahaminya dari hal-ihwal syaikh
dan gurunya. maka diserahkannya kepada keduanya, sampai tersingkap
baginya rahasia-rahasia yang demikian, dengan sampainya kepada tingkat
keduanva dan mencapai darajat keduanya. Kiranya dari Allah kebagusan
t a u fi k .

6 3 9



B A B K E D U A

tentang ikhlas, keutamaannya, kakikainya dan darajai-darajainya.

K E U T A M A A N I K H L A S

A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n :

V ^ ^ ■ -
o- ^

(Wa maa -umiruu-illaa li-ya’-budul-laaha mukh-lishii-na lahud-diina).
Arlinya: "Dan mereka hanya diperintahkan supaya menyembah Allah,
dengan tulus ikhlas beragama untuk Allah semata-mata". S. Al-Bayyinah,
ayat 5.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi i m a n : -

(A laa lil-laahid-diinul-khaa-lishu).
Artinya: "Ketahuilah, bahwa agama yang bersih (yang ikhlas) itu bagi
Allah". S- Az-Zumar. ayal 3.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n : -

1

!\

(lllal-ladziina taabuu wa- ash-lahuu wa'-tashi-muu bil-laahi wa-akh-lashuu
diinahum li l- laahi).

Artinya: "Kecuali orang-orang yang kembali (tobat). mengadakan per-
baikan. berpegang erat kepada Allah dan tulus ikhlas karena Allah semata-
mala dalam agamanya". S. An-Nisa’. ayat 146.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n : -

\N. 'r:'■

(Fa man kaana yarjuu licjaa-a rabbihi fal-ya'-mal -'amalan shaalihan wa laa
yusy-rik bi-’ibaadati rabbihii -ahadan).
Artinya; "Maka siapa yang mengharap akan menemui Tuhannya. maka
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hcndaklah dia mengerjakan pekerjaan yang baik dan janganlah mcmpcr-
sekutukan daiam mcnycmbah Tuhannya (pcribadatan) dengan siapapun".
S. Al-Kahf. ayai i10.
Ayat ini lurun mengenai orang yang beramal karena Allah dan ingin bah-
wa ia dipuji.
N a h i s . a . w, b c r s a b d a : -

(Tsalaa-tsiin laa yughillu -'alai-hinna qaibu rajuliii muslimin ikh-laashtil-
'amali l i l- laahi).

Ariinya: “Tiga perkara tidaklah hati orang muslini itu dengki padanya,
yaitii keikhlasan amal bagi Allah". (I).
Dari Mash-'ab bin Sa'ad. dari ayahnya. yang mcngaiakan: "Ayahku mc-
nyangka bahwa baginya kelcbihan aias orang yang kurang daripadanya.
dari para shahabai Rasulullah s.a.w. Lain Nabi s.a.w, bersabda:-

o . 1 ' X

(Innamaa nasharal-laahu -'azza wa jalla haadzi-hil-ummata bi-dlu-'al'aa-
ihaa wa da'-watihim wa-ikh-laashi-him wa shalaa-tiliirn).
Artinya: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mcnolong umniai ini dengan
orang-orang Icmahnva. dengan do’a mercka, keikhlasan dan shalat mc-
reka". (2).
Dari A!-Hasan yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w, bersabda;-

' «

\

(Yaquulul-laahu ta-‘aalaa: al-ikh-laashu sirrun min sirrii. isiau-da'-iuhu
qalba man ahbablu min-‘ibaadii).
Artinya: "Allah Ta'ala berfirman: "Keikhlasan iiu rahasia dari rahasiaKu.
Aku simpan dia daiam hati orang vang Aku einlai dari hamba-hamba-
K U ” . ( 3 ) .

(I) Yang dua lagi, yuilu: naschat kepada oiang- i in i i ig yang n icmcgang pciner imahan dan
solalu dengan jama'ah kaum muslimin. Iladiis Ini <lira«ikan Al-Tirmid/r dan Ihtuj
Mas'ud dan Ibnu Ma;ah dari Zald bln Tsabil.

Dirawikan An-Nasa-i dan pada Al-Hukbarl dtngan lafal yang lam.
■| Di aniara perawinya. lalah Abdul-Oasim Al-Ousyairi dan All bm Abl Ihalib d

v i n a d d i a - ' l f .

i q
I ' l l c a n
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A!i bin Abi Thalib r.a. berkata: "Janganlah kamu pentingkan karena se-
dikit amal dan pentingkanlah uniuk diterima! Bahwa Nabi s.a.w. bersabda
kepada Ma’adz bin Jabal:-

(Akh-lishil-'amala yuj-zika minhul-qaliilu).
Artinya: ’’Ikhlaskanlah amal ilu. niscaya mencukupilah bagi cngkau oleh
sedikit daripadanya!" (1).
Nabi s.a.w. bersabda: "Tidaklah dari seorang hamba yang ikhlas amalnya
karena Allah empatpuluh hari, mclainkan lahirlah mata-air-mata-air
hikmah dari hatinya atas lidahnya”. (2).
Nabi s.a.w. bersabda: "Orang pertama yang ditanyakan pada hari kiamat.
ialah tiga: laki-laki yang dibcrikan oleh Allah ilmu kepadanya. maka Allah
Ta'ala bertanya; "Apakah yang kamu perbuat pada apa yang kamu ke-
tahui?" Laki-laki itu menjawab: ’’Wahai Tuhanku' Adalah aku dengan
ilniii itu, aku bangun berdiri (mengerjakan slialat) Icngah malam dan di
pinggir hari”. Maka Allah Ta'ala berfirman: ’’Dusta engkau’’’ Dan para
malaikat berkata: ’’Dusta engkau! Akan tetapi, cngkau menghendaki
bahwa dikatakan: "Si Anu itu orang alim! Ketahuilah maka sesungguhnya
telah dikatakan yang demikian". Laki-laki yang diberikan oleh Allah Ta’ala
harta. Maka Allah Ta'ala berfirman: ’’Sesungguhnya telah Aku anugerah-
kan nikmat kepada engkau. Maka apakah yang cngkau perbuat?” Laki-
laki itu menjawab; ’’Wahai Tuhanku! Aku bersedekah dengan harta itu
pada tengah malam dan di pinggir hari”. Maka Allah Ta’ala meniawab:
Dusta engkau”. Dan para malaikat berkata: ’’Dusta cngkau. Akan ic-

lapi engkau kehendaki bahwa dikatakan: ”Si Anu itu pcnuirah! Ketahui¬
lah, sesungguhnya telah dikatakan orang yang demikian”. Laki-laki yang
terbunuh pada jalan Allah Ta’ala (sabilullah). Maka Allah Ta’ala ber¬
tanya; ’’Apakah yang engkau perbuat?” Laki-laki itu menjawab: ’-'Wahai
Tuhanku! Aku disuruh berjihad. Maka aku berperang, schingga aku ler-
bunuh". Maka Allah Ta’ala berfirman: ’’Dusta engkau”. Dan para malai¬

kat berkata; ’’Dusta engkau. Akan tetapi^ engkau menghendaki bahwa
dikatakan: ”Si Anu itu berani! Ketahuilah, sesungguhnya sudah dikatakan

orang yang demikian". Berkata Abu Hurairah: "Kemudian, Rasulullah
s.a.w. menggariskan atas pahaku dan bersabda: ”Hai Abu Hurairah! Me-
rcka itu makhluk yang pertama yang dinyalakan oleh ncraka .lahannam
kepaila mereka pada hari kiamat”. Perawi hadits ini lain masuk ke tempat
Mu’awiah dan menceriterakan yang demikian kepadanya. Mu'awiah lalu

(I) Dirawikan Abu Manshui Ad-Dailami dari Mu adz. iiadil'- pulus cniadnya.
(2) Dirawikan Ibnu 'Uda dari Abi Musa, icrniasuk hadils niaudiu'

6 4 2



menangif>, schingga hampir nyawanya keluar dan tubuhnya. Kemudian,
Mu'awiah berkata: "Mahabenarlah Allah dengan firmanNya:-

y' \ !\ ^ ® - ' f /

' T ! J

Vi-
! ^

' '^ ' i^kxs^- V.

(Man kaana yuriidul-hayaa-tad-dun-ya wa ziinatahaa nuwaffi ilaihim
'a-maaluhum fiihaa wa hum fiihaa laa yub-khasuuna).
Artinya; "Siapa yang ingin kepada kchidupan duniawj dan perhiasannya,
niscaya Kami sempurnakan kepadanya perbuatannya ilu di dunia ini dan
mereka tidak dirugikan”. S. Hud, ayat 15. (1).
Dalam ceritera kaum Bani Israil, bahwa seorang'ub/d (yang banyak ber-
ibadah). ia beribadah kepada Allah dalam masa yang panjang. Maka
datangiah kepadanya suatu kaum. Lalu mereka berkata: "Bahwa di sini
ada suatu kaum yang menyembah pohon kayu, tidak menyembah Allah
Ta’ala. Maka 'abid itu marah karena yang demikian. Dan diambilnya ka-
paknya ke atas bahunya dan ia menuju ke pohon kayu itu. hendak di-
potongnya. Lalu datang Ibiis kepadanya dalam bentuk seorang syaikh,
seraya bertanya: "Engkau mau ke mana, kiranya Allah mengrahmati
engkau?"
'Abid itu menjawab: "Aku bermaksud memotong pohon kayu itu!"
Ibiis itu lalu bertanya: "Ada apa engkau dengan dia? Engkau tinggalkan
ibadah engkau dan kesibukan engkau dengan diri engkau dan engkau
berikan tenaga engkau untuk yang lain".
'Abid itu menjawab: "Bahwa ini termasuk ibadahku".
Maka Ibiis ilu berkata: "Aku tidak akan membiarkan engkau memotong
pohon kayu itu".
Lalu keduanya perang landing. 'Abid ilu mcmegang si Ibiis. lalu dibanting-
kannya ke bumi. Dan ia duduk di atas dadanya. Lalu berkalalah si Ibiis
itu kepadanya: "Lepaskanlah aku. supaya aku icrangkan kepada engkau!"
Lalu orang 'abid itu bangun berdiri dari si Ibiis. Maka Ibiis berkata ke¬
padanya: "Ya saudara! Bahwa Allah Ta’ala telah menggugurkan kewajib-
an ini dari engkau. la tidak mengwajibkan yang demikian atas engkau.
Dan engkau sendiri tidak menyembah pohon kayu itu. Apalah urusan
engkau tentang orang lain. Allah Ta’ala mempunyai nabi-nabi di seluruh
daerah bumi. Jikalau dikehendakiNYA. niscaya diutusNYA mereka ke¬
pada penduduk bumi itu. Dan disuruhNYA mereka memotongnya”.

(I) Perao.1 hadils ini Nalil bin Oais Al-Jicrni, yang didengamya dari Abu Hurairah (luihat,
jilid X. halaman 46)

6 4 3



’Abid itu lalu menjawab: "Tak boleh tidak aku memotongnyal"
Keduanya laiu lawan-melawan untuk berperang landing. Iblis itu dapai di-
kalahkan oleh orang 'abid dan dibaniingkannya dan duduk di alas dada-
nya. Maka lemahlah si Iblis. Lalu ia mengatakan kepada orang 'abid itu:
"Adakah bagi engkau mengenai sesuatu hal, yang memisahkan di antara
aku dan engkau dan itu lebih balk bagi engkau dan lebih bermanfa'at?"
Orang 'abid itu lalu hertanya: "Apakah itu?"
Iblis menjawab: "Lepaskanlah aku. supaya aku kaiakan kepada engkau".
Orang ’abid itu lalu melepaskannya. Maka berkata Iblis: "Engkau orang
tniskin tidak mempunyai apa-apa. Engkau berpegang atas manusia yang
menanggung engkau. Semoga engkau menyukai bahwa engkau dapat ber-
buat keutamaan kepada saudara-saudara engkau. engkau menolong te-
tangga engkau, engkau kenyang dan tidak memerlukan kepada manusia
lagi".
'Abid itu menjawab: ’"Va!"
Iblis itu lalu berkata: "Kembalilah dari urusan ini! Untuk engkau atasku
bahwa aku letakkan di sisi kepala engkau pada setiap malam dua dinar.
Apabila pagi hari, ambillah dua dinar itu. Engkau belanjakan kepada diri
engkau dan keluarga engkau dan engkau bersedekah kepada saudara-
saudara engkau. Maka adalah yang demikian itu lebih bermanfa'at bagi
engkau dan bagi orang muslimin daripada memolong pohon kayu ini yang
akan ditanamkan nanti pada tempatnya. Dan tiada mendatangkan melarat
akan sesuatu dengan memotongnya kepada mereka. Dan tiada mendatang¬
kan manfa'at kepada saudara-saudara engkau yang beriman. dengan
engkau memotong pohon kayu itu".
Orang 'abid itu lalu berfikir pada apa yang dikatakan oleh syaikh (Iblis)
itu. Maka ia berkata: "Benar tuan Syaikh! Tidakiah aku ini nabi, lalu aku

harus memotong pohon kayu itu. Dan Allah tidak menyuruhkan aku me¬
motongnya. Lalu aku menjadi orang maksiat dengan tidak memotongnya.
Dan apa yang disebutkan oleh syaikh itu lebih banyak manfaatnya. Iblis
itu lalu berjanji akan menepati janjinya yang demikian dan ia bersumpah.
Orang 'abid itu laiu kembali ke lempat ia beribadah. Pada maiamnya ia
tidur dengan baik. Waktu pagi-pagi, ia melihat uang dua dinar di sisi ke-
palanya. Lalu diambilnya. Begitu juga keesokan harinya. Kemudian. pada
pagi hari ketiga dan sesudahnya, ia tiada melihat sesuatu. Maka ia marah
dan mengambil kapaknya atas bahunya. Lalu Iblis datang kepadanya de¬
ngan bentuk seorang syaikh. Iblis itu bertanya kepadanya: "Mau ke
m a n a ? "

'Abid itu menjawab: "Aku akan potong pohon kayu itu".
Iblis menjawab: "Demi Allah! Engkau itu dusta. Engkau tidak akan sang-
gup dengan yang demikian. Dan tiada jalan bagi engkau kepada pohon
kayu itu".
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Kata yang punya ceritera: "Orang ’abid itu lalu mau mengerjakannya se-
perti yang teiah diperbuatnya pertama kali dahulu”.
Yang punya ceritera itu menyambung; ’’Araat jauh dari yang demikian”.
la lalu dipegang oteh Iblis dan dibantingkannya. 'Abid itu adalah seperti
burung pipit di antara dua kakinya. Dan Iblis duduk di atas dadanya, se-
raya berkata: "Engkau mencegah diri engkau dari urusan ini atau aku
sembelih engkau”.
Orang 'abid itu lalu memandang. Tiba-tiba tiada kesanggupan baginya
dengan yang demikian. la berkata: "Hai orang ini! Engkau teiah menga-
lahkan aku. Lepaskanlah aku! Terangkanlah kepadaku, bagaimana per-
tama-tama dahulu aku mengalahkan engkau dan sekarang engkau menga-
l a h k a n a k u ” .

Iblis itu menjawab: "Karena engkau pada pertama kali dahulu marah ka-
rena Allah. Dan adalah niat engkau itu akhirat. Maka Allah menjadikan
aku untuk engkau. Dan kali ini, engkau marah unluk diri engkau sendiri
dan untuk dunia. Maka aku dapat membanting engkau".
C e r i t e r a i n i m e m b e n a r k a n fi r m a n A l l a h Ta ’ a l a : -

A.Y r-.'-

(lllaa- 'ibaadaka minhumul-mukh-lashiina).
Artinya; "Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlas (dianugerahkan
keikhlasan) di antara mereka”. S. Shad, ayat 83.
Karena tiadalah lericpas hamba dari setan, selain dengan keikhlasan. Ka¬
rena itulah. maka Ma’ruf Al-Karkhi r.a. memukul dirinya dan mengata-
kan: "Hai diri! Ikhlaskanlah, niscaya engkau terlepas!"
Ya’qub Al-Makruf berkata: "Orang yang ikhlas, iaiah orang yang me-
nyembunyikan kebaikannya, sebagaimana ia menyembunyikan kejahatan-
nya".
Sulaiman berkata: "Amat baikiah orang yang shah baginya satu langkah.
yang tidak dikehendakinya dengan langkah itu, selain Allah Ta'ala".
Umar bin Al-Khaltab r.a. menulis surat kepada Abi Musa Al-Asy’ari,
yang isinya di antara lain: "Barangsiapa ikhlas niatnya, niscaya ia dicukup-
kan oleh Allah Ta'ala di antaranya dan manusia".
Sebahagian para wali menulis kepada saudaranya: "Ikhlaskanlah niat pada
amal-perbuatan engkau. niscaya mencukupilah bagi engkau oleh yang se-
dikit dari amal-perbuatan”.
Ayyub As-Sakh-tiyani berkata: "Mengikhlaskan niat atas orang-orang
yang bcramal itu adalah sangat berat atas mereka dari semua amal".
Mathraf berkata: "Siapa yang bersih, niscaya dibersihkan baginya dan
siapa yang bercampur, niscaya dicampurkan baginya".
Sebahagian para wali itu dimimpikan orang. Lalu ditanyakan kepadanya-
"Bagaimana engkau mendapati amal-perbuatan engkau?"
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la lalu menjawab: "Setiap sesuatu yang aku kerjakan karena Allah, nis-
caya aku memperoiehnya, sehingga sebiji-biji delima yang aku ambitkan
dari jalan dan sehingga seeker kucing yang mati kepunyaan kami, aku
mclihatnya dalam daun neraca kebaikan. Adalah dalam kopiahku sehelai
benang sutera, maka aku melihatnya dalam daun neraca kejahatan. Dan
telah mati keledaiku, yang nilainya seratus dinar, maka tiada aku melihat
baginya pahala. Maka aku mengatakan: "Kematian kucing dalam daun
neraca kebajikan dan kematian keledai tak ada di dalamnya". Lalu dikata-
kan kepadaku: "Bahwa dia itu diarahkan. menurut yang engkau gerak-
kan. Maka tatkala dikatakan kepada engkau bahwa keledai itu telah mati.
lalu engkau menjawab: dalam kutukan Allah, maka batallah pahala eng¬
kau padanya. Dan kalau engkau menjawab: pada jalan Allah, niscaya
engkau mendapatinya dalam kebajikan engkau”.
Pada suatu riwayat ia berkata: "Adalah aku telah bersedekah dengan suatu
sedekah di antara manusia. Maka mengherankan aku oleh pandangan
mereka kepadaku. Maka aku dapati yang demikian itu, tidak atasku dan
tidak bagiku”
Sufyan Ats-Tsuri tatkala mendengar yang demikian. lalu berkata: "Alang-
kah bagusnya hal-keadaannya! Karena tidak ada atasnya. Maka ia telah
berbuat baik kepadanya".
Yahya bin Ma'adz berkata; "Keikhlasan itu membedakan amal dari ke-
kurangan-kekurangan, seperti pemhedaan susu dari tahi binatang seiagi di
dalam perutnya dan darah".
Diceriterakan. bahwa ada seorang iaki-laki keluar dalam pakaian wanita.
la menghadliri setiap tempat yang berkumpul padanya kaum wanita. dari
pengantenan atau tempat berhimpun menghiburkan orang yang berduka-
cita,'Kebetulan pada suatu hari, ia menghadliri suatu tempat, yang pada¬
nya tempat berkumpul kaum wanita. Maka kecurianlah sebentuk intan
permata. Lalu mereka berteriak supaya dikuneikan pintu sehingga kita
memeriksakannya. Mereka lalu mengadakan pemeriksaan satu demi satu.
Sehingga sampailah giliran kepada Iaki-laki itu dan wanita yang bersama-

Laki-laki itu lalu berdo’a kepada Allah Ta’ala dengan ikhlas dann y a .

mengatakan: "Jikatau aku terlepas dari kekejian ini. niscaya aku tiada
akan kembali kepada perbuatan yang seperti ini".
Maka intan permata itu didapati bersama wanita tersebut. Lalu mereka itu
berteriak: "Bahwa mereka melepaskan wanita merdeka. maka kita mem-
peroleh intan permata”.
Sebahagian kaum shufi berkata: ’’Adalah aku berdiri bersama Abi 'Ubaid
At-Tusturi dan ia sedang membajak tanahnya sesudah ’asar dari hari
’Arafah. Lalu lewatlah padanya sebahagian teman-temannya dari para
wali-wali. Maka teman itu membisikkan sesuatu pada telinganya. Abi
’Ubaid lalu menjawab: "Tidak!” Maka teman itu terus berjalan. seperti
awan yang menyapu bumi, sehingga ia hilang dari mataku. Lalu aku ber-
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tanya kepada Abi ’Ubaid; "Apakah yang ia katakan kepada cngkau?’
Abi ’Ubaid menjawab: ”Ia mcminta aku supaya naik hajji bersama dia.
Aku menjawab: ’’Tidak".
Aku bertanya: "Mengapa tidak engkau kerjakan?"
Abi 'Ubaid menjawab: "Tak ada bagiku niat pada mcngerjakan hajji.
Dan aku telah berniat, bahwa menyempurnakan tanah ini sore ini. Maka
aku takut bahwa aku mcngerjakan hajji bersama dia. Karena dia aku
mendatangkan perbuatan bagi kutukan Allah Ta'ala. Karena aku masuk-
kan pada amalan bagi Allah akan sesuatu selain Allah. Maka adalah
yang aku padanya itu Icbih besar pada sisiku dari tujuhpuluh hajji”.
Diriwayatkan dari setengah mereka. yang mengatakan: "Aku berperang di
laut. Lalu sebahagian kami membawa karung kecil tempat umpan kuda.
Lalu aku mengatakan: "Aku beli karung ini. Aku dapal memanfaatkan-
nya pada peperanganku". Tiba-tiba aku masuk .suatu kota, lalu sekian aku
menjualnya. Maka aku beruntung padanya. Maka aku membelinya lagi.
Maka pada malam itu aku bermimpi, seakan-akan dua orang turun dari
langit. Lalu yang seorang berkala kepada temannya: 'Tulislah orang-
orang yang berperang!” Lalu ia imiak (diktc)kan kepadanya. sebagai beri-
kut: Si Anu keluar untuk berjalan-jalan. Si Anu keluar dengan ria. Si
Anu sebagai saudagar. Dan si Anu pada jalan Allah (sabilullah)..Kemudi-
an ia memandang kepadaku, seraya berkala: "Tulislah si Anu yarrg keluar
sebagai saudagar!"
Maka aku menjawab: "Allah! Allah! Teniang urusanku. Tidaklah aku ke¬
luar untuk berniaga. Tidak ada bersamaku perniagaan yang aku perniaga-
kan. Tidaklah aku keluar, selain untuk perang".
Orang itu menjawab: "Ya syaikh! Engkau kemaren membeli karung kecil
tempat umpan kuda. yang engkau maksudkaii, bahwa engkau beruntung
padanya". Maka aku menangis dan mengatakan: "Janganlah engkau tulis-
kan aku saudagar!”
Maka ia melihat kepada temannya, .seraya berkala: "Apa pcndapalmu?"
Temannya itu menjawab: "Tulislah, bahwa si Ami ini keluar untuk ber¬
perang. Hanya ia membeli di jalannya scbuah karung kecil tempat umpan
kuda, supaya ia beruntung padanya, sehingga Allah 'Azza wa Jalla meng-
hukum padanya, dengan apa yang dilihatNYA",
Sirri As-Saqathi r.a. berkata: "Bahwa engkau mcngerjakan shalal dua
raka’at dalam tempat yang sunyi, yang engkau mengikhlaskan kedua ra-
ka at itu adalah lebih baik bagi engkau daripada menulis tujuhpuluh hadits
atau tujuhratus dengan ketinggian".
Setengah mereka berkata: "Pada kcikhlasan sc sa'al itu kelepasan abadi.
Akan tetapi, keikhlasan itu jarang ada".
Dikaiakan: "llmu itu bibii. Amal itu menanam. Dan airnya itu keikhias-
a n ” .

a p a

6 4 7



Setengah mereka berkata: ’’Apabila Allah memarahi seorang hamba, nis-
caya diberikanNya tiga perkara dan dilarangkanNya tiga perkara. Diberikan-
Nya bershahabat dengan orang-orang shalih dan dilarangkanNya menerima
dari mereka. DiberikanNya amal-amal shalih dan dilarangkanNya keikh-
lasan padanya. Dan diberikanNya ilmu hikmah dan dilarangkanNya ke-
benaran padanya”.
Berkata Abu Ya’qub As-Susi; ’’Kehendak Allah dari amalan makhtuk itu
keikhlasan saja".
Berkata Al-Junaid: "Bahwa Allah mempunyai hamba-hamba yang ber-
akal. Maka tatkala mereka berakal, niscaya mereka beramal. Maka tat-

kala mereka beramal, niscaya mereka ikhlas. Maka mereka dipanggil oleh
keikhlasan itu ke pintu kebajikan sekalian”.
B e r k a t a M u h a m m a d b i n S a ’ i d A l - M a r u z i : " S e l u r u h u r u s a n i t u k e m b a l i

kepada dua pokok: perbuatan daripadanya dengan engkau dan perbuatan
dari engkau baginya. Maka engkau ridla akan apa yang diperbuatnya dan
engkau ikhlas pada apa yang engkau kerjakan. Jadi, maka engkau telah
berbahagia dengan dua ini. Dan engkau memperoleh kemenangan pada
dua negeri".

P E N J E L A S A N : h a k i k a t i k h l a s .

Ketahuilah kiranya, bahwa tiap sesuatu itu tergambar bahwa dicampuri
oleh yang lain. Maka apabila ia suci dari campuran dan bersih daripada¬
nya, niscaya ia dinamakan: yang bersih (khalish). Dan dinamakan perbuat¬
an yang suci dan bersih itu; ikhlas. Allah Ta’ala berfirman;

O V

(Min baini far-tsin wa damin labanan khaalishan sa-ighan lisy-syaari-biina).
Artinya; "Di antara tahi dan darah -didapati -susu yang bersih dan
sedap ditelan oleh orang-orang yang meminum”. S. An-Nahl, ayat 66.
Se.sungguhnya kebersihan susu itu, bahwa tidak ada di dalamnya campur¬
an dari darah dan tahi dan dari setiap apa yang mungkin bercampur dengan
d i a .

Ikhlas (kebersihan) itu berlawanan dengan isyrak (persekuiuan). Maka
siapa yang tiada ikhlas. maka dia itu menyekutukan. Hanya kesekutuan
itu bertingkat-tingkat. Maka ikhlas pada tauhid itu berlawanan dengan
penyekutuan (at-tasyrik) pada ketuhanan. Dan kesekutuan itu. sebahagian-
nya lersembunyi dan sebahagiannya terang. Demikian juga ikhlas. Maka
ikhlas dan lawannya itu datang-mendatangi kepada hati. Dan tempatnya
itu hati. Dan adalah yang demikian itu pada maksud dan nial. Dan telah

kami sebutkan dahulu hakikat niat. Dan dia itu kembali kepada memper-
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kcnankan penggerak-penggerak. Manakala adalah penggerak ilu satu
maJa-mala, niscaya dinamakan perbuaian yang terbii daripadanya itu;
ikhlas. dengan dikailkan kepada yang diniatkan. Siapa yang bcrsedekah
dan maksudnya semata-mata ria, maka dia ilu orang yang ikhlas. Dan
siapa yang maksudnya semata-mata mendekaikan diri kcpada Allah Ta’ala,
maka dia orang yang ikhlas. Akan telapi, kebiasaan itu berlaku dengan
mengkhususkan nama ikhlas dengan mensemala-matakan maksud mendekat-
kan diri kepada Allah Fa’ala. dari semua campuran. Scbagaimana illiad
(mengingkari adanya Tuhan) itu ibaral dari: kecenderungan. Akan letapi.
dikhususkan oleh kebiasaan, dengan kecenderungan dari; kehenaran. Dan
orang yang penggeraknya itu semata-mata ria. maka dia ilu mcndatangk
dirinya kepada kebinasaan. Dan tidaklah kami di sini memperkaiakan ten-
tang hal lersebut. Karena telah kami sebutkan dahulu. apa yang menyang-
kut dengan yang demikian, pada Kitab Ria dari Rubti' Yang Membinasa-
kan. Sekiirang-kurangnya mengenai persoalan ria itu, iaiah apa yang datang
pada hadits, bahwa: orang yang ria ilu dipanggil pada hari kiamal. dengan
enipat nama. yaitu: hai orang ria (ya mura-i). hai penipu (ya mukhadi').
hai orang yang mempersekulukan (ya musyrik) dan hai yang tertuiup dari
kebenaran (ya kafir). (1).
Scsungguhnya kami memperkaiakan sekarang. tentang orang yang ter-
gerak hatinya untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah (al-taqarrub).
Akan tetapi, bercampur dengan penggerak ini, oleh penggerak yang lain.
Adakalanya: dari ria atau dari lainnya. dari keberuniiingan-keberuntunean
diri. Contoh yang demikian. iaiah bahwa ia berpuasa untuk nicmperoleh
manfaat dengan menjaga dari kekenyangon iat-hamiyyah). yang diperoleh
dengan puasa, serta maksud al-taqarrub. Atau ia memerdekakan seorang
budak. supaya ia lerlepas dari pcrbelanjaannya dan keburukan budi-pe-
kertinya. Atau ia melakukan ibadah hajji, supaya sehat badannya dengan
gerak perjalanan jauh. Atau ia melepaskan diri dari kejahaian yang da¬
tang kepadanya di negcrinya. Atau untuk ia lari dari musuhnya di lempal-
nya. Atau ia bosan dengan istcri dan anaknya. Atau dengan kesibukan
yang dihadapinya. Lalu ia bermaksud untuk beristirahal beberapa hari.
Atau untuk ia berperang, supaya ia membiasakan diri dengan perang dan
mempelajari sebab-sebabnya. Dan ia sanggup dengan yang demikian me-
nyediakan tentara dan membawanya. Atau ia mengerjakan shalal di
lam hari dan baginya maksud pada menolakkan ketiduran dari dirinya.
supaya dapat ia memperhatikan isterinya atau kendaraannya, Atau ia
mempelajari ilmu, supaya mudah kepadanya

s c ¬

a n

m a -

mencari apa yang mencukup-
kannya dari harta. Atau supaya ia mulia di antara keluarga. Atau supaya
tanah ladangnya atau harganya terjaga dengan kemuliaan ilmu dari keloha-

(1) Dirawjkan Ibnu Abid-Dun-ya d.-in sudah dilcrangkan dahulu.
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an. Atau ia menyibukkan diri dengan pelajaran dan memberi nasehat,
supaya ia terlepas dari kesusahan diam dan memperoleh kesenangan de¬
ngan keenakan berbicara. Atau ia menanggung dengan melayani ulama
atau orang sufi, supaya adalah kehormatannya ilu sempurna pada mereka
dan pada manusia. Atau supaya ia memperoleh dengan yang demikian itu
kesenangan di dunia. Atau ia menulis Mash-haf {Kitab Suci Al-Qur-an),
supaya ia membaguskan dengan kerajinan menulis itu akan tulisannya.
Atau ia mengerjakan ibadah hajji dengan berjalan kaki. supaya ia dapat
meringankan dari dirinya akan penyewaan kendaraan. Atau ia mengambil
wudlu'. supaya ia bersih atau memperoleh kcdinginan. Atau ia mandi.
supaya bagus bau badannya. Atau ia merawikan hadits, supaya ia dikenal
dengan tingginya isnad hadits. Atau ia berikiikaf (hcrdiam untuk ibadah)
dalam masjid, supaya ringan penyewaan tempat tinggal. Atau ia berpuasa,
supaya meringankan dari dirinya bulak-balik pada memasakkan makanan
atau supaya ia dapat memberikan semua tenaganya untuk urusannya. Lalu
ia tidak disibukkan olch urusan makan. Atau ia bersedekah kepada orang

yang meminta, supaya putuslah kesangatan orang itu pada meminta dari-
padanya. Atau ia mcngunjungi orang sakit, supaya ia dikunjungi. apabila
ia sakit. Atau ia berta’ziah pada orang kemaiian. supaya dita’ziah orang
janazah-janazah keluarganya. Atau ia berbuat sesuatu dari yang demikian.
supaya ia dikenal dengan orang baik, disebutkan dan dipandang orang
dengan mata kebaikan dan kemuliaan.
Manakala penggeraknya itu adalah m-iaqarruh kepada Allah Ta’ala, akan
letapi bertambah kepadanya sualu lintasan di hati dari lintasan-liniasan
tadi, sehingga amal itu mcnjadi Icbih ringan kepadanya. disebabkan hal-
hal tersebut, maka anialnya itu telah keluar dari balas kcikhlasan. Dan ia
keluar dari adanya dia itu orang yang ikhlas bagi wajah Allah Ta’ala. Dan
berjalanlah kepadanya kesckutuan. Dan Allah Ta’ala bcrfirman: "Aku
yang terkaya bagi sekutu-sekutu dari kesckutuan (perkongsian)”.
Kesimpulannya. bahwa setiap keberuntungan dari keberuntungan-keber-
untungan dunia itu merasa senanglah diri kepadanya dan ccnderunglah
hati dengan dia. Sedikit atau hanyak. Apabila ia berjalan kepada monger-
jakannya, niscaya keruhlah kebersihannya dan hilanglah keikhlasannya.
Dan manusia itu terikat pada keberuntungan-keberuntungannya, terbenam
dalam nafsu syahwatnya. Sedikiilah terlepas sesuatu perbuatan dari per-
buatan-perbuatannya dan suatu ibadah dari ibadah-ibadahnya dari keber¬
untungan dan maksud yang segera dari segala jenis itu. Maka karena itu-
lah, dikatakan: "Siapa yang menyerahkan sekejap maia dari umurnya

yang ikhlas bagi wajah Allah, niscaya ia terlepas". Dan yang demikian itu
karena mulianya ikhlas dan sukarnya memhersihkan haii dari campuran-

campuran itu. Bahkan yang ikhlas itu, iaiah yang lak ada penggerak ke¬
padanya, selain mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala. Dan keberuniung-
an-keberuntungan ini, jikalau dialah yang menjadi penggeraknya satu-
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satunya, maka tidaklah tersembunyi kcsulitan urusan kepada yang em-
punyanya iiu padanya.
Sesungguhnya kita memandang pada apa, bila adalah maksud yang asli.
ialah at-iaqarrub. Dan beriambah kcpadanya hal-ha! yang tersebut ini.
Kcmudian campuran-campuran itu, adakalanya pada tingkac penycsuaian
atau pada tingkat persekutuan atau pada cingkat bertotong-tolongan, se-
bagaimanu telah ditcrangkan dahulu pada niat.
Kesimpulannya, adakalanya bahwa penggerak kejiwaan iiu seperti peng-
gerak keagamaan atau lebih kuat atau lebih lemah daripadanya. Dan bagi
sctiap suatu itu hukum yang lain, sebagaimana akan kami sebutkan nanti.
Se.sungguhnya ikhlas itu membersihkan amal dari campuran-campuran Icr-
scbut .seluruhnya, sedikitnya dan banyaknya. Sehingga menjadi scmata-
mata padanya dengan maksud at-iaqurruh. Maka tiada padanya penggerak,
selain itu. Dan ini tiada akan tergambar, selain dari orang yang mencintai
Allah, yang tidak memandang, selain kepada Allah, yang menghabiskan
cita-cita dengan akhirat, di mana tidak tinggal lagi bagi mencintai dunia
itu tempat dalam hatinya. Sehingga ia tidak menyukai pula makan dan
minum. Akan tetapi, adalah kegemarannya padanya itu seperti kegemaran-
nya pada qadla-hajat (membuang air besar), dari segi bahwa itu ha! darurat
bagi pekerti manusia. Maka ia tidak mengingini makanan. karena itu
makanan, akan tetapi. karena dia itu menguatkannya pada beribadah ke¬
pada Allah Ta'ala. Dan ia berangan-angan bahwa jikalau mencukupilah
keburukan lapar, sehingga ia tidak bcrhajat kepada makan, maka tidak
tinggallah dalam hatinya keberuntungan dari hal-hal yang tidak pcrlu.
yang bcrlcbihan di atas yang darurat. Dan adalah kadar darurat itu yang
diUintut padanya. Karena adalah itu ke-daruratan agamanya. Maka tidak
ada baginya cita-cita, selain Allah Ta’ala, Maka orang yang seperti ini.
jikalau ia makan atau minum atau ber-qadla-hajat, niscaya adalah dia itu
ikhlas amal, bcnar niat pada scmua gcraknya dan diamnya. Maka Jikalau
ia lidur -umpamanya -sehingga ia inengistirahatkan dirinya, supaya ia
menjadi kuat pada beribadah sesudahnya. niscaya adalah tidurnya itu
ibadah. Dan adalah baginya darajai orang-orang yang ikhlas padanya.
Dan siapa yang tidak seperti demikian, maka pintu keikhiasan pada segala
amal itu terlutup padanya. selain di atas yang jarang terjadi. Dan sebagai¬
mana orang yang mengeras padanya mencintai Allah dan mencintai akhirat.
maka gerak-gcriknya yang biasa mengusahakan akan sifat cita-citanya dan
.jadilah gerak-gcrik itu ikhlas. Maka orang yang mengeras atas dirinya
dunia, kelinggian, ingin menjadi kepala dan dengan bcrkesimpulan; selain
Allah, maka scinua gerak-gcriknya mengusahakan akan sifat yang demi¬
kian. Maka lidak .selamat baginya ibadah-ibadahnya. dari puasa, shalal
dan lainnya, selain jarang sekali.
!iadi, obal ikhlas ialah ineniccahkan keheruniungan-keberuntungan diri.
mcmoiong kelohaan dari dunia dan mcniuriiskan diri kepada akhirat. di
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mana mengeraslah yang demikian atas hati. Maka ketika itu mudahlah
ikhlas. Berapa banyak amal-perbuatan yang payahlah insan padanya dan
ia menyangka bahwa amal-perbuatan itu ikhlas bagi wajah Allah. Dan
adalah dia padanya itu tertipu. Karena ia tidak melihat segi bahaya pada¬
nya. Sebagaimana diceriterakan dari sebagian mereka, bahwa ia mengata-
kan: "Aku menunaikan shalat tigapuluh tahun. yang aku kerjakan di
masjid pada shaf pertama. Karena aku terlambat pada suatu hari, sebab
ada halangan. maka aku mengerjakan shalat pada shaf kedua. Maka ter¬
tipu aku oleh perasaan malu kepada maniisia, di mana mereka melihat
aku di shaf kedua. Maka aku tahu, bahwa pandangan manusia kepadaku
pada shaf pertama itu adalah menggembirakan aku dan sebab senangnya
hatiku. di mana aku tidak merasakannya".
Inilah hal yang halus, yang kabur. Sedikitlah selamat amal-perbuatan dari
hal-hal yang seperti itu. Dan sedikitlah orang yang memperhatikannya,
.selain orang yang dibcrikan taufiq oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang
laiai daripadanya melihat kebajikan mereka semuanya di akhirat itu ke-
Jahatan. Dan merekalah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala:-

{Wa badaa lahum minal-laahi maa lam yakuunuu yahta-sibuuna, wa badaa
lahum say-yi-aatu maa kasabuu’).
Artinya: "Dan ketika itu jelas bagi mereka. bahwa apa-apa yang dahulu-
nya mereka tiada mengiranya, memang dari Allah. Dan telah jelas bagi
mereka scmua kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan”. S. Az-Zumar.
ayat 47 -48.
Dan dengan firman Allah Ta’ala:-

(QuI hal nunab-biukum bii-akh-sari ina a'-matan, al- ladziina dial la sa’-

yuhum fil-hayaa-lid-dun-ya wa hum yahsabuuna annahum yuhsi-nuuna
shun-'an).

Artinya: "Katakan: Akan Kami beritakankah kepadamu, orang-orang
yang paling rugi dalam pekerjaannya? Orang-orang yang terbuang saja
usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira. bahwa me¬
reka mclakukan usaha-usaha yang balk”. S. Al-Kahf, ayat 103 -104.

6 5 2



Makhluk yang paling banyak mendatang bagi percobaan ini, iaiah; alirn
ulama. Bahwa bagi kebanyakan mereka, yang menggerakkan kepuda pc-
ngembangan ilmu, iaiah kelazatan menguasai, kegembiraan dengan diikuti
orang dan memperoleh kesukaan dengan pujian dan sanjungan. Dan .setan
mcndatangkan keraguan kepada mereka yang demikian. Dan scian iiu
berkata: "Maksudmu mengembangkan agama Allah dan menolong syara'
yang disyari'atkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan engkau mclihai akan juni
pengajaran, yang memperoleh nikmat dari Allah Ta’ala dengan mcnasehaii
orang banyak dan pengajarannya kepada penguasa-penguasa. la bergem-
bira dengan diterima oleh orang banyak akan perkataannya dan lerarah
pcrhatian mereka kepadanya. Dan ia mendakwakan. bahwa ia bergenibira
dengan apa, yang dimudahkan baginya dari menolong agama. Dan jikalau
muncul dari teman-temannya, orang yang lebih baik pengajarannya dari-
padanya dan manusia berpaling daripadanya dan menghadapkan perhatian
kepada lemannya itu, niscaya memburukkan yang demikian kepadanya
dan menyusahkaii hatinya. Dan jikalau adalah penggeraknya itu agama.
niscaya ia bersyukur kepada Allah Ta’ala. Karena teiah dicukupkan oleh
Allah Ta’ala akan kepentingan ini dengan orang lain".
Kemudian. bersama yang demikian itu. setan tidak membiarkannya dan
berkata: "vSesungguhnya yang menyusahkan hati engkau, iaiah karena ter-
putusnya pahala dari engkau. Bukan karena berpalingnya wajah manusia
dari engkau. kepada orang yang lain dari engkau. Karena. jikalau mereka
mcnerima pengajaran dengan perkataan engkau. niscaya adalah engkau
memperoleh pahala. Kesusahan hati engkau karena hilangnya pahala itu
terpuji. Dan orang yang patui dikasihani iiu tidak mengetahui. bahwa
kepatuhannya kepada kebenaran dan penyerahannya akan persoalan itu
kepada orang yang lebih ulama. adalah lebih banyak pahala dan lebih
mengembalikan kepadanya di akhirat daripada kesendiriannya”.
Moga-moga kiranya aku ketahui. bahwa jikalau susahlah hati Umar r.a.
dengan mengangkat kepalanya Abubakar r.a. untuk menjadi imam (men-
jadi khalifah), maka adakah susah hatinya Umar r.a. iiu terpuji aiau ler-
cela? Tidak adalah keraguan bagi orang yang beragama, bahwa jikalau
adalah yang demikian, niscaya adalah terccla. Karena kcpatuhaiiiiyii ke¬
pada kebenaran dan penyerahannya persoalan kepada orang yang lebih
pantas daripadanya itu lebih mengembalikannya kepada agama. daripada
dipikulnya tanggung jawab kepentingan orang banyak. serta apa yang
padanya itu banyak pahala. Akan tetapi. Umar r.a. bergembini dengan
kebebasan orang yang lebih utama daripadanya itu. dengan persoalan ter-
s e b u t .

Maka bagaimana pula keadaan para ulama itu tidak merasa gembira de¬
ngan hal yang seperti demikian? Terkadang lertipu sebahagian ahli ilmu
dengan tipuan setan. Lalu mengatakan kepada dirinya. bahwa jikalau
muncullah orang yang lebih utama daripadanya dengan persoalan itu. nis-
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caya ia bergembira dengan yang demikian. Dan diberiiakannya dengan
yang demikian dari dirinya sebelum percobaan dan ujian, adalah bodoh
dan lertipu semaia-maia.
Bahwa diri itu mudah terikut pada janji. dengan conJoh-conioh yang se-
perti demikian, sebelum terjadinya persoalan. Kemudian. apabila persoal-
an itu menimpa dirinya, niscaya ia berobah dan kembali. Dan tidak di-
penuhinya dengan janjtnya itu. Dan yang demikian, tidak diketahui. selair
orang yang mengetahui tipuan setan dan hawa-nafsu. Dan lamalah kesibuk-
annya dengan ujiannya
Maka mengetahui hakikat ikhlas dan amalan dengan keikhlasan itu adalah
laut yang dalam, yang menenggelamkan semua orang, selain yang sedikit
lagi jarang dan seorang dua saja. Yaitu; yang dikecualikan pada firman
A l l a h Ta ’ a l a : -

- J JO - - . ^

(Illaa-'ibaaduKa minhumul-mukh-lashiina).
Artinya: "Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlas di antara mereka".
S. Shad, ayat 83.
Maka hendaklah hamba itu sangal mencari yang kehilangan ini dan meng-
intip detik-deiik itu! Jikalau tidak. niscaya ia tcrhubung dengan pcngikut-
pengikut setan. Dan ia tidak merasakan yang demikian.

PENJELASAN: kata-kaia para syaikh leniang ikhlas.

Abu Ya'qub As-Susi berkata: "Ikhlas iaiah tidak melihatnya ikhlas. Siapa
yang mcnyaksikan pada keikhlasannya akan ikhlas, maka sesungguhnya
keikhlasannya itu memerlukan kepada ikhlas”.
Apa yang disebutkan oleh Abu Ya'qub ladi adalah suatu isyarat kepada
pembcrsihan amal dari kcujuban dengan perbuatan. Bahwa memperhali-
kan kepada keikhlasan dan melihal kepadanya itu adalah suatu keiijuhati
(menghenini diri). Dan itu lermasuk dalam jumlah bahaya. Dan yang ikh¬
las itu iaiah apa yang bersih dari semua bahaya. Maka ini pendatangan
kepada suatu bahaya.
Sahal r.a. berkata: "Ikhlas iaiah bahwa adanya diam hamba dan gcrak-

geriknyu khusus karena Allah Ta'ala".
Ini adalah kalimat yang menghimpun dan yang meliputi dengan maksud.

Dan scarti dengan itu. ucapan Ibrahim bin Adham: "Ikhlas iaiah benarnya
n i a t s e r t a A l l a h " .

Ditanyakan kepada Sahal: "Apakah yang paling berat aias diri?"
Sahal mcnjawab: "Ikhlas, karena tiada bagi diri' padanya itu keuntung-
a n " .

Berkata Abu Muhammad Ruwaim: "Ikhlas pada amal itu iaiah ia tidak
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menghendaki shahabatnya padanya itu gantian pada dua ncgeri".
Ini adalah isyarat. bahwa keberuntungan diri itu adalah bahaya, masa se-
karang (dunia) dan masa yang akan daiang (akhiral). Orang yang bcr-
ibadah ('abid) untuk memperoieh nikmatan diri dcngan nafsu-keinginan
dalam sorga itu adalah orang yang sakit pada amalnya. Bahkan menurui
hakikatnya, bahwa tidak dikehendaki dengan amal itu. sclain wajah Allah
Ta’ala. Dan itu adalah isyarat kepada keikhlasan orang-orang shiddik
(ash-shiddiqin). Yaitu; keikhlasan muilak.
Ada pun orang yang beramal karena mengharap sorga dan takui kepada
neraka. maka dia itu ikhlas, dengan dikailkan kepada keberuntungan-
keberuntungan masa mendatang (akhirat). Jikalau tidak demikian, maka
dia itu pada mencari keberuntungan perut dan kemaluan. Sesungguhnya
yang dicari, yang sebenamya bagi orang yang mempunyai akal, iaiah wajah
Allah Ta’ala saja. Dan kata yang mengaiakan. bahwa inaiuisia itu liada
bergerak. selain karena keberuntungan. Dan terlepas dari keberuntungan-
keberuntungan itu adalah silat ketuhanan. Maka orang yang mendakwa-
kan demikian adalah orang yang tertutup halinya (orang kufiir). Dan Al-
qadli Abubakar At-Baqi!ani menghukum dengan pcngkul'uran orang yang
mendakwakan kelcpasan bagi dirinya dari kcberuntungan-kchenintungan
dan mengaiakan. bahwa: ini termasuk sehahagian dari sifat-sifai keluhan-
a n .

Apa yang disebiitkan oleh Al-qadii Abubakar itu benar. Akan tetapi.
golongan (kaum) itu menghendaki dengan yang demikian, iaiah kelepasan
dari apa, yang dinamakan oleh manusia: kehenirmiiigtin-keheninitingan.
Yaitu: nafsu keinginan yang disifatkan dalam sorga saju. Adapun berla;:at-
lazatan dengan semata-mata ma'rifah, munajah dan inemandarig kepada
wajah Allah Ta’ala. maka ini adalah keberuntimgan mereka. Dan ini tidak
dihitung oleh manusia keberuntungan. Akan tetapi. mereka merasa ke-
heranan (kcta’juban) daripadanya. Dan mereka ini, jikalau diganiikan
dari apa. yang mereka berada di dalamnya. dari kelazaian iha'ai. munajah
dan ketekunan menyaksikan Hadlarat Ketuhanan. sceara rahasia dan
nyata. dengan seniua kenikmatan sorga, niseaya mereka menuindang leeeh
semua kenikmatan sorga itu. Dan mereka tiada akan mciioleh kepada-
n y a .

Maka gerak mereka itu karena keberuntungan dan tha'at mereka itu kjirena
keberuntungan. Akan tetapi, keberuntungan merckti itu, iaiah Yung Di-
setnbah mereka itu saja. Tidak yang Iain.
Abu Usman berkata: ’’ikhlas iaiah lupa mclihai makhluk. dengan ber-
kekalan mcmandang kepada Al-Khaliq saja".
Ini adalah Isyarat kepada bahaya ria saja. Karena iliilah. sehahagian mc-
reka itu berkata: "Ikhlas pada amal, iaiah. bahwa selan tidak melihat ke-
padanya, lalu dirusakkannya. Dan tiada dilihat oleh malaikai. lalu ditulls-
kannya".
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Ini adalah isyarat kepada sema(a-maia menyembunyikan. Dan dikatakan.
bahwa ikhlas itu ialah apa yang certutup dari makhluk dan bcrsih dari
hubungan-hubungan. Dan ucapan ini lebih mengumpulkan bagi segala
m a k s u d .

Al-Muhasibi berkata: "Ikhlas ialah mengeluarkan makhluk kepada mu-
’amalah dengan Tuhan".
Ini adalah isyarat kepada semata-mata ketiadaan ria. Seperti demikian
juga kata Ibrahim Al-Khawwash; "Barangsiapa meminum dari gelas ke-
inginan menjadi kepala, maka ia telah keluar dari keikhlasan penghamba-
an diri kepada Allah (al-'ubudiy-yah)".
Bertanya teman-teman Isa a.s. (al-hawariy-yun) kepada Isa a.s.; "Apakah
yang ikhlas dari amal-perbuatan iiu?”
Isa a.s. menjawab; "Yang beramal karena Allah Ta’ala, niscaya ia tidak
mcnyukai, bahwa ia dipuji oleh seseorang atas amal itu".
Ini juga pembentangan bagi meninggalkan ria. Sesungguhnya dikhususkan-
nya ria dengan disebutkan. karena ria itu adalah sebab yang terkuai, yang
mengacaukan ikhlas.
Al-Junaid berkata: "Ikhlas itu membersihkan amal dari kotoran-koforan”.

Al-Fudlaii berkata: "Meninggalkan amal dari karena manusia itu ria. Dan
amal dari karena manusia itu syirik. Dan ikhlas ialah, bahwa cngkau di-
sehatkan oleh Allah Ta’ala daripada keduanya”.
Ada yang mengatakan, bahwa ikhlas itu berkekalan muraqabah dan me-
tupakan setiap keberuntungan.
Ini adalah penjelasan yang sempurna. Kata-kata para syaikh tcntang ini
banyak. Dan lak ada faedahnya pada memperbanyakkan nukilan, sesudah
tersingkap hakikat. Bahwa penjelasan yang menyembuhkan. ialah pen¬
jelasan penghulu orang-orang yang pertama (al-awwalin) dan orang-orang
yang penghabisan (al-akhirin). Muhammad s.a.w., ketika ditanyakan ten-
tang ikhlas, maka ia s.a.w. menjawab;-

(An taquula rabbi-yal-laahu tsum-ma lastaqii-ma kamaa -umirta).
Artinya: "Bahwa cngkau mengatakan: "Tuhanku Allah". Kcmudian eng-
kau berpendirian teguh. sebagaimana engkau disuruhkan". (1).
Artinya: engkau tidak menyembah hawa-nafsu engkau dan diri engkau.
Dan engkau tidak menyembah selain Tuhan cngkau. Dan engkau her-
pendirian teguh pada beribadah kepadaNya, sebagaimana engkau disuruh¬
k a n .

(1) Meilurul AMraqi, ia tidak melihat lafal demikian hagi At-Tirmidzi. Pada Muslim de
ngan lafal yang sedikit beda dari yang demikian.
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Ini adalah isyarat kepada memutuskan berlalunya pandangan kepada se-
lain Allah. Dan itulah ikhlas yang sebenar-benarnya.

PENJELASAN: darajat percampuran dan bahaya pengkotoran ikhlas.

Ketahuilah kiranya. bahwa bahaya-bahaya yang mengacaukan keikhlasan,
sebahagiannya itu jelas, sebahagiannya itu tersembunyi, sebahagiannya
lemah serta jelas dan sebahagiannya kuai serta tersembunyi. Dan tidak
dapat dipahamkan perbedaan tingkat-tingkatnya pada tersembunyi dan
jelas, selain dengan contoh. Dan yang paling menonjol yang mengacaukan
keikhlasan itu, iaiah: ria. Maka maritah kami sebutkan suatu contoh dari-

padanya, maka kami mengatakan, bahwa: scian itu memasukkan bahaya
kepada orang yang mengerjakan shalat, bagaimana pun adanya ia ikhlas
pada shalatnya. Kemudian, suatu jama’ah memandang kepada orang yang
shalat itu atau masuk kepadanya orang yang masuk. Lalu ia mengatakan
kepada orang yang shalat itu; "Baguskanlah shalat engkau! Sehingga orang
yang hadlir ini melihat kepada engkau dengan mata kemuliaan dan kepatut-
an. la tidak memandang hina kepada engkau dan ia tidak mengumpati
engkau". Maka khusuklah anggota-anggota badannya. tenanglah sendi-
sendinya dan baguslah shalatnya.
Ini adalah ria yang terang. Dan lidaklah tersembunyi yang demikian ke¬
pada golongan permulaan dari murid-murid.
Darajai kedua: adalah murid itu sudah memahami bahaya ini dan meng-
ambil daripadanya akan kehati-hatiannya. Maka jadilah dia tidak meng-
ikuti setan padanya. Dan tidak menoleh kepadanya. Dan ia berkekalan
pada shalatnya. sebagaimana yang telah ada. Maka datanglah setan ke¬
padanya pada mengemukakan kebajikan. Setan itu berkata: "Engkau
orang yang diikuti. Orang menuruli engkau dan memandang kepada eng¬
kau. Dan apa yang engkau perbual. membekas dari engkau. Dan engkau
diikuti oleh orang lain. Maka adalah bagi engkau pahala amal-perbuatan
mereka. jikalau engkau berbuat baik. Da'n alas engkau dosa, jikalau
engkau berbuat jahat. Maka baguskanlah amal engkau di hadapannya!
Mudah-mudahan ia mengikuti engkau pada kekhusukan dan pembagusan
i b a d a h " .

Ini lebih tersembunyi dari yang periama. Kadang-kadang tertipu dengan
ini. orang yang tidak tertipu dengan yang pertama tadi.
Itu juga ria yang sebenarnya dan meinbatalkan keikhlasan. Maka jikalau
ia melihat kekhu,sukan dan kebagusan ibadah itu kebajikan, yang ia tidak
ridia orang lain meninggalkannya, maka mengapa ia tidak ridia bagi diri-
nya sendiri yang demikian dalam tempai sunyi (al-khilwah)? Dan tidak
mungkin bahwa adalah diri orang lain lebih mulia padanya dari dirinya
s e n d i r i .
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Maka ini adalah semata-mata penipuan. Akan tetapi, orang yang diikuci
itu, adalah orang yang berpegang teguh pada dirinya dan memperoleh
kesinaran akan hatinya. Maka berkembanglah cahayanya kepada orang
Iain. Maka adalah baginya pahala di atas yang demikian. Adapun ini
maka semata-mata nifak dan penipuan. Maka siapa yang mengikuiinya,
niscaya diberikan pahala kepadanya. Ada pun dia itu maka dituntut dengan
penipuannya dan disiksakan atas melahirkan dari dirinya, akan apa yang
ia tidak bersifat dengan yang demikian.
Darajal keliga: yaitu lebih halus dari yang sebelumnya, bahwa hamba itu
mencoba dirinya pada yang demikian. Dan berjaga-jaga dari tipuan selan.
Dan ia tahu, bahwa perbedaannya di antara tempat sepi (al-khilwah) dan
disaksikan orang lain itu semata-mata ria, Dan ia tahu, bahwa ikhlas pada
adanya shalatnya itu di tempat sepi sama seperti shalalnya di muka orang
banyak. la malu kepada dirinya dan kepada Tuhannya, bahwa ia berbual
khusyuk karena disaksikan makhluk dengan kckhusyukan yang lebih di
atas kebiasaannya. Maka ia hadapkan kepada dirinya dalam tempat sepi
dan ia membaguskan shalatnya di atas cara yang disenanginya di depan
orang banyak. Ia mengerjakan shalat pula di hadapan orang banyak se¬
perti yang demikian.
Maka ini juga termasuk ria yang tidak terang. Karena ia membaguskan
shalatnya di tempat sepi, supaya ia bagus di muka orang banyak. Maka
tidaklah dia telah membedakan di antara keduanya. Maka perhatiannya
pada tempat sepi dan orang banyak itu adalah kepada makhluk. Bahkan
ikhlas itu, bahwa disaksikan oleh hewan kepada shalatnya dan disaksikan
oleh manusia banyak. adalah sama, tiada bedanya. Maka seakan-akan diri
orang ini tidak membolehkan dengan pemburukan shalat di muka orang
banyak. Kemudian. ia malu dari dirinya bahwa ia berada dalam bentuk
orang-orang yang ria. Dan ia menyangka bahwa yang demikian itu akan
hilang dengan bersamaan shalatnya di tempat sepi dan di muka orang
banyak.
Amal jauhlah yang demikian! Bahkan hiiangnya yang demikian itu, dengan
ia tidak menoleh kepada makhluk, sebagaimana ia tidak menoleh kepada
bcnda-benda keras, di tempat sepi dan di muka orang banyak sekalian.
Dan ini adalah dari orang yang cita-citanya sibuk dengan makhluk, di

muka orang banyak dan di tempat sepi sekalian. Dan ini sebahagian dari
tipuan yang tersembunyi bagi setan.
Darajat keempat, yaitu lebih halus dan lebih tersembunyi, bahwa manusia
memandang kepadanya. Dan dia dalam shalatnya. Maka lemahlah setan
daripada mengatakan kepadanya; "Khusyuklah karena mereka!"
Bahwa setan itu sudah tahu, bahwa orang itu teiah cerdik untuk yang de¬
mikian. Maka setan mengatakan kepadanya: "Bertafakkuriah tentang ke-
bcsaran Allah dan keagunganNya! Dan siapa engkau yang berdiri di liadap-
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anNya. Dan malulah bahwa Allah memandang kepada had engkau dan
engkau lafai daripadaNya!"
Maka hadlirlah dengan yang demikian itu hatinya dan khusyuklah anggoca-
anggota badannya. la menyangka bahwa yang demikian itulah ikhlas yang
sebenamya. Pada hal itu adalah tipu dan daya. Maka kckhusyukannya ji-
kalau adalah karena pandangannya kepada keagungan Allah, niscaya ada¬
lah gurisan ini tidak akan berpisah dengan dia dalam al-khilwah. Dan ada¬
lah tiada akan khusus kehadliran gurisan tersebut dengan keadaan ha'dlir-
nya orang lain. Dan ianda aman dari bahaya ini, ialah bahwa adalah yang
terguris ini dari apa. yang menjinakkan hatinya dalam al-khilwah. sebagai-
mana yang menjinakkan hatinya di muka orang banyak. Dan tidaklah ke¬
hadliran orang lain itu yang menjadi sebab pada kehadliran yang terguris
itu. Sebagaimana tidaklah kehadliran hewan itu menjadi sebabnya. Maka
selama ia memperbedakan dalam hal-keadaannya, di antara disaksikan
manusia dan disaksikan oleh hewan. maka dia itu terhitung orang yang di
luar dari kebersihan ikhlas, yang kotor baliniahnya dengan syirik yang ter-
sembunyi dari ria. Dan syirik ini lebih tersembunyi dalam hati anak Adam,
daripada merangkaknya semut hitam dalam malam yang gclap, di atas
batu hitam. sebagaimana yang datang pada hadiis. (1). Dan tidak akan
selamat dari setan, selain orang yang halus pemandangannya. Dan ia ber-
bahagia dengan pemeliharaan Allah Ta’ala. taufiq dan hidayahNya. Ji-
kalau tidak. maka setan itu selalu berada dengan orang-orang yang meng-
indahkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Setan itu tidak lalai sekejap pun
dari mereka. sehingga dibawanya mereka kepada ria pada setiap gerak
dari gerak-geriknya. Sehingga pada mcletakkan celak mata. menggunting
kumis, memakai bau-bauan pada hari Jum’at dan memakai pakaian. Bah¬
wa ini adalah sunat pada waklu-waktu khusus. Dan bagi diri, padanya itu
keberuntungan yang tersembunyi. Karena terikatnya pandangan makhluk
dan jinaknya tabiat dengan dia. Maka ia diajak oleh setan kepada per-
buatan itu. Setan berkata; "Ini sunat! Tiada sayogialah bahwa engkau me-
ninggalkannya". Dan adalah tergeraknya hati itu hal batiniyah baginya.
Karena nafsu keinginan yang tersembunyi itu. Atau bercampur dengan dia
dengan campuran yang mengeluarkannya dari batas keikhlasan dengan
sebabnya itu. Dan apa yang tidak selamat dari setiap bahaya ini, maka
tidaklah dia itu yang ikhlas. Bahkan orang yang ber-i’tikaf dalam masjid
yang ramai, yang bersih, bagus bangunannya, yang disukai oleh tabiat
manusia kepadanya, maka setan menggalakkannya kepadanya dan mem-
banyakkan padanya keutamaan-keutamaan i’tikaf.

(1) Hadiis yang demikian ilu dirawikan dari Abubakar, ‘Aisyah, Ibnu Abbas dan Abu
Hurairah. dengan lafal yang berbeda-beda.
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Kadang-kadang adalah penggerak yang tersembunyi dalam rahasia itu, ia-
lah kejinakan hati dengan bagusnya bentuk masjid dan tabiat diri merasa
istirahat kepadanya. Dan jelas yang demikian pada kecendeningannya
kepada salah satu dan dua masjid atau saiah satu dari diia tempat, apabila
dia itu lebih bagus dari yang lain. Semua itu bercampur dengan campuran-
campuran tabiat dan kekotoran-kekotoran d i r i . Demi umurku, bahwa

yang membatalkan hakikat keikhlasan, ialah tipuan yang bercampur de¬
ngan kemurnian emas, yang mempunyai darajat yang berlebih kurang.
Maka sebahagian daripadanya itu apa yang banyak dan sebahagian dari-
padanya apa yang sedikit. Akan tetapi. mudah mengetahuinya. Dan se¬
bahagian daripadanya itu apa yang halus, di mana tidak dikelahui, selain
oleh orang yang suka menyelidiki dan bermata hati. Tipuan hati, perdaya-
an setan dan keji jiwa itu lebih tersembunyi dari yang demikian dan lebih
banyak kehalusan. Dan karena inilah dikatakan: "Dua raka’at dari orang
yang berilmu itu lebih utama dari ibadah setahun dari orang bodoh”. Dan
yang dimaksudkan dengan orang yang berilmu tadi, ialah orang yang ber¬
ilmu, yang melihat akan bahaya amal yang halus-halus. Sehingga ia ter-
lepas daripadanya. Bahwa orang yang bodoh itu pandangannya kepada
zahiriah ibadah dan tertipu dengan dia, seperti pandangan orang hitam
kepada merahnya uang dinar yang dicelup dengan air emas dan bundaran-
nya. Dan dia itu tertipu yang merugi pada dirinya. Dan se karat dari emas
yang murni yang disenangi oleh orang yang suka menyelidiki, lagi bermata-
hati itu lebih baik dari se dinar yang disenangi oleh orang yang tertipu.
lagi dungu.
Maka begitulah berlebih-kurangnya urusan ibadah. Bahkan lebih sangat
dan lebih besar. Dan tempat-lempat masuk bahaya yang mcnjalani kepada
berbagai macam amal itu tidak mungkin dihinggakan dan dihitung. Maka
marilah dimanfa’atkan sebagai contoh dengan apa yang telah kami sebut-
kan. Dan orang yang cerdik mencukupi baginya oleh yang sedikit dari
yang banyak. Dan orang yang bodoh tidak mencukupkan baginya Juga
oleh perpanjangan. Maka tiada faedah pada penguraian.

PENJELASAN: hukum amal yang bercampur dan berhaknya pahala
dengan amal iiu.

Kctahuilah kiranya, bahwa ama! itu, apabila ia tidak semata-mata karena
wajah Allah Ta’ala, akan tetapi bercampur padanya campuran dari keriaan
dan keberuntungan-keberuntungan diri, maka berbedalah pendapat ma-
nusia. pada yang demikian itu, bahwa adakah ia menghendaki pahala atau
menghcndaki siksa? Atau tidak sekali-kali menghendaki sesuatu? Maka
tidak adalah baginya (keuntungan) dan tidak ada atasnya (kerugian). Ada
pun yang tidak dikehendaki dengan amal itu, selain ria, maka sudah pasti
adalah atasnya (kerugian). Dan itu menjadi sebab kutukan dan siksaan.
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Ada pun yang semaia-mata karena wajah Allah Ta’ala maka itu menjadi
sebab pahala. Sesungguhnya memandang kepada yang bercampur dan
zahiriah hadils-hadils itu menunjukkan, bahwa tiada pahala baginya. (1).
Dan tidaklah tersembunyi hadits-hadits daripada berteniangan padanya.
Dan yang membekas bagi kita padanya -dan iimu adalah di sisi Allah -
bahwa diperhatikan kepada kadar kuainya pembangkit. Jikalau adalah
pembangkit keagamaan itu sama bagi pembangkit kenafsuan. niscaya ke-
duanya lawan-melawan dan berguguran, Dan jadilah amal itu tidak bagi¬
nya (keuntungan) dan tidak ada atasnya (kerugian). Jikalau adalah pem¬
bangkit ria itu lebih keras dan lebih kuat. maka tidaklah amal itu ber-
manfaat. Dan dia bersama yang demikian itu memperoleh mclarat dan
membawa kepada siksaan, Ya, siksaan yang padanya itu lebih ringan dari
siksaan amal yang semata-mafa untuk ria. Dan tidak bercampur padanya
campuran at-taqarrub (pendekatan diri kepada Allah Ta'ala). Dan jikalau
maksud at-taqarrub itu lebih keras. dibandingkan kepada pembangkit
yang Iain, maka baginya pahala. menurut kadar apa yang berlebihan dari
kekuatan pembangkit keagamaan, Dan ini karena firman Allah Ta'ala:-

A

(Fa man ya -mal mits-qaala dzar-ratin khairan yarahu wa man ya'-mal
mits-qaala dzar-ratin syar-ran yarahu).
Artinya: "Maka siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat nlom,
akan dilihatnya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat atom,
akan dilihatnya”. S. Az-Zilzal. ayat 7-8.
Dan karena firman Allah Ta’ala:-

f ■ ' . » ' ?
A

(Innal-laaha laa yadh-limu mits-qaala dzar-ratin wa in taku hasa-nalan
yudlaa-'ifhaa).

Artinya: Bahwa Allah tidak hendak mcrugikan seseorang barang sebesar
atom. Meskipun perbuatan baik itu sebesar atom, akan dilipat-gandakan
oleh Allah juga”. S. An-Nisa’. ayat 40.

(1) Di antara hadits-hadits yang menunjukkan bahwa ama] yang bercampur itu tiada pahala
baginya, iaiah yang dirawikan Abu Dawud dari Abu Hurairah, bahwa scorang laki-laki
yang menghendaki jihad, fi sabilillah dan menghenJaki pula harta benda dunia, maka
Rasulullah s-a.w. mengatakan: ’Tak ada pahala baginya”.

. ' ! o

\
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Maka tiada sayogialah bahwa disia-siakan maksud kebajikan. Akan tetapi,
jikalau maksud kebajikan itu yang menang atas maksud ria, niscaya binasa
daripadanya. kadar yang menyamakan akan maksud ria itu. Dan tinggal-
lah selebihnya. Dan jikalau maksud kebajikan itu yang kalah. niscaya
gugurlah dengan sebabnya itu, sesuatu dari siksaan maksud yang merusak

Pcnyingkapan tutup dari ini. ialah bahwa amal-perbuatan itu membekas-
nya pada hati dengan menguatnya sifat-sifatnya. Maka yang mengajak ke-
riaan itu termasuk sebahagian dari yang membinasakan. Dan bahwa ma-
kanan yang membinasakan ini dan kekuatannya, ialah berbuat di atas ke-
sesuaiannya. Dan yang mengajak kebajikan itu termasuk sebahagian dari
yang melepaskan. Dan bahwa kekuatannya itu dengan berbuat di atas
kesesuaiannya. Apabila dua sifai itu berkumpul pada hati, maka keduanya
itu berlawanan. Apabila ia berbuat di atas kesesuaian kehendak ria, maka

telah menguatkan sifat itu. Dan apabila adalah amal itu di atas kesesuai-
kehendak at-taqarruh. maka ia telah menguatkan pula akan sifat itu.

Salah satu dari keduanya itu membinasakan dan yang lain itu melepaskan.
Jikalau adalah penguatan ini dengan kadar penguatan yang lain, maka
keduanya itu lawan-meiawan. Maka adalah seperti orang yang merasa
melarat dengan kepanasan, apabila ia mengambil apa yang mendatangkan
melarat baginya. Kemudian, ia mengambil dari yang mendinginkan, akan
apa yang melawan akan kadar kekuatannya. Maka adalah ia sesudah
mengambil keduanya itu. seolah-olah ia tiada mengambil keduanya. Dan
jikalau salah satu dari keduanya itu yang lebih banyak, niscaya tidaklah
terlepas yang banyak itu dari membckas. Maka sebagaimana ia tidak me-
nyia-nyiakan seberat atom dari makanan. minuman dan obal-obatan dan
tidak terlepas ia dari membekas pada tubuh, dengan hukum sunnah Allah
Ta'ala. maka seperti demikian juga, ia tidak mcnyia-nyiakan seberat atom
dari kebajikan dan kejahatan. Dan tidak terlepas dari pembekasan pada
penyinaran hati atau penghitamannya dan pada pendckatannya kepada
.Allah atau pada penjauhannya. Maka apabila datang dengan apa yang
mendekatkannya se jengkal serta apa yang menjauhknnnya, maka sesung-
guhnya ia telah kembali kepada apa yang telah ada. Maka tidaklah ada
baginya (keuntungan) dan tidak ada atasnya (kerugian). Dan jikalau ada¬
lah perbuatan itu dari apa yang mendekatkannya dengan dua jengkal dan
yang lain, yang menjauhkannya dengan satu jengkal, niscaya
past! -melebihkan baginya sc jengkal. Dan Nabi saw. bersahda:-

i t u .

l a

a n

s u d a h

E
(At-bi-'is-sayyt-atal-hasanala tamhuhaa).
Artinya: "Ikutkanlah akan kejahatan itu dengan kebaikan. niscaya ke
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baikan itu akan menghapuskannya". (1).
Jadi, adalah ria yang semata-mata i(u akan dihapuskan oleh keikhlasan
yang scmata-mata sesudahnya. Apabila keduanya berkumpul sekalian,
maka tidak boleh tidak, secara tnudah saja bahwa keduanya itu colak-
m e n o l a k .

Disaksikan untuk ini oleh kescpakatan (ijma) ummat. bahwa orang yang
keluar dari rumahnya pergi hajji dan sertanya harta perniagaan, niscaya
shahlah hajjinya dan ia mempcroleh pahala. Dan telah bercampur dengan
yang demikian itu suatu keberuntiingan dari keberuniungan-keberuntungan
diri. Ya, mungkin bahwa dikatakan: bahwa ia diberi pahala atas amalan
hajji, ketika sampainya di Makkah dan harta perniagaannya itu tiada ter-
henti atasnya. Dan yang berkongsi itu adalah sepanjang perjalanan. Dan
tiada pahala padanya, manakala ia mengkasadkan dalam hatinya akan
perniagaan.
Akan tctapi, yang betul bahwa dikatakan: manakala adalah hajji itu peng-
gcrak yang asli dan maksud perniagaan itu adalah seperti pcnolong dan
pengikut, maka tidaklah diri perjalanan itu terlepas dari pahala.
Dan menurut pendapatku, bahwa orang-orang yang pergi pcrang itu tidak
mengetahui pada dirinya, akan perbedaan di antara mcmcrangi orang-
orang kafir, pada pihak yang banyak padanya harta rampasan dan di antara
pihak yang tidak ada rampasan padanya. Dan jauhlah bahwa dikatakan:
bahwa mengetahui akan perbedaan ini mcmbatalkan secara keseiuruhan,
akan pahala perjuangan mereka. Akan tetapi, yang adil bahwa dikatakan;
apabila pembangkit yang asli dan penggerak yang kuat, iaiah: mcninggi-
kan kalimah Allah Ta'ala dan bahwa kcinginan pada harta rampasan itu
atas jalan ikutan. maka tidaklah batal pahala dengan yang demikian. Ya,
tidak sama pahalanya dengan pahala orang yang tidak berpaling hatinya
sekali-kali kepada harta rampasan. Maka kepalingan ini -sudah pasti —
kekurangan.
Jikalau anda mengatakan: bahwa ayat-ayat dan hadits-hadits itu menunjuk-
kan bahwa bercampurnya ria itu membatalkan pahala. Dan searti dengan
ria itu bercampurnya mencari harta rampasan, perniagaan dan keberuntung-
an-keberuntungan yang lain. Diriwayatkan oleh Thawus dan lainnya dari
orang-orang tabi’in, bahwa seorang laki-laki menanyakan Nabi s.a.w. ten-
tang orang yang berbuat-buat kebajikan. Atau laki-laki itu mengatakan: ia
bersedekah, lalu menyukai bahwa ia dipuji dan diberi ganjaran. Maka
Nabi s.a.w. tidak tahu apa yang akan dikatakannya kepada laki-laki itu.
Sehingga turunlah ayat;-

(1) Hadils ini (clah dilerangkan d.ihulu pada "Latihan Jiwa" dan pada "Taubal".
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(Fa man kaana yarjuu liqaa-a rabbihi fal-ya’-mal -'amalan shaa!i-han wa
laa yusy-rik bi-'ibaadati rabbihii ahadan).
Artinya: "Maka siapa yang mengharap akan mcnemiii Tuhannya. niscaya
hcndaklah ia mengerjakan pekcrjaan yang baik dan janganlah mcmpcr
sekutukan dalam menyemhah Tuhannya (pcribadaian) dengan siapa pun".
S. Al-Kahf, ayat 110.
Dan lelah dimaLsudkan pahala dan pujian sekalian. Diriwayaikan Mu'a?
d a r i N a b i s . a . w. b a h w a N a b i s - a . w. b e r s a h d a : -

\ rs \ . \- ^ k j . r ’ -

(Adnar-riyaa-i syirkun).
Artinya; ”Ria yang paling kurang itu syirik”. (I).
A b u H u r a i r a h b e r k a i a : " N a b i s . a . w . b c r s a b d a : -

(Yuqaalu li man asy-raka tii-'amalihi kliiid/-ajrak:i mim-inan -‘amilialahu).
Artinya: 'Dikatakan kcpada oraiig yang mcmpsTsckutukan pada amal-
purhuatannya; ”/\nibiliah pahalamu dan orang yang k;imit kuriakan bagi-
nya". (2).
Diriwayaikan dari 'Ubadah, bahwa Allah ’Az/.a wa Jalla bcrfirmaii:
”AKU Yang Terkaya dari segalu yang kaya, dari perkongsian. Siapa yang
berbuat bagi-KU suaiu pcrbuatan, lalu dipcrsekuiukannya bersama AKU
akan yang lain dari AKU. niscaya AKU siinpan bahagianKU bagi konesi-
K U " .

Diriwayaikan Abu Musa, bahwa seoraiig Arab dcsa datang kepada Rasul-
ullah s.a.w., lain bertanya: "Wahai Rasulullah! Orang yang berperanu
karena kepanasan hati, orang yang berpcrang karciia kcbcranian dan
orang bcrpcrang imluk mdihat tempatnya pacia sabilullah".
Nabi s.a.w. lalu menjawab:-

(Man qaalala li-takuuna kalimatul-laahi hiyal-'iiKaa fa huwa fii sabiilil-
laahi).

(1) Dirawikan Ath-Thabrani ditn AI-HaSim.
(2) Dirawikan Mahmud bin l.ubald.
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Artinya: "Barangsiapa berperang supaya kalimah Allah ifu yang teriinggi.
maka dia itu pada sabilullah". (I).
Umar r.a. berkata: "Kamu mengatakan. bahwa si Anu itu syahid dan
mungkin ia lelah memeniihkan ke dua bclah kcndcraannya dengan dirham
rampasan perang".
Ibnu Mas’ud r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

(Man haajara yab-taghii sy.u-an minad-dun-ya fa luiwa lahu).
Artinya: "Barangsiapa berhijrah yang mcncari sesuatu dari dunia. maka
dia itu bagi sesuatu itu". (2).
Kami mengatakan. bahwa hadits-hadits icrsebul tidaklali bcriawanan de¬
ngan yang telah kami sebuikan itu. Bahkaii yang dimaksud dengan hadits-
hadits lersebut. iaiah orang yang tidak bermaksud dengan yang demikiari.
sclain dunia. seperti sabdanya s.a.w.: "Barangsiapa berhijrah yang men-
cari sesuatu dari dunia. maka dia itu bagi sesuatu itu". yang tersebut ladi
di atas. Adalah yang demikian itu yang lebih mengeras atas cita-citanya.
Dan telah kami sebutkan. bahwa yang demikian itu adalah kcmaksialan
dan pertnusuhan. Tidak bahwa mencari dunia itu haram. akan lelapi inen-
carinya ilengan amal-perbuatan agama itu haram. Karena padanya itu ria
dan mengobahkan ibadah dari tempatnya.
Adapun lafal ke:u;ki<uian, di mana ia diselnitkan, maka itu mullah bagi
pcrsaniaan. Dan telah kami icrangkan, biihwa apabila bersamaan dua
inaksiid. iiiscaya keduanya lawan-melawan. Tidak ada baginya (keman-
lantan) dan tidak ada atasnya (kenielaraian). Maka tidak sayogialah di-
harapkaii ]'ahala padanya
Kcnuidtaii. bahwa iiiamisia jiada kesekutiian iiu selamanva dalam baliaya.
Dia tidak metigeiiihui. manakah di aiitara keduanva urusan itu vang lehih
inengerasi atas maksudnya. Kadang-kadaiig adalah dia itu bahaya atas
d i r i n v a . k ; i r e n a d e m i k i a n l a h A l l a h Ta ‘ ; d a b e r l ' i r n i a n ; -

C P

(ba man kaan;t yarjuu liqaa-a rabbihi fal-ya‘-ma) -’amalan shaali-han wa
laa yusy-rik bi-‘ibr.adali rabbihi ahadaii).
,\rtinya: "Maka .siapa yang nii ngharap akan menenuii Tuhannya, niscaya

/|) A h r n u J J a n ( e U h d l t c ^ . i n ^ k d n t i j h u l i i
<2) [>ir«iv»ikuu U i n N f a n s h u r
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hendaklah ia mengecjakan pekerjaan yang baik dan janganlah memper-
sekutukan dalam menyembah Tuhannya (peribadatan) dengan siapa pun".
S. AI-Kahf, ayat 110. Artinya: ia tidak mengharapkan akan bertemu. seria
kesekutuan (mempersekutukan Tuhan), yang terbaik hal-keadaan ke-
sekutuan itu jatuh-menjatuhkan.
Dan boleh dikatakan pula, bahwa kedudukan ke-syahidan itu tidak akan
diperoleh. selain ikhlas dalam peperangan. Dan jauhlah untuk dikatakan.
bahwa orang yang adalah panggilan keagamaannya, di mana panggilan
itu yang mendorongnya kepada semata-mata peperangan, walau pun tidak
ada rampasan perang dan ia sanggup kepada tnemerangi dua golongan
orang kafir, satu golongan kaya dan yang satu lagi miskin, lalu ia cen-
derung kepada pihak yang kaya, untuk meninggikan kalimah Allah dan
untuk harta rampasan, bahwa tiada sekali-kali baginya pahala di atas pe-
perangannya itu. Kita berlindung dengan Allah, bahwa adalah urusan itu
seperti yang demikian. Bahwa itu kesempitan pada agama dan tempat-
inasuknya ke-putus-asa-an kepada kaum muslimin. Karena seperti per-
campuran yang mengikuti ini, tidaklah sekali-kali tericpas insan daripada-
nya, selain jarang sekali. Maka adalah pembekasan ini pada pengurangan
pahala. Adapun bahwa adalah yang demikian itu pada membatalkan pa-
hala, maka tidaklah yang demikian.
Benar, bahwa manusia pada yang demikian itu di atas bahaya besar.
Karena kadang-kadang ia menyangka, bahwa pembangkit yang lerkual,
iaiah: maksud at-taqarrub (mendekatkan dirt) kepada Allah. Dan adalah
yang lebih mengeraskan atas rahasia (isi hatinya), iaiah: keberuniungan
jiwa. Dan yang demikian itu termasuk yang tersembunyi, yang penghabis-
an tersembunyi. Maka pahala itu tidak berhasil, selain dengan ke-ikhlas-
an. Dan ke-ikhlas-an itu sedikitlah hamba meyakininya dari dirinya, walau
pun ia bersangatan pada menjaganya.
Maka karena demikianlah. sayogianya bahwa adalah dia selamanya se-
sudah sempurna kesungguhan usaha itu. dalam keraguan di antara ter-
tolak dan dilerima, dalam keadaan takut bahwa ada pada ibadahnya itu
bahaya, yang bencananya adalah lebih banyak dari pahalanya.
Bcgitulah adanya orang-orang yang takut dari orang-orang yang mem-
punyai mata hati. Dan begitulah sayogianya bahwa ada setiap orang yang
mempunyai mata-hat i . Karena demikianlah Sufyan r.a. berkata: "Aku
tidak menghitung dengan apa yang terang dari amaiku".
Abdul-’aziz bin Abi Rawwad berkata: "Aku benetangga dengan Rumah
ini (Baitullah) enampuluh tahun. Dan aku mengerjakan hajji enampuluh
kali hajji. Maka aku tidak masuk pada suatu pun dari amal-perbuatan
bagi Allah, melainkan aku memperhitungkan diri, Maka aku dapati,
bahwa bahagian setan itu lebih sempurna dari bahagian Allah. Mudah-
mudahan tidaklah bagiku (kemanfaatan) dan tidaklah atasku (kemelarat-
an). Dan bersamaan dengan ini. maka tiada sayogialah bahwa amal itu
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ditinggalkan, ketika takut bahaya dan ria. Bahwa yang demikian ilu ke-
sudahan keinginan setan daripadanya. Karena yang dimaksudkan, bahwa
tidaklah hilang keikhlasan. Dan manakala dilinggalkan amal. maka tclah
disia-siakan amal dan keikhlasan semuanya.
Diceritcrakan, bahwa sebahagian orang-orang fakir adalah melayani Abu
Sa’id Al-Kharraz dan ia bekerja dengan secant riiigan pada segala pc-
kerjaannya. Maka pada suatu hari. Abu Sa'id memperkatakan tcniatig
ke-ikhlas-an, yang ia maksudkan ke-ikhlas-an segala gcrak. Maka orang
fakir tersebut mencari akan halinya pada sctiap gerak dan menuntutkan-
nya dengan ke-ikhlas-an. Maka sukarlah kepadanya memenuhi segala
hajat-keperluan dan Syaikh Abu Sa'id mera.sa mclarat dengan yang demi¬
kian. Lalu beliau menanyakan orang fakir itu tentang unisannya. Maka
orang fakir tersebut menerangkan dengan tuntutannya kepada dirinya
dengan hakikat keikhlasan. Dan ia lemah dari yang demikian pada ke-
banyakan amal-perbuatannya. I.alu dilinggalkannya.
Abu Sa'id lalu menjawab: "Jangan engkau berbuat! Karena keikhlasan
itu lidak akan memutuskan rnuamalah. Maka rajinlah kepada amal dan
bersiingguh-sungguhlah pada menghasilkan keikhlasan. Maka lidak aku
katakan kepada engkau: "Tinggalkan amal! Sesungguhnya aku katakan
kepada engkau: "Ikhlaskanlah amal itu! Al-Fadlil berkata: "Mcninggalkan
amal-pcrbuatan dengan sebab makhluk itu ita. Dan mengerjakannya ka¬
rena makhluk itu syirik".

B A B K E T I G A : tentang bencir, ketilumaannya dan hakikainyn

K l i U T A M A A N B E N A R .

A l l a h Ta ' a l a b e r fi i m a n : -

XY ^ - 4 -

(Rijaa-lun shadaquu maa-'aahadul-laaha -'alaihi).
Arlinya: "Ada orang-orang yang menepati apa yang lelah dijanjikannya
kepada Allah’’. S. Al-Ahzab, ayat 23.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

yyiy'» y y » y

y\,. ^ ^
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(In-nash-shid-qa yahdii i]al-birri wal-birra yahdii ilal-jannati wa in-nar-
rajula la- yash-duqu hattaa yuktaba -’indal-Iaahi shiddii-qan. wa in-nal-
kadziba yahdii iial-fujuuri wal-fujuura yahdii ilan-naari wa in-nar-rajula la-
yakzibu hattaa yuktaba -'indal-Iaahi kadz-dzaaban).
Artinya; "Bahwa benar (bersifat dengan sifat benar) itu menunjukkan
kepada kebajikan. Dan kebajikan itu menunjukkan kepada sorga. Bahwa
orang itu sesungguhnya benar, sehingga ia dituliskan pada sisi Allah:
orang yang benar (shiddiq). Bahwa dusta itu menunjukkan kepada ke-
zaliman. Dan kezaliman itu menunjukkan kepada neraka. Bahwa orang
itu sesungguhnya dusta, sehingga ia dituliskan pada sisi Allah; orang yang
dusta (kadz-dzab)”. (1).
Mencukupilah pada keutamaan benar itu, bahwa orang yang benar itu
dirindukan orang. Allah Ta'ala menyifatkan nabi-nabi dalam pembentang-
an pujian dan sanjungan. IA berfirman:-

y 1

5\

(Wadz-kur fil-kitaabi ibraa-hiima, in-nahuu kaana shid-diiqan nabiy-yan).
Artinya: "Dan ingatlah (riwayat) Ibrahim di dalam Kitab; sesungguhnya
dia adalah seorang yang sangat benar (lurus) dan seorang nabi”. S. Mar¬
yam, ayal 41.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

(Wadz-kur fil-kitaabi ismaa-’iiia, in-nahuu kaana shaa-diqal-wa'-di wa
kaapa rasuulan nabiy-yan).
Artinya: ”Dan ingatlah (riwayat) Ismail di dalam Kitab, sesungguhnya dia
adalah seorang yang benar (memenuhi) janji dan adalah dia juga seorang
rasul dan seorang nabi”. S. Maryam, ayat 54.
D a n A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

O T

(Wadz-kur fil-kitaabi idriisa, in-nahuu kaana shid-diiqan nabiy-yan),
Artinya; ’’Dan ingatlah (riwayat) Idris di dalam Kitab, sesungguhnya dia
adalah seorang yang sangat benar dan seorang nabi”. S. Maryam, ayat
5 6 .

(I) Hadits ini munafaq'aiaih (disepakati) Ai-Bukhari dan Muslim daii Ibnu Mas-'ud.
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Ibnu Abbas berkata: '’Empat perkara. siapa yang ada padanya empat
pcrkara itu, maka dia itu berunlung. yailu: benar, matu. bagus akhlak
dan syukur".
Basyar bin Al-Harts berkata: "Barangsiapa bermu'amaiah dcngan Allah,
dengan benar. niscaya ia merasa liar haii dari manusia".
Abu Abdillah Ar-Ramli berkata: "Aku melihat dalam tidur (berniimpi)
akan Mansliur Ad-Dainuri. Lalu aku bertanya kepadanya: "Apakah yang
diperbuat oleh Allah dengan engkau?"
Manshur Ad-Dainuri menjawab: "IA mcngampunkan aku. mcngasihani
aku dan memberikan kepadaku. apa yang tidak aku angan-angankan".
Maka aku bertanya kepadanya: "Yang tcrbaik dari apa yang dihadapkan
hamba kepada Allah itu apa?”
Beliau menjawab: "Benar dan yang tcrkcji dari apa yang dihadapkannya.
i a i a h : d u s i a " .

Abu Sulaiman berkata: "Jadikanlah benar itu pisau engkau dan kebvnaran
itu pedang engkau. Dan Allah Ta'ala tujuan tuntutan engkau".
Seorang laki-laki bertanya kepada seorang ahli hikmah (filosuf): "Aku
t i d a k m e l i h a t b e n a r i t u " .

Ahli hikmah tadi menjawab: "Jikalau engkau itu orang yang benar, nis¬
caya engkau kenal akan orang-orang yang benar".
Dari Muhammad bin Ali Al-Kattani. yang mengatakan; "Kami dapaii
agama Allah Ta’ala itu terbina di atas tiga sendi, yaitu: di atas kebcnaran.
benar (tidak dusta) dan keadilan. Maka kebcnaran itu di atas segala ang-
gota badan. Keadilan itu di atas hati. Dan benar (tidak dusta) itu di atas
akal'pikiran".
Ats-Tsuri mengatakan tentang firman Allah Ta’ala:-

1

1 . -

(Wa yaumal-qi-yaamati taral-ladziina kadzabuu -’alal-laahi wujuu-huhum
muswaddatun).

Artinya: "Pada hari kiamat itu, engkau lihat orang-orang yang betkain
dusta tentang Allah itu, hilam niuka'nya". S, Az-Zumar, ayat 60, bahwa
m e r e k a i t u m e n d a k w a k a n m e n c i n t a i A l l a h Ta ’ . i l a . D a n t i d a k l a h m c r e k a

itu orang-orang yang benar dengan kecintaan itu.
Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Dawud a.s.: "Hai Dawnd! Ba-
rangsiapa membenarkan Aku pada batinnya, niscaya .Aku mcmbenarkati
dia di sisi makhluk pada zahirnya".
Seorang laki-laki berteriak pada majelis Asy-Syibli dan melemparkaii diri-
nya dalam sungai Dajlah. Lalu Asy-Syibli berkata: "Jikalau laki-laki itu
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orang yang benar, maka Allah Ta’ala melepaskannya dari bahaya, se-
bagaimana lA melepaskan Musa a.s. Dan jikalau ia orang yang dusta.
maka Allah Ta’ala menenggelamkannya, sebagaimana lA meoenggelam-
k a n F i r - ’ u n ”

Sebahagian mereka berkata; "Telah ijma’ (sepakat) fuqaha (para ahli
fikih) dan ulama atas tiga perkara. Bahwa apabila shah yang tiga perkara
itu. maka padanya kelepasan. Dan (iada sempurna sebahagian daripada-
nya, selain dengan sebahagian yang lain. Tiga perkara tersebut. yaitu;
Islam yang mumi dari bid’ah dan hawa-nafsu, benar karena Allah Ta’ala
pada segala amal-perbuatan dan baik makanan”.
Wahab bui Munabbah berkata; "Aku dapati pada sampu! kitab At-Taurat,
duapuluh dua huruf (kalimat), di mana orang-orang shalih kaum Bani
Israi! (Yahudi) berkumpul, lalu membacakan dan mempelajarinya. Kalimat-
kalimat itu, ialah; tiada gudang yang lebih bermanfaat dari ilmu, tiada
harta yang lebih beruntung dari sifat tidak lekas marah (hilm), tiada per-
hitungan yang lebih rendah dari marah, tiada teman yang lebih menghiasi
dari amal, tiada kawan yang lebih memalukan dari bodoh, tiada kemulia-
an yang lebih mulia dari taqwa, tiada kemurahan yang lebih sempurna
dari meninggalkan hawa-nafsu, tiada amal yang lebih utama dari fikir,
tiada kebaikan yang lebih ringgi dari sabar, tiada kejahatan yang lebih
keji dari sombong. tiada obat yang lebih lunak dari kasih-sayang, tiada
penyakit yang lebih menyakitkan dari lemah pikiran, tiada utusan yang
lebih adil dari kebenaran, tiada dalil yang lebih menasehatkan dari benar,
tiada kemiskinan yang lebih hina dari rakus, tiada kekayaan yang lebih
mencelakakan dari mengumpulkan harta, tiada hidup yang lebih baik dari
sehat, tiada kehidupan yang paling tenteram dari menjaga diri, tiada
ibadah yang lebih baik dari khusyu', tiada zuhud yang lebih berkebajikan
dari qana’ah (merasa cukup dengan yang ada), tiada pengawal yang lebih
memelihara dari diam dan tiada barang yang jauh (ghaib) yang lebih
d e k a t d a r i m a t i ” .

Muhammad bin Sa’id Al-Maruzi berkata: ’’Apabila engkau mencari Allah
dengan benar, niscaya Allah Ta’ala mendatangkan kepada engkau cermin
di tangan engkau. Sehlngga engkau melihat setiap sesuatu dari keajaiban
d u n i a d a n a k h i r a t ” .

Abubakar Al-Warraq berkata: ’’Peliharalah benar (sifat benar) pada apa,
yang di antara engkau dan Allah Ta’ala dan kasih-sayang pada apa, yang
di antara engkau dan makhluk”.
Ditanyakan orang kepada Zin-Nun Al-Mishri; ’’Adakah bagi hamba itu
jalan pada perbaikan segala urusannya?”
L a l u Z i n - N u n b e r m a d a h : -

K e k a l l a h k i t a d a r i d o s a k e h e r a n a n ,

Kita mencari kebenaran yang kepadanya ada jalan.
Panggilan hawa-nafsu kepada kita meringankan.
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menyalahi hawa-nafsu kepada kita itu mcmberatkan.
Oitanyakan orang kepada Sahal: "Apakah asalnya urusan ini. yang kita
padanya?”
Sahal menjawab: "Benar, bcrmurah hati dan berani”.
Lalu dikatakan lagi oleh penanya itu: ’’Tambahkan lagi kepada kami!"
Maka Sahal menjawab; "Taqwa, malu dan baik makanan”.
Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi s.a.w, ditanyakan tentang kesempurna-
an, maka beliau menjawab:-

3̂ ' <_\3s .

{Qaulul-haqqi wal-’amalu bish-shidqi).
Artinya; "Perkataan kebenaran dan perbuatan dengan benar". (1).
Dari Al-Junaid tentang firman Allah Ta’ala:-

A

(Li-yas-alash-shaadi-qiina -’an shid-qihim).
Artinya: ’’Karena Allah hendak menanyakan kepada orang-orang yang
benar tentang kebenaran mereka”. S. Al-Ahzab, ayat 8, maka Al-Junaid
berkala: ’’Allah bertanya kepada orang-orang yang benar pada diri me¬
reka, dari benarnya mereka pada sisi Tuhan mereka”.
Dan ini adalah urusan di atas bahaya.

PENJELASAN: hakikat benar, makna dan lingkai-lingkalnya.

Ketahuilah kiranya, bahwa lafal "benar” (ash-shidq) itu dipakai pada
enam makna: benar pada perkataan, benar pada niat dan kehendak, benar
pada cita-cita yang telah diputuskan (al-’azm), benar pada menepati de¬
ngan al-’azm, benar pada amal dan benar pada ke-tahkik-an tingkai ke-
dudukan-kedudukan agama semuanya. Maka siapa yang bersifat dengan
benar pada semua yang dcmikian itu, niscaya dia itu orang yang sangat
benar (sangat lurus). Karena dia itu bersangatan pada benar. Kemudian,
mereka juga di atas beberapa tingkat. Maka siapa yang ada baginya ke-
beruntungan pada sifat benar, mengenai sesuatu dari jumlah itu, niscaya
dia itu orang yang benar, dengan dikaitkan kepada apa, yang padanya
kebenarannya.
Sifat benar yang pertama, ialah: benar lisan. Dan yang demikian itu tidak
ada, selain pada berita-berita atau pada apa, yang mengandungkan berita-
berita dan memperingatinya. Dan berita itu, adakalanya menyangkut de¬
ngan yang lalu atau dengan yang akan datang. Padanya masuk penepatan

(1) Menurut Al-traqi, ia tidak menjumpai hadits ini dengan lafal lersebui.
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janji dan penyalahannya. Dan haklah di atas setiap hamba bahwa menjaga
iafal-lafalnya. Maka ia tidak berkata-kata, selain dengan benar. Dan ini
adalah yang tennasyhur dari segala macam benar dan yang lebih menop-
jol. Maka siapa yang memelihara lidahnya dari berita-berita pada segala
sesuatu, di atas kebalikan apa adanya, niscaya dia itu orang yang benar.
Akan tetapi, bagi benar ini mempunyai dua kesempumaan:-
Pertama: menjaga dari sindiran-sindiran. Dikatakan: pada sindiran-sin-
diran itu jalan kepada dusta. Dan yang demikian itu. karena rintangan-
rintangan tersebut tegak pada tempat tegaknya dusta. Karena yang di-
takutkan dari dusta, iaiah; pemahaman sesuatu di balik apa yang ada pada
dirinya. Kecuali, bahwa yang demikian itu sebahagian dari apa. yang di-
singgung oleh hajat-keperluan dan dikehendaki oleh kemuslihatan pada
sebahagian hal-keadaan, pada mengajarkan anak-anak dan wanita dan
yang berlaku sebagai perlakuan bagi mereka, pada menjaga dari kezalim-
an. pada memerangi musuh dan menjaga dari pengiihatan mereka kepada
rahasia-rahasia kerajaan (negara). Maka siapa yang memerlukan kepada
sesuatu dari yang demikian, maka benarnya padanya itu. iaiah, bahwa
adalah penuturannya padanya itu karena Allah, pada apa yang disuruh
oleh kebenaran dan dikehendaki oleh agama padanya. Maka apabila ia
menuturkan dengan yang demikian. maka dia itu orang yang benar, walau
pun perkataannya itu dipahami bukan yang sebenarnya. Karena benar itu,
iaiah apa yang dikehendaki bagi dirinya. Bahkan bagi penunjukan kepada
kebenaran dan pengajakan kepadanya. Maka (idak dipandang karena
rupanya, akan tetapi kepada maknanya.
Benar pada tempat yang seperti ini. sayogialah bahwa dikenrbalikan ke¬
pada sindiran-sindiran. akan apa yang diperoleh jalan kepadanya. Adalah
Rasuiullah s.a.w. apabila menuju kepada perjalanan, beliau menyem-
bunvikan diri dengan orang lain. Dan yang demikian itu. supaya tidak
sampai kabar kepada musuh. Lalu beliau itu dimaksudkan. Dan tidaklah
ini termasuk dusta sedikit pun. Rasuiullah s.a.w. bersabda:-

V e

ash-laha bainais-naini fa qaala khairan au(Laisa bi-kadz-dzaabin man
anmaa khairan).

Arlinya: 'Tidaklah pendusta orang yang
orang. lalu mengatakan: kebajikan atau menambah kebajikan". (1),

mendamaikan di antara dua

(1) Disepakati Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Kaab bin Malik.
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Diberi kebebasan pada mcnuUirkan yang bersesuaian dengan kemuslihat-
an. pada liga tcmpav. orang yang mendamaikan di antara dua
yang mempunyai dua isteri dan orang yang berada pada kepenlingan-ke-
pemingan peperangan. Dan bcnar di sini bcrkisar kepada niat. Maka tidak
dijaga padanya, selain bcnarnya niat dan kehcndak kcbajikan. Maka
manakala telah shah maksudnya. ttlah benar niatnya dan menjurus ke¬
pada kebajikan kehendaknya, niscaya jadilah dia orang yang benar dan
sangat benar, bagaimanapun ada lafal (kata-kata) nya.
Kcmudian. penyindiran padanya adalah iebih utama. Dan jalannya. iaiah
apa yang diceriterakan dari scbahagian mctcka. bahwa ia dicari oleh se-
bahagian orang-orang zalim dan ia berada di nimahnya. Lalu ia mcnga-
lakan kepada isterinya; ’Gariskanlah dengan anak jarimu akan sualu ling-
karan. Dan letakkanlah anak jari itu di atas lingkaran ladi dan kaiakan-
lah: "Tidak ada dia di sini".

Dengan yang demikian itu ia menjaga dari dusia dan menolak orang zalim
dari dirinya. Maka adalah perkaiaannya itu benar dan niemberi pengertian
kepada orang zalim, bahwa dia tidak ada di riimah,

Maka kesempurnaan pcriama pada lafal. iaiah, bahwa ia menjaea dari
kelcgasan lafal dan juga dari sindiran-.sindiran, kccuali ketika darurat.
Dan kesempurnaan kedua. iaiah, bahwa ia menjaga nmknu benar pada
iafal-lafalnya. yang ia bcT-munajah dengan lafal-lafal itu akan Tuhannva.
seperti katanya: Akii hadapktm wajahku kepada Yang Menciptakan langit
dan burnt''. Maka hatinya jikalau ada berpaling dari Allah Ta'ala. yang
sibuk dengan angan-angan dunia dan nafsu-syahwatnya. niscaya dia itu
d u s t a .

Dan seperti iicapannya; "Akan Engkau yang aku semhah". Dan ucapan-
nya: "Aku hamba Allah". Maka apabila ia tidak bersifal dengan hakikai
perhambaan dan ada baginya carian yang lain, selain Allah, niscaya lidak-
lah perkataannya itu benar. Dan jikalau ia diiuniui pada hari kiWat de¬
ngan benarnya pada ucapannya: "Aku hamba Allah", niscaya ia lemah
daripada membuktikannya. Bahwa jikalau adalah dia itu hamba bagi diri¬
nya atau hamba bagi dunia atau hamba bagi nafsu-syahwatnya.
tidak adalah dia itu orang yang benar pada perkataannya.
Setiap apa yang lerikatlah hamba dengannya itu. maka dia itu harfiba
(budak)nya. Sebagaimana I.sa a.s. berkata: "Hai budak-budak dunia!"
Dan Nabi kita s.a.w, bensabda;-

o rang . o rang

m s c a v a

^ 9 y

(Ta-’isa -’abdul-diinaa-ri, ta-’Lsa -‘abdud-dirhami wa
'abdul-khamii-shati).

- ’ a b d u l - h u l l a t i w a
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Artinya: "Binasalah budak dinar, binasalah budak dirham, budak pakaian
baru dan budak pakaian hiiam”. (1).
Dinamakan setiap orang yang terikat hatinya dengan sesuatu, budaknya
sesuatu itu. Sesungguhnya hamba yang scbenarnya bagi Allah 'Azza wa
Jaila, ialah orang yang memerdekakan dirinya pertama-tama dari selain
Allah Ta’ala. Maka jadilab dia orang mecdeka muilak. Maka apabila men-
dahuluilah kemerdekaan ini, niscaya jadiiah hati itu kosong dari yang lain.
Lalu bertempatlah padanya kehambaan bagi Allah. Maka kehambaan itu
menyibukkannya dengan Allah dan dengan kecintaan kepadaNya. Meng-
ikatkan batiniyah dan zahiriyahnya dengan mentha'atiNya. Maka liadalah
baginya kehendak. selain Allah Ta'ala. Kemudian melewati ini kepada
maqam (tingkat) yang lain, yang lebih bersinar daripadanya. yang dinama-
kan; merdeka. Yaitu, bahwa ia merdcka pula dari kchendaknya kepada
Allah, dari segi dia. Akan tctapi. ia menisa aikup (al-qana'ali) dengan
apa yang dikehendaki olch A|lah baginya. dari pendekatan atau penjauh-

Maka lenyaplah kchendaknya daiam ke kehendak Allah Ta'ala.
Inilah hamba yang merdeka dari selain Allah, maka jadiiah ia orang mer¬
deka. Kemudian ia kembali dan ia merdeka dari dirinya sendiri. lalu jadi¬
iah ia orang yang merdeka. Jadiiah ia orang yang tiada bagi dirinya. yang
ada bagi Pcnghulunya dan Tuannya. Jikalau Tuannya itu menggerakkan-

niscaya ia bergerak. Jikalau Tuannya itu mendiamkannya. niscaya ia

a n .

n y a .

diam. Jikalau Tuannya mencobakannya, niscaya ia ridla. Tiada lagi pada¬
nya kelapangan bagi mencari, menuntut dan mempersoalkan. Akan iciapi.
dia itu di hadapan Allah, seperti mayat di hadapan yang memandikannya.
Dan inilah kesudahan benar pada kehambaan bagi Allah Ta'ala. Maka
hamba yang sebenarnya. ialah yang adanya (wujudnya) bagi Tuannya.
lidak bagi dirinya. Dan inilah darajal orang-orang shiddiq (orang yang
sangai benar).
Adapun merdeka dari selain Allah, maka itu darajal orang-orang yang
benar. Dan sesudahnya ber-tahkik-iah kehambaan bagi Allah Ta'ala. Dan
apa yang sebelum ini. maka tidak mustahaklah yang punya sifat yang dc-
mikian, bahwa dinamakan: orang yang benar (simadiq) dan orang yang
sangat benar (shiddiq).
Maka inilah dia itu makna benar pada perkuiaan.'

Benar yang kedua: ialah: pada niat dan kehendak. Dan kembali yang de-
mikian itu kepada ke-ikhlas-an. Yaitu. bahwa lidak ada baginya pembang-
kit pada segala gerak dan diam. selain Allah Ta'ala. Maka jikalau dicam-
piiri oleh campuran dari keberuntungan-keberuntungan diri. niscaya baial-
lah benarnya niat. Dan yang punya sifat yang demikian. boleh ia dinama¬
kan: orang yang dusta, sebagaimana kami riwayatkan pada kcutamaan

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
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ikhlas dari hadits yang dirawikan Abu Hurairah lentang tiga hal, keiika
ditanyakan orang yang berilmu (orang alim); "Apa yang engkau kerjakan
pada apa yang engkau ketahui?”
Orang alim itu laid menjawab: "Aku kerjakan demikian-demikian”.
Maka Allah Ta’ala berfirman: "Dusta engkau! Akan tctapi, engkau ke-
hendaki, bahwa dikatakan orang: "Si Anu itu orang alim". Maka sesung-
guhnya Allah Ta’ala tidak mendustakannya dan lidak berfirman. bahwa
dia ilu tidak berbuat. Akan tetapi, lA mendustakannya pada kehendak
dan niatnya. (1).
Sebahagian mereka mengatakan; "Benar itu sliahnya lauhid pada mak-
sud”. Scperli demikianlah firman Allah Ta’ala:-

3:̂
(Wal-iaahu yasy-hadu innal-munaafiqiina la kaadzibuuna).
Artinya: "Dan Allah mengakui. bahwa scsungguhnya orang-orang muna-
fiq itu dusta". S. Al-Munafiqun. ayai 1.
Mereka itu mengatakan; "Bahwa engkau Rasul Allah". Dan ini benar.
Akan tctapi. Allah mendustakan mereka. tidak dari segi tuturan lisan.
tetapi dari segi yang tersembunyi dalam haii (diamirul-qalb). Dan adalah
pendustaan itu menjalar kepada berita. Dan perkataan tersebut mengan-
dung pengkhabaran dengan karinah keadaan. Karena yang punya sifat itu
melahirkan dari dirinya. bahwa ia beriktikad apa yang dikatakannya.
Maka ia mendustakan pada pen-dalil-annya dengan karinah keadaan. alas
apa yang dalam hatinya. Maka ia berdusta pada yang demikian dan ia
tidak dusta pada apa, yang dilafalkannya. Maka kembalilah salah satu
makna henar kepada kemurnian niat, yaiiii: ikhlas. Maka setiap orang
yang benar. tak boleh tidak, bahwa dia itu orang yang ikhlas.
Benar yang keiiga, iaiah: benarnya al-'azam (ciia-ciia leitip yang telah di-
puiu.skan). Bahwa manusia kadang-kadang mendahulukan al-’azam atas
amal-perbualaii. Maka ia mengatakan pada dirinya: "Jikalau Allah meng-
anugerahkan aku rezeki harta, niscaya aku sedekahkan semuanya atau
sebahagiannya. Atau jikalau aku bertemu dengan musuh pada jalan Allah
Ta’ala, niscaya aku berperang. Dan aku tidak perduli. bahwa aku ter-
bunuh. Dan jikalau Allah Ta’ala menganugcrahkan aku wilayah (daerah
pemerintahan). nuscaya aku berlaku adil padanya. Dan aku tidak berbuat
maksiat kepada Allah Ta’ala dengan kezaliman dan kcccnderungan ke¬
pada makhluk".
Maka al-’azam ini kadang-kadang dijumpainya pada dirinya, Yaitu: al-
’azam yang diyakini dan yang benar. Kadang-kadang adalah pada al-’azam-

(I) Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan idah diierangkan dahulu.
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nya itu semacam kecenderungan, keragu-raguan dan kelemahan, yang
melawankan benar pada al-’azam. Maka adalah benar di sini ibarat dari
kesempumaan dan kekuatan. Sebagaimana dikatakan: ”Si Anu mem-
punyai nafsu-syahwat yang benar’’. Dan dikatakan, bahwa orarrg sakit ini.
nafsu-syahwatnya itu yang dusta, manakala lidaklah nafsu-syahwatnya itu
dari sebab yang positif, yang kuat. Atau ada nafsu-syahwatnya itu yang
lemah. Kadang-kadang benar itu disebutkan secara mutlak. Dan dimaksud-
kan akan makna ini. Orang yang benar (ash-shadiq) dan orang yang --
ngat benar (ash-shiddiq), yaitu: yang berbetulan al-’azamnya pada semua
kebajikan dengan kekuatan yang sempurna. Tidak ada padanya kecen¬
derungan. kelemahan dan keragu-raguan. Akan tetapi. dirinya selamanya
bermurah dengan al-’azam, yang betul-betul, yang yakin atas segaia ke-
bajikan. Dan itu adalah sebagaimana dikatakan Umar r.a.: ’’Bahwa aku
maju, lalu leherku dipukul itu lebih aku sukai daripada bahwa menjadi
amir (kepala pemerintahah) atas suatu kaum, yang dalam kalangan me-
reka itu ada Abubakar r.a.”.
Bahwa Umar r.a. memperoleh dari dirinya akan al-’azam yang diyakini
dan kesukaan yang benar. bahwa ia tidak mau menjadi amir, serta adanya
Abubakar r.a. Dan ia kuatkan yang demiktan, dengan apa yang disebut-

s a -

kannya dari pembunuhan.
Tingkat orang-orang shiddiq pada cita-cita yang tetap itu berbeda. Kadang-
kadang ia berbetulan dengan al-’azam dan tidak berkesudahan sampai
kepada diridlainya dengan ia terbunuh padanya. Akan tetapi. apabila la
membiarkan pendapatnya. niscaya ia tidak tampil. Dan jikalau disebutkan
baginya hadits peperangan, niscaya tidak runtuh al-'azamnya. Bahkan da¬
lam kalangan orang-orang yang benar dan orang-orang yang beriman itu
ada orang, yang jikalau disuruh pilih di antara ia terbunuh atau Abubakar

adalah hidupnya lebih disukainya dari hidupnya Abubakarr. a . , n i s c a y a

Ash-Shiddiq. , . .

Benar yang keempat: ialah pada menepatinya al-’azam. Bahwa din itu
kadang-kadang bermurah dengan al-’azam dalam seketika. Karena tiada
kesulitan pada janji dan al-’azam. Dan belanya padanya ringan. Maka
apabila telah benarlah segaia hakikat kebenaran. telah berhasillah ke-

dan berkobarlah nafsu-syahwat. niscaya tertepaslah ikatan al-
’azam. Dan menanglah nafsu-syahwat. Dan tidak bersesuaianlah penepat-
an dengan al-’azam. Dan ini berlawanan dengan benar padanya. Dan ka¬
r e n a

t e k u n a n

demikianlah. Allah Ta’ala berfirman:
o ^

^ o ' ? ! . )

(Rijaalun shadaquu maa
Artinya: ’’Ada beberapa orang yang menepati apa yang telah dijanjikan
nya kepada Allah”. S, A!-Ahzab, ayat 23.

-’aahadul-laaha -’alaihi).
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Diriwayatkan dari Anas, bahwa pamannya Anas bin An-Nadlar tidaklah
syahid pada perang Badar serta Rasulullah s.a.w, Maka sukarlah yang
demikian atas hatinya dan berkata: "Pe/mulaan tempat ke-syahid-an yang
disaksikan oleh Rasulullah s.a.w. aku tidak hadir padanya. Demi Allah,
jikalau Allah memperlihatkan kepadaku tempat ke-syahid-an bersama
Rasulullah s.a.w. sesungguhnya Allah melihat akan apa yang aku per-
b u a t " .

Anas meneruskan riwayatnya: "Anas bin An-Nadlar lalu menyaksikan
perang Uhud pada tahun depannya. L^u ia disambut oleh Sa'ad bin
Ma’adz. Maka Anas bin An-Nadlar berianya: ”Hai Abu Umar (panggilan
kuniah Sa’ad bin Ma'adz)! Mau ke mana?”
Sa’ad bin Ma’adz yang dipanggilkan dengan Abu Umar itu menjawab:
Aduhai bau sorga! Aku mendapati bftunya, tiada seorang pun yang

l a i n ” .

Sa’ad bin Ma’adz lalu berperang, sehingga ia tewas. Maka terdapat pada
tubuhnya lebih delapanpuluh bekasan, di amara lemparan panah, pukul
dan tusukan. Lalu berkatalah saudara

a n

perempuannya Bintun-Nadlar:
"Tiada aku mengenal lagi saudaraku, selain dengan pakaiannya". Maka
turunlah ayat tadi, ayat 23, S. Al-Ahzab. yaitu: "Rijaalun shadaq
'aahaduMaaha -’alaihi” yang tersebui di atas. (I).
Rasulullah s.a.w. berdiri dekat Mash-’ab bin Umair. Dan ia telah gugur
pada hari perang Uhud, sebagai orang syahid. Adalah ia pemegang ben-
dera Rasulullah s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. membaca ayat;-

u u m a a -

\-d «XA .J -'.y - -

(Rijaa-lun shadaquu maa-’aahadul-laaha-'alaihi, fa
nahbahu wa minhum man yan-tadhiru).
Artinya; "Ada beberapa orang vang mencpali apa yang telah dijanjikan-
nya kepada Allah, di antaranya ada yang telah mati .syahid dan di aniara-
nya ada pula yang sedang menanti-nanii’’. S. Al-Ahzab, ayat 23. (2).
Fudlalah bin ’Ubaid berkata; ’’Aku mendengar Umar bin A!-Khattab
mengatakan: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Orang syahid
itu empat macam: seorang mukmin yang baik imannya. bertemu dengan
musuh. lalu ia membenarkan Allah. Sehingga ia tewas. Maka orang itu-
lah, yang ditinggikan oleh manusia akan mata mereka kepadanya pada
hari kiamat: beginiV’

minhum man qadlaa

r . a .

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Anas, hadits baik dan shahih.
(2) Dirawikan Abu Na'im dari Ubaid bin Umair, hadils mursal.
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la mengangkatkan kepaianya, sehingga jatuhlah kopiahnya. Perawi
ngatakan; ”Aku tidak tahu, kopiah Umar atau kopiah Rasulullah s.a.w.’’.
Sambungan hadits tadi: "Seorang yang baik imannya. Apabila ia bertemu
dengan musuh. maka seakan-akan mukanya dipukul dengan duri pohon
kayu alh-thalhi (nama semacam pohon kayu yang berduri), yang datang
kepadanya anak panah yang jatuh. Lalu membunuhnya. Maka dia itu
pada darajat yang kedua. Seorang mukmin yang mencampurkan amal
shalih dan yang lain, yang jahat. Ia bertemu dengan musuh. Maka ia
membenarkan Allah. Sehingga ia tewas. Maka yang demikian iiu pada
darajat yang ketiga. Dan seorang yang royal atas dirinya. yang bertemu
dengan musuh. Maka ia membenarkan Allah, sehingga ia tewas. Maka
yang demikian itu pada darajat yang keempat”. (1).
Mujahid berkata: ”Dua orang laki-laki yang keluar kcpada manusia ramai
yang duduk. Lalu keduanya mengatakan; "Jikalau Allah mcnganugerah-
kan rezeki harta kepada kita. sesungguhnya kita akan bersedekah”.
Lalu mereka itu kikir dengan harta itu. Maka turunlah ayat:-

\ y o

r a e -

w ^ o ^ *
! >

)

VO 'ri'' - -

(Wa minhum man -’aahadal-laaha la-in -aataa-naa min fadl-lihi la nash-
shad-daqanna wa la-kuunan-na minash-shaa-lihiina).
Artinya: "Dan di antara mereka ada yang lelah menjanjikan kepada Al¬
l a h :

Demi, jika Allah memberikan kurniaNya kepada kami, sesungguhnya
kami akan bersedekah dan kami akan termasuk orang yang baik-baik".
S. At-Taubah, ayat 75.
Sebahagian mereka berkata: "Sesungguhnya itu sesuatu yang diniatkan
mereka paaa dirinya, yang tidak diperkatakannya. Lalu ia membacakan:-

!y \ / \ ’

p

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Umar bin AI-Khattab, hadiu baik (hasan)
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(Wa minhum man -'aahadal-laaha ia-in aataa-naa min fadl-lihi la-nash-
shad-daqanna wa la -nakuunan-na minash-shaalihiina. Fa lammaa aataa-
hum min fadl-lihi bakhi-luu bihi wa tawal-lau wa hum mu'-ridluuna. Fa

a’-qabahum nifaa-qan fii quluu-bihim ilaa yaumi yaiqau-nahu bi maa akh-
lafui-laaha maa wa-’aduuhu wa bi maa kaanuu yak-dzibuuna).
Artinya: "Dan di antara mereka ada yang tclah menjanjikan kepada
Allah: Demi, jika Allah memberikan kurniaNya kepada kami, sesungguh-
nya kami akan bersedekah dan kami akan termasuk orang yang baik-baik.
Telapi setelah memberikan sebahagian dari kurniaNya kepada mereka,
lantas mereka meiijadi kikir dan berputar dan mereka menjadi menen-
tang. Hal itu mengakibatkan kepaisuan iman di dalam liati mereka. sam-
pai di hari mereka bertemu dengan Allah, karena mereka memungkiri
apa yang tclah mereka janjikan kepada Allah dan karena mereka tclah
berdusta’’. S. At-Taubah, aval 75 -- 76 -77.

Allah menjadikan al-’azam itu janji. Dan menjadikan menyalahinya itu
dusia dan menepatinya itu beniir.
Benar ini lebih sulit dari benar yang ketiga. Bahwa diri ilu kadang-kadang
bermurah hati dengan al-'azam. Kemiidiaii. ia melambat pada menepati¬
nya. Karena sulitnya atas diri itu. Dan karena berkobarnya nafsu-syahwat
ketika menetap dan berhasilnya sebab-sehab. Dun karena demikianlah.
Umar r.a. mengecualikan. maka bcliau berkala: "Untuk aku tampil, lalu
leherku dipukul itu lebih aku sukai dattpada aku menjadi amir pada suatu
kaum, yang pada mereka itu ada Abubakar, Kecuali, bahwa terhias diri-
kti ketika pembunuhan, dengan sesuatu yang liada aku dapati sekarang.
Karena tidak mcrasa aman bahwa akan berai yang demikian atas diriku.
Lalu diri ilu berobah dari al-'azamnya",
U m a r r . a . mengisyaratkan dengan yang demikian. kepada sulitnya me-
nepati dengan al-’azam itu.
Abu Sa’id Al-Kharraz berkata: ’’Aku bermimpi seakan-akan dua malaikal
turun dari langit". Lalu bertanya kepadaku: "Apakah benar ilu?"
Aku menjawab: "Menepati janji".
Keduanya menjawab kepadaku: "Benar engkau".
Dan keduanya naik ke langit.
Benar yang kelima: ialah pada amal-perbuaian. Yaitu: bahwa ia bersung-
guh-sungguh, sehingga amal-perbuatan zahiriyahnya tidak menunjukkan
atas urusan pada batiniyahnya, yang ia tidak ber.sifal dengan yang demi¬
k i a n . 1idak dengan ia rneninggalkan ainal-perbuatan itu. akan tetapi,
dengan lerhclanya batiniyah itu kepada membenarkan akan zahinyah.
Dan ini berlainan dengan apa yang telafi kami sebutkan dari: meninggal-
kail rid. Karena orang yang ria ilu, ialah yang bermaksud akan yang de¬
mikian. Dan sedikitlah orang yang berdiri di atas kcadaan khusyu’ dalam
shalatnya. yang tidak ia maksudkan dengan yang demikian itu akan dilihat
orang lain. Akan tetapi. hatinya lalai dari shalat Maka orang yang m e -
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lihat kepadanya, adalah melihatnya yang tegak berdiri di hadapan Allah
Ta'ala. Dan dia dengan batiniyahnya adalah berdiri di pasar, di hadapan
salah satu dan nafsu-syahwatnya.
Maka inilah amal-perbuatan yang dilahirkan dengan lisan keadaan dari
batiniyah. dengan kelahiran, yang padanya, dia itu orang yang dusta. Dia
itu dituntut dengan benar pada amal-perbuatan.
Seperti demikian juga, kadang-kadang orang yang berjalan kaki di atas
keadaan tetap dan tenang dan tidaklah batiniyahnya bersifat dengan ke-
tenangan itu. Maka dia itu tidaklah orang yang benar pada amal-perbuat-
annya. Walau pun ia tidak berpaling kepada makhluk dan tidak berbuat
ria terhadap mereka. Dan ia tidak terlepas dari ini, selain dengan lurus-
nya batiniyah dan zahiriyah, dengan adalah batiniyahnya seperti zahiriyah-
nya. Atau Icbih baik dari zahiriyahnya. Dan dari ketakutan yang demi¬
kian, maka sebahagian mereka memilih dengan raengacaukan zahiriyah¬
nya dan memakai pakaian orang-orang jahat. Supaya ia tidak disangka
orang yang baik, dengan sebab zahiriyahnya. Maka adalah dia itu orang
yang dusta pada menunjukkan zahiriyah alas batiniyah.
Jadi, penyalahan zahiriyah bagi batiniyah. jikalau ada dengan maksud,
niscaya dinamakan: ria. Dan hilanglah dengan yang demikian itu keikhlas-

Dan kalau ada dengan tidak maksud. maka hilanglah dengan yang
demikian itu; benar. Dan karena itulah Rasulullah s.a.w. berdo'a:
a n .

(Allaahum-maj-’al sariiratii khairan min- ’alaaniy-yatii waj-’al -’alaniy-yatii
shaalihatan).

Artinya: ’’Wahai Tuhanku! Jadikanlah batiniyahku itu lebih baik dari
zahiriyahku. Dan jadikanlah zahiriyahku itu yang baik!" (1).
Yazid bin Al-Harits berkata; ’’Apabila bersamaanlah batiniyah hamba
dan zahiriyahnya, maka yang demikian itu .u’lengah. Jikalau adalah batini¬
yahnya itu lebih utama dari zahiriyahnya, maka yang demikian itu ke-
utamaan, Dan jikalau zahiriyahnya itu yang lebih utama dari batiniyah¬
nya maka yang demikian itu kezaliman. Mereka itu bermadah:-

Jadi, rahasia dan terhuka itu,

sama saja pada orang yang beriman.
Sungguh mulia pada dua negeri itu,
dan mengharuskan pujian.

(1) Hadits Ini lldak aku memperolchnya -demikian kala Al-lraqi —pembuai calHtan
semua hadits dalam ”Ihya'’.
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Kalau terbuka menyalahi rahasia,
maka tiada baginya,
keutamaan dalam usaha.

selain capek dan payah saja.

Maka tidaklah dinar yang murni,
yang dibclanjakan di pasar.
Dan yang palsu, yang ditolaki,
tidaklah menghendaki cita-cita yang besar.

’Athiyah bin Abdul-ghafir berkata: "Apabila bersesuaianlah rahasia orang
mukmin dengan yang terbuka baginya, niscaya Allah Ta’ala membangga-
kan yang demikian dengan para malaikat. lA berfirman: "Inilah hamba-
KU yang sebenarnya!”
Mu'awiah bin Qurrah berkata: "Siapakah yang menunjukkan kepadaku,
orang yang menangis di malam hari dan tersenyum di siang hari?"
Abdul-wahid bin Zaid berkata: "Adalah Al-Hasan Al-Bashari, apabila
disuruli dengan sesuatu, niscaya adalah dia orang yang paling bekerja dari
manusia. Dan apabila dilarang dari sesuatu, niscaya adalah dia orang yang
paling meninggalkan dari manusia. Dan aku tiada sekali-kali melihat se-
!seorang yang lebih menyerupai rahasia dengan yang terbuka daripada-
nya".
Adalah Abu Abdirrahman Az-Zahid berdo'a: "Wahai Tuhanku! Aku
melakukan mu'amalah dengan manusia, pada apa, yang di antara aku
dan mercka dengan amanah. Dan aku melakukan mu’amalah dengan
Engkau, pada apa, yang di antara aku dan Engkau dengan khianat”. Dan
ia menangis.
Abu Ya'qub An-Naharjuri berkata: ’’Benar itu bersesuaian dengan ke-
benaran pada rahasia dan terbuka”.
Jadi. persamaan rahasia dengan terbuka itu salah satu dari bermacam-
r n a c a m b e n a r.

Henar yang keenam, yaitu darajat yang tertinggi dan termulia, benar pada
maqam-maqam agama. Seperti: benar pada takut, harap, penghormatan,
zuhud, ridla. tawakkal, einia dan yang Iain-lain dari hal-hal ini. Bahwa
hal-hal ini mempunyai pokok-pokok, yang berjalanlah nama dengan za-
hiriyahnya. Kemudian, baginya tujuan dan hakikat. Dan orang yang
benar, yang berpegang teguh. iaiah orang yang memperoleh hakikatnya.
Apabila mengerasi sesuatu dan tclah sempuma hakikatnya. niscaya yang
punyanya itu dinamakan: orang yang benar padanya. Sebagaimana dikata-
kan: ”Si Anu itu benar perang". Dan dikatakan: "Inilah dia itu takut
yang benar. Inilah dia itu nafsu-syahwat yang benar”. Allah Ta’ala ber-
fi r m a n : -
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(Innamal-mu’-minuunal'tadziina aamanuu bil-laahi wa rasuulihi tsumma
lam yartaa-buu wa jaahaduu bi-amwaa-lihim wa anfusihim fii sabiiiil-laahi,
ulaa-ika humush-shaadiquuna).
Artinya: "Orang yang sebenarnya beriman, hanyalah mereka yang per-
caya kepada Allah dan RasulNya, kemudian itu tiada pemah ragu-ragu
dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya, iiulah
orang-orang yang benar”. S. Al-Hujurat, ayat 15.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

1

\VV ^.T -0_X^ , ^ ^ ^ ^ \

^

o

(Wa laa-kinnal- birra man -aamana bil-laahi wal-yaumil-aakhiri wal-malaa-
ikali wal-kitaabi wan-nabiy-yiina, wa aatal-maala -’alaa hubbihii dzawil-
qurbaa wal-yataamaa wal-masaa-kiina wab-nas-sabiili, was-saa-iliina wa
fir-riqaabi wa aqaamash-shalaata wa aataz-zakaata wal-muufuuna bi-
’ahdihim idzaa-’aahaduu, wash-shaabirii-na fil-ba’-saa-i wadl-dlarraa-i wa
hiinal-ba’-si, ulaa-ikal-ladziina shadaquu).
Artinya; ”Akan tetapi, kebaikan ialah kebaikan orang yang beriman ke¬
pada Allah, hari akhirat, malaikat-maiaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi
dan memberikan harta yang dikasihinya itu kepada kerabatnya, anak-
anak yaiim, orang-orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan,
orang-orang yang meminta, untuk melepaskan perbudakan, mengerjakan
shalat, membayarkan zakat dan memenuhi janji, bila mereka berjanji.
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sabar dalam kesengsaraan dan kemelaratan dan di waktu perang. Mereka-
lah orang-orang yang benar”. S. Al-Baqarah, ayat 177.
Ditanyakan Abu Dzarr dari bal iman, lalu ia membaca ayat tadi. MaJca
dikatakan oieh orang yang bertanya kepadanya; "Kami bertanya kepada
engkau, dari hal iman".
Maka Abu Dzarr menjawab; ”Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w.
dari hal iman, lalu beliau membaca ayat tersebut". (1).
Marilah kami beri conloh dari hal takut. Maka tiadalah seorang hamba
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, melainkan dia itu takut ke¬
pada Allah, dengan kclakutan yang berjalan kepadanya nama takut. Akan
tetapi, takut yang tidak benar. Artinya: tiada sampai darajat hakikat
takut. Apakah anda tidak melihat, apabila orang takut kepada raja atau
perampok dalam perjalanan, bagaimana kuning wama mukanya, gemetar
sendi-sendinya, kacau kehidupannya, sukar makan dan tidurnya dan ter-
bagi pikirannya. sehingga isteri dan anaknya tiada mempcrolch manfaal
dengan dia? Kadang-kadang ia terkejut dari tanah air, lalu ia berganti
dengan keliaran dari kejinakan, kepayahan dan kesukaran dari ketenang-
an dan tertimpa dengan bahaya-bahaya. Semua itu, karena takut dari >
memperolch yang ditakuti. Kemudian, ia takut kepada neraka. Dan tidak
lahir padanya sesuatu dari yang demikian, ketika berlakulah maksiat pada-
nya. Dan karena yang demikian, Nabi s.a.w. bersabda:-

(Lam ara mits-lan-naari naama haari-buhaa wa laa mits-lal-jannati naama
thaalibuhaa).

Artinya: ”Aku tidak melihat seperti neraka, yang tidurlah orang yang lari
daripadanya. Dan tidaklah seperti sorga yang tidurlah orang yang men-
carinya". (2),
Fcn-tahkik-an pada hal-hal ini adaiah sukar sckali. Dan tiada penghabisan
bagi maqam-maqam ini, sehingga tercapai kesempumaannya. Akan tetapi,
bagi setiap hamba mempunyai keberuntungan daripadanya. menurut hal-
keadaannya. Adakalanya lemah dan adakalanya kuat. Maka apabila kuat,
niscaya ia dinamakan orang yang benar padanya.
Maka ma’rifah kepada Allah, penghormatan dan takut kepadaNya, tiada-
iah mempunyai penghabisan. Dan karena ilulah nabi s.a.w. berkata ke¬
pada Jibril a.s.:-

y ' - a y ^

(1) Dirawikan Muhammad bin Nasar Al-Maruzi dari Abu Dzart, dengan isnad yang puius.
(2) Hadics ini lelah dilcrangkan dahulu.
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(Uhib-bu an-araaka fii shuura-tikal-latii hiya shuuratuka).
Artinya: ”Aku menyukai bahwa melihat engkau daiam rupa engkau, yang
dia itu rupa engkau”.
Jibril a.s. menjawab: ’’Engkau tidak sanggup yang demikian”.
Nabi s.a.w. menjawab: ”Akan tetapi, perlihatkanlah kepadaku!”
Jibril lalu menjanjikan kepada Nabi s.a.w. pekuburan Baqf pada malam
yang terang bulan. Maka Jibril a.s. datang kepada Nabi s.a.w. Lalu Nabi
s.a.w. memandang. Tiba-tiba Jibril dengan yang demikian itu telah me-
nutup tepi langit. Yakni: segala tepi langit. Maka jatuhlah Nabi
daiam keadaan pingsan. Lalu kemudian, ia sembuh dan Jibril a.s. telah
kembali kepada bentuknya yang pertama. Maka Nabi s.a.w. bersabda;-

S . a . w .

(Maa dhanan-tu annaa -ahadan min khal-qil-laahi haa-kadzaa).
Artinya: 'Tiada aku menyangka, bahwa seseorang dari makhluk Allah
begitu".
Jibril bertanya; "Bagaimana jikalau engkau melihat Israfil? Bahwa al-
'Arasv itu di atas bahunya. Dan dua kakinya tembus di bawah lapisan
buini yang paling bawah. Dan dia menjadi kecil dari kebesaran Allah,
sehingga ia menjadi seperti: al-tvasha'. Yakni, seperti: buning pipit yang
kecii”. (1).
Maka perhatikanlah apa yang menudungkannya dari kebesaran dan ke-
hebatan, sehingga ia kembali ke batas yang demikian. Dan malaikat-
malaikat yang lain tidaklah seperti yang demikian. Karena beflebih-
kurangnya mereka itu pada ma’rifah.
Maka inilah dia itu benar pada pengagungan!
Jabir berkata: ’’Rasulullah s.a.w. bersabda:-

y y o

\ \ , y y ^

(Marar-tu lailata -usriya bii wa jibriilu bil-mala -il-a’laa kal-hilsil-baalii
min khasy-yatil-laahi ta-’aalaa).
Artinya: "Aku melalui pada suatu malam, yang aku di-isra’-kan. Dan
Jibril di alam arwah yang tertinggi, seperti pelana yang basah. dari ke-
takutan kepada Allah Ta’ala”. (2).
Yakni: pakaian yang diletakkan di aias punggung unia.

(1) Hadits ini lelah dicerangkan dahulu.
(2) Dirawikan Al-Baihaqi dari Anas, hadils mursal.
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Demikian juga para shahabat, adalah mereka iiu orang-orang yang lakui.
Dan tidak adaiah mereka itu sampai kepada ketakulan Rasulullah
Dan karena itulah, Ibnu Umar r.a. berkala: "Tidak sampailah engkao
kepada hakikat iman, sehingga engkau memandang manusia semuanya
itu bodoh pada Agama Allah”.
Mathraf berkata: ’Tiada scorang pun dari manusia. melainkan dia itu
bodoh, pada apa, yang di antaranya dan Tuhannya, Hunya sebahagian
dari kebodohan itu lebih mudah dari sebahagian yang lain".
N a b i s . a . w. b e r s a b d a i -

s . a . w .

C^ - f
(Laa yab-lughu-’abdun haqiiqatal-iimaani hattaa yan-dhura ilan-naasi
kal-abaa-'iri fii janbil-laahi tsumma yarji-’a ilaa nafsihi fa yajida-haa
ahqara haqiirin).
Arlinya: "Tiada akan sampai seorang hamba kepada hakikat iman,
hingga ia melihat kepada manusia seperti keledai-keledai di samping Al¬
lah. Kemudian, ia kembali kepada dirinya, lalu didapatinya lebih hina
dari orang yang hina". (1).
Jadi. orang yang benar itu muiia pada semua niaqam ini. Kemudian,
darajat-darajatnya benar itu tiada berpenghabisan. Kadang-kadang ada
bagi hamba itu benar pada sebahagian persoalan. tidak pada sebahagian
yang lain, Jikalau adalah dia itu yang benar pada semua persoalan. maka
dia benar-benar orang yang sangat benar (ash-shiddiq).
Sa'ad bin Ma'adz berkata: "Tiga perkara, di mana aku padanya, maka
aku itu kuat. Dan pada yang lain daripadanya, maka lemah: tiada aku
mengerjakan shalat semenjak aku masuk Islam, lalu hatiku berbicara,
sebelum aku selesai dari shalat itu. Tiada aku mengunjungi janazah, lalu
hatiku berbicara dengan bukan apa yang dikatakannya dan apa yang di-
katakan kepadanya, sebelum selesai daripada mengebumikannya. Dan
tidak aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda dengan suatu sabda.
melainkan aku mengetahui, bahwa dia itu benar".
Lalu berkata Ibnul-Musayyab: "Tiada aku menyangka, bahwa semua per¬
kara itu berkumpul, selain pada Nabi s.a.w.".
Maka ini benar pada semua persoalan tersebut. Berapa banyak kaum dari
para shahabat yang muiia, yang mengerjakan shalat dan mengiringi ja¬
nazah dan mereka tidak sampai akan jumlah ini.

s e -

(1) Menurut Al-Iraqi, beliau lidak menjumpai pokok hadiis ini pada hadils marfu'.
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Maka inilah dia itu darajat benar dan makna-maknanya! Dan kalimai-
kalimat yang dinukilkan dari para syaikh tentang hakikat benar, pada
kebanyakannya tidak menyinggung, kecuali bagi satu-satu dari makna-
makna ini. Benar Abubakar Al-Warraq berkata; ’’Benar itu tiga, yaitu:
benar tauhid, benar tha’at dan benar ma’rifah, Benar tauhid itu bagi
umumnya orang yang beriman. Allah Ta’ala berfirman:-

■'“-i .V-, '
)

(Wal-ladziina -aamanuu bil-laahi wa rasulihii -ulaa-ika humush-shaa-di-
quuna).
Artinya: ”Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-
Nya, itulah mereka yang sungguh-sungguh benar (dalam kepercayaan-
nya)”. S. Al-Hadid, ayat 19.
Benar tha’at itu bagi orang yang berilmu dan wara’. Dan benar ma'rifah
itu bagi orang yang mempunyai wilayah pemerintahan, dimana mereka itu
tiang bumi. Semua ini berkisar, di atas apa yang teiah kami sebutkan pada
"Benar yang ke enam". Akan tetapi, menyebuikan bahagian-bahagian
apa, yang padanya itu benar. Dan itu juga tidak meliputi dengan semua
bahagian.
Ja’far Ash-Shadiq berkata: ’’Benar, ialah mujahadah. Dan tidak dipilih
kepada Allah akan lainNya, sebagaimana tidak dipilih atas engkau yang
lain dari engkau. Maka Allah Ta’ala berfirman:-

’ \

= (Huwa j - tabaakum) .

Artinya: ”Dia teiah memilih kamu”. S. Al-Hajj, ayat 78.
Dikatakan orang, bahwa Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada Musa
a.s. yaitu: ’’Bahwa Aku sesungguhnya apabila mencintai seorang hamba,
niscaya Aku mencobainya, dengan bencana-bencana yang tidak sanggup
dipikul oleh gunung-gunung, untuk Aku ketahui bagaimana benarnya.
Kalau Aku menjumpainya yang sabar. niscaya Aku menjadikannya wali
dan kekasih. Dan jikalau Aku mendapaiinya yang gundah, yang dika-
dukannya Aku kepada makhlukKu, niscaya Aku hinakan dia dan tidak
Aku perdulikan”.
Jadi. di antara tanda-tanda benar, ialah: menyembunyikan segala musibah
dan mentha’ati sekaliannya dan benci dilihat makhluk padanya.
Teiah sempuma Kilab Benar dan Ikhtas. Dan akan diiringi oieh Kitah
Muraqabah dan Muhasabah.
Segala pujian bagi Allah.

'r'5-t'oy- -
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KITAB AL-MURAQABAH DAN AL-MUHASABAH (I).

Yaim: Kiiah Kedelupan dari Ruhu' Yang Melcpa.s-
k a n d a r i K i i a h I h v a ' " U h i r n i d d i n " .

✓

Segala pujian bagi Allah Yang Mengeiahui alas tiap diri. akan apa yang
tliusahakannya. Yang Mcmperhatikan atas liap anggota badan, akan apa
yang diperbuatkannya. Yang Menengok alas yang lerscmbunyi di hati,
apabila terguris, Yang Menghitung atas segala gurisan haii haniba-hamba-
Nya, apabila tergerak. Yang tidak hilang dari limn Nya seberat atom pun,
di langit dan di bumi, yang bergerak aiau diam. Yang Memperhitung-
kan akan segaia lilik-titik yang halus dan segala sesuatu, sedikit dan
banyak dari segala perbualan, walau pun yang tersembunyi. Yang Hcr-
keutamaan dengan menurima segala ketha’atan hamba, walau pun yang
kecil. Yang Berkcnuirahan dengan memberi kema’afan dari segala ke-
niaksialan mereka, walau pun banyak. Sesungguhnya lA memperhiliing-
kan amal-perbuaian mereka. untuk diketahui oleh setiap diri, akan apa
yang didatangkannya. Dan dipandangnya pada apa yang dikerjakannya,
yang dahulu dan yang kemudian. Maka ia lalui, bahwa jikalau tidak ia
mengharuskan bagi al-niiiraqabah dan ai-muhasahah <li dunia, niscaya ia
celaka pada jalan kiamat dan binasa. Dan sesudah al-mujahadah. al-
muhasabah dan al-murac|abah, jikalau tidaklah kurniaNya dengan
nerima barang-jualannya yang bercampur. niscaya diri itu kecewa dan
rugi. Maka Maha Sucilah Allah yang meratai nikmatNya kepada seluruh
hamba dan Icngkap. Dan menghabisi rahmaiNya akan segala makhluk di
dunia dan akhirai dan meliputi semuanya. Maka dengan segala pemberi-
an anugcrahNya, meluaslah hati bagi iman dan melapang. Dan dengan
kenikmatan laufiqNya. terikatlah segala anggota badan dengan ibadah dan
beradab. Dan dengan baik hidayahNya, terhapuslah dari hati, kegelapan
bodoh dan terserak-serak. Dan dengan pengualan dan pcriolonganNya.
tcrpiituslah segala lipuan setan dan tertolak. Dan dengan kebalusan 'ina-
yahNya, bertambah kuatlah daun neraca kehaikan. apabila iclah berai.
Dan dengan pemudahanNya. menjadi mudahlah dari segala amalan tha'at.
akan apa yang lelah mudah. Maka daripada-Nya-lah pemberian, haia.san,
penjauhan, pendekalan, bahagia dan cclaka.

m c -

(1) Al-Muraqat>nh, ani asiinya: iiiemperhatikan. menjiimip, m<;nja);:i
Al-Muha^abiih, am aslinya: nicmperhitungkan. memperkirakan.
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Rahmat itu kepada Muhammad, penghulu nabi-nabi. kepada keluarganya,
penghulu orang-orang pilihan. dan kepada para shahabainya pemimpin
orang-orang yang taqwa.

Adapun kemudian, maka Allah Ta'ala bcrfirman:-

e o y '

a i
k - /

y
e

\ y

iWa nadla-'ul-mawaa-ziinal-qis-(ha li-yaumil-qiyaa-mati t'a laa tudh-la mu
nafsun syai-an. wa in kaana mils-qaala hahha-tin min khar-dalin -atai-iiaa
bihaa. wa kafaa binaa haa-sibiina).

Aninya; "Dan pada hari kiamat (kchangunan) itu, Kami legakkan neraca
yang betul. schingga satu diri ticiak akan dirugikan barang sedikil pun:
dan kalau ada (usaha) sebesar biji sawi, Kami kcmukakan juga dan cukup-
lah Kami menibuat perhitungan". S. A!-Anbiya'. aval 47.
A l l a h Ta ' a l a b c r fi r m a n : -

9 ^
^ y o

\

(Wa wudli-'al-kitaa-hu (a laral-mujri-miina musy-liqii-na mimmaa lii-hi wa
yaquu-luuna yaa-wai-latanaa ma li haa-dzal-kitaa-bi laa yughaa-di-ru
shaghii-ralan wa laa kabiiratan illaa -ah-shaahaa wa wajaduu maa-’amiluu
haadii-ran wa laa yadh-limu rabbuka ahadan).
Arlinya: "Dan dilciakkan kilab (buku amalan}. lain cngkau lihat orang-
orang yang bersalah itu mcrasa keiakulan kepada apa yang di daiamiiya
dan nierckii mcngeluh: Aduhai! Malangnya kami! Kiiab apakah ini' Tidak
ditinggalkannya perkara yang kecil dan besar, mclainkaii dihitungnya se-
muanya. Mcrcka mendapati apa yang tclah dikerjakannya scinuanya ber-
temu dan Tuhan cngkau tidak merugikan kepada scorang pun”
Kahf, ayat 49.
A l l a h Ta ' a l a b e r l i r m a n : -

S . A l -

^ - f j ^

■b
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(Yauma yab-’atsu-humul-laahu jamii-'an fa yunabbi-uhum bi
nasuu-hu, wal-laahu -’alaa kulli syai-in syahii-dun),

Artinya: ”Di hari Allah membangkilkan mereka semuanya, lalu diberita-
kan oleh Allah kepada mereka, apa yang telah dikerjakannya. Allah telah
membuat perhitunganNya, sedang mereka melupakan iiu, Dar Allah
menyaksikan scgala sesuatu". S. Al-Mujadalah, ayai 6.
Al lah Ta’a la berfirman:-

maa-’amiluu.
ah-shaa-hul-Jaahu wa

e / » x - a
o

o

(Yauma-idzm yash-durun-naasu -asy-iaatan li-yurau-'a -maalahum, fa
ya’mai mits-qaala dzar-ratin khairan yarahuu,
dzar-ratin syar-ran yarahua).
Artinya; "Di hari itu manusia berangkat dalam beberapa rombongan,
supaya kepada mereka diperlihatkan perbuaiannya. Dan siapa yang me-
ngerjakan pcrbualan baik seberat atom, akan dilihainya. Dan siapa yang
mengerjakan kejahatan seberat alom, akan dilihatnya”. S. Az-Zilzal, ayat6 7 —8.

Al lah Ta’a la berfirman:-

m a n

man ya’-mal mits-qaalaw a

(Tsum-ma luwaf-faa kullu nafsin man kasabai wa hum laa yudh-lamuuna).
Artinya; ’’Kemudian dicukupkanNYA kepada setiap diri pembayaran
(pembalasan) apa yang telah diusahakannya dan mereka tidak dirugikan”
S. Al-Baqarah, ayat 281.
Al lah Ta’a la berfirmani-

r u

: r f - 3

V.

(Yauma tajidu kullu nafsin ma-'amilai min khairin muh-dlaran wa maa-
amilat mm suu-in tawaddu lau anna bainahaa wa bainahuu amadan ba-
ndan, wa yuhadz-dziru-kumul-laahu nafsahuu).
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Artinya; ”Pada hari (kiamat), kepada tlap-tiap diri, dikemukakan kebaik-
an yang telah dikerjakahnya dan juga kejahatan yang diperbuatnya. Dia
ingin supaya antaranya dcngan kejahatan itu ada jarak yang jauh. Dan
Allah memperingatkan kepadamu akan kewajibanmu terhadap Allah sen-
diri". S. All 'Imran, ayat 30.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n ; -

x r o .

(Wa'-lamuu annal-laaha ya’-lamu maa (ii anfu-sikum fah-dzaruu-hu).
Artinya: "Dan kelahuilah. sesungguhnya Allah mengetahui apa yang da-
lam hatimu. Sebab itu berhali-hatilah dengan Allah". S. Al-Baqarah.
ayat 235.
Maka arang-orang yang niempunyai mata-hati dari sejumlah hamba itu,
rahu bahwa Allah Ta'ala mengintip mereka. Dan mereka diperdebatkan
patia al-hisab (hilungan amai). Mereka diluniiit dengan seberat atom dari
scgala gurisan hati dan masa-masa sekejap mala. Dan mereka yakin, bah¬
wa tiduklah yang melcpaskan mereka dari segala gurisan hati ini, selain
oleh selalii al-muhasabah (mcmperhilungkan amal), benarnya al-muraqa-
bah dan memintut diri pada segala tarikan nafas dan gerak-gerik. Dan
mengadakaii al muhasabah pada segala gurisan hati dan masa-masa se¬
kejap inata. Baiangsiapa mengadakan al-muhasabah akan dirinya, sebe-
liim dia diadakan perhitungan amal, niscaya ringaniah pada hari kiamat
akan perhitungan nmalnya. Dan terhinggalah ketika pertanyaan akan
jawabannya. Dan buiklah berbalik-baliknya dan kembalinya. Dan barang-
siapa yang tiada mclakukan perhitungan amal pada dirinya, niscaya ber-
kekalanlah penyesalannya. Dan lamalah pada lapangan kiamat berdirinya.
Dan in dibawa kepada kchinaan dan kutukan olch kejahatannya.
Maka apabila telah tersingkap bagi mereka yang demikian, niscaya me-
rcka tahu, bahwa tiada yang mdepaskan mereka daripadanya, selain oleh
perbuatan tha'at kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menyuruh mereka de¬
ngan sabar dan al-murahathah Iketeguhan kekuatan). Maka Allah Yang
Maha-agung berfirman:-

(Yaa-ay-yuhal-ladziina -aamanush-biruu wa shaa-biruu wa raabi-thuu).
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Sabarlah dan cukupkanlah ke-
sabaran dan perteguhkanlah kekuatanmu!" S. Ali 'Imran, ayat 200.
Maka perteguhkanlah dirimu. pertama-tama dengan al-musyaraihah
fmemperlakukan ryarof tii antara orang-crang yang bekerja sama). Ke-
mudian, dengan at-rnuraqabah. Kemudian, dengan al-muhasabah. Kc-
mudian. dengan al-mu'aqahah (memikirkan akibat). Kemudian, dengan
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al-mujahadah. Dan kcmudian. dengan al-mu'aiabah (mengoreksi akan ke-
salahan).

Maka adalah bagi mcreka itu pada al-mtirahaihali. enam maqam. Dan
lidak boleh tidak daripada menguraikan. menjdaskan hakikatnya dan kc-
utamaannya. Dan menguraikan amal-perbualan padanya. Dan pokok yang
dcmikian itu iaiah, al-niuhasahah. Akan teiapi, sciiap perhitungan itu,
adalah scsudah al-niusydnitliali dan ul-muraquhah. Dan diikuti ketika kc-
rugian. oieh ul-ntu'auihtih dan til-mu’aqabah.
Marihih kami scbutkan uraian inaqam-maqam (tingkat-tingkat) ini! Dan
laul'iq kiranya dari Allah!

M A Q A M P E R TA M A D A R I A L - M U R A B A T H A H :
u i l u h : a t - m u s v a n u h u h .

Ketahuilah. bahwa yang dicari oleh orang-orang yang mdakiikan mu'a-
inaiah pada perniagaan. yang berkongsi pada benda-benda yang dipcr-
niagakan. ketika diadakan perhitungan (al-muhasabah), iaiah; selamomyu
kcii/uu/igan. Sebagaimana nrang yang beniiaga mcminia pertolongan de¬
ngan kongsinya (sekutunya). lalu diserahkaii kepadanya haria. sehingga
ia berniaga. kcmudian ia mengadakan perhitungan dengan knngsinya itu.
maka seperti dcmikian pula akal. di mana ia berniaga pada jalan akhirat.
bahwa yang dicarinya dan kcuntungannya, iaiah: pvmhersiluin jiwa. ka-
rena dengan dcmikianlah kemenangannya. Allah Ta'ala berfirman:-

(Oad- aflaha man /ak-kaahaa. wa qad khaaba man das-saahaa).
Arlinya: ''Sesunggahnya bcruntunglah urang yang membersihkan (jiwa)-
nya. Dan sc.sungguhnya rugi besar orang yang mengmorkannya”. S. As-
Syams. ayat 9-10.
Se.sungguhnya kemenangannya. iaiah dengan amal-amal shalih. Dan akal
Itu mcminta tnlong dengan jiwa pada perniagaan ini. Karena akan dipakai-
nya dan dipergunakannya, pada apa yang akan membersihkan jiwa itu.
Sebagaimana orang yang berniaga (saudagar) metnitua tolong dengan
kongsinya dan budaknya. yang akan berniaga pada harianya.
.Sebagaimana kongsi itu menjadi lawan yang bertengkar. yang menarik-
kannya pada keuntungan, maka diperlukan kepada: pcriama-rama, me-
lakukan al-musyamifuih. keiliui melakukan al-muraqabuh. kvtiga melaku-
kan al-muhasabah dan keempai melakukan ul-mu'aqabah atau al-niu'aia-
bah.

Maka seperti demikian juga akal. la mcmerlukan kepada ai-musvaraihah
diri pada pertama-tamanya. Maka dilugaskan kepadanya akan lugas-lugas
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dan disyaratkan akan syarat-syarat. Diberi petunjuk dia kepada jalan-jalan
kemenangan. Dan diyakinkan kepadanya akan urusan dengan menempuh
jalan-jalan yang demikian. Kemudian, ia lidak lalai sekejap mata pun dari-
pada al-muraqabahnya. Bahwa jikalau ia menyia-nyiakannya, niscaya ia
tidak melihat daripadanya, selain pengkhianaian dan penyia-nyiaan modal
pemiagaan. Seperti budak yang berkhianat, apabila terbuka baginya ke-
sempatan dan sendirian dengan ham. Kemudian, sesudah seiesai, sayogia-
lah bahwa diadakannya al-muhasabah dan dimintanya dengan menepati
syarat-syarat yang telah diperbuat. Bahwa ini adalah pemiagaan, yang
kcuntungannya sorga Al-Firdus yang terlinggi dan sampai ke Sadratul-
muntaha bersama nabi-nabi dan orang-orang syahid. Maka ketelitian per-
hitungan (al-hisab) pada ini bersama diri, adalah besar kepeniingannya
daripada ketelitiannya pada keuntungan-keuntungan duniawi, serta ke-
untungan-keuntungan duniawi itu adalah terpandang hina. dibandingkan
dengan nikmat masa depan (akhirat). Kemudian. bagaimana pun adanya.
maka kembalinya itu kepada terputus dan berlalu. Dan liada kebajikan itu
pada kebajikan yang tiada kekal. Bahkan kejahatan yang tiada kekal itu
lebih baik dari kebajikan yang tidak kekal. Karena kejahatan yang tiada
kekal, apabila ia terputus, niscaya kekaliah kegembiraannya selalu dengan
terputusnya itu. Dan telah berlalulah kejahatan itu. Dan kebajikan yang
tiada kekal itu meninggalkan kesedihan selaiu di atas terputusnya. Dan
telah berlalu kebajikan itu. Dan karena iiulah, diucapkan orang pada suatu
m a d a h :

Yang paling sedih menurutku.
iaiah pada kegembiraan,
yang diyakini oleh yang empunyanya itu,
karena kepindahan 

Maka haruslah alas setiap orang yang mempunyai al-hazam (cila-cita yang
telah diputuskan dengan manlap). yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat, bahwa ia tidak lalai daripada memperhitungkan dirinya (al-
muhasabah). Dan mempersempiikan kepadanya. pada segala gerak dan
diamnya. segala gurisan hati dan bahagian-bahagian yang kccil daripada¬
nya. Bahwa setiap nafas dari nafas-nafas umur itu adalah muiiara yang
berharga, yang tiada gantinya, yang mungkin dibelikan dengan dia
suatu gudang dari gudang-gudang yang liada berkesudahan nikmatnya
untuk selama-lamanya.

Maka berlalunya nafas-nafas ini yang lenyap atau menjurus kepada yang
menghela kebinasaan itu adalah kerugian besar. yang menakutkan. yang
tidak diperbolchkan oleh diri orang yang berakai.
Jadi, apabila datang waklu shubuh bagi seorang hamba dan ia seiesai dari
shalat fardiu Shubuh. niscaya sayogialah ia mengosongkan hatinya sesa'at

I t u
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bagi al-musyarathah dirt. Sebagaimana saudagar kctika menyerahkan
harta pemiagaan kepada kongsi yang mcngerjakan, maka kosonglah
majelis bagi al-musyarathahnya. Lalu ia mengatakan kepada diri: "Apa-
kah bagiku harta pemiagaan, selain umur. Manakala umur iiu Icnyap,
maka lenyaplah modal pemiagaan. Dan terjadilah ke-putus-asa-an dari
pemiagaan dan mencari laba. Dan hari ini yang baru, telah dilangguhkan
oleh Allah akan aku padanya. Dan la melambatkan akan ajaiku, la mcng-
anugerahkan nikmat kepadaku dengan dia. Jikalau IA mematikan aku,
niscaya adatah aku bercUa-cita bahwa lA mengembalikan aku kc dunia,
walau pun satu-hari. Sehingga aku mcngerjakan padanya amal shalih.
Maka hai diriku. perkirakanlah, bahwa engkau lelah mati. Kcmudian,
engkau dikembalikan ke dunia. Maka awaslah. kemudian, awaslah bahwa
engkau menyia-nyiakan hari inil Bahwa setiap nafas dari nafas-nafas itu
adalah mutiara, yang tidak temilai. Dan ketahuilah, hai diri bahwa sehari-
semalam itu duapuluh empat jam. Dan telah dalang pada hadits (1). bah¬
wa terbentang bagi hamba setiap hari dan malam, duapuluh empat gudang
(khazanah) yang berbaris. Maka dibuka bagi hamba itu daripadanya se-
buah gudang. Lalu dilihalnya pcnuh cahaya dari kebaikan-kebaikannya
yang dikerjakannya pada sa’at itu. Maka dipcrolehnya dari kcgembiraan,
kesukaan dan kesenangan dengan menyaksikan cahaya-cahaya. yang ada¬
lah cahaya-cahaya itu nienjadi wasiiah baginya di sisi Yang Memerintahi,
Yang Maha Perkasa, akan apa, yang Jikalau dibagi-bagikan kepada isi
ncraka, niscaya mendahsyatkan akan mereka oleh kcgembiraan itu. ketika
merasakan dengan kepedihan neraka. Dan dibukakan baginya gudang
yang lain, yang hitam dan gelap, yang berkembang bau busuknya dan di-
lutupi oleh kegelapannya. Yaitu: sa’al yang ia berbual maksial kepada
Allah Ta'ala padanya. Maka diperolehnya dari ke-huru-hara-an dan ke-
gundahan, akan apa, yang jikalau dibagi-bagikan kepada penduduk sorga,
niscaya menyempitkan kepada mereka akan kenikmatan sorga itu. Dan
terbuka baginya gudang yang lain, yang kosong, yang tidak ada baginya
dalam gudang itu, apa yang mengembirakannya dan tidak ada, apa yang
memburukkannya. Yaitu: sa’at yang ia tidur padanya atau ia lalai atau ia
Sibuk dengan sesuatu dari hal-hal yang diperbolehkan di dunia ini. Maka
ia mengeluh alas ko.songnya sa’al itu dan diperolehnya dari tipuan jual-
beli yang demikian, akan apa yang diperoleh oleh orang yang mampu ke¬
pada keuniungan banyak dan kc-milik-an yang besar, apabila disia-siakan-
nya dan dianggapnya mudah. Sehingga luput baginya akan yang demikian.
Alangkah yang demikian itu mencegah engkau dari keluhan dan tipu-daya
pemiagaan!

Begitulah didatangkan kepadanya gudang-gudang waktunya sepanjang

(1) Menurut Al-Iraqi. beliau tidak memperoleh asal hadits ini.
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umumya. Maka ia berkata kepada dirinya: "Bersungguh-sungguhlah hari
ini, bahwa engkau memakmurkan gudang engkau! Dan janganlah engkau
membiarkannya kosong dari gudang-gudang engkau, yang itu adalah
sebab-sebab bagi hak-milik engkau! Dan janganlah engkau cendening
kepada kemalasan, kesia-siaan dan ke-istirahat-an! Maka luputlah bagi
engkau dari darajat orang-orang yang tinggi. yang diperoleh orang yang
lain dari engkau. Dan tinggallah pada engkau keluhan, yang tiada akan
bercerai dari engkau, walau pun engkau masuk sorga. Maka kepedihan
tipuan dalam pemiagaan dan keluhannya iiu tidak sanggup dipikul, walau
pun kurang dari kepedihan api neraka.
Sebahagian mereka berkata: ’’Umpamakanlah, bahwa orang yang berbuat
jahal itu telah dimaafkan. Bukankah telah luput baginya pahala orang-
orang yang berbuat baik?
Yang berbicara itu mengisyaratkan dengan yang demikian, kepada penipu-
an dalam pemiagaan dan keluhan. Allah Ta’ala berfirman;-

■ ' c

(Yauma yaj-ma'ukum li-yaumil-jam’i dzaalika yaumut-taghaabuni).
Artinya: ”Di hari DIA mengumpulkan kamu untuk hari pertemuan. Itu-
lah hari lipu-menipu”. S. At-Taghaabun, ayat 9.
Maka initah wasiat seseorang bagi dirinya pada waktu-waktunya. Kemu-
dian, hendaklah ia mengulangi kembali akan wasiat pada anggota-anggota
tubuhnya yang lujuh. Yaitu: mata, telinga, lidah, pemt, faraj (kemaluan),
tangan dan kaki. Dan menyerahkannya kepada dirinya. Sesungguhnya
anggota-anggota tubuh itu adalah rakyat yang melayani dirinya pada per-
niagaan ini. Dengan anggota-anggota tubuh tersebut, sempumalah amal-
perbuatan pemiagaan ini. Dan neraka jahannam itu mempunyai lujuh
pintu. Bagi setiap pintu dari mereka itu mempunyai bahagian yang ter-
bagi. Sesungguhnya tertentuiah pintu-pintu itu bagi orang yang berbuat
kemaksiatan kepada Allah Ta’ala dengan anggota-anggota tubuh itu.
Maka ia mengwasiatkan kepada anggota-anggota tubuh tersebut, dengan
menjagakannya dari kemaksiatan-kemaksiatannya.
Adapun mala, maka dijaganya daripada memandang kepada wajah orang
yang bukan mahramnya (1) atau kepada aurat orang Islam. Alau meman¬
dang kepada orang Islam, dengan mata penghinaan. Bahkan dari setiap
yang berlebihan yang tidak diperlukan. Bahwa Allah Ta'ala menanyakan
hambaNya dari yang berlebihan pandangan, sebagaimana la menanyakan
dari yang berlebihan perkataan.
Kemudian, apabila ia telah memalingkan mata itu dari yang tersebut, nis-

(I) Mahram, iaiah waniu yang tidak boleti (haram) dinikatii. (Peny.).
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caya ia tidak cukupkan dengan yang demikian saja. Sehingga ia sibukkan
mata itu dengan apa, yang padanya pemiagaan dan keuntungan bagi
mata. Yaitu: apa yang diciptakan mata baginya, daripada memandang
kepada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah dengan pandangan i'tibar. Dan
memandang kepada amal-pcrbuaian kebajikan, uniuk diikuti. Dan me¬
mandang pada Kitab Allah dan sunnah RasulNya. Dan raembaca kiiab-
kitab ilmu hikmah, untuk mengambii pengajaran dan memperoleh fae-
d a h .

Begitulah sayogianya bahwa yang diuraikan keadaan pada mata. untuk
anggota-anggota badan yang lain. Lebih-lebih mengenai lidah dan perui.
Ada pun lidah. maka dia itu menurut labi'ainya berjalan dengan lancar.
Dan tiada perbelanjaan atasnya pada gerak. Dan p e n g a n i a y a a n n y a i l u
besar dengan mengumpat. berdusia, lalat merah, membersihkan diri.
mencaci makhluk dan makanan, mengutuk, berdo'a alas musuh. berteng-
kar pada perkataan dan yang Iain-lain, dari apa yang telah kami sebuikan
pada Kiiab Bahaya Lidah.

Maka lidah itu di samping semua yang demikian, serta dia itu diciptakan
untuk berdzikir, memperingati orang, mcngulang-ulangi ilmu dan meng-
ajar, menunjukkan hamba-hamba Allah kepada jalan Allah, mendamai-
kan aniara orang yang berselisih dan perbuatan-perbuatan kebajikan lain-
nya, maka hendaklah ia mensyaratkan atas dirinya, bahwa ia tidak meng-
gerakkan lidah sepanjang hari, selain pada berdzikir. Maka luiuran orang
mu min ilu dzikir. Pandangannya mengandung ibarat. Diamnya mengan-
dung fikiran. Ia tidak melafalkan sesualu perkataan, selain ada padanya
pengawas, yang siap-sedia mencalatnya.
Adapun perui. maka diberatinya meninggalkan kerakusaii, menyedikitkan
makan dari yang halal dan menjauhkan harta-harla yang diragukan halal-
nya (harla syubhat). la mencegah perutnya dari nafsu-syahwat. Menying-
katkan atas sekedar darurat. Dan mensyaratkan atas dirinya. bahwa ji-
kalau ia menyalahi akan .sesuatu dari yang demikian niscaya disiksakan-
nya dengan mencegah dari nafsu-keinginan perut. Supaya menghilangkan-
nya akan lebih banyak, dari apa yang diperolehnya dengan natsu-keingin-
a n i t u .

Begitulah ia mensyaratkan atas nafsu-keinginan itu pada semua anggota
badannya. Dan membahas yang demikian secara mendalam akan panjang.
Dan tidaklah tersembunyi perbuatan-perbuatan maksiat anggota badan
dan perbuatan-perbuatan tha’atnya. KemudUan, ia mengulangi akan wasial-
nya pada tugas-tugas ketha'atan yang berulang-ulang kepadanya pada
siang dan malam. Kemudian pada amalan-aniaian sunat. yang disanggupi-
nya. Dan ia sanggup atas memperbanyakkannya. Dan ia mcnerlibkan
baginya akan penguraian, caranya dan cara menyiapkannya dengan sebab-
sebabnya.

Inilah syarat-syarat yang dihajati pada setiap hari! Akan tetapi, apabila
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insan membiasakan syarat yang demikian atas dirinya beberapa hari dan
dipatuhi oleh dirinya pada menepati semuanya, niscaya ia tidak memerlu-
kan kepada al-musyarathah padanya. Dan jikalau ia mematuhi pada se-
bahagiannya, maka tetaplah dibutuhkan kepada pcmbaharuan al-musya-
ralhah, pada yang tinggal itu. Akan tetapi, tidaklah terlepas setiap hari
dari kepentingan yang bam. Dan kejadian yang bam itu mempunyai hu-
kum yang bam. Dan Allah mempunyai hak atasnya pada yang demikian.
Dan banyaklah ini atas ©rang yang sibuk dengan sesuatu clari umsan-
urusan duniawi, dari; pemerintahan atau pemiagaan atau memberi pe-
lajaran. Karena sedikitlah terlepas sehari pun dari kejadian yang bam,
yang membutuhkan bahwa ditunaikan akan hak Allah padanya. Maka
hamslah ia mensyaratkan atas dirinya akan al-isiiqamah padanya dan
mengikuti akan kebenaran pada jalur-jalumya. Dan ia memperingati akan
dirinya akibat keiengahan. Dan mengajarinya sebagaimana diajari budak
yang lari, yang durhaka. Bahwa nafsu itu menurut tabiatnya durhaka dari
amalan-amalan tha'at, berbuat kemaksiatan dari mempcrhambakan diri.

Akan tetapi, pengajaran dan memberi pelajaran adab sopan-santun itu
membekas padanya. Berilah peringatan, bahwa peringatan iiu bermanfaai
bagi orang mu'min.
Maka ini dan yang berlaku seperti ini, adalah permuiaan maqam at-
murabathah serta dir i . Yaitu: al-muhasahah (mengadakan perhitungan)
sebelum berbuat. Al-muhasabah itu sekali adalah sebelum berbuat dan

lain kali sesudahnya, untuk menjagakan diri. Allah Ta'ala berfirman:-

(Wa’-lamuu annal-laaha ya'-lamu maa fii -anfusi-kum fah-dzaruuhu).
Artinya: "Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mcngetahui apa yang da-
lam dirimu. Sebab itu jagalah dengan hati-hati!" ,S. Al-Baqarah, ayat
2 3 5 .

Ini adalah untuk masa yang akan datang.
Setiap pandangan pada banyak dan sekedar untuk mengetahui bertambah
dan berkurang, maka itu dinamakan; al-muhasahah. Maka perhatian pada
apa, yang di hadapan hamba pada siangnya, adalah untuk diketahui tam-
bahannya dari kekurangannya, dari al-muhasabah. Allah Ta'ala ber-fir-
m a n ; -

\

(Yaa-ay-yuhal-ladziina-aamanut! idzaa dlarab turn fii sabiilii-laahi fa tabay-
yanuu).
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berperang
jalan Allah, lakukanlah penyeIidikan!”S. An-Nisa’, ayat 94.
Al lah Ta 'a la bcrfirman:-

d i

. - V —

(Yaa-ayyu-hal-Iadziina -aamanuu in jaa-akum faasi-qun bi naba-in fa
Jabay-yanuu).

Artinya; ”Hai orang-orang yang beriman! Kalau datang kepadamu orang
jahat membawa beri(a, maka periksaiah dengan seksama!" S. Al-Huiurat
ayai 6.
Al lah Ta'a la berfirman;-

(Wa la qad khalaq-nai-insaana wa na’-lamu maa tuwas-wisu bihii naf-
suhuu).

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami mencipiakan manusia dan Kami
ngetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya". S, Qaf, ayat 16.
Allah Ta’ala menyebulkan yang demikian, untuk menjaga-jaga dan mem-
ben-tahu bagi pemeliharaan daripadanya pada masa mcndaiang. Diriwajat-
kan oleh 'Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Nabi s.a.w, bersabda kepada
seorang laki-laki yang meminta kepadanya, supaya membcri wasiat dan
memberi pengajaran kepadanya, yaiiu;

m e -

y !

(Idzaa arad-ta amran fa tadabbar -’aa-qibatahu, fa in kaana rusy-dan fam-
dlihi wa in kaana ghay-yan fan-tahi -’anhu).
Artinya: "Apabila engkau menghendaki akan suatu urusan, maka pikir-
kanlah secara mendalam akan akibalnya! Maka jikalau baik, teruskanlah
dan jikalau buruk, maka hentikanlah!” (1),
Berkata sebahagian ahli hikmah (filosuf): "Apabila engkau menghendaki
bahwa akal itu yang menang atas hawa-nafsu, maka Janganlah engkau
bcrbuat dengan memenuhi nafsu-syahwat. schingga engkau memperhati-
kan akan akibat. Sesungguhnya berheniinya penyesalan dalam
lebih banyak dari berhentinya keringanan nafsu-syahwat".
Lukman berka ta : "Bahwa

h a t i i t u

orang mukmin, apabila memperhatikan akan

(1) Dirawikan Ibnul-Mubarak dari Abi Ja'far Al-Hasyimi. hadils mur!.al.
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akibat. niscaya ia aman dari penyesalaii .
Syaddad bin Aus meriwayatkan dari Nabi s.
s a b d a : -

,bahwa Nabi s.a.w. bcr-a . w .

y■'» /.* \

C!'
man daana nafsahu wa-'ami!a limaa ba’-dal-mauii wal-ahma

-atba-’a nafsahu hawaa-haa wa taman-naa-’alal-laahi).
(Al-Kay-yisu
qu man .

Artinya: "Orang yang pintar, ialah orang yang meng-agama-kan dirinya
dan beramal untuk sesudah mati. Dan orang yang bodoh. ialah orang

mengikutkan dirinya dengan hawa-nafsunya dan berangan-angany a n g

kepada Allah”. (1).
Meng-agama-kan dirinya. artinya; mengadakan al-muhasabah (perhituiig-
an) akan dirinya. Hari agama (yau-mud-din). ialah: hari perhitungan (yau-
mul-hisab). Dan firman Allah Ta’ala:-

(A innaa la-madii-nuuna).
Artinya; "Sesungguhnyakah kita akan menerima perhitungan?" S. Ash-
Shaffat, ayat 53.
Artinya; madiinuuna. ialah; muhaasihuuna. yaitu: mengadakan al-muha-
s a b a h .

Umar ra. berkata: "Adakanlah al-muhasabah akan dinmu. sebelum kamu
diadakan al-muhasabah! Timbangkanlah dia, sebelum engkau ditimbang-
kan! Bersiaplah untuk penampilan yang terbcsar (hari kiamat)!"
Umar ra. menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy’ari: Adakanlah ai-

uhasabah akan dirimu pada waktu iapang, sebelum perhitungan (al-m

hisab) di waktu sempit!"
Umar r.a, bertanya kepada Ka'ab; "Bagaimana engkau mendapatmya
daiam Ki tab A l lah?”

Ka'ab menjawab: _
mengadakan perkiraan di langit. Maka di atasnya itu dengan per

"Azab bagi yang mengadakan perkiraan di bumi dari
y a n g
m a t a " .

Umar menjawab: "Kecuali orang yang mengadakan al-muluisahali akan
dirinya”.
Lalu Ka'ab berkata: "Hai Amirul-mu'minin! Bahwa pcrkataan tersebut
sampai tepinya itu daiam Taurat. Tiada di antara keduanya itu huruf. se-

Dirawikan Ahmad, At-Tirmidzi, Ihnti Majiih dan Iain-lain(1 )
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lain orang yang mengadakan al-muhasabah akan dirinya”.
Ini semuanya adalah isyarat kepada al-muhasabah untuk masa mendatang.
Karena Nabi s.a.w. bersabda pada hadits yang ialu: "Orang yang meng-
agama-kan dirinya itu berbuat untuk apa yang sesudah mati”. Artinya;
pcrtama-tama ia menimbang segala urusan dan dinilainya. Diperhatikan-
nya dan dipahaminya dengan mendalam. Kemudian, ia tampil kepada
urusan itu. Lalu dilaksanakannya.

AL-MURABATHAH KEDUA: al-mumqabah (memperhaiikan perbual-
an diri).

Apabila insan meng-wasiat-kan akan dirinya dan mensyaratkan kepada-
nya, akan apa yang telah kami sebutkan itu, maka tiada tinggal !agi. se-
lain: al-muraqabah baginya ketika terjun pada amal-perbuatan dan mem-
perhatikannya dengan mata yang menjaga. Bahwa diri itu, jikalau diting-
galkan begitu saja, niscaya ia durhaka dan rusak. Marilah kami sebut¬
kan kcutamaan al-muraqabah. Kemudian darajat-darajatnya!
Adapun keulamaan. maka Jibril a.s. bertanya kepada Nabi s.a.w, dari
hal al-ihsan. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Bahwa engkau menyembah
Allah, seakan-akan engkau melihatNya". (1).
N a b i s . a . w, b e r s a b d a : -

✓ X

■ ' r L

(U’-budil-laaha ka-anna-ka taraa-hu, fa in lam lakun taraa-hu fa inna-hu
yaraa-ka),

Artinya: ’Beribadahlah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatNya.
Maka jikalau engkau tidak melihatNya, sesungguhnya DiA melihat eng¬
kau". (2).
Al lah Ta'a la berfirman:-

(A fa man huwa qaa-imun -’alaa kulli nafsin bi maa kasabai).
Artinya: "Adakah Yang Menjaga tiap-tiap diri lerhadap apa yang dikerja-
kaiiiiya?” S. Ar-Ra'd, ayat 3.1.
A l l a h Ta ' a l a b e r t i r m a n : -

(A lam ya'lam bi-unnal-laaha yaraa).
Ailinsa: "Tiadakah diketahuinya. bahwa Allah itu melihat?" S. Ai-'Alaq.
ayat 14.

(I) Diiitwikan Al-Biikhuri djn Muslim U.in Abu Hununih.

12) Dirawikan Abu Na'im >lari ZaicJ bin .'Vrq.xin. dengan .ida lanihahan lagi.
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Al lah Ta’ala berfirman:-

ol.^ V, '

(Innal-laaha kaana- ’alai-kum raqii-ban).
Artinya; "Sesungguhnya Allah itu Penjaga kamu sekalian”. S. An-Nisa'.
ayat 1.
Al lah Ta’ala berfirman:-

Yr-XT -

(Wal-ladziina hum li-amaa-naa-tihim wa-’ah-dihim raa-'uuna. Wal-ladzii-na
hum bi syahaa-daatibim qaa-imuuna).
Artinya: ”Dan orang-orang yang memelihara amanat dan perjanjiannya.
Dan orang-orang yang tegak dengan lurus dalam kesaksiannya”. S. Al-
Ma’arij, ayat 32 —33.
Ibnul-Mubarak berkata kepada seorang laki-laki: ’’Bermuraqabahlah de¬
ngan Allah Ta’ala!”
Lalu iaki-laki itu menanyakan tentang penafeirannya. Maka Ibnul-Mubarak
menjawab: ’’Adalah engkau seiama-lamanya, seakan-akan engkau melihat
A l l a h ' A z z a w a J a l l a ” .

Abdul-Wahid bin Zaid berkata: ’’Apabila adalah Penghuluku itu mem-
perhatikan aku, maka tiada aku perduli dengan yang lain”.
Abu Usman Al-Maghribi berkata; ’’Yang lebih utama diharuskan oleh
manusia akan dirinya pada jalan ini, ialah: al-muhasabafi dan al-muraqa-
bah. Dan siasat amalnya itu dengan ilmu”.
Ibnu ’Atha’ berkata: ’’Tha’at yang paling utama, ialah: ai-muraqabah akan
Yang Maha Benar (Al-Haq) pada selalu waktu”.
Al-Jurairi berkata: ’’Urusan kita ini terbina atas dua pokok: bahwa diri
engkau selalu akan al-muraqabah kepada Allah ’Azza wa Jalla dan bahwa
adalah ilmu itu berdiri atas zahiriyah engkau”. (1).
Abu Usman berkata: ’’Berkata Abu Hafash kepadaku; ’’Apabila engkau
duduk untuk manusia, maka adalah engkau itu yang memberi pengajaran
bagi diri engkau dan hati engkau dan tidaklah tertipu engkau oleh ber-
kumpulnya mereka terhadap engkau. Sesungguhnya mereka memperhati-
kan (al-muraqabah) akan zahiriyah engkau. Dan Allah itu memperhati-
kan akan batiniyah engkau”.
Diceriterakan, bahwa ada bagi sebahagian para syaikh dari golongan ini,

(1) Ilmu itu berdiri alas Zahiriyah engkau. artinya: Zahiriyah gerak dan diam engkau itu
sctimbang dengan agama (Peny. menurut uraian Al-lltihaf, jilid Xhalaman 96).
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seorang murid yang masih pemuda. Syaikh itu memuliakan dan menonjol-
kan murid tersebut. Lalu sebahagian shahabatnya bertanya kepadanya:
’’Bagaimana engkau memuliakan dia ini? Dan dia itu masih pemuda dan
kami ini orang-orang tua”.
Syaikh itu lalu meminta beberapa ekor burung. Dan diberikannya kepada
setiap orang dari mereka, seekor burung dan pisau. Dan berkata: ”Hcn-
daklah masing-masing kamu menyembelih burungnya pada cempai yang
tidak dilihat oleh seseorang”.
Dan ia berikan kepada pemuda itu seperti yang demikian. Dan ia mcnga-
takan kepada pemuda itu seperti yang dikatakannya kepada mereka.
Maka masing-masing mereka kembali dengan mcmbawa burungnya yang
sudah disembelih. Dan pemuda itu kembali dan burungnya masih hidup
dalam tangannya. Lalu syaikh itu bertanya: "Bagaimana engkau tidak
menyembelih sebagaimana disembelih oleh teman-teman engkau?”
Pemuda itu menjawab; "Aku tidak mendapati lempat, yang aku tidak
dilihat oleh seseorang padanya. Karena Allah mclihat kepadaku pada se¬
tiap tempat”.
Maka mereka itu memperoleh yang baik dari pemuda itu akan al-mura-
qabah ini. Dan mereka berkata: "Benarlah engkau bahwa memuliakan-
nya”.
Diceritcrakan, bahwa Zulaikha tatkala tinggal berdua dengan Yusuf a.s.
lalu bangun berdiri dan menutupkan muka patung yang ada kepunyaan-
nya. Lalu Yusuf a.s. berkata: ’’Bagaimana engkau ini? Adakah engkau
malu dari al-muraqabah benda beku dan tidak malu dari al-muraqabah
Yang Memiliki, Yang Maha Perkasa?”
Diceritcrakan dari sebahagian pemuda. bahwa ia membujuk seorang pe-
iayan wanita tentang diri pelayan itu. Maka pelayan tersebut berkata ke¬
pada pemuda itu: ’’Apakah engkau tidak malu?"
Pemuda itu menjawab: ’’Kepada siapa aku malu? Dan kita ini tidak di¬
lihat oleh bintang-bintang".
Pelayan wanita itu menjawab: ’’Maka di manakah Yang Empunya bintang-
bintang itu?’’
Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Junaid: "Dengan apa aku minia
tolong memincingkan mata?”
Al-Junaid lalu menjawab: "Dengan ilmu engkau, bahwa pandangan Yang
Mcmandang kepada engkau itu lebih dahulu dari pandangan engkau ke¬
pada Yang Dipandang itu".
Al-Junaid berkata: "Sesungguhnya diyakinilah dengan al-muraqabah itu.
oleh orang yang takut atas kehilangan keberuntungannya dari Tuhannya
’ A z z a w a J a l l a ” .

Dari Malik bin Dinar, yang mengatakan: "Sorga 'Adnen itu dari sorga
Firdaus. Di dalamnya bidadari yang diciplakan dari bunga mawar snr-
ga".
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Lalu ditanyakan kepadanya: "Siapakah yang menempatinya?"
Malik bin Dinar menjawab: "Allah Ta’ala berfirman: "Sesungguhnya yang
menempati sorga ’Adnen i(u, iaiah mereka, apabila bcrcita-cita mcngerja-
kan perbuatan maksiat, niscaya mereka ingat akan pengajaranKU. Lalu
mereka bermuraqabah akan AKU. Dan mereka yang bungkuk tulang
punggungnya dari ketakutan kepadaKU. Demi kemuliaan dan keagungan-
KU! Bahwa tiada cita-cita bagiKU dengan meng-azab-kan penduduk
bumi. Apabila AKU melihat kepada orang-orang yang lapar dan haus dari
ketakutannya kepadaKU, niscaya AKU palingkan dari mereka akan azab
i t u " .

Ditanyakan Al-Muhasibi tentang al-muraqabah. Maka beiiau menjawab:
"Permulaannya iaiah, diketahui oleh hati akan dekat dengan Tuhan Yang
Maha Tinggi”.
Berkata Al-Murta’isy An-Naisaburi: "Al-Muraqabah, iaiah memeiihara
rahasia dengan memperhatikan yang ghaib, bersama seiiap kejap mata
dun lafal perkataan".
Dirawikan, bahwa Allah Ta’ala berfirman kepada para malaikatNya:
"Kamu diwakilkan mengurus yang zahir (urusan zahiriah) dan AKU
Yang Menjaga atas batiniah".
Muhammad bin Ali Al-Tirmidzi berkata: "Jadikanlah al-muraqabah eng-
kau bagi Yang Tidak Ghaib dari pandanganNya kepada cngkau! Jadikan¬
lah syukur engkau bagi Yang Tidak putus nikmatNya kepada engkaul
Jadikanlah ke-tha'at-an engkau kepada Yang Tidak terlepas engkau dari-
padaNya! Dan jadikanlah merendah diri (khudlu’j engkau kepada Yang
Tidak Keluar engkau dari kepunyaan dan kekuasaanNya!"
Sahal berkata; "Tiada terhiaslah hati dengan sesuatu. yang lebih utama
dan lebih mulia. dari ilmu hamba. bahwa Allah menyaksikannya, di mana
saja ia bcrada".
Ditanyakan sebahagian mereka akan firman Allah Ta'ala:-

/ 0 ^X

>

A \ h j r - -

(Radli-a!-laahu -‘an-hum wa radluu-'anhu, dzaa-lika liman khasyi-a rabba-
hu).

Artinya; "Allah ridia (merasa senang) kepada mereka dan mereka merasa
senang kepada Allah, ilu unliik siapa yang takut kepada Tuhannya". S.
Al-Bayyinah. ayat 8.
Maka sebahagian mereka ladi menjawab; "Maknanya, yang demikian iui
bagi orang yang bermuraqabah akan Tuhannya 'Az/a wa Jalla, yang meng-
adakan al-muhasabah kepada dirinya dan menyediakan perbekalan bagi
kekembali-annya (hari akhirat)".

Ditanyakan kepada D/un-nun: "Dengan apa. hamba ilu memperoloh
sorga?" Maka Dzun-nun menjawab; "Dengan limn perkam: isiUiaitu:h.

702



yang tidak ada p-adanya penyimpangan, kesung$uhan (ijiihad), yang tidak
ada bersamanya itu kelupaan, al-muraqabah kepada Allah Ta’ala pada
yang tersembunyi dan yang terbuka, menunggu mati dengan persiapan
untuk mati dan al-muhasabah akan diri engkau, sebelum engkau di al-
m u h a s a b a h - k a n " .

Sungguh dimadahkan orang kepada yang demikian;-

Apabtla anda sunyi sepi, pada suatu had,
maka janganlah anda berkata: aku sunyi sepi.
Akan tetapi ,
katakanlah: kepadaku ada Pemerhati 

Janganlah anda menyangka,
bahwa Allah lalai se sa’at pun 
Tidaklah apa yang anda sembunyikan daripadaNYA.
akan menghilang sekejap pun 

Apakah anda tidak meiihat,
bahwa had ini pergi dengan cepat sekali?
Bahwa besok itu dekat,

bagi mereka yang menunggui?

Hamid Ath-ThawiI berkata kepada Sulaiman bin Ali: ’’Berilah aku peng-
ajaran!”
Sulaiman bin Ali menjawab: "Jikalau engkau, apabila telah berbuafmak-
siat kepada Allah dalam keadaan sendidan, maka yakinlah, bahwa DIA
meiihat engkau, lelah berani melakukan perbuatan besar. Jikalau engkau
menyangka bahwa DIA tidak meiihat engkau, maka sesungguhnya engkau
t e l a h k u f u r ” .

Sufyan Ats-Tsuri berkata: "Haruslah engkau ber-muraqabah, kepada
SIAPA, yang tidak tersembunyi padaNYA sesuatu yang tersembunyi.
Haruslah engkau mengharap kepada SIAPA, Yang Memiliki penepatan
janji. Dan haruslah engkau menjaga diri kepada SIAPA Yang Memiliki
k e - s i k s a - a n " .

Farqad As-Sabakhi Al-Bashari berkata: "Bahwa orang munafiq itu mem-
perhatikan. Maka apabila ia tidak meiihat seseorang, niscaya ia masuk ke
tempat jahat. Sesungguhnya ia bermuraqabah kepada manusia. Dan tidak
ia bermuraqabah kepada Allah Ta’ala".
Abdullah bin Dinar berkata: "Aku pergi bersama Umar bin AI-Khattab
r.a.a ke Makkah. Laiu kami berhenti untuk beristirahai pada sebahagian
jalan. Maka turunlah ke jalan itu scorang penggembala dari bukit. Umar
r.a. lalu berkata kepada penggembala itu: "Hai penggembala! Juallah se¬
eker dari kambing-kambing ini kepadaku!"
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Penggembala itu menjawab: "Bahwa aku ini milik orang (hamba-sahaya)”.
Umar r.a. menjawab: ’’Katakanlah kepada tuanmu, bahwa kambing itu
dimakan serigala!”
Budak itu lalu menjawab; "Maka di mana Allah?”
Abdullah bin Dinar meneruskan ceriteranya: ”Maka menangislah Umar
r.a. Kemudian, pada besok paginya, Umar r.a. pergi kepada budak itu,
lalu membelinya dari tuannya dan dimerdekakannya, seraya berkata;
"Engkau dimerdekakan dalam dunia ini, oleh kalimat itu. Dan aku meng-
harap, bahwa kalimat itu akan memerdekakan engkau di akhirat”.

PENJELASAN: hakikat al-muraqabah dan darajat-darajatnya.

Ketahuilah, bahwa hakikat al-muraqabah, ialah; perhatian yang menjaga
dan terarah cita-cita kepadanya. Maka siapa yang menjaga dari sesuatu
urusan, dengan sebab orang lain, niscaya dikatakan: bahwa dia menjaga
(al-muraqabah) si Anu dan memelihara akan pihaknya. Dan dikehendaki
dengan al-muraqabah ini, ialah keadaan bagi hati, yang dihasilkan oleh
semacam dari ma’rifah. Dan dihasilkan oleh keadaan itu, akan amal-per-
buatan pada anggota-anggota badan dan pada hati.
Adapun keadaan itu, ialah menjaga hati bagi yang Yang Menjaga, me-
nyibukkan hati dengan DIA, berpalingnya hati kepadaNya, perhatiannya
hati kepadaNya dan terarahnya hati kepadaNya.
Adapun ma’rifah, yang menghasilkan keadaan itu, maka ialah: ilmu, bah¬
wa Allah itu melihat segala isi hati, mengetahui segala rahasia, menjaga
segala amal hamba, berdiri di alas setiap diri, dengan apa yang diusaha-
kannya. Bahwa rahasia hati pada Allah Ta’ala itu terbuka, sebagaimana
yang tampak pada kulit itu terbuka bagi makhluk. Bahkan lebih jelas dari
yang demikian.
Maka ma’rifah ini, apabila telah menjadi keyakinan, yakni: bahwa ma’rifah
itu telah terlepas dari keraguan, kemudian, sesudah itu, ma’rifah tersebut
menguasai dan mengerasi akan hati, maka kerap-kali ilmu yang tak ada
keraguan padanya itu tidak mengerasi atas hati, sepwrti: mengetahui (ilmu)
dengan mati. Maka apabila ma’rifah itu telah menguasai hati, niscaya ia
menghelakan hati kepada menjaga pihak Yang Menjaga dan mengarah-
kan cita-citanya kepadaNya.
Mereka yang yakin dengan ma’rifah ini, ialah: mereka orang-orang men-
dekatkan diri kepada Allah (al-muqarrabin). Mereka itu terbagi kepada:
orang-orang shiddiqin dan orang-orang kaum kanan (ash-habul-yamin).
Maka al-muraqabah mereka itu di atas dua darajai:
Darajat Pertama: ialah al-muraqabah orang-orang al-muqarrabin dari
orang-orang ash-shiddiqin. Yaitu: al-muraqabah penghormatan dan pe-
muiiaan. Yaitu: bahwa jadilah hati itu tenggelam dengan perhatian kepada
keagungan itu dan pecah berderai di bawah kehebatan. Maka tiada tinggal

7 0 4



padanya keluasan sekalnkali bagi menoleh kepada yang lain. Dan inilah
al-muraqabah yang tidak kami panjangkan perhatian pada penguraian
amal-perbuaJannya- Bahwa al-muraqabah itu terbatas kepada hati. Ada-
pun anggota-anggota badan, maka dia iiu kosong dan penolehan kepada
hal-hal yang diperbolehkan (al-mubahat), lebih-lebih lagi dari hal-hai yang
dilarang. Dan apabila anggoia-anggota badan itu bergerak dengan amalan
tha at, niscaya adaiah dia seperti yang dipakaikan dengan amalan tha’at
tersebut. Maka ia tidak memerlukan kepada pengaturan dan pcnetapan
pada penjagaannya, di atas cara-cara yang betul. Akan telapi, ia mem-
betulkan rakyat dari kepunyaan keseluruhan penggembala. Dan hati itu,
ialah: penggembala. Maka apabila hati itu tenggelam dengan Yang Di-
sembah, niscaya jadilah anggota-anggota badan itu yang dipakai, yang
berlaku di atas yang betul dan istiqamah, dari tanpa pemberatan.
Inilah dia yang menjadi cita-citanya, sebagai suatu cita-cita. Maka ia di-
cukupkan oieh Allah dari cita-cita lainnya. Dan siapa yang mcncapai da-
rajat ini, maka ia kadang-kadang lupa kepada makhluk. Sehingga ia tidak
mclihat orang yang hadlir di sisinya, sedang ia membuka kedua matanya.
Dan ia tidak mendengar apa yang dikatakan kepadanya, sedang ia tidak
tuli dengan yang demikian. Kadang-kadang -umpamanya -ia lalu ke¬
pada anaknya, maka ia tidak berbicara dengan anaknya itu. Sehingga ada¬
iah sebahagian mereka berlaku yang demikian itu kepadanya. Lalu ia
mengatakan kepada orang yang mencacinya; ’’Apabila engkau lalu ke-
padaku, maka gcrakkanlah aku!”

ridaklah engkau memandang ini jauh dari kebenaran. Sesungguhnya eng¬
kau mempcroleh akan bandingan ini pada hati orang-orang yang
besarkan raja-raja di bumi. Sehingga pelayan-pelayan raja itu kadang-
kadang tidak merasakan, apa yang berlaku kepada mereka, pada majelis
raja-raja, karena kesangatan tenggelamnya mereka kepada raja-raja itu.
Bahkan, kadang-kadang hati iiu sibuk dengan suatu kepentingan yang ti¬
dak berarti dari kepentingan-kepentingan duniawi. Maka orang itu lalu
menyelam dalam pikiran padanya dan berjalan. Maka kadang-kadang ia
melampaui tempat yang dimaksudkannya. Dan ia lupa kepada pckerjaan
yang ia bangkit berdiri kepadanya.
Ditanyakan kepada Abdul-wahid bin Zaid: ’’Adakah engkau kenal pada
zaman engkau ini. akan laki-laki yang sibuk dengan keadaannya sendiri,
tanpa mcmperhatikan akan orang lain?"
Abdul-wahid bin Zaid menjawab: "Aku tidak kenal, selain seorang laki-
laki yang akan masuk ke tempatmu sesa’at lagi”.
Maka tidaklah yang demikian itu, selain berjalan cepat. Sehingga masuk-
lah Utbah Al-Ghallam. Lalu Abdul-wahid bin Zaid bertanya kepadanya:
"Dari mana engkau datang, hai ’Utbah?”
'Utbah lalu menjawab: "Dari tempat itu dan adaiah jalannya ke pasar”.
Abdul-wahid bin Zaid bertanya lagi: "Siapa yang engkau jumpai di jalan?"

m e m -
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’Utbah menjawab: "Aku tiada metihat seorang pun”.
Diriwayatkan dari Yahya bin Zakaria a.s., bahwa ia lalu dekat seorang
wanita. Maka ditolaknya wanita itu, sehingga jatuh tersungkur. Maka di-
tanyakan kepadanya: ’’Mengapa engkau berbuat demikian?”
Yahya bin Zakaria a.s. menjawab; "Aku tidak menyangkakannya, setain
dinding?”
Diceriterakan dari sebahagian mereka, bahwa ia berkata: ”Aku lalu de-
ngan segolongan orang, yang lempar-melemparkan. Dan seorang duduk
jauh dari mereka. Lalu aku datang ke depannya. Aku bermaksud akan
berbicara dengan dia”.
Lalu orang itu berkata: "Berdzikir kepada Allah Ta’ala itu merindukan”.
Maka aku bertanya: ’’Engkau sendirian?”
Orang itu menjawab; "Bersamaku Tuhanku dan dua malaikatku”.
Aku lalu bertanya; "Siapa yang dahulu dari mereka itu?”
Orang itu menjawab: ’’Siapa yang diampunkan oleh Allah baginya”.
Maka aku bertanya: ”Mana jalan?”
Orang itu menunjuk arah ke langit. la bangun berdiri dan berjalan, seraya
mengucapkan: "Kebanyakan makhluk Engkau sibuk, tanpa mengingati
Engkau”.
Maka inilah perkataan yang tenggelam dengan musyahadah (penyaksian)
kepada Allah Ta’ala. la tidak berkata-kata, selain daripadaNya. Dan ia
tidak mendengar, selain padaNya. Maka orang ini tidak berhajat kepada
al-muraqabah lisannya dan anggota-anggota badannya. Semua itu tidak
bergerak, selain, dengan apa yang ia padaNya.
Asy-Syibii masuk mendekati Abil-Husain An-Nuri. Dan dia ini sedang
melakukan i’tikaf dalam masjid. Maka didapatinya AbU-Husain itu diam,
baik pergaulan, yang tidak bergerak sesuatu pun dari zahiriahnya. Maka
Asy-Syibli bertanya kepadanya: "Dari mana engkau mengambil al-mura¬
qabah ini dan ketenangan?”
Abil-Husain menjawab; ’’Dari kucing yang ada kepunyaan kami. Apabila
kucing itu mau menangkap sesuatu, lalu ia menetapkan kepalanya seperti
batu, tiada sehelai bulunya pun yang bergerak”.
Abu Abdillah, ibnu Khufaif Asy-Syairazi berkata; ”Aku keluar dari Mesir,
bermaksud ke Ar-Ramlah, untuk bertemu dengan Abi Ali Ar-Raudzabari.
Lalu berkata kepadaku Isa bin Yunus Al-Mishri yang terkenal dengan Az-
Zahid; ’’Bahwa di Shur ada seorang pemuda dan seorang tua, yang ke-
duanya berkumpul di atas keadaan al-muraqabah. Maka jikalau engkau
pandang kepada keduanya sekaii pandang, mudah-mudahan engkau men-
dapat faedah dari keduanya itu”.
Maka aku masuk ke Shur dan aku dalam keadaan lapar dan dahaga. Pada
pinggangku sehelai kain buruk, yang koyak-koyak. Dan tiada atas bahuku
suatu pun. Aku lalu masuk masjid. Tiba-tiba bertemu dengan dua orang
yang duduk menghadap kiblat. Maka aku memberi salam kepada kedua-
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nya. Keduanya itu tiada menjawab salamku. Lalu aku memberi salam kali
kedua dan ketiga. Tiada juga aku mendengar jawaban. Lalu aku berkata:
”Aku mencari kedua engkau dengan nama Allah. Mengapa kedua engkau
t i d a k m e m b a l a s s a l a m k u ” .

Lalu pemuda ilu mengangkatkan kepalanya dari pakaian buruknya. Maka
ia memandang kepadaku, seraya berkata; "Hai Ibnu Khufaif! Dunia itu
sedikit. Dan tiada tinggal dari yang scdikit itu, selain sedikit. Maka ambil-
lah dari yang sedikit itu akan banyak. Hai Ibnu Khufaif! Alangkah sedikit-
nya kesibukan engkau, sehingga engk'au memperoleh keluangan waktu
untuk bcrtemu dengan kami!”
Ibnu Khufaif meneruskan ceriteranya: ’’Maka ia memegang dengan ke-
seluruhanku. Kemudian, ia menekurkan kepalanya pada tempat itu untuk
kembali kepada al-muraqabah. Aku tinggal bersama keduanya ilu, sehing¬
ga kami mengerjakan shalat Dhuhur dan 'Ashar. Maka hilanglah laparku,
hausku dan letihku. Tatkala telah waktu ’Ashar. maka aku berkata: ”Beri-

lah aku pengajaran!”
la lalu mengangkatkan kepalanya kepadaku dan berkata: ”Hai Ibnu Khu¬
faif! Kami ini orang-orang yang mempunyai musibah. Tiada bagi kami
lisan untuk pengajaran”.
Aku tinggal pada keduanya itu tiga hari, tiada aku makan, tiada minum
dan tiada tidur. Dan aku tiada mclihat keduanya memakan dan mcminum
sesuatu. Tatkala hari ketiga, maka aku mcngaiakan pada batinku; ”Aku
bersumpah pada keduanya, kiranya keduanya itu memberi pengajaran
kepadaku. Mudah-mudahan aku memperoleh manfaat dengan pengajaran
keduanya itu”.
Maka pemuda itu mengangkatkan kepalanya, seraya berkata kepadaku:
"Hai Ibnu Khufaif! Haruslah engkau bersahabat dengan orang, yang di-
ingatkan engkau oleh Allah melihatnya! Dan jatuh kehebatannya atas hali
engkau. Ia mengajarkan engkau dengan lisan perbuatannya. Dan ia tidak
mengajarkan engkau dengan lisan perkaiaannya. Wassalam. Bangunlah
d a r i k a m i ! ”

Maka inilah darajat orang-orang yang bermuraqabah, yang mengerasi atas
hati mcreka, olch pengagungan dan penghormatan. Lalu tidak tinggal
pada mcreka, keluasan bagi yang lain dari itu.
Darajat Kedua: ialah: al-muraqabah orang-orang yang wara' dari golongan
kanan. Mereka itu ialah suatu kaum, yang mengerasi keyakinan bahwa
A l l a h m e l i h a t z a h i r i a h d a n b a t i n i a h m c r e k a a t a s h a t i m c r e k a . A k a n t e -

lapi. tidak mendahsyatkan mcreka oleh perhatian keagungan. Tetapi, hati
mereka tetap atas batas sedang, yang meluasi bagi penolehan kepada se-
gala hal-ihwal dan amal-perbuatan. Hanya, bahwa hati itu serta mclak-
sanakan segala amal-perbuatan, tidaklah terlepas dari al-muraqabah. Be-
nar, tehsh mengerasi atas mereka, oleh malu kepada Allah. Maka mcreka
tidak maju dan tidak mundur, selain. sesudah berketetapan hati padanya.
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Dan mereka mencegah diri dari setiap apa, yang mereka memperoleh
kekejian dengan dia pada hari kiamat. Bahwa mereka itu melihat Allah
di dunia menengok kepada mereka. Maka mereka tidak berhajat kepada
menunggu hari kiamat.
Engkau mengenal perbedaan dua darajat tadi dengan musyahadah (pe-
nyaksian). Bahwa engkau pada tempat kesepian engkau, kadang-kadang
mengerjakan amal-perbuatan. Lalu datang kepada engkau, anak kecil atau
wanita. Lalu engkau ketahui, bahwa dia menengok engkau. Maka engkau
malu kepadanya. Lalu engkau baguskan duduk engkau dan engkau jaga
hal-keadaan engkau. Tidak dari karena pengagungan dan pemuliaan, akan
tetapi dari karena malu. Bahwa penyaksiannya itu, walau pun tidak men-
dahsyatkan engkau dan tidak menenggelamkan engkau, maka penyaksian
itu membangkitkan malu kepada engkau. Kadang-kadang masuk ke tem¬
pat engkau, salah seorang raja atau salah seorang pembesar. Lalu me¬
nenggelamkan engkau oleh pemuliaan. Sehingga, engkau tinggalkan apa
yang sedang engkau kerjakan, karena sibuk menyambutnya. Tidak karena
malu kepadanya.
Maka begitulah bermacam-macam martabat hamba pada al-muraqabah
kepada Allah Ta’ala. Dan orang yang berada pada darajat ini, maka ia
berhajat bahwa ia bermuraqabah akan semua gerak-geriknya, diamnya,
gurisan dalam hatinya dan detik-detik masanya. Kesimpulannya, semua
usaha pilihannya. Dan baginya padanya itu dua perhatian: perhatian se-
belum kerja dan perhatian pada kerja.
Ada pun sebelum kerja, maka hendaklah ia perhatikan, bahwa apa yang
tempak baginya dan tergerak gurisan hatinya dengan mengerjakannya,
adakah dia itu karena Allah khususnya? Ataukah dia itu pada hawa-nafsu
dan mengikuti setan? Maka ia berhenti sebentar dari padanya dan me-
netapkan pikiran. Sehingga tersingkap baginya yang demikian itu dengan
nur Al-Haq (cahaya kebenaran Tuhan Yang Mahabenar). Maka jikalau
adalah karena Allah Ta’ala, niscaya diteruskannya. Dan jikalau adalah
bagi selain Allah, niscaya ia malu kepada Allah dan mencegah diri dari-
padanya. Kemudian, ia mencaci dirinya atas kegemarannya padanya itu,
cita-citanya dan kecenderungannya kepadanya. la perkenalkan kepada
dirinya, akan buruk perbuatannya dan usahanya pada kekejiannya. Bahwa
dirinya itu musuh dirinya, jikalau tidak dibaikkan oleh Allah dengan pe-
meliharaanNya.
Keberhentian sebentar ini pada permulaan segala urusan, hingga batas
memperoleh penjelasan itu hams yang diwajibkan, yang tak boleh lari se¬
orang pun daripadanya. Sesungguhnya pada hadits (1), bahwa disebarkan
bagi hamba pada setiap gerak dari gerak-geriknya walau pun kecil, tiga

(1) Menurut Ai-Iraqi, beliau Eidak tnengetahui aaal hadits ini.
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lembaran perianyaan. Lembaran pertanyaan pcrtama: mengapa? Lembar-
pertanyaan kedua: bagaimana? Dan lembaran pertanyaan ketiga: untuk

siapa? Makna mengapa, artinya: mengapa engkau perbuat ini? Adakah
harus atas engkau, bahwa engkau memperbuatnya karena Tuhan engkau
atau engkau cenderung kepadanya dengan keinginan engkau aiau kenafsu-
an engkau?

Jikalau ia selamat dari yang demikian, dengan adanya ia mcngerjakan
yang demikian karena Tuhannya, niscaya ia ditanyakan dengan lembaran
pertanyaan kedua. Lalu ditanyakan kepadanya: Bagaimana engkau ber-
buat ini? Bahwa Allah mempunyai syarat dan hukum pada setiap perbuat-
'yang tidak diketahui kadarnya, waktunya dan sifatnya, selain dengan:
ilmu. Maka ditanyakan kepadanya: bagaimana engkau perbuat, adakah
dengan ilmu yang dibuktikan deng
ngan kebodohan dan sangkaan?
Maka jikalau ia selamat dari yang demikian, niscaya dikembangkan akan
lembaran ketiga. Yaitu: penuntuian dengan keikhlasan. Lalu ditanyakan
kepadanya: untuk siapa engkau kerjakan? Adakah karena Wajah Allah
semata-mata, karena memenuhi ucapan engkau "LAA ILAAHA ILLAL-
LAAH”, maka adalah pahala engkau atas Allah? Atau karena
yang diciptakan seperti engkau, maka ambillah pahala engkau daripada-
nya? Atau engkau mengerjakannya, untuk engkau memperoleh hal
segera dari dunia engkau? Maka tclah Kami penuhi kepada engkau akan
bahagian engkau dari dunia. Atau engkau mengerjakannya disebabkan
lupa atau lalai, maka telah gugurlah pahala engkau, binasalah amal eng¬
kau dan sia-sialah usaha engkau. Dan jikalau engkau kerjakan untuk
lain AKU, maka engkau haras memperoleh kutukanKU dan siksaanKU.
Karena adalah engkau hamba bagiKU. Engkau makan rezeki yang AKU
berikan. Engkau bersenang-senang dengan nikmatKU. Kemudian, engkau
berbuat bagi selain AKU. Apakah engkau tidak mendengar, bahwa AKU
b e r fi r m a n : -

a n

a n ,

dalil ('ilmin muhaqqaqin) atau de¬a n

m a n u s i a

y a n g

s e -

! j !

(Innal-ladziina lad- uuna min duunil-laahi -'ibaa-dun -am-tsaa-lukum).
Artinya: ’’Sesungguhnya apa yang kamu sembah itu, yaitu bukan Allah,
adalah hamba-hamba serupa kamu juga". S. Al-A’raf, ayat 194.
F i r m a n A l l a h Ta ’ a l a : -

\

N V
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(Innal-ladziina ta'-buduuna min duunil-laahi laa yamli-kuuna la kum rizqan
fab-taghuu -'indal-laahir-rizqa wa’-buduuhu).
Artinya: "Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain dari Allah itu,
tiada berkuasa untuk memberikan rezeki dari Allah dan sembahlah DIA .
S. AI-'Ankabut, ayat 17.
Rugilah engkau! Apakah tidak engkau mendengar AKU, bahwa AKU
b e r fi r m a n : -

t

(A laa lil-laahid-diinul-khaa-lishu).
Artinya:
Allah!” S. Az-Zumar, ayat 3.
Apabila hamba mengetahui, bahwa berbetulan dengan segala tuntutan dan
pengejekan ini, ia menuntut akan dirinya, sebelum diri itu dituntut. Dan
ia menyediakan jawaban bagi pertanyaan. Dan hendaklah ada jawaban
itu betul. Maka tidak ia mulai dan tidak ia ulangi, selain sesudah bertetap-
an hati. Dan ia tidak menggerakkan pelupuk mata dan anak jari, selain
sesudah memperhatikan betul-betul. Nabi s.a.w. bersabda kepada Ma’adz:

Ketahuilah, bahwa agama yang bersih itu hanya kepunyaan

o ^ J

X '

(Innar-rajula la-yus-alu -’an kuhli -’ai-naihi wa-’an fattihith-thiina bi-ash-
bu-’aihi wa -’an lamsihi tsawba- akhii-hi).
Artinya; "Bahwa orang itu ditanyakan dari celak kedua matanya dan dari
dihancurkannya tanah dengan dua anak-jarinya dan dari disentuhnya akan
kain saudaranya”. (1).
Al-Hasan Al-Bashari berkata; "Adalah salah seorang mereka apabila ber-
kehendak bersedekah dengan sesuatu sedekah, niscaya ia memperhatikan
dan berketetapan hati. Maka jikalau ada yang demikian itu karena Allah,
niscaya diteruskannya”.
Al-Hasan AJ-Bashari berkata: "Allah mengrahmati akan hamba, yang
berhenti ketika timbul cita-citanya. Maka jikalau adalah cita-cita itu ka¬
rena Allah, niscaya ia teniskan. Dan jikalau bagi lainNYA, niscaya ia
k e m u d i a n k a n ” .

Al-Hasan Al-Bashari berkata tentang hadits (2). yang dirawikan Sa’ad,
yang diwasiatkan Salman, yaitu: "Bertaqwalah akan Allah ketika timbul

(I) Dirawikan Abu Na’im dalam suatu hadits yang panjang.
(1) Dirawikan Ahmad dan Al-Hakim dari Sa’ad dan dishakannya.
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cita-cita engkau, apabila engkau bercita-cita”.
Berkata Muhammad bin Ali: "Bahwa orang mu’min itu yang berhenti
sebentar. lagi berhati-hati. la berhenti ketika timbul cita-citanya. Dan
tidakJah orang mu’min itu seperti orang yang memotong kayu dalam gelap
m a l a m ” .

Maka inilah dia itu pandangan pertama pada al-muraqabah ini. Dan tidak-
lah bersih dari ini, selain oleh ilmu yang teguh, ma’rifah yang hakiki de-
ngan rahasia-rahasia amal-perbuatan, lobang-lobang hawa nafsu dan tipu-
daya setan. Maka manakala ia tidak mengenal dirinya, Tuhannya dan
musuhnya Iblis, ia tidak mengenal akan apa yang bersesuaian dengan
hawa-nafsunya dan ia tidak membedakan di antaranya dan apa yang di-
sukai oleh Allah dan yang diridlai-NYA, pada niatnya, cita*citanya, pikir-
annya, diamnya dan geraknya, maka ia tiada akan selamat pada al-mura-
qabah ini. Bahkan kebanyakan mereka itu mengenderai kebodohan, pada
apa yang tiada disukai oleh Allah Ta’ala. Dan mereka itu menyangka,
bahwa mereka itu membaguskan perbuatan.
Jangan engkau menyangka, bahwa orang bodoh dengan apa yang disang-
gupinya kepada belajar. bahwa dia itu dima’afkan. Amat jauh dari yang
demikian! Akan tetapi, menuntut ilmu itu fardlu atas setiap orang muslim.
Dan karena inilah, dua raka’at shalat dari orang yang berilmu itu lebih
utama dari seribu raka’at dari orang yang tidak berilmu. Karena orang
yang berilmu itu mengetahui bahaya-bahaya hawa-nafsu, tipuan-tipuan
setan dan tempat-tempat terpedaya. Maka ia menjaga diri dari yang de¬
mikian. Dan orang yang bodoh tidak mengetahuinya. Maka bagaimana ia
menjaga diri daripadanya? Maka senantiasalah orang yang bodoh itU da¬
lam kepayahan. Dan setan itu kepadanya dalam kegembiraan dan makian.
Maka kita berlindung dengan Allah dari kebodohan dan kelalaian. Ke¬
bodohan itu pangkal setiap kedurhakaan dan sendi setiap kerugian,
Maka hukum Allah Ta’ala atas setiap hamba itu, bahwa ia bermuraqabah
akan dirinya ketika timbul cita-citanya dengan berbuat dan usahanya de¬
ngan anggota badan. Maka ia berhenti sebentar dari cita-cita dan dari
usaha. Sehingga tersingkaplah baginya dengan nur ilmu, bahwa perbuatan
itu karena Allah Ta’ala. Maka diteruskannya. Atau perbuatan itu karena
hawa-nafsu, maka ia menjagainya. Ia memperingatkan hati kepada ber-
fikir padanya dan dari bercita-cita dengan perbuatan lersebul. Bahwa
bahaya pertama pada perbuatan batil itu, apabila tidak ditolak, niscaya
ia mengwariskan kegemaran. Kegemaran itu mengwariskan cita-cita. Cita-
cita itu mengwariskan keyakinan akan maksud. Keyakinan akan maksud
mengwariskan perbuatan. Dan perbuatan itu mengwariskan kebinasaan
dan kutukan. Maka sayogialah bahwa disumbatkan benda kejahatan itu
dari sumbemya yang pertama. Yaitu: yang lerguris di hati. Bahwa semua
yang di sebaliknya itu mengikutinya.
Manakala sukar yang demikian itu atas hamba dan digelapkan oleh ke-
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jadian-kejadian, maka tidaklah tersingkap baginya. Lalu ia bertafakkur
pada yang demikian itu dengan nur-ilmu. Ia meminta perlindungan
dengan Allah dari tipuan setan, dengan perantaiaan hawa-nafsu. Maka
jikalau ia lemah dari ijtihad dan berfikir dengan dirinya sendiri, maka ia
memperoleh cahaya dengan nur ulama-ulama agama. Dan hendaklah ia
lari dari ulama-ulama yang menyesatkan, yang menghadap kepada dunia,
sebagaimana larinya dari setan. Bahkan, lebih keras lagi. Allah Ta ala te-
lah mengwahyukan kepada Dawud a.s.: ’’Janganlah engkau bertanya dari
halKU pada orang yang berilmu (orang alim), yang telah dimabukkan
oleh kecintaan kepada dunia. Lalu ia memutuskan engkau dari kecintaan
kepadaKU. Mereka itu orang-orang perampok di jalan raya, atas hamba-
hambaKU. Maka hati yang gelap dengan kecintaan kepada dunia, sangat
rakus dan sangat loba kepada dunia itu terdinding (terhijab) dari Nur Al¬
lah Ta’ala. Bahwa tempat memperoleh cahaya nur hati itu adalah Hadla-
rat Ketuhanan. Maka bagaimana memperoleh cahaya dengan Hadlarat
Ketuhanan, orang yang membelakanginya dan menghadap kepada musuh-
nya dan asyik dengan orang yang memarahi dan mengutukinya? lalah:
hawa-nafsu dunia.
Maka hendaklah cita-cita seorang murid, pertama-tama, pada hukum-
hukum ilmu atau mencari orang yang berilmu yang berpaling dari dunia
atau lemah kegemarannya pada dunia, jikalau ia tidak memperoleh orang
yang tiada gemar pada dunia. Rasulullah s.a.w. bersabda:

,\

(Innal-laaha yuhib-bul-basha-ran-naaqida -’inda wuniudisy-syubu-haati
wal-’aqlal-kaamila -’inda hujuu-misy-syahawaati).
Artinya: ’’Bahwa AUah menyukai penglihatan yang mengecam, ketika
datang hal-hal yang syubhat (yang meragukan di antara yang halal dengan

haram) dan akal yang sempurna ketika datang serangan hawa-y a n g
nafsu”. (1).
Nabi s.a.w. mengumpulkan di antara dua hal itu. Dan keduanya sebenar-
nya harus-mengharuskan. Siapa yang tiada mempunyai akal yang dapat
membagikan pikiran, jauh dari nafsu-syahwat, maka tiadalah baginya peng¬
lihatan yang mengecam pada hal-hal yang syubhat. Karena ituiah Nabi
s . a . w. b e r s a b d a : -

(1) Dirawikan Abu Na-'im dari Imran bin Hushain.
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(Man qaarafa dzan-ban faara-qahu -'aqlun (aa ya-'uudu ilaihi abadan).
Artinya: ’’Barangsiapa mengerjakan dosa, niscaya ia diceraikan oleh akal-
nya. yang tiada akan kembali kepadanya untuk selama*lamanya’' (1).
Maka apakah kadar akal yang lemah yang bcrbahagia anak Adam, dengan
dia itu, sehingga anak Adam itu sengaja menyapu dan menghapuskannya
dengan mengerjakan dosa-dosa?
Mengenal bahaya-bahaya amal itu telah terhapus pada masa-masa ini.
Manusia semua telah meninggalkan ilmu-ilmu ini dan sibuk dengan me-
nengahi di antara makhluk pada permusuhan-permusuhan yang berkobar
pada mengikuti nafsu-syahwat. Mereka i(u mengatakan: ”Ini adalah fikih".
Mercka mcngeluarkan ilmu ini, yang dia itu fikih agama, dari jumlah ilmu-
ilmu. Dan mereka menjurus kepada fikih dunia, yang tidak dimaksudkan,
selain untuk menolak pembimbang-pembimbang dari hati. Supaya dapat
mcnyelesaikan diri untuk fikih agama. Maka adalah fikih dunia itu scba-
hagian dari agama, dengan perantaraan Tikih ini.
Tersebut pada hadits:-

(Antu-mul-yauma fii zamaa-nin khairu-kum fiihil-musaari-’u wa saya’-lii-
'alaikum zamaa-nun khairukum fiihil-mula-tsab-bitu).
Artinya: ”Kamu pada hari ini adalah pada zaman, yang lerbaik kamu
padanya, iaiah yang bekerja dengan tergopoh-gopoh. Dan akan dalang
kepadamu suatu zaman, yang terbaik kamu padanya, iaiah yang bekerja
tidak tergopoh-gopoh”. (2).
Karena inilah, berhenti sebentar suatu golongan dari para shahabat pada
pepcrangan bersama penduduk Irak dan Syam (Suriah), tatkala timbul
kesulitan urusannya kepada mereka, seperti: Sa’ad bin Abi Waqqash,
Abdullah bin Umar, Usamah, Muhammad bin Maslamah dan lain-lain.

Maka siapa yang tidak berhenti sebentar, ketika meragukan, niscaya ada¬
lah dia itu pengikut hawa-nafsu, yang merasa takjub dengan pendapatnya.
Dan adalah dia termasuk orang yang disifatkan oleh Rasulullah s.a.w.,
k a r e n a b e l i a u b e r s a b d a : -

(1) Menunil Al-lraqi, ia tidak menjumpai hadiu ini.
(2) Menurut Al-Iraqi, beliau tiada menjumpai hadits ini.

7 1 3



(Fa-idzaa ra-aita syuh-han muthaa-’an wa hawan mut-taba-’an wa-i’-jaa-ba
kulli dzii-ra’-yin bi-ra’-yihi fa-’alaika bi-khaash-shati nafsi-ka).
Artinya: "Maka apabila engkau melihat kerakusan yang dituruti dan
hawa-nafsu yang diikuti dan ketakjuban oleh setiap orang yang mempu-
nyai pendapat dengan pendapatnya, maka hanislah atas engkau dengan
yang khusus bagi diri engkau”. (1).
Setiap orang yang masuk dalam suatu syubhat, dengan tanpa dibukiikan
dengan dalil, maka sesungguhnya ia teiah menyalahi dengan firman Allah
Ta ’ a l a : -

(Wa laa taq-fu maa lai-sa laka bihii -'ilmun).
Artinya: ”Dan janganlah engkau (urut apa yang lidak engkau ketahui”.
S. Al-Isra’, ayat 36.
S a b d a N a b i s . a . w. : -

. ' “ a
\\ ■

(’.y-yaa-kum wadh-dhan-na fa-in-nadh-dhanna -ak-dzabul-hadii-tsi).
Artinya: "Jagalah dirimu dari sangkaan. Sesungguhnya sangkaan itu pem-
bicaraan yang lerbohong”. (2).
Dikehendaki oleh Rasulullah s.a.w. dengan yang demikian itu, ialah
sangkaan dengan tidak berdalil. Sebagaimana sebahagian orang awwam
meminta fatwa pada hatinya sendiri, mengenai ha! yang sulit baginya dan
ia mengikuli akan sangkaannya. Dan karena sukarnya pcrsoalan ini dan
besarnya, itulah adanya do'a Abubakar Ash-Sliiddit| r.a.:-

(Allaa-humma arinil-haq-qa haq-qan war-zuq-nit-tibaa-'ahu wa -arinil-baa-
thi-la baa-thi-lan war-zuq-nij-tinaa-bahu, wa laa taj-'aluhu muta-syaa-
bihan -’alay-ya fa-at-bi'ul-hawaa).
Artinya: ”Ya Allah. Tuhanku! Perlihatkanlah kepadaku yang benar itu
benar dan anugerahkanlah kepadaku mengikutinya! Dan perlihatkanlah
kepadaku yang batil itu batil dan anugerahkanlah kepadaku menjauhinya!
Dan tidakiah ENGKAU jadikan dia itu meragukan kepadaku, lalu aku

(I) Teiah dilerangkan dahulu pada: "lercelanya ke-'tiiuhun".
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
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m e n u r u t i h a w a - n a f e u ” .

Nabi Isa a.s. berkata; ’’Persoalan-persoalan itu tiga; suatu persoalan te-
rang betulnya, maka ikutilahl Suatu p>ersoalan terang salahnya, maka
jauhilah! Dan suatu persoalan menyulitkan kepadamu, maka serahkanlah
kepada yang mengetahuinya!” (1).
D a n a d a l a h d a r i d o ’ a N a b i s . a . w. : -

>

(Allaa-humma in-nii -a-’uu-dzu bika an-aquula fid-diini bi-ghairi -’il-min).
Artinya: ”Ya Allah, Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung dengan Eng-
kau, bahwa aku berkata mengenai agama, dengan tanpa iimu”. (2).
Maka nikmat Allah yang terbesar kepada hambaNya, iaiah: ilmu. Ter-
bukanya kebenaran dan iman itu adalah ibarat dari semacam terbuka
hijab dan ilmu. Dan karena itulah, berfirman Allah Ta'ala, untuk keanu-
gerahan nikmat kepada hambaNya;-

!w"-

(Wa kaana fadl-iul-laahi -'alaika -’adhii-man).
Artinya: "Adalah kumia Allah kepada engkau itu sangat besarnya”. S.
An-Nisa’, ayat 113.
Dikehendaki dengan yang demikian itu: ilmu.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

> - » - -

O

(Fas-aluu- ah-ladz*dzikiri !in kuntum laa ta’-lamuuna).
Artinya; "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengertian,
kalau kamu lidak tahu!" S. An-Nahl, ayai 43.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(Inna -’alai-naa lal-hudaa).

Artinya; "Sesungguhnya urusan Kami mcmperikan pimpinan”. S. Al-Lail,
ayat 12.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n ; -

y

(I) Diriwayatkan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas, dengan isnad dia-'if.
(2) Menurut Al-lraqi, beiiau tidak menjumpai hadils ini.
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(Tsumma inna -'alainaa bayaa-nahu).
Artinya: ’’Kemudian itu unisan Kami menjelaskaimya”. S. Al-Qiamah,
ayat 19.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n ; -

(Wa-'alal-laahi qash-dus-sabiili).
Artinya: "Dan alas Allah itu membukakan jalan yang benar”. S. An-
Nahl, ayat 9.
Ali r.a. berkata: "Hawa-nafsu itu kongsi kebutaan mata. Dan sebahagian
dan taufiq ialah berhenti sebentar ketika timbul keheranan. Sebaik-baik
yang menolak kesusahan itu yakin. Akibat dusta itu penyesalan. Pada
yang benar itu selamat. Kerap-kali yang jauh itu tebih dekat dari yang
dekat. Orang yang asing itu, ialah siapa yang tiada baginya kekasih.
Teinan itu ialah orang yang membenarkan ketidak-hadirannya. Dan tidak
meniadakan engkau dari kekasih, oleh buruk sangka. Sebaik-baik akhlak,
ialah kemurahan hati. Malu itu sebab kepada setiap keelokan. Tali yang
paling kokoh, ialah; taqwa. Sebab yang paling kokoh yang engkau ambil,
ialah sebab antara engkau dan Allah Ta'ala. Sesungguhnya bagi engkau
dari dunia engkau, ialah: apa yang engkau perbaiki dengan dia, akan
tempat tlnggal engkau di akhirat. Rezeki itu dua macam: rezeki yang eng¬
kau can dan rezeki yang mencari engkau. Maka jikalau engkau tidak
datang kepadanya, niscaya ia datang kepada engkau. Dan jikaldii engkau
gundah atas apa yang menimpa, dari apa yang dalam tangan engkau, maka
janganlah engkau gundah atas apa, yang tidak sampai kepada engkau! Ambil-
lah dahl atas apa yang tidak ada, dengan apa yang ada! Sesungguhnya per-
soalan-persoalan itu serupa. Dan manusia itu menyukakannya memper-
oleh apa yang tidak ada, untuk hilang daripadanya. Dan memburukkan
baginya hilang apa yang tidak ada, untuk diperolehnya. Maka apa yang
tercapai bagi engkau dari dunia engkau, maka janganlah engkau perba-
nyakkan kegembiraan! Dan apa yang hilang bagi engkau daripadanya,
maka janganlah engkau ikulkan akan din engkau dengan kesedihan!
Hendaklah ada kegembiraan engkau itu dengan apa yang engkau datang-
kan dan kesedihan engkau atas apa yang engkau tinggalkan! Kesibukan
engkau bagi akhirat engkau dan cita-cita engkau pada apa yang sesudah
m a t i ” .

Maksud kami dari menukilkan kalimal-kalimat tadi, ialah ucapannya: dan
sebahagian dari taufiq, ialah berhenti sebentar ketika timbul keheranan.
Jadi, pandangan pertama bagi orang yang ber-muraqabah, ialah pandang-
annya pada cita-cita dan gerak, adakah dia itu karena Allah atau karena
hawa-nafsu? Nabi s.a.w. bersabda:-
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(Tsalaa-tsun man kunna fiihis-tak-mala iimaa-nahu !aa yakhaa-fu fil-laa-hi
laumata laa-imin wa laa yuraa-i bi syai-in min-'amalihi wa idzaa -’aradla
lahu amraa-ni ahadu-humaa lid-dun-ya wal-aakha-ni lil-aakhirati
tsaral-aakhirata -’alad-dun-ya).
Artinya: Tiga perkara, maka siapa yang ada padanya tiga perkara
sebut, niscaya ia telah menyempumakan imannya, Yaitu: orang yang tidak
takut pada jalan Allah akan cacian yang mencacikan, orang yang tidak
berbuat ria dengan sesuatu dari amal-perbuatannya dan orang, apabila
datang baginya dua persoalan, yang satu unluk dunia dan yang lain untuk
akhirat, maka ia memilih akhirat atas dunia”. (1),
Dan kebanyakan apa yang terbuka baginya pada gerak-geriknya, bahwa
adalah yang demikian itu mubah (yang diperbolenkan). Akan tetapi, tidak
penting baginya, maka ditinggalkannya, karena sabda Nabi

- a a -

t e r -

s . a . w . : -

/ »

(Min husni -islaa-mil-mar-i tarkuhu maa laa ya'-niihi).
Artinya: ’’Dari kebagusan Islam manusia itu, iaiah ditinggalkannya apa
yang tidak penting baginya”. (2).
Pandangan Kedua: bagi al-muraqabah ketika masuk pada araal-pekerjaan.
Dan yang demikian itu dengan mencari cara ber-amal, untuk menunaikan
hak Allah padanya. Dan membaguskan niat pada menyempumakannya.
Menyempumakan bentuknya dan mengerjakannya dengan sesempurna
mungkin. Dan ini yang mengharuskannya dalam semua hal-keadaannya.
Bahwa ia tidak terlepas dalam semua hal-keadaannya dari gerak dan
diam. Maka apabila ia bermuraqabah akan Allah Ta’aia pada semua yang
demikian, niscaya ia mampu kepada beribadah akan Allah Ta’aia padanya
dengan niat, bagus perbuatan dan menjaga adab sopan santun, Kalau ia
duduk —umpamanya —maka sayogialah ia duduk dengan menghadap
kiblat, karena sabda Nabi s . a . w . : -

p

\

(I) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Ai-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
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(Khairul-majaa-lisi mas-tuq-bila bihil-qiblatu).
Artinya: ’’Majelis yang terbaik, ialah yang menghadap kiblat padanya”. (1),
la tidak duduk bersela. Karena ia tidak duduk dengan raja-raja seperti
yang demikian. Dan RAJA DIRAJA itu menengok kepadanya, Ibrahim
bin Adham r.a. berkata: ”Pada suatu kali aku duduk bersela. Lalu aku
mendengar suara berteriak: ’’Begitulah engkau duduk dengan raja-raja?”
Maka sesudah itu, tidak pernah lagi aku duduk bersela”.
Kalau tidur, maka ia tidur atas tangan kanan, dengan menghadap kiblat.
serta adab-adab yang lain yang telah kami sebutkan pada tempat-tempat-
n y a .

Setiap yang demikian itu masuk dalam al-muraqabah. Bahkan jikalau la
berada dalam qadla-hajal (membuang air besar atau air kecil), maka di-
jagakannya akan adab-adabnya, karena menepati dengan al-muraqabah.
Jadi, tiada terlepaslah hamba, ada kalanya dalam tha'ai atau dalam mak-
siat atau pada perbuatan mubah. Maka al-muraqabahnya pada tha at itu
dengan ikhlas, penyempumaan, pemeliharaan adab dan penjagaannya dari
bahaya-bahaya. Jikalau ia pada maksiat, maka al-rauraqabahnya dengan
taubat, sesal, mencabut diri dari perbuat maksiat, malu dan berbuat
dengan bertafakkur. Dan jikalau ia pada perbuatan mubah, maka al-
muraqabahnya dengan memelihara adab. Kemudian, dengan pengakuan
kepada YANG MEMBERIKAN nikmat pada nikmat yang diberikan dan
dengan bersyukur atas nikmat itu.
Tiada tersembunyilah hamba dalam sejumlah hal-keadaannya dari per-
cobaan, yang tidak boleh tidak daripada bersabar padanya. Dan dari nik¬
mat, yang tidak boleh tidak daripada bersyukur atas nikmat itu. Darr se-
mua yang demikian itu sebahagian dari al-muraqabah. Bahkan, tidaklah
teriepas hamba pada setiap keadaan dari fardlu karena Allah Ta’ala pada¬
nya. Adakalanya perbuatan, yang harus dikerjakannya atau larangan yang
harus ditinggalkannya atau sunat, yang digerakkan kepadanya, supaya '
bersegera dengan perbuatan sunat itu, kepada ampunan Allah Ta’ala. Dan
ia berlomba-lomba padanya dengan hamba-hamba Allah. Atau perbuatan
mubah, padanya kebaikan bagi tubuh dan hatinya. Dan padanya perto-
longan baginya kepada mentha'atiNya. Bagi masing-masing dari yang de¬
mikian itu ada batas-batas, yang tidak boleh tidak menjagakannya dengan
berkekalan al-muraqabah, Allah Ta’ala berfirman:-

l a

A .

(Wa man yata-'ad-da huduu-dal-laahi fa qad dhalama nafsahu).
Artinya: ”Dan siapa yang melampaui batas-batas yang ditentukan Allali

(1) Dirawikan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Dan hadils ini telah diterangkan dahutii.
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itu. maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri”, S. Aih-Thalaq,
ayat 1.

Maka sayogialah hamba itu mencari dirinya pada semua waktunya, pada
bahagian-bahagian yang tiga ini. Maka apabiia ia kosong dari yzt\% fardlu
dan ia sanggup atas amalan-amalan yang ulama, maka sayogialah ia men¬
cari amalan yang paling utama, untuk dikerjakannya. Bahwa orang yang
hilang baginya kelcbihan untung dan ia sanggup memperolehnya, maka
orang itu terperdaya pada jual beli. Dan untung itu diperolch dengan kc-
lebihan keutamaan. Maka dengan demikian, hamba itu mcngambil dari
dunianya bagi akhiralnya, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:-

(Wa laa tansa nashii-baka minad-dun-ya).
Artinya: ”Dan jangan engkau lupakan bagian engkau di dunia ini”, S. Al-
Oashash, ayat 77.
Semua yang demikian itu hanya mungkin dengan sabar se sa’at. Bahwa
sa’at-sa’at itu tiga; ̂ a'ai yang telah lewai. Tiada kepayahan lagi padanya
atas hamba. bagaimana pun telah berlalu dalam kesukaran atau kesenang-
an. Sa'ai yang akan datang, yang tidak akan daiang kemudian. Dan
hamba itu tidak tahu, apakah ia akan hidup pada sa’at itu atau tidak. Ia
tidak tahu, apa yang menjadi qadla' Allah padanya. Dan sa’at yang sedang
berjalan, yang sayogialah ia ber-mujahadah padanya akan dirinya dan ia
ber-muraqabah padanya akan Tuhannya. Jikalau tidak datang kepadanya
sa'ai yang kedua. niscaya ia tidak mengeluh atas luputnya sa’al ini. Dan
jikalau datang kepadanya sa'ai yang kedua. niscaya ia menyempurnakan
haknya daripadanya. Sebagaimana ia menyempurnakan dari yang per-
tama. Dan tidak panjanglah angan-angannya untuk limapuluh tahun. Lalu
panjanglah kepadanya al-’azam atas al-muraqabah padanya. Bahkan ada-
iah dia puiera wakutnya. Seakan-akan itu pada akhir nafasnya. Maka
mudah-mudahan itu akhir nafasnya dan ia tidak tahu. Apabiia mungkin
bahwa adalah itu akhir nafasnya, maka sayogialah bahwa ada itu di atas
bentuk, yang ia tidak benci bahwa ia didapaii oleh mati dan dia di atas
keadaan yang demikian. Dan adalah semua hal-ihwalnya terbatas atas
apa, yang dirawikan Abu Dzar r.a. dari sabda Nabi s . a . w . : -

(Laa yakuu-nul-mu’-minu dhaa-’inan illaa fii tsa-laa-tsin: taraw-wudin li
ma-’aadin au maram-matin li-nia-’aasyin au ladz-dzatin fii ghairi muhar-
ramin).
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Artinya: ’Tiada orang mu’min itu berangkat, selain pada liga: mencari
untuk hari kembali (akhirat) atau perbaikan untuk penghidupan atau ke-
lazaian pada yang tidak diharamkan”. (1).
Dan apa yang dirawikan Abu Dzar juga dan Nabi s.a.w. dalam arti yang
seperti itu, yaitu: "Atas orang yang berakal, bahwa ada baginya empat
sa'at: sa'at, yang ia bermunajat padanya dengan Tuhannya, sa'at yang ia
bermuhasabah (men îtungkan amalan) dirinya padanya, sa'at yang ia
bertafakkur padanya tentang ciptaan Allah Ta'ala dan sa’at yang ia kosong-
kan padanya untuk makan dan minum”. (2).
Bahwa pada sa’at ini menjadi pertolongan baginya atas sa’at-sa’at yang
masih tinggal. Kemudian, sa’at ini yang dia padanya itu, seluruh anggota
badannya sibuk dengan makanan dan minuman, tiada sayogialah terlepas
dari amalan, yaitu: yang paling utama dari segala amalan. lalah; dzikir
dan fikir. Bahwa makanan yang diperolehnya -umpamanya -padanya,
dari segala keajaiban, akan apa, jikalau ia bertafakkur padanya dan ia
cerdik baginya, niscaya adalah yang demikian itu, lebih utama daripada
banyaknya amalan anggota badan.
Manusia padanya itu berbagai macam bagian. Sebagian adalah mereka itu
memandang kepadanya dengan mata penglihatan yang penuh perhatian
dan i’tibar, Lalu mereka memandang tentang keajaiban-keajaiban ciptaan-
nya, cara keterikatan keteguhan binatang dengan dia, cara taqdir Allah
bagi sebab-sebabnya, kejadian nafsu-syahwal yang membangkitkan ke¬
padanya dan kejadian alal-alat yang diperuntukkan untuk nafsu-syahwat
padanya, sebagaimana telah kami uraikan sebahagian daripadanya pada
"Kitab Syukur". Dan ini adalah maqam bagi orang-orang yang mem-
punyai hati.
Sebagian adalah mereka itu memandang padanya dengan mata kutukan
dan kebencian. Mereka memperhatikan segi diperlukan kepadanya. Dan
dengan kesayangan mereka, jikalau mereka tidak memerlukan kepada¬
nya. Akan tetapi, mereka melihat dirinya dipaksakan padanya, diper¬
untukkan bagi nafsu-syahwatnya. Dan ini adalah maqam orang-orang
z a h i d .

Suatu kaum adalah melihat tentang ciptaan yang menciptakan. Dan me¬
reka mendaki daripadanya itu kepada sifal-sifat Al-Khaliq. Maka adalah
musyahadah yang demikian itu menjadi sebab untuk mengingati pintu-
pintu pikiran, yang terbuka kepada mereka dengan sebabnya. Dan itu
adalah maqam yang tertinggi. Yaitu dari maqam orang-orang yang ber-
ma’rifah (al-’arifin) dan tanda orang-orang yang bercinta. Kaiena orang

(1) Dirawikan Ahmad Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Dzar, dipandang $bahih.
(2) Ini adalah sisa dari hadits di atas.
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yang bercinta itu, apabila melihat ciptaan dari yang dicinlainya, bukunya
dan karangannya, niscaya ia lupa akan ciptaan dan sibuk hatinya dcngan
yang menciptakan. Dan setiap apa, yang bulak-baliklah hamba padanya
akan ciptaan Allah Ta'aia, maka baginya pada pandangan daripadanya itu
kepada yang menciptakan adalah jalan yang iapang, jikalau terbukalah
baginya pintu-pintu alam al-malakut. Dan yang demikian itu adalah jarang
s e k a l i .

Bagian keempat adalah mereka itu memandang kepadanya dengan mata
kegemaran dan kelobaan. Maka mereka itu merasa sedih atas yang hilang
dari padanya. Mereka bergembira dengan yang ada bagi mereka dari
jumlahnya itu. Mereka mencela daripadanya, akan yang tiada bersesuaian
dengan hawa-nafsu mereka. Dan mereka menjelekkannya dan mencela
yang memperbuatnya. Maka mereka mencela masakan dan tukang masak.
Dan mereka tiada mengeiahui. bahwa Yang Berbuat bagi masakan dan
tukang masak dan bagi kemampuannya dan ilmunya, adalah Allah Ta'aia.
Bahwa barangsiapa mencela scsuatu dari ciptaan Allah, dengan tidak se¬
izin Allah, maka sesungguhnya ia telah mencela Allah. Dan karena demi-
k i a n l a h N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

V

(Laa tasub-bud-dahra fa innal-laaha huwad-dahru).
Artinya: ’’Janganlah kamu memaki masa! Sesungguhnya Allah itu Yang
Menciptakan masa” (1).
Maka al-murabaihah yang kedua ini adalah dengan muraqabah segala
amal secara terus-menerus dan bersinambungan. Dan penguraian yang
demikian itu akan panjang. Dan pada apa yang telah kami scbutkan itu
adalah pemberi-tahuan kepada jalan, bagi orang yang meneguhkan pokok-
pokok.

AL-MURABATHAH KETIGA: memperhiiungkan diri sesudah berbuat.
D a n m a r i l a h k a m i s e b u t k a n k e u t a m a a n

al-muhasabah, kemudian hakikatnya.

Ada pun keutamaan, maka Allah Ta’aia berfirnian:-

L .

(Yaa-ayyuhal-ladziina -aamanut-taqul-laaha
qad-damat li-ghadin).

’ w a l - t a n - d h u r n a f s u n m a a

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
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Artinya; "Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah!
Dan setiap diri hendaklah memperhatikan apakah yang akan dikemuka-
kannya lebih dahulu untuk hari esok!” (S. Al-Hasyr, ayat 18).
Ini adalah isyarat kepada al-muha$abah kepada segala amal-perbuatan
yang telah berlalu. Dan karena itulah, Umar r.a. berkata: ’’Adakanlah al-
muhasabah akan dirimu sendiri, sebelum kamu diadakan orang akan al-
muhasabah dan timbangkanlah akan dirimu itu sebelum kamu ditimbang-
kan orang!”
Tersebut pada hadits, bahwa telah datang seorang laki-laki kepada Nabi
s.a.w. seraya berkata: ’’Wahai Rasulullah! Berikanlah aku nasehat!”
M a k a N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

4

(A mus-tau-shin anta?)
Artinya: ’’Adakah engkau itu orang yang menerima nasehat?”
Laki-laki itu menjawab: ”Ya!"
M a k a R a s u l u l l a h s . a . w. b e r s a b d a : -

✓

(Idzaa hamam-ta bi-amrin fa tadab-bar -’aaqi-batahu fa in kaana rusy-dan
fam-dlihi wa in kaana ghay-yan fan-tahi -’anhu).
Artinya: "Apabila engkau bercita-cita dengan sesuatu maka berfikirlah
dengan penuh pemahaman akan akibatnya! Jikalau betul, maka teruskan!
Dan jikalau salah, maka cegahkanlah dirimu daripadanya!” (1).
Tersebut pada hadits, bahwa sayogialah bagi orang yang berakal mem-
punyai empat sa'at. Satu sa’at, ia bermuhasabah padanya akan dirinya.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

(Wa tuubuu iial-Iaahi jamii-’an ayyu-hal-mu’-minuuna la-’al-lakum tufli-
huuna).
Artinya: "Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang
beriman, mudah-mudahan kamu memperoleh kemenangan”. S. An-Nur,

(1) Hiidits ini iclah diterangkan dahulu.
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ayat 31.
Tobat itu adalah pandangan pada perbuatan, sesudah selesai daripadanya,
dengan penyesalan atas perbuatan itu.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

/ c

y

(Innii la-as-tagh-firul-laaha ta-’aalaa wa-atuubu ilaihi fil-yautni mi-a-ta
marratin).
Artinya; "Sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah Ta’ala dan ber-
tobat kepadaNya dalam sehari seratus kali”. (1).
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

. “ c r .

' ^
✓

...»^ ^ a y o

(Innal-ladzii-nat-taqau -idzaa massa-hum ihaa-ifun minasy-syai-ihaani
tadzak-karuu fa-idzaa hum mub-shi-niuna).
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, apabila mereka di-
lipu sctan yang datang berkunjung, niscaya mereka ingat kembali dan
ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan”.
S. Al-A'-raf, ayat 201.
Diriwayatkan dari Umar r.a., bahwa beliau memuku! dua tapak kakinya
dengan cemeti, apabila malam telah gelap dan bertanya kepada dirinya:
"Apakah yang engkau kerjakan pada hari ini?”
Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, bahwa ia berkata: "Tiadalah
hamba itu termasuk orang yang bertaqwa, schingga ia bermuhasabah akan
dirinya lebih banyak dari dimuhasabahkan oleh kongsinya. Dan dua orang
yang berkongsi itu muhasabah-bermuhasabahkan sesudah bcrkerja".
Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a., bahwa Abubakar r.a. berkata kepadanya,
ketika akan wafat: "Tiada seorang pun dari manusia, yang lebih aku dntai
d a r i U m a r " .

Kcmudian, Abubakar r.a. bertanya kepada ’Aisyah r.a.: "Bagaimana
engkau katakan?"
Lalu ’Aisyah r.a, mengulangi kepada Abubakar r.a. apa yang dikatakan-
nya, Maka Abubakar r.a. berkata; "Tiada seorang pun dari manusia, yang
lebih mulia padaku dari Umar”.
Maka lihatiah, bagaimana Abubakar r.a. mcmandang sesudah selesai dari
suatu kalimat, lalu dipikirkannya dengan mendalam dan digantikannya

Y. ^

(1) Hadits ini juga lelah dilerangkan dahulu.
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dengan kalimat yang Iain.
Berita tcntang Abi Thalhah, kctika ia dilalaikan oleh seekor burung dalam
shalatnya, maka ia memikirkan yang demikian iiu dengan mendalam.
Maka dijadikannya kebunnya sedckah karena Allah Ta'ala, lantaran me-
nyesal dan mengharap untuk gantian dari yang hilang baginya.
Pada berita Ibnu Salam. bahwa ia membawa se berkas kayu api, lalu
orang mengatakan kepadanya: "Hai Abu Yusuf! Sesungguhnya adalah
pada anak-anakmu dan pembantu-pembantumu, yang memadai bagi eng-
k a u a k a n i n i " .

Ibnu Salam lalu menjawab: "Aku menghendaki bahwa aku mencoba akan
diriku. adakah ia tidak menyukakannya?”
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Orang mu’min itu pemimpin alas dirinya.
yang ia memperhilungkannya karena Allah. Sesungguhnya ringanlah
hitungan amal (al-hisab) atas suatu kaum, yang mengadakan perhitungan
alas dirinya di dunia. Dan sesungguhnya sukariah al-hisab pada hari kiamat
atas suatu kaum. yang mengambil akan persoalan ini. tanpa abmuba-
s a b a h ” .

Kcmudian, Al-Hasan Al-Bashari menafsirkan al-muhasabah, seraya ber¬
kata: "Bahwa orang mu'min itu dibergegas-gegaskan oleh sesuatu yang
menakjubkaniiya”. Lalu beliau berkata: "Demi Allah, sesungguhnya
cngkau menakjubkan aku dan engkau itu dari hajat-keperluanku. Akan
tctapi, alangkah jauhnya, didindingi di antara aku dan engkau".
I n i a d a l a h a l - h i s a b s e b e l u m b e r b u a t . K e m u d i a n A l - H a s a n A l - B a s h a r i b e r ¬

kata: "Dan sia-sialah daripadanya akan sesuatu, lalu ia kembali kepada
dirinya, seraya bertanya: "Apakah yang engkau kehendaki dengan ini?
Demi Allah, tiada akan diterima halanganku dengan ini. Demi Allah, aku
tiada akan kembali untuk ini sclama-lamanya insya Allah".
Anas bin Malik berkata: "Aku inendengar Umar bin Al-Khattab r.a. pada
suatu hari dan ia sudah keiuar untuk keperluannya dan aku kcluar ber-
sama dia, lalu ia masuk ke suatu kebun. di mana ia berkata: "Di antara

aku dan dia ada dinding dan dia di dalam kebun. Umar bin Al-Khattab
itu amirul-mu’minin. Bagus sekali. Demi Allah! Sesungguhnya engkau
bertuqwa kepada Allah atau IA mengazabkan engkau". (1).
Al-Hasan Al-Bashari berkata tcntang firman Allah Ta’ala:

{Wa laa -uq-simu bin-nafsil-lawwaa-inati).
Artinya: "Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat mencela (kejahat-
an)". S. Al-Oiamah, ayat 2, dengan mengatakan: "Tiada ditemui oleh

(1) Ini adalah al-muhasabah Umar bagi dirinya.
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orang mu’min, selain ia mencerca dirinya, dengan kata-kata: "Apakah
yang aku kehendaki dengan perkaiaanku? Apakah yang aku kehendaki
dengan makanku? Apakah yang aku kehendaki dengan rninumku. Dan
orang zalim itu melalukan tapak kakinya, dengan tidak mencercakan
dirinya”.

Malik bin Dinar r.a. berkata: ’’Allah mengrahmati akan namba yang ber-
kala kepada dirinya: ’’Apakah tidak engkau itu teman bagi yang demi-
kian? Apakah tidak engkau itu teman yang demikian?”
Kemudian, ia mencelanya. Kemudian ia mendiamkannya. Kcmudian, ia
tnembiasakannya akan Kitab Allah Ta’ala yang menuntunkannya.
Ini termasuk dari mencela diri, sebagaimana yang akan datang penjelasan-
nya pada tempatnya.
Maimun bin Mahran berkata: ’’Orang yang taqwa itu lebih kuat al-muha-
sabah bagi dirinya dari pcnguasa yang zalim dan dari kongsi yang kikir”.
Ibrahim At-Taimi berkata: ”Aku umpamakan diriku dalam sorga, yang
aku makan dari buah-buahannya, aku minum dari sungai-sungainya dan
aku berpelukan dengan anak-anak daranya. Kemudian, aku umpamakan
diriku dalam neraka, yang aku makan dari buah kayu zaqumnya, aku
minum dari nanah yang bercampur darahnya dan aku mengalami dengan
rantai dan belunggunya. Maka aku bertanya kepada diriku: ”Hai diri!
Apakah yang engkau kehendaki?”
Maka diri itu menjawab: ”Aku kehendaki bahwa aku dikcmbalikan ke
dunia, lalu aku mengerjakan amal shalih”.
Aku berkata: ’’Maka engkau itu dalam cita-cita, maka berbuatlah!”
Malik bin Dinar berkata: ”Aku mendcngar Al-Hajjaj berpidato dan ia
mengatakan: ’’Allah mengrahmati akan manusia yang mengadakan al-
muhasabah kepada dirinya, sebelum jadilah al-hisab itu kepada orang lain.
Allah mengrahmati akan manusia yang mengambil dengan tali kekang
amalnya. Lalu ia memandang akan apa yang dikehendakinya, Allah meng¬
rahmati akan manusia, yang memandang pada sukatannya. Dan Allah
mengrahmati manusia yang memandang pada timbangannya",
Maka terus-meneruslah ia mengatakan, sehingga ia membawa aku me-
nangis”.
Diceriterakan oleh teman Al-Ahnaf pin Qais, dengan mengatakan: "Ada-
iah aku menemaninya. Umumnya shalatnya di maiam hari itu do’a. Dan
ia datang kepada lampu. Lalu diletakkannya anak jarinya pada lampu itu.
sehingga ia merasa dengan api. Kemudian, ia berkata kepada dirinya:
”Hai Hunaif! (1). Apakah yang membawa engkau kepada apa yang
engkau berbuat pada hari itu? Apakah yang membawa engkau kepada apa
yang engkau berbuat pada hari itu?”

(1) Hunaif itu panggilan bagi AI-Ahnaf. Dalam islilah Arab. i(u namanya: tafli-ghir (Peny
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PENJELASAN: hakikai al-rnuhasabah sesudah amal-perbuaian.

Ketahuilah, baliwa hamba itu, sebagaimana ada baginya waktu pada awal
siang, yang ia mensyaratkan padanya akan dirinya di atas jalan nasehai-
menasehati dengan kebenaran, maka sayogiaiah bahwa ada baginya pada
akhir siang, sa’ai yang ia menuntut padanya akan diri dan memperhitung-
kannya di atas segala gerak-geriknya dan diamnya. Sebagaimana para
saudagar berbuat di dunia bersama kongsi-kongsinya pada akhir se tiap
tahun atau bulan atau hari, kelobaan dari mereka kepada dunia dan karena
takut akan hilangnya dari mereka, di mana jikalau hilang, niscaya ada
kebajikan bagi mereka pada kehilangannya. Dan jikalau berhasil yang
demikian itu bagi mereka, maka tiada tinggal lagi, selain beberapa hari
yang sedikit. Maka bagaimana orang yang berakal, tiada bermuhasabah
akan dirinya, pada apa yang menyangkut bahaya kesengsaraan dan ke-
bahagiaan untuk selama-lamanya? Tiadalah anggapan enteng ini, selain
dari kelalaian, kekacauan pikiran dan kurang memperoieh taufiq. Kita
berlindung dengan Allah dari yang demikian!
Makna al-muhasabah serta kongsi, ialah: bahwa ia melihat pada modal,
untung dan rugi, Supaya terang baginya kelebihan dari kekurangan. Maka
jikalau ada dari kelebihan yang berhasil. niscaya dicukupkannya dan di-
syukurinya. Dan jikalau ada dari kerugian, niscaya dituntutnya kongsi itu
menanggungnya dan diberatinya memperoieh kembali dari kerugian itu
pada masa mendutang.
Maka seperti demikianlah modal hamba pada agamanya yang fardlu-fardlu.
keuntungannya yang .sunat-sunat dan keutamaan-keutamaan dan kerugian-
nya perbuatan-perbuatan maksiat.
Musim perniagaan ini adalah jumlah hari seluruhnya dan bermu'amalah
dengan nafsunya yang mcnyuruh dengan kejahaian. Maka diadakannya
al-muhasabah akan dirinya, pertama-tama di atas ibadah yang fardlu-
fardlu. Maka jikalau telah ditunaikannya di atas caranya yang scbenarnya,
niscaya ia bersyukur kepada Allah Ta’aia atas yang demikian. Dan ia
mengingininya pada yang seumpamanya. Dan jikalau luput dari asalnya,
niscaya dicarinya dengan qadla(gantinya di luar waktu). Dan jikalau di¬
tunaikannya dengan berkurang, niscaya diberatinya untuk menampal
dengan anial ibadah sunal. Dan jikalau dikerjakannya suatu porbuatan
maksiat. niscaya ia sibuk berpikir dengan sik.saan, jatuhnya azab dan ccia-
an atas perbuatan maksiat itu. Supaya scmpurnalah daripadanya apa yang
didapatinya kembuli. apa yang telah hilang. Sebagaimana seorang sau¬
dagar dengan koiigsinya.
Sebagaimana ia mcnieriksa pada perhitungan dunia dari hiji-bijian dan
krat dari inian permata. lalu dijaganya tempai kemasukan bertambah dan
berkurang, schingga la lidak tertipu pada sesuatu daripadanya, maka sa¬
yogiaiah bahwa ia memhersihkan akan ketipuan nafsu dan rcncana huruk-
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nya. Bahwa nafsu itu pcnipu, pencampur-adukkan, pembuat rencana yang
tidak baik. Maka dicarinya —pertama-iama, dengan pembetulan jawab-
an dari semua yang diperkatakannya sepanjaiig harinya. Dan hendaklah
dilanggungnya dengan dirinya dari al-hisnb, akaii apa yang akan diurus
oleh orang lain, pada dataran tinggi kiamat. Dan begitulah dari pandang-
annya, bahkan dari scgala gurisannya dan pikirannya, berdirinya dan
duduknya, makannya. minumnya dan Jitfurnya. Sehingga dari diamnya,
bahwa mengapa ia diam, Dan dari lenangnya, mengapa dia tenang. Apa-
bila ia telah mengelahui jiimlah yang wajib atas diri dan Jclah shah pada-
nya kadar penunaian yang wajib padanya, niscaya adalah kadar yang de-
mikian itu diperhitungkan baginya. Maka lahirlah baginya yang mcnjadi
stsa atas dirinya. Maka hendaklah ditctapkannya yang demikian itu atas
dirinya dan hendaklah dituliskannya atas halaman lembaran hatinya. Se-
bagaimana ditiiliskan yang sisa, yang atas kongsinya, atas hatinya dan
pada harian perhitungannya.
Kemudian, diri itu berhutang, yang niungkin dilunasi daripadanya scgala
hutang. Ada pun setengahnya dengan uang pembayaran dan jaminan.
Setengahnya dengan dikembalikan benda itu sendiri. Dan setengahnya
dengan siksaan baginya di atas yang demikian. Dan tidak mungkin scsuatu
dari yang demikian itu, selain sesudah pen-tahkik-an al-hisab dan mem-
bcdakan yang sisa dari hak yang wajib atasnya. Apabila teiah berhasil
yang demikian, niscaya ia menyibukkan diri sesudahnya itu dengan pe-
nuntutan dan penyempurnaan.
Kemudian, sayogialah bahwa diri itu mengadakan al-muhasabah atas se¬
mua uinur, hari demi hari, jam demi jam, pada semua anggota badan,
yang zahir dan yang batin, sebagaimana dinukilkan dari Taubah bin Ash-
Shammah. la berada di negeri Ar-Raqqah. la bcrmuhasabah bagi dirinya.
Pada suatu hari ia menghitung. Maka tiba-tiba dia itu sudah berumur
cnampuluh tahun. Lalu dihitungnya hari-harinya. Maka tiba-tiba adalah
duapuluh satu ribu dan limaratus hari. Lalu ia memekik dan berkata:
Wahai celaka bagiku! Aku bertemu dengan malaikat, dengan duapuluh

satu ribu dosa! Maka bagaimana dan pada setiap hari itu sepuluh ribu
d o s a ? ”

Kemudian, ia jatuh tersungkur dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba, dia itu
sudah wafat. Lalu mereka itu mendengar orang yang berkata, dengan me-
ngatakan: ”Wahai kiranya, engkau lari ke Firdaas yang tertinggi!”
Maka begitulah, sayogianya bahwa dia bemiuhasabah akan dirinya di atas
nafas-nafas yang dihembuskannya dan di atas kemaksiatannya dengan hati
dan anggota badan pada setiap sa’at. Dan jikalau hamba itu melempar
dengan setiap kemaksiatan akan sebutir batu dalam rumahnya, niscaya
penuhlah rumahnya dalam masa yang sedikit, yang dekat, dari umurnya.
Akan tetapi, hamba itu menganggap enteng pada menjaga perbuatan-
pcrbiiatan maksiat. Dan dua malaikat menjaga atasnya yang demikian,
yang dihinggakan oieh Allah dan mereka melupakannya.
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A L - M U R A B A T H A H K E E M P A T : len inng pcnyiksaan d i r i aras ke-

leledortinnya.

Manakala hamba itu mengadakan al-rmihasabah akan dirinya, maka din
ilu tidak selamat dari mengcrjakan Tnaksiat dan berbuai ketdedoran pada
hak Allah Ta'ala. Maka tiada sayogialah bahwa disia-siakannya. Bahwa.
jikalau disia-siakannya, niscaya mudahlah atasnya mcngerjakan perhuatan-
pcrbuatan maksiat. Dan mdupakan dengan vang demikian akan dirinva.
Dan sukarlah kepadanya bt-rpisah daripadanya. Dan adalah yang demi-
kian itu sebab kebinasaannya. Akan tetapi. sayogialah bahwa ia mcnyiksa-
kan diri itu. Apabila ia memakun se suap hcirni svuhhar. dengan kcinginnn
nafsu. niscaya sayogialah bahwa disiksakannya pcrut dengan lapar. Dan
apabila ia memandang kcpada bukun mahnnnnva. niscava savogialah
bahwa disiksakannya mata dengan mcncegah memandang. Dan begiiu
juga, disiksakannya setiap anggota dari anggota-anggota badannya, dengan
mencegahkannya dari keinginan-keinginannya.
Begitulah adanya adat kcbiasaan orang-orang yang mcnempuh jalan
akhirat. Dirawikan dari Manshiir bin Ibrahim, bahwa seorane laki-laki
dari orang-orang yang banyak beribadah. berbicara dengan seorang
wanita. Lain teruslah yang demikian. sehingga ia mcletakkan langannya
alas paha wanita itu. Kcmiidian. ia menyesal. lain ia meletakkan tangan-
nya atas api, sehingga tangannya itu keriiig.
Diriwayatkan, bahwa ada pada kaum I3ani israil seorang laki-laki yang
beribadah dalam kelentengnya. Maka ia iinggal scperti yang demikian
dalam masa yang panjang. Maka lerlihai pada siiatu hari, :iba-liba dia
dengan seorang wanita. Lain ia terpcsona dengan wanita itu dan ia ingin
kepadanya. Maka dikeluarkannva kakinya. untuk ia turun kepada wanita
tersebut. Maka Allah memberi-tahukannya dengan yang dahulu dari kc-
sungguhannya. lalu laki-laki itu berkata: "Apakah ini yang aku kchendaki
membuatnya?”
Lain kembalilah kepadanya dirinya dan Allah Ta'ala memeliharakannya.
Lalu ia menyesal. Tatkala ia menghendaki mengembalikan kakinya kc
keicnteng. maka ia berkata: "Amai jauhlah, amat jauhlah' Kaki yang ke-
luar. yang menghendaki berbuat maksiat kepada Allah, ia kembali ber-
sama aku dalam kelentengku! Demi Allah! Tidaklah ada yang demikian
itu selama-lamanya ’.
Maka ditinggalkannya kakinya terganiung pada keicnteng, ditimpa hujan.
angin, salju dan matahari. Sehingga terpoiong-poiong, lalu jatuh. Maka ia
bersyukur kepada Allah bnginya yang demikian. Dan diturunkan pada se-
bahagian kitab-kitabnya akan sebutan yang demikian.
Diceriterakan dari Al-Junaid, yang mengatakan: “Aku mendengar Ibnul-
Kuraibi berkata: “Tertimpa aku pada suaiu malam dengan janabah
lhadafi besar dengan keluor manil- Maka aku berhajat untuk mandi. Dan
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adalah malam itu malam yang dingin. Lalu aku merasa pada diriku mun-
dur dan teledor. Lalu dikatakan kepadaku oleh diriku dengan mengemudi-
ankan, sampai kepada wakJu shubuh. Dan aku memanaskan air atau aku
masuk ke tempal permandian air panas. Dan aku tidak bersungguh-sung-
guh atas diriku. Maka aku mengatakan: ’’Alangkah mcngherankan! Aku
bermu’amalah dengan Allah dalam sepanjang umurku, Maka wajiblah
baglNYA hak atasku. Lalu aku tidak mendapati padaku akan kesegcraan.
Dan aku dapaci kehentian dan kelambatan. Aku bcrsumpah bahwa aku
tidak mandi, selain pada pakaian-burukku ini. Aku bcrsumpah, bahwa
aku tidak akan membukanya, tiada akan memerasnya dan tiada akan
ngeringkannya pada matahari”.
Diceriterakan, bahwa Ghazwan dan Abu Musa berada pada sebahagian
tempat peperangan, Maka tampaklah seorang wanita pelayan yang cantik.
Lalu Ghazwan memandang kepadanya. Maka ia mengangkat tangannya,
lalu menampar matanya, sehingga mata itu pecah. la berkata: ’’Sungguh
engkau itu memperhatikan kepada yang mendaiangkan melarat kepada
engkau”,
Sebahagian mereka memandang dengan sekali pandangan kepada seorang
wanita. Lalu ia menjadikan atas dirinya bahwa tiada akan meminum air
dingin sepanjang hidupnya. la meminum air panas untuk mengeruhkan
kchidupan atas dirinya.
Diceriterakan, bahwa Hassan bin Abi Sannan melalui suatu kamar rumah.

Lalu bertanya: "Kapan dibangun ini?” Kemudian ia menghadapkan per-
kataan atas dirinya, seraya berkata; ’’Engkau menanyakan apa yang tidak
penting bagi engkau, Aku akan menyiksakan engkau dengan puasa se
tahun”, Lalu ia puasa se tahun itu.
Malik bin Dlai-gham berkata: ’’Datang Rabbah Al-Oaisi, menanyakan
dari hal ayahku sesudah waktu ’Ashar. Lalu kami menjawab, bahwa be-
l i a u t i d u r ’ ' .

Lalu Rabbah Al-Qaisi bertanya: "Adakah tidur sa’at ini? Ini waktu tidur''”
Kemudian, ia bcrpaling dan pergi. Maka kami utus seorang utusan ke¬
padanya dan kami bertanya: ’’Apakah tidak kami membangunkannya
demi engkau?”
Utusan itu datang kembali dan berkata: ’’Rabbah Ai-Qaisi itu sibuk, dari-
pada memahami sesuatu daripadaku. Aku mendapatinya dan ia masuk ke
pekuburan. Ia mencaci dirinya dan mengatakan: ’’Adakah aku kaiakan:
waktu tidur sa’at ini? Adakah maka ini alas engkau? Laki-laki itu tidur,
kapan dikehendakinya. Apakah yang memberi-tahukan engkau, bahwa ini
bukan waktu tidur? Engkau berkata dengan apa yang tidak engkau ke-
tahui. Apakah tidak, bahwa bagi Allah itu janji atasku. yang tidak akan
aku langgar untuk selama-lamanya? Bumi tidak memberikan engkau ban-
tal bagi tidur akan perobahan, selain karena sakit yang menghalangi atau
karena akal yang hilang, karena kebinasaan bagi engkau. Apakah engkau

m e -
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tidak malu? Berapa banyak engkau mengejak? Dari kesalahan engkau,
tidak engkau cegah?”
Utusan itu meneruskan ceriteranya: ’’Rabbah Al-Qaisi terus menangis.
Dan ia tidak tahu dengan tempatku berdiri. Maka tatkaia aku melihat
yang demikian, lalu aku berpaling daripadanya dan meninggalkannya”.
Diceriterakan dari Tanim Ad-Dari, bahwa ia tidur pada suatu malam,

yang ia tidak bangun padanya untuk shalat malam (shalat tahajjud). Maka
ia bangun berdiri satu tahun, yang ia tidak tidur padanya, untuk siksaan
bagi yang telah diperbuatnya,
Dari Thalhah r.a. yang mengatakan; ”Pada suatu hari seorang laki-laki
berjalan. Lalu membuka kainnya dan ia berguling pada bunii yang kena
panas matahari. la mengatakan kepada dirinya: ’’Rasailah! Api neraka
jahannam lebih keras panasnya! Adakah bangkai di malam hari itu men-
jadi batal di siang hari?”
Dalam keadaan dia seperti yang demikian, tiba-tiba ia melihat Nabi s.a.w.
pada naungan se pohon kayu, Lalu ia datang kepadanya, seraya berkata:
" Te l a h d i k e r a s k a n a k u o l e h d i r i k u ” .

M a k a N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

y

(A lam yakun laka bud-dun minal-ladzii shana’-ta amaa ia-qad futihat
laka ab-waabus-samaa-i wa Ia-qad baa-hal-laahu bikal-malaa-ikata),
Artinya: "Apakah sudah semestinya bagi engkau, dari yang engkau per-
buat itu? Apakah tidak, sesungguhnya telah dibukakan bagi engkau pintu-
pintu langit dan Allah membanggakan dengan engkau akan para malai-
k a t ? ”

Kemudian Nabi s.a.w, bersabda kepada para shahabatnya:-

(Tazaw-waduu min -akhii-kum).
Artinya: "Ambillah perbekalan dari saudaramu ini!”
Laki-laki itu lalu berkata kepadanya; ”Hai Anu! Berdo’alah bagiku! Hai
Anu! Berdo’alah bagiku!” Maka Nabi s.a.w. bersabda: ’’Secara umum
bagi mereka”.
Maka orang itu berdo’a: ”Ya Allah, Tuhanku! Jadikanlah taqwa perbekal¬
an mereka! Kumpulkanlah atas petunjuk urusan mereka!”
L a l u N a b i s . a . w. b e r d o ’ a : -
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(Allaa-humma saddid-hu).
Artinya: ”Ya Allah Tuhanku! Betulkanlah dial"
Laki-laki itu lalu bcrdo’a; ”Ya Allah, Tuhanku! Jadikanlah sorga lempat
kembalinya mereka!” (1),
Hudzaifah bin Qatadah berkata: "Ditanyakan kepada seorang laki-laki;
"Bagaimana engkau berbuat dengan diri engkau tentang nafsu-syahwai-
nya?”
Laki-laki itu lalu menjawab; ’’Tiadalah di atas permukaan buini ini, diri
yang lebih aku marahi daripadanya, Maka bagaimanakah aku memberikan
nafsu-keinginannya?”
Ibnus-Sammak masuk ke tcmpat Dawud Ath-Tba-i, ketika ia incninggal
dunia dan dia dalam rumahnya di atas lanah. Lalu Ibnus-Sammak ber¬
kata: "Hai Dawud! Engkau penjarakan diri engkau, sebelum dipenjara-
kan. Engkau azabkan diri engkau. sebelum diazabkan. Maka pada hari
ini. engkau meiihat akan pahala orang yang engkau bcrbual baginya".
Dari Wahab bin Munabbih, bahwa seorang laki-laki beribadah pada masa
yang panjang. Kemudian, tampak baginya hajat keperluan kepada Allah
Ta'ala. Lalu ia bangun berdiri tujuhpuluh kali Sabtu, di mana ia makan
pada se tiap Sabtu sebelas butir lamar. Kemudian, ia meminta hajat-ke-
perluannya. Maka tidak diberikan, Lalu ia kembali kepada dirinya dan
berkata; "Dari engkau aku datang. Jikaiau ada pada engkau itu kebaji-
kan. niscaya aku berikan akan hajat-keperluan engkau".
Maka turunlah kepadanya malaikat, seraya berkata: "Hai anak Adam!
Sa'atmu ini adalah lebih baik daripada ibadahmu yang telah lalu. Dan
Allah telah menunaikan hajat-keperluan engkau".
Abdullah bin Qais berkata: ’’Adalah kami dalam suatu peperangan bagi

kami. Lalu datanglah musuh. Lalu diteriakkan pada manusia. Maka ba-
ngun-berdiriiah mereka ke barisan perang pada hari yang sangat deras
angin. Tiba-tiba, seorang laki-laki di depanku dan ia berbicara dengan
dirinya, dengan mengatakan: "Hai diriku! Apakah tidak aku menyaksikan
tempat ke-syahid-an itu dan itu, lalu engkau mengatakan kepadaku: isteri
engkau dan keluarga engkau? Lalu aku tha’aii engkau dan aku kembali?
Apakah tidak aku menyaksikan tempat ke-syahid-an itu dan itu? Lalu
engkau mengatakan kepadaku isteri engkau dan keluarga engkau? Lalu
aku tha’ati engkau dan aku kembali? Demi Allah! Sesungguhnya aku
datangkan engkau pada hari ini kepada Allah, mengambil engkau atau
meninggalkan engkau. Lalu engkau mengatakan: "Sesungguhnya aku

It) HuJiIs yun^ pditjan^: mi diruMikaii Jbiiu Atml l^un-ya dan Lici> l>iii At'i Salim.
mursiil uuu yany icrpulu:. siiiudnyu.
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memperhatikan dia pada hari ini!” Ulu engkau memperhatikannya.
Lain laki-laki itu membawa manusia kepada musuh mereka. Dan adaiah
dia dalam golongan yang pertama dari mereka. Kemudian, musuh itu di-
bawa kepada manusia banyak. Maka menampaklah mereka. Maka lakh
laki itu ada di tempatnya, sehingga manusia itu menampak beberapa kali.
Dan laki-laki itu tetap berperang. Maka demi Allah, senantiasalah yang
demikian itu kebiasaannya. Sehingga aku melihatnya terpelanting ke tanah.
Lalu aku hitung padanya dan pada kenderaannya enampuluh atau lebih
banyak dari enampuluh tusukan senjata tajam”.
Telah kami sebutkan berita Abi Thalhah, tatkala hatinya terganggu dalam
shalat dengan seeker burung dalam kebunnya. Lalu ia sedekahkan kebun-
nya sebagai kafaral bagi yang demikian, Bahwa Umar r.a, memukul dua
tapak kakinya dengan cemeti pada setiap malam dan mengatakan: ”Apa-
kah yang telah engkau kerjakan hari ini?”.
Dari Muiamma’ bin Sham-ghan At-Taimi, bahwa i
palanya ke loteng. Ulu jatuh penglihatannya kepada seorang wamta.
Maka ia jadikan atas dirinya, bahwa ia tidak akan raengangkatkan kepala-
nya ke langit selama ia di dunia. .
Adaiah Al-Ahnaf bin Qais, tidak berpisah dengan lampu di malam han.
la meletakkan anak jarinya atas lampu itu dan ia berkata kepada dinnya;
"Apakah yang membawa engkau kepada berbuat han itu. iiu.
Wahib bin Al-Ward menantang sesuatu atas dirinya. Lalu la mencabut be¬
berapa helai rambut dadanya. Sehingga bersangatanlah pedihnya. Kemu¬
dian ia berkata kepada dirinya: ’’Celaka engkau! Sesungguhnya aku meng-
hendaki dengan engkau itu kebajikan”.
Muhammad bin Bisyr melihat Dawud Ath-Tah-i dan ia memakan ketika
berbuka puasa sepotong roti, tanpa garam, Lalu Muhammad bin Bisyr
bertanya kepada Dawud At-Tha-i: ’’Jikalau engkau memakannya dengan

Dawud Ath-Tha-i lalu menjawab: "Bahwa diriku mengajak aku kepada
garam semenjak se tahun yang lalu”.
Dan Dawud tidaklah merasakan garam selama ia di dunia.
Maka begitulah adanya penyiksaan orang-orang yang keras cita-cita bagi
dirinya. Dan yang mengherankan, bahwa engkau menyiksakan hamba
engkau, yang laki-laki dan yang perempuan, isteri engkau dan anak
engkau, atas apa yang timbul dari mereka, dari kejahatan akhlak dan ke-
teledoran pada sesuatu urusan. Dan engkau lakut, bahwa jikalau engkau
lewatkan saja dari mereka. niscaya keluarlah urusan mereka dan pilihan
dan mereka mendurhakai engkau. Kemudian engkau menyia-nyiakan diri
engkau sendiri. Dan nafsu diri itu adaiah musuh yang terbesar bagi engkau.
Yang sangat durhaka atas engkau, Dan melaratnya engkau dan
kedurhakaannya itu lebih besar dari melaratnya engkau dari kedurhakaan
isteri engkau. Bahwa tujuan mereka ialah mcngacaukan atas engkau ke-
hidupan dunia. Jikalau engkau menggunakan akal, niscaya engkau ke-

mengangkatkan ke-l a
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lahui, bahwa hidup iiu hidup akhirat. Bahwa padanya nikmai yang berke-
letapan, yang tiada bi;rakhir. Dan nafsu diri engkau itu, ialah
ngcruhkan kepada angkau akan hidup akhirat. Maka itu dengan siksa-
menyiksakan adalah lehih utama dari lainnya.

y a n g m e -

AL-MURAliATHAH KE LIMA: al-mujahadoh.

Yaiiu, bahwa apabila hamba itu bcrniuhasafaah akan dirinya. maka dilihat-
nva iclah bcrpisah dengan perbuaian maksiai. Maka ̂ ayogialah bahwa ia
menyiksakan diri itu dengan siksaan-siksaan yang telah berlalu. Dan ji-
kalau dilihalnya datang dengan lambat-lambat, dengan adanya kemalasan
pada .sc.suaUi dari perbuatan-perbuatan utama atau salah saiu dari per-
tnialan-perbuatan wirid, maka sayogialah bahwa diiunaikannva dengan
memberatkan wirid-wirid atas dirinya dan diharuskannya, merupakan be-
berapa maeam dari iiigas-tugas. uniuk penampalan bagi apa yang telah
lupul danpadanya dan memperoleli kcmbali bagi apa yang telah hilang,
Maka begilulah adanya licrbuat orang-orang yang mengerjakan amalan
I'agi Allah la'ala. Umar bin Al-Khattab menyiksakan dirinya, ketika
luput baginya shniat Ashar daiam berjama'ah. dengan menyedekahkan
lanah yang menjadi kepunyaannya. yang harganya duaraius ribu dirham.
Adalah Ihnu Umar apabila Input baginya sualu .-.halai daiam beijama'ah.
nsicaya ia liidupkan (dengan beribadah) malam itu. Dan diriwayatkan;
bahwa ia mengemudiankan malam bagi shalat Maghrib, schingga lerbitlah
diia biniaiig, maka Ibnu Umar memerdekakaan dua orang budak.
I.uput dua raka at fajar bagi Ihnu Abi Rabi'ah, lalu ia menierdekakan
senrang budak. Dan scbaliagian mercka menjadikan atas dirinya puasa se
lahun alaii mengerjakan liaj]i dengan berjalaii kaki atau hersedekah de¬
ngan semiia hartanya. Semua yang demikian itu adalah nmrabaihah bagi
dtri dan penyiksaan baginya. dengan yang meiepaskannya dari kebinasaan
a b a d i .

Kaluu anda bertanya: "Jikalau adalah diriku tidak memaluiii aku kepada
mujaluidali dan inuwadluibali Iniji’i) kepada wirid-wirid, maka apakah
jaian mengobatinya?”
Aku menjawab; "Jaian anda pada yang demikian itu. ialah bahwa anda
perdengarkan kepada diri anda. akan apa yang datang dari Nabi s.a.w.
pada liadits-hadits dari kelebihan orang-orang yang bersungguh-sunggub
(al-mujtahidin), Dan scbaliagian dari sebab-sebab pengobatan yang lebih
bermanfa'at, ialah: bahw£r anda mencari teman dengan sescorang dari
hamba Allah, yang bersungguh-sungguh pada beribadah. Maka anda per-
halikan segala perkataannya dan anda ikuti dia".
Adalah sebahagian mercka mcngalakan; "Adalah aku, apabila menimpa
alas diriku oleh kekosongan pada ibadah, niscaya aku memandang kepada
hal-keadaan Muhammad bin Wasi' dan kepada kcsungguhannya. Maka
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aku berbuat alas yang demikian seiama seminggu. Hanya, bahwa peng-
obatan ini sungguh sukar sekarang. Karena telah tidak ada pada zaman
ini, orang yang bersungguh-sungguh pada beribadah. scbagaimana kesung-
guhan orang-orang dahulu. Maka sayogialah bahwa dialihkan dari pe-
nyaksian kepada mendengar. Maka tiada suatu pun yang tebih bermanfa’ai,
daripada mendengar hal-keadaan mereka, membaca berita-beiita menge-
nai mereka dan apa yang ada pada mereka, dari kesungguhan yang sangat
menyungguhkan. Dan telah berlalu kepayahan mereka dan tinggallah pa-
hala dan kenikmatan mereka yang abadi, yang tiada akan putus-putus.
Alangkah besarnya kepunyaan mereka! Alangkah sangatnya penyesalan
orang yang tiada mengikuii mereka! la menyenangkan dirinya pada hari-
hari yang sedikit dengan nafsu-syahwat yang keruh. Kemudian, ia di-
datangi oleh mati dan didindingkan di antara dia dan setiap apa yang di-
rinduinya untuk selama-lamanya. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala
dari yang demikian.
Kami kcmukakan dari sifal-sifat orang yang bersungguh-sungguh itu dan
kelebihan-kelebihan mereka akan apa yang mengerakkan kegemaran
murid pada bersungguh-sungguh, lantaran mengikuti mereka. Maka Ra-
sulullah s.a.w. bersabda:

V

0 \

(Rahimat-laahu aq-waaman yahsabu-humun-naasu mar-dlaa wa maa hum
bi mardlaa).
Artinya: ’’Dianugerahkan rahmat oleh Allah akan beberapa kaum yang
diperkirakan oleh manusia, bahwa mereka itu sakit. Dan sebenarnya me¬
reka itu tidak sakit”. (1).
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Mereka itu disungguhkan oleh ibadah".
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n :

(Wal-ladzii-na yu’-tuuna maa -aatau wa quluu-buhum wajilalun).
Artinya; "Dan orang-orang yang memberikan pemberiannya. dengan hati-
nya yang takut (kepada Allah)". S. Al-Mu’minun, ayat 60.
Berkata Al-Hasan: "Mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan dari
amai-perbuatan kebajikan. Dan mereka takut bahwa yang demikian itu
tidak melcpaskan mereka dari azab Allah”.
R a s u l u l l a h s . a . w. b e r s a b d a ; -

(1) Kata Al-lraqi, bahwa dia tidak menjumpai hadits ini dalam hadits marfu', akan tetapi
dirawikan Ahmad dari Ali, sebagai hadits mauquf.
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(Thuu-baa li man thaa-la -'umru-hu wa hasuna -’anialuiiu).

Arlinya: "Amat baiklah bagi siapa yang panjang umurnya dan baik amai-
perbualannya". (1).
Diriwayalkan bahwa Allah Ta’ala bcrfirman kcpada para malaikalNYA:
"Apakah kcadaan hamba-hambaKU yang bcrsungguh-sungguh?"
Para malaikal ilu mcnjawab: "Wahai Tuhan kami! F.NdKAU lakiiikan
mercka akan sesuatu. maka mereka lakut kcpadanya. Dan HNGKAU
rindukan mcreka kepada sesuatu. maka mercka rindu kepadanya".
Maka bcrfirman Allah Yang Maha Suci dan Maha tinggi: "Maka bagai-
mana jikalau hamba-hanibaKU mclihat akan AKU. niscaya adaiah me-
reka itii lebih bersangatan kesungguhan".
Al-Hasan Ai-Bashari berkala: "Aku mendapali beberapa kaum dan aku
berteman dengan beberapa golongan dari mcreka. Tiadalah mercka itu
bergembira dengan sesuatu dari dunia yang menghadap dan tiadalah
mercka itu nierasa sedih atas sesuatu daripadanya yang membelakang.
Sesungguhnya dunia itu adaiah lebih htna pada mata mcreka. dari lanah
ini yang kamu injak dengan kaki kamu. Jikalau scscorang dari mcreka,
untiik hidup umurnya seinuanya, niscaya tidaklah tcrlipalkan baginya sc-
hclai kain (2). Tidaklah disuruhkan isterinya sckali-kali dengan inembikin
makanan. Dun tidak dijadikan sekali-kali akan sesuatu di aniara dia dan
bumi. Aku dapati mercka itu berbuai menurut Kitab Tuhan mcreka dan
sunnah Nabi mcreka. Apabila datangiah kegclapan malam bagi mcreka.
maka mcreka berdiri dengan kaki mereka mengerjakan shalai. Mercka
menghamparkan muka mereka dengan sujud. Air mata mercka mengalir
atas pipi mereka. Mereka bermunajah dengan Tuhan mereka pada mc-
lepaskan leher mcreka. Apabila mereka mengerjakan kebaikan. niscaya
mereka bergembira dengan kebaikan itu. Dan menjadi kebiasaan mercka
mensyukurinya. Dan'mereka bermohon pada Allah, bahwa menerimanya.
Dan apabila mcreka mengerjakan kejahatan, niscaya kejahatan itu meng-
gundahkan mercka, Mereka bermohon pada Allah, bahwa lA mengam-
punkan mereka daripadanya. Demi Allah! Senantiasalah mereka itu se-
perti yang demikian dan di atas yang demikian. Demi Allah! Mcreka tiada
selaniat dari dosa dan mereka tiada terlepas, selain dengan ampunan".
Diceri tcrakan. bahwa suatu kaum masuk ke tempat Umar bin Abdul-

'aziz, di mana mereka itu mengunjunginya pada sakiinya. Tiba-tiba dalam
kalangan mercka itu ada seorang pemuda, yang kurus badannya. Lalu

(t) Dirawikan Alh-Thabrani dari Abdullah bin BU)t.
(2) Arlinya. karena pendeknya alas sehelai kain ilu.
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Umar bertarjya kepadanya: "Hai pemuda! Apakah yang sampai dengan
engkau, akan apa yang aku lihat?” (1).
Pemuda itu menjawab: "Hai Amirul-mu'minin! Penyakit-penyakit dan
s a k i l - s a k i t ” .

Umar bin Abdul-’aziz lalu berkata; "Aku tanyakan engkau dengan nama
Allah, meiainkan engkau membenarkan aku",
Anak muda itu menjawab: "Wahai Amirul-mu’minin! Aku rasakan ke-

clunia, maka aku mendapaiinya pahit. Kccil padaku hiasannyam a n i s a n

dan manisnya. Bersamaan padaku, emasnya dan baiunya. Dan seakan-
akan aku memandang kepada ’Arasy Tuhanku dan manusia dihalau ke
sorgd dan neraka. Maka haustah aku bagi yang demikian akan siangku
dan tidak tidurlah aku akan malamku. Sedikit yang hina akan setiap apa
yang aku padanya. pada pihak pahaia Allah dan siksaanNYA".
Abu Na'im berkata: "Adalah Dawud Ath-Tha-i meminum roti yang di-
hancurkan dalam air dan ia tidak memakan roti Lalu ditanyakan kepada¬
nya yang demikian, Maka ia menjawab: "Di antara mengunyahkan roti
dan meminum yang dihancurkan dalam air itu hacaan limapuluh ayat",
Pada siiatu hari masuklah seorang laki-laki ke tempai Dawud Ath-Tha-i,
lalu laki-laki itubertanya: "Bahwa pada atap rumah engkau itu ada batang
tamar yang pecah”,
Dawud Ath-Tha-i menjawab: "Hai anak saudaraku! Bahwa bagiku dalam
rumah ini semenjak duapuluh tahun yang lalu, tidak pernah aku melihat
kc atap",
Adalah mereka itu bend kepada pandangan yang tidak pcrlu, sebagai-
mana mereka itu benci kepada pembicaraan yang tidak pcrlu,
Muhammad bin Abdul-'aziz berkata: "Kami duduk di depan Ahmad bin

Razin dari pagi sampai 'Ashar, la tidak berpaling ke kanan dan ke kiri,
Lalu ditanyakan. kepadanya tentang yang demikian. Maka ia menjawab:
"Bahwa Allah 'Azza wa Jalla menjadikan dua mata, supaya hamba mc-
lihat dengan keduanya itu kepada keagungan Allah Ta'aia. Maka se liap
orang yang memandang, dengan tidak mengambil ibarat. niscaya ditulis-
kan atasnya kesalahan".
Berkata isteri Masruq Al-Hamdani: "Tidaklah didapati Masruq, sclain
kedua betisnya bengkak dart lamanya shalat". Isicrinya itu berkata lagi:
"Demi Allah! Jikalau adalah aku itu duduk di beiakangnya. maka aku

akan menangis, karena kasihan kepadanya".
Abud-Darda' berkata: "Jikalau tidaklah tiga perkara. maka aku tidak
menyukai hidup salu hari pun: haus karena Allah pada hari yang amai
panas, sujud karena Allah di lengah maiam dan dudiik-duduk dengan
kaum yang mereka itu membersihkan dengan perkataan yang baik, se¬

tt) Dilihalnya pemuda iiu kurus dan tidaklah kurus ita dan penyakil lahi-'i baginya
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bagaimana dibersihkan buah-buahan yang baik”.
Adalah. Al-Aswad bin Yazid bersungguh-sungguh pada ibadah. la ber-
puasa pada hari panas, schingga hijau dan kuning tubuhnya. Maka 'Al-
qamah bin Qais bertanya kepadanya: "Mengapa engkau menyiksakan din
engkau?”
Lalu Al-Aswad bin Yazid menjawab: ’’Aku kehendaki akan kemuliaannya
d i r i ” .

Adalah Al-Aswad bin Yazid itu bcrpuasa, schingga hijau tubuhnya. Dan
ia mcngerjakan shalat schingga ia jatuh. Maka masuklah ke tempatnya
Anas bin Malik dan Al-Hasan. Lalu keduanya berkata kepada Al-Aswad
bin Yazid: "Bahwa Allah ’Azza wa Jalla tidak menyuruh engkau dcngan
s e m u a i n i ” .

Maka Al-Aswad bin Yazid menjawab: ’’Sesungguhnya aku hamba yang
dimiliki orang. Tidak aku tinggalkan dari keiundukan akan sesuatu, me-
lainkan aku datang kepadanya”.
Sebahagian orang yang bersungguh-sungguh (al-mujtahidin) itu mengerja-
kan shalat se tiap hari scribu raka'at, sehingga ia mendudukkan dari ke-
dua kakinya. Maka ia mcngerjakan shalat dcngan duduk seribu raka'at.
Apabila ia mcngerjakan shalat 'Ashur, niscaya ia ber-ihiiba' (duduk dengan
membelilkan kain dari pinggang ke lulut). Kemudian ia mengatakan: "Aku
heran bagi makhluk, bagaimana ia menghendaki dengan ENGKAU akan
ganti dari ENGKAU! Aku heran bagi makhluk, bagaimana ia berjinak-
jinakan dengan selain ENGKAU! Bahkan aku heran bagi makhluk, bagai¬
mana bersinar hatinya dengan menyebutkan selain ENGKAU!”
Adalah' Tsabit Al-Bannani telah begitu mcncintai shalat. Ia berdo’a:
"Wahai Allah Tuhankul Jikalau ENGKAU izinkan bagi seseorang bahwa
mcngerjakan shalat bagi ENGKAU dalam kuburnya, maka izinkanlah
bagiku bahwa aku mcngerjakan shalat dalam kuburku”.
Al-Junaid berkata: "Tidaklah aku mclihat yang lebih kuat beribadah, dari
As-Sirri. Dalang kepadanya sembilanpuluh delapan tahun dari umurnya,
maka dia tidak lerlihat berbaring, selain dalam sakit yang membawanya
w a f a t

Al Harits bin Sa'ad berkata: "Suutu kaum melalui di tempat scorang
pendeta Yahudi. Maka kaum itu melihat apa yang diperbuat oleh pendeta
itu dcngan dirinya, dari kesangatan kcsungguhannya beribadah. Lalu
kaum itu memperkatakannya pada yang demikian. Maka pendeta itu men¬
jawab: ”Dan tidaklah ini pada apa, yang dikehendaki dengan makhluk
dari menjumpai huru-hara dan mereka itu lalai! Sungguh mereka itu ber-
henti di atas keberuntungan diri mereka. Dan mereka itu lupa akan kc-
beruntungan mereka yang lerbesar dari Tuhan mereka”.
Maka kaum itu menangis sampai kepada yang terakhir dari mereka.
Dari Ahi Muhammad Ai-Maghazili, yang berkata: "Bertetangga Abu Mu¬
hammad Al-Hariri dengan Makkah seiahun. la tidak tidur, tidak berkata-
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kata dan tidak bersandar kepada tiang dan tidak kepada dinding. Dan ia
tidak memanjangkan kedua kakinya. Lalu lewatlah kepadanya Abubakar
Al-Kattani. Maka ia memberi salam kepada Abu Muhammad Al-Hariri
dan berkata: "Hai Abu Muhammad! Dengan apa engkau sanggup atas
i'tikaf (duduk berhenti untuk ibadah) mu ini?”
Abu Muhammad Al-Hariri menjawab: "Ilmu benarnya batinku, maka ia
menolong aku atas zahirku”.
Abubakar Al-Kattani lalu menundukkan kepala dan berjalan dengan ber-
t a f a k k u r .

Dari sebahagian mereka, yang mengatakan: ”Aku masuk ke tempat
Fathul-Maushuli. Maka aku melihat dia memanjangkan (membuka) dua
tapak tangannya menangis. Sehingga aku melihat air mala berderai di an-
tara anak-anak jarinya. Lalu aku mendekatinya. Tiba-tiba kelihatan air
matanya telah bercampur berwarna kuning. Lalu aku bertanya; ’’Demi
Allah, hai Fathu, mengapa engkau tangisi darah?"
Fathul-Maushuli menjawab: ’’Jikalau tidaklah engkau bersumpah dengan
aku atas nama Allah, niscaya tidak aku lerangkan kepada engkau. Benar,
aku tangisi darah”.
Lalu aku bertanya lagi: "Atas dasar apa engkau tangisi air mata?”
Maka Fathul-Maushuli menjawab; ’’Atas tertinggalnya aku dari kewajiban
akan hak Allah Ta’ala. Dan aku tangisi darah atas air mata, supaya tidak¬
lah ada, apa yang shah bagiku air mata itu”.
Yang punya ceritera itu meneruskan ceriteranya: "Maka aku mimpikan
Fathul-Maushuli sesudah wafatnya. Maka aku bertanya: ’’Apakah yang
diperbuat oleh Allah dengan engkau?”
Fathul-Maushuli menjawab: "Allah Ta’ala mengampunkan aku ”.
Lalu aku bertanya lagi; ”Apa yang diperbuat Allah Ta’ala pada air mata
engkau?”
Fathul-Maushuli menjawab: ”Aku didekatkan oleh Tuhanku ’Azza wa
Jalla. Dan IA berfirman kepadaku: ”Hai Fathu! Air mata atas apa? Aku
menjawab: ”Hai Tuhanku! Atas tertinggalnya aku dari kewajiban hak-
M U ? ”

Maka Allah bertanya; "Dan darah itu atas apa?”
Aku menjawab: ’’Atas air mataku, bahwa tidak shahlah dia bagiku”.
Maka IA bertanya kepadaku: "Hai Fathu! Apakah yang engkau kehen-
daki dengan ini semua? Demi kemuliaanKU dan keagunganKU! Telah
naiklah dua malaikat yang menjaga engkau empatpuluh tahun, dengan
lembaran amalmu, yang tidak ada padanya kesalahan”.
Dikatakan, bahwa suatu kaum bermaksud hendak berjalan jauh. Lalu
mereka menyimpang dari jalan. Maka sampailah mereka kepada seorang
pendeta Yahudi, yang bersendirian dari manusia. Lalu mereka memanggil
pendeta itu. Maka ia mendekati kepada mereka dari kelentengnya. Mereka
itu berkata: ”Hai pendeta! Bahwa kami telah salah jalan. Maka bagai-
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manakah jalan itu?”

Maka pendela itu mengisyaratkan clengan kepalanya ke langit. Maka tahu-
lah kaum itu apa yang dikehendaki oleh pendeia lersebut.
Kaum itu laiu berkaia: "Hai pendeta! Bahwa kami adalah penanya ke-
pada engkau. Maka adakah engkah penjawab bagi kami?”
Pendeta itu maka berkata; "Tanyalah dan jangan engkau membanyakkan
pertanyaan! Bahwa siang itu tiada akan kembali dan umur itu tiada akan
berulang lagi, Dan orang yang mencari itu bersegera pada yang dicari-
nya?”

Kaum itu tercengang dari perkataannya. Lalu mereka itu bertanya; "Hat
pendeta! Atas apa makhluk itu besok pada Yang Memilikinya?”
Pendeta itu menjawab: ”Di atas niat mereka".
Lalu mereka berkata lagi: "Berilah nasehat kepada kami!”
Pendeta itu lalu menjawab: ’’Siapkanlah perbekalan di atas kadar
jalananmu; Bahwa perbekalan yang baik, ialah apa yang menyampaikan
kepada tujuan".
Kemudian, pendeta itu menunjukkan jaian kepada mereka. Dan ia me-
masukkan kepalanya dalam kelentengnya.
Abdul-wahid bin Zaid berkata: ”Aku lalu di suatu kclenteng salah
orang pendeta Cina. Lalu aku memanggilnya: ”Hai pendeta!" Maka ia
tidak menyahut panggilanku. Lalu aku panggilkan dia kali kedua. Juga ia
tidak menyahut akan panggilanku. Maka aku memanggil dia kali ketiga.
Lalu ia mendekati aku dan berkata: ”Hai orang ini! Tidaklah aku ini pen¬
deta. Sesungguhnya pendeta, ialah orang yang lakut akan Allah pada ke-
tinggianNYA, mengagungkan akan Allah pada kebesaranNYA, sabar atas
percobaanNYA, ridla dengan qadla-NYA, memujikanNYA atas segaia
nikmatNYA, bersyukur atas nikmat-nikmatNYA, merendahkan diri karena
kebesaranNYA, mcrasa hina diri, karena kemuliaanNYA, menyerah bagi
qudrahNYA, tunduk karena kehcbatanNYA dan berfikir pada al-hisab
dan siksaanNYA. Maka siangnya ia berpuasa dan malamnya ia berdiri
menegakkan shalat. Membawa ia tidak tidur oleh ingatan kepada neraka
dan pertanyaan Tuhan Yang Mahaperkasa. Maka yang demikian itulah
yang dikatakan pendeta! Adapun aku ini, maka adalah anjing yang me-
lukakan. Aku tahan diriku dalam kelenteng ini, dari manusia. Supaya aku
t i d a k m e l u k a k a n m e r e k a ” .

Lalu aku bertanya: ”Hai pendeta! Apakah yang memutuskan makhluk
dari Allah sesudah mereka mengenalNYA?”
Pendeta itu menjawab: ”Hai saudarakul Tidaklah yang memutuskan
makhluk dari Allah, selain oleh cinta dunia dan perhiasannya. Karena
dunia itu tempat maksiat dan dosa. Dan orang yang bcrakal, ialah orang
yang melemparkan dunia dari hatinya. Ia bertobat kepada Allah Ta'ala
dari dosanya. Dan ia menghadap kepada yang mendekatkannya kepada
Tuhannya”.

p e r -

s e -
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Ditanyakan Dawud Ath-Tha'i: ’’Jikalau engkau sisirkan janggut engkau?”
Dawud Ath-Tha-i menjawab: ”Jadi aku ini mempunyai kekosongan
w a k t u ?

Adalah Uwais AI-Qarani berkata: ’’Inilah malam niku’!” Maka ia hidup*
kan malam seluruhoya dalam ruku’.
Apabila pada malam mendatang, maka ia berkata: ’’Inilah malam sujud!”
Maka ia hidupkan malam selunihnya dalam sujud.
Dikatakan, tatkala bertobat ’Utbah AI-Ghallam; ’’Adalah dia t idak me-

rasa puas dengan makan dan minum”.
Maka bertanya ibunya kepadanya: "Jikalau engkau berteman dengan diri
engkau?”
'Utbah AI-Ghallam menjawab: ’’Berteman itu aku can. Biarkanlah aku
letih sedikit dan aku bersenang-senang lama’’.
Masniq Al-Hamdani itu naik hajji. Maka ia tidak tidur sekali-kah, selain
ia bersujud.
Sufyan Ats-Tsuri berkata: "Ketika pagi hari, kaum itu memuji orangyang
bermusafir malam hari (1) dan ketika mati kaum itu memtiji orang yang
taqwa”.
Berkata Abdullah bin Dawud: ’’Adalah salah seorang mereka, apabila
telah sampai empatpuluh tahun, niscaya ia lipatkan tikarnya’’. Artinya: ia
tidak tidur sepanjang malam.
Adalah Kahmas bin Al-Hasan mengerjakan shalat setiap hari seribu
raka’at. Kemudian ia mengatakan kepada dirinya: ’’Bangunlah, hai tempat
setiap kejahatan!”
Tatkala ia telah lemah, maka ia singkatkan atas limaratus raka’at. Kemu¬
dian ia menangis dan berkata: ’Telah hilang setengah amalku".
Adalah anak perempuan Ar-Rabi’ bin Khaitsam bertanya kepada Ar-
Rabi’: "Hai ayahku! Apakab kiranya aku melihat manusia itu tidur dan
ayah tidak tidur?”
Ar-Rabi' menjawab: ’’Hai anakku! Bahwa ayahmu itu takut akan serang-
an atas musuh pada malam hari".
Tatkala ibu Ar-Rabi' melihat apa yang ditemui oleh Ar-Rabi’ dari me¬
nangis dan tidak tidur malam, laiu ibu itu memanggil Ar-Rabi’; "Hai
anakku! Mungkin engkau membunuh akan seorang yang terbunuh?”
Ar-Rabi’ menjawab: ’’Ya benar, wahai ibuku!"
Ibunya lalu bertanya; "Siapa orang itu? Supaya kita minta ma’af pada
keluarganya. Lalu ia mema’afkan engkau. Demi Allah! Jikalau mereka
tahu, apa yang engkau kerjakan, niscaya mereka sayang kepada engkau.

> «

(!) Aslinya dalam bahasa Arab, yaitu: '"Indash-shabaahi.yahmadul-qaumus-suraa", yang
artinya seperti di atas. Ini adalah pepatah, yang ditujukan: pada mtnanggung kesukar-
an, karena mtngharap kesenangan (Peny.)
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Dan mereka akan mema'afkan engkau".
Ar-Rabi’ lalu menjawab: ”Hai ibuku! Dia itu diriku!”
Dari Umar -anak saudara perempuan Bisyr bin Al-Harits, berkata;
”Aku mendengar pamanku Bisyr bin Al-Harits mengatakan kepada ibuku:
"Hai saudaraku perempuan! Ronggaku dan rtisuk-rusukku itu memukul
atasku”. Lalu ibuku berkata kepadanya: "Hai saudaraku! Engkau izinkan
bagiku, sehingga aku buat yang lebih baik bagi engkau sedikit sup dengan
se genggam tepung padaku, yang engkau akan menghirupnya, yang mem-
baikkan rongga engkau”.
Bisyr bin Al-Harits berkata kepada ibu Umar iiu: ’’Susah! Aku lakut
bahwa orang bertanya: dari mana tepung ini bagi engkau. Maka aku tidak
tahu, apa yang aku katakan kepada orang itu”,
Maka ibuku menangis dan Bisyr bin Al-Harits menangis bersania ibu dan
aku menangis pula bersamanya”.
Umar meneruskan riwayatnya: "Ibuku melihat akan keadaan Bisyr dengan
sangat lapar. la bcrnafas dengan nafas yang lemah. Lalu ibuku berkata
kepadanya: "Hai saudaraku! Kiranya ibumu tidak melahirkan aku. Demi
Allah! Telah putus-putus jantungku, dari apa, yang aku lihat padamu".
Lalu aku mendengar Bisyr berkata kepada ibu: "Aku, kiranya ibuku tidak
melahirkan aku! Dan karena ia telah melahirkan aku, kiranya tidak di-
berikannya susunya kepadaku”.
Umar meneruskan riwayatnya: "Adalah ibuku menangis atas keadaan
Bisyr malam dan siang”.
Ar-Rabi' berkata: "Aku datang kepada Uwais, lalu aku dapati dia itu
duduk, lalu aku duduk. Maka aku berkata, bahwa aku tidak
gukannya dari berlasbih.' Maka ia menetap pada tempatnya, sehingga ia
mengerjakan shalat Dhuhur. Kemudian, ia bangun berdiri mengerjakan
ngerjakan shalat Dhuhur. Kemudian, ia bangun berdiri mengerjakan
shalat. sehingga ia bershalkt 'Ashar. Kemudian, ia duduk pada tempatnya,
sehingga ia bershaiat Maghrib. Kemudian, ia menetap pada tempatnya,
sehingga ia bershaiat ’Isya’. Kemudian, ia menetap pada tempatnya, se¬
hingga ia bershaiat Shubuh. Kemudian, ia duduk. Lalu ia dikerasi oleh
dua matanya (untuk tidur). Maka ia berdo'a: "Hai Allah Tuhanku! Bahwa
aku berlindung dengan Engkau dari mata yang sangat tidur dan dari perut
yang tidak kenyang!”
Maka aku berkata: "Mencukupilah ini bagiku daripadanya! Kemudian aku
k e m b a l i ” .

Seorang laki-laki memandang kepada Uwais, lalu bertanya: ”Hai Ayah
Abdullah! Apakah kiranya, bahwa aku melihat engkau seakan-akan
s a k i t ? ”

Uwais lalu menjawab: "Apakah bagi Uwais bahwa ia tidak sakit? Diberi
makanan orang sakit dan Uwais tidak makan. Dan tidur orang sakit dan
U w a i s t i d a k t i d u r ” .

m e n g a n g -
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Berkata Ahmad bin Harb: ’’Wahai heran kiranya, bagi orang yang me-
ngetahui bahwa sorga itu menghiaskan di atasnya dan neraka itu mema-
naskan di bawahnya. Maka bagaimana orang itu dapat tidur di antara ke-
duanya?”
Seorang laki-laki dari orang-orang yang kuat beribadah berkata: "Aku
datang kepada Ibrahim bin Adham. Maka aku dapati dia itu sudah ber-
shalat ’Isya'. Lalu aku duduk memperhatikannya. la membalutkan dirinya
dengan baju kurung panjang. Kemudian ia merebahkan dirinya. Maka ia
tidak berbalik dari lembung ke lembung pada malam itu seluruhnya, se-
hingga terbit fajar dan azan oleh juru azan. Lalu ia melompat kepada
shalat dan ia tidak mengambil wudiu’. Maka meresaplah yang demikian
dalam dadaku. Lalu aku berkata kepadanya: ’’Kiranya Allah mencurah-
kan rahmat kepada engkau! Engkau telah tidur malam seluruhnya dengan
berbaring, kemudian engkau tidak membaharukan wudiu’?”
Ibrahim bin Adham menjawab: ’’Adalah aku malam ini seluruhnya ber-
jalan di kebun-kebun sorga beberapa ketika dan di lembah-lembah neraka
beberapa ketika. Maka adakah pada yang demikian itu tidur?”
Tsabit Al-Bannani berkata: "Aku mendapati beberapa orang laki-laki.
Salah seorang dari mereka itu mengerjakan shalat. Lalu ia lemah dari
datang ke tempat tidurnya, selain dengan merangkak”.
Dikatakan, bahwa Abubakar bin ’Ayyasy tetap di tempatnya empatpuluh
tahun, di mana ia tidak meletakkan lembungnya di atas tempat tidur. Dan
turunlah air pada salah satu dua matanya. Maka tetap di tempatnya dua-
puluh tahun, yang tidak diketahui oleh keluarganya.
Dikatakan, bahwa adalah wirid Samnun pada setiap hari limaratus raka'at.
Dan dari Abubakar Al-Muthawwa’i, yang mengatakan: "Adalah wiridku
pada masa mudaku setiap hari dan malam, di mana aku membaca pada-
nya: QuI huwal-laahu ahad sebanyak tigapuluh satu ribu kali atau empat¬
puluh ribu kali -ragu perawi tentang jumlahnya,
Adalah Manshur b in Al-Mu’ tamir, apabi la aku mel ihatnya, maka aku

mengatakan: "Seorang laki-laki yang tertimpa dengan suatu musibah,
pecah mata, rendah suara, basah kedua matanya. Bahwa gerakannya itu
datanglah kedua matanya dengan empat. Telah berkata ibunya kepada¬
nya; "Apakah ini yang engkau perbuat dengan diri engkau? Engkau me-
nangis malam seumumnya, tiada engkau diam! Mungkin engkau hai anak-
ku, engkau mendapat musibah pada diri. Dan mungkin engkau mem-
bunuh seorang yang terbunuh”.
Manshur bin Al-Mu’tamir itu menjawab: "Aku lebih mengetahui dengan
apa yang aku perbuat dengan diriku”.
Ditanyakan kepada ’Amir bin Abdullah; "Bagaimana sabarnya engkau
atas tidak tidur malam dan haus pada siangnya yang panas?”
’Amir bin Abdullah menjawab: "Adakah itu, selain bahwa aku mengalih-
kan makanan siang kepada malam dan tidur malam kepada siang. Dan
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tidak adalah pada yang demikian itu urusan yang berbahaya".
Adalah 'Amir bin Abdullah itu berkata: ’Tidaklah aku melihai seperti
sorga, yang tidur pencarinya. Dan tidaklah seperti neraka, yang tidur
orang yang lari daripadanya”.
Adalah ’Amir bin Abdullah apabila datang malam, maka ia berkata:
’’Kepanasan neraka itu menghiiangkan tidur”. Maka ia tidak tidur, sehing-
ga datang waktu subuh.
Apabila datang siang, maka ia mengatakan: "Kepanasan api neraka meng¬
hiiangkan tidur”. Maka ia tidak tidur, sehingga datang waktu sore. Maka
apabila datang malam, lalu ia berkata: "Siapa yang takui, niscaya berjalan
malam. Dan kerika pagi, kaum itu memujikan orang yang bermusafir malam
h a r i ” .

Sebahagian mereka itu berkata: ”Aku mencmani 'Amir bin Al-Qais
selama empat bulan. Maka aku tiada meiihatnya ia tidur di malam hari
dan siangnya”.
Diriwayatkan dari seorang laki-iaki dari shahabat Ali bin Abi Thaiib r.a..
bahwa laki-laki itu berkata; "Aku bershalat di belakang Ali r.a. shalat
fajar. Maka tatkala ia iclah memberi salam, melilitlah di kanan dan di
atasnya kegundahan. Maka ia berhenti duduk di tempatnya, sehingga tcr-
bit matahari. Kemudian, ia membalikkan tangannya dan berkata: "Demi
Allah! Sesungguhnya aku telah melihat para shahabat Muhammad s.a.w.
dan tiadalah aku melihat pada hari ini akan sesuatu yang menyerupai-
dengan mereka. Para shahabat itu berpagi hari dcngan rambiit yang kusut-
musut, berdebu, berwajah pucat. Mereka bermalam hari karena Allah,
dengan sujud dan berdiri menegakkan shalat. Mereka mcmbaca Kiiab
Allah. Mereka itu bcrgiliran antara tapak kaki mereka untuk berdiri bagi
shalat dan dahi mereka untuk sujud. Adalah mereka itu. apabila menye-
but (berdzikir) akan Allah, niscaya mereka bergoncang badannya, sebagai-
mana bergoncangnya pohon kayu pada hari angin. Dan berhamburanlah
air mala mereka, sehingga basah kain mereka. Scakan-akan kaum itu ber¬
malam dalam keadaan yang lalai. Ya’ni: orang yang ada di .sekelilingnya”.
Adalah Abu Muslim Al-Khaulani mengganiungkan cambuk dalam masjid
rumahnya, untuk menakulkan dirinya. la mengatakan kepada dirinya:
"Bangunlah! Maka demi Allah! Aku akan merangkak dcngan engkau,
dengan rangkak, sehingga adalah kepenatan itu dari engkau, tidak dari-
pada aku”.
Apabila telah masuk waktu kekosongan, niscaya ia mengambil cambuknya
dan dipukulnya pahanya, seraya berkata: "Engkau lebih uiama dengan
pukulan, daripada binatang kenderaanku”.
la mengatakan: "Adakah disangkakan olch para shahabat Muhammad
s.a.w. bahwa mereka mengambil untuk dirinya dengan yang demikian.
tidak kita? Demi Allah, sekali-kali tidak! Kita sesungguhnya mendesak
mereka kepadanya, dengan desakan, sehingga mereka itu tahu, bahwa
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mereka telah meninggaikan di belakang mereka beberapa orang”.
Adalah Shafwan bin Salim telah bersampul kedua betisnya dan lamanya
berdiri untuk shalat. Dan sampaOah dari kesungguhannya, bahwa jikalau
dikatakan baginya: berdiri besok, niscaya ia tidak mendapat akan ketam-
b a h a n .

Adalah Shafwan bin Salim apabila datang musim dingin, niscaya ia ber-
baiing di atas atap, supaya ia dipukul oleh kedinginan. Dan apabila pada
musim panas, niscaya ia berbaring di dalam nimab, supaya diperolehnya
kepanasan. Lalu ia tidak tidur. Dia meninggal dunia dan dia sedang sujud.
Adalah ia berdo’a: ’’Wahai Allah, Tuhanku! Sesungguhnya aku menyukai
bertemu dengan Engkau, maka sukailah bertemu dengan aku!
Al-Qasim bin Muhammad berkata: ”Pada suatu hari aku berjalan pagi-
pagi. Dan aku apabila berjalan pagi-pagi, niscaya aku mulai kepada ’Aisyah
r.a. Aku memberi salam kepadanya. Maka pada suatu hari aku berjalan
pagi-pagi kepadanya. Tiba-tiba dia sedang mengerjakan shalac Dluha. Dan
ia membaca ayat:-

- s S

(Fa mannal-laahu -’alai-naa wa waqaa-naa -’adzaa-bas-samuumi).
Artinya; "Maka Allah memberikan kurnia kepada kita dan memelihara
kita dari siksaan angin yang amat panas”. S. Ath-Thur, ayat 27.
Aisyah r.a. itu menangis dan berdo'a serta ia ulang-ulangi ayat tersebut.
Lalu aku bangun berdiri, sehingga aku jemu. Dan dia seperti yang demi-
kian terns. Tatkala aku melihat yang demikian, maka aku pergi ke pasar.
Dan aku mengatakan; ’Aku selesai dari keperluanku. Kemudian aku
kembali”. Lalu aku selesai dari keperluanku. Kemudian, aku kembali.
Dan ’Aisyah r.a. seperti yang demikian terus. Ia mengulang-ulangi ayat
itu. la menangis dan berdo’a”.
Muhammad bin Ishak berkata: ’Tatkala datang kepada kami Abdurrah¬
man bin Al-Aswad dalam rangka menunaikan ibadah hajji, maka sakitlah
salah satu tapak kakinya. Lalu ia bangun berdiri mengerjakan shalat di
atas satu tapak kaki. Sehingga ia mengerjakan shalat Shubuh dengan
wudlu’ ’Isya’”.
Sebahagian mereka itu berkata: ’’Tiada aku takut kepada mati, selain dari
segi, bahwa mati itu menghalangi antara aku dan bangun malam menger¬
jakan shalat”.
Berkata Aii bin Abi Thalib r.a.: ’’Tanda orang-orang shalih itu, ialah:
pucat warnanya dari tidaknya tidur malam, kabur mata serta meleleh air-
nya dari menangis dan pucat bibirnya dari karena puasa. Pada mereka itu
debu orang-orang yang khusyu’”.
DitanyaKan kepada Al-Hasan Ai-Bashari: ’’Apakah halnya orang-orang
yang mengerjakan shalat tahajjud, di mana mereka adalah manusia yang
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tercantik wajahnya?"
Al-Hasan Al-Bashari menjawab: "Karena mereka itu berkhilwah dengan
Tuhan Yang Mahapemurah. Maka lA memberikan mereka pakaian rt ur
d a r i n u r N Y A ” .

Adalah 'Amir bin Abdul-qais berdo’a: 'Tuhanku! ENGKAU jadikan aku
dan ENGKAU tidak bermusyawarah dengan aku. ENGKAU mematikan
aku dan ENGKAU tidak memberi-tahukan aku. ENGKAU jadikan ber-
samaku itu musuh dan ENGKAU jadikan dia berjalan padaku pada tern-
pat berjalannya darah. ENGKAU jadikan dia melihat aku dan aku tidak
meiihat dia. Kemudian, ENGKAU berfirman kepadaku: "Pegang-teguh-
lahl” Hai Tuhanku! Bagaimana aku berpegang-teguh, jikalau ENGKAU
tidak mcmcgang aku? Hai Tuhanku! Dalam dunia itu kesusahan dan ke-
gundahan. Dan di akhirat itu siksaan dan hitungan amal. Maka di mana-
kah kescnangan dan kegembiraan?”
Ja’far bin Muhammad berkata: ’’Adalah 'Utbah Al-Ghallam menghabis-

kan malam dengan tiga pekikan. Adalah dia apabila teiah mengerjakan
shaiat seperiiga malam (al-’atamah), niscaya ia meletakkan kepalanya di
antara dua lututnya bertafakkur. Maka apabila teiah berlalu sepertiga
malam, niscaya ia memekik sekali. Kemudian, ia meletakkan kepalanya di
antara dua lututnya bertafakkur. Maka apabila teiah berlalu malam per-
tiga kedua, niscaya ia memekik sekali. Kemudian, ia meletakkan kepala¬
nya di antara dua lututnya bertafakkur. Maka apabila datang waktu sahur.

:niscaya ia memekik sekali".
Ja’far bin Muhammad berkata: ’’Maka aku bicarakan tentang 'Utbah Al-
Ghallam dengan sebahagian orang-orang Basrah, lalu orang itu menjawab:
"Janganlah engkau pandang kepada pekikannya. Akan tetapi, pandanglah
kepada apa yang ada padanya, di antara dua pekikan itu. sehingga ia me¬
mekik lagi”.
Dari Al-Oasim bin Rasyid Asy-Syaibani, yang mengatakan: "Adalah
Zam’ah Al-Yamani bertempat pada kami di Al-Mahshab (suatu lempat
dekat Makkah). la mempunyai isteri dan anak-anak perempuan. Adalah
ia bangun malam, lalu mengerjakan shaiat sepanjang malam. Apabila tiba
waktu sahur. ia berseru dengan setinggi-tinggi suaranya; "Hai orang-orang
yang berkenderaan, yang berpesta kawin! Adakah seluruh malam ini
engkau tidur? Apakah kamu tidak bangun, lalu pergi berjalan?”
Lalu mereka itu berlompatan. Maka terdengarlah di sini orang menangis.
Di Sana orang berdo’a. Di situ orang membaca Al-Qur-an dan di sana
orang mengambil wudiu’. Maka apabila teiah terbit fajar, lalu ia berseru
dengan setinggi-tinggi suaranya: "Dan ketika shubuh, kaum itu memujikan
akan orang yang hermusafir malam hart".
Sebahagian hukama’ berkata: ’’Bahwa bagi Allah itu mempunyai hamba-
hamba, yang dianugcrahkan nikmat kepada mereka. Maka mereka me-
ngenalNYA. IA melapangkan dada mereka. Maka mereka mentha'ati-
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NYA. Dan mereka bertawakkal kepadaNYA. Maka mereka menyerahkan
makhluk dan urusan kepadaNYA. Lalu jadilah hati mereka itu tempat
barang tambang bagi kemurnian yakin, rumah bagi ilmu hikmat, peti bagi
kebesaran dan gudang bagi qudrah (kemampuan). Maka mereka di antara
makhluk itu yang menghadap dan membelakang. Hati mereka berkeliling
di alam al-malakut dan bersenang-senang dengan yang terdiding bagi
Yang Maha Ghaib. Kemudian, ia kembali dan bersamanya golongan*
gotongan dari faedah-faedah yang halus dan yang tidak memungkinkan
bagi orang yang menyifatkan, bahwa akan menyifatkannya. Mereka dalam
batiniyah urusannya adalah seperti kain sutera yang bagus. Dan mereka
pada zahiriyahnya adalah sapu-tangan-sapu-tangan yang diberikan kepada
orang, yang menghendaki mereka itu merendahkan diri”.
Inilah jalan yang tidak sampai kepadanya dengan memberatkan diri. Dan
itu adalah kurnia Allah yang dianugerahkanNYA kepada siapa yang di<
k e h e n d a k i N Y A .

Sebahagian orang-orang shalih berkata: "Sewaktu aku berjalan pada se-
bahagian bukit-bukit Baitul-maqdis, tiba-tiba aku lurun pada suatu lembah
di Sana. Tiba-tiba aku mendengar suara yang telah meninggi. Tiba-tiba
bukit-bukit itu menggcmakan baginya suara yang tinggi itu. Maka aku
mengikuti suara tersebut. Tjba-tiba aku di suatu kebun, yang padanya
batang kayu yang rindang. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang laki-laki
yang berdiri dalam kebun itu, mengulang-ulangi membaca ayat:

r
A
■< ' -

(Yauma tajidu kullu nafsin maa -’amilat min khairin muh-dlaran wa maa-
’ a m i l a t m i n s u u - i n t a w a d - d u l a u a n n a b a i n a h a a w a b a i n a h u - a m a d a n b a -

’iidan wa yuhadz-dzirukumul-laahu nafsahu).
Artinya: "Pada hari (kiamat) kepada tiap-tiap did dikemukakan kebaikan
yang telah dikerjakannya dan juga kejahatan yang diperbuatnya. Dan
ingin supaya antaranya dengan kejahatan itu ada jarak yang jauh. Dan
Allah memperingatkan kepadamu akan kewajibanmu terhadap Allah sen-
diri”, S. Ali-Tmran, ayat 30.
Orang shalih itu meneruskan ceriteranya: "Lalu aku duduk di belakang
orang tersebut. Aku mendengar perkataannya. la mengulang-ulangi ayat
tadi. Tiba-tiba ia mcmekik dengan pekikan yang membawa ia jatuh ter-

sungkur, Lalu aku berkata; "Alangkah sedihnya! Ini adalah karena ke-
sengsaraan hidupku'', Kemudian, aku menunggu sembuhnya. Maka se-
sudah se sa’at, lalu ia sembuh. Maka aku mendengar ia berdo'a: "Aku
berlindung dengan Engkau dari kedudukan orang-orang yang berdusta.
Aku berlindung dengan Engkau dan amal-perbuatan orang-orang yang
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batil. Aku berlindung dengan Engkau dari berpaiingnya orang-orang yang
l a l a i ” .

Kemudian, orang shaiih tadi berdo'a: "liagi Engkau khusyu’lah hati orang-
orang yang takut. Kepada Engkau gundahlah angan-angan orang-orang
yang teledor. Dan karena keagungan Engkau hinalah hati orang-orang
yang berrna’rifah”.
Kemudian, ia gerak-gerakan tangannya, lalu mengatakan: "Apakah bagi-
ku dan dunia! Apalah bagiku dan dunia! Atas engkau hai dunia, dengan
anak-anak jenismu dan penjinak-penjinak kenikmatanmu. Maka pcrgilah
kepada pencinta-pencintamu! Maka tipulah mereka!”
Kemudian, ia berkata; ”Di mana abad-abad yang lalu dan penduduk masa-
masa yang lampau? Mereka busuk dalam tanah. Mereka lenyap di bawa
z a m a n ” .

Maka aku panggil orang itu: "Hai hamba Allah! Aku semenjak hari ini di
beiakang engkau. Aku menunggu selesainya engkau".
Orang itu lalu menjawab: "Bagaimanakah selesai orang yang mengejar
waktu dan waktu mengejamya? Ia takut akan kedahuluan waktu itu de¬
ngan mati kepada dirinya? Atau bagaimana selesainya orang yang pcrgilah
hari-harinya dan tinggallah dosa-dosanya?"
Kemudian. ia berdo’a: "Engkau baginya dan bagi setiap kesuiitan, yang
aku harapkan lurunnya! Kemudian baginya daripadaku se sa'at”. Dan ia
m e m b a c a : -

6 ^

(Wa badaa lahum minal-laahi maa lam yakuu-nuu yahta-sibuuna).
Artinya: "Dan jelas bagi mereka, bahwa apa-apa yang dahulunya mereka
tiada mengira itu, memang dari Allah”. S. Az-Zumar, ayat 47.
Kemudian, ia memekik dengan pekikan yang lain, yang lebih keras dari
yang perlama. Dan ia jatuh lersungkur. Lalu aku mengatakan, bahwa
telah keluar nyawanya. Maka aku dekati kepadanya. Tiba-tiba dia itu ber-
gerak-gerak badannya. Kemudian, ia sembuh, seraya ia berkata: "Siapa
aku? Apakah yang terguris di hatiku? Berikanlah bagiku akan kejahatan-
ku dari kurnia Engkau! Besarkanlah aku dengan tirai Engkau! Ma’afkan-
lah dari dosa-dosaku dengan kemurahan wajah Engkau. apabila aku ber-
diri di hadapan Engkau".
Maka aku mengatakan kepadanya; "Dengan yang engkau harapkan bagi
diri engkau dan engkau percaya kepadanya, kecuali hendaknya engkau
bicarakan kepadaku”.
Orang itu lalu menjawab: "Atas engkau dengan peinbicaraan orang, yang
bermanfa’at bagi engkau oleh pembicaraannya! Dan tinggalkanlah pem-
bicaraan orang yang telah dirusakkan oleh dosa-dosanya! Sesungguhnya
aku pada tempat ini, semenjak dikehendaki oleh Allah bahwa aku meme-
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rang! Iblis dan Iblis memerangi aku. Maka Iblis itu tiada memperoleh per-
tolongan atasku, untuk ia mengeluarkan aku, dari apa yang aku padanya,
selain engkau. Maka jaublah engkau daripadaku, hai orang yang tertipu!
Engkau telah cegahkan atasku lidahku dari berdzikir. Engkau cenderung-
kan kepada pembicaiaan engkau akan suatu cabang dari batiku. Aka ber-
lindung dengan Allah dari kejahatan engkau. Kemudian, aku berfaarap
bahwa IA melindungi aku dari kemarahanNYA dan lA mengumiakan ke-
padaku dengan rahmatNYA”.
Orang shalih itu meneruskan ceriteranya: "Lain aku berkata: ”Ini adalah
waliul-lah. Aku takut bahwa menyibukkannya, maka aku akan disiksakan
pada tempatku ini. Lalu aku pergi dan meninggalkannya”.
Berkata sebahagian orang-orang shalih: "Sewaktu aku berjalan daiam
perjalananku, tiba-tiba aku tertarik kepada se pohon kayu, untuk aku
beristirahat di bawahnya. Tiba-tiba aku dengan seorang tua, yang datang
mendekati aku. Maka ia berkata kepadaku: ”Hai orang ini! Bangunlah
b e r d i r i ! B a h w a m a t i i t u t i d a k m a t i ” .

Kemudian, ia berjalan ke depanku. Maka aku ikuti dia. Maka aku dengar,
b a h w a i a m e m b a c a : -

O ^■■  ^\\"
- - -

(Kullu nafsin dzaa-iqatul-mauti).
Artinya; ’Tiap-tiap yang bernyawa itu merasakan mati”. S. Ali Imran,
ayat 185.
Wahai Allah Tuhankul Berkahilah aku pada mati!”
Lalu aku menyambung; ”Dan pada yang sesudah mati”,

.Maka ia menjawab; ’’Barangsiapa yakin dengan yang sesudah mati, nis-
caya ia bersungguh-sungguh dengan ikatan penjagaan diri, Dan tidak ada
baginya di dunia tempat ketetapan”.
Kemudian, ia berdo’a; ’’Wahai, yang untuk WajahNYA bersungguhlah
segala wajah! Putihkanlah wajahku dengan memandang kepada Engkau!
Penuhkanlah hatiku dengan kecintaan kepada Engkau! Dan lepaskanlah
aku dari kehinaan pencelaan besok di sisi Engkau! Sesungguhnya telah
datanglah malu sekarang bagiku dari Engkau. Dan telah datang waktunya
bagiku kembali daripada berpallng dari Engkau”.
Kemudian, ia menyambung: ’’Jikalau tidaklah oleh kesantunan Engkau,
niscaya tidaklah meluas bagiku akan ajalku. Dan jikalau tidaklah kema’af-
anMU, niscaya tidaklah terhampar angan-anganku pada apa yang di sisi
Engkau”,
Kemudian, orang itu berlalu dan meninggalkan aku”.
Mereka itu berpantun daiam pengertian ini;-
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Kunis badan dan hati susah,

engkau melihatnya di puncak atau di perut lembah.
la meratap alas kemaksiatan yang parah,
dikenihkan oleh beratnya akan kejernihan orang yang melepas-

kan lelah,

Kalau menggelagaklah ketakutannya dan bertambah,
maka doanya: ’Tolonglah aku, hai Penolongku!
Engkau mahatahu dengan yang aku jumpai,
yang banyak mema’afkan dari tergelincirnya hambaMu ini!”

Dimadahkan puta:-

Adaiah yang paling lazat penyanyi-penyanyi wanita,
apabila mereka menghadap dengan pakaian-pakaian indah.
Orang yang tobat itu lari dari isteri dan harta,
berkelana dari tempat ke tempat

Supaya tidak terkena! sebutannya dan hidup sendirian,
ia tampak dalam ibadah dengan angan-angan.
Kelazatannya membaca ke mana saja ia berjalan,
ia disebutkan dengan hati dan lisan.

Ketika mati yang datang kepadanya dengan gembira,
ia bergembira dengan lepasnya dari kchinaan.
Maka didapatinya apa yang ia kehendaki dan cita>cita,
dari berbagai kesenangan dalam ruang-kamar sorga.

Adalah Karaz bin Wabrah menammatkan bacaan Al*Our-an pada setiap
hari tiga kali. la bermujahadah dengan dirinya pada beribadah dengan
mujahadah yang maksimai. Lalu dikatakan kepadanya: ’’Sungguh engkau
telah memayahkan diri engkau".
Karaz bin Wabrah menjawab: "Berapa umur dunia?”
Maka dikatakan: ’Tujuh ribu tahun”.
la bertanya lagi: "Berapa kadar hari kiamat?”
Maka dikatakan: "Limapuluh ribu tahun".
Lalu ia bertanya: "Betapa lemahnya seseorang kamu, bahwa ia bekerja
sepertujuh hari sehingga amanlah hari itu! Ya’ni: bahwa jikalau hiduplah
engkau sc umur dunia dan engkau bersungguh-sungguh beribadah selama
tujuhribu tahun dan engkau terlepas dari huru-hara satu hari, yang adalah
kadarnya limapuluh ribu tahun, niscaya adalah keuniungan engkau itu
banyak. Dan adalah engkau itu pantas dengan bergembira padanya. Maka
bagaimana dan umur engkau itu pendek dan akhirat itu tiada berkesudah-

Maka bcgitulah adanya perjalanan hidup ulama yang terdahulu (uiama
a n . '
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salaf) yang shalih-shalih, mengenai murabalhah diri dan muraqabahnya.
Maka manakala menyombonglah diri engkau atas engkau dan ia men-
cegah dari kerajinan kepada ibadah, maka lihatlah akan hal-ihwal ulama-
ulama salaf itu! Sesungguhnya sekarang sukarlah adanya seperti mereka
itu. Jikalau engkau sanggup menyaksikan orang, yang mereka itu menjadi
orang yang diikuti, maka itu adalah lebih berguna pada hati dan lebih
menggerakkan kepada pengikutan. Maka tidaklah berita itu seperti yang
dilihat dengan mata (1).
Apabila engkau lemah dari ini, maka Janganlah engkau lalai daripada
mendengar akan hal-ihwal mereka. Maka jikalau tidak adalah unta, maka
kambing pun jadi. Dan pilihlah dirimu di antara mengikuti mereka dan
berada dalam jama’ah dan lingkungan mereka! Dan mereka itu orang-
orang yang berakal, orang-orang ahli hikmat dan mempunyai mata hati
dalam agama. Dan di antara mengikuti orang-orang bodoh yang lalai dari
orang-orang masa engkau. Dan tidaklah engkau ridlai bagi diri engkau
bahwa engkau termasuk dalam jaringan orang-orang dungu. Dan engkau
merasa puas dengan penyerupaan dengan orang-orang bebal. Dan engkau
mengutamakan berselisih dengan orang-orang yang berakal.
Jikalau diri engkau mengatakan kepada engkau, bahwa mereka itu orang-
orang kuat, yang tidak sanggup mereka diikuti, maka lihatlah kepada hal-
ihwal wanita-wanita yang bersungguh-sungguh beribadah! Dan katakanlah
kepada diri engkau; "Hai diri! Janganlah engkau merasa memadai bahwa
ada engkau itu berkurang dari perempuan! Maka alangkah buruknya laki-
laki yang teledor dibandingkan dengan perempuan dalam urusan agama
dan dunianyal
Marilah kami sebutkan sekarang sekelumit dari hal-keadaan kaum wanita
yang bersungguh-sungguh dalam ibadah! Diriwayatkan dari Habibah Al-
'Adawiyah, bahwa ia apabila mengerjakan shalat sepertiga malam (al-
'atamah). niscaya ia berdiri untuk shalat itu di atas suthuh rumaknya (atap
yarcg datar yang dipakai juga untuk tempat tinggal dari rumah-rumah tern-
bok). Dan ia ikatkan dengan kuat akan bajunya dan penutup kepalanya.
Kemudian ia berdo’a: ”Hai Tuhanku! Telah masuklah bintang-bintang
menghilang. Telah tidurlah semua mata orang. Raja-raja itu telah me-
nguncikan pintu-pintu istananya. Dan setiap kekasih itu telah bersunyi-
sepi dengan kekasihnya. Dan ini maqamku di hadapan Engkau!”
Kemudian, ia masuk kepada shalatnya. Maka apabila telah terbit fajar,
niscaya ia berdo’a; "Wahai Tuhanku! Malam ini telah membelakang dan
siang ini telah tampak sinarnya. Maka semoga kiranya, menghadaplab
kepadaku malamku, lalu aku merasa senang. Atau Engkau kembalikan
dia kepadaku, maka aku terhibur. Demi kemulianMU! Untuk inilah ke-

(1) Ini adalah pepatah (Peny.).

7 5 0



biasaaoku dan kebiasaanMU, selama Engkau menghidupkan aku! Demi
kemuliaanMU! Jikalau Engkau menghardik aku dari pintu rahmat Eng¬
kau, niscaya senantiasalah aku untuk apa yang terjadi pada diriku, dari
kcmurahan dan kurnia Engkau".
Diriwayatkan dari Ujrah (seorang wanita Basrah yang sungguh beribadah),
bahwa ia menghidupkan malam dengan beribadah. Dan adalah ia tidak
dapat melihat. Apabila datang waktu sahur, maka ia menyerukan dengan
suaranya yang menyedihkan: "Kepada Engkau, orang-orang abid (yang
banyak beribadah) itu memotong kegelapan malam. Mereka mendahulu-
kan kepada rahmat Engkau dan kurnia ampunan Engkau. Maka dengan
Engkau —wahai Tuhanku —aku bermohon kepada Engkau, tidak dengan
selain Engkau —bahwa Engkau menjadiltan aku pada permulaan jama'ah
orang-orang yang dahulu. Bahwa Engkau mengangkatkan aku pada sisi
Engkau dalam sorga tinggi, pada darajat orang-orang al-muqarrabin. Dan
bahwa Engkau hubungkan aku dengan hamba-hamba Engkau yang shalih.
Maka Engkau itu yang paling pengasih dari orang-orang yang pengasih
dan paling agung dari orang-orang yang agung. Dan yang paling, pemurah
dari yang pemurah, wahai Yang Mahapemurah!”
Kemudian ia jatuh tersungkur bersujud. Maka terdengarlah suara jatuh-
nya itu. Kemudian senantiasalah ia berdo’a dan menangis sampai fajar.
Berkata Yahya bin Bustham: "Adalah aku menghadiri majlis Sya'wanah
(seorang wanita yang rajin beribadah ,se masa dengan Al-Fudlail bin
’lyadl). Maka aku melihat apa yang diperbuatnya dari meratap dan me¬
nangis. Maka aku berkata kepada temanku: "Jikalau kita mendatangi dia,
apabila ia' sepi sendirian. Lalu kita menyuruhnya dengan kasih-sayang
kepada dirinya".
Teman itu menjawab: "Bolehlah yang demikian!”
Yahya bin Bustham meneruskan ceriteranya; "Maka kami mendatangi
Sya’wanah. Lalu aku berkata kepadanya: "Jikalau engkau sayang kepada
diri engkau dan engkau singkatkan sedikit dari tangisan ini, maka adalah
bagi engkau lebih menguatkan atas apa yang engkau kehendaki".
Yahya bin Bustham meneruskan ceriteranya: "Sya’wanah lalu menangis.
Kemudian berkata: "Demi Allah! Sungguh aku suka, bahwa aku menangis,
sehingga tidak ada lagi air mataku. Kemudian, aku menangis dengan
darah, sehingga tidak tinggal se titik darah pun pada anggota dari anggota-
anggota tubuhku. Sesungguhnya bagiku itu dengan tangisan! Sesungguh-
nya bagiku itu dengan tangisan".
Maka selalulah diulang-ulanginya; sesungguhnya bagiku itu dengan tangis¬
an", sehingga ia jatuh pingsan.
Muhammad bin Ma'adz berkata: "Seorang wanita yang banyak beribadah
berceritera kepadaku, dengan mengatakan; "Aku bermimpi dalam tidur-
ku, seakan-akan aku masuk sorga, Tiba-tiba penduduk sorga itu bangun
berdiri pada pintu mereka. Maka aku bertanya; "Mengapakah penduduk
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sorga itu berdiri?”
Lalu menjawab kepadaku seorang penjawab: "Mereka itu keluar melihat
wanita itu, yang berhiaslah sorag-sorga karena kedatangannya”.
Maka aku bertanya: "Siapakah wanita itu?”
Mak dijawab; seorang budak wanita hitam dari penduduJo4/-t/fe«//<j/i,
yang disebutkan namanya: Sya’wanah.
Berkata wanita yang bermimpi itu: "Lalu aku menjawab; ’’Saudaraku
perempuan pada jalan Allah!”
Perempuan yang bermimpi itu mcneruskan ceriteranya; ”Maka sewaktu
aku seperti yang demikian, liba-tiba aku berhadapan dengan wanita itu di
atas keadaan yang pintar, di mana ia terbang di udara. Tatkala aku me-
lihatnya, lalu aku panggil: ”Hai saudaraku perempuan! Apakah engkau
tidak melihat tempatku dari tempat engkau? Maka jikalau engkau berdo’a
bagiku pada Tuhan engkau, maka IA menghubungkan aku dengan
engkau”.
Perempuan yang bermimpi itu meneruskan certceianya; ’’Maka wanita itu
tersenyum kepadaku dan berkata: ”IA tidak dekat bagi kedatanganmu,
Akan tetapi, peliharalah dua perkara dari aku; lerus-meneruslah kesedihan
bagi hatimu dan dahutukanlah kecintaan kepada Allah dari hawa-nafsumu
dan tidak akan mendatangkan melarat, manakala engkau mati”.
Abdullah bin Ai-Hasan berkata: ”Aku mempunyai seorang budak perem¬
puan dari bangsa Rumawi. Aku merasa tertarik benar dengan budak itu.
Maka pada sebahagian malam ia tidur di sampingku, Lalu aku terbangun,
maka aku ingin menyentuhkannya. Lalu aku tidak mendapatinya. Maka
aku bangun berdiri mencarinya. Tiba-tiba ia sedang sujud dan berdo'a:
’’Dengan kesayangan Engkau kepadaku, bahwa tidakkah Engkau meng-
ampunkan segala dosaku?”
Maka aku berkata kepadanya: ’’Jangan engkau katakan: dengan kesayang-

Engkau kepadaku. akan tetapi, katakanlah: Dengan kesayanganku
kepada Engkau".
Wanita itu lalu menjawab: ’’Tidak, wahai tuanku! Dengan kesayangan-
NYA kepadaku, lA mengcluarkaii aku dari syirik kepada Islam. Dan
dengan kesayanganNYA kepadaku, IA membangunkan mataku, sedang
kebanyakan dari makhlukNYA itu tidur”.
Berkata Abu Hasyim Al-Qurasyi: ’’Daiang kepada kami seorang wanita
dari penduduk Yaman, yang dipanggil dengan: Berjalan malam (Suryah).
la bertempat pada sebahagian rumah kami”.
Abu Hasyim Al-Ourasyi meneruskan ceriteranya: "Maka aku mendengar
ia pada malam hari merintih dan menarik nafas. Pada suatu hari, lalu aku
berkata kepada pelayanku: "Perhatikaniah wanita itu, apa yang dikerja-
kannya!"
Abu Hasyim Al-Qurasyi meneruskan ceriteranya; ’’Maka pelayan itu
memperhatikan wanita tersebut. la tiada melihatnya berbuat sesuaiu, se¬
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lain ia tidak menutup matanya dari langit. Dan ia menghadap kiblat, se-
raya mengatakan; "Engkau jadikan aku berjalan malam. Kemudian Eng-
kau memberikan aku makanan dari nikmat Engkau, dari keadaan ke
keadaan. Semua haUkeadaan Engkau baginya itu baik. Semua pcrcobaan
Engkau padanya itu bagus. Dan dia berserta yang demikian itu menda-
tangkan bagi kemarahan Engkau, dengan melompat kepada kemaksiatan
Engkau, kesalahan demi kesalahan. Adakah Engkau melihat dia me-
nyangka, bahwa Engkau tidak melihat akan kejahatan perbuatannya? Dan
Engkau itu Mahatahu, lagi Mahapandai dan Engkau itu Mahakuasa atas
tiap sesuatu”.
D z u n - N u n A I - M i s h r i b c r k a t a : " P a d a s u a t u m a l a m a k u k e l u a r d a r i l e m b a h

Kan’an. Maka tatkala aku (elah berada di atas lembah, tiba-iiba suatu

yang hiiam menghadap kepadaku dan membaca ayat:-

\ r ^
J o

(Wa badaa lahum minal-laahi maa lam yakuu-nuu yahta-sibuuna).
Artinya: ”Dan jelas bagi mereka, bahwa apa-apa yang dahulunya mercka
tiada mengira itu, memang dari Allah”. S. Az-Zumar, ayat 47.
Dan terus ia mcnangis. Maka tatkala yang hiiam itu dekat kepadaku, tiba-
tiba adalah scorang wanita yang memakai baju jubbah bulu. Dan di
tangannya tabung.
Wanita itu bertanya kepadaku: "Siapa engkau?” Tidak takut kepadaku?”
Maka aku menjawab: ”Orang yang jauh!"
Lalu ia berkata: ”Hai orang ini! Adakah terdapai bersama Allah itu ke-
jauhan?”
Dzun-Nun menerangkan selerusnya: "Lalu aku menangis karena katanya
i t u ” .

Lalu ia bertanya kepadaku: "Apakah yang membawa engkau kepada
menangis?”
Maka aku menjawab: 'Telah jatuh obat atas penyakit yang telah luka.
Maka berscgeralah ia pada kcmcnangannya”.
Wanita itu menjawab: "Jikalau engkau itu benar, maka mengapa engkau
menangis?”
Aku menjawab: "Kiranya Allah menganugerahkan rahmat kepada engkau!
Dan orang benar itu tidak menangis”.
la menjawab: "Tidak!”
Lalu aku bertanya: "Mengapa demikian?”
Ia menjawab: "Karena menangis itu kesenangan bagi hati”.
Maka aku diam karena merasa ta’jub dari ucapannya itu”.
Ahmad bin Ali berkata: "Kami minta izin kepada Ghufairah (seorang
penduduk Basrah yang rajin beribadah) untuk masuk. Maka ia melarang
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kami masuk. Lalu kami terus-menerus di pintu. Tatkala ia tahu yang de-
mikian, maka ia bangun berdiri, unluk membukakan pintu bagi kami.
Lalu aku mendengar ia berdo’a: ”Hai Allah, Tuhanku! Bahwa aku ber-
lindung dengan Engkau dari orang yang datang, yang akan mengganggu
aku dari berdzikir kepada Engkau".
Kemudian, ia membuka pintu dan kami masuk ke tempatnya. Lalu kami
berkata kepadanya; ”Hai hamba Allah! Berdo’alah untuk kami!”
la lalu menjawab: "Allah menjadikan dusunmu di rumahku itu akan
ampunan”.
Kemudian, ia mengatakan kepada kami, bahwa ’Atha’ As-Silmi berhenti
pada tempatnya selama empatpuluh tahun. la tidak pernah melihat ke
iangit. Lalu pada suatu ketika, jatuh pandangannya ke langit. Maka ia
jatuh tersungkur dalam keadaan pingsan. Lalu menimpa kepadanya ke-
pecahan dalam perutnya. Maka kiranya Ghufairah, apabila ia mengang-
katkan kepalanya, niscaya ia tidak menjadi maksiat. Dan wahai kiranya,
apabila ia berbuat maksiat, niscaya tidak dihitung.
Sebahagian orang-orang shalih berkata: "Pada .-iuatu hari aku keluar ke
pasar dan bersamaku seorang budak perempuan bangsa Habsyi. Maka aku
suruh dia duduk di suatu tempat di sudut pasar. Dan aku pergi untuk se¬
bahagian keperluanku. Aku mengatakan kepada budak itu: "Senantiasa
engkau di sini, sampai aku kembali kepada engkau".
Orang itu menerangkan; "Tatkala aku datang kembali, maka aku tidak
mendapatinya di tempat. Maka aku kembali ke rumahku dan aku sangat
marah kepadanya. Tatkala ia melihat aku, maka ia tahu akan kemarahan
pada wajahku. Lalu ia berdatang sembah: "Wahai tuanku! Janganlah .ter-
lalu cepat menghukum aku! Bahwa tuanku menempatkan aku pada suatu
tempat, yang tiada aku melihat padanya, orang yang berdzikir kepada
Allah Ta'ala. Maka aku takut bahwa hilang cahayanya di tempat itu".
Aku merasa ta’jub dengan ucapannya itu, seraya aku berkata kepadanya:
"Engkau merdeka!".
Lalu ia menjawab; "Tidak baik yang tuanku perbuat. Aku melayani tuan¬
ku, maka bagiku dua pahala. Ada pun sekarang, maka telah hilang dari-
padaku salah satu dari keduanya”.
Ibnul-’Ala’ As-Sa’di berkata; "Aku mempunyai anak perempuan paman-
ku. namanya Burairah. la seorang wanita yang banyak beribadah. Ia ba-
nyak membaca Al-Qur-an. Setiap kali ia sampai pada ayat. yang tersebut
padanya neraka, niscaya ia menangis. Maka senantiasalah ia menangis,
sampai hilang kedua matanya (penglihatannya) dari karena tangisan. Lalu
berkata anak-anak laki pamannya: "Marilah kita pergi kepada wanita itu.
sehingga kita menasehalinya tentang banyaknya menangis!”.
Ibnul-’Ala’ As-Sa’di meneruskan ceriteranya: "Maka kami masuk ke tem¬
pat perempuan itu. lalu kami berkata: "Hai Burairah! Bagaimana engkau
sekarang?”.
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Burairah menjawab; "Kami ini adalah tamu yang berdiam di bumi asing,
Kami menunggu, kapan kami dipanggil, maka kami akan memperkenan-
kannya".
Lalu kami berkata kepada Burairah; "Berapa banyak tangisan ini! Telah
menghilangkan kedua mata cngkau daripaiJanya".
Burairah lalu menjawab: "Jikalau ada bagi kedua malaku kebajikan pada
sisi Allah, maka tidaklah mendaiangkan melarai bagi keduanya, oleh apa
yang hilang dari keduanya di dunia. Dan jikalau ada bagi keduanya ke-
jahatan pada sisi Allah, maka Allah akan menambahkan baei keduanya
akan tangisan yang lebih lama dari ini".
Kemudian. Burairah itu berpaling dari kami.
IbnuI-'Ala’ As-Sa'di mcneruskan ceriteranya; "Lalu orang ramai berkata:
"Bangunlah bcrsama kami! Dia itu -demi Allah -pada sesuatu. yang kiia
tidak padanya".
Adalah Ma’adzah binti Abdullah Al-'Adawiyah. apabila datane siang.
maka ia mengatakan; "Ini hariku. yang aku mati padanya".
la tidak makan. sehingga sore hari. Maka apabila datang malam. ia me¬
ngatakan: "Ini malam yang akan aku mati padanya".
Maka ia mengerjakan shaiat, sehingga pagi hari.
Abu Sulaiman Ad-Darani berkata; "Pada suatu malam aku bermalam

pada Rabi'ah Al-'Adawiyah. Maka ia bangun berdiri ke mihrab (tempal
shalat)-nya dan aku bangun berdiri ke suatu sudut dari rumah. Maka
terus-mencruslah Rabi’ah itu berdiri mengerjakan shaiat sampai waktu
sahur, Tatkala telah ada waktu sahur. lalu aku bertanya: "Apakah baiasan
untuk Yang Mcnguatkan kita berdiri mengerjakan shaiat malam ini?”.
Rabi ah Al- Adawiyah menjawab: "Balasannya. iaiah bahwa kita berpuasa
bagiNYA besok hari”.
Adalah Sya’wanah mcngucapkan dalam do’anya: "Wahai Tuhanku!
Alangkah rindunya aku kepada menemuiMU! Alangkah besarnya harap-
anku bagi balasanMU! Engkau Yang Mahapemurah, yang tidak menyia-
nyiakan pada sisi Engkau. akan angan-angan orang-orang yang berangan-
angan. Dan tidak batal pada sisi Engkau akan kerinduan orang-orang
yang rindu. Wahai Tuhanku! Jikalau telah dekatlah ajaiku dan tidak
dekatkan aku oleh amaiku kepada Engkau. maka aku telah menjadikan
pengakuan dengan dosa akan jalan bagi alasan-alasanku. Maka jikalau
Engkau ma'afkan. maka siapakah yang lebih utama daripada Engkau de¬
ngan yang demikian? Dan jikalau ENGKAU azabkan. maka siapakah
yang lebih adil dari Engkau di situ itu? Wahai Tuhanku! Aku telah ber-
buat zalim atas diriku pada memandang kepadanya. Dan linggallah bagi
diriku kebaikan pandangan Engkau. Maka sengsaralah baginya. jikalau
Engkau tidak membahagiakannya. Wahai Tuhanku! Bahwa senantiasalah
Engkau menganugerahkan kebajikan hari-hari hidupku. Maka janganlah
Engkau putuskan daripadaku kebajikan Engkau. sesudah kematianku. Se-
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sungguhnya aku mengharap dari SIAPA yang memerintahkan aku dalam
hidupku dengan keihsan-anNYA, bahwa lA menolong aku kelika kemaii-
anku dengan ampunanNYA. Wahai Tuhanku! Bagaimana aku berputus-
asa dari kebaikan pandangan Engkau sesudah kemalianku. Dan Engkau
tidak memerintahkan aku. melainkan dengan keelokan dalam hidupku.
Wahai Tuhanku! Jikalau adalah dosa'dosaku telah menakutkan aku. maka

sesungguhnya kecintaanku kepada Engkau telah melepaskan aku. Maka
uruslah dari urusanku. akan apa yang Engkau yang mempunyainya. Dan
janjikanlah dengan kurnia Engkau kepada siapa. yang tertipu oleh kebo-
dohannya! Wahai Tuhanku! Jikalau Engkau berkehendak akan menghina-
kan aku. niscaya tidaklah Engkau memberi petunjuk akan aku. Dan jika-
lau Engkau berkehendak akan menyiarkan kekuranganku. niscaya Engkau
tidak menutupkan akan kekuranganku. Maka senangkanlah akan aku. de¬
ngan apa. yang baginya hadiah bagiku! Dan lerus-meneruslah bagiku.
akan apa, yang dengan dia itu menutupkan aku! Wahai Tuhanku! Aku
tidak menyangka Engkau akan menolak aku pada keperluan. yang aku
habiskan umurkan padanya. Wahai Tuhanku! Jikalau tidaklah aku me-
ngerjakan dosa. niscaya tidaklah aku takut akan siksaan Engkau. Dan
jikalau tidaklah aku mengetahui akan kemurahan Engkau. niscaya tidak¬
lah aku mengharap akan pahala Engkau".
Ibrahim Ai-Khawwash berkata: "Kami masuk ke tempat Rihlah Al-'Abi-
dah (Rihlah yang banyak ibadahnya). la berpuasa, sehingga ia hitam. la
menangis sehingga ia buta. Ia mengerjakan shalat, sehingga ia terduduk.
Dan ia mengerjakan shalat dengan duduk. Lalu kami memberi salam
kepadanya. Kemudian. kami sebutkan kcpadanya akan sesuatu dari ke-
ma'afan. supaya mudahlah urusan dengan dia”.
Ibrahim Al-Khawwash meneruskan ceriteranya: "Lalu ia menarik nafas,
kemudian ia berkata: "Ilmuku dengan diriku melukakan hatiku dan melu-
kakan jantungku. Demi Allah! Aku sesungguhnya menyukai, bahwa Allah
tidak menjadikan aku. Dan tidaklah aku itu sesuatu yang disebutkan”.
Kemudian. ia masuk kembali kepada shalatnya.
Maka haruslah atas anda. jikalau adalah anda dari orang-orang yang ber-
murabathah dan yang bermuraqabah bagi diri anda. bahwa anda mene-
ngok akan hal-ihwal orang laki-laki dan kaum wanita, dari orang-orang
yang rajin beribadah, supaya tergeraklah kerajinan anda dan bertambah-
lah kesungguhan anda. Jagalah akan diri anda bahwa anda memandang
kepada orang-orang yang sezaman dengan anda! Sesungguhnya jikalau
anda mengikuti akan kebanyakan orang di bumi. niscaya mereka menye-
satkan anda dari jalan Allah.
Ceritera-ceritera orang-orang yang rajin beribadah itu tidak terhingga
jumlahnya. Dan tentang apa yang telah kami sebutkan mencukupilah bagi
>rang yang mengambil ibarat daripadanya. Jikalau engkau menghendaki
kan tambahan. maka haruslah engkau rajin membaca Kiiab Hilyatil-AuU-
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ya (Kitab Pakaian Wali-wali). Dia itu melengkapi atas uraian hal-ihwat
para shahabal, kaum tabi’in (para pengikut shahabat) dan orang-orang se-

sudah mereka, Dan dengan mengelahui yang demikian, jelaslah bagi nnda
kejauhan anda dan kejauhan orang semasa anda. dari ahli agama.
Jikalau diri anda berbicara dengan
orang-orang sezaman anda dan diri anda itu mengaiakan: "Bahwa mudah-

itu adalah karena banyak penolong dan seka-
rang, jikalau anda menyalahi dengan orang-orang sezaman anda, niscaya
mereka memandang anda orang gila. Dan mereka mcnghinakan anda.
Maka sesuaikanlah dengan mereka. centang apa. yang ada mereka pada-
nya dan di atasnya. Maka tidak akan berlaku atas anda, selain apa yang
berlaku atas mereka. Dan musibah itu, apabila teiah merata, niscaya baik.
Maka anda jagalah bahwa diri anda itu terulur dengan tali ke-lerperdaya-
annya dan tertipu dengan kepalsuannya. Dan katakanlah kepada diri anda

’’Apakah pendapatmu. jikalau diserang oleh banjir besar. yang me-
nenggelamkan penduduk negeri dan mereka itu tetap di tempatnya. tidak
mengambil pcnjagaan diri. karena bodohnya mereka dengan keadaan
yang sebenarnya dan engkau sanggup berpisab dengan mereka dan
numpang dalam perahii yang melepaskan engkau dari tcnggelam? Adakah
(erguris pada hati engkau, bahwa musibah itu apabila merata. niscaya
baik? Atau engkau tinggalkan kesepakatan dengan mereka dan engkau
memandang bodoh pada tindakan mereka dan engk

anda, dengan memandang kepada

nya kebajikan pada masa

I t u ;

m e -

au mengambil kepen-
jagaan engkau, dari apa yang teiah mencerdaskan engkau? Maka apabila
engkau meninggalkan kesepakatan dengan mereka. karena takut dari
tenggelam dan siksaan tenggelam itu tidak lama, hanya sesa'at, maka ba-
gaimana engkau tidak lari dari azab yang abadi dan engkau dalang kepa-
danya pada setiap keadaan? Dan dari manakah musibah itu baik. apabila
ia teiah merata? Dan bagi penduduk neraka itu kesibukan yang menyibuk-
kan daripada menoleh kepada umum dan khusus? Dan tidaklah orang-
orang kafir itu binasa, selain disebabkan kesepakatan dengan orang-orang
yang sezaman dengan mereka. dimana mereka itu mengatakan, sebagai-
mana tersebut dalam Al-Qur-an;

(Innaa wajad-naa-aabaa-anaa-’alaa ummaiin wa in naa-’alaa -aa-tsaa-rihim
muqtaduuna).

Artinya: "Sesungguhnya kami dapati bapak-bapak kami memeluk
agama dan sudan tentu kami ikuti saja jejak mereka". S. Az-Zukhruf.
ayat 23.

Maka haruslah atas anda. apabila anda menyibukkan diri dengan mencela
diri anda dan membawanya kepada kesungguhan. lalu ia tidak patuh. bah-

s u a t u
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wa anda tidak meninggalkan mencela. menghina. mengetuk dan memper-
kenalkannya akan buruk pandangannya bagi dirinya. Semoga ia tercegah
dari kcdurhakaannya!

—MURABATHAH KE ENAM: lentang penghinaan diri dan
pencelaannya.

Kctahuilah kiranya, bahwa yang paling memusuhi engkau. ialah diri eng-
kau sendiri yang berada di antara dua Icmbung engkau. Diri engkau (naf-

engkau) itu diciptakan. yang menyuruh kepada kejahatan, yang cende-
rung kepada kejahatan, yang lari dari kebajikan.
la disuruh dengan pembersihannya, pelurusannya, menghalaunya dengan
ranfai paksaan kepada beribadah kepada Tuhannya. Khaliqnya. Dan men-
cegahnya dari nafsu-syahwainya dan mcnceraikannya dari kelazatannya.
Maka jikalau engkau sia-siakan, niscaya ia menanduk dan lari dan engkau
tidak menjumpainya lagi sesudah itu.
Jikalau engkau selalu bertindak dengan penghinaan. pencernaan. peren-
dahan dan pencacian, niscaya adalah diri anda itu diri yang pencaci (naf-
su-iawwamah). yang Allah bersumpah dengan dia. Dan engkau halau.
bahwa jadilah dia nafsti miiili-moinriah (diri yang lenang-ienteram) yang
diajak. bahwa ia niasuk dalam jama'ah hamba Allah yang rela dan direla-
kan. Engkau tidak lupa sesa'at pun memperingatinya dan mencelanya.
Dan engkau tidak menyibukkan diri dengan memberi pengajaran kepada
orang lain, sclama engkau tidak pertama-tama menyibukkan diri dengan
pengajaran bagi diri engkau sendiri.
Allah Ta’ala mengwahyukan kepada isa u.,s.; "Hai Putera Maryam! Ajari-
lah diri engkau sendiri! Maka jikalau sudah memberi pelajaran bagi eng¬
kau. lalu ajarilah orang lain! Jikalau tidak, maka malulah kepada-KU!".
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n :

s u

(Wa dzak-kir fa innadz-dzikraa tanfa-'ul-mu'-miniina).
Artinya: "Berilah mereka peringatan, karena peringatan itu bermanfa'at
untuk orang-orang yang beriman". S. Adz-Dzariyat. ayat 55.
Jalan engkau. ialah bahwa engkau berhadapan kepadanya. Lalu engkau
meneiapkan pada diri itu akan kebodohan dan kedunguannya. Dan diri
itu akan mulia selama-lamanya dengan kecerdikan dan petunjuknya. Dan
ber.sangatanlah keras hidungnya dan tantangannya, apabila ia dikatakan
bodoh. Maka engkau katakan kepada diri itu: "Hai diri! Alangkah sangat-
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nya kebodohan engkau! Engkau mendakwakan hikmah. cerdik dan [jintar.
Dan engkau itu manusia yang paling bodoh dan dungu. Apakah engkau
tidak tahu. akan apa yang di hadapan engkau, dart sorga dan neraka?
Dan engkau akan jadi kepada salah satu dari keduanya pada masa dekat.
Maka apakah engkau itu maka bergembira. tertawa dan sibuk dengan
bermain-main? Dan engkau itu dicari uniuk bahaya yang besar
mungkin engkau pada hari ini tertangkap aiau besok? Lalu aku melihat
engkau, bahwa engkau melihat mali itu jauh dan Allah melihatnya dekat.
Apakah tidak engkau ketahui, bahwa setiap yang akan datang iiu dekat
dan bahwa yang jauh itu. iaiah apa yang tidak akan datang? Apakah tidak
engkau tahu, bahwa mati itu akan datang dengan tiba-iiba. lanpa didahu-
lui dengan kedatangan utusan, tanpa ada penjanjian dan permufakatan?
Dan bahwa mati itu tidak akan datang pada sesiiatu tidak sesuatu. Tidak
pada musim dingin. tidak musim panas. Dan tidak pada musim panas, li-
dak musim dingin. Tidak pada siang, tidak malam. Tidak pada tnalam, ti¬
dak Slang. la tidak datang pada masa kanak-kanak, tidak masa riiuda.
Dan tidak pada masa muda. tidak masa kanak-kanak. Akan telapi, setiap
nyawa dari nyawa-nyawa itu mungkin bahwa ada padanya kemalian de¬
ngan tiba-tiba sekali. Jikalau tidak mati itu yang tiba-tiba. maka adalah
sakil itu yang tiba-tiba, Kemudian, sakit itu meinbawa kepada mati. Maka
mengapakah engkau tidak merasa berbahagia dengan mati dan dia itu
yang paling dekat kepada engkau dari setiap yang dekaf' Apakah engkau
tidak memperhatikan akan firman Allah Ta'ala:

i n i . D a n

(Iqtaraba lin-naasi hisaabu-hum wa hum fii ghaf-latin
ya’-tiihim min dzik-rin min rabbi-him muh-datsin illas-iama-'iiuhu wa hum
yal-’abuuna. Laahi-yatan quiuu-buhum).
Artinya: Telah hampir datang kepada manusia perhitungan niereka. se-
dangkan mercka masih dalam kelaiaian dan liada mcniperdiilikannva.
Apa-apa peringatan baru yang datang kepada mereka dari Tuhannva. mc-
reka hanya dengar-dengar dan mereka bermain-main saja. Haiinva hilai".
S. Al-Anbiya’. ayat I-2dan 3.
Kasihan engkau hai dirt! Jikalau adalah keheranian engkau kepada ke-
maksiatan kepada Allah, karena kepercayaan engkau, bahwa Allah tidak
melihat engkau, maka alangkah sangatnya ke-kalir-an engkau! Dan jika¬
lau yang demikian. .serta lahunya engkau dengan dilihatNY.A kepada eiig-
kau. maka alangkah sangatnya tidak bermahi engkau dan terlalu sedikii
malunya engkau!

m u ‘ - r i d l m i n a . M a a
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Kasihan engkau hai diri! Jikalau salah seorang dari hambamu berhadapan
dengan kamu, bahkan salah seorang dari saudaramu, dengan apa yang
tidak engkau senangi, maka bagaimanakah adanya kemarahan engkau
kepadanya dan kutukan engkau atasnya? Maka dengan keberanian apakah
engkau datang untuk kutukan Allah, kemarahan dan kesangatan siksaan-
nya? Apakah engkau menyangka bahwa engkau sanggup menahan azab-
NYA? Amat jauh-amat jauh dari itu! Cobalah akan dirimu, jikalau dila-
laikan engkau oleh kesombongan dari kepedihan azabNYA! Maka tahan-
lah sesa’at pada matahari atau pada tempat mandi dengan air panas! Atau
dekatkanlah anak jarimu kepada api! Supaya terang bagimu kadar ke-
mampuanmu. Atau engkau terperdaya dengan kemurahan dan kumia
Allah dan ketidak-hajatan Allah kepada tha’at dan ibadahmu. Maka ba¬
gaimanakah engkau tidak berpegang kepada kemurahan Allah Ta’ala pada
kepentingan-kepentingan dunia engkau? Maka apabila musuh bermaksud
kepadamu, maka kamu tidak mencari daya-upaya untuk menolaknya dan
kamu tidak menyerah kepada kemurahan Allah Ta’ala. Apabila kamu di-
paksakan oleh suatu hajat keperluan kepada salah satu dari keinginan
duniawi, dari apa yang tidak akan terpenuhi, selain dengan dinar dan dir¬
ham, maka bagaimanakah engkau akan mencabut nyawa pada mencari
dan menghasilkannya dengan segala cara daya-upaya? Maka mengapakah
tidak engkau berpegang kepada kemurahan Allah Ta’ala, sehingga lA .
memberi-tahukan kepada engkau akan suatu gudang. Atau la memerin-
tahkan salah seorang dari hambaNYA, lain membawa kepada engkau
akan keperluan engkau, tanpa usaha dari engkau dan tanpa mencari. Apa¬
kah engkau tidak menyangka bahwa Allah itu Mahapemurah di akhirat,
tidak di dunia? Dan engkau telah tahu, bahwa sunnah Allah itu tidak ada
penggantiannya. Dan bahwa Tuhan akhirat dan dunia itu Esa. Dan bahwa
tidak ada bagi manusia, selain apa yang diusahakannya.
Kasihan engkau hai diri! Alangkah ajaibnya ke-munafikan engkau dan
dakwaan-dakwaan engkau yang batil! Sesungguhnya engkau mendakwa-
kan iman dengan lidah engkau. Dan bekas ke-munafikan itu tampak pada
engkau. Apakah tidak berfirman Tuhan engkau kepada engkau;

, - ' J o - T ' ' A

(Wa maa min daab-batin fil-ardli, illaa-’alal-laahi rizquhaa).
Artinya: ’’Tidak ada yang merangkak-rangkak di bumi ini, meiainkan atas
Allah rezekinya”. S. Hud, ayat 6.
Allah berfirman tentang urusan akhirat:

(Wa-an laisa lil-insaa-ni illaa maa sa-'aa).
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Artinya; "Bahwa tidak adalah bagi manusia ilu, selain apa yang diusaha-
kannya”. S. An-Najm, aya( 39.
Maka Alla'h Ta’ala (clah menanggung bagi engkau dcngan urusan dunia
khu.susnya dan mengarahkan engkau kepada bcrusaha padanya. Maka
engkau mendustakanNYA dengan perbuatan engkau. Dan jadilah engkau
berterang-terangan kepada mencarinya. sebagaimana berterang-lerangan
orang yang keheranan, yang kehilangan akal.
Allah Ta'ala mcnyerahkan urusan akhirat kepada usaha engkau. Lalu eng¬
kau berpaling daripadanya. sebagaimana berpalingnya orang yang terper-
daya yang hina. Apakah ini dari tanda-tanda iman? Jikalau adalah iman
itu dcngan lisan, maka mengapakah orang-orang munafiq itu pada lapisan
yang lerbawah dari neraka?
Kasihan engkau hai diri! Seakan-akan engkau tidak bcriman dengan hari
pcrhitungan apial (yaumul-hisab). Engkau menyangka bahwa apabila eng¬
kau telah mati, niscaya engkau bebas dan terlepas. Amat jauh dari ilii!
Adakah engkau menyangka bahwa engkau akan dibiarkan begitu saja?
Apakah tidak engkau itu dari air mani, yang ditumpahkan? Kemudian
adalah engkau itu sekumpal darah. Lalu diciptakan, maka lahirlah dengan
sebaik-baiknya? Tidakkah yang demikian itu oleh Yang Mahakuasa yang
dapat menghidupkan yang mati? Maka jikalau adalah ini dari kandungan
hati engkau. maka alangkah tertutupnya hati engkau dan alangkah bodoh-
nya engkau! Apakah tidak engkau berfikir. bahwa dari apakah lA mcn-
ciptakan engkau? Dari air hanyir, lA menciptakan engkau. Lalu lA men-
takdirkan engkau. Kemudian. jalan yang dimudahkanNYA kepada eng¬
kau. Kemudia, lA mematikan engkau. Lalu lA menguburkan engkau.
Adakah engkau mendustakanNYA tentang firmanNYA; "KemiHlian. apa-
bila dikehendakiNYA, niscaya !A memhangkitkan engkau?". Maka jikalau
tidaklah engkau itu mendustakan. maka mengapakah engkau tidak men-
jaga diri engkau? Dan jikalau seorang Yahudi mcncrangkan kepada eng¬
kau mengenai makanim engkau yang paling cnak. bahwa makanan itu
mendatangkan mclarat kepada engkau pada penyakit engkau, niscaya eng¬
kau bersabar dari makanan tersebut dan engkau tinggalkan. Dan engkau
berjuang dengan diri engkau pada yang demikian. Maka adakah sabda
nabi-nabi yang dikokohkan dengan mu’jizat dan firman Allah Ta’ala
dalam Kitab-kitabNYA yang diturunkan itu begitu sedikitnya berkesan.
dibandingkan dcngan perkataan seorang Yahudi yang menerangkan kepa¬
da engkau dengan kiraan. taksiran dan sangkaan. serta kurangnya akal
dan singkainya ilmu?
Yang mengherankan. ialah bahwa jikalau seorang anak kccil menerangkan
kepada engkau. bahwa dalam kain engkau ada kala-jengking. niscaya eng¬
kau Icmparkan kain engkau itu dengan seketika. tanpa mcminta pada
anak kecil itu dalil dan keterangan. Maka adakah ucapan nabi-nabi, ula-

ma-ulama. hukama-hukama dan wali-wali umumnya begitu sedikit kesan-
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nya pada engkau dari perkataan seorang anak kecil yang termasuk dalam
jumlah orang-orang bodoh? Adakah panasnya neraka Jahannam. rantai-
rantainya, belenggu-belenggunya, buah kayu zaqumnya. lalat-lalatnya. air
nanahnya, racun-racunnya. ular-ularnya dan kala-jengking-kala-jengking-
nya itu lebih hina pada engkau dari seekor kala-jengking, yang (idak eng¬
kau rasakan kepedihannya, selain sehari atau lebih kurang daripadanya?
Tidaklah ini perbuatan orang-orang yang beraka!. Bahkan. jikalau lersing-
kaplah keadaan engkau kepada binatang-hewan, niscaya dia tertawa dari
hal engkau dan dia hinakan akan akal engkau.
Jikalau adalah engkau, hai diri telah mengetahui akan semua yang demi-
kian dan engkau mempercayainya. maka mengapakah amat itu engkau
katakan nanti dan mati itu mengintip engkau? Mungkin ia akan menang-
kap engkau. tanpa tangguhan? Maka dengan apakah engkau merasa aman
dari bersegeranya ajal? Umpamakanlah engkau dijanjikan dengan tang¬
guhan seratus tahun. maka adakah engkau menyangka bahwa orang yang
memberi makanan hewan di lembah lereng bukit akan merasa kesenangan
dan mampu menyeberangi lereng bukit itu? Jikalau engkau menyangka
yang demikian. maka alangkah bersangatan kebodohan engkau! Adakah
engkau melihat, jikalau bermusafirlah seorang laki-laki untuk mempelajari
agama di negeri asing. ialu ia menetap di situ beberapa tahun. dalam ke¬
adaan tidak bekerja. lagi dalam keadaan batil. ia hitungkan dirinya de¬
ngan mempelajari ilmu pada tahun terakhir, ketika kembalinya ke tanah
airnya? Adakah engkau akan tertawa dengan akal dan sangkaannya. bah¬
wa mengajarkan diri dari apa yang diharapkan padanya dengan tempo
yang dekat atau sangkaannya. bahwa tingkat para ahli fikh itu dicapai,
tanpa mempelajarinya. karena berpegang kepada kemurahan Allah Sub-
hanahu wa Ta’ala? Kemudian. umpamakanlah bahwa kesungguhan pada
akhir umur itu bermanfa'at dan itu akan menyampaikan kepada darajat
yang tertinggi. Maka mudah-mudahan hari ini akhir umur engkau, lalu
mengapakah engkau tidak berbuat padanya dengan yang demikian? Maka
jikalau diwahyukan kepada engkau dengan ditangguhkan. maka apakah
halangannya untuk bersegera? Dan apakah yang membangkitkan bagi
engkau untuk mengatakan nanti? Adakah baginya sebab. selain lemahnya
engkau daripada menyaiahi nafsu-syahwatmu. karena padanya kepayahan
dan kesulitan? Apakah engkau menunggu akan suatu hari. yang akan da-
tang kepada engkau. yang tiada sukar padanya menyaiahi nafsu-syahwat?
Itu adalah hari, yang tidak sekali-kali dijadikan oleh Allah d.an tidak oleh
makhlukNYA. Tidak adalah sorga itu. selain dikcl i l ingi dengan hal-hal

yang tidak disenangi. Dan tidaklah hal-hal yang tidak disenangi itu sekali-
kali ringan atas diri. Dan ini mustahil adanya. Apakah tidak engkau per-
hatikan sejak kapan engkau janjikan kepada diri engkau dan engkau ka¬
takan: besok -besok? Maka sungguh telah datanglah besok itu dan telah

menjadi hari. Maka bagaimana engkau mendapatinya? Apakah engkau
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lidak tahu, bahwa besok yang telah datang dan yang telah menjadi hari
itu, adalah baginya hukiim kemarin. Tidak. bahkan engkau lemah daripa-
danya pada hari ini. Maka engkau besok itu lebih lemah dan lemah. Ka-
rena nafsu-syahwat itu seperti pohon kayu yang teguh dalam tanah, yang
telah bertekadlah hamba dengan mencabutkannya. Maka apabiia hamba
itu lemah dari mcncabutnya. karena kclemahan dan diundurkannya. nis-
caya adalah dia seperti orang yang lemah dari mencabul pohon, pada hul
dia itu seorang pcmuda yang kuat. Lalu diundurkannya kepada tahun
yang lain, serta dikeiahui, bahwa lamanya waktu itu akan menambahkan
pohon itu semakin kuat dan teguh. Dan yang mencabut itu akan bcrtam-
bah lemah dan tidak bcrtenaga. Maka apa yang tidak disanggupi pada
waktu mudn. maka tidaklah sekali-kali akan disanggupi pada waktu tua.
Bahkan termasuk kepayahan, latihan bagi orang tua. Dan termasuk meng-
azabkan melatih serigala. Bambu yang masih basah {bclum kering) itu
dapat dibcngkokkan. Apabiia telah kering dan telah lama masanya, nisca-
ya tidak dapat lagi dibuat yang demikian.
Apabiia engkau, wahai diri tidak memahami hal-hal yang terang ini dan
engkau ccnderung kepada mengatakan biarlah nanti. maka apakah ha!
engkau yang mendakwakan hikmah? Manakah kcdunguan yang mclcbihi
dari kedunguan ini? Semoga engkau mengatakan. bahwa tidak ada yang
menccgahkan aku dan al-istiqamah (berdiri di atas kebenaran), selain oieh
kerakusanku kepada kelazatan nafsu-syahwat dan sedikit kesabaranku a,tas
segala kepcdihan dan kesukaran. Maka alangkah sangainya kedunguan
engkau! Dan alangkah kejinya engkau meminta keuzuran! Jikalau adalah
engkau itu benar pada yang demikian. maka carilah kenikmatan dengan
nafsu-keinginan yang bersih dari kckeruhan-kekeruhan yang bcrkekalan
sepanjang abad. Dan tidak ada tempat harapan pada yang demikian. sc-
lain dalam sorga. Jikalau engkau memandang kepada nafsu-syahwat

engkau. maka memandang kepadanya. ialah dengan menyalahinya. Maka
kerap kali.-.sekali makan ilu mencegah bcrkali-kali makan. Apa kata eng¬
kau. tentang akal yang sakil. yang diisyaratkan oleh dokler. dengan me-
ninggalkan air yang dingin tiga hari, supaya ia sehai dan merasa nyaman
dengan meniinumnya sepanjang umurnya. Dokter itu menerangkan kepa-
danva. bahwa jikahiu ia niiniim yang demikian, niscaya ia akan sakii de¬
ngan penyakit yang tnelumpuhkan. Dan ia meneegah dirinya dari metni-
num itu sepanjang umur. Maka apakah yang dikehendaki oleh akal pada
menienuhi hak nafsu-syahwat? Adakah ia bersabar tiga hari. untuk ia ber-
senang'Senang sepanjang umur? Atau ia memenuhi akan nafsu-syahwat-
nya sekurang, ktirena takiii dari kepedihan mcnyalahi itu akan tiga hari?
.Sehingga mengharusktin dia mcnyalahi. seiama tiga ribu tiga ratus iiari?
Dan semua umur engkau dengan dibandingkan kepada yang abadi. yang
menjadi masa kenikmatan pendiidiik sorga dan kesengsaratin penduduk
sorga adalah kurang d;iri tiga hari dibandingkan kepada semua umur.
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waiau pun panjang masanya.
Kiranya aku dapat mengetahui. bahwa kepedihan sabar dari nafsu-syahwat
itu lebih berat dan lebih lama masanya. Atau kepedihan neraka dalam,
lapisan neraka Jahannam. Maka siapa yang tidak sanggup bersabar atas
kepedihan bermujahadah. maka bagaimana ia sanggup menahan kepedih-

azab Allah, Aku tidak melihat engkau berlambatan daripada meman-
dang kepada diri engkau, selain karena ke-kufur-an yang tersembunyi atau
kedunguan yang terang.

Adapun ke-kufur-an yang tersembunyi, maka yaitu lemahnya iman engkau
kepada hari perhitungan amal (yaumul-hisab) dan kurangnya ma'rifah
engkau dengan besamya kadar pahala dan siksa.
Adapun kedunguan yang terang, maka yaitu perpegangan engkau kepada
kemurahan dan kema’afan Allah Ta'ala, tanpa menoleh kepada rencana-
NYA, bawaanNYA kepada kebinasaan dan tidak diperlukanNYA kepada
ibadah engkau, sedang engkau tidak berpegang kepada kemurahanNYA
pada sesuap dari roti atau sebiji dari harta atau satu kalimat yang engkau
dengar dari makhluk. Bahkan engkau sampai kepada maksud engkau
pada yang demikian itu dengan semua daya-upaya.
Dengan kebodohan ini engkau berhak mendapat gelar "kedunguan” dari
Rasulullah s.a.w., yang bersabda;

a n

(Al-Kay-yisu man daana nafsahu wa-’ami!a limaa ba'-dal-mauti wal-ahma-
man-atba’a nafsahu hawaa-haa wa taman-naa -alal-laahil-amaa-niyya).

Artinya: "Orang pintar. ialah orang yang mengagamakan dirinya dan ber-
amal untuk sesudah mati. Dan orang dungu. ialah orang yang mengikut-
kan dirinya kepada hawa-nafsunya dan berangan-angan kepada Allah de¬
ngan bermacam-macam angan-angan” (1).
Kasihan engkau hai diri! Tiada sayogialah bahwa engkau diperdayakan
oleh hidup duniawi dan tidaklah engkau ditipu oleh yang menipukan de¬
ngan memakai nama agama Allah! Lihatlah kepada dirimu. maka apakah
urusanmu yang penting untuk orang lain? Janganlah engkau sia-siakan
waktu engkau! Maka nafas itu dapat dihitung. Apabila telah berlalu dari
engkau senafas, maka telah hilang sebahagian engkau. Maka rampaskan-
lah kesehatan sebelum sakit, kesempatan sebelum kesibukan, kekayaan
sebelum kemiskinan. kemudaan sebelum ketuaan dan kehidupan sebelum
kematian! Bersedialah untuk akhirat menurut kadar kekekalan engkau

q u

(1) Dirawikan Ahmad, At-Tinnidzi dan Iain-lain dari Syaddad bin Aua.
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padanya! Hai diri! Apa lidakkah engkau bersedia bagi musim dingin me-
nurut kadar lama masanya? Maka engkau kumpulkan baginya makanan,
pakaian. kayu api dan semua sebab-sebabnya. Dan tidaklah engkau
bertawakkal pada yang demikian itu atas kumia dan kemurahan Allah.
Sehingga tertolaklah dari engkau kedinginan. tanpa baju tebal. baju bulu.
kayu api dan Iain-lain. Sesungguhnya sanggup alas yang demikian.
Apakah tidak engkau sangka, hai diri bahwn hawa dingin jahannam itu
Icbih ringan dinginnya dan lebih pendek masanya dari hawa dingin musim
dingin? Atau engkau menyangka bahwa yang demikian itu kurang dari
mi? Tidaklah sekali-kali bahwa ada ini seperti yang demikian. Atau bahwa
ada di antara keduanya itu kesesuaian pada kcsangalan dan kedinginan.
Apakah engkau menyangka bahwa hamba itu tcrlepas daripadanya. tanpa
iisaha? Amat jauh dari itu! Sebagaimana tidaklah terlolak dinginnya 
sim dingin. selain dengan baju tebal. api dan sebab-sebab yang tain. Maka
t i d a k l a h t e r t o l a k

m u -

panasnya api neraka dan dinginnva. selain dengan ben-
teng tauhid dan parit periahanan tha’at.

Sesungguhnya kemurahan Allah Ta'ala ialah: pada memperkenalkan
pada engkau Jalan pemeliharaan dan memudahkan bagi engkau akan se¬
bab-sebabnya. Tidak pada penolakan dari engkau akan azab. tanpa ben-
tengnya. Sebagaimana kemurahan Allah Ta’ala pada penolakan kedinein-

musim dingin. bahwa lA menciptakan api. lA memheri peiunjuk'kc-
pada engkau jalan mengpluarkan api itu. dari antara besi dan batu. Sc-
hingga tertolaklah dengan dia itu kedinginan musim dingin dari diri ena-
kau. Dan sebagaimana membeli kayu api dan baju tebal termasuk yang
tidak diperlukan oleh Khlaiq engkau dan Tuhan engkau. Sesungguhnya
engkau belikan bagi diri engkau. Karena lA mencipiakannya iinluk men-
jadi sebab kesenangan engkau. Maka keth.Tatan engkau dan juga muja-
hadah engkau itu tidak diperlukan oleh Allah. Bahwa itu semua adalah
jalan engkau kepada kelepasan engkau. Maka siapa yang berbuat baik.
maka bagi dirinya dan siapa yang berbuat jahal. maka tertimpa ke atas
dirinya. Dan Allah itu tidak memerlukan kepada alam semuanya.
Kasihan engkau hai diri! Cabutlah dari kebodohanmu! Bandingkanlah
akan akhiratmu dengan duniamu! Maka tidaklah kejadianmu dan kebang-
kilanmu. melainkan seperti satu diri. Dan "sebagaimana Kami memulat
penciptaan yang pertama dan akan Kami ulangi lagi seperti itu" (!). Se¬
bagaimana lA memulai menciptakan kamu, maka begitiilah kamu akan
kcmbali. Dan sunnah Allah Ta’ala itu tiada akan kamu dapati baginya
pergantian dan perobahan.

Kasihan engkau hai diri! Tiada aku melihat engkau. melainkan engkau itu
menyukai dunia dan berjinakan haii dengan diiiiia, Maka sukarlah

k c -

a n

a t a s

(1) n̂g tersebut mi, sesuai dengan yang lersebul datam AI-Qur-an, S. Al-Anbiya’. ayal
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engkau berpisah dengan dunia. Dan engkau ilu mcnghadap kepada men-
dekatinya. Engkau menguatkan pada diri engkau akan mendmainya.
Maka hitunglah. bahwa engkau lupa dari siksaan Allah dan pahalaNYA.
dari huru-hara kiamal dan hat-ihwalnya! Maka engkau itu tidak percaya
dengan-mati. yang menceraikan di antara engkau dan kekasih engkau.
Apakah engkau melihat. bahwa orang yang masuk ke istana raja, untuk
dia keluar dari sudut lain, lalu terpandang penglihatannya ke suatu wajah
yang manis. yang ia tahu. bahwa yang demikian itu akan menenggelamkan
hatinya. Kemudian -sudah pasti -ia terpaksa berpisah dengan wajah yang
manis ilu. Adakah orang itu terhitung dari orang yang berakal atau dari
orang dungu? Apakah engkau tidak tahu. bahwa dunia itu negeri kepu-

RAJA DIRAJA dan yang memilikinya itu tidaktah yang sebenar-n y a a n

nya (secara majazi)? Dan setiap apa yang di dalamnya, tiada akan mene-
mani orang-orang yang- singgah di dunia itu. sesudah mati. Dan karena
itulah. Penghulu manusia s.a.w, bersabda:

oc.tr ■ ' , « !a“ V "

A .

(Inna ruuhal-qudusi nafa-tsa fii ruu-’ii: ahbib man-ahbab-ia fa-inna-ka
mufaa-riquhu wa'-mal maa syi'-ta fa-innaka maj-ziy-yun bihi wa-'isy maa
syi'-ta fa-innaka mayyi-tun).
Artinya: "Bahwa Ruhul-qudus (Ruh-suci) itu mcludah dalam haliku:
"Cintailah siapa yang engkau cintai. maka engkau akan berpisah dengan
dia! Dan hckcrialah (beramallah) akan apa yang engkau kehendaki. maka
engkau akan dibalaskan dengan amal itu! Dan liiduplah akan apa yang
engkau kehendaki, maka engkau akan mati!" (!)!
Ka'sihan engkau hai diri! Adakah engkau tahu, bahwa setiap orang yang
berpaling kepada kelazatan dunia dan berjinakan hati dengan dunia. serta
mati itu di belakangnya. maka sesungguhnya ia membanyakkan penyesal-
an kciika berpisah? Sesungguhnya ia mengambil pcrbekalan dari racun
yane membinasakan. Dan ia tidak tahu. Atau tidakkah engkau melihat.
kepada mcreka yang telah lalu. bagaimana mereka itu membangun dan
tinutti. kemudian mcreka ilu pergi dan berlalu? Betapa Allah mengwaris-
kan bumi mereka dan kampung halaman ntereka kepada musuh-musuh
mcreka? Apakah engkau tidak melihat mcreka mengumpulkan apa yang
tidak mereka makan. membangun apa yang tidak mereka tempati dan

Dirawikan Asy-Syirazi dari Sahal bin Sa’ad dan Ath-Thabrani dan All, hadiW dla'if.( 1 )
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mengangan-angankan apa yang tidak mereka capai? Setiap seorang mem-
bangun islana yang tinggi ke arah langit. Dan tempat ketetapannya adalah
kuburan yang dikorek di bawah bumi. Maka adakah dalam dunia, kedu-
nguan dan ketcrbalikan yang lebih besar dari ini? Seseorang itu mcmba-
ngun dunianya dan dia itu akan berangkal dengan yakin daripadanya. la
merobohkan akhiratnya dan dia sudah pasti akan jadi kcpadanya. Apakah
(idak malu. wahai diri. daripada periolongan orang-orang yang bodoh iiu.
di atas kebodohannya?
Hitungkaniah. bahwa engkau (idak mempunyai mala hali, yang mendapat
petunjuk kepada urusan-urusan ini! Sesungguhnya engkau cenderung de¬
ngan labial kepada penyerupaan dan pengikutan. Maka bandingkanlah
dengan akal nabi-nabi, ulama-ulama dan hukama-hukama, akan akal
rcka yang mcnclungkup kepada dunia! Dan ikulilah dari dun golongan itu.
dengan orang yang lebih berakai pada engkau. jikalau engkau berkcya-
kinan pada diri engkau akan aka! dan kecerdikan!
Hai diri! Alangkah niengherankan urusan engkau. alangkah bersangaian
kebodohan engkau dan alangkah menampak kedurhakaan engkau! Heran
engkau! Bagaimana engkau buia dari urusan ini yang tcrang. lagi jelas!
Kiranya engkau. hai diri. dimabukkan oieh kesukaan kepada kemegahan.
Didahsyatkannya engkau daripada memahaminya. Atau tidakkah engkau
berfikir. bahwa kemegahan itu tidak mempunyai arti. kecuali kecende-
rungan hati dari sebahagian manusia kepada engkau? Maka hiiunglah.
bahwa setiap orang di atas permukaan bumi itu sujud kepada engkau dan
mentha'ali engkau! Apakah tidak engkau ketahui. bahwa sesudah lipia-
puluh tahun. engkau tidak ada lagi dan tidak ada seorangpun di atas per¬
mukaan bumi. dari orang yang menyembah engkau dan bcrsujud kepada
engkau? Dan akan daiang suaiu zaman. yang tidak ada lagi sebutan nama
engkau dan tiada sebutan orang yang menyebutkan engkau. Sebagaimana
telah daiang kepada raja-raja yang ada sebelum engkau. Maka "adakah
engkau lihal agak seorang di antara mereka atau adakah cngkaii dengar
rinlihannya (keliihannya)" (l) Maka bagaimana engkau menjiial. hai diri.
akan apa yang kekal sepanjang abad. dengan apa yang tidak kekal. lebih
banyak dari limapuluh' tahun. jikalau pun kekal?
Pahamilah ini, jikalau ada engkau itu salah seorang raja di bumi. yang di-
serahkan kepada engkau Timur dan Barai. schingga mengaku bagi engkau
segala leher dan tcratur bagi engkau segala sebab! Bagaimana dan enggan
oleh pembclakangan engkau dan celakanya engkau. bahwa diseralikan
kepada engkau urusan tempat engkau. bahkan urusan rumah engkau.
Icbih-lebih dari tempat engkau?
Maka jikalau ada engkau hai diri. tidak nicninggalkan dunia. karena

m e ¬

et) Yang tersebut ini, sesuai dengan ayat 98, S. Maryam dari Al-Our-an.
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gemar pada akhirat. karena kebodohan engkau dan buta mata hati eng-
kau. maka mengapa engkau tidak meninggalkannya. karena meninggik
dart kekejian kongsi-kongsinya. menjaga dari banyak kepayahannya dan
memelihara dari kecepatan kehancurannya? Atau mengapa tidak engkau
zuhud pada sedikitnya. sesudah zuhud pada engkau oleh banyaknya? Me¬
ngapa engkau bergembira dengan dunia. jikalau ia menolong engkau. lalu
tidak terlepas negeri engkau dari orang Yahudi dan orang Majusi (1).
yang mendahului engkau dengan dunia? Dan mereka bertambah dari eng¬
kau tentang kenikmatan dan perhiasan dunia? Maka cislah bagi dunia.
yang didahului engkau oleh mereka yang keji-keji itu dengan dunia!
Alangkah bodohnya engkau. alangkah kejinya cita-cita engkau dan alang-
kah jatuhnya pendapat engkau! Karena engkau tidak suka bahwa ada eng¬
kau dalam kumpulan orang muqanabin. dari nabi-nabi dan orang-orang
shiddik, di sisi Tuhan Rabbul-’alamin selama-lamanya. Supaya ada engkau
dalam barisan sandal, dari jumlah orang-orang dungu yang bodoh daiam
beberapa hari yang sedikit. Wahai penyesalan ata.s engkau, bahwa rugilah
dunia dan agama.

Maka bersegeralah! Celakalah engkau hai diri! Sesungguhnya engkau te-
lah hampir kepada kebinasaan. Telah mendekatilah mati. Dan telah da-
tang yang memberi kabar pertakut (an-nadzir). Maka siapakah yang sem-
bahyang pada engkau sesudah mati? Siapakah yang berpuasa dari engkau
sesudah mati? Siapakah yang meminta kerid)a-an Tuhan engkau dari eng¬
kau sesudah mati?

Kasihan engkau hai diri! Tiadalah bagi engkau. selain beberapa hari yang
dapat dihitung. yang menjadi kepunyaan engkau. jikalau engkau berniaga
padanya. Dan telah engkau sia-siakan yang terbanyak dari hari-hari itu.
Maka jikalau engkau tangisi akan sisa umur engkau. atas apa yang telah
engkau sia-siakan daripadanya. niscaya adalah engkau itu teledor pada ha!
diri engkau. Maka bagaimana. apabila engkau sia-siakan akan sisanya dan
engkau terus berkekalan di atas adat-kebiasaan engkau? Apakah engkau
tidak tabu, hai diri. bahwa mati itu janjian bagi engkau. kubur itu rumah
engkau. tanah itu tempat tidur engkau. ulat itu teman engkau dan keia-
kutan besar itu di hadapan engkau? Apakah engkau tidak tahu, hai diri.
bahwa lasykar orang-orang mati di sisi engkau pada pintu negeri itu
nunggu engkau. Mereka bersumpah atas diri mereka semua. dengan sum-
pah yang berai. bahwa mereka senantiasa pada tempatnya, sebelum me¬
reka mengambil engkau bersama mereka. Apakah engkau tidak tahu. hai
diri bahwa mereka bercita-cita kembali ke dunia pada sualu hari. untuk

mengerjakan kembali apa yang tertinggal dahulu dari mereka. Dan eng¬
kau dalam cita-cita mereka. Dan sehari dari umur engkau. jikalau dijual

a n

m e ¬

lt) Majusi, ialah agama orang Parsi kuno. Dan sckarang di Iran, kira-kira ada 3% (Peny.).
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kepada mereka dengan dunia seluruhnya, niscaya mereka belt, jikalau
mereka ditakdirkan atas yang demikian. Dan engkau menyia-nyiakan hari-
hari engkau datam keialaian dan pengangguran.
Kasihan engkau hai diri, apakah engkau Jidak malu? Engkau hiaskan zahi-
Hah engkau bagi makhluk. Dan engkau berlomba-Iomba dengan Allah
dalam rahasia dengan perbuacan-pcrbuatan besar. Apakah engkau malu
kepada makhluk dan engkau tidak malu kepada Khaliq? Celaka engk
adakah DIA yang lerhina dari yang memandang kepada engkau? Adakah
engkau menyuruh manusia dengan kebajikan dan engkau berlumuran de¬
ngan hal-hal yang hina? Engkau menyeru kepada Allah dan engkau sen-
diri lari daripadaNYA? Engkau peringatkan orang kepada Allah dan eng¬
kau sendiri lupa kepadaNYA? Apakah engkau tidak tahu, hai diri, bahwa
orang yang berdosa itu lebih busuk dari berak? Dan berak itu tidak dapat
menyueikan yang lain? Maka mengapakah engkau mengharap pada pen-
sucian lain engkau dan engkau itu tidak balk pada diri engkau?
Kasihan engkau. hai diri, jikalau engkau kcnal akan diri engkau dengan
kenal yang sebenar-benamya. niscaya engkau menyangka bahwa manusia
tidak tertimpa kepadanya bencana, selain dengan nasib malang engkau.
Kasihan engkau. hai diri! Engkau lelah jadikan diri engkau. keledai bagi
Iblis. yang dikendalikannya engkau ke mana dikehendakinya dan dipergu-
nakannya engkau. Dan bersamaan dengan itu, engkau mengherani amal
engkau sendiri. Dan padanya banyak bahaya. Jikalau terlepaslah engkau
daripadanya satu sesudah yang lain, niscaya adalah keuntungan dalam dua
tangan engkau. Dan bagaimana engkau merasa bangga dengan amal eng¬
kau, serta banyaknya kesalahan engkau dan tergelincirnya engkau? Allah
lelah mengutuk Iblis dengan satu kesalahan. sesudah ia beribadah kepada-
NYA duaratus ribu tahun. Allah mengcluarkan Adam a.s. dari sorga de¬
ngan satu kesalahan, serta dianya itu nabi dan pilihanNYA.
Kasihan engkau hai diri! Alangkah engkau menyalahi janji! Celaka eng¬
kau hai diri! Alangkah engkau tidak hermnlu! Celaka engkau hai diri!
Alangkah bodohnya engkau! Alangkah beraninya engkau kepada perbu-
atan maksini! Celaka engkau! Berapa kali engkau mengikalkan janji. lalu
engkau langgar! Celaka engkau! Berapa kali engkau berjanji, lalu engkau
menyalahinya!
Kasihan engkau, hai diri! Adakah engkau sibuk bersama kesalahan-kesa-
lahan ini dengan membangun dunia engkau. scakan-akan engkau tiada

akan berangkat dari dunia itu? Apakah tidak engkau meiihat kepada
orang-orang dalam kubur, bagaimana mereka itu berada? Mereka telah
mengumpulkan banyak. Telah membangun dengan kokoh. Telah
berangan-angan jauh.Maka jadilah yang dikumpulkan mereka itu beran-
takan. Bangunan mereka itu kubur. Dan angan-angan mereka itu terper-
daya.
Kasihan engkau. hai diri! Apakah tidak ada bagi engkau mengambil ibarat

a u .
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dengan mereka itu? Apakah tidak ada bagl engkau mempunyai pandargan
kepada mereka itu? Adakah engkau menyangka, bahwa mereka itu di-
panggil keakhirat dan engkau itu dari orang-orang yang kekal di dunia?
Amat jauh-amat jauh dari itu! Amat jahatiah apa yang engkau dugakan
itu! Tidaklah engkau, selain dalam meruntuhkan umur engkau, semenjak
engkau dilahirkan dari perut ibu engkau. Maka bangunkanlah di atas per-
mukaan bumi itu istana engkau! Sesungguhnya perut bumi itu dalam wak-
tu yang sedikit ini akan menjadi kubur engkau. Adakah tidak engkau ta-
kut, apabila sampai nafas dari engkau itu naik-turun, bahwa menampaklah
utusan-utusan Tuhan engkau itu turun datang kepada engkau dengan war-

hitam. masam muka dan berita dengan azab? Adakah bermanfa’at bagi
engkau ketika itu oleh penyesalan atau diterimakah dari engkau kegun-
dahan atau dikasihahi oleh tangisan dari^engkau?
Dan heran sekali dari engkau, hai diri! Bahwa engkau bersama ini, men-
dakwakan akan penglihatan dengan mata hati dan kecerdikan. Dan dari
kecerdikan engkau. bahwa engkau bergembira setiap hari dengan bertam-
bahnya harta engkau. Dan engkau tidak gundah hati dengan berkurang-
nya umur engkau. Apakah manfa’atnya harta bertambah dan umur ber-
kurang?
Kasihan engkau. hai diri! Engkau berpaling dari akhirat dan akhirat itu
menghadap kepada engkau. Engkau menghadap kepada dunia dan dunia
itu berpaiing dari engkau. Maka berapa banyak dari yang akan datang.
dimana pada suatu hari, tidak dapat disempurnakan. Dan berapa banyak
dari yang diangan-angankan untuk esok hari, yang tidak sampai. Maka
engkau menyaksikan yang demikian pada saudara-saudara engkau, kelu-
arga engkau dan tetangga engkau. Maka engkau melihat, akan penyesalan
mereka itu ketika mati. Kemudian, engkau tidak kembali dari kebodohan

engkau. Maka jagalah hai diri yang patut dikasihani. pada hari, yang
Allah bersumpah padanya kepada DIRINYA. bahwa lA tidak akan mem-
biarkan seorang hamba. yang disuruhNYA di dunia dan yang dilarang-
NYA, sehingga akan ditanyaNYA dari hat amalan hamba itu, kecilnya
dan besarnya, tersembunyinya dan terangnya, Maka lihatlah, hai diri! De¬
ngan tubuh mana engkau berdiri di hadapan Allah? Dengan lidah mana
engkau menjawab? Sediakanlah jawaban bagi perlanyaan! Dan bagi ja- .
waban itu yang betui! Bekerjalah untuk sisa umur engkau pada hari-hari
yang pendek untuk hari-hari yang panjang! Pada negeri yang hilang untuk
negeri yang tetap berdiri! Pada negeri kegundahan dan lelah untuk negeri
kenikmatan dan kekal! Beramallah sebelum engkau diamalkan! Keluarlah
dari dunia dengan piiihan sendiri, sebagai keluarnya orang-orang merde-
ka. sebelum dikeluarkan daripadanya dengan paksaan! Janganlah engkau
bergembira, dengan apa yang menolong engkau. dari kembang-kembang
dunia! Maka kerap-kali yang menggembirakan itu tertipu! Kerap-kali yang
tertipu itu tidak merasakan! Maka kesengsaraanlah bagi orang, yang bagi-

n a
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nya kesengsaraan, kemudian ia tidak merasakan! la tertawa dan bergem-
bira, bermain dan bereenda-gurau, makan dan minum. Dan telah benarlah
baginya dalam Kitab Allah, bahwa dia itu dari kayu bakaran api neraka.
Maka hcndaklah ada pandangan engkau hai diri, kepada dunia. dengan
mengambil ibarat. Usaha engkau baginya secara yang diperlukan. Peno-
lakan engkau baginya dengan pilihan sendiri. Dan tunJutan engkau bagi
akhirat itu dengan segera, Jangan adalah engkau dari orang yang lemah.
daripada mensyukuri apa yang diberikan. Dan mencari tambahan pada
apa yang masih ada. Melarang manusia dan ia sendiri tidak menerima la-
rangan itu. Ketahuilah, hai diri! Bahwa tidak ada bagi Agama itu gantian.
Tidak ada bagi iman itu tukaran. Dan tidak ada bagi tubuh itu yang
menggantikan. Dan siapa yang ada kenderaannya malam dan siang, maka
dia itu dimudahkan baginya, walau pun tidak mudah.
Maka ambillah menjadi pengajaran dengan pengajaran ini, hai diri! Dan
terimalah!jiaschat ini! Maka siapa yang bcrpaling dari pengajaran, niscaya
dia itu telah reia dengan neraka. Dan aku tidak melihat engkau itu rela
dengan neraka. Dan tidak memperhatikan akan peng^aran ini. Jikalau
adalah ke-kesat-an hati yang melarang engkau daripada menerima penga¬
jaran. maka minta tolonglah kepadanya dengan bcrkekalan shalat tahajjud
dan berdiri mengerjakan shalat. Maka jikalau tidak hilang juga kekesatan
hati itu. maka dengan rajin mengerjakan puasa. Maka jikalau tidak hilang
juga. maka dengan sedikit bercampur dengan manusia dan sedikit bicara.
Maka jikalau tidak hilang juga, maka dengan silaturrahmi dan kasih-sa-
yang kepada anak yatim, Maka jikalau tidak hilang juga. maka ketahuilah
bahwa Allah telah mengcapkan atas hati engkau dan telah menguneikan-
nya. Bahwa telah bertindis-lapislah kegelapan dosa atas zahiriyah dan ba-
tiniyah hati itu. Maka tempatkanlah dirimu dalam neraka! Sesungguhnya
Allah telah menjadikan sorga dan menjadikan baginya isinya. IA menja-
dikan neraka dan menjadikan baginya isinya. Maka masing-masing itu di¬
mudahkan bagi apa. yang ia jadikan. Maka jikalau tidak ada lagi bagi
engkau jalan kepada pengajaran. maka putus-asakanlah dari diri engkau!
Dan putus asa itu termasuk salah satu dari dosa besar. Kita berlindung
dengan Allah daripada yang demikian, Maka tiada jalan bagi engk
kepada berputus-asa. Dan tiada jalan bagi engkau kepada harapan. serta
tersumbatnya jalan-jalan kebajikan kepada engkau. Maka yang demikian
itu tertipu dan bukan harapan. Maka lihatlah sekarang. adakah engkau
mengalami kesedihan atas musibah ini, yang engkau mendapat percobaan
dengan dia? Adakah mata engkau membolehkan keluarnya air mata,
karena kasihan dari engkau kepada diri engkau? Jikalau mata engkau itu
memboiehkan, maka penerimaan siraman air mata itu adalah dari laut
rahmat. Maka masih ada pada engkau itu tempat harapan. Maka rajinlah
meratap dan menangis dan minta tolonglah kepada Yang Mahapengasih
dari segala yang pengasih! Dan mengadulah kepada Yang Mahapemurah
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dari yang pemurah! Dan terus-meneruslah meminta pertolongan! Dan ja-
nganlah bosan atas lamanya pengaduan! Semoga IA akan mengasihani
kelemahan engkau dan menolong engkau! Bahwa musibah yang telah me-
nimpa engkau itu telah besar. Dan bencana atas diri engkau telah bertin-
dis-lapis. Jauhnya pergi engkau itu telah lama. Telah terputus dari engkau
Itu daya-upaya. Dan telah pergi dari engkau itu segala alasan. Maka liada
jalan, tiada tuntutan, tiada tempat pertolongan. tiada tempat lari, tiada
tempat penyantunan dan tempat kelepasan. selain kepada Tuhan engkau.
Maka berlindunglah kepadaNYA dengan merendahkan diri! Dan khusyu’-
lah pada engkau merendahkan diri itu menurut kadarbesarnya kebodohan
engkau dan banyaknya dosa engkau! Karena Allah itu mengasihani orang
yang merendahkan diri, yang menghinakan diri. lA menolong orang yang
meminta dengan berulang-ulang dan memperkenankan do’a orang yang
berhajat kepada pertolongan.
Engkau pada hari ini telah memerlukan kepadaNYA dan berhajat kepada
rahmatNYA. Telah sempit bagi engkau segala jalan. Telah tersumbat ke¬
pada engkau segala tempat lalu. Dan telah terputus dari engkau segala
daya-upaya. Tidak berguna pada engkau segala pengajaran. Dan tidak
dihancurkan engkau oleh penghinaan. Maka yang dicari itu Mahapemu-
rah. Yang diminta itu Mahapengasih. Yang diminta pertolongan itu Maha-
baik, Mahabelas-kasihan. Rahmat itu luas. Kemurahan itu melimpah-lim-
pah. Kema’afan itu merata. Dan ucapkanlah: "Wahai Yang Mahapengasih
dari segala yang pengasih! Wahai Yang Mahapemurah! Wahai Yang Ma¬
hapengasih! Wahai Yang Mahapenyantun! Wahai Yang Mahabesar! Wa¬
hai Yang Mahapemurah! Aku ini yang berdosa terus-menerus! Aku.ini
yang berani yang tidak mencabui! Aku ini yang berkepanjangan. yang
tidak malu! Inilah tempat orang yang merendahkan diri, yang miskin.
yang putus asa, yang fakir, yang lemah, yang hina, yang binasa. yang
tenggelam! Maka segerakantah menolong aku dan kelapangan bagiku!
Perlihatkanlah kepadaku akan kesan-kesan rahmatMU! Berikanlah kepa-
daku rasa dinginnya kema'afanMU dan ampunanMU! Anugerahkanlah
kepadaku kekuatan pemeliharaanMU. wahai Yang Mahapengasih dari
segala yang pengasih!".
Yang demikian itu. karena mengikuti bapakmu Adam a.s.
W a h a b b i n M u n a b b i h b e r k a t a : ’ Ta t k a l a A l l a h m e n u r u n k a n A d a m a . s .

dari sorga ke bumi, maka Adam itu terus menumpahkan air mata. Maka
Allah ’Azza wa Jalla melihat kepadanya pada hari ketujuh. Dan Adam
a..s. itu sedih. dukacita, berdiam diri, menekur kepalanya. Maka Allah
Ta’ala menurunkan wahyu kepadanya: ”Hai Adam! Apakah kesungguhan
ini yang AKU lihat pada engkau?”.
Adam a.s. menjawab: "Wahai Tuhanku! Telah beratlah musibahku. Telah
mengelilingi aku oleh kesalahanku. Dan aku telah dikeluarkan dari alam
linggi Tuhanku. Maka jadilah aku dalam negeri kehinaan, sesudah dalam

7 7 2



negeri kemuliaan. Dalam negcri kesengsaraan, sesudah dalam ncgeri kc-
bahagiaan. Dalam negeri kelelahan. sesudah dalam negeri kescnangan.
Dalam negeri bala*bencana, sesudah dalam negeri sehat wal-afiat. Dalam
negeri yang hilang, sesudah dalam negeri ketetapan. Dan dalam negeri
kematian dan kebinasaan, sesudah dalam negeri kekal dan baqa Maka
bagaimana aku (idak menangis di atas kesalahanku?”.
Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya: "Hai Adam! Apakah
tidak Aku memilih engkau bagi diriKU? Aku lempatkan engkau pada
rumahKU? Aku tentukan engkau dengan kemuliaanKU? Aku pcringatkan
engkau akan kemarahanKU? Apakah tidak Aku ciptakan engkau dengan
qudrahKU? Aku liupkan pada engkau dari ruhKU? Aku suruh sujud
kepada engkau malaikatKU? Lalu engkau durhaka akan perintahKU?
Engkau lupa akan janjiKU? Engkau datangkan bagi kemarahanKU? Ma¬
ka demi kemuliaan dan keagunganKU! Jikalau penuhlah bumi dengan
orang-orang semuanya seperti engkau, yang menyembahkan Aku dan ber-
tasbih kepadaKu. kemudian mereka itu berbuat maksiat kepadaKU. nis-
caya Aku lempatkan mereka pada tempat orang-orang yang berbual mak¬
s i a t ” .

Maka menangislah Adam a.s. ketika itu tigaratus tahun.
Adalah ’Ubaidullah Al-Bajali itu banyak menangis. la mengucapkan da¬
lam tangisnya sepanjang malamnya: "Wahai Tuhanku! Akulah yang setiap
kali panjang umurku. niscaya bertambahlah dosaku. Akulah orang yang
setiap kali aku bercita-cita meninggalkan kesalahan. maka dalanglah bagi-
ku nafsu-syahwat yang lain. Wahai hamba yang kecil! Kesalahan yang ti¬
dak busuk. Dan yang empunya kesalahan itu dalam mencari kesalahan
yang lain. Wahai hamba yang kecil! Jikalau adalah api itu bagi engkau
tempat tidur dan tempat tinggal! Wahai hamba yang kecil! Jikalau adalah
besi pemukul manusia, disiapkan bagi kepala engkau! Wahai hamba yang
kecil! Engkau telah laksanakan segala hajat keperluan orang-orang yang
menuntutnya dan semoga hajat keperluan engkau tidak diiaksanakan".
Manshur bin’Ammar berkata: "Aku mendengar pada sebahagian malam
di Kufah. seorang ’abid bermunajah dengan Tuhannya dan ia mengucap¬
k a n ; " Wa h a i Tu h a n k u ! D e m i k e m u l i a n - M U ! A k u t i d a k b e r m a k s u d

dengan berbuat maksiat kepadaMu, akan menyalahiMu. Aku tidak ber¬
buat maksiat kepadaMu ketika aku berbual maksiat. Dan aku itu bodoh
dengan kedudukanMu. Tidaklah aku mendatangi siksaanMu. Dan tidak
mcmandang ringan untuk memandangMu. Akan tetapi, diriku memper-
elokkan kerja bagiku. Ditolong aku atas yang demikian itu olch ke-tidak-
beruntunganku. Dan aku ditipu oleh tabir Engkau yang diturunkan alas-
ku. Maka aku berbuat maksiat kepada Engkau dengan kebodohanku.
Aku menyalahi akan Engkau dengan perbuatanku. Maka dari azab Eng¬
kau sekarang, siapakah yang melepaskan aku? Atau dengan tali siapa aku
berpegang. jikalau Engkau putuskan tali Engkau daripadaku? Wahai bu-
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ruknya dari berhenti di hadapan Engkau besok. apabila dikatakan bagi
orang asing yang diringankan: ’’Lewatlah!”. Dan dikatakan bagi orang-
orang yang diberatkan: ’’Turunlah!”. Adakah bersama orang-orang yang
diringankan itu, aku lewat? Adakah bersama orang-orang yang diberatkan
itu, aku turun? Celaka aku! Tiap bertambah tua umurku, lalu banyaklah
dosa-dosaku. Celaka aku! Tiap lanjut usiaku, lalu banyaklah kemaksiatan-
ku. Maka hingga kapan aku bertobat? Dan hingga kapan aku kembali?
Apakah tidak datang sekarang waktunya bagiku bahwa aku malu kepada
T u h a n k u ?

Maka inilah jalan kaum shufi dalam bermunajah dengan Tuhannya dan
pada mencela (bermu’atabah) akan dirinya. Adapun tuntutan mereka dari
kelepasan itu mohon kerelaan. Dan maksud mereka dari al-mu'atabah itu
pemberitahuan dan mencari penjagaan. Maka siapa yang melengahkan al-
mu'atahah dan al-munajah, niscaya tiadalah dia itu memelihara dirinya.
Dan hampirlah bahwa tidaklah Allah Ta’ala ridla kepadanya. Wassalam.
Telah tammat Kitab Al-Muhasabah dan Al-Muraqabah, yang akan diiringi
dengan "Kitab Tafakkur" insya Ailahu Ta’ala. Segala pujian bagi Allah
Yang Maha Esa. Selamat dan saiam kepada Penghulu kita Muhammad,
keluarganya dan shahabatnya sekalian.
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K I T A B — T A F A K K U R

Yaitu: Kitab Kesembilan dan "Riibii' Yang
Melepaskan" dari "Kitab Ihya'-'Ulu-
m i d d i n .

eC-, > « ~ I

Segala pujian bagi Allah, yang tidak mengkadarkan bagi kesudahan ke-
nuiliaanNYA arah dan benua. Dan tidak menjadikan bagi tempat penda-
kian tapak-kaki sangka-waham dan tempat lemparan panah segala paham
kepada penjagaan keagunganNYA, akan tempat lain. Akan teiapi, lA
membiarkan hati para penuntut pada padang Sahara kebesaranNYA. ber-
main-main keheran-heranan. Setiap kali hati para penuntut iiu bangkit
untuk mencapai tuntulannya, maka hati para penuntut itu dikembalikan
oleh kesucian keagunganNYA dengan paksaan. Dan apabila hati ilu her-
cita-cita berpaling, dengan perasaan putus asa, niscaya ia diserukan dari
k h i m a h k e e l o k a n ; s a b a r — sabar !Kemudian. dikatakan kepada
hat] itu: aturlah dalam kehinaan peribadatan kepada Allah dari engkau
itu. dengan berfikir. Karena jikalau engkau bcriafakkur tcniang keagung-
an ketuhanan. nLscaya tidaklah engkau meng-kadarkan bagiNYA akan
atu kadar. Dan jikalau engkau mencari di balik fikir itu pada sifat-sifai
engkau. akan sesuatu hal, maka lihatiah pada nikmat-nikmat Allah Ta'ala
dan kedermawanan-kedermawananNYA! Bagaimana dia itu beriring-iring-
an kepada engkau terlihatf Baharukanlah bagi setiap nikmat daripadanya
dengan sebulan dan syukurani Perhatikanlah dalam lautan takdir. bagai-

berlimpah-limpah kepada semesta alam. kebajikan dan kejahatan,
manfa at dan melarat, sukar dan mudah. menang dan rugi, tertampal dan
pecah. terlipat dan terbuka, iman dan.kufur, pengakuan dan inkaran
Maka jikalau engkau lewatkan pandangan tentang perbuatan. kepada pan-
dangan pada dzat. maka engkau berusaha akan kesulitan demi kesulitan.
Dan engkau menempuh dengan diri engkau melcwati batas kemampuan
manusia, dengan zalim dan kejam. Maka menjadi hcranlah akal tanpa
memperoleh pokok-pokok kecemerlangannya. Dan kcmbali mundur ke
belakang. karena darurat dan terpaksa.
Selawat kepada Muhammad penghulu anak Adam, walau pun ia tidak
menghitung kepenghuluannya itu kesombongan, sebagai selawat yang ber-
kekalan bagi kita pada halaman lapangan kiamat. sebagai senjata dan sim-
panan. Kepada keluarga dan para shahabatnya. yang masing-masing dari

- S U -
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mereka itu menjadi bulan pumama di langit Agama. Dan bagi golongan-
golongan kaum muslimin yang berdiri di depan. Dan anugerahkanlah ke-
sejahJeraan yang banyak!
Adapun kemudian, maka telah datanglah sunnah (1), bahwa bertafakkur
sesa’at itu lebih baik dari beribadah setahun. Dan banyaklah dorongan

dalam Kitah Allah Ta'ala kepada b^r-iadahbur (memahami dengan men-
dalam) dan mengambil i'tibar (ibarat), memperhatikan dan bertafakkur.
Tidaklah tersembunyi. bahwa fikir itu anak kunci segala nur (cahaya) dan
pokok penglihatan mata hati. Fikir itu jala segala ilmu pengetahuan. Dan
alat memburu segala ma'rifah dan paham.
Kebanyakan manusia itu mengctahui keutamaan dan martabat berfikir.
Akan tetapi. mereka tidak tabu hakikainya. buahnya. sumbernya, arah-
nya, tempat lalunya, tempat lepasnya, jalannyn dan caranya. la tidak
tabu, bagaimana bertafakkur. Pada apa bertafakkur. Kenapa bertafakkur.
Apakab yang dicari dengan tafakkur itu. Adakah tafakkur itu dimaksud-
kan karena dirinya atau karena buah (basil), yang diambil faedah dari-
padanya? Maka jikalau tafakkur itu karena buah hasilnya, maka apakab
buah i tu? Adakah dia lermasuk i lmu-pengetahuan atau termasuk hal-

keadaan atau termasuk keduanya semua.
Menyingkapkan .semua itu penting. Dan kami, pertama-iama akan menye-
butkan keutamaan tafakkur. Kemudian. hakikai dan buah tafakkur. KC'
mudian. tempat lalunya pikiran dan tempat Icpasnva pikiran, insya Allah
T a ' a l a .

K E U T A M A A N T A F F A K K U R

Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh dengan tafakkur dan tadahhur da¬
lam KilabNYA Yang Mulia pada tempat-tempal yang tidak lerhingga.
Dan lA memuji nrang-nrang yang bertafakkur. Allah Ta'ala berfirman:

(Al-ladzii-na yadz-kuruunal-laaha qiyaa-man wa qu-'uudan wa-'alaa junuu-
bihim wa yatafak-karuuna fii khal-qis-samaa-waali wal-ardli. rabba-naa
maa khalaq-ta haa-dzaa baa-thilan).
Artinya; "Orang-orang yang mengingati Allah, ketika berdiri dan duduk.

(1) Dirawikan Ibnu Hibbaji dari Abu Hurairah. dengan isnad dia'if.
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ketika berbaring dan mereka memikirkan (ber(afakkur) tentang kejadian
iangit dan bumi, sambil berkata: Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau
menjadikan ini dengan sia-sia". S. Ali 'Imran, ayat 191,
Ibnu Abbas r.a. berkata: "Bahwa suatu kaum bertafakkur tentang Allah
' A z z a w a J a l l a . L a l u N a b i s . a . w. b e r s a b d a ;

y

(Tafak-karuu fii khal-qil-Iaahi wa laa tafak-karuu fil-laahi, fa-in-nakum Ian
taq-duruu qadrahu).
Artinya; "Bertafakkurlah tentang makhluk Allah dan janganlah kamu ber¬
tafakkur tentang Allah. Sesungguhnya kamu tiada akan dapat mcngkadar-
kan akan kadar Allah” (1).
Dari Nabi s.a.w.. bahwa Nabi s.a.w. pada suatu hari pergi kcpada suatu
kaum. Dan mereka itu sedang bertafakkur. Maka Nabi s.a.w. bersabda:

✓

9

(Maa lakum laa tatakal-lamuuna?)
Artinya: "Mengapa kamu lidak berbicara?".
Mereka itu menjawab: "Kami bertafakkur tentang makhluk Allah 'Azza
w a J a l l a " .

Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Maka sepcrti demikianlah kamu berbuai. Bcr-
lafakkurlah tentang makhlukNYA dan jangan kamu bertafakkur tentang
DIA! Bahwa di tempal terbenam malahari ini ada bumi yang puiih.
Nurnya pulihnya. Dan putihnya nurnya, menurut pcrjalanan matahari
cmpatpuluh hari. Dengan dia diciptakan dari ciptaan Allah 'Azza wa
Jalla. Mereka tiada bcrbuat maksiat kcpada Allah, walau sekejap mata".
Mereka itu bertanya: "Wahai Rasulullah, maka di manakah seian dari
m e r e k a ? ” .

Nabi s.a.w. menjawab: "Mereka tidak lahu. Tclah dijadikan setan atau
b e l u m " .

Mereka bertanya lagi: "Dari anak Adam?".
Nabi s.a.w. menjawab: "Mereka tidak tahu. tclah dijadikan Adam atau
belum" (2).
Dari 'Atha' yang menerangkan: "Pada suatu hari. aku dan ‘Ubaid bin
'Umair berjalan ke tempat ‘Aisyah r.a. Maka 'Aisyah berkata-kata dengan
kami. Dan di antara kami dan dia ada hijab. 'Aisyah r.a. berkata: "Hai

(1) Dirawikan Abu Na’itn dengan isnad dla'if.
(2) Hadits ini termasuk hadits Abdullah bin Salam yang panjang.
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’Ubaid! Apakah yang mencegah engkau berkunjung kepada kami?”.
’Ubatd menjawab: ”Sabda Rasulullah s.a.w.:

(Zur ghib-ban taz-dad hubban).
Artinya: ’’Berkunjunglah jarang-jarang, niscaya bertambah kasih-sayang".
'Ubaid ibnu 'Umair tadi berkata: ’Terangkanlah kepada kami. sesuatu
yang menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah saw.’”.
’Atha’ meneruskan ceriteranya: "’Aisyah r.a. lalu menangis dan berkata:
"Setiap pekerjaannya adalah menakjubkan. Beliau datang kepadaku pada
malam giliran bagiku. Sehingga tersentuhlah kulitnya dengan kulitku. Kc-
mudian, beliau bersabda:

(Dzarii-nii -ata-’abbadu li-rabbii ’azza wa jalla).
Artinya: "Biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku ’Azza wa Jalla”.
Beliau lalu berdiri ke tempat air, mengambil wudlu’ daripadanya. Kemu-
dian. beliau berdiri mengerjakan shalal. Maka beliau menangis, sehingga
basahlah janggutnya. Kemudian beliau sujud, sehingga membasahkan bu-
mi. Kemudian beliau berbaring di atas lembungnya. Sehingga datanglah
Bilal, melakukan adzan untuk shalat Shubuh. Lalu Bilal bertanya: "Wahai
Rasulullah! Apakah yang membawa engkau kepada menangis? Pada hal
Allah telah mengampunkan bagi engkau. apa yang terdahulu dari dosa
engkau dan apa yang terkemudian”.
Nabi s.a.w. lalu menjawab:

y o

(Waihaka yaa bilaa-Iu wa maa yamna-’unii-an-ab-kiya wa qad-anza-lal-
laahu ta-’aalaa-’alayya fii haa-dzihil-lailati: "Inna fii khal-qis-samaa-waati
wal-ar-dli wakh-tilaa-fil-laili wan-nahaa-ri la-aa-yaatin li-ulil-albaabi).
Artinya: "Kasihan hai Bilal! Apakah yang mencegahku daripada aku me¬
nangis? Allah Ta^la telah menurunkan kepadaku pada malam ini; ”Se-
sungguhnya tentang kejadian langit dan bumi dan pergantian malam dan
siang, akan menjadi keterangan bagi orang-orang yang mengerti”. S. Ali
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’Imran, ayat 190.
Kemudian, Nabi s.a.w. menyambung:

(Wailun li man qara-ahaa wa lam yalafak-kar fii-haa).
Artinya: ’’Kasihan bagi orang yang membaca ayat ini dan tidak bcrtafak-
kur padanya” (1).
Maka ditanyakan kepada Al-Auza'i; "Apakah tujuan bertafakkur pada¬
nya?”.
Al-Auza’i menjawab: "Membacakannya dan menggunakan akal padanya”.
Dari Muhammad bin Wasi'. diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki dari
penduduk Basrah berkenderaan ke tempat Ummi Dzar, sesudah mening-
gal Abi Dzar. Laki-laki itu menanyakan Ummi Dzar tentang ibadah Abi
D z a r .

Maka menjawab Ummi Dzar: "Adalah harinya semuanya di sudut rumah
b e r t a f a k k u r ” .

Dari Al-Hasan Al-Bashari yang mengatakan: ’’Bertafakkur sesa’at lebih
baik dari berdiri semalam mengerjakan shalat”.
Dari Al-Fud!ail yang mengatakan; ’’Tafakkur itu kaca. yang memperlihat-
kan engkau akan kebaikan engkau dan kejahatan engkau”.
Ditanyakan kepada Ibrahim bin Adham: ’’Bahwa engkau melamakan ber-
fi k i r ” .

Ibrahim bin Adham menjawab: ’’Berfikir itu otak akal”.
Adalah Sufyan bin 'Uyainah kebanyakan berpepatah dengan ucapan se¬
orang penya'ir:

Apabila manusia,
mempunyai fikiran.
maka pada apa saja,
mempunyai pengajaran.

Dari Thawus yang mengatakan: ’’Para shahabat Isa a.s. (al-hawariyyun)
bertanya kepada Isa a.s.: ”Hai Ruhullah! Adakah di atas bumi hari ini
orang yang seperti engkau?”.
Isa a.s. menjawab: ’’Ada! Yaitu: orang yang tuturnya dzikir, diamnya fikir
dan pandangannya pengajaran. Maka orang itu adalah sepertiku”.
Al-Hasan Al-Bashari berkata: ’’Barangsiapa yang tidak ada perkataannya

(1) Diriwayatkan Abdul-malik bin Abi Sulaiman dari 'Atba'. Demiluan tersebut dalam
Sbahih Ibnu Hibban- demikian Al-Iraqi.
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itu mengandung hikmah, maka itu kata yang sia-sia. Barangsiapa yang
tidak ada diamnya itu tafakkur, maka itu lupa. Dan barangsiapa yang
tidak ada pandangannya itu pengajaran, maka itu main-main".
P a d a fi r m a n A l l a h Ta ’ a l a ;

(Sa-ash-rifu-'an-aayaa-tiyal-Iadziina yatakab-baruuna fil-ardli bi ghai-ril-
haqqi).
Artinya: ”Akan Aku belokkan dari keterangan-keteranganKu orang-orang
yang menyombongkan dirinya di muka bumi di luar kebenaran". S. Al-
A’raf, ayat 146. Allah berfirman itu, artinya: "Aku larang hati mereka
bertafakkur pada urusanKu”.
Dari Abi Sa’id al-Khudri. yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda:

(A'-thuu-a’-yunakum hadh-dha-haa minal-’ibaa-dati).
Artinya: "Berikanlah kepada matamu akan keberuntungannya dari iba-
d a h ” .

Para shahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah keberuntungannya
d a r i i b a d a h ? " .

Nabi s.a.w. menjawab:

(An-nadh-ru fil-mush-hafi wat-tafakkuru fii-hi wali’-tibaaru-’inda-'ajaa-
ibih i ) .

Artinya: "Memandang pada Mush-haf, bertafakkur padanya dan mengam-
bil ibarat pada yang ajaib-ajaib daripadanya” (1).
Dari seorang wanita yang bertempat tinggal di suaiu desa dekat Makkah.
bahwa wanita itu berkata: "Jikalau hati orang-orang yang taqwa dengan
fikirannya, menengok kepada apa yang tersimpan baginya dalam hijab
ghaib dari kebajikan akhirat, niscaya tidaklah jernih kehidupan bagi
mereka di dunia dan tidaklah tetap mata bagi mereka di dunia".
Adalah Lukman melamakan duduk sendirian. Lalu lewatlah bekas budak-

nya, seraya berkata: "Hai Lukman! Bahwa engkau terus-menerus duduk
sendirian. Maka jikalau engkau bersama manusia, niscaya adalah lebih

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-Ya dari Abi Sa’id Al-Khudri, dengan ianad die-'it.
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menjinakkan hati bagi engkau”.
Lukman lalu menjawab: ’’Bahwa lamanya sendirian iiu lebih memaham-
kan bagi berfikir. Dan lamanya berfikir itu menunjukkan kepada jalan
sorga”.
Wahab bin Munabbih berkaia: ’Tiadalah sekali-kali panjang pemikiran
seorang manusia, selain ia telah berilmu. Dan ttada sekali-kali berilmu se-
orang manusia, selain ia amalkan”.
’Umar bin Abdul-’aziz berkata: "Pemikiran mengenai nikmat-nikmat
Allah ’Azza wa Jalla adalah termasuk ibadah yang paling utama".
Abdullah bin Al-Mubarak pada suatu hari bertanya kepada Sahal bin Ali
dan dilihatnya diam bertafakkur: ”Di mana engkau sudah sampai?".
Sahal bin Ali menjawab; "Titian Shiratil-mustaqim".
Bisyr berkata: "Jikalau bertafakkurlah manusia mengenai kcbesaran
Allah, niscaya mereka tidak akan mengcrjakan maksiat kepada Allah
’ A z z a w a J a l l a ” .

Dari Ibnu ’Abbas, yang mengatakan: "Dua raka’at yang sederhana dalam
bertafakkur itu lebih baik daripada berdiri mengerjakan shalat satu ma-
lam. dengan tidak ada hati”.
Sewaktu Abu Syuraih berjalan kaki. tiba-tiba ia duduk. Lalu menuiup
kepala dengan pakaiannya. Dan beliau itu menangis. Maka ditanyakan
kepadanya: "Apakah yang menyebabkan maka engkau menangis?”.
Abu Syuraih menjawab: ”Aku bertafakkur pada hilangnya umurku. sedi-
kitnya, amaiku dan mendekatnya ajalku".
Abu Sulaiman berkata: ’’Biasakanlah matamu dengan menangis dan hati-
mu dengan bertafakkur!”.
Abu Sulaiman berkata:”Fikir mengenai dunia itu hijab dari akliirat. siksa-
an bagi yang mempunyai wilayah pemerintahan. Dan fikir mengenai akhi-
rat itu mengwariskan hikmah dan menghidupkan hati”.
Halim berkata: ”Dari pengajaran itu menambahkan ilmu. Dari dzikir iiu
m e n a m b a h k a n k a s i h . D a n d a r i l a f a k k u r i t u m e n a m b a h k a n t a k u t ” .

Ibnu Abbas berkata: "Tafakkur pada kebajikan itu membawa kepada me-
ngamalkannya. Dan menyesal atas kejahatan itu membawa kepada me-
ninggalkannya”.
Diriwayatkan. bahwa Allah Ta’ala berfirman pada sebahagian dari Kitab-
kitabNYA: ’’Bahwa Aku tidak akan menerima perkaiaan seiiap ahli hik¬
mah. Akan tetapi. Aku memandang kepada cita-citanya dan keinginan-
nya. Apabila ada cita-citanya dan keinginannya kepadaKU, niscaya Aku
jadikan diamnya itu tafakkur dan perkataannya itu pujian, walau pun ia
t i d a k b e r k a t a - k a t a ” .

Al-Hasan Al-Bashari berkata: ’’Bahwa orang-orang yang berakal itu se-
nantiasa membiasakan dengan dzikir atas fikir dan dengan fikir atas dzi¬
kir. Sehingga mereka iiu bertutur kata dengan hatinya. Lalu hati itu ber-
tutur kata dengan hikmah”.

781



Ishak bin Khalaf berkata; ’’Adalah Dawud Ath-Tha-i di atas sutuh (lo-

teng rumah yang biasa juga ditempati) pada malam berbulan terang. Lalu
ia bertafakkur mengenai kerajaan langit dan bumi. la memandang ke la-
ngit dan menangis. Sehingga ia jatuh dalam rumah tetangganya”.
Ishak bin Khalaf mene'ruskan ceriteranya: "Lain yang punya rumah itu
melompat dari tempat tidumya dengan telanjang dan di tangannya sebilah
pedang. Ia menyangka, bahwa orang yang jatuh itu pencuri. Maka tatkala
ia memandang kepada Dawud. lalu ia kembali dan meletakkan pedang,
seraya bertanya; "Siapakah yang mencampakkan engkau dari sutuh?".
Dawud Ath-Tha-i menjawab: "Aku tidak merasa dengan yang demikian".
Al-Junaid berkata: "Majlis yang paling mulia dan paling tinggi, ialah du-
duk serta berfikir pada lapangan (auhid, mengirup dengan angin ma'rifah,
minum dengan gelas kasih dari lautan sayang dan memandang dengan
baik sangka kepada Allah 'Azza wa Jalla”.
Kemudian. Al-Junaid menyambung: "Wahai dari majlis-majlis, alangkah
agungnya! Dan dari minuman, alangkah lazatnya! Amat baiklah bagi
orang yang mendapat rezeki dengan yang demikian!".
Asy-Syafi’i r.a. berkata: "Kamu mcminta lolonglah atas perkataan itu
dengan diam dan atas pemahaman yang mendalam itu dengan fikirl”.
Asy-Syafi’i berkata pula: "Sehatnya pemandangan pada semua urusan itu
kelepasan dari tipuan. Azam pada pendapat itu selamat dari pemborosan
dan penycsalan. Pengalaman dan fikiran itu menyingkapkan dari hati-hati
dancerdik. Musyawarah para ahli hikmah itu kctetapan pada diri dan ke-
kuatan pada mata hati. Maka berfikirlah sebelum berazam! Bertadabbur-
lah (memahami dengan secara mendalam) sebelum engkau menyerang!
Bermusyawarahlah sebelum tampil ke depanl".
Berkata Asy-Syafi’i pula: "Keutamaan itu empai:
Yang pertama: hikmah. Dan kekuatannya itu fikir.
Yang kedua: memelihara diri (al-'iffah). Dan kekuatannya itu pada mena-
lan nafsu-syahwat.
Yang ketiga: kekuatan. Dan kekuatannya itu pada menahan marah.
Yang keempat: adil. Dan kekuatannya itu, pada kelurusan kekuatan diri.
Inilah ucapan-ucapan para ulama teniang berfikir. Dan tiada seorang pun
dari mereka, yang menyebutkan hakikat dan penjelasan tempat lalunya
b e r fi k i r i t u .

PENJELASAN: hakikat fikir don buahnyo.

Ketahuilah kiranya, bahwa makna fikir ialah: menghadlirkan dua ma’rifah
dalam hati. untuk berbuah daripadanya ma'rifah ketiga.

Contohnya: bahwa orang'yang cenderung kepada yang segera (dunia) dan
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mengutamakan hidup dunia dan ia menghendaki mengetahui, bahwa akhi-
rat itu tebih utama dengan diulamakan daripada dunia. Maka baginya dua
jalan:
Salah satu dari dua jalan (ersebut, ialah: bahwa ia mendengar dari orang
lain, bahwa akhirat itu lebih utama diutamakan daripada dunia. Lalu ia
mengikuti dan membenarkan yang demikian, tanpa melihat lebih menda-
1am, dengan hakikat persoalan. Maka ia ccndemng dengan amalnya kepa-
da mengutamakan akhirat, karena berpegang kepada perkataan orang itu
s e m a t a - m a t a .

Ini dinamakan taqlid (menuruti tanpa alasan). Dan tidak dinamakan: ma‘-
rifah.
Jalan yang kedua, ialah: bahwa ia mengetahui, bahwa yang lebih kekal itu
yang lebih utama dengan diutamakan. Kemudian, ia mengetahui, bahwa
akhirat itu yang lebih kekal. Maka berhasillah baginya dari dua ma'rifah
ini, ma'rifah ketiga. Yaitu: bahwa akhirat itu lebih utama dengan diutama¬
kan. Dan tidak mungkin men-tahkik-kan ma'rifah, bahwa akhirat itu lebih
utama dengan diutamakan, selain dengan dua ma’rifah yang dahulu itu,
Maka menghadlirkan dua ma'rifah yang dahulu itu dalam hati. uniuk sam-
pai kepada ma'rifah ketiga. dinamakan: tafakkur, i'tihar. tadzakkur Imeng-
ingati), nadhar (memperhatikan). meneliiikan dan ladahbur.
Adapun tadabbur. mcncliti dan tafakkur. maka itu adalah kata-kata yang
mempunyai satu makna. Tidak dibawahnya makna-makna yang berlainan.
Adapun nama tadzakkur, i’libar dan nadhar. maka maknanya beriain-lain-
an. walau pun asal yang dinamakan itu satu. Sebagaimana nama sharini,
muhannad dan saif itu dikemukakan alas satu benda. Akan teiapi dengan
ibarat yang berlainan. Maka .sharim itu menunjukkan kepada: pedang,
dari segi dia itu pemotong. Muhannad diiunjukkan kepadanya. dari segi
dihubungkannya kepada tempat asalnya (yaitu: India) (I). Dan saif me¬
nunjukkan dengan dalil mutlak, tanpa diperkenalk.in dengan tamhahan-
tambahan tersebut (2).

Maka seperti demikian juga i'tihar. yang berarti kepada menghadlirkan
dua ma’rifah. dari segi bahwa dilalui dari dua ma'rifah itu kepada: ma'ri¬
fah ketiga. Walau pun melalui itu tidak terjadi. Dan tidak mungkin, selain
dengan berdiri di atas dua ma'rifah itu. Maka berjalanlah kepadanya
nama: tadzakkur, bukan nama: i'tibar.

Adapun nadhar dan tafakkur maka Jatuh ke atasnya dari segi bahwa pada-
nya mencarikan ma'rifah ketiga. Maka siapa yang tidak mencari ma'rifah
ketiga. niscaya ia tidak dinamakan; orang yang menggunakan nadhar.
Setiap orang yang bertafakkur itu adalah orang het-tadzakkur. Dan tidak-
lah setiap orang her-tadzakkur itu b^t-tafakkur. Faedah bertadzakkur (me-

(1) Mubannad, erti menurut bahasa: di-lndia-kan. Karena pedang Arab itu -kaianya- ber-
asal dari India dahulu dalam sejarahnya.

(2) Karena aiti saif itu pedang. Ump: saifuddin, arlinya: pedang agama.
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ngingati), iaiah: mengulang-ulangi ma'rifah kepada hati, supaya meresap
dan tidak terhapus dari hati. Dan faedah tafakkur, iaiah: memperbanyak
ilmu dan menarikkan ma’rifah, yang belum diperoleh.
Maka itutah perbedaan di antara tadzakkur dan tafakkur.

Na’rifah-na’rifah itu apabila berhimpun dalam hati dan bercampur-aduk di
atas ketertiban yang khusus, ntscaya membuahkan: ma’rifah yang lain.
Maka ma’rifah itu natijah dari ma’rifah. Maka apabila telah berhasi! ma’¬
rifah yang lain dan bercampur-aduk serta ma’rifah yang Iain itu, niscaya
berhasillah dari yang demikian itu natijah yang lain.
Begitulah kiranya berkepanjangan natijah, berkepanjangan ilmu-pengeta-
huan dan berkepanjangan fikir, sampai tiada berkesudahan.
Sesungguhnya tersumbat jalan bertambahnya ma’rifah itu dengan mati
atau dengan halangan-halangan lain. Ini adalah bagi orang yang mampu
kepada mencari buah ilmu-pengetahuan dan memperoleh petunjuk kepada
jalan tafakkur.
Adapun kebanyakan manusia, maka mereka terhalang daripada menam-
bahkan ilmu, karena ketiadaan modal. Yaitu; nia'rifah-ma'rifah, yang de¬
ngan ma'rifah-ma'rifah tersebut, berbuahlah ilmu. Seperti orang yang ti¬
ada mempunyai barang jualan, maka ia tidak mampu memperoleh laba.
Kadang-kadang ia memiliki barang jualan. Akan tetapi, ia tidak pandai
berjualan. Maka ia tidak berlaba sesuatu pun.
Maka seperti demikian juga, kadang-kadang ada baginya ma’rifah, yang
menjadi modal ilmu-pengetahuan. Akan tetapi, ia tidak pandai memakai-
kannya, menyusunnya dan mengadakan petcampuran yang membawa
kepada natijah padanya.
Mengetahui jalan pemakaian dan memperoleh hasil, sekali adalah dengan
nur ilahi dalam hati, yang diperoleh dengan fiihrah (asal kejadian manu¬
sia), sebagaimana ada bagi nabi-nabi a.s. semuanya. Dan yang demikian
itu sukar sekali. Kadang-kadang ada dengan mempelajari dan dengan
membiasakan dfri. Dan itu yang lebih banyak.
Kemudian. orang yang bertafakkur itu kadang-kadang datang kepadanya
ma’rifah-ma’rifah ini. Dan berhasil baginya buah. Dan dia tidak menge¬
tahui cara keberhasilannya. Dan ia tidak mampu meng-ibarat-kan dari-
padanya. karena kurang kebiasaannya bagi usaha men-ibarat-kan pada
mendatangkan pikiran. Berapa banyak manusia yang mengetahui. bahwa
akhirat itu lebih utama diutamakan scbagai ilmu hakiki. Dan jikalau di-

tanyakan sebab ma’-rifahnya, niscaya ia tidak sanggup mengemukakannya
dan meng-ibarat-kannya, serta dia itu tidak berhasil ma’rifahnya, selain
dari dua ma’rifah yang terdahulu. Yakni; bahwa yang lebih kekal itu lebih
utama dengan diutamakan. Dan akhirat itu lebih kekal dari dunia. Maka
berhasillah baginya: ma'rifah keiiga. Yaitu: bahwa akhirat itu lebih utama
dengan diutamakan. Maka kembalilah hasil hakikat tafakkur kepada
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menghadlirkan dua ma’rifah, untuk sampai dengan dua ma’rifah tersebut
kepada ma'rifah ketiga.
Adapun buah pikiran, iaiah: ilmu pengetahuan, hal-keadaan dan amal-
perbuatan. Akan tetapi hasilnya yang khusus, iaiah: ilmu, tidak lain.
Ya. apabila berhasillah ilmu dalam hati, niscaya berobahlah keadaan hati.
Dan apabila keadaan hati sudah berobah, niscaya berobahlah amal-per-
buatan anggota-anggota badan. Maka amal-perbuatan itu mengikuti hal-
keadaan. Hal-keadaan itu mengikuti ilmu. Dan ilmu itu mengikuti fikir.
Jadi, fikir itu adalah pokok dan kunci bagi semua kebajikan. Dan inilah
yang tersingkap bagi anda, dari keutamaan tafakkur. Dan itu lebih baik
dari dzikir dan tadzakkur. Karena fikir itu ingatan (dzikir) dan tambahan.
Dan dzikir hati adalah lebih baik dari amal-perbuatan anggota-anggota
badan. Bahkan mulianya amai. karena padanya ada dzikir.
Jadi, tafakkur itu lebih utama dari sejumlah amal-perbuatan. Dan karena
ituiah dikatakan: ’’Tafakkur sesa’at lebih baik dari ibadah selahun". Maka

dikatakan: tafakkurlah yang memindahkan dari yang tidak disukai kepada
amal-perbuatan yang disukai. Dan dari kegcmaran dan kerakusan. kepada
zuhud dan qana’ah. Dan dikatakan, bahwa tafakkurlah yang mendatang-
kan musyahadah (penyaksian) dan takwa. Karena ituiah. Allah Ta’ala
b e r fi r m a n :

ui L A-

(La-’alla-hum yatta-quuna au yuhdi-tsu lahum dzikran).
Artinya; "Semoga mcreka menjaga dirinya dari kejahatan atau supaya ia
menimbulkan pengertian (peringatan) kepada mereka". S. Tha Ha, ayat
113.

Kalau anda bermaksud memahami cara berobahnya keadaan dengan ber-
fikir, maka contohnya. iaiah apa yang telah kami sebutkan dari urusan
akhirat. Bahwa berfikir padanya itu memberi-tahukan kepada kila. bahwa
akhirat itu lebih utama dengan diutamakan. Maka apabila ma’rifah ini
telah mcresap. dengan keyakinan dalam hati kita. niscaya berobahlah hati
kepada kegemaran pada akhirat dan zuhud pada diinia.
Inilah yang kami maksudkan dengan hal-keadaan. apabila adalah lial-ke-
adaan hati sebelum ma'rifah ini, mencintai dunia dan cenderiing kepada-
nya. Lari dari akhirat dan kurang keinginan pada akhirat.
Dengan ma’rifah ini berobahlah hal-keadaan hati. Dan bcrgaiiii kehendak
dan keinginannya. Kemudian, perobahan kehendak itu. membuahkan
amal-perbuatan anggota badan pada segala yang dieampakkan dari dunia.
Dan menghadap kepada amal-perbuatan akhirat.
Maka di sini ada lima darajai:
Periama: tadzakkur. Yaitu; menghadlirkan dua ma’rifah dalam hati.
Kedua: tafakkur. Yaitu: mencari ma’rifah yang diniaksudkan dari dua
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m a ’ r i f a h i t u .

Ketiga: berhasilnya ma’rifah yang dicari dan bersinarlah hati dengan dia.
Keempat: berobahnya keadaan hati, dari yang sudah ada, disebabkan
hasilnya nur ma’rifah.
Kelima: layanannya anggota-anggota badan bagi hati, menurut apa yang
seiaiu membaru bagi hati dari hal-keadaan. Maka sebagaimana batu yang
dipukuf atas besi, lalu keluar api daripadanya, yang bercahaya tempat ter-
sebut dengan keadaan itu, lalu mata dapat melihat, sesudah tadinya tidak
dapat melihat sesuatu dan tergeraklah anggota-anggota badan untuk be-
kerja. maka seperti demikianlah yang menyalakan nur ma’rifah, yaitu:
fikir. Maka fikir itu mengumpulkan antara dua ma’rifah, sebagaimana ia
mengumpulkan antara batu dan besi. la susun di antara keduanya dengan
penyusunan khusus. Sebagaimana ia memukul batu atas besi dengan pu-
kulan khusus. Maka membangkitlah nur ma’rifah, sebagaimana membang-
kitnya api dari besi. Dan berobahlah hati dengan sebab nur ini, sehingga
ia cenderung kepada apa. yang ia tidak cendemng kepadanya tadinya.
Sebagaimana berobahnya penglihatan dengan cahaya api, lalu ia melihat
apa yang tadinya tidak dilihatnya. Kemudian tergeraklah anggota-anggota
badan untuk bekerja. menurut yang dikehendaki oleh keadaan hati. se¬
bagaimana bergeraknya orang yang lemah dari bekerja, disebabkan kege-
lapan, bagi bekerja. ketika dirasakan oleh penglihatan, apa yang tadinya
tidak dilihatnya.
Jadi. buah (hasil) fikir itu, ialah: ilmu-pengetahuan dan hal-keadaan. Ilmu
pengelahuan itu tiada berkesudahan. Dan hal-keadaan yang Cergambar
bahwa ia berbulak-balik alas hati itu tidak mungkin menghinggakannya.
Dan karena inilah. jikalau seorang murid berkehendak menghinggakan
berbagai macam pikiran dan jalan-jalannya pikiran dan pada apa. ia ber-
tafakkur, niscaya ia tidak akan mampu. Karena jalan-jalannya pikiran itu
tidak terhingga. Dan hasil-hasilnya tidak berkesudahan. ;
Ya. kita bersungguh-sungguh pada menghinggakan jalan-jalannya pikiran.
dengan dikaitkan kepada kepentingan pengetahuan-pengetahuan keagama-
an dan dengan dikaitkan kepada hal-keadaan yang dia itu maqam orang-
orang yang menempuh jalan kepada Allah (as-salikin). Dan adalah yang
demikian itu hinggaan yang tidak terperinci. Maka penguraian yang demi-
kian itu mengajak kepada penguraian ilmu-ilmu seluruhnya. Dan jumlah
kitab-kitab ini adalah seperti penguraian bagi sebahagiannya. Bahwa ki-
tab-kitab itu melengkapi kepada ilmu-ilmu. Dan ilmu-ilmu itu diperoleh
dari pikiran-pikiran khusus. Maka marilah kami isyaratkan kepada hing¬
gaan segala yang terkumpul padanya. Supaya berhasiliah diketahui atas

jalan-jalannya pikiran.
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PENJELASAN: jalan-jalannya pikiran

Ketahuilah kiranya, bahwa pikiran itu kadang-kadang berlaku pada per-
soalan yang menyangkut dengan agama. Dan kadang-kadang berlaku pada
yang menyangkut dengan bukan agama. Dan maksud kami, ialah; yang
menyangkut dengan agama. Maka marilah kami linggalkan bahagian yang
a k h i r i t u .

Kami kehendaki dengan agama, ialah; mu'amalah yang berlaku di antara
hamba dan Tuhan Yang Mahafinggi. Maka semua pikiran hamba itu, ada-
kalanya menyangkut dengan hamba, sifat-sifatnya dan hal-keadaannya.
Dan adakaianya menyangkut dengan Tuhan Yang Disembah; dengan
sifat-sifatNya dan aFalNya. Tidak mungkin bahwa keluar dari dua bahagi¬
a n i n i .

Dan yang menyangkut dengan hamba. adakaianya bahwa ada yang demi-
kian itu pemandangan pada apa yang disukai pada sisi Tuhan Yang Ma-
hatinggi atau pada yang tidak disukai. Dan tidak berhajat kepada pikiran.
pada yang bukan dua bahagian ini.
Dan yang menyangkut dengan Tuhan Yang Mahatinggi. addkalanya bah¬
wa yang demikian itu pandangan pada ZatNya, sifat-sifatNya dan nama-
namaNya yang Mahabaik (AI-Asma-ul-Husna). Dan ada katanya yang
demikian itu pada af-’a!Nya. milikNya, kerajaanNya dan semua yang di
langit dan di bumi dan yang di antara keduanya.
Dan tersingkaplah bagi anda akan penghinggaan pikiran pada bahagian-
bahagian ini dengan contoh. Yaitu: bahwa hal-keadaan orang-orang yang
berjalan kepada Allah Ta’ala dan orang-orang yang rindu menjumpaiNya
itu menyerupai dengan hal-keadaan orang-orang yang asyik dengan kerin-
duan. Maka marilah kami ambi! seorang yang asyik yang membabi-buta
akan contoh kami. Maka kami mengatakan: bahwa orang yang asyik. yang
tenggelam cita-citanya dengan keasyikannya itu. tidaklah melampaui pi-
kirannya daripada bahwa menyangkut dengan yang di-asyikan-nya atau
menyangkut dengan dirinya. Maka jikaiau ia bertafakkur pada yang di-
asyikannya. maka adakaianya bahwa ia bertafakkur pada kecantikannya
dan bagus bentuknya pada dirinya, untuk ia bersenang-senang dengan
berpikir padanya dan dengan menyaksikannya. Dan adakaianya ia berta¬
fakkur pada perbuatan-perbuatannya yang lemah-lembut, yang bagus,
yang menunjukkan kepada akhlaknya dan sifat-sifatnya. Supaya adalah
yang demikian itu menggandakan bagi dirinya dan menguatkan bagi kc-
cintaannya. Dan kalau ia bertafakkur pada dirinya, maka adalah pikir-
annya itu pada sifat-sifatnya yang menjaluhkan dia dari mata kekasihnya.
Sehingga ia merasa senang dengan yang demikian. Atau pada sifat-sifat
yang mendekatkannya dan mencintakannya kepadanya. sehingga ia ber-
sifat dengan sifat-sifat itu.
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Maka jikalau ia beriafakkur pada sesuaUi di luar dari bagian-bagian ini.
maka yang demikian itu di luar dari batas keasyikan. Dan itu suatu keku-
rangan padanya. Karcna keasyikan yang sempurna. lagi lengkap itu me-
nenggelamkan si yang asyik dan menyempurnakan hati. Sehingga tidak
meninggalkan padanya tempat yang luas bagi yang lain. Maka orang yang
mencintai Allah Ta'ala sayogialah bahwa ada seperti yang demikian. Maka
tidaklah melampaui pandangannya dan lafakkurnya dari yang dicintainya.
Dan manakala adalah tafakkurnya tcrbatas pada bagian-bagian yang
empat ini. niscaya tidaklah ia sekali-kali keluar dari yang dikehendaki oleh
k e c i n t a a n .

Maka marilah kami mulai dengan hagian periama. Yaitu: tafakkurnya
pada-sifat-sifat dirinya dan perbuatan-perbuatan dirinya. Supaya dapat di-
bedakan yang dicintai daripadanya dari yang tidak disukai. Maka pikiran
ini. ialah; yang menyangkut dengan ilmii mu'amalah. yang dimaksudkan
dengan Kitab ini.
Ada pun bahagian yang akhir. maka menyangkut dengan ilmu mukasya-
fah.
Kcmudian. masing-masing dari yang tidak disukai pada ,sisi Allah atau
yang disukai itu lerbagi kepada zahiriyah. seperti amalan tha'at dan per-
buatan maksiat. Dan kepada batiniyah, seperti sifat-sifat yang melepaskan
dan yang membinasakan, yang tempatnya itu hati, Dan telah kami sebut-
kan penguraiannya pada Rubu' Yang Membinasakan dan Yang Melepas¬
k a n .

Tha’at dati maksiat itu terbagi kepada: yang menyangkut dengan anggota
badan yang tujuh dan kepada yang dihubungkan kepada seluruh badan.
Seperti lari dari barisan perang. durhaka kepada ibu-bapa dan tinggal
pada tempat yang haram. Dan wajiblah pada masing-masing dari yang
tidak disukai itu, bertafakkur pada liga perkara:
Periama: tafakkur. bahwa adakah yang tidak disukai itu, tidak disukai
pada sisi Allah atau tidak? Kerap-kali sesuatu yang tidak terang keadaan-
nya itu tidak disukai, akan tetapi dapat diketahui dengan penelitian yang
h a l u s .

Kedua: tafakkur. bahwa yang tidak disukai itu. jikalau benar dia itu tidak
disukai, maka apakah jalan menjaga daripadanya?
Keliga: bahwa yang tidak disukai ini, adakah dia itu bersifat sekarang de¬
ngan yang demikian. maka ditinggalkannya. Atau ia akan mendatangi
padanya pada masa mendatang. Maka ia akan menjaga diri daripadanya.
Atau telah dikerjakannya pada hal-keadaan yang lampau, lalu ia berhajat
kepada mengerjakannya kembalt.
.Seperti demikian juga. setiap sesuatu dari yang disukai, terbagi kepada
bagian-bagian ini. Maka apabila dikumpulkan bagian-bagian ini. niscaya
bertambahlah jalan-jalannya pikiran pada bagian-bagian ini kepada sera-

Dan hamba itu terdorong kepada pikiran, adakalanya pada semua! U S .
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bagian-bagian tcrsebut aiau pada yang terbanyak daripadanya. Dan uraian
dari masing-masing bagian-bagian ini akan panjang. Akan tetapi. terbalas-
lah bagian ini pada empai macam. yaitu: tha'at, maksiat, sifal-sifai yang
membinasakan dan sifar-sifat yang mclepaskan. Maka marilah kami sebut-
kan pada masing-masing macam tersebut. akan contoh, umuk dibandingkan
dengan conioh tersebui oleh murid akan lain-lainnya. Dan terbukalah
baginya pintu pikir dan mduaslah kepadanya jalan pikir ilu.
Macam pertama: perbualan-perbuatan maksiat. Sayogialah insan itu me-
meriksa pada pagi setiap hari. akan semua anggoia badannya yang lujuh.
dengan terurai. Kemudian badannya dengan lidak terperinci. Adakah dia
pada waktu sekarang mengerjakan maksiat. maka akan ditinggalkannya?
Ataii telah dikerjakannya kemaren. maka akan dihadapinya perbuatan
maksiat itu dengan ditinggalkan dan penyesalan. Atau dia akan mengerja¬
kan perbuatan maksiat itu pada siang-harinya. Maka ia bersedia untiik
menjaga diri dan menjauhkan diri daripadanya.
Maka ia memperhatikan tentang lidah dan ia mengatakan: bahwa lidah itu
mengerjakan umpatan, dusta, membersihkan diri. mengejek orang lain,
berbuat ria. berscnda-giirau dan terjun mengerjakan pada yang tidak pe
ting. Dan lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan yang lidak disukai.
Maka perlama-tama. ia menetapkan pada dirinya. bahwa dirinya itu lidak
disukai pada sisi Allah Ta'ala. Ia benafakkur pada dalil-dalil Al-Our-
dan Sunnah alas sangatnya azab pada yang demikian.
Kemudian, in benafakkur pada hai-keadaannya, bahwa bagaimana ia me¬
ngerjakan perbualan maksiat itu. tanpa disadarinya. Kemudian. ia berta-
fakkur bahwa bagaimana ia menjaga diri dari yang demikian. Dan in tahu.
bahwa tidak sempurna baginya yang demikian. selain dengan uzlah (me-
ngasingkan diri) dan berkendirian. Atau dengan tidak duduk-diiduk. se¬
lain dengan orang baik-baik (orang shalih). yang taqwa. yang akan me-
nantangnya. manakala ia herbicara dengan yang tidak disukai olch Allah.
Kalau tidak demikian, maka ia meletakkan batu pada muliitnya. apabila ia
duduk-duduk dengan orang lain. Sehingga adalah yang demikian ilu mcm-
peringatkannya,
Maka begitulah adanya pikiran tentang daya-upaya menjaga diri.
la benafakkur pada pendengarannya. bahwa ia mencurahkan pendengar-
annya kepada umpatan, dusta. kata yang tidak berfaedah, kepada main-
main dan hid'ah. Bahwa yang demikian itu. sesungguhnya didengarnya
dari si Zaid dan 'Amr. Bahwa sayogialah ia menjaga diri dari yang demi¬
kian. dengan beruzlah atau dengan melarang dari yang munkar.
Manakala telah ada yang demikian, maka ia benafakkur tentang perut-
nya. bahwa ia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala tentang perut ilu. de¬
ngan makan dan minum. Adakalanya dengan banyaknya makan dari yang
halal. Maka yang demikian itu makruh pada sisi Allah dan menguatkan
nafsu-syahwat. yang menjadi senjata selan musuh Allah. Adakalanya

n -

a n
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dengan yang haram atau karena syubhat. Maka ia perhalikan. dari mana-
kah makanannya, pakaiannya, tempat-tinggalnya, usahanya dan apa
hanya. Dan ia bertafakkur pada jalan yang halal dan tempat-iempat
suknya. Kemudian, ia bertafakkur pada jalan daya-upaya pada berusaha
dan menjaga dari yang haram. Dan menetapkan atas dirinya, bahwa iba-
dah seturuhnya itu lenyap serta memakan yang haram. Dan bahwa me-
makan yang halal adalah sendi ibadah seluruhnya. Dan Allah Ta’ala tidak
akan menerima shalat hamba, yang pada harga kainnya ada dirham ha-

sebagaimana dibentangkan oleh hadits dengan yang demikian (1).

u s a -

t n a -

r a m .

Maka begilulah ia bertafakkur pada semua anggota badannya. Maka pada
kadar ini mcncukupilah daripada diadakan penyelidikan. Manakala telah
berhasil dengan lafakkur itu, akan hakikat ma’rifah dengan hal-keadaan
ini. niscaya ia berbuat dengan al-muraqabah sepanjang hari. Sehingga ia
dapat menjaga anggota-anggota badannya dari yang demikian.
Adapun macam yang kedua, yaitu: amalan tha’at. Maka pertama-tama ia
meiihat pada ibadah fardlu yang diwajibkan kepadanya. bagaimana ia me-
laksanakannya. Bagaimana ia menjaganya dari kekurangan dan ketele-
doran. Atau bagaimana ia menampalkan kekurangannya dengan memba-
nyakkan ibadah-ibadah sunat. Kemudian ia kembali kepada anggota ba-
dan. anggota demi anggota. Lain ia bertafakkur pada perbualan-perbuatan
yang menyangkui dengan dia, dari apa yang disukai oleh Allah Ta'ala.
Lain ia mengatakan umpamanya; "Bahwa mata diciptakan untuk meman-
dang pada kerajaan langit dan bumi, sebagai pcngajaran. Dan supaya di-
pakai pada tha'ai kepada Allah Ta’ala. Dan mata itu memandang pada
Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Dan aku sanggup pada menyi-
bukkan mata dengan membaea AI-Qur-an dan Sunnah. Maka mengapa
lidak aku memperbuatnya? Aku sanggup meiihat kepada si Anu yang
tha’at, dengan mata penghormatan. Maka aku masukkan kegembiraan
kepada halinya. Dan aku meiihat kepada si Anu yang fasik, dengan mata
penghinaan. Maka aku ccgah dia dengan yang demikian dari kemaksiat-
annya. Maka mengapa aku tidak memperbuatnya?".
Dan soperti demikian juga, ia mengatakan pada pendengarannya: "Bahwa
aku sanggup mendengar perkataan yang sungguh-sungguh atau mendengar
hikmat dan ilmii atau mendengar bacaan Al-Our-an dan dzikir. Maka me-
ngapakah aku mengosongkannya dan Allah menganugerahkan nikmat
kepadakii dengan yang demikian? Dan Allah menyimpankannya padaku
untuk aku inensyukuriNya? Maka mengapa aku kufur kepada nikmat
Allah padanya dengan menyia-nyiakan atau mengo.songkannya?”.
Scperti demikian juga, ia bertafakkur pada lidah dan ia mengatakan:

(t) Hadits bahwa Allah tidak menerima shalat hamba yang pada harga kainnya ada dirham
dirawikan Ahmad dari Ibnu -Umar, dengan sanad. yang ada padanya orangh a r a m .

yang itdak dikenal.
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"Bahwa aku sanggup mendckalkan diri kepada Allah Ta’ala dcngan mc-
ngajar. memberi pcngajaran dan bcrbuat kasih-sayang kepada hati orang-
orang shalih dan dcngan menanyakan hal-ihwal orang-orang miskin dan
memasukkan kegcmbiraan kepada hati si Zaid yang shalih dan si 'Amr
yang ’alim. dcngan kalimat yang baik. Dan setiap kalimai yang baik itu
s e d e k a h " .

Seperti yang demikian juga. ia bcriafakkur pada harlanya. maka ia me-
ngatakan: "Bahwa aku sanggup bersedekah dcngan harta anu. Bahwa aku
tidak memerlukan kepadanya. Dan manakala aku memcriukan kepada-
nya. niscaya Allah Ta'ala mcnganugerahkan aku negeri yang scpcni
demikian. Dan jikalau aku memerlukan sekarang. maka aku lebih me¬
merlukan kepada pahala dcngan mengutamakan harta itu kepada orang
lain, daripada harta itu untuk aku sendiri".
Begitulah ia memcriksa dari semua anggota badannya. scluruh badan dan
hartanya. Bahkan dari binatang tcrnaknya. hamba-sahayanya dan anak-
anaknya. Bahwa setiap yang demikian itu adalah alat-alat dan sebab-sebab
baginya. Dan ia sanggup mentha’ati Allah Ta'ala dcngan yang demikian.
Maka ia mengambil pemahaman dengan pikiran yang halus. akan segala
cara tha’at yang miingkin dan dengan bcrtafakkiir pada apa, yang meng-
gemarkannya pada bersegera kepada cha’at itu. Dan ia bertafakkur pada
ke-ikhlasan niat padanya. Dan ia mencari baginya tempat-tempat sang-
kaan berhak. sehingga bersihlah dengan yang demikian itu amalnya.
Dan bandingkanlah atas ini. akan amalan-amalan tha'at yang lain!
Adapun macani yang ketiga: maka yailu sifat-sifat yang membinasakan.
yang lempatnya itu hali. Maka diketahuinya akan sifat-sifat yang mem¬
binasakan itu. dari yang telah kami sebutkan pada Rubii' Yang Memhi-
nasakan. Yaitu: berkuasanya nafsu-syahwal. marah. kikir. lekabur. 'ujub.
ria, dengki, jahat sangka. lalai. terperdaya dan Iain-lain dari yang demi¬
k i a n i t u .

la menghilangkan dari haiinya akon sifat-sifat ini. Kalau ia menyangka.
bahwa hatinya suci dari sifat-sifat (ersebut. maka ia bertafakkur lemang
bagaimana mengujinya dan mcncari kesaksian dengan tanda-tanda pada¬
nya. Bahwa diri itu selalu menjanjikan dengan kebajikan dan dirinya dan
ia menyalahinya.
Maka apabila ia mendakwakan tawadlu (merendahkan diri) dan lerlepas
dari tekabur, maka sayogialah bahwa ia mencobanya, dengan membawa
berkas kayu api di pasar, sebagaimana orang-orang dahulu mencobakan
dirinya dengan yang demikian.
Apabila diri itu mendakwakan tidak lekas marah, niscaya ia datang kepa¬
da marah yang diperolehnya dari orang lain. Kemudian, ia mencobanya
pada menahan kemarahan itu.

"'Dan seperti demikian juga pada sifat-sifat yang lain.
Ini adalah tafakkur mengenai: adakah ia bersifat dengan sifat yang tidak
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disukai atau tidak? Dan bagi yang demikian itu ada tanda-tanda yang te-
lah kami sebutkan pada Ruhu’ Yang Membinasakan. Maka apabila ada
(anda yang menunjukkan atas adanya, niscaya ia bertafakkur tentang
sebab-sebab yang memburukkan sifat-sifat itu padanya. Dan ia menerang-
kan bahwa asal kejadiannya, iaiah dari kebodohan. kelalaian dan kcji ba-
tiniyahnya. Sebagaimana ia melihat pada dirinya sifat 'ujub (mengherani
diri) dengan amal, lalu ia bertafakkur dan mengatakan; ’’Bahwa amalku
dengan badanku dan anggota tubuhku. dengan kesanggupanku dan kehen-
dakku. Dan seiiap yang demikian itu tidaklah daripadaku dan tidak ke-
padaku. Sesungguhnya itu adalah dari ciptaan Allah dan kurniaNya ke-
padaku. Maka DIAlah yang menjadikan aku, menjadikan anggota badan¬
ku dan menjadikan kemampuan dan kehendakku. DIAlah yang mengge-
rakkan anggota-anggota tubuhku dengan QudrahNYA. Dan seperti de¬
mikian juga kemampuanku dan kehendakku. Maka bagaimanakah aku
merasa 'ujub dengan amatku atau dengan diriku? Dan aku tidak berdiri
bagi diriku dengan diriku”.
Maka apabila ia merasa pada dirinya dengan tekabur. niscaya ia menetap-
kan atas dirinya. apa yang padanya kedunguan. Dan ia mengatakan kepa-
da dirinya; "Mengapa engkau melihat diri engkau lebih besar? Dan yang
besar itu, iaiah orang yang besar di sisr Allah”.
Yang demikian itu tersingkap sesudah mati. Berapa banyak kafir pada
masa sekarang. yang mati sebagai orang yang mendckatkan diri kepada
Allah, dengan tercabutnya dari ke-kafir-an? Berapa banyak orang yang
Islam, yang mati dengan kedurhakaan, dengan berobah keadaannya keti-
ka mati, dengan buruk kesudahan (su-ul-khalimah). Apabila ia menge-
tahui, bahwa tekabur itu membinasakan dan bahwa asalnya itu dungu,
maka ia bertafakkur pada mengobati menghilangkan yang demikian, de¬
ngan ia berbuat dengan perbuatan orang-orang yang merendahkan diri
(al-mutawadli-'in).
Apabila ia mendapati padanya akan keinginan kepada makanan dan kera-
kusannya. niscaya ia bertafakkur. bahwa itu adalah sifat binatang. Jikalau
ada pada nafsu keinginan kepada makanan dan bersetubuh itu kesempur-
naan, niscaya adalah yang demikian itu dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat
malaikat. seperti; ilmu dan qudrah. Dan tatkala binatang yang bersifat
dengan yang demikian dan manakala sifat rakus lebih keras padanya,
niscaya adalah dia lebih menyerupai dengan binatang. Dan adalah lebih
jauh dari pafa malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala (al-muqarrabin).
Seperti demikian juga ia menetapkan atas dirinya pada sifat ntarah. Ke-
mudian ia bertafakkur pada jalan mengobatinya. Dan masing-masing yang
demikian itu telah kami sebutkan pada Kitab-Kiiab. ini. Maka siapa yang
berkehendak untuk metnperoleh keluasan jalan berfikir kepadanya, maka
tidak boleh tidak daripada menghasilkan apa yang tersebut datam Kitab-
K i i a b i n i .
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Adapun macam yang keempat, yaitu; sifat-sifat yang melepaskan. Yaiiu:
tobal. penyesalan atas dosa. sabar alas bala-percobaan. bersyukur alas
segala nikmal. lakut dan harap. zuhud di dunia. ikhlas dan benar pada
iha’al. mcncintai Allah dan mengagungkanNYA. ridia dengan afalNya.
rindu kcpadaNya. khusyu’ dan lawadlu’ kcpadaNya. Dan semua yang de-
mikian itu tclah kami sebutkan pada Kubu' ini. Dan lelah kami sebiukan
sebab-scbab dan tanda-tandanya. Maka hendaklah hamba itu bertafakk
setiap hari dalam hatinya: apakah yang memcrlukannya dari sifal-sifat ini.
yang mcndekatkannya kcpada Allah Ta’ala? Maka apabila ia bcrbajat
kcpada scsuatu daripadanya. maka hendaklah ia ketabui. bahwa iiu
adalah hal-ihwal yang tidak dihasilkan, sclain oleh ilmu-pengetahuan. Dan
bahwa ilnui-pengctahiian itu tidak dihasilkan, sclain oleh fikiran-fikiran.
Maka apabila ia menghendaki bahwa mengusahakan bagi dirinya, akan
hal-ihwal lohat dan penyesalan. maka pertama-tama hendaklah ia meme-
riksa dosanya. Dan hendaklah ia beriafakkur leniang dosa-dosa itu! Dan
hendaklah ia niengumpiiikannya alas dirinya! Dan hendaklah ia meman-
dang besar pada hatinya! Kemudian. hendaklah ia memperhatikan teniang
janji azah (al-wa-'iid) dan pengerasan. yang terscbui pada syara' leniang
yang demikian. Dan hendaklah ia men-tahkik-kan pada dirinya. bahwa ia
mendatangkan bagi kutukan Allah Ta’ala. Schingga membangkiilah bagi-
nya kcadaan penyesalan.
Apabila ia menghendaki bahwa memhangkitkan keutamaan dari hatinya.
akan hal-keadaan syukur. maka hendaklah ia memandang kepada ihsun
Allah kepadanya. nikmal-nikmatNya kepadanya dan pada dilepaskanNYA
akan keelokan tiraiNYA kepadanya. menurut apa yang telah kami iirai-
kan sebahagian daripadanya pada Khah Syukur. Maka hendaklah dibaca-
kan yang demikian!
Apabila ia berkehendak akan hal-keadaan cinia dan rindu. maka hendak¬
lah ia heilafakkur pada keagungan Allah dan keelokaiiNYA. kebesaran-
NYA dan ke-maha-besaranNYA. Dan yang demikian itu. iatah dengan
memandang kcpada kcajaiban hikmahNYA dan kebagusan ciptaanNYA.
Sebagaimana akan kami isyaratkan kepada suatu tepi daripadanya pada
Batuigian Kedua dari fikir.
Apabila ia berkehendak akan hal-ihwal lakiii, maka hendaklah periama-
lama ia melihat pada dosa-dosanya. yang /ahiriyah dan yang baliniyah.
Keminlian. hendaklah ia melihat kepada rruiii dan sakaramya (sakraiul-
miiiii). Kemudian. mengenai yang sesudahnya dari: pcrlanyaan Muiikai
dan Niikir, azah kubur. ular-ularnya, kala-jengking-kala-jengkingnya dan
uial-ulatnya. Kemudian. teniang huru-hara panggilan ketika tiupan sang-
kal-kala. Kemudian. lentang huru-hara hari diliimpunkan (hari mahsyar).
ketika dikiimpiilkan semua makhluk di alas suatu dataran tinggi. Kemudi¬
an. lentang bersoal-jawab pada penghitungan amal (al-hisab). bersempii-
sempitan pada yang sedikit dan y'ang lebih sedikit. Kemudian. lentang iL-

u r
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tian (shiratul-mustaqjm). halusnya dan tajamnya. Kemudian, tentang ba-
haya keadaan padanya. bahwa dia akan diarahkan ke kiri, Maka adalah
dia dari isi neraka, Atau diarahkan ke kanan. maka ia diiempatkan pada
negeri ketetapan (sorga). Kemudian. hendaklah ia meng-hadltr-kan dalam
halinya, sesudah huru-hara kiamat, akan bentuk neraka jahannam. ting-
kat-tingkat bawahnya, besi-besi pemukulnya. huru-haranya, rantai-rantai-
nya, belenggu-belenggunya, buah kayu zaqumnya. air-nanah-air-nanahnya
dan berbagai macam azab di dalamnya. Dan buruknya bentuk malaikai
pengawal neraka (malaikat zabaniah). yang diserahkan urusan neraka
kepadanya, Bahwa isi neraka itu. setiap kali telah hangus kulitnya. niscaya
diganfikan dengan kulit yang lain. Dan setiap kali mereka menghendaki
keluar dari neraka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Dan bah-

mereka apabila melihat neraka itu dari tempat jauh, niscaya mereka
ndengar bagi neraka itu keadaan marah dan memekik. Dan begitulah

seterusnya kepada semua yang tersebut dalam AI-Qur-an daripada uraian-
n y a .

Apabila ia berkehendak bahwa mendatangkan keadaan harapan. maka
hendaklah ia memandang kepada sorga dan nikmatnya, pohon-pohonan
dan sungai-sungainya, bidadari dan anak-anak daranya. nikmatnya yang
berkekalan dan kerajaannya yang terus-menerus.

Maka begitulah jalan berfikir. yang dengan berfikir itu, ia mencari ilmu-
pengetahuan, yang membuahkan harapan hal-hal yang disukai atau bersih
dari sifat-sifat yang tercela. Dan telah kami sebutkan pada masing-masing
dari hal-ihwal ini dalam suatu Kitab yang tersendiri, yang dengan Kitab
itu, memperoleh pertolongan kepada penguraian fikir. Adapun dengan
menyebutkan kesemuanya, maka tidak diperoleh padanya yang lebih ber-
m a n f a ’ a t

demikian itu mengumpulkan bagi semua maqam dan hal-keadaan. Dan
padanya obat bagi semesta alam. Padanya yang mengwariskan takut dan
harap. sabar dan syukur, cinta dan rindu dan hal-hal lainnya. Padanya
yang mencegah dari sifat-sifat yang tercela lainnya. Maka sayogialah bah¬
wa AI-Qur-an itu dibacakan oleh hamba dan diulang-ulanginya ayat. di
mana ia memerlukan kepada bertafakkur padanya berkali-kali, walau pun
seratus kali. Maka membaca-ayat dengan tafakkur dan paham itu lebih
baik daripada mengkhatamkannya (membacanya sampai tammat), dengan
tidak tadabbur dan paham.
Maka hendaklah ia berhenti sebentar pada memperhatikannya. walau pun
satu malam. Bahwa di bawah setiap kalimal daripadanya itu ada rahasia-
rahasia yang tidak terhinggakan. Dan tidak dihentikan padanya, selain
dengan kehalusan pikiran, dari kebersihan hafi. sesudah benarnya mu'a-
m a l a h .

Seperti demikian juga membaca hadist-hadits Rasulullah s.a.w., bahwa
telah didatangkan kepadanya kalimal yang menghimpunkan. Dan setiap

w a

m e

daripada membaca Al-Our-an dengan tafakkur. Maka yang
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kalimat dari kalimat-kalimatnya itu lautan dari lautan-laulan hikmat. Dan
jikalau diteliti oleh orang yang berilmu, dcngan peneliUan yang sebenar-
henarnya. niscaya tidakiah lerpuJus padanya pandangannya
umurnya. Dan penguraian masing-masing ayaJ dan hadits i(u akan pan-
jang. Maka perhatikanlah kepada sabda Nabi s.a.w.;

s e p a n j a n g

.\ -

!-V .-<1^, ^ ^
^ r c .

(Inna ruuhal-qudusi nafa-tsa fii ruu-’ii: ahbib man-ahbab-ta fa-inaka

mufaa-riquhu wa-'isy maa syi’ia fa-innaka may-yitun wa‘-mal maa syi-'ta
fa-innaka-maj-ziy-yiin bihi).
Artinya: "Bahwa Ruhul-qudus (Ruh-suci) itu meludah dalam hatiku;
"Cintailah siapa yang engkau cintai. maka engkau ak
dial Dan bekerjalah (bcramallah) akan apa yang engkau kchendaki. maka
engkau akan dibalaskaij dengan amal itu! Dan hiduplah akan apa yang
engkau kehendaki. maka engkau akan mali!" (I).
Bahwa kalimat-kalimat ini mcngumpulkan hikmah-hikmah
yang dahulu dan orang-orang yang kcmudian. Dan itu mencukupi bagi
orang-'orang yang menelilinya sepanjang umur. Apabila mereka mengerti
makna-maknanya dan mengerasi kepada hati mereka oleh kcrasnya ke-
yakinan. niscaya makna-maknanya itu habislah bagi mereka. Dan
demikian itu mendindingkan di antara mereka dan di antara berpaling
kepada dunia dengan kescluruhan.
Maka ini adalah jalan fikiran tentang ilmu-pengelahuan mu’amalah dan
sifat-sifat hamba, dari segi bahwa sifat-sifat itu disukai pada sisi Allah
Ta’ala atau tidak disukai. Dan orang yang pada tingkat permulaan. sayo-
gialah bahwa ada ia menghabiskan waktu pada fikiran-fikiran ini. Sehing-
ga ia membangunkan halinya dengan akhlak terpuji dan maqam yang
muiia. Ia membersihkan batiniyahnya dan zahiriyahnya dari segala yang
tidak disukai. Dan hendaklah ia ketahui. bahwa ini serta dianya ini yang
lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain, tidakiah dia itu baginya
tuntutan yang penghabisan. Bahkan yang disibukkan itu terdinding dari
tuntutan orang-orang siddik. Yaitu: bemikmat-nikmatan dengan tafakkur
tentang keagungan Allah Ta’ala dan kcclokanNya. Dan habisnya hati.
dimana ia fana (lenyap) dari dirinya, hal-ihwalnya, maqam-maqamnya dan
sifat-sifalnya. Maka adalah ia yang menghabiskan cita-cita dengan yang
dicintai. seperti orang yang rindu. yang membuta tuli ketika bertemu de-

berpisah dengana n

o r a n g - o r a n g

y a n g

(1) Dirawikan As-Syirazi dari Sahal bin Sa’ad dan Alh_Thabrani dari Ali, hadits dla’if
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ngan yang dicintai. Maka ia menghabiskan tenaganya untuk memandang
akan hai-ihwal yang dicintai dan sifai-sifatnya. Bahkan ia terus seperti
orang yang tercengang, yang lupa diri. Dan itulah kelazatan yang pengha-
bisan bagi orang-orang yang rindu.
Adapun apa yang teiah kami sebutkan, maka itu adalah tafakkur pada
pembangunan batiniyah, supaya ia paiut untuk dekai dan bersambung.
Maka apabila ia menyia-nyiakan semua umurnya pada memperbaiki diri-
nya, maka kapankah ia bemikmat-nikmatan dengan dekai itu? Dan kare-

itulah. Ibrahim Al-Khawwash berkeliting di desa-desa, lalu bertemu
dengan Ai-Husain bin Manshur. Al-Husain bin Manshur bertanya: "Pada
apa engkau ini?”.
Ibrahim Al-Khawwash menjawab: ”Aku berkeliling di desa-desa, supaya
patut keadaanku pada tawakkal”.
Lalu Al-Husain berkata: "Engkau habiskan umur engkau pada memba-
ngun batiniyah engkau. Maka dimanakah untuk menghabiskan pada tau-
h i d ? " .

Menghabiskan umur pada Yang Maha Esa, Yang Mahabenar adalah peng-
habisan maksud orang-orang yang mencari dan kesudahan kenikmatan
bagi orang-orang siddik. Ada pun membersihkan diri dari sifat-sifat yang
membinasakan, maka berlaku sebagai bertakunya keluar dari 'iddah pada
perkawinan.
Adapun bersifat dengan sifat-sifat yang melepaskan dan amalan-amalan
tha'at yang lain, maka berlaku sebagai berlakunya penyediaan wanita de¬
ngan kelengkapannya (tempat tidur dan Iain-lain), membersihkan wajah-
nya dan menyisir rambutnya. Supaya pantas dia dengan yang demikian.
untuk menemui suaminya. Maka jikalau ia menghabiskan semua umurnya
pada melepaskan kasih-sayang dan menghiaskan muka, niscaya adalah
yang demikian itu hijab baginya daripada menemui yang dicintai.
Maica begitulah sayogianya bahwa anda memahami jalan agama, jikalau
anda itu dari orang-orang yang suka duduk-duduk.
Jikalau adalah anda itu seperti hamba yang jahat. yang lidak bergerak.
selain karena takut dari pukulan dan mengharap pada upah, maka tidak-
lah anda itu menyusahkan badan dengan amalan-amalan zahiriyah. Bahwa
di antara anda dan hati itu ada hijab yang tebal. Maka apabila anda me-
nunaikan amal dengan benar, niscaya adalah anda dari isi sorga. Akan
tetapi, bagi duduk-duduk itu ada kaum-kaum yang lain.
Apabila anda mengetahui jalan pikiran pada ilmu mu'amalah, yang di
antara hamba dan Tuhannya, maka sayogialah bahwa anda membuat yang
demikian itu adat dan kebiasaan anda pada pagi dan peiang. Maka jangan
anda lalai dari diri anda dan dari sifat-sifat anda yang menjauhkan dari
Allah Ta’ala dan hal-ihwal anda yang mendekatkan kepada Allah Subha-
nahu wa Ta’aia. Akan tetapi, sayogialah bahwa ada bagi setiap murid ca-
tatan harian, yang dicantumkan padanya sejumlah sifat-sifat yang mem-

n a
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binasakan. sejumlah sifal-sifat yang metepaskan dan sejumlah perbuaian
maksiat dan perbuatan lha’al. Dan ia mengemukakan dirinya kepada yang
dcmikian itu setiap hari. Dan mencukupilah baginya daripada sifat-sifai
yang membinasakan, dengan memperhatikan pada sepuluh perkara. Maka
jikalau ia selamat dari sepuluh perkara itu, niscaya selamat ia dari lainnya.
Yaitu. kikir, tekabur. ujub, ria. dengki. sangat marah, rakus kepada ma-
kanan, rakus kepada bersctubuh. cinia harta dan cinta kemegahan.
Dan dari sifat-sifat yang melepaskan itu sepuluh perkara, yaitu: .scsal atas
dosa, sabar atas baia-bencana, ridia dengan qadia, syukur atas-nikmat, se-
derhana dengan kelakutan dan harapan, zuhud di dunia. ikhlas pada sega-
la perbuatan, baik akhlak dengan rnakhluk.mcndniai Allah Ta'ala dan
khusyu’ kepadaNya.

Maka inilah duapuluh perkara. Sepuluh yang lercela dan sepuluh yang ler-
puji. Manakala ia terpelihara dari sifat-sifat yang tercela itu sam sifat.
maka ia menggariskan atas sifat itu dalam catatan hariannya. Ia tinggalkan
berfikir pada sifat itu dan ia bersyukur kepada Allah Ta’ala atas tcrpeli-
haranya dari sifat tersebut. Dan suci halinya daripadanya. Dan ia menge-
tahui bahwa yang demikian itu tidak akan sempurna, seiain dengan taufik
dan pertolongan Allah Ta ala. Jikalau ia serahkan kepada dirinya, niscaya
ia tidak akan mampu mengikiskan sifat kehinaan yang paling kurang dari
dirinya. Lalu ia menghadap kepada scmbilan sifat yang masih tinggal.
Bcgitulah ia berbuat, sehingga ia menggariskan atas semua sifat-sifat itu.
Demikian juga ia menuntut dirinya, dengan bersifat dengan sifat-sifat yang
melepaskan. Maka apabila ia telah bersifat dengan salah satu daripadanya.
seperti; tobat dan sesal umpamanya. niscaya ia gariskan aiasnya. Dan ia
berbuat dengsan yang masih tinggal. Dan ini dipcriukan oleh murid yang
menyediakan diri untuk itu.

Adapun kebanyakan manusia dari orang-orang yang terhitung dari orang-
orang shalih. maka sayogialah bahwa mencantumkan dalam catatan harian
mereka. akan perbuatan-perbuatan maksiat yang tampak, seperti makan
harta syubbat, melepaskan lidah dengan umpatan, lalat merah, ria. mc-
muji diri. berlebih-lebihan pada permusuhan dengan musuh-musuh. meng-
walikan wali-wali. berminyak-minyak air dengan makhluk pada mening
galkan amar ma’ruf dan nahi munkar. Maka kebanyakan o r a n g y a n g

menghitung dirinya dari wajah orang-orang shalih. tidaklah terlepas dari
sejumlah perbuatan maksiat pada anggota-anggota tubuhnya. Dan yang
tidak dilahirkan oleh anggota tubuh dari dosa-dosa, niscaya tidak mungkin
berbuat dengan membangun hati dan mensueikannya. Bahkan setiap go-
longan dari manusia itu mengerasi atas mereka oleh semacam perbuatan
maksiat. Maka sayogialah bahwa mereka mencari maksiat itu dan berta-
fakkur padanya. Tidak pada perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka
tersisih daripadanya. Contohnya: orang ’alim yang wara’. Bahwa ia tidak
terlepas pada kebiasaan keadaan, daripada melahirkan dirinya. dengan:
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berilmu, mencari kemasyhuran dan tersiar suaranya kctnana-mana. Ada-
kalanya dengan mengajar atau dengan memberi pengajaran. Dan siapa
yang berbuat demikian. niscaya ia menghadapi fitnah besar, yang tidak
akan terlepas daripadanya, selain orang-orang siddik. Maka jikalau perka-
taannya diterima orang. baik kesannya dalam hati manusia, niscaya ia
tidak terlepas dari mengherani diri dan angkuh, menghias-hiasi dan ber-
buat-buat perkataan. Dan yang demikian itu termasuk yang membinasa-
k a n .

Kalau perkataannya ditolak, niscaya ia tidak terlepas dari kemarahan,
keras hidung dan dengki kepada orang yang menolaknya. Dan itu lebih
banyak dari kemarahannya kepada orang yang menolak perkataan orang
lain. Kadang-kadang setan menipunya dan mengatakan: "Bahwa kema-
rahan engkau itu dari segi bahwa orang itu menolak kebenaran dan me-
nantangnya".
Jikalau ia memperoleh perbedaan. di antara perkataannya ditolak kepa-
danya atau ditolak kepada orang alim yang lain, maka dia itu tertipu dan
menjadi tertawaan setan.
Kemudian, manakala ada baginya kesenangaii hati dengan diterima per¬
kataannya, merasa gembira dengan pujian. merasa besar diri dari ditolak
atau tidak dipandang, niscaya ia tidak terlepas dari memberat-beratkan
diri dan herbuat-buat untuk membaguskan kata-kata dan mengemukakan-
nya. Karena ingin menarik pujian. Dan Allah tidak menyukai orang-orang
yang memberat-beratkan diri.
Setan kadang-kadang menipunya dan mengatakan: "Bahwa keinginan eng¬
kau pada membaguskan kata-kata dan memberat-beratkan diri padanya
adalah untuk mengembangkan kebenaran dan membaguskan kesannya
dalam hati. untuk meninggikan Agama Allah".
Jikalau ada kegembiraannya dengan bagus kata-katanya dan pujian ma¬
nusia kepadanya itu lebih banyak daripada kegembiraannya dengan pujian
manusia kepada salah seorang dari teman-temannya. maka dia itu tertipu.
Sesungguhnya mereka itu berputar di sekeliling mencari kemegahan dan ia
menvangka bahwa tuntutannya iaiah Agama.
Manakala kandungan hatinya (diamirnya) bercampur dengan sifat-sifat ter-
sebut. niscaya tampaklah yang demikian atas zahiriyahnya. Sehingga ada-
iah bagi orang yang dimuliakan dan diyakinkan kelebihannya itu lebih
banyak penghormatan. Dan adalah ia dengan pertemuannya itu lebih ber-
gembira dan bersenang hati daripada orang yang berlcbih-lebihan pada
mcnolong orang Iain. Walau pun orang lain itu berhak untuk ditolong.
Kadang-kadang bcrkcsuciahan persoalan itu dengan ahli ilmu, kepada me¬
reka itu bercemburu. sebagaimana cemburunya kaiim wanita. Maka me-

nyusahkan kepada seseorang mereka bahwa pulang pergi sebahagian mu-
ridnya kepada orang lain. Walau pun ia tahu. bahwa muridnya itu me-
ngamhil manfa'ai dengan orang lain itu dan memperoleh faedah daripada-
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nya pada agamanya.

Semua yang demikian iiu menyaring sifat-sifat yang membinasakan, yang
tersembunyi dalam rahasia hati, yang kadang-kadang orang yang berilmu
itu menyangka terlepas daripadanya. Dan dia itu terperdaya pada
d e m i k i a n .

y a n g

Sesungguhnya lersingkaplah yang demikian itu dengan tanda-tanda ini.
Percobaan bagi orang yang berilmu itu besar. Dan orang yang berilmu itu.
adakalanya dia itu yang memiliki diri dan adakalanya dia itu yang binasa.
Dan tak ada harapan baginya pada kc'elamalan orang awwam.
Maka barangsiapa merasakan pada dirinya. dengan sifat-sifat itu, niŝ aya
yang wajib atasnya. ialah mengasingkan diri (al-'uziah). menyendiri. me-
minta tidak dikenal dan menoiak memberi fatwa-fatwa manakala diianya-
kan. Adalah masjid pada zaman para shahabat r.a. bIu icmpat berkunipul
sekumpulan shahabat-shahabat Rasulullah s.a.w. Semua mereka itu sang-
gup mengeluarkan fatwa. Dan semua mefeka itu menoiak untuk membe-
rikan fatwa. Dan seliap yang dimintakan fatwanya, maka ia ingin bahwa
mencukupilah fatwa itu olch orang lain.
Maka kctika ini, sayogiaiah bahwa ia menjaga diri dari seian-seian nianu-
sia. apabila mereka mengatakan: "Jangan cngkau kerjakan
pintu ini jikalau dibuka. ni.scaya Icrhapuslah ilmu-pengetaliuan dari antara
makhluk. Dan hendaklah ia mengatakan kepada mereka.: "Bahwa agama
Islam itu tidak memerlukan kepadaku. Bahwa agama Islam itu sudah ter-
bangun sebeliim aku. Dan seperii demikian juga. ia akan ada se.sudahku.
Jikalau aku mati. niscaya tidak akan roboh sendi-.scndi Islam. Bahwa Aga¬
ma mi tidak memerlukan kepadaku. Adapim aku maka tidaklali aku ici-
lepas dari perbaikan hatiku".

Adapun terbawanya yang demikian kepada icrhapusnya ilmu maka itu
adalah khayal atas penghabisan bodoh. Bahwa ;
dalam penjara. diikal dengan ikatan-ikaian dan dijanjikan "dengan
karena menuntut i lmu.

i n i ! " . B a h w a

manusia jikalau diiahan
n e r a k a

niscaya kesukaan menjadi kepala dan ketinggian.
membawa mereka kepada menghancurkan ikalan. mengrobohkan dinding
benteng dan kcluar daripadanya dan bekerja dengan meriuriiui ilmu.
Ilmu itu tidak akan terhapus seiama setan itu mengajak makhluk kepada
mencintai menjadi kepala. Dan setan itu lidak akan luniiir dari pekerja-
aniiya sampai hari kiamat. Bahkan akan bangkit beberapa kaiim untuk
mengembangkan ilmu. yang tiada kouniungan bagi mereka di akhirat. sc-
bagaimatia Rasulullah s.a.w. bersabda;

■\X\< ' , - ,

(Innal-laaha yu-ayyi-du haadzad-diina bi-aqwaa-min iaa khalaa-qa lahum).
Arlinya: "Bahwa Allah mengualkan Agama ini dengan orang-orang

s .

y a n g
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tiada mempunyai akhlak” (1).
Dan sabda Nabi s.a.w.:

> y '■y y

y

\
Oy^

(Wa innal-laaha la-yu-ayyi-du haadzad-diina bir-rajulil-faajiri).
Arlinya: "Bahwa Allah menguatkan Agama ini dengan orang yang zahm’
(2) .
Maka tiada sayogialah orang berilmu itu terperdaya dengan pempuan-pe-
nipuan ini. Lain ia menvibukkan diri dengan bercampur-aduk dengan
makhluk. Schingga terdidikiah dalam hatinya kecintaan kepada kemegah-
an. pujian dan kehormatan. Bahwa yang demikian itu adalah bibit ke-
miinafik-an. Nabi s.a.w. bersabda:

(Hubbul-iaahi wal-maali yunbi-iun-nifaaqa fil-qalbi kamaa yunbitul-
ul-baqla). . . n
Artinya: "Mencintai kemegahan dan harta itu menumbuhkan ke-munatik
an dalam hati. scbagaimnna air menumbuhkan sayur-sayuran" (3).
Rastilullah s.a.w. bersabda:

m a a -

f

X o

(Maa dzi'-baani dlaa-ri-yaani ursilaa fii zarii-bati ghanamin bi-ak-tsara-
ifsaa-dan fii-haa min hubbil-jaahi wal-maali fii diinil-mar-il-mus-limi).
Artinya: "Tidaklah dua ekor scrigala yang buas. yang dilepaskan dalam
kandang kambing itu lebih banyak mendatangkan kerusakan padanya. di-
bandingkan dengan cinta kepada kemegahan dan harta. pada agama
manusia muslim" (4). . . .
Tidaklah tercabut kecintaan kepada kemegahan dari hati, selain dengan
mengasingkan diri dari manusia. lari dari hercampur-baur dengan mereka
dan meninggalkan apa yang melebihkan kemegahannya dalam hati me-

s .

r e k a .

(1) Dirawikan An-Nasa-i, Ibnu Hibban dan Iain-lain dan Anaa.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari '.Amr tin An-Nukman.
(3) Dirawikan Abu-Na’im dan Ad-Dailami dari .Abu Hurairah.
(I) Dirawikan Ath-Tbabrani dari llsumah bin Zaid.
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Hendaklah fikiran
dari sifat-sifat oraiig yang berilmu itu pada meneliti yang tersembunyi

yang tersebut itu dari hatinya. Dan pada mencari jalan kele-
pasan danpadanya. Dan mi adalah tugas orang yang berilmu. yang taqwa
Adapun orang-orang yang seperti kita, maka sayogialah bahwa ada tafak-
kur kita Hu. pada yang menguatkan iman kita dengan hari perhitungan

Karena. jifcalau kita dilihat oleh orang-orang dahdu
fkim Sn mengatakan dengan pasti: "Bahwa inereka itu(kita ini) tidak benman dengan hari perhitungan
Tidaklah ama! kita itu amal orang yang bcriman dengan sorga dan neraka
Bahwa orang yang takut akan sesuatu. niscaya ia lari daripadanya Dan
Sahnf"l? J’engharap akan sesuatu. niscaya ia mencarinya, Dan telah kita
ketahui, bahwa Ian dan neraka itu meninggalkan syubhat dan yang haram
dan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sedang kita rajin
padanya Dan bahwa mencari sorga itu iaiah dengan memperbanyak ar̂ al"
Zai Dan kita menyingkatkan pada yang fardiu-
fardlu saja danpadanya. Maka tidaklah berhasil bagi kita dari buah ilmu
Tusan n® meng.kuti kita pada kclobaan kepada dunia dan kera-
kusan padanyâ  Dan orang mengatakan. bahwa jikalau perbuatan ini ter-

adalah para ulama itu lebih bcrhak dan lebih utama dengan
s^S^oSn^"' kita. Maka semoga adalah kita ini
dô f kit ”̂

a m a l ” .

Sur'S"'' niendatangi kita. jikalau kita berta-
fakkur̂  Maka manlah kita bermohon kepada Allah Ta’ala bahwa IA men-
datangkan perbaikan bagi kita dan terjadi perbaikan dengan sebab kita
maril: T-f'nl A m e -
k^^a YanJ M ^ ^Mahapcmurah. Maha-lemah lembut kepadakita, Yang Menganugcrahkan nikmat kepada kita
Maka inilah tempat lalunya fikiran-fikiran
shalih dalam ilmu para ulama dan orang-orang

mu amalah. Jikalau mereka telah selesai daripadanya
niscaya terputuslah berpahngnya mereka dart dirinya. Dan mereka
daki danpadanya kepada bertafakkur pada keagungan
anNya. Dan bernikmat-nikmaian dengan
ngan diri hati. Dan yang demikian itu. tiada
lepas dan semua sifat yang membinasakan. Dan bersifat dengan
stfat yang melepaskan. Dan kalau lahir sesuatu daripadanya sebelum yang
dem.kian, m.scaya adalah dia orang kemasukan yang sakit. yang keruh
lag, terputUs. Dan adalah dia itu lemah. seperti kilat yang Lnyamiar’
Ttada akan tetap dan tiada akan terus-menerus. Dan adalah dia seperti
orang yang rmdu. yang berada di tempat yang sunyi dengan yang dirin-
dmnya. Akan tetapi. di bawah kainnya ada ular dan kala jengking yang

berkali-kali. Maka keruhlah kepadanya kelazatL I
musyahadah. Tiada jalan baginya pada kesempurnaan kenikmatan itu.

m e n -

Allah dan kebesar-

musyahadah kepadaNYA dc-
sempurna. selain sesudah ter-

s e m u a

b e r -

s e -
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lain dengan mengeluarkan kala-jengking dan ular tadi dari dalam kainnya.
Sifat-sifat yang teicela itu iaiah kala-jengking dan ular. Dan imiah yang
menyakitkan dan yang mengganggukan. Dan dalam kubur, bertambah
sakit gigitannya di alas gigitan kala-jengking dan ular.
Sekadar ini mencukupilah pada memberi-tahukan kepada tempat lalunya
fikiran hamba tentang sifat-sifat dirinya yang disukai dan yang tidak disu-
kai pada sisi Tuhannya Yang Mahatinggi.
Bahagian Kedua: fikiran tentang keagungan Allah. kebesaranNya dan ke-
maha-besarNya. Dan padanya ada dua maqam:
Maqam yang tertinggi: iaiah berfikir pada ZatNya, sifat-sifatNya dan mak-
na-makna asmaa-Nya. Dan ini termasuk dari apa yang dilarang, d.mana
dikatakan: "Bertafakkurlah pada makhluk Allah Ta'ala dan jangan kamu
bertafakkur pada Zat Allah!".
Yang demikian itu, karena akal manusia akan tercengang-cengang pada¬
nya. Tidak akan mampu memanjangkan penglihatan kepadanya, selain
orang-orang siddik. Kemudian, mereka itu tiada akan mampu terus-mene-
rus memandang. Bahkan segala makhluk yang lam. keadaan penglihatan
mereka. dengan dikaitkan kepada keagungan Allah Ta’ala. adalah seperti
halnya penglihatan burung kelelawar, dengan dikaitkan kepada cahaya
matahari, Maka burung kelelawar itu lidaklah mampu sekali-kah. bahkan
ia bersembunyi pada siang hari. la hanya pulang-pergi pada malam han.
la akan melihat pada sisa cahaya matahari apabila jatuh di atas bumi. Dan
hal-ihwaT orang-orang siddik adalah seperti halnya insan. pada meman¬
dang kepada matahari, la mampu memandang kepadanya dan tidak akan
mampu terus-menerus memandang. la lakut kepada penglihatannya. jika-
lau ia terus-menerus memandang. Pandangannya yang menyambar kepada
matahari itu dapat mengwariskan kaburnya mata dan mencerai-beraikan
penglihatan.
Seperti demikian pula pandangan kepada Zat Allah Ta’ala, akan meng¬
wariskan kehetanan, kedahsyatan dan kegoncangan akal.
Jadi maka yang benar, iaiah, bahwa ia tidak mendatangkan bagi tempai
lalunya pikiran, mengenai Zat Allah Subhanahu wa Ta’ala dan sifat-sifat-
Nya. Sesungguhnya kebanyakan akal manusia tiada akan dapat menang-
gungnya. Bahkan kadar yang sedikit yang ditegaskan oleh sebahagian
ulama, yaitu: bahwa Allah Ta’ala mahasuci dari tempat, mahasuci dan
penjuru dan arah, bahwa IA tidak di dalam alam dan tidak di luarnya, ti¬
dak IA bersambung dengan alam dan tidak bercerai daripada alam, se-

demikian itu telah mengherankan akal beberapa golong-sungguhnya yang
an Sehingga mereka itu menantangnya. Karena mereka tidak mampu
mendengarnya dan mengetahuinya. Bahkan telah lemah suatu golongan

lebih kurang dari ini, ketika dikatakan kepadadaripada menanggung yang
mereka: ’’Bahwa DIA mahabesar dan mahatinggi, daripada bahwa ada
bagiNYA kepala, kaki, tangan, mata dan anggota badan, Bahwa lA ma-
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hasud, babwa lA itu tubuh yang berbeniuk, mempunyai kadar dan ukur-
an. Lalu mereka menantang akan ini dan menyangka, bahwa yang demi-
kian itu mencederakan pada kebesaran Allah dan keagunganNYA. Se-
hingga sebahagian orang-orang dungu dari katangan awwam mengalakan;
bahwa ini adalah sifat mentimun India, bukan sifat Tuhan. Karena disang-
ka oleh orang yang patut dikasihani, bahwa keagungan dan kebesaran itu
pada anggoia-anggota badan. Dan ini, karena manusia tiada dikenalnya,
selain dirinya, ialu ia tidak memandang besar, selain dirinya. Maka setiap
apa yang tiada menyamainya pada sifat-sifatnya, maka ia tidak memahami
akan keagungan padanya.
Ya, tujuannya bahwa ia mengumpamakan dirinya cantik bentuknya, yang
duduk di atas tempat tidumya. Dan di hadapannya budak-budaknya yang
mengikuli perintahnya. Maka tidak ragu lagi, bahwa ia mengumpamakan
yang demikian tentang Allah Ta’ala dan DIA itu yang mahasuci dari
gala keserupaan, sehingga ia memahami akan kebesaranNya, Bahkan, ji-
kalau adalah bagi lalar itu akal dan dikatakan baginya: ’Tidak adalah bagi
Khaliq engkau itu dua sayap, tangan dan kaki dan tidak ada bagiNYA ter-
bang, niscaya lalar itu akan menantang yang demikian. Dan ia akan men-
jawab: "Bagaimana ada bagi Khaliqku itu lebih kurang daripadaku? Ada-
kah IA tergunting sayap? Atau adakah IA lumpuh, tidak sanggup untuk
terbang? Atau adakah bagiku alat dan kemampuan, yang tidak ada seperti
yang demikian bagiNYA, pada hal DIA khalik-ku dan yang membcntuk-
k a n a k u ? ” .

Akal kebanyakan makhluk itu mendekati dengan akal ini. Bahwa manusia
itu sangat bodoh. zalim dan kufur. Dan karena itulah, diwahyukan oleh
Allah Ta'ala kepada sebahagian nabi-nabiNYA: "Janganlah engkau te-
rangkan kepada hamba-hambaKU akan sifat-sifatKU. Nanti mereka itu
menantang AKU. Akan tetapi, terangkanlah kepada mereka akan AKU.
menurut yang dapat dipahami mereka!”.
Tatkala adalah memandang pada Zat Allah Ta’ala dan sifat-sifatNYA itu
berbahaya dari segi ini, niscaya adab-kesopanan Syara’ dan kebaikan
makhluk menghendaki, bahwa tidaklah persoalan ini dikemukafcan bagi
tempat ialunya fikiran. Akan tetapi, kita berpaling ke maqam kedua. Ya-
itu: memandang pada afalNYA, tempat lalu qadarNYA, keajaiban cipta-
anNYA dan kebagusan urusanNYA pada makhlukNYA. Bahwa yang de¬
mikian itu menunjukkan atas keagunganNYA, kc-maha-besaranNYA, ke-
maha-sucianNYA dan ke-maha-tinggianNYA. Dan menunjukkan kepada
kesempumaan ilmuNYA dan hikmahNYA. Dan atas kelulusan kehendak-
NYA dan qudrahNYA. Lalu ia memandang kepada sifat-sifatNYA, dari
kesan-kesan sifat-sifatNYA. Scsungguhnya kita tidak sanggup memandang
kepada sifat-sifatNYA, sebagaimana kita sanggup memandang kepada
bumi, manakala ia telah bercahaya dengan cahaya matahari. Dan kita
ngambil dalil dengan yang demikian, atas besamya cahaya matahari,

s e ¬

m e -
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dengan dikaitkan kepada cahaya bulan dan bintang-bintang yang lain. Ka-
cahaya bumi itu adalah dari bekas cahaya matahari. Dan memandang

pada bekas itu menunjukkan atas yang mendatangkan bekas. akan dalil
apa saja. Walau pun ia tidak berdtri pada tempat berdirinya pandangan
pada diri yang mendatangkan bekas itu.
Semua yang ada di dunia ini adalah salah satu dari bekas-bekas qudrah
Allah Ta’ala. salah satu dari cahaya ZatNYA. Bahkan tak ada gelap. yang
lebih keras dari tidak ada. Dan tak ada cahaya. yang lebih terang dari
ada. Adanya setiap sesuatu itu adalah cayaha (nur) dari nur ZatNYA.
Yang Mahatinggi dan Mahasuci. Karena keteguhan adanya segala sesuatu
itu adalah dengan ZatNYA. Yang Berdiri dengan sendiriNYA. Sebagai-

keteguhan cahaya tubuh adalah dengan cahaya matahari, yang

r e n a

m e -
m a n a

nerangkan dengan sendirinya.
Manakala telah tersingkaplah sebahagian matahari. maka telah berlaku
kebiasaan dengan meletakkan tempat cud tangan, yang di dalamnya ada
air, sehingga terlihatlah matahari di dalamnya. Dan mungkin melihat
kepadanya. Maka adalah air itu perantaraan untuk melembutkan sedikit
dari cahaya matahari. Sehingga sanggup memandang kepadanya. Maka
seperti demikian juga. perbuatan-perbuatan itu adalah perantaraan. yang
dapai disaksikan padanya. akan sifat-sifat orang yang memperbuatnya.
Kita tidak akan kalah dengan cahaya zat. sesudah kita jauh daripadanya.
dengan perantaraan perbuatan-perbuatan. Maka inilah rahasia sabdanya
N a b i s . a . w . :

(Tafak-karuu fii khal-qillaahi wa taa tatafak-karuu fii dzaatil-laahi ta-
'aalaa).

Artinya; "Bertafakkurlah pada makhluk Allah dan jangan kamu bertafak-
kur pada Dzat Allah Ta’ala!".

PENJELASAN: cara lafakkur leniang ciptaan Allah Ta'ala.

Ketahuilah kiranya. bahwa setiap apa yang ada di alam ini. selain Allah
Ta'ala. adalah perbuatan dan ciptaanNya. Setiap atom dari atom-atom dan
jauhar (benda yang tidak dapat dibagikan), 'aradl (sifat barang yang ber¬
diri dengan lainnya). sifat dan yang disifatkan, maka padanya itu keajaib-

-keajaiban dan keganjilan-kegajilan, yang dengan dianya itu lahirlah
hikmah Allah, qudrahNya. keagunganNya dan kebesaranNya. Dan meng-
hinggakan yang demikian itu tidak mungkin. Karena. jikalau adalah laut

a n
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itu tima bagi yang demikian, niscaya habisiah laut, sebelum habis seper-
«puiuh dan sepersepuluhnya. Akan tetapi, kami, akan meng-isyarat-kan
kepada sejumlah daripadanya, supaya adalah yang demikian itu, sebagai
contoh bagi yang lain. Maka kami katakan:-

Segala yang maujud (yang ada) yang diciptakan itu terbagi kepada; yang
ndak diketahm asalnya. Maka tidak mungkin kita bertafakkur padanya.
Berapa banyak dari yang maujud itu yang tidak kita ketahui, sebagaimana
difirmankan oleh Allah Ta’ala:-

(Wa yakh-luqu maa laa ta'-lamuuna),
Artinya: ”Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui" SAn-
Nahl, ayat 8.
Dan firman Allah Ta’ala:

^ !C u ^

j u '

(Subhaa-nal-ladzii khalaqal-az-waaja kulla-haa mim-maa tunbi-tul
wa min -anfu-sihim wa mim-maa laa ya'-lamuuna).
Artinya: Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua yang ditumbuh-
kan oleh bumi berpasang-pasangan dan pada diri mereka sendiri dan apa-
apa yang tiada mereka ketahui". S. Ya Sin, ayat 36.
Dan firman Allah Ta’ala:-

- a r - d l i ]

(Wa nun-syi-akum fii maa laa ta'-lamuuna).
Artinya. Dan Kami menjadikan kamu dalam (nipa) yang tiada kamu
ketahui”. S. Al-Waqi-’ah, ayat 61.
Dan kepada yang diketahui asalnya dan jumtahnya. Dan tidak diketahui
penguraiannya. Maka mungkin bagi kita bahwa bertafakkur tentang peng-
uraiannya. Dan itu terbagi kepada; yang kita mengetahuinya dengan panca-
indra penglihatan dan kepada: yang tidak kita mengetahuinya deng
lihatan.

Adapun yang tidak kita mengetahuinya dengan penglihatan. maka yaitu,
seperti: malaikat, jin, setan, Al-Arasy. Al-Kursi dan lain-lain. Jalan fikir-
an pada hal-hal tadi, termasuk hal yang sempit dan tidak terang. Maka
manlah kita berpaling kepada yang lebih mendekatkan kepada pemaham-
an. Yaitu: hal-hal yang diketahui dengan pancaindra penglihatan. Dan
yang demikian itu, ialah; langit tujuh, bumi dan yang di antaranya.

a n p e n g -
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Maka langit itu dapat disaksikan dengan bintang-bintangnya, mataliariDva,
bulannya, geraknya dan putarannya padz. terbit dan terbenamnya. Dan
bumi itu disaksikan dengan apa yang ada padanya, dari bukit-bukit dan
gunung-gunungnya, barang-barang tambangnya, sungai-sungainya, laut-
tautnya, hewannya dan tumbuh-tumbuhannya. Dan yang di antara langit
dan bumi itu, ialah udara, yang dikelahui dengan mendungnya. hujannya,
saljunya, guruhnya, kilatnya, halilintamya, awannya dan angin-anginnya
yang deras.
Maka inilah jenis-jenis yang dapat dipersaksikan dari langit dan bumi dan
apa yang ada di antara keduanya.
Setiap jenis daripadanya itu terbagi kepada bermacam-macam. Dan setiap
macam itu terbagi kepada bahagian-bahagian. Dan setiap bahagian itu
bercabang kepada berjenis-jenis. Dan tiada berkesudahan bagi bercabang-
nya dan terbaginya yang demikian itu pada perbedaan sifat-sifatnya, ke-
adaan-keadaannya dan makna-maknanya, yang zahir dan yang batin. Dan
semua yang demikian itu adalah jalannya fikiran. Maka tiada suatu atom
pun di langit dan di bumi, dari barang beku, tumbuh-tumbuhan, hewan.
jalan peredaran bintang-bintang dan bintang, melainkan adalah Allah
yang menggerakkannya. Dan pada gerakannya itu suatu hikmah atau dua
hikmah atau sepuiuh atau seribu hikmah. Semua yang demikian itu men-
jadi saksi bagi Allah Ta’ala, dengan KEESAAN dan menunjukkan ke¬
pada keagungan dan kemaha-besaranNYA. Dan itu adalah landa-tanda
yang menunjukkan kepadaNYA.
Dan telah datang Al-Qur-an dengan mendorong kepada bertafakkur pada
ayat-ayat (tanda-tanda) itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

(Inna fi khal-qis-samaa-waati wal-ar-dli wakh-tilaa-fil-laili wan-na-haari la-
aa-yaatin li-ulil-albaabi).
Artinya: ’’Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pergantian
malam dan siang, akan menjadi keterangan (tanda-tanda) bagi orang-
orang yang mengerti”. S. Ali ’Imran, ayat 190-
Dan sebagaimana firman Allah Ta’ala:

(Wa min -aayaa-tihi).
Artinya: ”Dan di antara ayat-ayat (tanda-tanda) kebesaranNYA”. S. Ar-
Rum, ayat 25.
Itu adalah dari permulaan Al-Qur-an sampai kepada akhirnya.
Maka marilah kami sebutkan cara berfikir pada sebahagian ayat-ayat itu!
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Di antara tanda-tandanya itu, iaiah: manusUt yang dijadikan dari nulhfah.
Dan yang terdekat dari sesuatu kepada anda, iaiah: anda sendiri. Dan
pada anda itu dari keajaiban-keajaiban yang menunjukkan kepada ke-
besaran Allah Ta’ala, yang akan berlalulah umur daripada dapat menge-
tahui sepersepuluh dari sepersepuluhnya. Dan anda lalai daripadanya.
Maka yang merasa aman iaiah orang yang lalai daripada dirinya dan bodoh
fentang dirinya itu. Maka bagaimana engkau mengharap akan mengetahui
keadaan orang lain? Dan Allah Ta’ala menyuruh engkau b&t-tadabbur
tentang diri engkau, dalam KitabNya yang mulia. la berfirman:-

(Wa fii-anfu-sikum-a falaa tub-shiruuna).
Arlinya: Dan pada diri kamu sendiri, mengapa tidak kamu perhatikan?”
S. Adz-Dzariyat, ayat 21.
Allah Ta’ala menyebuikan, bahwa engkau dijadikan dari nuth-fah
kotor. la berfirman:-

y a n g

X o > i \ '
V c r ' - f . i

'' 9y' .1—^ . ,

j i f

XV-sv-r f? ' -

(Outilal-insaanu maa- akfara-hu, min ay-yi syai-in khala-qahu, min nuth-
fatin khala-qahu fa qadda-rahu, tsum-mas-sabiila yassa-rahu,
amaa-tahu fa-aq-barahu, tsum-ma idzaa syaa-a -ansya-rahu).
Arlinya; "Celakalah kiranya manusia itu! Alangkah ingkamya (kepada
Tuhan)! Dari benda apakah ia diciptakan? Dari setetes air mani. Tuhan
menciptakannya dan menentukan ukuran yang sepadan baginya. Kemudi-

itu dimudahkanNYA mencmpuh jalan. Kemudian itu dimatikanNYA
dan diletakkanNYA di dalam kubur. Sesudah itu, apabila dikehendaki-
NYA dibangkilkanNYA”. S. ‘Abasa, ayat 17 s/d 22.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

t s u m - m a

a n

(Wa min -aayaa-tihii -an khala-qakum min turaabin tsum-ma idzaa-an-
tum basyarun tanta-syiruuna).
Arlinya: ”Dan di antara ayat-ayat (keterangan-kelerangan) kebesaran
Tuhan itu, diciptakanNya kamu dari tanah, kemudian itu, lihatlah kamu
lelah menjadi manusia yang bcrtebaran”. S. Ar-Rum, ayat 20.
Allah Ta’ala berflrman;-
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' 'C/J . !>" ''<■ '\-*.! V
^ u i > . ^ '

(A lam yaku nuth-fatan min maniy-yin yum-naa, tsum-ma kaana -’alaqa-
tan fa khala-qa fa saw-waa).
Artinya: ’’Bukankah dia dahulunya setetes air mani yang ditumpahkan?
Kemudian itu menjadi segumpal darah dan (Tuhan) mcnciptakan (bentuk)
nya dan menyempumakan kejadiannya”. S. Af-Qiamah, ayat 37 —38.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

^ ^ ^ y" ^ !

YY- ' f .

(A lam nakh-luq-kum min maa-in mahiinin, fa ja-’alnaa-hus fii qaraa-rin
makiinin, ilaa qadarin ma’-luumin).
Artinya: ’’Bukankah mereka Kami ciptakan dari air yang kotor? Lalu
Kami letakkan di tempat yang aman. Sampai waktu yang ditentukan”. S.
Al-Mursalat, ayat 20 s/d 22.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

6 f y t y ^ j y\ - c - " r - “' 'vJh- ; \j >' I f

(A wa lam yaral-insaa-nu-annaa khalaq-naahu min nuth-fatin fa-idzaa
huwa khashii-mun mubiinun).
Artinya: ’’Apakah manusia itu tidak mclihat, bahwa Kami menjadikannya
dari air mani? Tetapi lihatlah dia telah menjadi musuh terang-terangan!”
S. Ya Sin, ayat 77.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

(Innaa khalaq-nal-insaana min nuth-fatin -amsyaa-jin).
Artinya: ’’Sesungguhnya Kami mcnciptakan manusia itu dari setetes air
mani yang bercampur”. S. Ad-Dahr, ayat 2.
Kemudian, A l lah Ta 'a la menyebutkan, bagaimana lA menjad ikan a i r

mani itu menjadi darah segumpal. Darah segumpal menjadi daging segum¬
pal. Dan daging segumpal menjadi tulang. la berfirman;-

!kJaiaJ ^ O ' — ^ ’ O
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(Wa la qad khalaq-nal-insaa*na min sulaa-latin min thii-nin, tsum-ma ja-
'al-naahu nuth-fafan fii qaraa-rin makii-nin, tsum-ma khataq-nan-nuth-
fata-'alaqa-tan, fa khaiaq-nal-’alaqata mud!-ghatan, fa khalaq-nal-mudl-
'ghata -’idhaa-man).
Artinya: "Dan sesungguhnya Kami tclah menjadikan manusia dari sari
tanah. Kemudian, Kami jadikan -sari tanah -itu air mani, (terletak)
dalam tempat simpanan yang teguh. Kemudian air mani itu Kami jadikan
scgumpal darah. Lalu darah segumpal itu Kami jadikan segutnpal daging
dan daging segumpal itu Kami jadikan tulang-belulang”. S. A!-Mu'minun,
ayal 12 s/d 14.
Berulang-uiangnya menyebutkan nuih-fah dalam Kitab Yang Mulia lidak-
lah untuk didengarkan lafalnya dan ditinggalkan benafakkur tentang
maknanya. Maka perhatikanlah sekarang kepada nuth-fah itu! Dia adalah
se-tetes dari air yang kotor. Jikalau ditinggalkan se-sa’ai untuk dipukul
oleh udara, niscaya ia rusak dan membusuk. Bagaimana dia telah
dikeluarkan oleh Tuhan semesta alam dari tulang sutbi taki-laki dan lulang
at-iaraib (lulang dada wanita). Bagaimana lA mengumpulkan di antara
pria dan wanita dan lA melcmparkan kejinakan hati dan kasih-sayang
dalam hati mereka. Bagaimana IA membawa mereka dengan raniai kasih-
sayang dan nafsu-syahwat kepada pergaulan. Bagaimana lA mcngeluarkan
nuth-fah dari sang pria dengan gerakan bersctubuh. Bagaimana ia menarik
darah haidl dari dalamnya urat-urat dan dikumpulkanNYA dalam rahim
wanita. Kemudian. bagaimana IA mendptakan anak dari nuth-fah itu dan
diberiNYA minuman dengan air haidl dan diberiNYA makanan. Schingga
anak itu tumbuh. bertambah dan membesar. Bagaimana IA menjadikan

nuth-fah dan adalah nuth-fah itu pulih cemerlang, menjadi segumpal darah
yang mcrah. Kemudian, lA menjadikan darah segumpal itu menjadi se-
gumpai daging. Kemudian, bagaimana lA membagikan bahagian-bahagian
nuth-fah itu. pada hal nuth-fah itu serupa dan bersamaan. kepada tulang-
belulang, urat saraf, urat-urat. tali pusar dan daging. Kemudian, bagai¬
mana IA menyusunkan dari daging, urat saraf dan urat-urat biasa menjadi
anggota-anggota badan zahiriyah. lA memutarkan kepala. IA mengorek-
kan pendengaran. penglihatan, hidung, mulut dan lobang-lobang yang lain
pada tubuh. Kemudian, IA mcmanjangkan tangan dan kaki. lA membagi¬
kan kepala. tangan dan kaki itu dengan anak-anak jari dan anak-anak jari
kaki. Dan IA membagikan anak-anak jari itu dengan ujung-ujung jari.
Kemudian, bagaimana IA menyusunkan anggota-anggota badan batiniyah,
dari hati, perut besar, jantung, empedu, paru-paru, rahim, tempat kencing
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dan penit panjang. Masing-masing di atas bentuk khusus, kadar khusus,
untuk pekerjaan khusus. Kemudian, bagaimana lA membagikan setiap
anggota badan dari anggota-anggota badan itu, dengan bahagian-bahagian
yang lain. Maka lA menyusunkan mata dari tujuh lapis. Bagi masing-
masing lapis itu mempunyai sifat khusus dan keadaan khusus. Jikalau tidak
adalah satu lapis daripadanya atau hilang suatu sifat dari sifat-sifatnya,
niscaya tidak dapatlah mata itu melihat.
Jikalau kita berjalan untuk menyifatkan apa yang ada pada masing-masing
anggota badan itu, dari keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran
Tuhan, niscaya habislah umur kita padanya.
Maka marilah sekarang kita memperhatikan kepada tulang-belulang. Dan
itu adalah tubuh yang keras dan kuat, bagaimana lA menciptakannya dari
nuth-fah yang lemah dan halus. Kemudian, lA menjadikannya keteguhan
bagi badan dan tiang baginya. Kemudian, lA meng-kadar-kannya dengan
kadar yang bermacam-macam dan bentuk yang bermacam-macam. Maka
di antaranya ada yang kecil, besar, panjang, bundar, berlobang, tiada
berongga, melintang dan halus.
Tatkala adalah manusia itu memerlukan kepada gerak, dengan seluruh
badannya dan dengan sebahagian anggota badannya, yang berhajat bagi
pulang-pergi pada hajat-keperluannya, niscaya lA tidak menjadikan tulang-
belulang manusia itu sebatang tulang. Akan tetapi, tulang-belulang yang
banyak. Di antaranya ada pergelangan-pergelangan. Sehingga mudahlah
bergerak dengan yang demikian. lA meng-kadar-kan bentuk masing-masing
daripadanya, sesuai dengan gerak yang diminta. Kemudian, lA menyam-
bungkan pergelangan-pergelangannya dan lA ikatkan sebahagian dengan
sebahagian yang lain dengan tali-tali yang ditumbuhkanNYA, dari salah
satu dua tepi tulang-belulang. Dan disambungkanNYA dengan tulang-
belulang yang lain, seperti ikatan baginya. Kemudian, lA ciptakan pada
salah satu dua tepi tulang-belulang itu tambahan-tambahan yang keluar
daripadanya. Dan pada tepi yang lain lobang-lobang yang menyelam pada¬
nya, bersesuaian bagi bentuk tambahan-iambahan itu. Supaya dapat masuk
padanya dan bersesuaian di atasnya. Maka jadilah hamba itu, kalau ia
menghendaki menggerakkan sebahagian dari badannya, niscaya tidaklah
terhalang baginya. Dan jikalau tidak adalah pergelangan-pergelangan itu,
niscaya sukarlah yang demikian baginya.
Kemudian, perhatikanlah bagaimana lA menjadikan tulang-belulang ke-
pala! Bagaimana IA mengumpulkannya dan menyusunkannya. Dan sung-
guh telah disusunkanNYA dari limapuluh lima tulang, yang berlainan ben¬
tuk dan rupa. Maka disusunkanNya sebahagian kepada sebahagian, di

bersamaan dengan dia itu bola kepaia, sebagaimana engkau melihat-m a n a

nya. Maka di antaranya enam, tertentu bagi tempurung kepaia. Empat
belas bagi tulang rahang atas dan dua bagi tulang rahang bawah. Dan sisa-
nya ialah gigi-gigi- Sebahagiannya lebar, yang patut untuk menumbuk
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makanan. Dan sebahagiannya runcing, yang patut untuk memotong. Dan
itulah gigi asu, gigi geraham dan gigi depan. Kemudian, lA menjadikan
teher kenderaan bagi kepala. lA menyusunkan leher itu dari tujuh buku*
buku tulang, yang berlobang dan bundar. Padanya itu miring, tambah
dan kurang, supaya bersesuaian sebahagian daripadanya di atas sebahagi-
an yang Iain. Dan 'akan panjanglah menyebutkao segi hikmah padanya.
Kemudian, LA menyusunkan leher atas tulang punggung. lA menyusun¬
kan tulang punggung dari di bawah leher kepada penghabisan tulang pan-
tat, dari duapuluh empat buku-buku tulang. lA menyusunkan tulang pan-
tat dari tiga bahagian yang berlainan. Maka bersambung dengan tulang
pantat dari di bawahnya itu, tulang ekor. Dan itu juga tersusun dari tiga
bahagian. Kemudian lA sambungkan tulang-belulang punggung dengan
tulang-belulang dada, tulang bahu, tulang dua tangan, tulang bulu-ari-ari,
tulang pantat, tulang dua paha dan dua betis dan anak jari dua kaki. Maka
kami tiada akan memanjangkan menyebut bilangan yang demikian itu.
Dan jumlah bilangan tulang-belulang pada tubuh manusia itu adalah dua-
ratus empatpuluh delapan tulang, selain dari tulang-tulang kecil yang di-
isikan dengan dia itu lobang-lobang pergelangan.
Maka perhatikanlah bagaimana lA menciptakan semuanya itu dari nuth-
fah yang lemah, lagi halus! Dan tidaklah dimaksudkan daripada menyebut
bilangan-bilangan tulang-belulang itu, untuk diketahui bilangannya. Maka
itu adalah ilmu yang dekat, yang diketahui oleh tabib-tabib dan orang-
orang yang ahli dengan susunan tubuh manusia. Sesungguhnya maksudnya
ialah bahwa diperhatikan daripadanya, mengenai Yang Mengatumya dan
Yang Menciptakannya, bagaimana lA mentakdirkan dan mengaiurkannya.
lA membeda-bedakan di antara bentuk-bentuk dan kadar-kadamya. lA
mengkhususkannya dengan bilangan itu yang khusus. Karena jikaiau lA
mcnambahkan satu di atasnya, niscaya adalah yang demikian mala-petaka
atas insan, yang mcmcriukan kepada mencabutnya. Dan jikaiau lA kurang-
akan satu daripadanya. niscaya adalah itu kekurangan yang perlu kepada
pcnambalannya. Maka doktcr mcmpcrhatikan padanya untuk mengetahui
cara pengobatan pada menambalkannya. Orang-orang yang bcrmata hati
mcmpcrhatikan padanya untuk mengambil dalil dengan yang demikian itu
atas kcagungan Khaliq dan Pembentuknya. Maka amat berbedalah di
antara dua pandangan itu.
Kemudian. perhatikanlah bagaimana Allah Ta'aia menciptakan alat-alat
untuk menggerakkan tulang-belulang! Yaitu: sendi-sendi badan. Maka lA
menciptakan pada badan insan limaratus duapuluh sembilan sendi. Dan
sendi itu tersusun dari daging, urai, pembalut dan tutup. Dia itu berlain-
lainan kadar dan bentuk. menurut kelainan tempatnya dan kadar keperlu-
annya. Maka duapuluh empai sendi daripadanya itu adalah untuk meng¬
gerakkan biji mata dan peliipuk-peiupuknya. Jikaiau berjurang satu dari
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jumlahnya itu, niscaya cederalah unisan mata.
Begitu pula bagi setiap anggota sendi-sendi, dengan bilangan khusus dan
k a d a r k h u s u s .

Perkara urat saraf, urat-urat biasa. urat darah dan urat yang mengalir
padanya darah merah, bilangannya, tempai tumbuhnya dan percab̂ gan-
percabangannya itu lebih menakjubkan dari ini semua. Dan uraiannya
akan panjang. Maka bagi pikiran, mempimyai jalan-jalan yang akan di-
tempuh pada masing-masing bahagian tersebut. Kemudian, pada masing-
masing anggota tersebut. Kemudian, pada seluruh tubuh.
Maka setiap yang demikian itu adalah pandangao kepada keajaiban-ke-
ajaiban jasmani tubuh. Dan keajaiban-keajaiban makna dan sifat yang
tidak diketahui dengan pancaindra itu lebih besar.
Maka perhatikanlah sekarang kepada zahiriyah insan dan batiniyahnya,
kepada badannya dan sifat-sifatnya! Maka anda akan melihat dengan yang
demikian itu, daii keajaiban-keajaiban dan ciptaan yang raembawa kepada
keajaiban itu. Dan semua itu adalah ciptaan Allah pada se tetes air yang
kotor. Anda melihat dari ini akan ciptaanNYA pada se-tetes air. Maka
betapa pula ciptaanNYA pada kerajaan langit dan bintang-bintangnya?
Apa hikmahNYA pada letak-letaknya, bentuk-bentuknya, kadar-kadar-
nya, bilangan-bilaogannya, berkumpul sebahagiannya dan bercerai sebaha-
giannya, berlainan bentuk-bentuknya dan berlebih-kurang tempat terbit
dan terbenamnya?
Maka janganlah anda menyangka bahwa se-atom dari kerajaan langit itu
terlepas dari hikmah dan hukum. Akan tetapi, dia itu adalah ciptaan yang
paling kokoh, bikinan yang paling teguh dan yang paling mengumpulkan
bagi keajaiban-keajaiban dari badan insan. Bahkan, tiada bandingan ‘bagi

apa yang pada bumi, kepada keajaiban-keajaiban langit itu. Dan
karena itulah, Allah Ta’ala berfirman;-.
s e m u a

(A -antum -asyad-du khal-qan -amis-samaa-u banaa-haa, rafa-’a samka
haa fa sawwaa-haa, wa- akh-tha-sya lailahaa wa-akh-raja dluhaa-haa).
Ariinya: ’’Kamulah yang lebih susah menciptakannya atau langit yang di-
bangunkanNYA? DitinggikanNYA dan diaturNYA dengan sebaik-baik-
nya. Dan dijadikanNYA malam gelap gulita dan siang terang cuaca”. S.
An-Nazi’at, ayat 27 -28 -29.
Maka kembalilah sekarang kepada nuth-fah\ Pertama-tama perhatikanlah
keadaannya! Kedua, kepada apa ia akan jadi! Perhatikanlah, bahwa jika-
lau berkumpullah jin dan manusia, untuk menciptakan pendengaran bagi
nuth-fah atau penglihatan atau akal atau kemampuan atau ilmu atau ruh.
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Atau mereka menciptakan padanya tulang atau urat atau urat saraf atau
kulit atau rambut. Adakal) mereka itu sanggup kepada yang demikian?
Bahkan, jikatau mereka itu berkehendak untuk mengetahui peri hakikat-
nya dan bagaimana kejadiannya, sesudah diciptakan oleh Allah Ta’ala
yang demikian, niscaya mereka itu lemah daripadanya.
Maka yang mengherankan dari engkau, ialah: jikalau engkau memandang
kepada gambar insan yang digambarkan atas dinding tembok, yang halus-
lah si pelukis pada menggambarkannya. Sehingga yang mendekati yang
demikian kepada bentuk insan. Berkatalah yang memandang kepada gam-
bar itu: Seolah-olah insan!” Besarlah keherananmu kepada ciptaan si
pelukis dan kemahirannya, keringanan tangannya dan kesempumaan
diknya. Tinggilah tempat si pelukis itu pada hatimu. Sedang kamu menge¬
tahui, bahwa gambar itu hanya sempuma dengan cat, pena, tangan, de-
ngan dinding, dengan kemampuan, dengan ilmu dan dengan kehendak.
Dan suatu pun dari yang demikian itu tidaklah dari perbuatan si pelukis
dan ciptaannya. Akan tetapi, adalah dari cipiaan Yang Lain. Kesudahan
perbuatan si pelukis itu ialah mengumpulkan antara cat dan dinding, atas

khusus. Maka banyaklah ketakjuban engkau kepadanya dan eng¬
kau membesarkannya. Dan engkau melihat akan nuth-fah yang koior,
yang tadinya tidak ada. Maka diciptakan oleh Khaliqnya pada sulbi Iclaki
dan taraib wanita. Kemudian, dikeluarkanNYA daripadanya dan dibentuk-
kanNYA. Maka dibaguskanNYA pembentukannya. Dan dikadarkanNYA.
Maka lA membaguskan kadar dan bentuknya. lA memhagikan bahagian-
bahagiannya yang serupa kepada bahagian yang bermacam-macam. Maka
dikokohkanNYA tulang-beiulang pada segala pihaknya. DibaguskanNYA
bentuk anggota-anggota badannya. DihiaskanNYA zahir dan batinnya.
DisusunkanNYA urat-urat-dan saraf-sarafnya. DijadikanNYA tempat lalu
bagi makanannya. Supaya adalah yang demikian itu menjadi sebab untuk
terus hidupnya. DijadikanNYA mendengar, melihat, mengetahui. bertutur
kata. Dan dijadikanNYA baginya itu tulang-punggung menjadi sendi bagi
badannya dan perut yang mengandung segala alat-alat makanannya. Dan
kepala yang mengumpulkan semua pancaindranya.
Maka dibukaNYA dua mata dan disusunkanNYA lapisan-lapisannya. Di¬
baguskanNYA bentuk, warna dan keadaannya. Kemudian, dipeliharakan-
NYA mala itu dengan kelopak-kelopaknya. untuk mcnutupkannya
jagakannya, mengkilatkannya dan menolak kotoran-kotoran daripadanya.
Kemudian, lA melahirkan pada kadar kaca lerupung daripadanya, akan
bentuk segala langii, serta luas tepi-tepinya dan berjauhan daerah-daerah-
nya. Maka ia dapat melihat kepada semuanya itu.
Kemudian. IA mengorek dua telinganya. DisimpankanNYA pada dua
telinga itu air pahit, untuk mcmelihara pendengarannya dan menolak bi-
natang-binatang kecil kepadanya. DiberiNYA dinding dengan daun telinga
untuk mengumpulkan suara. Lalu ditolaknya kepada anak telinga. Dan

c e r -
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untuk merasakan dengan merangkaknya binatang-binatang kecil kepada-
nya. DijadikanNYA pada telinga itu pemencongan dan pembengkokan.
Supaya banyaklah geî an apa yang merangkak padanya dan panjang jalan-
nya. Lahiterbangun yang mempunyai telinga itu dari tidur, apabila menuju
binatang kecil kepadanya pada waktu tidur.
Kemudianv lA mengangkatkan hidung dari di tengah-tengah muka, Di-
baguskanNYA bentuknya dan dibukakanNYA dua lobangnya. Disimpan-
kanNYA padanya pancaindra penciuman. Supaya ia mengambil petunjuk
dengan menghirup bau makanan dan apa yang dimakannya. Dan supaya
ia menghirup dengan tempat tembusnya dua lobang hidung itu akan ruh
udara, untuk makanan hatinya dan penganginan bagi kepanasan batin-
n y a .
IA membukakan mulut dan disimpankanNYA dalam mulut itu lidah, yang
menurutkan, menterjemahkan dan yang melahirkan dari apa, yang di da¬
lam hati. IA menghiaskan mulut itu dengan gigi, supaya adalah gigi itu
alat bagi menumbuk, menghancurkan dan memotong. Maka dikokohkan-
NYA pangkal gigi-gigi itu. DilajamkanNYA ujungnya, diputihkanNYA
wamanya dan disusunkanNYA baris-barisnya yang bersamaan ujungnya,
yang teratur susunannya. Seakan-akan gigi-gigi itu mutiara yang tersusun.
lA menciptakan dua bibir, membaguskan wama dan bentuknya. Supaya
bersesuaian dengan mulut. Lalu menyumbatkan tempat tembusnya. Dan
supaya sempuma dengan yang demikian itu huruf-huruf percakapan.
lA menciptakan kerongkongan dan menyediakannya untuk keluamya suara.
IA menciptakan bagi lisan kemampuan bagi bergerak dan pemutusan-
pemutusan suara, -supaya ia memutuskan suara pada makh-raj (tempat ke-
luarnya suara) yang berlain-lainan, yang berlainan dengan yang demikian
itu huruf-huruf. Supaya meluas dengan itu jalannya penuturan dengan ba:
nyaknya.
Kemudian, IA menciptakan kerongkongan-kerongkongan itu berlain-lain¬
an bentuk. tentang sempit, luas, kasar, halus, kerasnya dan tembutnya,
panjang dan pendek. Sehingga, dengan sebab yang demikian itu, beriain-
lainanlah suara. Maka tiadalah serupa dua suara. Bahkan lahir di antara
setiap dua suara itu perbedaan. Sehingga pendengar dapat memperbeda-
kan akan sebahagian manusia dari sebahagian yang lain, dalam gelap de¬
ngan semata-mata suara.
Kemudian. IA menghiaskan kepala dengan rambut dan pelipis. IA meng¬
hiaskan muka dengan janggut dan dua bulu kening. IA menghiaskan bulu
kening dengan halusny'a bulu dan melengkungnya bentuk. Dan IA meng¬
hiaskan dua mala dengan bulu mala.
Kemudian, IA menciptakan anggota-anggota badan yang batiniyah. Di¬
jadikanNYA bagi setiap satu daripadanya. p>erbuatan khusus. Maka dijadi-
kanNYA perut besar bagi menghancurkan makanan. Jancung untuk meng-

8 1 4



obshksn makanan kepada darah. Limpa, empedu dan buah pinggang un-
tuk melayaiii jantung. Maka limpa melayaninya itu dengan menarik
hitam daripadanya. Dan empedu melayaninya itu dengan menarik yang
kuning daripadanya. Dan buah pinggang melayaninya itu dengan menarik
yang keairan daripadanya. Dan tempat keluar kencing itu melayani buah
pinggang dengan menerima air daripadanya. Kemudian, dikeluarkannya
pada jalan lobang keluar air kencing. Dan urat-urat itu melayani jantung
pada penyampaian darah ke segala tepi badan yang lain.
Kemudian, lA menciptakan dua tangan dan memanjangkannya, supaya
dapat mencapai maksud. lA membentangkan tapak tangan dan membagi-
kan anak jari yang lima. lA membagikan seliap anak jari itu dengan tiga
ruas. lA meletakkan empat anak jari pada satu pihak dan ibu jari pada
satu pihak. Supaya dapat berputar ibu jari itu kepada semua. Jikalau ber-
kumpuilah orang-orang dahulu dan orang-orang yang kemudian, untuk
mcmahami dengan kehalusan berpikir akan segi yang lain pada letaknya
anak-anak jari itu, selain apa yang telah diletakkan padanya, dari jauhnya
ibu jari dari anak-anak jari yang empat itu dan bericbih kurangnya anak
jari yang empat ini pada panjangnya dan tertibnya pada satu baris, niscaya
mereka tidak akan mampu atas demikian. Karena dengan tertib ini, patut-
lah tangan untuk menggenggam dan i.nemberi. Maka jikalau dihamparkan-
NYA tangan, niscaya adalah tangan itu bagi manusia menjadi baki, yang
diletakkannya di atasnya. apa yang dikehendakinya. Dan kalau lA
ngumpulkan anak-anak jari itu, jadilah alat baginya untuk memukul. Dan
kalau lA menggenggamkannya, dengan genggaman yang tidak
niscaya jadilah anak-anak jari itu alat penyenduk air baginya.
Kemudian, lA menciptakan kuku atas ujung anak-anak jari, untuk hiasan
bagi ruas-ruasnya dan tiang baginya dari belakangnya. Sehingga
itu tidak terputus. Dan untuk mengambil dengan kuku-kuku itu barang-
barang yang halus, yang tidak dapat dicapai oleh ruas-ruas anak jari. Dan
untuk ia menggaruk badannya ketika perlu.
Maka kuku yang menjadi anggota badan yang lerkeji, jikalau tidak di-
punyai oleh manusia dan menampaklah tempat yang periu digaruk, niscaya
adalah manusia tersebut yang paling lemah dan paling dla’if di antara
nusia. Dan tiada seorang pun yang tegak berdiri pada tempatnya pada
menggarukkan badannya.
Kemudian, tangan itu menunjukkan tempat untuk digaruk. Lalu tangan
mcmanjang kepadaiiya, wainu pun dalam tidiir dan lalai, tanpa memerlu-
kan kepada diminta. Jikalau ia meminta tolong p:u.la orang lain, niscaya
orang itu tidak akan memperolch tempat untuk digaruk. selain sesudah
payah yang lama.
Kemudian. lA menciptakan ini semua dari nuili-fah. Dan nuth-fah itu da¬
lam rahim wanila, dalam liga kegeltipan. Jikalau Icrbukalah tutup dan
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dung dan memanjanglah penglihatan kepadanya, niscaya akan terlihat
penggurisan dan penggambaran yang tampak pada nuth-fah itu sedikir
demi sedikit. Dan tidaklah terlihat Penggambar dan alatNYA. Maka ada-
kah anda melihat penggambar atau pembuat, yang tidak menyentuh alat-
nya dan bikinannya dan tidak menemuinya, sedang ia berbuat padanya?
Maka Mahasucilah DIA yang aiangkah besar keadaanNYA dan alangkah
tampak buktiNYA!
Kemudian, perhatikanlah serta sempurna qudrahNYA, kepada sempuma
rahmatNYA! Bahwa tatkala sempitiah rahim dari anak bayi itu, tatkala ia
telah membesar, maka bagaimana lA menunjukkan jalan kepadanya. Se-
hingga ia membalik dan bergerak. Dan ia keluar dati tempat yang sempit
itu. la mencari tempat ketembusan. Seakan-akan ia berakal, yang melihat
akan apa yang diperlukannya. Kemudian, tatkala ia telah keluar dan me-
merlukan kepada makanan, maka bagaimana lA menunjukkannya kepada
meletakkan mulutnya pada tetek ibu. Kemudian, manakala badannya itu
masih lemah, tidak sanggup kepada makanan yang kasar, maka bagaimana
IA mengatur baginya dalam bentuk susu yang lembut. Dan dikeluarkan-
nya susu itu di antara kotoran yang di dalam perut dan darah, menjadi
minuman yang lazai dan murni. Bagaimana lA menciptakan dua tetek dan
dikumpulkanNYA padanya air susu. Dan ditumbuhkanNYA dari dua tetek
itu dua puling, yang bersesuaian padanya mulut anak kecil itu. Kemudian,
IA bukakan pada puting tetek itu lobang yang sempit sekali. Sehingga ti¬
dak keluar air susu daripadanya, seiain sesudah diisap, dengan sedikit
demi sedikit. Bahwa anak kecil itu tidak sanggup daripadanya, seiain se¬
dikit. Kemudian, bagaimana IA menunjukkan kepada anak kecil itu untuk
menghisap susu. Sehingga keluarlah dari tempat yang sempit itu, air susu
yang banyak, ketika bersangatan lapar.
Kemudian, perhatikanlah kepada kasih-sayang dan rahmatNYA serta
belaskasihanNYA, bagaimana IA memundurkan akan ciptaan gigi kepada
sempurnanya dua tahun. Karena dalam dua tahun itu, anak bayi itu tidak
memakan makanan, seiain dengan susu. Maka ia tidak memerlukan ke¬
pada gigi. Apabila ia telah besar, niscaya tidak sesuai lagi susu yang lemah
itu baginya. Dan ia memerlukan kepada makanan yang kasar. Dan makan¬
an itu memerlukan kepada pengunyahan dan penghancuran. Maka IA me-
numbuhkan gigi bagi anak kecil itu ketika diperlukan, tidak sebelumnya
dan tidak sesudahnya. Maka Mahasucilah DIA, bagaimana IA mengeluar-
kan tulang-belulang yang keras itu pada gusi-gusi yang demikian lembut-
n y a .

Kemudian, IA curahkan kasih-sayang ke dalam hati ibu-bapa, untuk
mengatur anak kecil itu, di waktu ia masih lemah untuk mengatur dirinya
sendiri. Maka jikalati tidak dikuasakan oleh Allah akan kasih-sayang ke
dalam hati kedua ibu-bapa, niscaya adalah anak kecil itu makhluk yang
paling lemah untuk mengunis dirinya sendiri.
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Kemudian, perhatikanlah bagaimaca lA menganugerahkan kemampuan,
pembedaan antara baik dan buruk (at-tamyiz), akal dan petunjuk, sedikit
demi sedikit. Sehingga anak kecil itu baligh dan sempuma. Lalu ia me-
ningkat dewasa (murahiq). Kemudian menjadi pemuda, kemudian men-
jadi tua dan kemudian lanjut usia. Adakalanya ia kufur (tidak mensyukuri
nikmat) atau mensyukuri nikmat, dia berbuat tha’at atau maksiat, beriman
atau kafir, sebagai pembenaran bagi firman Allah Ta’ala:

oVlj,Xst>\Ŝ )
!>■

■f-t,w

(Hal-ataa ’alal-insaani hiinun minad-dahri lam yakun syai-an madz-kuu-
ran. Innaa khalaq-nal-insaana min nuth-fatin -am-syaa-jin, nab-talii-hi fa-
ja-’alnaa-hu samii-'an bashii-ran. Innaa hadai-naahus-sabiila -i
kiran wa- immaa kafuu-ran).
Artinya: Sesungguhnya telah datang kepada manusia suatu masa, ketika
Itu dia belum ada suatu apa pun yang dapat disebut. Sesungguhnya Kami
menciptakan manusia itu dari se-tetes air mani (nuth-fah) yang bercampur.
Kami akan mengujinya, lalu dia Kami jadikan orang yang dapat mende-
ngar dan melihat. Sesungguhnya Kami menunjukkan jalan kepadanya. ada¬
kalanya dia tahu bersyukur (berterima kasih) atau tidak tahu bersyukur”.
S. Ad-Dahr. ayat 1-2-3.

- immaa syaa -

Maka perhatikanlah kepada ke-lemah-lembutan dan kemurahan, kemudi¬
an kepada kemampuan dan hikmah, yang mengherankan engkau oleh
keajaiban-keajaiban Hadlarat Ketuhanan (Al-Hadlarat-Ar-Rabbaniyah),
Yang paling mengherankan, iaiah dari orang yang melihat tulisan bagus
atau ukiran bagus atas dinding, lalu ia memandang bagus yang demikian.
Maka diserahkannya semua cita-citanya kepada bertafakkur pada yang
mengukir dan yang menulis. Bagaimana ia mengukir dan menulis itu? Ba-
gaimana ia sanggup kepada yang demikian? Senantiasalah ia mengagung-
kan orang itu pada hatinya dan ia mengatakan: ’’Alangkah pintarnya!
Alangkah sempurna ciptaannya dan alangkah baik kemampuannya!”
Kemudian, orang itu memandang kepada keajaiban-keajaiban ini pada
dirinya dan pada diri orang lain. Kemudian, ia lupa kepada Yang Men¬
ciptakan dan Yang Menggambarkannya. Tidak mengherankan kepadanya
akan keagunganNYA dan tidak mentercengangkannya oleh kebesaran dan
h i k m a h N Y A .

Maka inilah sekeiumii dari keajaiban-keajaiban badan anda yang tidak
mungkin menghinggakannya lebih jauh. Maka itu adalah yang lebih men-
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dekati kepada jalan pikiran anda dan saksi yang lebih terang atas keagung-
Khaliq anda dan anda lalai daii yang demikian, sibuk dengan perut dan

kemaluan anda. Anda tidak mengenal dan diri anda, selain bahwa
anda itu lapar, lain makan. Dan anda kenyang, lain anda tidur. Anda ber-
na&u-keinginan, lain bersetubuh. Anda marah, lain berperang. Hewan se-
lunihnya bersekutu dengan anda pada mengenal yang demikian. Sesungguh-
nya yang khusus bagi insan, yang mendindingkan hewan daripadanya de¬
ngan mengenal Allah Ta’ala, ialah: dengan memperhatikan pada kerajaan
langit dan bumi dan keajaiban-kejaiban tepi langjt dan diri. Karena dengan
itulah masuknya hamba dalam jama’ah para malaikat al-muqarrabin dan
dikumpulkan dalam jama’ah nabi-nabi dan orang-orang shiddiq, yang di-
dekatkan dengan Hadlarat Tuhan Rabbul-’alamin. Dan tidaklah darajat
ini bagi hewan-hewan dan tidak pula bagi manusia, yang suka kepada
dunia, dengan nafsu keinginan hewan-hewan. Bahwa manusia yang demi¬
kian itu lebih banyak jahatnya dari hewan. Karena tiada kemampuan bagi
hewan atas yang demikian.
Adapun manusia, maka Allah telah menciptakan baginya kemampuan.
Kemudian, manusia itu tidak memanfa’atkannya. Dan tidak mensyukuri
nikmat Allah padanya. Maka mereka itu adalah seperti hewan. Bahkan
mereka lebih sesat jalannya lagi.
Apabila anda telah mengetahui jalan fikiran pada diri anda, maka bertafak-
kurlah mengenai bumi, yang menjadi tetap ketetapan anda! Kemudian
mengenai sungai-sungainya, laut-lautnya, gunung-gunungnya dan barang-
barang tambangnya. Kemudian anda meninggilah daripada yang demikian
itu ke kerajaan langit!
Adapun bumi, maka dari ayat-ayatNYA. bahwa lA menciptakan bumi itu
menjadi hamparan dan terbentang luas. lA menjalankan padanya jalan-
jalan yang berliku-liku. lA menjadikan bumi untuk dipergunakan, supaya
kamu berjalan pada segala penjurunya. lA menjadikan bumi itu tetap,
tidak bergerak-gerak. lA menciptakan gunung-gunung berlabuh padanya
sebagai tiang-tiang, yang mencegahkannya daripada kegoyangan. Kemudi-

.lA meluaskan sayap-sayapnya, sehingga lemahiah anak Adam itu dari¬
pada sampai ke semua sudutnya. Walau pun panjang umur mereka dan
banyaknya mereka berkeliling. Allah Ta’ala berfirman:-

a n

a n

\
I ?

Y^-YV'r;'‘5,- -
(Was-samaa-a banai-naahaa bi-aidin wa innaa la muusi-’uuna. wal-ar-dla
fa-rasy-naahaa fa ni’-mal-maahiduuna).
Artinya: "Dan langit Kami bangunkan dengan kekuatan dan sesungguh-
nya kekuasaan Kami cukup luas. Dan bumi Kami hamparkan dan alang-
kah baiknya Kami menehamparkan”. S. Adz-Dzariyat, ayat 47 -48,
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Al lah Ta'a la berfinDan:-

(Huwal-ladzii ja-’ala lakumu)-ar-dla dzaluu-lan famsyuu fii maflaa-kibi-
haa).

Artinya: ’’DIAIah yang telah menjadikan bumi untuk kamu mudah diper-
gunakan, sebab itu berjalanlah kamu pada segenap penjurunya!” S. AI-
Mulk, ayat 15.
Al lah Ta’a la berfirman:-

\

(Al-ladzii ja-'ala lakumul-ar-dla firaa-syan).
Artinya: ”DIA yang menciptakan bumi untuk menjadi hamparan bagi-
mu”. S. Al'Baqarah, ayat 22.
Allah Ta’ala membanyakkan dalam KitabNYA yang mulia penyebutan
bumi, untuk ditafakkurkan tentang keajaiban-keajaibannya. Punggung
bumi itu tempat ketetapan bagi orang-orang yang masih hidnp dan penit-
nya tempat tidur bagi orang-orang yang sudah mati. Allah Ta’ala berfir-
m a n : -

V- f . '■a'' Iy^ ^ y y

(A lam naj-’alil-ar-dla kifaa-tan, ahyaa-aii wa -am-waatan).
Artinya: ’’Bukankah bumi itu Kami jadikan tempat berkumpul? Orang-
orang yang hidup dan yang mati”. S. Al-Mursalat, ayat 25 -26.

Maka perhatikanlah kepada bumi dan dia itu mati! Apabila diturunkan
hujan kepadanya, niscaya ia bergerak dan bertambah, menghijau dan me-
numbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ajaib-ajaib. Dan keluarlah daripada-
nya bermacam-macam hewan.
Kemudian, perhatikanlah bagaimana IA mengokohkan sUdut-sudut bumi
dengan gunung-gunung yang tetap, tinggi, tuli dan keras! Dan bagaimana
IA menyimpankan air di bawahnya. Maka lA memancar-mancarkan mata
air dan mengalirkan sungai di depannya. IA mengcluarkan dari batu yang
kering dan dari tanah yang kotor, air yang halus, tawar, bersih dan nya-
man rasanya. IA jadikan dengan air itu setiap sesuatu yang hidup. Maka
IA keluarkan dengan air itu, bermacam-macam pohon kayu dan tumbuh-
tumbuhan, dari biji-bijian, anggur, tebu, zaitun, kurma, buah delima dan
banyak buah-buahan yang tidak terhingga jumlahnya, bermacam-macam
bentuk, warna, rasa, sifat dan bau. Sebahagiannya melebihi atas sebahagi-
an yang lain pada memakannya, yang disirami dengan air yang satu dan
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keluar dari bumi yang satu.
Kalau anda mengatakan, bahwa bermacam-macamnya iiu disebabkan ber-

bibitnya dan pokoknya. Maka kapankah ada pada biji itu
batang kurma yang digulung dengan tandan-tandan buah kurma? Dan
kapankah ada pada sebutir biji tujuh tangkai, yang pada setiap tangkai itu
seratus biji?
Kemudian, perhatikanlah kepada tanah-tanah desa dan periksalah zahir-
nya dan batinnya! Maka anda akan meiihatnya tanah yang serupa. ApabUa
diturunkan air ke atasnya, niscaya ia bergerak, bertambah dan menumbuh-
kan dari setiap pasangan yang cantik, akan wama yang bermacam-macam
dan tumbuh-tumbuhan yang serupa dan yang tidak serupa. Bagi setiap
satu itu mempunyai rasa, bau, wama dan bentuk yang berbeda dengan
yang lain. Maka perhatikanlah kepada banyaknya, bermacam-macam jenis-
nya dan banyak bentuknya. Kemudian berlainan sifat-sifat tumbuh-tum¬
buhan dan banyaknya kemanfa'atannya. Dan bagaimana Allah Ta’ala me-
nyimpan obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan akar-akar kayu (at-
'aqaqir). yang bermanfa’at dan ganjil. Tumbuh-tumbuhan ini menjadi ma-
kanan. Ini menguatkan. Ini menghidupkan. Ini membunuh. Ini dingin. Ini
panas. Ini apabila sampai dalam perut, niscaya ia raencegah penyakit ku-
ning dari urat-urat yang paling dalam. Ini mengobah kepada penyakit ku-
ning. Ini mencegah dahak dan campuran dalam limpa. Ini mengobah ke¬
pada yang dua ini. Ini membersihkan darah. Ini mengobah darah. Ini
mendatangkan gembira. Ini menidurkan. Ini menguatkan. Dan ini mele-
mahkan. Maka tidaklah tumbuh dari bumi sehelai daun dan jerami, me-
lainkan padanya kemanfa’atan, yang tidak kuatlah manusia untuk menge-
tahui hakikatnya. Masing-masing dari tumbuh-tumbuhan ini, sang petani
memerlukan pada pemeliharaannya kepada perbuatan khusus. Batang
kurma dikawinkan dengan memindahkan serbuk jantan kepada serbuk be-
tina (at-talqih). Batang anggur dibersihkan. Tanaman dibersihkan rumput
dan yang memsakkan. Sebahagian yang demikian itu dapat tumbuh de¬
ngan membuat rumah bibit dalam tanah. Sebahagiannya dengan menanam-
kan ranting. Dan sebahagiannya dengan digantungkan pada pohon. Jikalau
kami kehendaki menyebutkan berlainannya jenis tumbuh-tumbuhan, ma-

cam-macamnya, kemanfa’atan-kemanfa’atannya, hal-keadaannya dan ke-
ajaiban-keajaibannya, niscaya habislah hari pada menyifatkan yang demi¬
kian. Maka memadailah bagi anda dari setiap jenis itu, bahagian yang se-
dikit saja, yang menunjukkan kepada anda jalan berpikir.
Maka itulah keajaiban-keajaiban tumbuh-tumbuhan!
Di antara tanda-tanda kebesaranNYA, ialah benda-benda yang tersimpan
di bawah gunung-gunung dan barang tambang yang diperoleh dari bumi.
Maka pada bumi itu bagian-bagian yang berdekatan, yang bermacam-ma-

Perhatikanlah kepada gunung-gunung, bagaimana IA mengeluarkan
daripadanya banda-benda yang berharga, dari emas, perak, permata fairuz.

m a c a m - m a c a m

c a m .
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yakut dan lain-lain. Sebahagian daripadanya dapat tercetak dengan pe-
mukul besi, seperti emas, perak, tembaga, timah dan besi. Dan sebahagi¬
an daripadanya tidak dapat tercetak, seperti permata fainiz dan yakut.
Dan bagaimana Allah memberi petunjuk kepada manusia, pada menge-
luarkannya dan membersihkannya, membuat bejana-bejana, alat-alat,
uang dan pakaian-pakaian daripadanya.
Kcmudian, perhatikanlah kepada barang-barang tambang di dalam bumi,
seperti; minyak, belerang, minyak dari pohon kayu dan lain-lain. Dan
yang paling kurang daripadanya itu, ialah; garam. Dan tidak dipferlukan
kepadanya, selain untuk membaguskan makanan. Jikalau kosonglah
negeri daripadanya, niscaya segeralah datang kebinasaan kepadanya. Maka
perhatikanlah kepada rahmat Allah Ta’ala, bagaimana lA menciptakan
sebahagian bunil yang kosong dengan bendanya, di mana berkumpul pada-
nya air yang bersih dari hujan. Lalu air itu berobah menjadi garam yang
asin, yang dimasak, yang tidak mungkin diperoleh sekati pun daripadanya.
Supaya adalah yang demikian itu membaguskan makanan anda, apabila
anda memakannya. Lalu sedaplah kehidupan anda.
Tidaklah dari benda beku, hewan dan tumbuh-tumbuhan, melainkan ada
padanya hî ah dan hikmah-hikmah dari jenis ini. Tiadalah suatu pun dari¬
padanya diciptakan dengan sia-sia, main-main dan senda-gurau. Akan te-
tapi, semua itu diciptakan dengan benar, sebagaimana yang sesayogianya.
Dan di atas cara yang sesayogianya. Dan sebagaimana yang layak dengan
keagungan, kemurahan dan kelemah-lembutan-NYA. Dan karena itulah,
Al lah Ta’ala berfirman:-

s u a t u

(Wa maa khalaq-nassamaa-waati wal-ar-dla wa maa baina-humaa laa-’ibiina.
Maa khalaq-naa-humaa illaa bil-haqqi).
Artinya. Dan Kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara
keduanya bukanlah untuk main-main. Dan keduanya tidaklah Kami cipta-
kan, melainkan dengan yang benar”. S. Ad-Dukhan, ayat 28 -29.
Di antara tanda-tanda kebesaranNYA, ialah segala jenis hewan dan ter-
baginya kepada yang terbang dan yang berjalan. Dan terbaginya yang ber-
jalan, kepada yang berjalan dengan dua kaki, dengan empat kaki, dengan
sepuluh dan seratus kaki, sebagaimana yang dapat disaksikan pada se.ba-
hagian binatang kecil-kecii. Kemudian, terbaginya tentang kemanfa’atan,
rupa, bentuk, perangai dan tabiat. Maka perhatikanlah kepada burung-
burung yang terbang di udara, kepada binatang-binatang liar di daratan
dan binatang-binatang temak yang berpunya. Anda akan melihat padanya
dari keajaiban-keajaiban, yang tidak diragukan padanya, tentang fceagung-
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an Khaliq-nya, qudrah yang Men-takdir-kannya dan hikmah yang Mem-
bentukkannya. Bagaimana mungkin akan diselidiki yang demikian? Bah-
kan, jikalau kita menghendaki akan menyebutkan keajaiban-keajaiban
kutu-busuk atau semut atau lebah atau lawa-lawa dan itu adalah termasuk
binatang yang paling kecil, tentang membangun rumahnya, tentang
iigumpulkan makanannya, tentang kejinakannya bagi jodohnya, tentang
penyimpanan bagi dirinya, tentang kepintarannya pada ukuran rumahnya
dan tentang memperoleh petunjuk kepada keperluan-keperluan, niscaya
kita tidak akan mampu kepada yang demikian.
Anda melihat lawa-lawa itu membangun rumahnya di tepi sungai. Maka
pertama-tama dicarinya dua tempat yang berdekatan. Di antaranya itu
renggang sekadar se-hasta atau kurang daripada se-hasta, Sehingga me-
mungkinkannya untuk menyambung dengan benang jaringnya di antara
dua tepinya itu. Kemudian. ia muiai dan mengeluarkan air liurnya, yang
itulah benang jaringnya, ke atas suatu tepi, supaya melekat, Kemudian, ia
berlari ke tepi yang lain. Maka dikokohkannya pinggir yang lain itu dari
benang jaringnya. Kemudian. seperti yang demikian juga, kali kedua dan
kali ketiga. Dan dibuatnya kejauhan di antara keduanya itu bersesuaian
dengan kesesuaian ukuran. Sehingga apabila ia telah mengokohkan ikatan-
ikatan pembarut dan diaturnya benang-benang jaringnya seperti benang
bujur tenunan kain, niscaya lalu ia membuat benang lintangnya. Lalu
meletakkan benang iintang atas benang bujur. Dan ditambahkannya
bahagiannya kepada sebahagian. Dan dikokohkannya akan ikatan atas
tempat bertemunya benang Iintang dengan benang bujur. Dan dijaganya
pada semua yang demikian itu akan kesesuaian ukuran. Dan dijadikannya
yang demikian itu jaringan yang jatuh ke dalamnya kepinding dan lalar.
ban lawa-lawa itu duduk pada sudut, mengintip jatuhnya buruan dalam
jaring. Maka apabila telah jatuh buruan, lalu bersegeralah ia mengambil
dan memakannya. Jikalau ia lemah dari berburu seperti yang demikian,
niscaya ia mencari bagi dirinya, akan suatu sudut dari dinding. Dan ia
sambung di antara dua tepi dinding itu dengan benang jaringan. Kemudi¬
an ia menyangkutkan dirinya padanya dengan benang jaringnya yang lain.
Dan tetaplah dia menunduk kcpala di udara menunggu lalar terbang. Apa¬
bila ada lalar terbang. niscaya ia melemparkan dirinya kepadanya, Lalu
diambilnya dan dibalutnya benang jaringnya atas dua kakinya dan dikuat-
kannya. Kemudian dimakannya.
Dan tidaklah dari binatang kecil dan binatang besar, melainkan ada pada¬
nya dari keajaiban-keajaiban yang tidak terhingga banyaknya. Adakah
anda melihat, bahwa lawa-lawa itu mempelajari perusahaan ini dari diri¬
nya sendiri?- Atau menjadi ada dengan dirinya sendiri? Atau diadakan
oleh manusia atau diajarkan oleh manusia? Atau tidak ada baginya yang

unjuk jalan dan yang mengajar? Adakah disangkakan oleh orang yang
bermata hati, tentang lawa-lawa itu binatang yang patui dikasihani, yang

m e -

l a

s e ¬

m e n
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lemah, yang tidak bertenaga, bahkan gajah yang besar tubuhnya, yang
terang kuatnya, yang lemah dari urusan dirinya, maka bagaimanakah bi-
natang yang lemah ini? Apakah tidak lawa-Iawa itu naik saksi dengan beii-
tuknya, rupanya, geraknya, petunjuknya dan keajaiban-keajaiban ciptaan-
nya bagi Yang Menjadikannya, Yang Mahabijaksana dan Khaliqnya Yang
Mahakuasa, lagi Yang Mahamengetahui? Maka orang yang bermata hati
Itu mehhat pada hewan yang kecil ini, dari keagungan Khaiiq Yang Maha-
pengatur, kemuliaan dan kesempurnaan qudrahNya dan hikmahNya, yang
mengherankan hati dan akal padanya, Lebih-lebih dari binatang-binatane
yang lain.

Bab ini juga tiada hinggaan baginya. Bahwa hewan-hewan itu, bentuknya,
perangainya dan tabiatnya itu tiada terhingga banyaknya. Dan sesungguh-
nya hilanglah ketakjuban hati daripadanya itu. karena jinaknya hati, di-
sebabkan banyaknya yang dilihat. Ya, apabila ia melihat seekor hewan
yang ganjil, walau pun ulat, niscaya membarulah ketakjubannya. Dan ia
mengucapkan: ’’Subhanallah! Alangkah menakjubkan!” Dan manusia itu
sendiri adalah hewan yang paling menakjubkan. Dan tidaklah manusia itu
merasa takjub dari dirinya. Akan tetapi, jikalau manusia itu memandang
kepada hewan yang hatinya jinak kepadanya dan ia memperhatikan ke-
pada bentuknya dan rupanya, kemudian kepada manfaat-manfaatnya dan
faedah-faedahnya, dari kulitnya, wolnya, bulunya dan rambutnya, yang
diciptakan oleh Allah menjadi pakaian bagi makhiukNYA dan tempal ke-
diaman bagi mereka pada bepergian dan tempat menelap. bejana air bagi
minuman mereka, kaning bagi makanan mereka dan pemeliharaan bagi
tapak-kaki mereka. IA menjadikan susunya dan dagingnya makanan bagi
mereka. Kernudian, IA jadikan sebahagiannya hiasan bagi kenderaan.
Dan sebahagiannya pembawa beban yang berat, menempuh desa-desa
dan tempat yang ditempuh yang jauh. Sesungguhnya sangat banyaklah
orang yang memandang akan takjub dari hikmah Khaliqnya dan Pemben-
tuknya. Sesungguhnya, tiada IA menciptakannya, selain dengan ILMU
yang meliputi dengan semua kemanfaatannya, yang mendahului alas cipia-
anNYA akan semua yang tersebut itu. Maka Mahasucilah Tuhan, yang se¬
mua urusan tersingkap pada ILMU-NYA, tanpa tafakkur, tanpa memper¬
hatikan dan ber-tadabbur, tanpa meminta pertoiongan pada menteri alau
penasehat. Maka DIA itu Mahatahu, Mahapandai, Mahabijaksana dan
Mahakuasa. DikeluarkanNYA dengan yang paling sedikit dari yang se-
dikit dari yang diciptakanNYA, akan benamya kesaksian dari hati orang-
orang yang berma'rifah (al-’arifin) dengan ke-maha-esa-anNYA. Maka
tiadalah bagi makhluk, selain yakin dengan keperkasaanNYA, qudrah-
NYA dan pengakuan dengan ke-tuhan-anNYA. Berikrar (pengakuan de¬
ngan lisan) dengan kelemahan daripada mengetahui keagungan dan ke-
besaranNYA. Maka siapakah yang dapat menghinggakan pujian kepada-
NYA? Akan tetapi, DIA. sebagaimana IA memujikan kepada diriNYA
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sendiri. Sesungguhnya, penghabisan ma’rifah kita, ialah pengakuan de-
ngan kelemahan daripada mengenalNYA (ma’rifah kepadaNYA). Maka
kita bermohon kepada Allah Ta’ala bahwa lA menganugerahkan kepada
kita dengan kemurahanNYA, akan hidayahNYA dengan kenikmatan dan
kasih-sayangNYA.
Dari tanda-tanda kebesaranNYA, ialah lautan yang dalam yang meling-
kungi bagi tepi-tepi bumi, di mana lautan itu adalah kepingan dari lautan
besar, yang meliputi dengan seluruh bumi. Sehingga, semua yang tersing-
kap dari desa-desa dan gunung-gunung dari air. dengan dikaitkan kepada

adalah seperti pulau kecil dalam lautan besar dan sisanya bumi itu ter-
tutup dengan air. Nabi s.a.w, bersabda:-
a i r ,

(Al-ar-dlu fil-bahri kal-is-thab-li fil-ar-dli),
Artinya: ’’Bumi pada laut itu, adalah seperti kandang pada bumi". (1).
Bandingkanlah kandang itu kepada seluruh bumi!
Ketahuilah, bahwa bumi, dengan dikaitkan kepada laut, adalah sebanding.
Dan telah disaksikan oleh keajaiban-keajaiban bumi dan yang di dalam-
nya. Maka perhatikanlah sekarang akan keajaiban-keajaiban laut! Sesung-
guhnya keajaiban-keajaiban yang dalam lautan itu, dari hewan dan benda-
benda adalah berlipat-ganda dari keajaiban-keajaiban yang anda saksikan
di atas permukaan bumi. Sebagaimana luasnya itu berlipat-ganda dari
luasnya bumi.
Karena luasnya lautan, yang ada padanya dari hewan-hewan besar. akan
apa yang anda melihat kenyataannya dalam laut itu, lalu anda menyangka,
bahwa itu pulau. Lalu turunlah penumpang-penumpang padanya. Kadang-
kadang anda merasakan dengan api, apabila ia menyala, lalu ia bergerak.
Dan diketahui, bahwa itu hewan. Dan tiada satu jenis pun dari jenis-jenis
hewan darat, dari kuda atau burung atau lembu atau insan. melainkan da¬
lam laut pun ada yang seperti itu dan berlipat-ganda daripadanya. Dan
dalam laut itu berjenis-jenis, yang tiada diketahui bandingannya di darat-
an. Dan telah aku sebutkan sifat-sifatnya dalam buku yang berjilid-jilid.
Dan telah dikumpulkan oleh kaum-kaum yang bersungguh-sungguh me-
nempuh lautan dan mengumpulkan keajaiban-keajaibannya.
Kemudian, perhatikanlah, bagaimana Allah menciptakan intan dan rumah-
nya dalam kewongnya di bawah air! Dan perhatikanlah bagaimana lA me-
numbuhkan permata dari batu yang sangat keras di bawah air. Sesungguh¬
nya permata itu adalah tumbuh-tumbuhan atas bentuk pohon kayu yang
t u m b u h d a r i b a t u .

(1) Hadils ini lelah disebulkan dahulu dan saya lidak menjumpainya.
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Kemudian, perhatikanlah yang lain dari itu, dari bau-bauan anbar dan
gala jenis yang berharga y?ng dilemparkan oleh laut dan dikeluarkan dari-
padanya.

Kemudian, perhatikanlah kepada keajaiban-kcajaiban kapal, bagaimana
Allah menahankannya di atas permukaan air. Dan menjalankan dalam
lautan itu, saudagar-saudagar, pencari-pencari harta dan lain-lain. lA
jadikan bagi mcreka bahtera, untuk membawa barang-barang berai
reka. Kemudian lA melepaskan angin untuk menjalankan kapal-kapai,
Kemudian, lA memperkenalkan kepada nelayan-nelayan akan tempat ke-
datangan angin, tempat berhembusnya dan waktu*waktunya.
Secara kesimpulannya, tiada akan dapat diselidiki keajaiban-keajaiban
ciptaan Allah tentang lautan dalam berjilid-jilid buku. Dan yang lebih
nakjubkan dari yang demikian seluruhnya, iaiah apa yang lebih tampak
dari setiap yang tampak. Yaitu; cara tetesan air. Dan air itu tubuh yang
halus, Icmah-lcmbut. cair, bening, yang bersambung bagian-bagiannya.
Seakan-akan ia satu barang, yang lembut susunannya, yang cepat mencri-
ma untuk dipotong-potong. Seakan-akan ia berpisah, yang mudah untuk
dipergunakan, yang mcnerima untuk bercerai dan bersambung. Dengan
air itu hidup setiap apa yang ada di atas permukaan bumi, dari hewan dan
tumbuh-tumbuhan. Maka jikalau seorang hamba memcriukan kepad
teguk air. lalu ia dihalangi dari yang demikian. niscaya ia akan memberi-
kan semua gudang-gudang bumi dan kepunyaannya di dunia, untuk
pcrolch seteguk air tadi, jikalau ia memiliki yang demikian.
Jikalau ia telah meminum seteguk air itu. iaiu ia dihalangi daripada
ngeluarkannya, niscaya ia akan memberikan semua gudang-gudang bumi
dan kepunyaannya di dunia. pada mengeluarkan air yang seteguk itu.
.Maka yang menghcrankan dari anak Adam (in-san) ini, iaiah bagaimana
ia memhesarkan dinar, dirham dan benda-benda yang berharga dan ia lupa
dari nikmat Allah pada .seteguk air itu, apabila ia memcriukan kepada me-
minumnya alau mengosongkan badan daripadanya, dengan memberikan
semua dunia, dengan apa yang ada padanya.
Maka perhatikanlah tentang keajaiban-kejaiban air dan sungai, sumur dan
laut! Pada semuanya itu tempat yang luas dan jalan bagi pikiran.
Semua yang demikian itu saksi-saksi yang terang, tanda-tanda yang banlu-
membantukan. yang menuturkan dengan lidah kcadaan. yang menjclaskan
dari keagungan Penciptanya, yang mclahirkan dari kesempurnaan hikmah-
NYA padanya. yang nienyerukan segala yang mempunyai hati (berakal)
dengan lagunya masing-masing. yang mengatakan bagi setiap yang ber-
akai: Apakah engkau tidak melihat aku, melihai rupaku, susunanku,
sifat-sifaiku. kemanfaalan-kemanfaatanku. perbeda.an hal-keadaanku dan
banyaknya faedah-faedahku'.’ Adakah engkau menyangka. bahwa aku
mengadakan diriku.’ .Aiau aku diciptakan oleh seseorang dari jenisku?
Atau lidakkah engkau malu bahwa .engkau memandang pada kata-kaia

s e -

m e n -

m e -

m e -

a s e -

m e m -

m e -
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yang tertulis dari tiga huruf, lalu engkau putuskan, bahwa kalimat itu dan
ciptaan anak Adam (manusia) yang berilmu, yang ^rkuasa, yang berke-
hendak, yang berkata-kata? Kemudian, engkau metnandang kepada ke-
ajaiban-keajaiban tulisan ketuhanan, yang tertulis di alas halaman-halaman
wajauhku, dengan pena (qalam) ketuhanan, yang tidak diketahui oleh
penglihatan akan zatnya, geraknya dan sambungannya dengan tempat tul's-
an. Kemudian terlepas hati engkau dari keagungan Penciptanya?
Nuth-fah (air hanyir se-tetes) itu mengatakan kepada yang mempunyai
pendengaran dan hati, tidak kepada mereka yang terasing dari pendengar-
an: "Engkau mendugakan aku dalam kegelapan perut, yang terbenam da-
lam darah haidl, pada waktu yang lahirlah penggurisan dan pembentukan
atas mukaku. Lalu Yang Mengukir itu mengukirkan biji-mataku, pelupuk-
pelupuk mataku, dahiku, pipOcu dan bibirku. Lalu engkau melihat pem-
bengkokan tampak sedikit demi sedikit, secara beransur-ansur. Dan eng¬
kau tidak melihat di dalam nuth-fah itu yang mengikir dan tidak di luar-
nya. Tidak di dalam rahim ibu dan tidak di luarnya. Dan tiada berita dari-
padanya bagi ibu, bagi bapak, bagi nuth-fah dan bagi rahim. Apa tidak-
kah Pengukir ini yang lebih menakjubkan dari yang engkau saksikan, yang
mengukirkan dengan pena akan rupa yang mengheranan, yang kalau eng¬
kau memandang kepadanya se-kali atau dua kali, niscaya engkau menge-
tahuinya? Maka sanggupkah engkau mempelajari jenis ini dari lukisan dan
penggambaran yang meiengkapi zahiriyah nuth-fah, batiniyahnya dan se-
mua bahagian-bahagiannya, tanpa penyentuhan bagi nuth-fah, tanpa pe-
nyambungan dengan nuth-fah, tidak dari dalam dan tidak dari luar. Maka
Jikalau engkau tidak merasakan ta'jub dari keajaiban-keajaiban ini dan
tidak engkau memahami dengan dia itu, bahwa Yang Menggambarkan,
Yang Mengukir dan Yang Mentakdirkan, tiada bandingan bagiNYA. Dan
tidaklah pengukir dan penggambar itu menyamaiNYA. Sebagaimana ukir-
an dan ciptaanNYA tidak akan menyamainya oleh ukiran dan ciptaan
mana pun. Maka di antara dua pembuat itu dari perbedaan dan perjauh-
an, akan apa yang di antara dua perbuatan. Maka jikalau engkau tidak
merasa ta’jub dari ini, maka merasa ta’jublah dari ke-tidak-adanya
keta’juban engkau. Maka itu adalah yang lebih mena'jubkan dari setiap
keta’juban. Maka yang membutakan mata-hati engkau serta jelasnya ini
dan yang mencegahkan engkau daripada penerangan serta terangnya ini,
adalah patut bahwa engkau merasa ta’jub daripadanya. Maka mahasucilah
Yang Memberi petunjuk dan Yang Menyesatkan, Yang Membelokkan
dan Yang Meluruskan, Yang Mencelakakan dan Yang Membahagiakan.
Dan Yang Membukakan mata-hati kekasih-kekasihNYA, lalu menyaksi-
kanNYA pada semua atom alam dan bahagian-bahagiannya. lA membuta¬
kan hati musuh-musuhNYA dan didindingkanNYA dari mereka dengan
kemuliaan dan ketinggianNYA. Maka bagiNYA ciptaan dan urusan, peng-
anugerahan naikmat dan kelebihan, kelemah-lembutan dan keperkasaan.
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Tiada yang menolak bagi hukumNYA dan tiada yang mendatangkan akibat
bagi qadlaNYA.
Di antara tanda-tanda kebesaranNYA, ialah udara yang halus, yang ter-
kurung di antara ketembusan langit dan kebungkukan bumi. Tiada dike-
tahui dengan pancaindra sentuhan ketika berhembusnya angin, akan tu-
buhnya udara. Dan tiada terlihat dengan mata akan dirinya udara. Jumlah-
nya adalah seperti satu lautan. Burung-burung itu tergantung di udara
langit dan lomba-berlomba. Berenang di udara dengan sayap-sayapnya,
sebagaimana binatang laut berenang dalam air. Bergoncanglah tepi-tepi-
nya cjan ombak-ombaknya ketika berhembus angin, sebagaimana bergon-
cangnya ombak-ombak laut.

Maka apabila Allah menggerakkan udara dan menjadikannya angin yang
berhembus, maka jikalau dikehendakiNYA, niscaya dijadikannya
di hadapan rahmatNYA, sebagaimana Allah s.w.t. berfirman:-

m a n u s i a

* \

(Wa-arsal-nar-ri-yaa-ha lawaa-qiha).
Artinya: "Dan Kami tiupkan angin uniuk menyuburkan”. S. AI-Hijr, ayat

Maka disambungkanNYA dengan gerakanNYA ruh udara itu kepada
hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lalu semuanya itu bersedia untuk
semakin besar. Dan kalau dikehendakiNYA. niscaya dijadikanNYA azab
atas orang-orang yang berbuat maksiat dari makhlukNYA, sebagaimana
l A b e r fi r m a n : -

2 2 .

o *

X .

(Innaa- arsai-naa -'alaihim riihan shar-sharan fii yaumi nahsin mus-tamir-
rin, tan-zi-'un-naasa ka-anna-hum -’a-jaazu nakh-lin mun-qa’irin).
Artinya; "Sesungguhnya Kami kirimkan kepada mereka angin yang araat
kcncang, di hari sial yang terus-menerus. Yang menumbangkan manusia,
seolah-olah mereka sebagai pohon korma yang terbongkar”. S. A-Qamar,
aya t 19-20 .
Kemudian, pcrhatikanlah kepada. kelembutan udara, kemudian kepada
kerasnya dan kuatnya manakala tertckan dalam air. Maka kulit yang di-
buat untuk tempat air, lalu dimasukkan angin ke dalamnya, yang dibawa
oleh seorang yang kuat untuk dibenamkannya ke dalam air, niscaya orang
itu akan lemah daripadanya. Dan besi yang keras yang anda letakkan di
permukaan air, maka lalu terus masuk ke dalamnya.
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Maka perhatikaolah bagaimana udara itu bergulung dari air, deagao kuat-
nya udara itu, serta halusnya air. Dan dengw hikmab ini, AUah Ta'ala
menahan kapal*kapal (C permukaan air. Dan seperti demikian juga setiap
yang berongga, yang di dalamnya angin, tiada akan menyelam dalam air.
Karcna udara itu bergulung, daripada menyelam ke dalam air. Maka ia
tidak bercerai dari da tar an yang masuk dari kapal. Lalu tetaplah kapal
yang berat itu, serta kuatnya dan kerasnya tergantung pada udara yang
lembut. Seperti orang yang jatuh dalam sumur, lalu bergantung pada ujung
kain seorang laki-lakr yang kuat, yang mencegah dari kejatuhan dalam
sumur. Maka kapal itu dengan bawahna yang dalam bergantung dengan
ujung-ujung kain udara yang kuat. Sehingga kapal itu tercegah dari ke¬
jatuhan dan menyelam dalam air. Maka mahasucUah Allah yang meng-
gantungkan kenderaan yang berat dalam udara yang lembut, tanpa ada
gantungan yang terlihat dan ikatan yang diteguhkan.
Kemudian, perbatikanlah kepada keajaiban-keajaiban udara dan yang lahir
padanya, dari mendung, petir, kilat, bujan, salju, bintang dan halilintar.
Itu semuanya adalah keajaiban-keajaiban yang terdapat di antara langit
dan bumi. Dal Al-Qur-an telah meng-isyaratkan kepada sejumlah yang
demikian pada firmanNYA;-

(Wa maa khalaq-nas-samaa-waati wal-ar-dia wa maa baina-humaa laa-
'ibiin).
Artinya: ’Tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di
antara keduanya itu untuk sekadar main-main saja”. S. Ad-Dukhan, ayat
3 8 .

Dan yang diterangkan itu adalah yang di antara langit dan bumi. Dan
Allah mengisyaratkan kepada penguraiannya pada banyak tempat, di mana
I A b e r fi r m a n : -

. * y T - ' - - y
WS. j3 ^. ojiiJ. _

(Was-sahaabil-musakh-khari bainas-sama-i wal-ar-dli).
Artinya: ”Dan awan yang disuruh bekerja di antara langit dan bumi”. S.
.^l-Baqarah, ayat 164.
Dan di mana IA membentangkan petir, kilat. awan dan hujan. Maka apa-
bila tidak ada bagi engkau keberuntungan dari jumlah ini, selain bahwa
engkau melihat hujan dengan mata engkau dan engkau mendengar petir
dengan telinga engkau,. maka hewan pun bersekutu dengan engkau pada
mengenal ini. Maka tingkatkanlah dari lembah alam kehewanan ke alam
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maiaikat yang tertinggi. Maka sesungguhnya engkau telah membukakan
kedua mala engkau. Lalu engkau memperoleh zahiriyahnya. Maka pen-
jamkanlah mata zahiriyah engkau dan perhatikanlah dengan mala-hati
batiniyah engkau, supaya engkau melihat keajaiban-keajaiban batiniyah-
nya dan keganjiian-keganjilan rahasianya.
Ini juga suatu pintu, yang panjanglah pemikiran padanya. Karena tiada
harapan pada penyelidikannya yang lebih mendalam. Maka perhatikanlah
akan awan yang tebal, yang gelap! Bagaimana engkau melihatnya, yang
berkumpul pada udara yang bersih, yang tiada keruh padanya. Bagaimana
ia diciptakan oleh Allah Ta’ala, apabila lA menghendaki dan kapan lA
mengbendaki. Dan awan itu serta kelembutannya membawa air yang be-
rat dan yang memegangnya dalam udara langit, sampai diizinkan oleh
Allah Ta’ala pada menurunkan air dan memotongkan tctes-tetes air. Se-
[lap tetes itu menurut kadar yang dikehendaki oleh Allah Ta’ala dan di
atas bentuk -yang dikehendakiNYA. Maka engkau melihat awan itu me-,
nyiramkan air ke atas bumi dan mengirimkannya tetesan-tctesan yang ber-
cerai-bcrai, yang tidak diketahui oleh suatu tetesan daripadanya akan suatu
tetesan yang lain. Dan tiada bersambung yang satu dengan lainnya. Akan
tetapi, masing-masing turun pada jalan yang digariskan baginya, yang ti¬
dak berpaling daripadanya. Maka tidak terdahuluiah yang kemudian dan
tidak lerkemudianlah yang dahulu. Sehingga mengenailah bumi se-tetes
demi se-tetes. Maka jikalau berkumpullah orang yang dahulu dan orang
yang kemudian, untuk menciptakan suatu tetes daripadanya atau untuk
mengetahui bilangan yang diturunkan daripadanya pada suatu negeri atau
suatu desa, niscaya lemahlah perhitungan jin dan insan daripada yang de-
mikian, Maka tiada yang mengetahui bilangannya, selain Yang Menjadi-
kannya.
Kemudian. se-tiap tetes daripadanya itu bagi se*liap bahagian dari bumi.
Dan bagi se-tiap hewan padanya, dari burung, binatang liar, semua bina-
tang kecil-kecil dan binatang ternak itu tertulis atas tetesan itu. dengan
tulisan ke-tuhan-an, yang tidak diketahui dengan penglihatan zahir, bahwa
tetesan itu rezeki ulat anu. yang berada pada jurusan gunung anu, yang
sampai kepadanya ketika hausnya pada waktu anu. Ini bcrsama apa yang
terjadinya air es yang keras dari air yang lembut dan pada berguguran salju
sepcrti kapas yang mcngaca, adalah tcrmasuk dari keajaiban-keajaiban
yang tidak terhingga banyaknya.
Setiap yang dcmikian itu adalah kurnia dari Tuhan Yang Mahaperkasa
dan Yang Mahakuasa dan paksaan dari Tuhan Yang Mahapencipta dan
Yang Mahapemaksa. Tiada bagi seorang pun dari makhluk bersekutu
padanya dan turut campur. Bahkan tiadalah bagi yang beriman dari makh-
lukNYA. selain ketenangan dan ketundukan di bawah keagungan dan ke-
besaranNYA. Dan tiadalah bagi orang-orang yang buta, yang ingkar, se¬
lain kebodohan dengan caranya. Dan terkutuklah segala sangka waham
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dengan menyebutkan sebab dan alasannya.
Maka berkata orang yang bodoh, yang tenipu: ’’Sesungguhnya air itu tu-
run, karena dia Uu berat menunit sifatnya. Dan ini adalah sebab turun-
nya. Orang yang bodoh itu menyangka bahwa ini adalah ma’rifah yang
tersingkap baginya dan ia bergembira dengan ma’rifah tersebut. Jikalau
ditanyakan kepadany: apa arti tabiat (sifat) itu? Siapakah yang mcncipta-
kannya? Siapakah yang menciptakan air yang sifatnya itu berat? Siapakah
yang menaikkan air yang diiuangkan di bawah pohon kayu, ke atas ran-
iing-ranting, pada hal air itu berat menurut sifatnya? Maka bagaimana ia
(urun ke bawah, kemudian meninggi ke atas dalam rongga pohonan kayu
itu sedikit demi sedikit, di mana tiada terlihat dan tidak dipersaksikan, se-
hingga ia bertebaran pada semua pinggir-pinggir daun? Lalu memberi
makan kepada setiap bahagian dari setiap daun.-Dan mengalir kepadanya
dalam rongga-rongga urat yang kecil sebagai rambut, yang menghilangkan
haus urat daun, yang menjadi asal daun itu. Kemudian berkcmbanglah
dari urat yang besar, yang memanjang sepanjang daun itu urat-urat kecil.
Maka seakan-akan yang besar itu sungai. Dan yang bercabang daripada-
nya, adalah sungai-sungai kecil. Kemudian, bercabang dari sungai-sungai
kecil itu tempat mengalir yang lebih kecil daripadanya. Kemudian, ber-
kembang daripadanya, benang-benang ke-lawa-lawa-an yang halus, yang
keluar dari dapat diketahui oleh penglihatan. Sehingga ia menghampar
pada semua lintangan daun. Lalu sampailah air pada rongga-rongganya ke
bahagian-bahagian daun yang lain, untuk diberinya makan. ditambahkan-
nya besarnya, dihiaskannya dan diteruskannya kelembutan dan kehijauan-
nya .

Dan seperti demikian juga pada bahagian-bahagian buah-buahan yang
l a i n .

Maka jikalau adalah air itu bergerak menurut sifatnya ke bawah. maka
bagaimana ia dapat bergerak ke atas? Kalau adalah yang demikian iiu
dengan larikan penarik, maka apakah yang memaksakan pcnarik itu? Kalau
ada yang demikian itu berkesudahan pada akhirnya kepada Pencipta langit
dan bumi dan Yang Mahaperkasa di alamul-mulki dan malakut, maka
mengapakah tidak dialihkan kepadaNYA dari permulaan urusan? Maka
kesudahan orang yang bodoh itu adalah permulaan orang yang berakal.
Di antara tanda-tanda kebesaranNYA. ialah kerajaan langit dan bumi dan
yang di dalamnya, dari bintang-biniang. Itulah urusan seluruhnya. Siapa
yang mengetahui seluruhnya dan luput baginya segala keajaiban langit,
maka pada hakikatnya telah luput baginya semua. Bumi, laut, udara dan
setiap tubuh (benda yang bertubuh) selain langit. dengan dikaitkan ke¬
pada langit itu adalah se-tetes dalam lautan dan lebih kecil lagi. Kemudian,
perhatikanlah, bagaimana Allah mengagungkan urusan langit dan bintang-
bintang dalam KitabNYA! Maka tiada satu surah pun (dalam AI-Qur-an),
melainkan melengkapi atas pengagungannya pada beberapa tempat. Berapa
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banyak dari sumpah dalam Al-Qur*an dengan langit dan bintang-bintang
itu, seperli firmanNYA AHah Ta’ata;

(Was-samaa-i dzaa-til-buruuji),
Artinya: ’’Demi langit yang penuh bintang-bintang”. S. Al-Buruuj, ayat 1.
D a n fi r m a n N Y A : -

(Was-samaa-i waih-thaariqi).
Artinya; ’’Demi langit dan yang datang di malam heri”. S. Ath-Thaariq,
ayat 1.
D a n fi r m a n N Y A : -

y

(Was-samaa-i dzaa-til-hubuki).
Artinya: ’’Demi langit yang penuh dengan jalan-jalan”. SAdz-Dzaariyat,
ayat 7.
D a n fi r m a n N Y A : -

(Was-samaa-i wa niaa banaa-haa).
Artinya: "Demi langit dan bangunannya”. S. Asy-Syams, ayat 5.
Dan seperti firmanNYA:-

\>
L9

y

\
■L9

(Wasy-syam-si wa dluhaa-haa. Wal-qamari idzaa lalaa-haa).
Artinya: ’’Demi maiahari dan cahayanya. Demi bulan ketika mengambil
cahaya daripadanya’’. S. Asy-Syams, ayat 1-2.
Dan seperti firmanNYA:-

(Fa iaa- uq-simu bii-khun-nasi. Al-jawaa-ril-kun-nasi).
Artinta: ’’Sebab itu. Aku bersumpah dengan (bintang-bintang) yang tim-
bul icnggelam. Yang berlari (terbit) dan terbenam’’. S. At-Takwiir, ayat
1 5 - 1 6 .

D a n fi r m a n N Y A : -
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(Wan-naj-mi idzaa hawaa).
Artinya: ’’Demi bintang, ketika dia terbenam”. S. An-Najm, ayat 1.
D a n fi r m a n N Y A : -

A.

(Fa laa- uq-simu bi mawaa-qi*’in-nujuumi. Wa -innahuu la-qasa-mun lau
ta’-Iamuuna -’adhii-mun).
Artinya: ”Aku bersumpah dengan tempat turunnya bintang-bintang. Dan
sesungguhnya itu suatu sumpah yang besar, kalau kamu tahu”. S. Al-
Waaqi-’ah, ayat 75 —76.
Sesungguhnya engkau tahu, bahwa keajaiban-keajaiban air nuth-fah yang
kotor, telah tidak sanggup orang-orang dahulu dan orang*orang kemudian,
daripada mengetahuinya dan Allah tidak bersumpah dengan air nuth-fah
itu, maka apa persangkaan engkau. dengan yang disumpahkan oleh Allah
Ta’ala? DialihkanNYA rezeki-rezeki kepadanya? Dan dikakkanNYA ke-
padanya? Maka Allah Ta’ala berfirman:-

^ y “ X ' ‘ ^ w y

(Wa fis-samaa*i riz-qukum wa maa fuu-’aduuna).
Artinya; ”Dan di langit ada rezekimu dan (juga) apa yang dijanjikan ke-
pada kamu”. S. Adz-Dzaariyaat, ayat 22.
lA memujikan orang-orang yang bcrUifakkur. lA berfirman;-

«

(Wa yata-fakka-ruuna fii khal-qis-samaa-waati wal-ar-dti).
Artinya: ”Dan mereka bertafakkur tentang kejadian langit dan bumi." S.
Ali ’Imran, ayat 191.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a ; -

. X

f t < ^

(Wailun li-man qara-a haa-dzihil-aayata tsum-ma masaha bihaa sabala-
tahu).
Artinya: ’’Neraka bagi orang yang membaca ayat ini, kemudian ia sapu
dengan ayat tersebut kumisnya”. (1).

(1) Hadits ini telah diterangkan dahulu.
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Artinya: ia tewati saja ayat itu, dengan tidak berfikir.
lA mencefa orang-orang yang berpaling daripadanya. lA berfirman:-

\ j fi jX .

(Wa ja-’al-nas-samaa-a saq-fan mahfuu-dhan, wa hum-’an-aayaa-tihaa mu’-
ridluuna).

Artinya: ’Dan Kami jadikan langit itu menjadi atap yang dijaga, sedang
mereka tiada memperhatikan keterangan-keterangan yang ada di sana".
S. Al-Anbiya’, ayat 32.

Maka apakah peibandingannya semua lautan dan bumi itu dengan langit?
Lautan dan bumi itu berobah-robah dalain waktu dekat, sedang langit itu
keras dan kuat, dijaga dari perobahan, sehingga bahwa sampailah keteniu-
an kepada ajalnya. Dan karena itulah, maka Allah Ta’ala menamakannya
"dijaga”. Allah Ta’ala berfirman:-

YY\. ^

(Wa ja-’al-nas-samaa-a saq-fan mah-fuu-dlan).
Artinya: ”Dan Kami jadikan langit itu menjadi atap yang dijaga”. S. Al-
Anbiya’, ayat 32.
Allah Subhanahu Wa Ta’ata berfitman:-

\ Y

(Wa banai-naa fau-qakum sab-'an syidaa-dan).
Artinya: ’Dan Kami bangunkan di atas kamu tujuh yang teguh”. S. An-
Naba', ayat 12.
Al lah Ta'a la berfirman;-

✓

(A -antum-asyad-du khal-qan-amis-samaa-u banaa-haa. Rafa-’a samka-haa
fa-sawwaa-haa).

Artinya: ’’Kamulah yang lebih susah menciptakannya atau langit yang di-
bangunkanNYA? DitinggikanNYA dan diaturNYA dengan sebaik-baik-
nya”. S. An-Nazi’at, ayat 27 -28.
Maka pcrhatikanlah kepada alam al*malakut, supaya engkau melihat akan
keajaiban-keajaiban kemuliaan dan keperkasaan! Dan jangan engkau m e -
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nyangka, bahwa makna memperhatikan kepada alam-ai-malakut itu de-
ngan engkau memanjangkan penglihatan kepadanya. Lalu engkau melihat
ke-biru-an langit, cahaya bintang-bintang dan berpisahnya satu sama lain,
Maka hewan-hewan itu bersekutu dengan engkau pada pemandangan ini.
Maka kalau adalah ini yang dimaksudkan, maka -mengapakah Allah Ta’ala
memujikan Ibrahim dengan firmanNYA;-

Vo. O

(Wa kadzaa-lika nurii-ibraa-hima mala-kuutas-sama waati wal-ar-dli).
Artinya; "Dan begitulah Kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit
dan bumi". S. A!-An-’am, ayat 75.
Tidak! Bahkan setiap yang diketahui dengan pancaindra penglihatan,
maka Al-Qur-an meng-ibarat-kan daripadanya dengan: alam al-mulki wasy-
syahadah. Dan yang ghaib (yang tidak tampak) dengan penglihatan. maka
di-ibarat-kan daripadanya dengan: alamul-ghaibi wal-malakut. Dan Allah
Ta'ala itu mengetahui yang ghaib (al-ghaibi) dan yang tampak (asy-sya-
hadah), Yang Manaperkasa bagi alamul-mulki wal-malakui. Dan tidaklah
seseorang itu mengetahui dengan sesuatu dari ilmuNYA, selain dengan
y a n g
tidak dilahirkanNYA atas ke-ghaib-annya itu kepada seseorang, selain
siapa yang diridlaiNYA dari rasul.
Maka tangguhkanlah, hai orang yang berakal akan pikiranmu pada alam
al-malakut. Semoga lA membukakan bagimu. akan pintu-pintu langit. Lalu
kamu berkeliling dengan hatimu pada tepi-tepinya, sampai kepada berdiri-
nya hatimu di hadapan ’Arasy Tuhan Yang Mahapengasih. Maka ketika
itu kadang-kadang diharapkan bagi engkau bahwa sampailah engkau ke¬
pada tingkat Umar bin Al-Khattab, di mana ia mengatakan: "Hatiku me¬
lihat Tuhanku."

Dan ini adalah karena untuk sampai kepada yang paling jauh itu tidak
akan ada, selain sesudah melewati yang paling dekat. Dan sesuatu yang
paling dekat kepada engkau ialah diri engkau sendiri. Kemudian bumi
yang menjadi tempat ketetapan engkau. Kemudian, udara yang mengclilingi
engkau. Kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan dan apa yang ada di per-
mukaan bumi. Kemudian, keajaiban-keajaiban udara dan yaitu: apa yang
ada di antara langit dan bumi. Kemudian langit yang tujuh dengan bintang-
bintangnya. Kemudian Kursi. Kemudian ’Arasy, Kemudian para malaikat,
yang mereka itu adalah para pembawa ’Arasy dan gudang-gudang langit.
Kamudian, daripadanya itu melewati kepada memandang kepada Yang
Empunya "Arasy, Kursi, langit, bumi dan yang di antara keduanya. Maka
di antara engkau dan tanah balantara yang besar ini, jarak yang jauh dan
halangan-halangan yang memuncak dan engkau sesudah itu tidak selesai
dari halangan yang dekat, yang turun atas engkau. yaitu; mengenal zahiri-

dikehendakiNYA. DIAlah yang mengetahui akan yang ghaib. Maka
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yah diri engkau sendin. Kemudian jadilah engkau melepaskan lidah dengan
tiada malunya engkau dan engkau mendakwakan mengenal Tuhan engka
Dan engkau mengatakan: Bahwa aku telah mengenalNYA dan mengenal
makhlukNYA. Maka pada apakah aku bertafakkur? Dan kepada apakah
aku menengok?”

Maka angkatkanlah sekarang kepala engkau ke langit! Perhatikanlah pada
langit itu dan pada bintang-bintangnya, pada peredarannya, terbit dan
benamnya, matahari dan bulannya, perbedaan timur dan baratnya, ber-
kekalannya pada gerak secara tcrus-menerus, tanpa lesu pada gerakannya,
tanpa perobahan pada perjalanannya. Akan tetapi, ia berjalan sekalian
pada tempat-tempat yang teratur, dengan hitungan yang dikadarkan, tiada
lebih dan tiada kurang, sampai ia dilipatkan oleh Allah Ta’ala, sebagai
lipatan kertas bagi buku. Dan pemahaman bilangan bintangnya, banyak-
nya dan bermacam-macani wamanya. Maka sebahagian daripadanya cen-
derung kepada merah, sebahagian daripadanya kepada putih dan sebaha¬
gian daripadanya kepada wama timah hitam.
Kemudian, perhatikanlah bagaimana bentuknya. Maka sebahagian dari¬
padanya atas bentuk kala dan sebahagian daripadanya atas bentuk kam-
bing, lembu jantan, singa dan manusia. Tiadalah dari suatu bentuk pun di
bumi, melainkan mempunyai contoh di langit.
Kemudian, perhatikanlah kepada perjalanan matahari pada falaknya da-
lam masa setahun (1). Kemudian ia terbit pada se tiap hari dan ia terbe-
nam, dengan perjalanan yang lain, yang diciptakan baginya oleh Khalig-
nya. Dan jikalau tidak adalah terbit dan terbenamnya matahari itu, niscaya
tidak berbedalah malam dan siang. Dan tidaklah diketahui waktu-waktu.
Dan sungguh berlapislah kegelapan terus-menerus atau terang terus-me-
nerus. Maka adalah tidak dapat dibedakan waktu mencari penghidupan
dan waktu istirahat. Maka perhatikanlah, bagaimana Allah Ta’ala menjadi-
kan malam sebagai pakaian (menutup diri kita dengan gelapnya), tidur
dengan nyenyak dan siang untuk mencari penghidupan. Dan perhatikan¬
lah kepada dimasukkanNYA malam dalam siang dan siang dalam malam.
DimasukkanNYA lebih dan kurang pada keduanya itu atas tertib yang
khusus. Dan perhatikanlah kepada dimerengkanNYA perjalanan matahari
dari tengah langit. Sehingga dengan sebabnya itu berbedalah musim panas,
musim dingjn, musim bunga dan musim sesudah musim panas (musim
kharif). Maka apabila merendah matahari dari tengah langit dalam per¬
jalanannya, niscaya dinginlah udara dan datanglah musim dingin. Dan apa¬
bila matahari itu sama di tengah langit, niscaya bersangatanlah kemarau.
Dan apabila adalah matahari itu pada yang di aniara keduanya, niscaya

(I) Kelerangan pengarang Ihya' ini adalah menurut pandangan lahiriyah dan tidak berten-
tangan dengan ilmu sekarang. bahwa matahari itu, tiada beredar mengelilingi bumi.
tetapi bumi yang mengelilingi matahari (Peny.)

u .

t e r -
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sedanglah udara ma£a itu.
Keajaiban-keajaiban langit lak ada harapan pada menghinggakan seper-
seratus bahagian dari bahagian-bahagiannya. Dan ini sesungguhnya adalah
pemberi-iahuan kepada jalan pikiran.
Dan yakinlah secara kesimpuian. bahwa tiada dari satu bintang pun dari
bintang-bintang itu, melainkan bagi Allah Ta’ala mempunyai banyak hik-
mah pada ciptaanNya. Kemudian pada kadarnya. Kemudian pada bentuk-
nya. Kemudian pada warnanya. Kemudian, pada letaknya dari iangit.
Dekatnya dari tengah langit dan jauhnya. Dekatnya dari bintang-bintang
yang di sampingnya dan jauhnya. Dan bandingkanlah atas yang demikian,
akan yang telah kami sebutkan dari anggota-anggota badan engkau. Karena
tiada dari satu bahagian pun, melainkan padanya itu hikmah. Bahkan ba¬
nyak hikmah. Dan urusan langit itu maha besar. Bahkan tiada bandingan
bagi alam bumi atas alam langit. Tidak pada besar tubuh dan tidak pada
banyak makna*maknanya.
Bandingkanlah akan ber-lebih-kurang-nya yang terdapat di antara kedua-
nya itu, pada banyaknya makna dari ber-lebih-kurang pada besamya bumi.
Maka engkau mengetahui dari besamya bumi dan luas tepi-tepinya, bahwa
tidak sangguplah anak Adam (manusia) untuk mengetahuinya dan berke-
liling pada tepi-tepinya.
Telah sepakatlah para pemerhati, bahwa matahari itu seperti bumi dengan
seratus enampuluh kali lebih. Dan pada hadits-hadits ada yang menunjuk-
kan atas kebesarannya.
Kemudian, bintang-bintang yang anda lihat itu, yang terkecil daripadanya
adalah seperti bumi dengan delapan kali. Dan yang terbesar daripadanya
sampai kepada mendekati seratus duapuluh kali dari bumi. Dengan ini.
anda mengetahui ketinggiannya dan kejauhannya. Karena iantaran jauh
itu menjadi terlihat kecil. Dan karena itulah, diisyaratkan oleh Allah Ta'ala
kepada jauhnya. Allah Ta’ala berfirman:

(Rafa-’a samka-haa fa saw-waahaa).
Artinya; "DitinggikanNYA dan diaturNYA dengan sebaik-baiknya." S.
An-Nazi-’at, ayat 28.
Pada hadits-hadits, tersebut bahwa di antara se tfap langit kepada yang

lain itu perjalanan limaratus tahun.
Maka apabila adalah kadar satu bintang itu seperti bumi dengan berlipat
ganda kalinya, maka perhatikanlah kepada banyaknya bintang-bintang!
Kemudian, perhatikanlah kepada langit, yang bintang-bintang itu dipusat-
kan padanya dan kepada besamya! Kemudian, perhatikanlah kepada
cepat geraknya dan engkau tidak merasakan dengan geraknya itu, lebih-
lebih daripada mengetahui kecepatannya. Akan tetapi, engkau tidak ragu.

8 3 6



bahwa dia itu dalam sekejap mata berjalan kadar lintangnya sebuah bin-
tang. Karena masa dari terbitoya permulaan bahagian dari bintang, sainpai
kepada sempumanya itu adalah sedikit. Dan bintang itu adalah sepeni
bumi dengan seratus kali labih. Maka teiah beredarlah falaknya pada
kejap mata ini sepeni bumi dengan seratus kali. Dan begitulah ia beredar
terus-menenis dan engkau lalai daripadanya.
Dan perhatikanlah bagaimana Jibril a.s. mengibaratkan dari cepat gerak-
nya itu, karena Nabi s.a.w. benanya kepadanya: ’’Adakah maiahari ilu
hilang?”
Jibril a.s. menjawab: "Tidak -yaV’
Nabi s.a.w. lalu benanya lagi; "Bagaimanakah engkau mengatakan: tidak
!ya.

Jibril a.s. lalu menjawab: "Dari kctika aku mengatakan tidak sampai ke-
pada aku mengatakan ya, matahari itu berjalan limaratus tahun.” (1).
Maka perhatikanlah, kepada besar dirinya matahari itu, kemudian kepada
ringan geraknya! Kemudian, perhatikanlah kepada qudrah Yang Mencipta-
kan, Yang Mahabijaksana, bagaimana IA menetapkan bentuknya sena
luas sudut-sudutnya, dalam biji mata dengan kecilnya biji mata itu! Se-
hingga engkau duduk di atas bumi dan engkau membuka dua mata engkau,
lalu melihat semuanya.
Maka langit ini dengan besarnya dan banyak bintang-bintangnya, engkau
tidak melihat kepadanya. Akan tetapi, lihatlah kepada Penciptanya, bagai¬
mana IA menjadikannya. Kemudian, ditahankanNYA dengan tiada tiang
yang engkau mclihatnya dan dengan tiada gantungan dari yang di atasnya.
Dan semua alam itu seperti satu rumah dan langit itu atapnya. Maka yang
heran dari engkau, bahwa engkau masuk ke rumah orang kaya, lalu eng¬
kau melihatnya yang dipcrcantikkan dengan cat, yang dicelupkan dengan
emas. Lalu tiada putus-putusnya keta’juban engkau daripadanya. Dan se-
nantiasalah engkau menyebutkannya dan menyifatkan kebagusannya se-
panjang umur engkau. Dan engkau selama-lamanya memandang kepada
rumah yang besar ini, kepada lantainya, kepada atapnya, udaranya, ke-
ajaiban harta-bendanya, keganjilan hewan-hewannya. kecantikan ukiran-
ukirannya. Kemudian, engkau tidak memperkatkan tentang dia dan tidak
engkau palingkan dengan hati engkau kepadanya. Maka tidaklah rumah
ini, kurang dari rumah itu, yang engkau menyifatkannya. Bahkan rumah
itu adalah juga sebahagian dari bumi, yang bumi itu adalah yang terburuk
dari bahagian-bahagian rumah ini. Dan bersamaan dengan ini, maka eng¬
kau tiada memandang kepadanya, yang tiada sebab baginya, selain bahwa
itu RUMAH Tuhan engkau, yang DIA itu sendirian dengan membangun
dan menertibkannya. Dan engkau teiah lupa kepada diri engkau, Tuhan

s e -

» *

(1) Menurut Al-Iraqi, dia tidak sekali-kali menjumpai hadits ini.
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engkau dan RUMAH Tuhan engkau. Dan engkau sibuk dengan perut
engkau dan faraj (kemaluan) engkau. Tiada bagi engkau dta-cita, selain
nafsu-keinginan engkau atau pengiringan engkau. Dan tujuan nafsu-ke-
inginan engkau, iaiah untuk memenuhkan perut engkau. Dan engkau tidak
mampu untuk memakan sepersepuluh dari yang dimakan oleh binatang
ternak. Maka adatah binatang temak iir di atas engkau dengan sepuluh
tingkat. Dan tujuan pengiringan engkau, iaiah bahwa datang kepada eng¬
kau sepuluh atau seratus dari kenalan engkau. Lalu mcreka itu berbuat
munafik dengan lidahnya di hadapan engkau. Mereka menyembunyikan
iktikad yang keji terhadap engkau, waiau pun mereka membenarkan eng¬
kau tentang dntanya mereka kepada engkau. Maka mereka tiada memiliki
bagi engkau dan bagi diri mereka itu sendiri, akan manfaai dan melarat,
mati, hidup dan hidup kembali sesudah mati (an-nusyur). Dan kadang-
kadang ada di negeri engkau, orang Yahudi dan orang Nasrani yang kaya.
yang lebih kemegahannya dari kemegahan engkau. Dan engkau sibuk
dengan ke-terperdaya-an ini. Dan engkau lalai daripada memperhatikan
pada keelokan kerajaan langit dan bumi. Kemudian, engkau lalai dari bei-
nimat-nikmatan dengan memandang kepada keagungan Yang Memiliki
ulam al-malakut dan al-mulki itu. Dan tiadalah seperti engkau dan seperti
akal engkau itu, melainkan seperti semut yang keluar dari lobangnya, yang
dikorekkannya pada istana yang kokoh dari istana-islana raja, yang tinggi
bangunannya, yang teguh sendi-sendinya. yang dihiasi dengan bidadari
dan pelayan-pelayan dan berbagai macam barang simpanan dan barang-
barang yang berharga.
Bahwa semut tadi, apabila ia (elah keluar dari lobangnya dan ia bertemu
dengan temannya, niscaya ia tidak bercakap-cakap, jikaluu ia sanggup ber-
tutur kata, selain tentang rumahnya dan makanannya dan bagaimana me-
nyimpankannya. Adapun hal istana dan raja yang dalam istana itu. maka
semut itu tidak membicarakannya dan bertafakkur padanya. Akan teiapi.
tiada kemampuan baginya kepada melewatkan, dengan memandang dari
dirinya, makanannya dan rumahnya, kepada yang Iain. Dan sebagaimana
semut itu lalai dari istana. lantainya, atapnya, dinding-dinding tembuknya
dan bangunannya yang lain dan ia lupa pula dari penghuni-penghuninya.
maka engkau juga lalai dari RUMAH Allah Ta'ala dan dari malaikat-ma-
laikatNya, yang mereka itu adalah penghuni-penghuni langiiNya. Maka
engkau tidak mengenal dari langit, selain apa yang dikcnal oleh semut
dari atap rumah engkau. Dan engkau tidak mengenal dari malaikat-malai-
kat langit, selain apa yang dikenal oleh semut dari engkau dan dari peng¬
huni-penghuni rumah engkau.
Ya, tiada bagi semut itu jalan, kepada ia mengenal engkau dan mengenal
akan keajaiban-keajaiban istana engkau dan kebagusan ciplaan yang men-
ciptakannya. Ada pun engkau maka bagi engkau itu kemampuan untuk
berkeliling pada alam al-malakul dan mengenal dari keajaiban-keajaiban-
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nya, akan apa yang makhluk itu lalai daripadanya. Dan marilah kami geng<
gamkan tali pembicaraan dari hal ini. Maka sesungguhnya itu adalah jalait
yang tiada berkesudahan. Dan jikalau kita menyelidiki dengan mengguna-
kan umur panjang, niscaya kita tidak mampu untuk menguraikan yang di-
kumiakan oleh Allah Ta’ala kepada kita dengan benna’rifah kepadaNya
Dan se liap yang kita mengenaliNya itu adalah sedikit sekali, yang tiada
berarti, dengan dibandingkan kepada yang diketahui oleh sejumlah ulama
dan wali-wali. Dan yang diketahui oleh mereka ini adalah sedikit sekali,
yang tiada berarti, dengan dibandingkan kepada yang diketahui oleh nabi-
nabi a.s. Dan jumlah yang diketahui oleh nabi-nabi a.s. itu adalah sedikit,
dibandingkan kepada yang diketahui oleh Muhammad Nabi kita s.a.w.
Dan yang diketahui oleh nabi-nabi semuanya adalah sedikit, dibandingkan
kepada yang diketahui oleh para malaikat al-muqarrabin, seperti; Israfil,
Jibril dan lain-lain.

Kemudian, semua ilmu malaikat, jin dan insan, apabila dibandingkan ke¬
pada iimu Allah Subhanahu Wa Ta’ala, niscaya tidak berhaklah untuk di-
namakan ilmu. Akan tetapi, adalah iebih mendekati untuk dinamakan de¬
ngan: kedahsyatan, keheranan, kesingkatan dan kelemahan. Maka maha-
sucilah Allah yang memperkenalkan kepada hamba-hambaNYA akan apa
yang dikenalNYA. Kemudian, lA menujukan kata-kaia kepada semua
mereka, maka berfirman:-

{Wa maa -uutiitum minul-'Hmi -illaa qalii-lan).
Artinya: "Dan tidak diberikan kepada kamu pengetahuan, kecuali sedikit.”
S. Al-lsra'. ayat 85.
Maka inilah penjelasan ikatan-ikatan kesimpulan yang beredar padanya,
pikiran orang-orang yang bertafakkur tentang ciptaan Allah Ta’ala. Dan
tidak ada padanya pikiran tentang Dzat Allah Ta’ala. Akan tetapi, sudah
pasti —diambil faedah dari pikiran tentang makhluk, untuk mcngenal
Khaliq, kebesaranNya, keagunganNya dan kekuasaanNya. Dan .se tiap kali
engkau membanyakkan mengenal akan keajaiban ciptaan Allah Ta’ala,
niscaya adalah mari’fah engkau dengan keagungan dan kebesaranNya itu
Icbih sempurna. Dan ini, sebagaimana engkau membesarkan seorang yang
herilmu, disebabkan engkau mengenal akan ilmunya, maka senantiasalah
engkau mclihat kepada keganjilan, akan keganjilan dari karangannya atau
sya’irnya. Lalau bertambahlah ma’rifah dengan yang demikian itu. Dan
menambahkan dengan kebagusannya baginya akan pemuliaan, pengagung-
an dan penghormatan. Sehingga, bahwa setiap perkataan dari perkataan-
perkataannya dan setiap bait yang menakjubkan dari bait-bait .sya’irnya itu
menambahkannya icmpat dari hati engkau, yang mengajak pengagungan
baginya pada diri engkau.
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Maka begituiah hendaknya, engkau memperhatikaa tentang ciptaan Allah
Ta'ala, karangan dan susunanNYA. Dan se tiap yang pada wujud ini ada-
lah dari ciptaan Allah dan karanganNYA. Memandang dan berpikir pada<
nya tiada akan berkesudahan untuk selama-lamanya. Hanya bagi se tiap
hamba dari memandang dan berpikir itu adalah dengan kadar yang dianu-
gerahkan. Maka marilah kita singkatkan atas yang telah kami sebutkan
dahulu. Dan marilah kami tambahkan kepada ini, akan apa yang telah
kami uraikan pada Kitab Syukur. Maka kami sesungguhnya telah memper-
hatikan pada Kitab itu, tentang perbuatan Allah Ta’ala, dari segi bahwa
itu adalah perbuatan kebaikan (ihsan) kepada kita dan curahan oikmat ke¬
pada kita. Dan pada Kitab ini, kami memandang padanya, dari segi
bahwa itu adalah perbuatan Allah saja. Dan se tiap yang kami pandang
padanya, maka bahwa tabiat memandang padanya. Dan adalah pandang-
annya itu sebab kesesatan dan kesengsaraannya. Dan orang yang mem-
peroleh taufiq itu memandang padanya, lalu adalah dia itu sebab bagi pe-
tunjuk dan kebahagiaannya. Dan tiada dari satu at-'m pun di langit dan di
bumi, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyesatkan dengan dia,
akan siapa yang dikehendakiNYA dan diberi petunjuk akan siapa yang
dikehendakiNYA. Maka barangsiapa memperhatikan pada semua persoal-
an ini, dari segi bahwa itu perbuatan Allah Ta’ala dan ciptaanNYA, nis- !
caya ia mengambil faedah daripadanya, akan ma’rifah dengan keagungan'
dan kebesaran Aliah Ta’ala. Dan ia memperoleh petunjuk dengan yang,
demikian itu. Dan siapa yang memperhatikan padanya, yang menyingkat-
kan bagi pemandangan kepadanya, dari segi sebahagiannya mendatangkan
kesan pada sebahagian yang lain, tidak dari segi ikatannya dengan Yang
Menyebabkan sebab-sebab. maka sesungguhnya ia telah celakadan mem¬
peroleh kehinaan. Maka kita berlindung dengan Allah Ta’ala dari kesesat¬
an. Dan kita bermohon padaNYA, bahwa IA menjauhkan kita akan ter-
gelincirnya fapak kaki orang-orang yang bodoh, dengan nikmatNYA, ke-
murahanNYA. ku rn iaNYA, keba ikanNYA, dan rahmatNYA.

Telah tammat Kitab Kesembilan dari Rubu' Yang Melepaskan. Dan segala
pujian bagi Allah Yang Maha Esa. Selawat dan salamNYA kepada Mu¬
hammad dan keluarganya. Akan diiringi Kitab Kesembilan ini, oleh Kitab

Mengingati Mari dan yang sesudahnya. Dan dengan yang demikian, sem-
purnalah semua dewan. dengan pujian kepada Allah Ta’ala dan kemurah-
a n N Y A .

8 4 0



KITAB MENCINGATI MATI DAN YANG SESUDAHNYA

Ya i t u : Kitab Kesepuluh dari Rubu' Yang Melepaskan.
Dan dengan ini lammadah Kitab Ihya'-'Ulumid-
d i n .

Segala pujian bagi Allah yang mematahkan dengan mati. akan leher orang-
orang yang perkasa. la menghancurkan dengan maii itu tulang punggung
kisra-kisra. Dan la mematahkan dengan mati itu angan-angan para kaisar,
Yang senantiasalah hati mereka itu lari daripada mengingati mati (1).
Sehingga datanglah kepada mereka, janji yang benar (mati). Maka dijatuh-
kannya mereka dalam kuburan. Lalu mereka berpindah dari istana ke
kuburan, dari terangnya ayunan ke gelapnya Itang lahad, Dari bermain-
main dengan budak-budak wanita dan pelayan-pelayan, kepada penderita-
an dengan binatang-binatang kecil dan ulal-ulat. Dari pada bernikmat-
nikmatan dengan makanan dan minuman, kepada berkubang dalam lum-
pur tanah. Dari kejinakan berkumpul, kepada keliaran hat? sendirian.
Dan dari tempat tidur yang empuk, kepada tempat membanting yang
mendatangkan bencana. Maka perhatikaniah, adakah mereka memperoleh
dari mati itu benteng dan kemuliaan? Mereka membuat dari (idaknya mati
itu dinding dan penjagaan? Dan perhatikaniah, adakah engkau melihai
agak seorang di antara mereka aiau adakah engkau mendengar rintihan-
nya (keluhannya)? Maka mahasucilah Tuhan, yang DIA sendirian dengan
keperkasaan dan kekuasaan. lA yang khusus dengan berhak ke-kekal-an.
lA menghinakan segala jenis makhluk, dengan yang dituiiskanNYA alas
mereka. akan ke-lenyap>-an. Kemudian. lA menjadikan mati. jalan ke-
lepasan bagi orang-orang yang taqwa dan janji bagi mereka untuk ber-
temu (dengan Tuhan). lA menjadikan kuburan itu penjara bagi orang
yang durhaka dan tahanan yang sempit kepada mereka, sampai kepada
hari perpisahan dan hukuman. Maka bagi Allah yang mencurahkan nik-
mat dengan nikmat-nikmat yang terang-nyata. Dan bagiNYA mcmberi
balasan dengan bencana-bencana yang memaksakan. BagiNYA syukur di
langit dan di bumi. Dan bagiNYA pujian di dunia dan di akhirat.
Selawaf kepada Muhammad yang mempunyai mu’jizat-mu’jizal yang tam-
pak dan tanda-tanda yang terang-benderang. Dan daiangkanlah ya Tuhan.

(t) Kisra, adalah gelar raja-raja Parsi (Iran) pada zaman dahulu. Oan kaiser, adalah gelar
raja-raja Rumawl dahulu.
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selamat sejahtera yang banyak kepada keluarga dan para shahabatnya!
Ada pun kemudian, maka patutlah bagi orang, yang mati itu tempat
bantingnya, tanah itu tempat tidurnya, ulat itu temannya, malaikat Mun-
kar dan Nakir itu teman duduknya, kubuian itu tempat ketetapannya, kia-
mat itu tempat kembalinya dan sorga atau neraka tempat kedatangannya,
bahwa tidak ada baginya pikiran. selain tentang mati. Tiada ingatan, selain
bagi mati- Tiada persediaan. selain karena mati. Tiada pendakian, selain
atas mati. Tiada yang dipentingkan, selain dengan mati. Tiada daya, selain
keliling mati. Dan tiada penungguan dan penahanan diri, selain bagi mati.
Dan scbenarnyalah, bahwa ia menghitungkan dirinya dari orang-orang
yang mati dan melihatkan dirinya dalam orang-orang yang di dalam kubur-
an. Maka sesungguhnya, se tiap apa yang akan datang itu dekat Dan yang
jauh. ialah yang tidak akan datang. Dan Nabi s.a.w. bersabdai-

!^ . y '

m e m -

(Al-kay-yisu man daana nafsahu wa- ’amila li-maa ba'-dal-mauti).
Artinya: ’’Orang yang pintar, ialah orang yang mengagamakan dirinya dan

beramal untuk sesudah mati.” (1).
Dan tidak mudahlah penyediaan bagi sesuatu. selain keiika membaru mgat-
annya pada haii. Dan tidaklah membaru ingatannya itu, selain ketika meng-
ingati dengan mendengar kepada yang memperingatinya dan memperhati-
kan pada yang memberi-tahukan kepadanya.
Kami akan menyebutkan dari urusan mati; pendahuluan-pendahuluannya.
hal-hal yang menghubunginya, hal-ihwal akhirat, kiamat, sorga dan neraka,
akan apa yang tidak boleh tidak bagi hamba, daripada mengingatinya de¬
ngan berulang-ulang dan berketerusan dengan berfikir dan melihatnya de¬
ngan mata-hati. Supaya adalah yang demikian itu membangkitkan kepada
persediaan. Maka sesungguhnya telah mendekatilah keberangkatan, untuk
yang kemudian mati. Dan tiada tinggal dari umur, kecuali sedikil. Dan
manusia itu lalai daripadanya. Allah Ta ala berfirman;-

(Iq-taraba iin-naasi iiisaa-buhum wa hum fii ghaf-latin mu’-ri-dluuna).
Artinya; "Telah hampir datang kepada manusia perhitungan mereka, se-
dangkan mereka musih dalam kelalaian dan tiada memperdulikannya.” S.
An-Anbiya’. ayat 1.
Kami akan menyebutkan yang menyangkut dengan mati pada dua bagtan:-

(1) Hadils im telah diicrungkan dahulu beberapa kali.
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B A G I A N P E R T A M A

tentang pendahuluan-pendahuluannya dan yang mengikutinya,
sampai kepada tiupan sangkal-kala. Dan padanya delapan bab:-

Bab Pertama: tentang kelebihan mengingati mali dan penggemaran pada¬
nya .

Bab Kedua: tentang mengingati panjang angan-angan dan pendeknya.
Bab Ketiga: tentang sakratulmaut dan kesudahannya. Dan apa yang di-
s u n a t k a n d a r i h a l - i h w a t k e t i k a .

Bab Keempat: tentang wafatnya Rasululiah s.a.w. dan khulafa'-rasyidin
sesudahnya.
Bab Kelima: tentang ucapan orang-orang yang akan mati, dari khalifah-
khalifah, amir-amir dan orang-orang shalih.
Bab Keenam: tentang kata-kata orang ’arifin (yang berilmu ma’rifah) ke¬
pada janazah-janazah, kuburan-kuburan dan hukum menziarahi kuburan.
Bab Ketujuh: tentang hakikat mati dan yang ditemui oleh orang mati da-
lam kuburan, sampai kepada tiupan sangkal-kala.
Bab Kedelapan; tentang yang diketahui, dari hal-ihwal orang mati, dengan
terbuka-singkap (al-mukasyafah) daiam tidur

B A B P E R T A M A

tentang mengingati mati dan penggemaran pada memhanyakkan
dari mengingalinya.

Ketahuilah kiranya, bahwa orang yang bersungguh-sungguh pada dunia,
yang bertekun atas tipuannya, yang mencintai nafsu-keinginannya itu, hati-
nya -sudah pasti -lalai dari mengingati mati. Maka tidak diingatinya.
Dan apabila ia diperingatkan, niscaya ia benci dan lari daripadanya. Me-
reka itu orang-orang yang difirmankan oleh Allah tentang mcrcka. dengan
fi r m a n N Y A ; -

(Qul-innal-mauta I-ladzii tafir-ruuna minhu, fa- innahuu mulaa-qiikum
tsum-ma turad-duuna -ilaa -’aalimil-ghaibi wasy-syahaa-dati fa-yunab-bi-
ukum bi-maa kuntum ta’-maluuna).

Artinya: ’’Katakanlah, bahwa kematian yang kamu melarikan diri dari¬
padanya, scsungguhnya akan menemui kamu, kemudian itu kamu dibawa
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kembali kepada (Tuhan) Yang Tahu hal yang tersembunyi dan yang te-
rang, lalu diberitakanNYA-kepada kamu yang telah kamu kerjakan.” S.
Al-Jumu’ah, ayat 8.
Kemudian, raanusia itu adakalanya bersungguh-sungguh pada dunia. Ada-
kalanya orang yang bertaubat yang berpermulaan. Dan adakalanya orang
yang berma’rifah yang berkesudahan.
Adapun orang yang bersungguh-sungguh pada dunia, maka ia tidak meng-
ingati mati. Dan kalau diingatinya, maka diingatinya itu karena kekesaian
atas dunianya. Dan ia berbuat dengan mencelainya. Dan ini menambah-
kannya kejauhan dari Allah untuk mengingati mati.
Adapun orang yang bertaubat, maka dia itu membanyakkan mengingati
mati, supaya membangkit dari hatinya takut dan gemetar. Maka ia sem-
puma dengan kesempumaan taubat. Kadang-kadang ia tidak suka kepada
mati, karena takut bahwa ia dicegat oleh kematian sebelum sempumanya
taubat dan sebelum baiknya perbekalan. Dan orang tersebut itu dima’af-
kan tentang hencinya kepada mati. Dan tidak masuk ini di bawah sabda-
nya Nabi s.a.w.:-

\

o * -

(Man kariha liqaa-allaahi, karihal-laahu liqaa-ahu).
Artinya: "Barangsiapa tiada menyukai menemui Allah, niscaya Allah ti¬
dak menyukai menemuinya.” (1).
Maka ini sesungguhnya tidaklah bend kepada mati dan menemui Allah.
Sesungguhnya ia takut luput menemui Allah, karena kesingkatan dan ke-
teledorannya. Dan orang itu adalah seperti orang yang terlambat dari me¬
nemui kekasih, karena kesibukan dengan persiapan untuk menemuinya,
atas cara yang disenanginya. Maka tidakiah dia itu terhitung orang yang
tidak suka menemuinya.
Tandanya ini, ialah bahwa ada ia terus-menerus mengadakan persediaan
untuknya. Tiada kesibukan baginya yang lain. Jikalau tidak, niscaya ia di-
luibungkan dengan orang yang bersungguh-sungguh mencintai dunia.
Adapun orang yang berilmu ma'rifah, maka dia itu selalu mengingati mati.
Karena itu adalah waktu janjinya untuk menemui Kekasih-nya. Dan orang
y a n g

kecintaannya. Dan ini -menurut kebiasaan -melambatkan datangnya
mati. Dan ia menyukai datang kepadanya, supaya ia terlepas dari negeri
orang-orang maksiat. Dan ia berpindah ke sisi Tuhan semesta alam. Se-
bagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah, bahwa tatkala ia hampir wafat,
maka ia mengucapkan; "Kecintaan yang datang di atas kemiskinan. Tiada

bercinta itu tiada sekaii-kali akan lupa kepada janji bertemu dengan

(I) Hadits ini disepakaii Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
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yang lebih memenangkan, dari penyesalan. Ya Allah Tuhanku! Jikalau
Engkau mengetahui bahwa kemiskinan lebih aku sukai dari kekayaan,
sakit lebih aku sukai dari sehat dan mati lebih aku sukai dari hidup, maka
mudahkanlah mati kepadaku. Sehingga aku menemuiMU.”
Jadi, orang yang bertaubat itu dima'afkan pada menyukai mati dan bercita-
citakan mati. Dan yang lebih tinggi daripada keduanya itu, iaiah orang
yang mcnyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Maka jadilah dia tidak
memilih bag! dirinya, mati dan hidup. Akan tetapi, yang paling disukai-
nya, iaiah yang paling disukai oleh Tuhannya. Maka ini sesungguhnya telah
borkesudahan dengan bersangalan cinta dan setia kepada darajat menyerah
dan ridla. Dan itulah kcsudahan dan penghabisan.
Di atas se tiap hal-keadaan, maka pada mengingati mati itu pahala dan
keicbihan. Maka orang yang bersungguh-sungguh pada mencintai dunia
juga, dapat mengambil faedah dengan mengingati mati, akan kcrenggang-
an dari dunia. Karena keruhlah kepadanya kenikmatannya dan kotorlah
kcpadanya kemurnian lazatnya. Dan se tiap yang mengeruhkan kclazatan
dan nafsu-kcinginan kepada manusia, maka itu termasuk sebab kelepasan.

PENJELASAN: kelebihan mengingati mati, bagaimana pun adanya.

R a s u l u l l a h s . a . w, b c r s a b d a : -

(Ak-tsiri iu min dzik-ri haa-dzimil-ladz-dzaati).

Artinya: "Perbanyakkanlah dari mengingati yang memecahkan kelazat-
an," 0)-
Maknanya. iaiah; sempitkanlah dengan mengingalinya itu, akan kelazatan-

kclazatan. sehingga icrputuslah kcccndcrungan kamu kepadanya. Maka
kamu menghadap kepada Allah Ta’ala.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a ; -

r t y

\

(Lau ta’-lamul-bahaa-imu minal-mauti maa ya’-lamub-nu Aa-dama maa -
akal-tum minhaa samii-nan).
Artinya: "Jikalau binatang ternak itu tahu dari hal mati, akan apa yang
diketahui oleh anak Adam (manusia), niscaya tidak kamu makan yang
gemuk daripadanya.” (2).
‘Aisyah r.a. bertanya: "Hai Rasulullah! Adakah dikumpulkan pada hari

(]| Dirawikan Ai-Tirrridzi, An-Nasa-i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
<2) Dirawikan Al-Bachaqi dari Ummi Hahibah Al-Jahaniyah.
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kiamat seseorang bersama orang-orang ayahid?”
Nabi s.a.w.'menjawab: ”Ya, orang yang mengingati mati pada sehari se-
malam duapuluh kali.” (1)'
Bahwa sebabnya keutamaan ini seturuhnya, iaiah: bahwa mengingati mati
itu mengharuskan kerenggangan hati dari negeri yang penuh ketertipuan.
Dan menghendaki persediaan bagi akhirat. Dan kelalaian dari mati itu
mengajak kepada kesungguhan dalam nafeu-syahwat duniawi.
Nabi s.a.w, bersabda:-

J !\ “ A *

(Tuhfatul-mu’-minil-mautu).
Artinya: ’’Barang yang berharga bagi orang mu’min itu mati.” (2).
Sesungguhnya Nabi s.a.w. mengatakan ini, karena dunia itu penjara bagi
orang mu’min. Karena senantiasalah orang mu’min dalam dunia itu dalam
kepayahan dari penderitaan dirinya, latihan nafsu-syahwatnya dan menolak
kesetanannya. Maka mati itu melepaskan baginya dari azab ini. Dan ke-
lepasan itu adalah barang yang berharga baginya.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a ; -

(Al-Mautu kaf-faaratu li-kulli muslimin).
Artinya: ’’Mati itu adalah kafarat (yang menutupkan dosa) bagi se tiap
orang muslimin.” (3).
Nabi s.a.w, menghendaki dengan muslim ini adalah yang sebenamya dan
orang mu'min itu yang benar, yang sejahteralah orang-orang Islam dari
Hdahnya dan tangannya. Dan ia menerapkan padanya akan budi-pekerti
orang-orang mu’min. Dan ia tidak berbuat kekotoran dari perbuatan-per-
buatan maksiat, selain dengan dosa-dosa ringan dan yang keeil-kecil. Maka
mati itu melahirkannya dan menuiupkannya, sesudah dijauhkannya dosa-
dosa besar dan ditegakkannya segala ibadah fardlu.
’Atha’ Al-Khurasani berkata: ’’RasuluUah s.a.w. lalu di suatu majelis, yang

telah meninggi padanya tertawa. Lalu beliau bersabda:-

(Syuu-buu majli-sakum bi dzik-ri mukad-diril-ladz-dzaati).
Artinya: ’’Campurkanlah majelismu dengan mengingati yang mengeruh-

(1) Hadits ini Celah diterangkan dahulu.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Hakim dari Abdullah bin Umar.
(3) Dirawikan Abu Na-'im dan Al-Baihaqi dari Anas.
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kan kelazatan-kelazatan!”

Mereka lalu bertanya: "Apakah yang mengeruhkan kelazatan-kelazatan
itu?" Nabi s.a.w. menjawab: ’’Mali." (1).
Anas r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda;-

(Ak-tsiruu min dzik-rij-mauti fa-innahu yumah-hishudz-dzu-nuuba wa yu*
zah-hidu fid-dun-ya).
Artinya: "Perbanyaklah mengingati mati! Sesungguhnya mengingati mati
itu menghilangkan dosa dan mendatangkan zuhud di dunia." (2).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a ; -

(Kafaa bil-mauti mufar-riqan).
Artinya: "Memadailah dengan mati itu yang menceraikan." (3).
Nabi s.a.w. bersabda:-

(Kafaa bil-mauti waa-’idhan).
Artinya: "Memadailah dengan mati itu yang inemberi pengajaran.” (4).
Rasulullah s.a.w. keluar ke masjid. Maka liba-tiba berjumpa dengan suatu
kaum yang berbincang-bincang dan tertawa. Lalu Nabi s.a.w. bersabda:-

!

3 ^ ^

k' ! !
a :

V

(Udz-kurul-mauta-a maa wal-ladzii naf-sii bi-yadihi, lau ta'-lamunaa maa -
a’-lamu la-dlahik-tum qalii-lan wa la-bakaitum katsii-ran).
Artinya; "Ingatlah kepada mati! Apakah tidak -demi Tuhan, yang nyawa-
ku di Tangan-NYA, jikalau kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu
tertawa sedikit dan kamu menangis banyak.” (5).
Disebutkan pada Rasulullah s.a.w. seorang laki-laki, lalu mereka mem-
baguskan pujian kepadanya. Lalu Nabi s.a.w. bertanya;-

(I) Dirawikan tbnu Abid-Dun-ya dari Anas, hadtis tiduk shahih.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya. dengan isnad d!a-’if sekali.
13) Dirawikan Al-Harils bin Abi Usamah dari Anas, dengan sanad dia-'if.
(4) Dirawikan Aih-Thabrani dan Al-Baihaqi dari Ammar bin Yasir. sanad dia-’if.
(5) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ibnu Umar dcngin isnad dIa-'if.
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(Kaifa dzik-ru sbaa-hibi-kum Hl-mauti?).
Artinya; "Bagaimana ingatan temanmu itu kepada mati?”
Mereka itu menjawab: "Hampir kami tidak pemah mendengar, bahwa ia
mengingati mati.”
Nabi s.a,w. lalu menjawab:-

>

(Fa- inna shaa-hibakum lai-sa hunaa-Iika).
Artinya: "Sesungguhnya temanmu itu tidaklah di situ.” (1).
Ibnu Umar r.a. berkata: ”Aku datang kepada Nabi s.a.w. yang ke sepuluh
dari sepuluh kali. Lalu seorang laki-laki dari orang Anshar (penduduk asli
Madinah yang membantu perjuangan Islam) bertanya: "Siapakah manusia
yang terpintar dan termulia, wahai Rasuiullah?”
Maka Nabi s.a.w. menjawab:-

(Ak-tsa-ruhum dzik-ran iil-mauti wa -asyad-duhumus-ti’-daadu lahu, ulaa-
ika humul-ak-yaasu, dzaha-buu bi-syarafid-dun-ya wa karaa-maiil-aa-khir-
ah).
Artinya: "Yang terbanyak mereka mengingati mati dan yang lebih keras
mereka mengadakan persediaan baginya. Mereka itu iaiah orang-orang
yang pintar, yang pergi dengan kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat."

Adapun atsar, maka Al-Hasan A!-Bashari r.a. berkata: "Mati itu mem-
buka kekurangan dunia. Maka ia tidak meninggalkan bagi orang yang ber-
akal akan kegembiraan.”
Ar-Rabi’ bin Khaitsam Al-Kufi berkata: ’Tiadaiah yang ghaib (yang tidak
ada) yang ditunggu oleh orang yang beriman, yang lebih baik baginya, dari
pada mati.”
Ar-Rabi' berkata; "Janganlah engkau memberi-tahukan kepada seseorang
tentang aku! Dan kirimiah akii kepada Tuhanku sebagai suatu kiriman!”
Sebahagian hukama' menulis surat kepada seorang laki-laki dari tenian-
nya: ”Hai saudaraku! Takutilah mati pada negeri ini, sebelum engkau jadi

(2).

(1) Dirawiksn Ibnu Abid-Dun-ya dan Anas dengan isnad dia-'if.
(2) Dirawikan Ibnu Majah dan Ibnu Abld-Dun->a dengan isnad balk
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ke negeri, yang engkau bercita-cita maii padanya! Maka engkau tiada
akan memperolehnya.”
Adalah Ibnu Sirin apabita disebutkan mati padanya, niscaya matilah $e
tiap anggota daripadanya.
Adalah Umar bin Abdul-’aziz mengumpulkan para ulama fikih pada se tiap
malam. Lalu mereka memperbincangkan tentang mati. kiamat dan akhirat.
Kcmudian, mereka itu menangis. Sehingga se akan-akan ada janazah di
hadapan mereka itu.
Ibrahim At-Taimi berkata: ”Dua perkara yang memuiuskan kescnangan
duniawi daripadaku, yaitu: mengingati mati dan berdiri di hadapan Allah
' A z z a w a J a l l a . ”

Ka’ab AI-Ahbar berkata: "Siapa yang mengenal mati, niscaya mudahlab
kepadanya musibah dunia dan kesusahannya."
Math-raf berkata: ”Aku bermimpi pada yang dimimpikan oleh orang tidur,
seakan-akan ada orang yang berkata di tengah-tengah masjid Basrah: 'Te-
lah dipotong oleh mengingati mati akan hati orang-orang yang takut. Maka
demi Allah! Tiada engkau melihat mereka. melainkan orang-orang yang
bimbang.”
Asy-’ats berkata: "Kami masuk ke tcmpat Al-Hasan Al-Bashari. Maka
scsungguhnya dia itu neraka. urusan akhirat dan mengingati mati.”
Shafiyyah r.a. berkata: "Bahwa seorang wanita mengadii kepada ’Aisyah
r.a. akan kekesatan hatinya. Maka 'Aisyah r.a. menjawab: "Perbanyak-
kanlah mengingati mati. yang akan menghaluskan hati engkau!"
Wanita tadi lalu berbual demikian. Maka hatuslah hatinya. Maka dia da-
tiing mengucapkan terima kasih kepada 'Aisyah r.a.
Adalah Isa a.s. apabila disebutkan mati padanya. niscaya meneieslab kulii-
nya dengan darah.
Adalah Dawud a.s. apabila ia menyebutkan mati dan kiamat. maka ia
menangis sehingga tercabutlah anggota-anggota badannya. Apabila ia me¬
nyebutkan rahmat. niscaya kembaiilah dirinya kepadanya, Al-Hasan Al-
Bashari berkata: "Tiada sckali-kali aku melihat orang yang berakal, me¬
lainkan aku mendapatinya takut kepada mati dan gundah hatinya alas
m a t i . "

Umar bin Abdul-’aziz berkata kepada sebahagian ulama: "Berikaniali aku
pengajaran!"
Ulama itu lalu menjawab: "Bukanlah engkau itu khalilah pertama yang
m a t i . "

Umar bin Abdul-'aziz menyambung: ''Tambahkanlah bagiku!”
Ulama tadi menjawab: "Tidaklah dari bapak-bapakmu sescorang sanipai
kepada Adam, melainkan ia merasakan mati. Dan sesungcuhnya akan da-
tang giliran engkau."
Maka menangislah Umar karena yang demikian.
Adalah Ar-Rabi’ bin Khai-tsam iclah menggali kuburan dalam rumahnya.
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la tidur dalam kuburan itu se tiap hari beberapa kaL, yang berkekalan ia
dengan yang demikian itu. mengingati mati. la mengatakan: Jikalau meng-
ingati mati itu berpisah dari hatiku se sa’at, niscaya dia itu rusak.
Mathraf bin Abdullah bin Asy-Syukhair berkata: ’’Bahwa mati ini me-
nyempitkan atas orang yang memperoleh nikmat akan nikmatnya. Maka
carilah nikmat yang tak ada mati padanya!”
Umar bin Abdul-’aziz berkata kepada Anbasah bin Sa’id bin Al-’Ash;
’’Perbanyakkanlah mengingati mati! Maka jikalau engkau itu luas kehidup-

niscaya disempitkannya atasmu. Dan jikalau engkau sempit kehidup-
an, niscaya diluaskannya kepadamu.”
Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: ”Aku bertanya kepada Ummu Harun:
"Adakah engkau menyukai mati?”
Ummu Harun menjawab: "Tidak !”
Lalu aku bertanya: ’’Mengapa?”
Ia menjawab: ’’Jikalau aku berbuat salah kepada seorang anak Adam, nis-

aku tiada ingin menemuinya. Maka bagaimana aku ingin menemui-

a n

c a y a
NYA dan aku teiah berbuat maksiat kepadaNYA?"

PENJELASAN: jaian pada men-tahkik-kan mengingati mati dalam hati.

Ketahuilah, bahwa mati itu menakutkan. Bahayanya besar. Lalainya ma-
nusia daripadanya, karena sedikitnya pikiran mereka padanya dan ingaian
mereka kepadanya. Dan siapa yang mengingati mati, niscaya tidaklah di-
ingatinya itii dengan hati yang kosong dari yang lain. Akan tetapi, dengan
hati yang sibuk dengan nafsu-keingjnan duniawi. Maka tidaklah berguna
ingatan mati itu dalam hatinya.
Maka jaian padanya itu, ialah: bahwa hamba itu mengosongkan hatinya
dari se tiap sesuatu, selain dari mengingati mati yang ada di hadapannya.
Seperti orang yang bermaksud akan bermusafir ke padang Sahara yang
berbahaya. Atau menyeberangi lautan. Maka ia tidak bertafakkur, selain
padanya.
Maka apabila ingatan kepada mati menyentuh hatinya, niscaya mendekati-
lah bahwa akan berkesan padanya. Dan ketika itu, sedikitlah kegembira-

dan kesukaannya kepada dunia. Dan hancurlah hatinya.a n n y a

Jaian yang lebih berguna padanya, ialah; bahwa membanyakkan meng¬
ingati orang-orang yang seperti dia dan teman-temannya yang teiah ber-
lalu sebelumnya. Maka ia mengingati kematian dan terpelantingnya mere¬
ka di bawah tanah. la mengingati bentuk mereka pada jabatan dan hal-
keadaan mereka. Dan ia memperhatikan, bagaimana tanah itu sekarang
mcnghapuskan kebagusan rupa mereka. Bagaimana hancur-luluhnya baha-
gian-bahagian tubuh mereka dalam kuburan mereka. Bagaimana mereka
menjandakan isteri mereka, mengyatimkan anak-anak mereka dan menyia-
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nyiakan harta mereka. Sepilah dari mereka masjid-masjid mereka, majlis-
majlis mereka. Dan terputuslah bekas-bekas mereka. Maka manakala ter-
ingatiah seorang laki-laki'akan laki-laki yang lain dan ia uraikan secara
terperind dalam hatinya, akan keadaan orang itu dan cara matinya dan ia
ragukan bentuknya, ia teringat akan kerajtnan dan pulang*perginya orang
itu, perhatiannya kepada kehidupan dan kekalnya, lupanya kepada mati,
tertipunya dengan datangnya sebab-sebab, cenderungnya kepada kekuatan
dan kemudaan, kecenderungannya kepada tertawa dan main-main, lalai-
nya dari yang di hadapannya, dari mati yang segera dan kebinasaan yang
cepat. Bahwa bagaimana ia ragu-ragu dan sekarang telah hancur kedua
kakinya dan sendi-sendinya. Bahwa bagaimana ia bertutur kata dan ulat
telah memakan lidahnya. Bagaimana ia tertawa dan tanah telah memakan
gigi-giginya. Dan bagaimana ia mengatur bagi dirinya akan apa yang tidak
diperlukannya kepada masa sepuluh tahun, pada waktu, yang tidak ada di
antaranya dan waktu itu, seiain se bulan. Dan dia itu lalai, dari yang di-
maksudkan dengan waktu tersebut. Sehingga datanglah mati pada waktu
yang tidak disangkakannya. Maka tcrsingkaplah baginya rupa malaikat
dan diketuk pendengarannya oleh panggiian. Adakalanya ke sorga atau ke
neraka. Maka ketika itu, ia memandang pada dirinya, bahwa dia seperti
mereka. Dan lalainya seperti lalainya mereka. Dan akan ada akibatnya
perti akibat mereka.

Abud-Darda’ r.a. berkata: ’’Apabila engkau menyebutkan orang-orang
mati, maka hitungkanlah diri engkau seperti salah seorang dari mereka!”
Ibnu Mas'ud r.a. berkata: ’’Orang yang berbahagia itu, ialah orang yang
mengambii pengajaran dengan orang lain.”
Umar bin Abdul-’aziz berkata; "Adakah tidak engkau melihat, bahwa
engkau mempersiapkan se tiap hari orang yang pergi, pagi atau sore ke¬
pada Allah ’Azza wa Jalla, yang engkau meletakkannya dalam lobang dari
bumi? la telah berbantal tanah. meninggalkan kekasih-kekasih dan
m u t u s k a n s e b a b - s e b a b ? ”

Maka terus selalu dengan fikiran-fikiran ini dan yang seumpama dengan
dia, serta masuk kuburan dan menyaksikan orang-orang sakit, adalah yang
membarukan ingatan kepada mati dalam hati, sehingga mengerasi pada-
nya, di mana menjadi di depan kedua malanya. Maka ketika itu, hampir-
lah bahwa ia menyiapkan diri baginya dan merenggangkan diri dari negeri
yang penuh tipuan (dunia). Dan jikalau tidak, maka ingatan dengan hati
zahiriyah dan manisnya lidah, adalah sedikit faedahnya, pada penjagaan
dan peringatan bagi diri. Dan manakala telah baik hatinya dengan sesuatu
dari dunia, maka sayogialah bahwa ia mengingati dalam se ketika, bahwa
ia —tak boleh tidak —daripada berpisah dengan dia.
Ibnu Muthi’ pada suatu hari memandang kepada namahnya. Lalu menak-
jubkannya oleh kebagusannya. Kemudian, ia menangis dan berkata; "De¬
mi Allah! Jikalau tidaklah mati, sesungguhnya adalah aku gembira dengan

s e ¬

m e -
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engkau. Dan jikalau tidaklah yang kita akan menjadi kepadanya dari ke-
sempitan kubur, niscaya tetaplah mata kita di dunia.’
Kemudian, ia menangis dengan tangisan yang keras, sehingga meninggilah
s u a r a n y a .

B A B K E D U A

tenlang panjang angan-angan, keutamaan pendek angan-angan,
sebab panjangnya dan rara mengobatinya.

KEUTAMAAN PENDEK ANGAN-ANGAN

RasuluUah s.a.w. bersabda kepada Abdullah bin Umar:-

>K_-> c

V

(Idzaa -ash-bahta fa laa tuhad-dits nafsaka bii-masaa-i wa idzaa am-saita fa
laa tuhad-dits nafsa-ka bish-shabaa-hi wa khudz min hayaa-tika !i mautika
wa min shih-hatika li saqa-mika, fa -innaka yaa-Abdal-laahi laa tadni.
mas-muka ghadan).
Artinya: ’’Apabila engkau berpagi hari, maka janganlah engkau berbicara
dengan diri engkau akan sore. Dan apabila engkau bersore hari, maka
janganlah engkau berbicara dengan diri engkau akan pagi. Ambillah dan
hidup engkau bagi mati engkau dan dari sehat engkau bagi sakit engkaul
Sesungguhnya engkau, hai Abdullah tidak mengetahui, apa nama engkau
besok.” (1).
Ali r.a, meriwayatkan, bahwa Nabi s.a.
aku takutkan kepadamu, ialah dua perkara: mengikuti hawa-nafsu dan
panjang angan-angan. Ada pun mengikuti hawa-nafsu. maka itu mencegah
dari kebenaran. .Dan adapun panjang angan-angan, maka itu kecintaan
kepada dunia.” Kemudian, Nabi s.a.w. menyambung; "Kefahuilah, bahwa
Allah Ta’ala memberikan dunia kepada orang yang dikasihiNya dan yang
dimarahiNya. Dan apabila IA mengasihi seorang hamba, niscaya diben-
Nya iman. Ketahuilah, bahwa Agama itu mempunyai putera dan dunia itu
mempuayai putera. Maka adalah kamu itu dari putera Agama dan Jangan
adalah kamu dari putera dunia! Ketahuilah, bahwa dunia itu telah berang-
kat dengan memalingkan muka! Ketahuilah, bahwa akhirat itu telah ber-

bersabda: ’’Bahwa yang sangatw .

(1) Dirawikan Al-Bukhari.
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angkat dengan menghadapkan muka. Ketahuilah, bahwa kamu pada ban
amal, tiadalah padanya perhitungan. Ketahuilah, bahwa kamu hampirlah
pada hari perhitungan (yaumul-hisab), yang tidak ada padanya amal,” (I).
Ummul-Mundzir berkata; ’’Pada suatu sore Rasulullah s.a.w, melihat ke-
pada manusia banyak, seraya bersabda:-

15C1

' s .

(Ay-yuhan-naasu amaa -tastah-yuuna minal-laahi' qaaluu: wa”maa dzaaka
yaa rasuulal-laahi? -qaala; taj-ma-’uuna maa laa ta’kuluu-na wa ta’-maluuna
maa laa tud-rikuuna wa tab-nuuna maa laa tasku-nuuna).
Artinya; ”Hai manusia! Adakah tidak kamu maiu kepada Allah?” Mereka
lalu bertanya: ’’Apakah itu, wahai Rasulullah? Nabi s.a.w. menjawab:
Kamu kumpulkan apa yang tidak kamu makan. Kamu berangan-angaii

apa yang tidak kamu capai. Dan kamu membangun apa yang tidak kamu
tempati.” (I).
Abu Sa’id Al-Khudri berkata: ’’Usamah bin Zaid membeli dari Zaid bin
Tsabit seorang budak wanita dengan harga seratus dinar hingga se bulan.
Maka aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Adakah tidak kamu
heran dari Usamah yang membeli hingga se bulan. Bahwa Usamah itu
panjang angan-angan. Demi Tuhan yang diriku di TanganNYA! Tiada
mengediplah dua mataku, melainkan aku menyangka, bahwa dua pelupuk
mataku tiada bertemu, sehingga Allah mengambil nyawaku. Dan tiada
aku mengangkatkan mataku, lalu aku menyangka bahwa aku meletakkan-
nya, sehingga nyawaku diambil. Dan tiada aku menyuap suatu suap
kanan. melainkan aku menyangka bahwa aku tidak menelannya, sehingga
aku tercekek dengan dia dari kematian.”
Kemudian, Rasulullah s.a.w. menyambung: ”Hai anak Adam! Jikalau
kamu berakal, maka hitungkanlah dirimu dari orang yang mati. Demi
Tuhan yang diriku di Tangan-NYA, bahwa yang dijanjikan kepada kamu
itu akan datang. Dan tidaklah kamu itu dapat menolaknya.” (3V
Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. itu keluar ke kakus mem-

buang air. Lalu ia bertayammum dengan tanah. Maka aku mengatakan
kepadanya; ”Hai Rasulullah! Bahwa air itu dekat dari engkau.”
Maka beliau mcniawab;-

m a -

(l) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Jabir. hadits dia'if.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dengan isnud dia'if.
(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya. Alli-Thabrani, Abo Na’im dan Al-Baihaqi dengan sanad

d i a ' i f .
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(Maa yud-rii-nii la-’allii laa- ablu-ghuhu).
Artinya: ”Aku tidak tahu, mungkin aku tidak sampai kepadanya.” (1).
Diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. mengambil tiga potong ranting kayu.
Maka dicucuknya sepotong di depannya. Dan yang lain di sampingnya.
Adapun yang ketiga maka dijauhkannya. Lain beiiau bersabda: "Adakah
engkau tahu, apakah ini?”
Mereka menjawab: ’’Allah dan Rasul-NYA yang lebih tahu.”
Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Manusia ini, ajal ini dan angan-angan itu.
yang dikerjakan oleh anak Adam dan digerakkan oleh ajal, tidak olch
angan-angan.” (2).
Nabi s.a.w. bersabda:-

(Ma-tsalub-ni Aa-dama wa -ilaa jan-bihi ttis-’un wa tis-’uuna maniy-ya-tan,
in- akh-tha-at-hul-manaa-yaa waqa-’a fil-harami).
Artinya: ’’Seumpama anak Adam dan pada sampingnya scmbilanpuluh
sembilan cita-cita. Jikalau ia disalahkan oleh cita-cita. niscaya ia jatuh da-
lam ketua-an.” (3).
Ibnu Mas-’ud berkata: ’’Manusia ini dan cita-cita yang membinasakan di
kelilingnya adalah jalan-jalan kepadanya. Dan ke-tua-an itu di belakang
cita-cita yang membinasakan. Angan-angan itu di belakang ke-tua-an.
Maka ia 'berangan-angan. Dan cita-cita yang membinasakan ini adalah
jalan-jalan kepadanya. Maka manakah dari cita-cita yang membinasakan
yang melaluinya, niscaya diambilnya. Maka kaiau ia disalahkan oleh cita-
cita yang membinasakan itu. niscaya ia dibunuh oleh ke-tua-an. Dan ia
menunggu angan-angan.”
Abdullah bin Mas-’ud berkata: "Rasulullah s.a.w. menggariskan bagi karni
suatu garis empat persegi. la menggariskan di tengah-tengahnya suatu garis.
la menggariskan beberapa garis ke samping garis. Dan ia menggariskan
suatu garis yang di luar. Beiiau bersabda: ’’Tahukah kamu, apakah ini?"
Kami menjawab: ’’Allah dan Rasul-NYA yang lebih tahu.”
Beiiau bersabda: ”Ini manusia!”. bagi garis yang berada di tengah. "Ini
ajal yang mengelilinginya dan ini sifal-sifat.” bagi garis-garis yang sekeli-

(1) Dirawikao oleh Ibnul-Mabarak dan Ibnu Abid-Dun-ya dengan ̂ anad dh.i'if.
(2) Dirawikan Ahmad dan Ibnu Abid-Dun-ya. sebagai hadiis mursai.
(3) Dirawikan At-Tirmidai dari Abdullah bin Asy-Syukhair, hadiis has.in.
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lingnya, yang mcnggigitkannya. Kalau ia disalahkan oleh ini, niscaya ia
digigilkan olch ini. ”Dan itu angan-angan.” yakni: garis yang di luar. (I)-
Anas berkaia; "Rasulullah s.a.w. bcrsabda:-

I I

- 1 . ^ ^✓

wa fii riwaa-yatin -wa tasyub-bu ma-’ahuts-nataa-nil-hir-sbu -’alul-maali
wal-hir-shu -’alal-’umuri).
Artinya: ’’Tualah anak Adam itu dan tinggallah bersamanya dua: loba dan
angan-angan"-pada suatu riwayat: ”dan mudalah bersamanya dua: loba
kepada harm dan loba kepada umur." (2)-
Rasulullah s.a.w. bersabda:-

(Najaa -awwalu haa-dzihii-umma-ti bil-yaqii-ni waz-zuhdi wa yahlaku
aa-khiru haa-dzi-hil-ummati bit-bukh-li wal-amali).
Arlinya: ’Teriepaslah permulaan ummat ini dengan yakin dan zuhiid, Dan
binasalah penghabisan ummat ini dengan kikir dan angan-angan." (3).
Dikalakan, bahwa sewaktu Isa a.s. sedang duduk dan seorang tua bekerja
dengan sapu menyapu lantai. Lalu Isa a.s. berkata: "Ya Allah, ya Tuhan!
Cabutkanlah daripadanya angan-angan!"
Lalu orang tua itu meletakkan sapu dan berbaring, Maka ia berhenti sc
saat. Lalu Isa a.a. berkata: "Ya Allah, ya Tuhan! Kembalikanlah kepada-
nya angan-angan!"
Orang tua itu lalu bangun berdiri dan bekerja kembali. Maka Isa a.s. me-
nanyakannya dari yang demikian. Lalu ia menjawab: ”Di mana aku se¬
dang bekerja. (iba-tiba diriku mengatakan kepadaku; "Hingga kapan eng-
kau bekerja dan engkau itu seorang lua yang telah lanjut usia?” Lalu aku
letakkan sapu itu dan aku berbaring. Kemudian, diriku berkata kepadaku'
Demi Allah! Tak boleh tidak bag! engkau dari kehidupan, sclama eng¬

kau masih ada." Lalu aku bangun berdiri kepada sapuku."
Al-Hasan Al-Bashari berkata; "Rasulullah s.a.w. bersabda;-

6 y /C y

30 !.

(I) Dirawikan Al-Bukhari dari Ibnu Mas-'ud.

(2) Dirawikan Muslam. Dan oleh Ihnu Abid-Dun-ya denjian isnad shalih.
(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya U.iri Ibnu l.uhai-'ah dan sewrusnya.
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yang ketawa, yang penuh mululnya dan ia tidak tahu, adakah Tuhan se-
mesta alam diarah kepadanya atau ridia? Dan tiga perkara yang menggun-
dahkan aku, sehingga membawa aku menangis, yaitu: bcrcerai kekasih
dengan Muhammad dan golongannya, huru-hara tempat naik dan berdiri
di hadapan Allah Ta’ala. Dan aku tidak tahu, ke sorgakah aku disuruh
a t a u k e n e r a k a . ”

Sebahagian mereka mengatakan: ”Aku memimpikan Zararah bin Abi Aufa
sesudah meninggalnya. Aku lalu bertanya: ’’Amalan manakah yang lebih
menyampaikan padamu?”

Zararah bin Abi Aufa menjawab: "Tawakkal dan pendek angan-angan.”
Ats-Tsuri berkata: "Zuhud di dunia itu pendek angan-angan. Dan tidak-
lah zuhud itu dengan memakan makanan yang kasar dan memakai baju
kurung panjang,”

AI-Mufadl-dlal bin Fadla-lah bermohon pada Tuhannya, bahwa diangkat-
kaniah daripadanya angan-angan. Maka hilanglah daripadanya nafsu makan
dan minum. Kemudian, ia berdo’a pada Tuhannya, maka dikembalikan
kepadanya angan-angan. Lalu ia kembali kepada makanan dan minuman.
Dilanyakan kepada AI-Hasan Al-Bashari: "Hai Abu Sa’id! Adakah tidak
engkau mencud kemejamu?”
Lalu ia menjawab: "Urusan itu (kematian) adalah lebih segera dari yang
d e m i k i a n . ”

Al-Hasan Al-Bashari berkata; ’’Kematian itu diikatkan pada dahimu. Dan
dunia itu dilipatkan di belakangmu.”
Sebahagian mereka berkata: ”Aku adalah seperti seorang laki-laki yang
memanjangkan lehemya dan pedang di atasnya, yang menunggu kapan
lehernya itu dipukulkan.”
Dawud Ath-Tha-i berkata: "Jikalau aku berangan-angan bahwa aku hidup
se bulan, sesungguhnya engkau melihat aku telah mendatangkan yang be-
sar. Dan bagaimana aku berangan-angan demikian dan aku melihat
bah-musibah yang datang secara tiba-tiba itu meliputi segala makhluk pada
sa’at-sa’at malam dan siang.”
Diceriterakan, bahwa Syaqiq Al-Baiakhi datang kepada gurunya, yang di-
namakan Abu Hasyim Ar-Rummani. Dan pada ujung pakaiannya ada
suatu yang berbunyi. Lalu gurunya bertanya kepadanya: "Apa ini bersama
engkau?”

Syaqiq menjawab; ”Buah delima yang diberikan kepadaku oleh saudara-
Dan Syaqiq itu lalu mengatakan lagi: ”Aku ingin bahwa engkau ber-

buka puasa dengan buah delima ini.”
Gurunya lalu menjawab: ”Hai Syaqiq! Engkau berbicara dengan diri eng¬
kau, bahwa engkau akan terus hidup sampai malam. Aku tidak akan ber-
kata-kata dengan engkau selama-Iamanya.”
Syaqiq meneruskan ceriteranya: ’’Guruku itu lalu menutupkan pintu di
depanku dan terus masuk,”

m u s t -

s e -

k u . ”
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Umar bin Abdul-’aziz mengatakan dalam pidatonya: "Bahwa bagi setiap
mempunyai perbekalan. Maka siapkanlah per-

dari dunia ke akhirat dengan taqwa!
perjalanan -sudah pasti
bekalanmu bagi perjalananmu
Dan adalah kamu itu seperti orang yang melihat dengan mata sendin, yang
disediakan oleh Allah dari pahalaNya dan siksaNya, yang kamu geman
dan yang kamu takuti! Dan jangan panjanglah waktu kepadamu, lalu ke-
satlah hatimu. Dan kamu mengikuti bagi musuhmu. Maka sesungguhnya.
demi Allah, riada terbentanglah angan-angan orang yang tiada mengetahui.
mungkin ia tidak akan berpagi hari, sesudah petangnya. Dan la tidak akan
berpetang hari sesudah paginya. Kadang-kadang adalah di antara yang de-
mikian itu disambar kematian. Berapa banyak aku melihat dan kamu me¬
lihat orang, yang dia itu tertipu di dunia. Sesungguhnya tetaplah mata
orang yang percaya dengan kelepasan dari azab Allah Ta ala. Sesungguhr
nya bergembiralah orang yang merasa aman dari huru-hara hari kiamat.
Adapun orang yang tiada mengobatkan akan suatu luka, melainkan la
akan kena oleh luka dari bahagian yang lain. Maka bagaimana la bergem-
bira"’ Aku beriindung dengan Allah, daripada aku menyuruhkan kamu.
dengan apa, yang tiada aku larangkan diriku daripadanya. Maka merugi-

Iperdaganganku dan lahirlah kekuranganku. Dan tampaklah kemiskin-
anku pada hari. yang tampak padanya kckayaan dan kemiskinan. Dan
pertimbangan padanya ditcgakkan. Sesungguhnya kamu telah bersungguh-
xun'̂ guh dengan urusan. jikalau bersungguh-sungguhlah bintang dengan

keruhlah dia. Dan jikalau bersungguh-sungguhlah de-
hancurlah dia. Dan jikalau ber-

l a h

u r u s a n i t u . n i s c a y a

ngan urusan itu gunung-gunung, niscaya
sim<’guh-sungguhlah dengan urusan itu bumi. niscaya pecahlah dia. Apa-
kah'iidak kamu tahu, bahwa tidak ada di antara sorga dan ncraka itu ting-
kut. Dan kamu sesungguhnya. jadi kepada salah satu daripada keduanya.
Seorang laki-laki menulis surat kepada. saudaranya: ’’Ada pun kemudian.
maka sesungguhnya dunia itu mimpi dan akhirat itu bangun. Dan yang di
lengah di antara keduanya itu mati. Dan kita ini pada igau-igauan lidur.
W a s s a l a m . ”

Seorang laki-laki yan& lain menulis surat kepada saudaranya: ’’Bahwa ke-
gundahan di dunia itu lama, Dan mati bagi insan itu dekat. Dan bagi ke-
kurangan pada se tiap hari dari insan itu menjadi nasibnya. Dan bagi per-
cobaan pada tubuhnya itu menjalar. Maka bersegeralah sebetum engkau
dipanggil dengan berangkat! Wassalam."
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Adalah Adam a.s. sebelum ia bersalah.

itu di belakang punggungnya. Dan ajalnya di antara duaangan-angannya
matanya. Maka tatkala ia telah tertimpa kesalahan, lalu ia putarkan. Di-
jadikannya angan-angannya di antara dua matanya. Dan ajalnya di bela¬
kang punggungnya.”
Abdullah bin Sumaith berkata: "Aku mendengar ayahku berkata; "Hai
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orang yang tenipu dengan lama sehatnyal Tidakkah engkau melihat sekali-
kali orang mati, dengan tidak sakit? Hai orang yang tertipu dengan lama-
nya kesenangan! Apakah tidak engkau melihat sckali-kali yang diambil.
dengan tidak persediaan? Bahwa engkau, kalau engkau pikirkan tentang
panjangnya umur engkau, niscaya engkau Jupa apa yang telah terdahulu
dari kelazatan engkau. Adakah dengan sehat engkau terpcrdaya atau de¬
ngan lamanya sehat-wal-’afiat itu engkau bersuka-cita? Atau engkau me-

pada mati? Atau engkau berani kepada malikul-maut (malaikai
kematian)? Bahwa malaikat kemaiian itu apabila ia datang, niscaya tidak
dapat melarangnya dari engkau, oleh kekayaan harta engkau dan tidak
oleh banyaknya berkumpul kaum keluarga engkau. Apakah tidak engk
tahu, bahwa sa’at kematian itu mempunyai kesusahan dan yang mencekek-
kan leher serta penyesalan atas membuang-buang waklu? Keniudian.
kalakan: Allah Ta’ala mengrahmati akan hamba yang beramal untuk se-
sudah mati. Allah mengrahmati akan hamba yang memperhaiikan kepada
dirinya, sebelum turunnya mati.
Abu Zakaria At-Taimi berkata: ’’Sewaktu Sulaiman bin Abdul-malik di
Masjidil-haram, kelika ia datang pada balu yang icrakhir. maka diminta-
nya orang yang mcinbacanya. Lalu didatangkan Wahab bln Munabbih.
Tiba-n'ba yang terukir pada batu itu. iaiah: "Hai anak Adam! Bahwa eng¬
kau, jikalau engkau melihat akan dekatnya apa yang masih ada dari ajal
engkau, niscaya engkau zuhud pada panjangnya angan-angan engkau. Eng¬
kau gemar pada menambahkan amat engkau. Dan engkau pendekkari dari
kerakusan dan hclah engkau. Sesungguhnya akan menemui engkau besok,
oleh penyesalan engkau, Jikalau tergclineirlah dengan engkau. tapak kaki
engkau. Diselamiilkan engkau oleh keluarga dan kauni famili engkau. Di-
pisahkan engkau oleh bapak dan orang yang dekat. Dan ditolak engkau
oleh anak dan keturunan. Maka tidaklah engkau itu kcmbali kepada dunia
engkau dan tidak bertambah pada kebaikan engkau. Maka bcramaliah bags
hari kiamat, sebelum telanjur dan penyesalan."
Maka menangislah Sulaiman dengan keras.
Sebahagian mcreka berkata: "Aku melihat sepucuk sural dari Muhammad
bin Yusuf kepada Abdurrahman bin Yusuf; "Salam sejahtera kepadamu.
Sesungguhnya aku memuji Allah kepadamu. yang tiada Tuhan, selain
DIA. Ada pun kemudian; maka sesungguhnya aku memperingatimu, akan
berpalingnya kamu dari negeri kesenanganmu kepada negeri keletapanmu
dan balasan amal-perbuatanmu, Maka jadilah engkau pada ketetapan batin
bumi sesudah zahirnya. Lalu datanglah kepada engkau, malaikat Munkar
dan Nakir. Maka didudukkannya engkau dan dibenlakkannva engk
Maka jikalau Allah ada bersama engkau, maka tiada mengapa, tiada ke-
liaran hati dan tiada kemiskinan. Dan jikalau adalah tidak demikian, maka
kiranya Allah mclindungi aku dan engkau dari jahatnya tempat terpelan-
ting dan sempitnya tempat tidur. Kemudian, akan saiapai kepada engk

r a s a a m a n

a u

d i -

a u .

a u
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pekikan daii berkumpul (di padang mahsyar) dan tiupan sangkal-kala. Ber-
dirinya Yang Mahaperkasa untuk menyelesaikan hukum segala makiduk
dan kosongnya bumi dari isinya dan langit daii penghuninya. Maka terang-
lah segala rahasia. Dinyalakanlah api neraka. Diletakkanlah neraca. Di-
datan̂ anlah nabi-nabi dan orang-orang syabid. Dibukumkanlah di antara
mereka dengan yang benar. Dan diiicaî anlata: Segala pujian bagi Allah
Tuhan semesta alam.

Maka berapa banyak dari yang tersiar dan yang tertutup. Berapa banyak
dari yang binasa dan yang terlepas. Dan berapa banyak dari yang diazab-
kan dan yang diharamkan dari azab. Maka mudah-mudahan perasaanku,
bagaimanakab haiku dan hal engkau pada hari itu? Maka pada ini, apa
yang menghancurkan kelazatan, yang menghiburkan dari nafsu-keinginan,
yang memendekkan dari angan-angan, membangunkan orang-orang tidur
dan memberi nasehat orang-orang yang lalai. Kiranya Allah menolong
kami atas bahaya yang besar ini! lA menjatuhkan dunia dan akhirat dari
hatiku dan hati engkau pada tempat jatuh keduanya itu dari hati orang-
orang yang taqwa. Sesungguhnya kita dengan DIA dan bagiNYA. Wassa-
1 a m . ”

Umar bin Abdul-’aziz berpidato. La)u memuji Allah dan memujaNYA.
seraya berkala; ”Hai manusia! Bahwa kamu tidak diciptakan dengan main-
main. Dan tidak dibiarkan kamu dengan percuma. Bahwa bagimu itu ada
tempat kembali, yang dikumpulkan kamu oieh Allah padanya, untuk hu¬
kum dan penyelesaian, pada yang menyangkut di antara kamu. Maka rugi
dan celakaiah besok, hamba yang dikeluarkan oleh Allah dari
dan celakaiah besok, hamba yang dikeluarkan oieh Allah dari rahmat-
NYA yang meluas kepada se tiap sesuatu. Dan sorgaNYA yang lebamya
langit dan bumi. Sesungguhnya adalah keamanan besok bagi orang yang
takut dan taqwa. Menjui yang sedikit dengan yang banyak, yang lenyap
(fana’) dengan yang kekal dan yang celaka dengan yang bahagia. Apakah
kamu tidak melihat, bahwa kamu dalam rebutan orang-orang yang binasa
dan akan digantikan sesudah kamu oieh orang-orang yang tinggal? Ada-
kah tidak kamu melihat, bahwa kamu pada setiap hari, kamu berkunjung
kepada orang yang pergi pagi dan petang kepada Allah ’Azza wa Jalla,
yang telah sampai ajalnya dan terpuius angan-angannya. Lalu kamu me-
letakkannya dalam penit pecahan bumi, yang tidak berbantal dan tidak
berayunan. la telah mencabut sebab-sebab, berpisah dengan kekasih-ke-
kasih dan menghadapi perhitungan amal (al-hisab). Aku bersumpah alas

Allah, bahwa aku sesungguhnya mengatakan perkataanku ini dann a m a

tidak aku tahu pada seseorang kamu dari dosa, yang lebih banyak dari
yang aku ketahui dari diriku sendiri. Akan tetapi, dosa-dosa itu adalah
sunnah Allah yang adil. Aku menyuruh padanya dengan mentha’atiNYA.
Aku melarang padanya daripada berbuat maksiat kepadaNYA. Dan aku
meminta ampun pada Allah.
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la meletakkan lengan bajunya atas mukanya. la menangis sehingga air
matanya membasahi janggutnya. Dan ia tidak kembali ke majelisnya itu,
sehingga ia wafat.
Al-Qa’-qa’ bin Hakim berkata; ”Aku telah menyiapkan bagi mati semen-
jak tigapuluh tahun yang lalu. Maka kalau ia datang kepadaku, niscaya
aku tidak suka mengemudiankan sesuatu dari sesuatu.”
Ats-Tsuri berkata; ”Aku melihat seorang syaikh ,di masjid Kufah (Irak),
yang mengatakan: ”Aku pada masjid ini semenjak tigapuluh tahun, aku
menunggu mati bahwa ia turun kepadaku. Dan kalau ia datang kepadaku.
niscaya aku tidak menyuruhnya dengan sesuatu dan tidak melarangnya
dari sesuatu. Tidaklah bagiku atas seseorang itu sesuatu. Dan tidaklah bagi
seseorang padaku itu sesuatu.”
Abdullah bin Tsa’labah berkata: ’’Engkau tertawa dan semoga kain kafan
engkau telah keluar dari orang yang memendek-mendekkannya.”
Abu Muhammad bin Ali Az-Zahid berkata: "Kami keluar dalam meng-
antarkan janazah di Kufah. Dan keluar dalam rombongan. itu Dawud Ath-
Tha-i. Maka beliau menyingkir, lalu duduk di suatu sudut. Dan janazah
itu dikebumikan. Maka aku datang dan duduk di dekatnya. Lalu ia ber-
bicara dan mengatakan: ’’Siapa yang takui akan siksaan, niscaya pendek-
lah padanya yang jauh. Siapa yang panjang angan-angannya, niscaya.le-
mahlah amalnya. Dan seliap yang akan datang itu adalah dckat.”
Ketahuilah hai saudaraku, bahwa setiap sesuatu yang menyibukkan eng¬
kau dari luhan engkau, maka itu adalah yang malang atas engkau! Keia-
huilah kiranya, bahwa penduduk dunia semuanya itu adalah dari pendu-
duk kuburan. Sesungguhnya mereka itu menyesal atas yang mereka ting-
galkan. Dan mereka bergembira dengan yang mereka datangkan. Maka
apa yang disesali oleh penduduk kuburan akan penduduk dunia, lalu pada¬
nya mereka berbunuh-bunuhan. Dan padanya mereka berlomba-lombaan.
Dan atasnya mereka berfengkar pada hakim-hakim.
Diriwayatkan, bahwa Ma’ruf Al-Karkhi r.a. mengerjakan shalat. Muham¬
mad bin Abi Taubah berccritcra; ’’Lalu Ma’ruf Al-Karkhi berkata kepada¬
ku; ’’Majuiah kc depan untuk menjadi imam!”
Aku lalu menjawab: ’’Bahwa aku jikalau aku shalat dengan engkau shalat
ini. niscaya tiada akan aku shalat dengan engkau shalat yang lain.”
Maka Ma’ruf menjawab: ’’Engkau mengatakan pada diri engkau, bahwa
engkau akan mengerjakan shalat yang Iain? Kami berlindung dengan Allah
dari panjang angan-angan. Sesungguhnya panjang angan-angan itu mela-
rang dari kebajikan amal.”
Umar bin Abdul-’aziz mengucapkan dalam khutbahnya: "Bahwa dunia
tidaklah negeri ketetapanmu, negeri yang dituliskan oleh Allah padanya
kelenyapan. Dan IA menuliskan kepada penghuninya akan pergi daripada-
nya. Maka banyaklah dart pembangun yang dipercayai akan meruntuhkan
dari masa yang sedikit. Dan banyaklah dari orang yang menelap yang ge-
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akan pindah dari tempo yang sedikit. Maka baguskanlah -kiranya
akan berangkat daripadanya, dengan sebaik-

m a r ,

kamu dirahmati oleh Allah

baik apa yang di depanmu dari orang-orang yang pindah! Dan berbekal-
lahr Sesungguhnya bekal yang baik, ialah taqwa. Bahwa dunia itu sepeni
teduh yang menawung, yang kuncup. Lalu hilang. Sedang anak Adam di
dunia itu berlomba-lomba dan dia itu berkesejukan mata. Ketika la di-
panggil oleh Allah dengan taqdirNYA dan melemparkannya dengan hari
kematiannya, lalu lA mencabut segala bekasnya dan dunianya. Dan lA
menjadikan bagi kaum yang lain akan perusahaan dan kekayaannya. Bah-

dunia itu tidak bergembiia dengan kadar ia mendatangkan melarat.
Bahwa dunia itu gembira sedikit dan gundah lama.”
Dari Abubakar Ash-Shiddiq r.a,, bahwa ia mengucapkan dalam khutbah-
nya: ”Mana yang bercahaya, yang cantik mukanya? Yang mengherani de¬
ngan ke-muda-annya? Manakah raja-raja yang membangun kota-kota dan
membentenginya dengan dinding-dinding tembok? Manakah mereka yang
memberikan kemenangan pada lempai-tempat peperangan? Sesungguhnya
telah meruntuhkan masa dengan mereka. Maka jadilah mereka dalam ke-
gelapan kuburan. Segera -segera, kemudian lepas -lepas."

w a

PENJELASAN: sebab mengenai panjangnya angan-angan dan pengobat-
a n n y a .

Ketahuilah kiranya, bahwa panjangnya angan-angan itu mempunyai dua
s e b a b :

P e r t a m a : b o d o h .

Yang satu lagi: cinta dunia.
Adapun cinta dunia. maka yaitu: apabila jinak haiinya dengan dunia, de¬
ngan nafsu-keinginannya, kelazatan-kelazatannya dan hubungan-hubung-
annya, niscaya beratlah atas hatinya berpisah dengan dunia itu. Maka ter-
csgahlah hatinya dari berfikir mengenai mati. yang menjadi sebab berpi¬
sah dengan dunia. Dan setiap orang yang tiada menyukai sesuatu, niscaya
ia menolak dari dirinya. Dan manusia itu tergantung hatinya dengan angan-
angan yang batii. Maka ia mengangan-angani dirinya selama-lamanya, de¬
ngan yang bersesuaian bagi maksudnya. Dan sesungguhnya maksudnya itu
bersesuaian dengan kekekalan di dunia. Maka senantiasalah ia menyang-
kanya dan mentakdirkannya pada dirinya. Dan mentakdirkan akan segala
yang mengikuti kekekalan dan yang diperlukannya kepada kekekalan itu,
dari harta, isteri, rumah, temaii, binatang ternak dan sebab-sebab duniawi
lainnya. Maka jadilah hatinya berhenti atas pikiran ini, ditegakkan di atas-
nya. Lalu ia lalai daripada mengingati mati. Maka ia tidak sanggup men-
dekatinya. Maka kalau terguris dalam hatinya urusan kematian pada se-
bahagian hal-keadaan dan keperluan kepada persiapannya, niscaya ia tang-
guhkan dan menjanjikan kepada dirinya, seraya berkata: "Hari-hati di
hadapanmu sampai kepada membesar, kemudian kamu bertaubat.
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Apabila telah membesar, maka ia mengatakan: ’’Sampai menjadi engkau
tua.” Maka apabila ia telah menjadi orang tua, niscaya ia mengatakan:
"Sampai engkau siap dari membangun nimah ini dan bangunan keleng-
kapannya. Atau engkau kembali dari perjalanan ini. Atau engkau selesai
dari mengatur anak ini, kelengkapannya dan mengatur tempat tinggalnya.
Atau engkau .selesai dari paksaan musuh ini yang mengecewakan eng¬
k a u . ” .

Maka senantiasa ia mengatakan akan dan mengundurkan. Dan ia tidak
memasuki dalam suatu pekerjaan, melainkan ia bergantung dengan pe-
nyempumaan pekerjaan itu sepuluh pekerjaan yang lain. Dan begitulah
secara beransur, ia mengundurkan hari demi hari. la terbawa oleh satu
kesibukan kepada satu kesibukan, bahkan kepada beberapa kesibukan,
sampai ia disambar oleh kematian pada waktu yang tiada disangkakannya.
Maka lamalah ketika itu penyesalannya.
Kebanyakan isi neraka dan pekikan mereka dari akan itu mengatakan:
"Alangkah sedihnya dari akanV'
Orang yang patut dikasihani, yang mengatakan akan itu tidak mengetahui,
bahwa yang mengajaknya kepada mengatakan akan itu pada hari ini, ialah
yang bersama dia besok. Dan sesungguhnya akan bertambah dengan la-
manya waktu, akan kekuatan dan kemeresapannya. Dan ia menyangka,
bahwa akan tergambar bagi orang yang mengharungi dunia dan memeliha-
ranya, akan kekosongan waktu sekali-kali. Amat jauh dari yang demikian.
Maka tiada kosong dari dunia, selain orang yang mencampakkannya.

Maka tidaklah scseorang,
melaksanakan hajatnya dari dunia.
Dan tidaklah siap suatu keperluan,
melainkan telah ada keperluan lainnya.

Pokoknya angan-angan ini semua ialah kecintaan kepada dunia dan jinak
hati kepadanya. Lupa kepada arti sabda Nabi s.a.w.:-

! ^

(Ah-bib man ah-babta fa-innaka mufaa-riquhu).
Artinya: "Cintailah siapa yang engkau'cintai. Sesungguhnya engkau akan
berccrai dengan dia.” (1).
Adapun bodoh, maka yaitu: bahwa insang kadang-kadang ia berpegang
kepada ke-muda-annya. Lalu ia memandang jauh akan kedekatan mati
bersama ke-muda-an. Dan orang yang patut dikasihani ini tidak berpikir
bahwa orang-orang tua di negerinya jikalau dihilung, niscaya adalah me¬
reka tidak sampai sepersepuluh dari orang laki-laki yang ada di negeri itu.

(I) Hadits ini telafi ditcrangkan dahiilu
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Mereka itu menjadi sedikit, karena kematian pada masa muda itu lebih
banyak. Maka kepada sampai matinya seorang tua, lalu telah mati seribu
anak kecil dan pemuda.
Kadang-kadang ia memandang mad itu masih jauh, karena sehatnya. Dan
ia memandang mati itu jauh dengan tiba-dba. Ia tidak tabu, bahwa yang
demikian itu tidak jauh. Dan kalau adalah yang demikian itu, maka sakit
dengan tiba-tiba itu tidak jauh. Setiap sakit itu sesungguhnya terjadi de¬
ngan tiba-tiba. Dan apabila telah sakit, niscaya ddaklah mad itu jauh.
Jikalau orang yang lalai ini bertafakkur dan mengetahui bahwa mad, dada-
lah baginya waktu yang tertentu, dari muda, tua, sangat tua, musim panas,
musirn dingin, sehabis musim panas dan musim bunga, dari malam dan
siang, niscaya besarlab rasa perasaannya dan sibuklah ia dengan memper-
siapkan diri baginya. Akan tetapi, kebodohan dengan segala hai ini dan
cinta dunia, maka membawanya kepada panjang angan-angan dan kepada
lalai daripada mentakdirkan mati yang dekat. Maka ia selalu menyangka
bahwa mati itu berada di depannya dan ia tidak mentakdirkan akan turun
dan tcrjadinya pada dirinya. la selalu menyangka bahwa ia akan mengan-
tarkan janazah dan ia tidak mentakdirkan bahwa akan diantarkan janazah-
nya. Karena ia berulang-ulang kepadanya dan menjinakkan hatinya. Yaitu
menyaksikan kematian orang lain. Adapun kematian dirinya sendiri, maka
tidak menjinakkan hatinya. Dan tidak tergambar bahwa akan menjinak¬
kan hatinya. Yang demikian itu tidak akan terjadi. Dan apabila terjadi,
niscaya tidak akan terjadi sekali gus sesudah ini. Maka itulah yang per-
tama dan itulah yang penghabisan. Jalannya iaiah, bahwa ia membanding-
kan dirinya dengan orang lain. Dan ia tahu, bahwa tak boieh tidak, akan
dibawa orang janazahnya. Dan dikuburkan dalam kuburannya. Mudah-
niudahan batu-merah yang akan ditutupkan lobang-lahadnya dengan batu-
merah tersebut, sudah dibuat dan sudah seiesai. Dan ia tidak mengetahui-

nya. Maka mengatakan "akan" itu adalah kebodohan semata-mala.
Apabila anda mengetahui, bahwa sebabnya itu bodoh dan cinta dunia.
maka pengobatannya, iaiah menolak sebabnya. Adapun bodoh, maka di-
tolak dengan pikiran yang jernih dari hati yang sekarang. Dan dengan
mendcngar hikmah yang menyampaikan, dari hati yang zahiriyah.
Ada pun cinta dunia. maka pengobatan pada mengeluarkannya dari had
itu berat. Yaitu: penyakit yang memayahkan, yang telah memayahkan
orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian pada mengobatinya. Dan
tiada pengobatan baginya, selain iman dengan hari akhirat dan dengan
yang ada pada hari akhirat. dari berat siksaan dan banyaknya pahala. Dan
manakala telah berhasil baginya keyakinan dengan yang demikian, niscaya
berangkatlah dari hatinya cinta dunia. Bahwa mencintai yang berbahaya
itulah yang menghapuskan dari hati mencintai yang hina. Maka apabila ia
melihat kehitiaan dunia dan keberhargaan akhirat, niscaya ia mencegah
dirinya berpaling kepada dunia seluruhnya. Watau pun ia diberikan keraja-
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an bumi dari masyrik ke magrib (dari matahari terbit ke matahari terbe-
nam). Bagaimana dan tidak ada padanya dari dunia, selain kadar yang
dikit, yang kotor dan keruh. Bagaimana ia bergembira dengan dunia aiau
meresap dalam hati akan kecintaan kepadanya, serta iman dengan akhirat?
Maka kita bennohon kcpada Allah Ta’ala, bahwa IA memperlihatkan kc-
pada kita akan dunia, sebagaimana diperlihatkanNYA kepada orang-orang
s h a l i h d a r i h a m b a N YA .

Tiada obat pada mengkadarkan mati dalam hati, seperti memandang ke¬
pada orang yang telah mati. dari teman-teman dan bentuk-bentuk. Bahwa

mereka, bagaimana datang kepada mereka itu mati, pada waktu yang tiada
mereka sangkakan. Adapun orang yang sudah berscdia, maka ia memper-
oleh kemenangan besar. Ada pun orang yang terperdaya dengan panjang
angan-angan, maka sesungguhnya ia memperoleh kerugian yang nyata.
Maka hendaklah manusia memperhatikan se tiap saat pada sendi-sendinya
dan anggota-anggota badannya! Hendaklah ia memahami, bahwa bagai¬
mana anggota-anggota badan itu dimakan oleh ulat —yang sudah pasti.
Dan bagaimana hancur tulang-belulangnya. Dan hendaklah ia bertafakkur
bahwa ulat itu memulai pertama-tama dengan biji inatanya yang kanan
atau yang kiri. Maka tidaklah sesuatu yang di atas badannya itu, selain
adalah makanan ulat. Dan tidaklah baginya dari dirinya, selain ilmu dan
amal yang ikhlas karena wajah Allah Ta’ala. Dan seperti demikian juga ia
bertafakkur pada yang akan datang kepadanya, dari azab kubur, pertanya-

Munkar dan Nakir, dari hari mahsyar, kebangkitan, huru-hara kiamal
dan terkctuknya panggilan pada hari kedatangan yang mahabesar (hari
kiamat). Maka contoh-contoh pikiran ini adalah yang membaharukan
ingatan kepada mati dari hati dan mengajaknya kepada persiapan bagi
m a t i .

s c ¬

a n

PENJELASAN: tingkat-cingkal manusia pada panjang angan-angan dan
pendeknya.

Ketahuilah kiranya, bahwa manusia pada yang demikian itu berlebih-fcu-
rang. Sebahagian mereka, ialah orang yang berangan-angan kekal dan
merindukan yang demikian selama-Iamanya. Allah Ta’ala berfirman;-

-L??.

(Yawad-du ahadu-kum lau yu-’ammaru -alfa sanatin).
Artinya: ’’Diingini olch seseorang mereka. jikalau diberi umur scribu ta
hun." S. Al-Baqarah. aval 96.
Sebahagian mereka, ada orang yang berangan-angan kekal sampai lua-
bangka. Yaitu: sejauh umur yang telah dipersaksikannya dan dilihatnya.
Yaitu: orang yang sangat mencintai dunia. Rasulullah s.a.w. bersabda:-
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(Asy-syai-khu syaab'bun fi hubbi thalabid-dun-ya wa -inil-taffat tarquwa-
taahu minaUkibari, illal-ladzii-nat-taqau wa qalii>lun maa hum).
Artinya: "Orang tua itu adalah pemuda pada data mencah dunia, walau
pun sudah terlipat dua tulang atas dadanya, dari karena kelanjutan umur.
Selain mereka yang taqwa dan sedikitlah, tiadanya mereka itu.” (1).
Sebahagian mereka, ialah orang yang berangan-angan kepada setahun.
Maka ia tiada berbuat dengan ntengaturkan yang di belakang se tahun itu.
Maka ia tiada mentakdirkan bagi dirinya wujud {ada) pada tahun depan.
Akan orang ini bersedia pada musim panas untuk musim dingin. Dan pa¬
da musim dingin umtuk musim panas. Apabila ia telah mengumpulkan
yang mencukupi baginya untuk setahun. niscaya ia menyibukkan diri de¬
ngan ibadah.
Sebahagian mereka, ialah orang yang berangan-angan akan masa musim
panas atau musim dingin. Maka ia tidak menyimpan pada musim panas,
pakaian musim dingin. Dan tidak pada musim dingin, pakaian musim pa¬
n a s .

Sebahagian mereka, ialah orang yang kembali angan-angannya kepada se-
hari semalam. Maka ia tiada menyediakan, selain untuk harinya. Ada pun
untuk besok, maka ia tidak menyediakan. Nabi Isa a.s. berkata: ’’Jangan-
iah kamu pentingkan dengan rezeki besok! Maka kalau ada besok itu dari
ajalmu, maka akan datang padanya rezekimu serta ajalmu. Dan jikalau
tidak dari ajalmu, maka janganiah engkau mementingkan untuk ajal selian
k a m u !

Sebahagian mereka, ialah orang yang tiada melampaui angan-angannya se
saat- Sebagaimana sabda Nabi kita s.a.w.:

^jl\ Ms'

(Yaa-abdal-laahi! Idzaa-ash-bahta fa laa tuhad-dits nafsaka bil-masaa-i wa
idzaa- amsai-ta fa laa tuhad-dits nafsaka bish-shabaa-hi).
Artinya: ”Hai Abdullah! Apabila engkau berpagi hari, maka janganiah
engkau berbicara dengan diri engkau akan petang. Dan apabila engkau
berpetang hari maka janganiah engkau berbicara dengan diri engkau akan

pap ”(2).
(1) Meaanit Al-Iraqi, ia (idak memperolehnya dengan lafaf yang demikian.
(2) Hadits ini sudah diterangkan dahulu.
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Sebahagian mereka, iaJah orang yang tidak mentakdirkan pula akan kekal
barang se saat. Adalah RasuluJJah s.a.w. melakukan tayammum serta
mempu mcncari air sebelum Icwat se saat dan bersabda:-

A j > L \ ^

(La-’allii laa -ab-iughu-hu).
Artinya; ’’Mungkin aku tidak akan sampai kepadanya.” (1).
Sebahagian mereka, ialah orang, yang adalah mati itu tegak depan mata-
nya. Seakan-akan barang yang sudah lerjadi. Maka ia menunggu kedatang-
annya. Dan insan ini, ialah orang yang menerjakan shalat orang yang ber-
selamat tinggal. Dan mengenai ini, telah datang yang dinukilkan dari
Ma adz bin Jabal r.a. tatkala Rasulullah s.a.w, mcnanyakannya dari haki-
kat imannya. Maka Ma’adz bin Jabal menjawab; "Tiada aku melangkah-
kan dengan suatu langkah yang lain.” (2).
Dan sebagaimana dinukilkan dari Al-Aswad dan dia itu orang Habsyi,
bahwa Al-Aswad mengerjakan shalat pada malam hari dan nicnoleh ke
kanan dan ke kiri. Lalu ada orang bcrtanya kepadanya: ”Apa ini?"
Al-Aswad menjawab: "Aku melihat Malakul-maut. dari jurusan mana ia
datang kepadaku."
Maka inilah tingkat-tingkat manusia! Bagi inasing-masing orang itu
punyai di sisi Allah. Tidaklah orang yang angan-angannya terbatas kepada
scbulan, seperti orang yang angan-angannya sebulan sehari. Akan tetapi.
di antara keduanya itu berlebih-kurang darajat pada sisi Allah. Bahwa Al¬
lah tidak berbuat aniaya seberat atom pun. Dan siapa yang berbuat ke-
bajikan seberat atom, niscaya akan dilihatnya. Kcmudian, lahirlah bekas
pendeknya angan-angan pada bersegera kepada amal. Dan setiap insan itu
mendakwakan, bahwa dia itu pendek angan-angan. Dan dia itu dusta.
Dan sesungguhnya terang yang demikian, dengan amal-perbuatannya. Se-
sungguhnya ia bersungguh-sungguh dengan sebab-scbab, kadang-kadang ia
tidak mcmerlukan kepadanya dalam sctahun. Maka menunjukkan yang
demikian itu kepada panjang angan-angannya.
Sesun̂ uhnya tanda memperoleh taufik, ialah bahwa adalah mati itu te¬
gak di matanya. la tidak lengah daripadanya se saat pun. Maka hendakiah
ia bersedia bagi mati yang akan datang kepadanya pada waktunya. Jikalau
ia hidup sampai sore, niscaya ia bersyukur akan Allah Ta’ala kepada
tha’atiNYA. Dan ia bergerabira bahwa ia tidak menyia-nyiakan siangnya.
Akan tetapi, ia menyempumakan daripadanya akan keberuntungannya
dan ia menyimpankannya bagi dirinya. Kemudian, ia mengulang kembali

m e m -

m e n -

(1) Hadits ini baru saja diierangkan. dahulu.
(2) Dirawikan Abu Na-'im dari Anas dan dha-’if.
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seperti itu sampai kepada waktu Shubuh. Dan begitu pula, apabila ia telah
berpagi hari. Dan tidak mudahlah ini, selain bagi orang yang mengosong-
kan hatinya dari besok dan apa yang ada padanya.
Maka orang yang seperti ini, apabila ia mati, niscaya ia berbahagia dan
memperoleh rampasan. Dan kalau ia terns hidup, niscaya ia bergembira
dengan bagusnya persediaan dan lazatnya munajah dengan Tuhan. Maka
mati baginya kebaha^aan dan hidup baginya tambahan.
Maka adalah hendaknya mati itu pada hati engkau, hai orang yang patut
dikasihani! Bahwa pcrjalanan itu menggerakkan engkau dan engkau lalai
dari diri engkau. Semoga engkau telah mendekati tempat tinggal dan telah
engkau jalani jarak itu. Dan tidak adalah engkau seperti yang demikian,
selain dengan bersegera berbuat amal, untuk memperoleh bagi setiap na-
fas yang ditangguhkan padanya.

PENJELASAN: bersegera kepada beramal dan menjaga diri dari bahaya
k e l a m b a t a n .

Ketahuilah kiranya, bahwa siapa yang mempunyai dua urang saudara yang
berada di tempat yang jauh dan ia menunggu kedatangan salah seorang
dari keduanya besok dan ia menunggu kedatangan yang seorang lagi se-
sudah sebulan atau setahun. Maka ia tidak bersiap bagi yang akan datang
sampai sebulan atau setahun. Dan sesungguhnya ia bersiap bagi yang ia
menunggu kedatangannya besok. Maka persiapan itu adalah natijah bagi
kedekatan menunggu. Maka barangsiapa yang menunggu kedatangan mati
sesudah setahun, niscaya hatinya sibuk dengan masa itu. Dan ia lupa yang
di belakang masa tersebut. Kemudian jadiiah dia setiap hari menunggu
untuk setahun itu dengan sempurnanya. Tiada kurang daripadaoya hari
yang telah lalu. Dan yang demikian itu mencegahnya dari kesegeraan amai
untuk selama-Iamanya. Sesungguhnya selama-lamanya ia melihat bagi diri-
nya tempat yang lapang pada tahun itu. Lalu ia mengundurkan amal-per-
buatan. Sebagaimana Nabi s.a.w. bersabda:-

(Maa yanta-dhiru ahadu-kum minad-dun-ya illaa ghinan muth-ghi-yan au
faqran mun-si-yan au mara-dlan muf-sidan au haraman muqay-yidan au
mautan muj-hizan awid-daj-jaala. Fad-daj-jaalu syarrun ghaa-ibun yunta-
dharu awis-saa-’ata was -’ata was-saa-’atu ad-haa wa -amarru).
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Artinya: 'Tiadalah seseorang kamu menunggu dari dunia, selain kaya
yang mendurhakakan ataij miskin yang melupakan atau sakit yang meru-
sakkan atau tcrlampau tua yang mengakibatkan atau mati yang segera
atau dajjal. Maka dajjal itu kejahatan yang ghaib, yang ditunggu atau kia-
mat. Dan kiamat itu lebih mendatangkan musibah dan lebih pahit.” (1).
Ibnu Abbas berkata: ”Nabi s.a.w. bersabda kepada seorang laki-laki dan
ia mcmberi pengajaran kepada laki-laki tersebut:

y

* \ -

♦!-A✓

(Igh-lahim khamsan qabla khamsin: syabaa-baka qab-la haramika wa shih-
ha-lika qabla saqamika wa ghinaa-ka qabla faq-rika wa faraa-ghaka qabla
syugh-lika wa hayaa-taka qabla mau-tika).
Artinya: "Pergunakaniah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebe-
lum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu,
luangmu sebelum sibukmu dan hidupmu sebelum matimu.” (2).
Nabi s.a.w. bersabda:-

* V : !V-.

pe -

■* . s ' - ' x ’ d - » -- -—r r

(N]’-mataa-ni magh-buunun fiihi-maa ka-tsii-run minan-naasish-shih-hatu
wal-fa-raaghu),

Artinya. Dua nikmat, terperdaya padanya kebanyakan manusia, yaitu:
sehal dan kosong waktu.” (3).
Artinya: ’Tidak dipergunakannya. Kemudian ia tabu nUainya ketika hi-
langnya."
Nabi s.a.w, bersabda:-

3 L A

■cS -■^

(Man khaafa-ad-la-ja wa man -ad-laja bala-ghal-manzila alaa inna sil-’atal-
laahi ghaa-li-yatun alaa inna sil-’atal-Iaahil-jannatu).
Artinya: Barangsiapa yang takui, niscaya ia berjalan pada awal malam.
Dan siapa yang berjalan pada awal malam, niscaya ia sampai ke tempat
tinggalnya. Keiahuilah, bahwa barang perniagaan Allah itu mahal. Keta-

(1) Dirawikan At-Tinnidzi dari Abu Hurairah dan kaianya: hadits ha$un.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Duii-ya dari Ibnu Abbas, isnad hasan.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas.
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huilah, babwa barang perniagaan Allah itu sorga." (1).
Rasulullah s.a.w. bersabda:-

(Jaa-atir-raa-jifatu tatba-’uhar-raadi-fatu wa jaa-al-mautu bi maa fii-hi).
Aninya: ’’Datanglah yang bergoncang, yang diikuti oieh yang mengiring-
nya. Dan datanglah mati, dengan apa yang padanya.’ (2).
Adalah Rasulullah s.a.w. apabila mcnampak dari shahabat-shahabatnya
kelalaian atau keterperdayaan. lalu beliau serukan pada mercka dengan
s u a r a k e r a s :

X

(Atat-kumul-maniy-yatuu raati-batan iaazi-matan -immaa bi-syaqaa-watin
wa-immaa bi sa-'aadatin).

Artinya: ’’Datanglah kepadamu kematian. yang teratur dan harus. Ada-
kalanya dengan kesengsaraan dan adakalanya dengan kebahagiaan. (3).
Abu Hurairah berkata: "Rasulullah s.a.w, bersabda:

(Anan-nadziiru wal-mautui-mu-ghii-ru was-saa-'atul-mau-'idu).
Artinya; "Aku yang memberi kabar yang tidak menggembirakan dan niati

dan kiamai itu waktu yang dijanjikan." (4).i t u y a n g m e n y e r a n g
Ibnu Umar berkata: '’Rasulullah s.a.w. keluar dan malahaii itu (cahaya-
nya) di atas tepi pelepah tamar. Maka teliau bersabda;-

- X

(Maa baqi-ya minad-dun-ya iliaa ka maa baqi-ya min yaumi-naa haa-d/aa
fii mits-li maa madlaa minhu).
Artinva; ’’Tiada tinggal dari dunia, selain sebagaimana yang masili tinggal
dari hari kita ini, pada seumpama apa yang telah berlalii daripadanya. '
(5).

Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan katanya: hadiis hasan.
Dirawikan At-Tirmidzi dari Ubai bin Ka ab dan dipandangnya baik.

(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Zaid As-Salimi, hadits mursal.
(4) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abu Hurairah.
(5) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ibnu Umar, dengan isnad hasan.

0 )

(2 )
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Nabi s.a.w, bersabda:-

- - « * - j -

(Ma-tsa-lud-dun-ya ka ma-tsali tsau-bin syuq-qa min -awwalihi ilaa !
khirihi fa baqi-ya muta-'alliqan bi-khai-thin fii -aakhi-rihi fa yuu-syi-ku
dzaa-likal-khai-thu an-yanqa-thi-’a).
Artinya; Dunia itu adalah seperti kain yang dikoyakkan dari awalnya ke-
pada akhirnya. Maka dnggallah ia bergantung dengan benang pada akhir-
nya. Lain hampirlah benang itu bahwa ia terputus." fl).
Jabir berkata: ’’Adalah Rasulullah s.a.w, apabila berkhutbah lalu menye-
butkan hari kiamaf, maka beliau meninggikan suaranya dan merahlah dua
pipinya, seakan-akan beliau memperingatkan tentara, seraya bersabda:-

a a -

(Shab-bahtukum wa mas-saitukum bu-’its-tu ana was-saa-’atu ka haa-taini)
Artinya: ”Aku berpagi hari dengan kamu dan aku bersore hari dengan
kamu. Aku diutus dan kiamat itu seperti: dua ini." (2).
Dan Rasulullah s.a.w. menghubungkan di antara dua anak jarinya.
Ibnu Mas’ud r.a. berkata: ’’Rasulullah s.a.w, membaca ayat:-

\ \ o V

(Fa man yuridil-laahu -an -yahdi-yahu yasy-rah shad-rahu lil-is-laami).
Artinya: "Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa lA memberi
petunjuk kepadanya, niscaya dibukakanNYA dadanya untuk agama Islam."
S. Al-An-’am, ayat 125.
Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda:-

(Innan-nuura dakha-lash-shad-ran-fasaha).
Artinya: "Bahwa nur (cahaya Islam) ilu masuk ke dalam dada. yang ia
menjadi lapang."
Lalu ditanyakan; "Wahai Rasulullah! Adakah bagi yang dcmikian itu tan-
da yang dapat dikenal?”
Nabi s.a.w. mcnjawab:-

(I) Dir.awikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Anas.
(2) Dirawikan Muslim dan Ibnu Abid-Dun-ya dari Jabir.
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(Na-'am. at-tajaa-fii -'an daaril-ghuruu-ri wal-inaabatu ilaa daaril-khuiuu-
di wa lis-ti’-daadu lil-mauti qab-la nu2uu-lihi).
Artinya: .”Ya, merenggangkan diri dari ncgeri tipuan, kcmbali ke negeri
kekekalan dan bersedia bagi mati, sebeium turunnya.” (1).
M u h a m m a d b i n M a i w a n A s - S a d d i m e i n b a c a : -

(Alladzii khala-qal-mauta wul-hayaa-ta U-yab-luwa-kum ayyu-kuiD ah-sanu-
amalan).

Arlinya: "Yang mencipiakan kematiao dan kehidupan. karena hendak
menguji kamu, siapakah di antara kamu yang amat baik pekerjaannya."
S. Al-Mulk, ayat 2.
Artinya; yang manakah kamu yang lebih banyak mengingati mati, yang le-
bih baik persiapan bagi mati dan yang lebih takut dan menjaga diri bagi
m a t i .

Hudzaifah berkata; "Tiadalah pada pagi dan sore, melainkan ada penyeru
yang menyerukan; "Hai manusia. yang berangkat, yang berangkat!"
Dan dibenarkan yang demikian oleh finnan Allah Ta'ala;-

o ✓

. ^

Cy '\ - \

(Innahaa la-ihdal-kubari. Nadzii-ran lii-basyari. Li man syaa-a minkum an
yataqad-dama au yata-akh-khara).
Artinya; "Sesungguhnya ia salah satu (berita) yang amat besar. Suatu per-
ingatan bagi manusia. Bagi siapa di antara kamu yang hendak maju ke
muka atau mundur ke belakang.” S. Al-Muddats-tsir, ayat 35 sampai 37,
tentang mati.
S u h a i m b e k a s b u d a k B a n i Ta m i m b e r k a t a ; " A k u d u d u k d e k a t ' A m i r b i n

Abdullah dan dia itu sedang mengerjakan shalat. Lalu ia inemendekkan
shalatnya. Kemudian, ia menghadapkan mukanya kepadaku, seraya ber¬
kata; "Senangkanlah aku dengan hajat keperluanmu! Bahwa aku ini ber-
segera.”
Lalu aku bertanya; "Apakah yang menyegerakan kamu?”

(i) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Ai-Hakim dan ibnu Mas’ud.

8 7 2



la menjawab; ”Malakut-maut. Kiranya engkau dirahmati oleh Aliah!"
Suhaim meneruskan ceriteranya: ”Lalu aku bangun pergi daripadanya.
Dan ia bangun berdiri kepada shalatnya.”
Dawud Ath-Tha-i lalu di jalan. Maka seorang laki-laki bertanya kepada-
nya dari hal hadits. Lalu Dawud Ath-TTia-i menjawab: "Tiiiggalkanlah
aku] Sesungguhnya aku menyegerakan akan keluar diriku."
Umar r.a. berkata: ’Telan-pelan pada setiap sesuatu itu baik, selain pada
amal kebajikan bagi akhirat.”
Al-Mundzir bin Tsa’labah berkata: "Aku mendengar Malik bin Dinar ber¬
kata kepada dirinya: "Kasihan engkau! Bersegeralah scbelum engkau di-
datangi urusan! Kasihan engkau! Bersegeralah sebelum engkau didatangi
u r u s a n ! "

Sehingga ia mengulang-ulangi yang demikian itu enempuluh kali. Aku
mendengar yang demikian dan ia tidak mclihat aku."

Al-Hasan Al-Bashari mengatakan dalam pengajarannya: "Bersegera-ber-
segcra! Sesungguhnya bersegera itu adalah nafas, jikalau ditahan, niscaya
terputuslah daripada kamu amai-perbuatanmu. yang kamu mendekatkan
diri dengan dia kepada Allah ’Azza wa Jalla. Allah mengasihi manusia
yang melihat kepada dirinya. Dan nienanggis atas bilangan dosanya." Ke-
mudian, ia membaca ayat ini:-

(Innamaa na-'uddu lahum- ’addan).
Artinya: "Sesungguhnya Kami menghitung bilangan bagi mcreka.”
Maryam, ayat 84.
Yakni: nafas. Akhir bilangan. iaiah keluar nyawa engkau (nafas terakhir).
Akhir bilangan, iaiah berpisah dengan keluarga engkau. Dan akhir bilang¬
an iaiah- masuknya engkau dalam kuburan engkau.
Abu Musa Al-Asy-’ari sebelum meninggal dunia, bersungguh-sungguh se-
kali. Lalu dikatakan kepadanya: "Jikalau engkau mcnahan diri atau sa-
yang kepada diri engkau sedikit?”
la lalu menjawab: "Bahwa kuda apabila dilopaskan, lalu meiidekati ujung
lempat larinya, niscaya ia mengeluarkan semua apa yang ada padanya.
Dan yang tinggal dari ajaiku adalah kurang dari yang demikian.”
Orang yang menccrilerakan ini. lalu meneruskan ceriteranya. bahwa Abu
Musa Al-Asy-’ari scnantiasalah atas yang demikian. sehingga ia meninggal
dunia. Dan adalah ia mengatakan kepada isterinya; "Ikatlah kendecaan
engkau! Maka tidak adalah di atas jahannam itu tempat lalu."
Sebahagian khalifah mengatakan di atas minbar: "Hai bamba Allah! Ber-
taqwaiah kepada Allah menurut kesanggupanmu! Adalah hendaknya
kamu itu suatu kaum, yang ditcriakkan kepada mereka. Lain mereka ha-
ngun. Kelahuilah. bahwa dunia itu lidaklah menjadi negeri keietapan.

- A S '

S.
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maka carilah gantinya! Dan bersiaplah bagi mati! Maka ia menaungimu.
Dan berangkatlah[ Maka mati itu bersungguh-sungguh dengan kamu. Bah-
wa kesudahan yang dikurangi oleh sekejap mata dan yang diruntuhkan
oleh sesaat, adalah patut dengan pendeknya masa. Bahwa yang ghaib yang
didapati oleh dua yang baru (malam dan siang) adalah pantas dengan ce-
patnya kembali. Bahwa yang datang, yang menempati dengan kemenang-
an atau ketidak-bahagiaan itu mustahak bagi alat yang lebih utama. Maka
oiang yang taqwa pada sisi Tiihannya, iaiah siapa yang menasehati diri-
nya, mendahulukan taubatnya dan mengalahkan nafsu-keinginaimya. Bah¬
wa ajalnya itu tertulup daripadanya. Angan-angannya itu menipunya. Dan
setan itu mewakilkan kepadanya, untuk berangan-angan taubat, untuk di-
lakukannya nanti. Dan dihiaskan oleh setan kepadanya perbuatan maksiat,
untuk dikerjakannya. Sehingga diserang oleh kematiannya alas dirinya,
yang melalaikan apa yang ada dari kematian itu. Sesungguhnya tiadalah di
anlara seseorang kamu dan sorga atau neraka, selain mati yang bertempat
padanya. Maka wahai penyesalan atas keialaian ini, bahwa adalah umur-
nya menjadi hujjah (alasan) atasnya. Dan bahwa dikembalikan hari-hari-
nya kepada ketidak-bahagiaan baginya. Kiranya Allah menjadikan kami
dan kamu, dari orang yang tidak memandang mudah akan nikraat. Tidak-
lah maksiat menteledorkannya daripada mentha'ati Allah. Dan tidak ber¬
tempat padanya penyesalan sesudah mati. Bahwa IA Maha Pendengar
do’a. Dan bahwa di TanganNYA kebajikan selalu. yang diperbuatNYA
bagi yang dikehendakiNYA.”
Sebahagian ahli tafsir (mufassir) mengatakan tcntang firman Allah Ta'ala:

JL>'

(fatan-tum anfusa-kum).
Artinya: "kamu mencelakakan dirimu sendiri.” (1).
Kata mufassir itu; "dengan nafsu-syahwat dan kelazatan-kelazatan."

(wa tarab-bash-tum).

Artinya: "dan kamu menanti-nanti (kehancuran kami)". (2).
Kata mufassir iiu: "dengan taubat."

(war- iabtum).

Artinya: "dan kamu ragu-ragu (terhadap janji Allah)." (3).

Dan nomor: 1-2-3 adalah semuanya dan ayal 14. S. Al-Hadid.
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Kata mufassir itu: ”dan kamu syak wasangka.”
)

(hatta jaa-a -amrul-laahi).
Aninya: ’’sampai daiang perintah Allah.” (4).
Kata mufassir i tu: ”mati ,"

\7 ° 7

(wa gharra-kum bil-laahii-gharuu-ru).
Artinya: "Dan yang amat pandai menipu telah menipu kamu dari (men-
jalankan perintah) Allah.” (5).
K a t a m u f a s s i r i t u : ’ ’ s e l a n . ”

Kata Al-Hasan Al-Bashari; ’’Kamu bcrsabar dan berkeras, sesungguhnya
itu adalah hari-hari yang sedikit. Sesungguhnya kamu adalah kenderaan
yang berhcnti, yang hampirlah bahwa dipanggilkan seseorang dari kamu.
Lalu ia memperkenankan dan tidak berpaling. Maka berpindahlah dengan
yang baik dari apa yang di hadapanmu!”
Ibnu Mas’ud berkata: "Tiadalah seseorang daripada kamu berpagi hari.
melainkan dia itu tamu dan hartanya pinjaman. Tamu ilu akan berangkat.
Dan harla pinjaman ilu akan dikembalikan.”
Abu 'Ubaidah Al-Baji berkata: ’’Kami masuk ke tempat Al-Hasan Al-
Bashari pada wakiu sakitnya, yang ia meninggal dunia. Maka ia mengucap-
kan: "Selamat datang kepada kamu sekalian. Kiranya kamu dihidupkan
oieh Allah dengan selamat. Dan ditempatkanNYA kami dan kamu pada
negeri ketetapan. Ini adalah hal terang yang baik, jikalau kamu sabar,
benar dan taqwa. Maka tiadalah keberunlungan kamu dari kebajikan ini
-kiranya kamu dirahmaii oleh Allah -bahwa kamu mendengarnya de¬
ngan telinga ini dan mengeiuarkannya dari telinga ini. Bahwa siapa yang
inelihat Muhammad s.a.w., maka sesungguhnya ia melihatnya yang ber¬
pagi hari dan bersore hari. la tidak mcletakkan batu merah atas batu
merah dan tidak bambu atas bambu. Akan tetapi. diangkatkan baginya
bendera, maka ia berkckalan kepadanya -bersegera-bersegera dan Icpas-
Icpas. Atas apakah kamu berhenti? Kamu datang —demi Tuhan yang
punyai Ka'bah —seakan-akan kamu dan urusan itu bersama-sama. Allah
mengrahmati akan hamba yang menjadikan hidup itu kehidupan yang salu.
Lalu ia makan yang hancur. ia pakai yang buruk. ia melekarkan dirinya
dengan bumi. ia bersungguh-sungguh pada ibadah. ia menangis atas ke-
salahan, ia lari dari siksaan dan ia mencari rahmat. sehingga ajalnya da¬
tang dan dia itu atas yang demikian.”

Dan nomor 1-2ailalah scmuanya dari ayal 14. S. Al-Hadid.

e m -
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Berkata ’Ashim bin Sulaiman Al-Ahwai: ’’Fudlail Ar-Raqqasyi menjawab
kepadaku dan aku bertanya kepadanya: ”Hai Saudara ini! Tidaklah me-
nyibukkan engkau oleh banyaknya manusia, dari din engkau. Bidtwa urus-
an itu sampai kepada engkau. tidak kepada meteka. Jangan engkau me-
ngatakan: ”Aku pergi ke sini dan ke sini! Maka habisiab siang dari eng¬
kau pada tidak sesuatu. Bahwa urusan itu terpeiihaia kepada engkau. Dan
engkau tiada sekali-kaii melihat sesuatu yang tebih baik dicari dan yang
lebih cepat diketahui, dari kebaikan yang baru bagi dosa yang lama.”

B A B K E T I C A

tenlang sakratul-maut, kesukarannya dan yang disunatkan dari
hal-keadaan padanya.

Ketahuilah kiranya, bahwa jikalau tidak adalah di hadapan hamba yang
patut dikasihani itu kesusahan, kekacauan dan azab. selain semata-maia
sakratui-maut, sesungguhnya adalah yang demikian iiu paiut bahwa men-
jadi susahlah kehidupannya. menjadi keruhlah kegembiraannya dan ia di-
pisahkan dari keiupaan dan kelalaiannya. Dan pada hakikamya. dcngan
panjanglah padanya pikirannya. Dan besarlah baginya persediaannya. Lc-
bih-lebih, bahwa sakratul-maut itu berhampiran pasa setiap diri. Sebagai-
mana kata sebahagian hukama’: "Kesusahan di tangan yang selain eng¬
kau. Engkau tidak mengetahui, kapan ia datang kepada engkau."
Lukman berkata kepada anaknya: "Hai anakku! Urusan yang tiada eng¬
kau ketahui, kapan ia menemui engkau. Bersedialah baginya sebelum ia
dengan tiba-tiba datang kepada engkau!"
Yang mengherankan, ialah bahwa manusia itu jikalau berada daiam ke-
senangan yang sangat dan tempat-tempat duduk bagi permainan yang lebih
bagus, maka ia menunggu bahwa masuk kepadanya tentara. Lalu memu-
kulnya dengan lima kali pukulan. Supaya keruhlah kesenangannya dan
rusaklah kehidupannya. Dan dia itu pada setiap diri dengan berhampiran,
bahwa masuk kepadanya malakul-maut dengan sakarat peneabutan nyawa.
Dan manusia itu lupa daripadanya. Maka liadalah sebab bagi ini. selain
kebodohan dan keterperdayaan.
Ketahuilah, bahwa kesangatan pedih mengenai sakratul-maut, tiada di¬
ketahui dengan hakikatnya, selain orang yang telah merasainya. Dan siapa-
kah yang tidak akan merasainya? Maka sesungguhnya diketahuinya itu.
adakalanya dengan perbandingan kepada kepedihan-kepedihan yang telah
diketahuinya. Dan adakalanya dengan mengambil dalil dengan hal-keada-
an manusia pada peneabutan nyawa (waklu naz-'a). atas kesukaran yang
ada mereka itu padanya.
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Adapun perbandingan yang dipersaksikan, maka yaitu, bahwa setiap ang-
gota badan tiada nyawa padanya. Maka ia lidak merasa dengan kepedili-
an. Maka apabila ada padanya nyawa, niscaya yang mcrasakan kepedihan
itu, iaiah: nyawa. Maka tatkala anggota badan kena luka atau terbakar,
niscaya menjalarlah bekasnya itu kepada nyawa. Maka dengan kadar yang
menjalar kepada nyawa itu, ia merasa kepedihan. Dan yang dirasakan de-
ngao kepedihan itu bercerai-berai kepada daging, darah dan bahagian-
bahagian badan yang Iain. Maka tiada mengenai nyawa, sclain dari sebaha*
gian kepedihan. Jikalau ada pada kepedihan-kepedihan itu yang mengenai
diri nyawa dan tiada menemui akan lainnya, maka alangkah besarnya ke¬
pedihan itu! Dan alangkah susahnya! Dan pencabutan nyawa itu adalah
ibarat dari kepedihan yang bertempat pada diri nyawa. Maka ia mengha-
biskan semua bahagiannya. Sehingga tiada tinggal lagi sebahagianpun dari
bahagian-bahagian nyawa yang bertebaran pada kedalaman badan, meiain-
kan teiah bertempat kepedihan padanya. Maka jikalau tertimpa kepada-
nya duri, maka kepedihan yang didapatinya, hanya melaiui pada sebahagi-
an dari nyawa, yang menemui tempat itu, yang teiah kena duri.
Sesungguhnya besarlah bekas terbakar, karena bahagian-bahagian api itu
menyelam pada bahagian-bahagian badan yang lain. Maka tiada tinggal
sebahagian pun dari anggota badan yang terbakar, zahiriyah dan baiiniyah-
nya. melainkan kena padanya api. Lalu dirasakan olch bahagian-bahagian
ruhaniyah yang bertebaran pada bahagian-bahagian daging lainnya.
Adapun luka, maka dia itu mengenai tempat yang disentuh oleh besi .saja.
Maka adalah bagi yang demikian itu kepedihan luka. Tidak kepedihan
api.
Maka kepedihan tercabutnya nyawa itu mcnyerang kepada diri nyawa itu
sendiri. Dan menghabiskan semua bahagian-bahagiannya. Dialah yang di-
cabut. yang ditarik dari semua urat dari urat-urat badan, dari semua saraf
dari urai-urat saraf, setiap bahagian dari bahagian-bahagian badan dan
scndi dari sendi-sendi tiibuh. Dan dari pangkal setiap ramhui dan kulit.
dari puncak kepala sampai kepada tapak kaki.
Maka janganlah anda tanyakan dari kesusahan dan kepedihannya! Sehing¬
ga mereka mengatakan: bahwa mati itu lehih sakit dari pukulan dengan
pcdang. gergajian dengan gergaji dan guntingan dengan gunting. Karena
terpotongnya badan dengan pedang, hanya dirasakan pedih karena ber-

inibungannya dengan nyawa. Maka bagainiana apabila ada yang kena itu.
yang langsung bagi diri nyawa'.’
Sesungguhnya yang dipukul iui meminta perioiongan dan memekik, kare¬
na masih ada kekualannya pada hati dan lidahnya. Dan sesungguhnya
suara orang mati dan pekikannya lerputus scrta kesangaian pedihnva, ada¬
lah karena kesusahan teiah bersangaian padanya. Mendaki ke hatinya.
Dan sampai ke setiap icnipai daripadanya. Lalu mengoneangkaii sc liap
kckuatan dan melcmahkan setiap anggota badan. Maka tidak tcriinggal
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lagi baginya kekuatan untuk meminta pertolongan.
Adapun akal maka telah ditutupkan dan dikacaukannya. Adapun iidah
maka telah dikelukannya. Adapun sendUsendi badan, maka telah dilemah-
kannya. Dan ia ingin, jikalau ia mampu kepada istirahat dengan mengeluh,
menjerit dan meminta pertolongan. Akan tetapi, ia tidak sanggup kepada
yang demikian. Maka jikalau masih ada padanya kekuatan, niscaya ke-
kuatan itu memperdengarkan baginya ketika pencabutan nyawa dan peng-
helaannya, akan bunyi dan berbalik-baliknya nyawa dari kerongkongan
dan dadanya. Dan telah berobah warnanya dan redup. Sehingga seakan-
akan telah menampak daripadanya tanah, yang menjadi asal kejadiannya.
Dan telah terhela daripadanya setiap urat atas kedaya-annya. Maka ke-
pedihan itu berkembang di dalam dan di luamya. Sehingga terangkatlah
dua biji matanya ke pelupuk matanya yang tertinggi. Terkupaslah dua bi-
bimya. Beralihlah Iidah dari dasamya. Terangkatlah kedua buah pelimya
ke tempatnya yang tertinggi. Dan hijaulah anak-anak jarinya. Maka tidak
lembut lagi setiap urat dari urat-uratnya, dari badan yang dihelakan dari¬
padanya. Dan jikalau adalah yang dihela itu satu urat, niscaya adaiah ke-
pedihannya lebih berat. Maka bagaimana dan yang dihela itu adalah din
nyawa yang raerasa kepedihan itu sendiri? Tidak dari satu urat. akan te¬
tapi dari semua urat. Kemudian, setiap anggota dari anggota-anggota ba-
dannya mati beransur-ansur. Lalu pertama-tama dingin dua tapak kaki-
nya. Kemudian, dua betisnya. Kemudian, dua pahanya. Dan bagi setiap
anggota badan itu sakarat, sesudah sakarat, kesusahan, sesudah kesusah-
an. Sehingga sampailah ia dengan sakarat itu ke kerongkongan. Maka pa-
da ketika itu, terputuslah pandangannya dari dunia dan isinya. Dan ter-
kuncilah pintu taubat baginya. Terliputilah baginya kesedihan dan penye-
s a l a n . R a s u l u l l a h s . a . w. b e r s a b d a : -

(Tuq-balu taubatul-’abdi maa lam yu-ghar-ghir).
Artinya; ’’Diterima taubat hamba itu sebelum bulak-balik nyawa dalam
kerongkongannya.” (1).
Mujahid berkata mengenai firman Allah Ta’ala:-

(Wa laisatit-taubatu lil-ladzii-na ya’-maluu-nas-say-yi-aati hattaa-idraa
hadla-ra -ahada-humul-mautu qaala innii tub-tul-aana).

(1) Dirawikan At-Tirmtdzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, dipandang hasan.
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Artinya: ”Dan tidaklah diterima taubat orang-orang yang mengerjakan
kejahatan, apabiia sampai kematian datang kepada salah seorang mereka.
baru mengatakan: "Saya taubat sekarang." S. An-Nisa’, ayai 18.
Maka Mujahid mengatakan: ’’Apabiia ia melihat utusan-uiusar (I). Maka
ketika itu, tampakkih baginya halaman wajah Malakul-maui. Maka jangan-
lah engkau tanyafcaii rasa pahitnya maii dan susahnya ketika berbaringan
sakaratnya. Dan karcna itulah, Rasulullah s.a.w. berdo’a:-

\
J -

(Allaa-humma hawwin -'alaa muhammadin saka-raaiil-mauti).
Artinya; "Wahai Allah Tuhankul Mudahkanlah kepada Muhammad
kralui-maut!" (2).
Manusia sesungguhnya memohon perlindungan daripada kematian dan ti-
dak niemandangnya besar. Karena bodohnya mereka dengan kematian
itu. Bahwa segaJa sesuatu sebelum terjadi sesungguhnya diketahui dengan
cahaya kenabian dan ke-wali-an. Karena itulah. besarnya ketakutan nabi-
nabi a.s. dan wali-wali dari kematian. Sehingga nabi Lsa a.s. berkala: "Hai
para shahabat! Berdo'alah kepada Allah Ta'ala bahwa lA memudahkan
kepadaku sakarat ini. Yakni: mati. Maka sesungguhnya aku takui kepada
kematian. sebagai ketakutan yang memberhentikan aku oleh ketakutanku
dari mati kepada mati.”
Diriwayaikan, bahwa satu rombongan dari kaum Bani Lsrail melalui suaiu
pekuburan. Lalu sebahagian mereka berkala kepada sebahagian yang lain:
Kalau kaniu berdo akepada Allah Ta’ala, bahwa lA mengeluarkan bagi

kamu dari pekuburan ini seorang mayat. yang kamu berianya kepada-
nya."

Mereka lalu berdo'a kepada Allah Ta'ala. Maka tiba-tiba di lengah-tengah
mereka berdiii seorang laki-laki dan di aniara dua matanya bekas sujud.
>ung keluar dari salah satu kuburan. Lalu laki-laki itu berkaia: "Hai kaum-
ku! Apakah yang kamu kehendaki daripadaku? Sesungguhnya aku tclah
mcrasai mati semenjak iimapuluh tahun. Tiada tenanglah kepahitan
d a r i h a t i k u . ”

Aisyah r.a. berkata: "Aku tiada iri hati kepada seseorang yaiig dimudah-
kaii kepadaiiya kematian, sesudah yang aku lihut dari kesukaraii wafatnva
R a s u l u l l a h s . a . w . ”

Diriwayatkan. bahwa Nabi s.a.w. berdo'a:-

s a -

m a t i

0

1 5

(t) Maksuduya: para malaikal yang diserahkan urusan kematian.
(2) Hadils ini lelah diterangkan dahulu.
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1

(Allaa-humma innaka t’a-khudzur-ruuha min bainil-’ashabi wal-qasha-bi
wal- anaa-mil i , Al laa-humma fa-a- ' innt i - 'a lal-mauti wa hawwin-hu - ’a-

layya).
Artinya: ’’Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya Engkau mengambil nya-
wa dari antara urat, ruas dan anak-anak Jari. Wahai Allah Tuhanku! Ma-
ka tolonglah aku atas kematian dan mudahkanlah dia atas aku!” (1).
Dari Al-Hasan Al-Bashari, bahwa Rasulullah s.a.w. menyebutkan mati.
kcdukaan dan kepedihannya. Beliau bersabda;-

. .

(Huwa qadru tsala-tsi-mi-ati dlar-batin bis-saifi).
Artinya: "Dia itu kadar tigaratus pukulan dengan pedang.” (2).
Ditanyakan Nabi s.a.w, dari hal mati dan kesukarannya, maka beliau men-
jawab:-

(inna -ahwanal-mauti bi-manzilati hasakatin fii shuu-fin fa hal takh-rujul-
hasakatu minash-shuufi -illaa wa ma-’ahaa shuufun).
Artinya: "Bahwa semudah-mudahnya mati adalah seperti duri dalam bulu.
Maka adakah keluar duri dari bulu, selain bersama duri itu bulu?” (3).
Rasulullah s.a.w. masuk ke tempai seorang sakit. Kemudian beli.au ber¬
sabda : -

(Innii -a’lamu maa yalqaa maa minhu -’ir-qun illaa wa ya’-lamu lil-mauti -
'alaa hiddatihi).

Artinya: "Bahwa aku mengetahui apa yang ditemuinya. Tiadalah daripada-
nya suatu urat, melainkan ia merasa pedih bagi kematian, atas ketajaman-
nya.” (4).
Adalah Ali r.a. menggerakkan kepada perang dan berkata: "Jikalau kamu
lidak membunuh, niscaya kamu mati. Demi Allah, yang nyawaku di Ta-
nganNYA! Sungguh seribu pukulan dengan pedang itu lebih mudah atas-

(I) Dirawikan Ibnu Abtd-Dun-ya dari Sha'mah bin Ghailan Al-Ja'fi.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya, hadiis mursal.
(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Syahar bin Husyib, hadits mursal.
(4) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Salman, sanad dla'if.
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ku, daripada mati atas tempat tidur.”
Al-Auza’i berkata: ’’Sampai kepada kami hadits, bahwa mayat itu menda-
pat kepedihan mati, selama ia tidak dibangkitkan dari kubumya." (i).
Syaddad bin Aus berkata; "Mati itu hum-hara yang terburuk di dunia dan
di akhirat atas orang'mu'min. Dan itu lebih berat dari gergajian dengan
gergaji, guntingan dengan gunting dan masakan dalam kuali. Dan jikalau
mayat itu dibangkitkan dari kubur, lalu ia menerangkan kepada penduduk
dunia dengan kematian, niscaya mereka tiada mengambil manfaat dengan
kehidupan dan tidak mengambil kcsenangan dengan tidur.
Dari Zaid bin Asiam, dari ayahnya, yang mcngatakan: ’’Apabila niasih
tinggal atas orang mu’min dari darajatnya, se.suatu yang tidak sampai ke-
padanya dengan amalnya, niscaya berkeraslah kematian atasnya, supaya
sampai ia dengan sakratul-maut dan kesukarannya akan darajatnya dalam
sorga. Dan apabila ada bagi orang kafir perbuatan yang baik (ma'ruf)
yang ia tidak mcmperoleh baiasan, niscaya dimudahkan kepadanya pada
kematian. Supaya sempurnalah pahala perbuatan baiknya. Lalu jadi ia ke
n e r a k a . ”

Dari sebahagian mereka, bahwa ia bertanya kepada kebanyakan orang sa-
kit: "Bagaimana kamu akan mendapatkan kematian?" Tatkala ia sakit,
lalu ditanyakan kepadanya; "Engkau, bagaimana akan mendapati kemati¬
a n i t u ? ”

Maka ia menjawab: ”Seakan-akan langit itu bcrlapis atas bumi. Dan scolah-
olah diriku keluar dari lobang Jarum.”
N a b i s . a . w. b e r s a b d a ; -

^ / - j y
✓

(Mautul-faj-ati raa-hatun lil-mu’-mini wa -asafun -’alai-faa-jiri).
Artinya; "Mati dengan mendadak itu kesenangan bagi orang mu’min dan
kesedihan bagi orang zalim.” (2).
Diriwayatkan dari Makhul, dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda;-

o

(Lau anna syu'-ratan inin sya’-ril-mayyi-ti wu-dli-’at -'alaa -ahlis- samaa-
waati wal-ar-dli la maatuu bi-idz-laahi ta-'aalaa).
Artinya; "Jikalau sehclai rambut dari rambut mayat diletakkan atas pen-

V . .

(1) Oirawikan Abu Na'im dari Ka'ab.
(2) Oirawikan Ahmad dari 'Aisyah dengan isnad rhahih.
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duduk langit dan bumi, niscaya mereka mati dengan izin Allah Ta’ala." (1),
Karena pada sctiap helai rambut itu kematian. Dan tiada terjadi kematian
dengan sesuatu, setain dia telah mati.
Diriwayatkan. bahwa jikalau setitik dari kepedihan mati hu diletakkan
atas bukil-bukit dunia semuanya, niscaya hancuriah bukit-bukit itu. (2).
Diriwayatkan, bahwa Ibrahim a.s. tatkala meninggal, maka Allah Ta’ata
berfirman kepadanya: "Bagaimana engkau mendapati mati, hai khaliU
K U ? "

Ibrahim a.s. menjawab: "Scperti besi membakar daging. yang diletakkan
dalam bulu yang basah, kcmudian ditarik.”
Maka Allah Ta'ala berfirman; "Adapun sesungguhnya Kami telah memu-
dahkannya kepada engkau.”
Diriwayatkan dari Musa a.s., bahwa tatkala telah jadilah ruhnya kepada
Allah Ta'ala. maka Tuhannya berfirman kepadanya: ”Hai Musa! Bagai¬
mana engkau mendapati mati?”
Musa a.s. menjawab; ”Aku mendapati diriku seperti burung pipit, ketika
digoreng di atas tcmpaf gorengan. la lidak mati, lalu dapat beristirahal
dan ia tidak lepas, lalu ia terbang.”
Diriwayatkan dari Musa a.s. bahwa ia berkata; ”Aku dapati diriku seperti
kambing yang hidup. yang dikuliti dengan tangan pemotong hewan.”
Diriwayatkan dari Nabi s.a.w.. bahwa ada di sisi Nabi s.a.w. scgelas air
ketika wafat. Maka beliau memasukkan tangannya dalam air. Kemudian,
beliau menyapu dengan tangannya akan mukanva. Dan bersabda;-

\

(Allaa-humma hawwin -'alayya sakaratil-mauti).
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Mudahkanlah atasku sakratul-maut!" (3).
Fathimah r.a. berkata; "Wahai kesusahan bagi kesusahan engkau, hai
ayahku!"
Nabi s.a.w. menjawab;-

(Laa karba -’alaa -abii-ka ba'-dal-yaumi).
Artinya: "Tiada kesusahan ayah engkau sesudah hari ini.’ (4).
Umar r.a. berkata kepada Ka’bul-Ahbar: "Hai Ka’ab! Terangkanlah ke¬
pada kami dari hai mati!

(I) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abi Maisarah.
(2; Menurul Al-lraqi. bahwa dia menjumpai hadils ini.
(3) Hadits ini disepakati A!-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah
(4) Dirawikan Al-Bukhari dari Anas.
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Ka’ab lalu menjawab: ’’Wahai Amirul-mu’minin! Bahwa mati itu seperti
ranting yang banyak duri, yang dimasukkan dalam rongga badan seseorang
dan setiap duri itu diambil dengan akarnya. Kemudian, ditarik oleh seorang
laki-laki yang kuat dengan sekali tarik. Maka diambillah apa yang telah
diambil dan ditinggalkan apa yang ditinggalkan.”
N a b i s . a . w, b e r s a b d a : -

/ o

' ' A

(Innal-'abda !a-yu-'aaliju karbal-mauti wa sakaratil-mauii wa inna ma-faa-
shilahu la*yusalli-mu ba’-dlu-haa -’alaa ba’-dlin taquu-Iu -’alaikas-salaamu,
tufaa-riqunii wa -ufaa-riquka -iiaa yau-mil-qiyaa-mati).
Artinya: "Bahwa hamba itu sesungguhnya mengobati kesusahan mati dan
sakratil-maut. Dan bahwa sendi-sendi tubuhnya memberi salam. oleh
bahagiannya kepada sebahagian yang lain, la mengatakan; "Kepadamu
.salam sejahtera! Engkau akan berpisah dengan aku dan aku akan berpisah
dengan engkau sampai hari kiamat." (1).
Maka inilah sakratil-maut atas wali-wali Allah Ta’ala dan kekasih-kekasih-
NYA. Maka apakah hal kita dan kita ini terjerumus dalam perbualan-per-
buatan maksiat dan menguasai alas kita serta sakratil-maut oleh sisa dari
bencana-bencana? Bahwa bencana kcmatian itu tiga:-
Pertama: kerasnya pencabutan nyawa (naz’a). sebagaimana telah kami se-
b u t k a n d a h u l u .

Bencana Kedua: menyaksikan rupa Malakul-maut. masuknya kcngcrian
dan ketakutan daripadanya itu kepada hati. Maka jikalau orang yang pa¬
ling kuat meiihat rupa Malakul-maut yang mengambil nyawa hamba yang
berdosa. niscaya ia tidak sanggup melihatnya.
Diriwayatkan dari Ibrahim a.s. bahwa ia berlanya kepada Malakul-maut:
"Adakah engkau sanggup memperlihatkan kepadaku rupa engkau, yang
engkau ambil atas rupa itu ruh orang j’ang zalim?" Ibrahim mcnvambung
pertanyaannya; "Tiada sanggupkah engkau yang demikian?”
Malakul-maut menjawab: "Sanggup!”
Malakul-maut lalu menyambung: "Berpalinglah daripadaku!"
Nabi Ibrahim a.s. lalu berpaling daripadanya. Kemudian, menoleh kem-
bali. Tiba-liba dilihatnya Malakul-maut itu seorang laki-laki hitam, keri-
ting rambutnya. busuk baunya, hitam kainnya, yang keluar dari mulutnya
dan lobang hidungnya lidah api dan asap. Maka pingsanlah Ibrahim a.s.

(!) Oirawikiin Ad-Dailami dan Abul-fadl-li. Dan kaia Ad^ Uzahabi. hadils mi bohong.

s e -

8 8 3



Kemudian, ia sembuh. Dan kembali Malakul-maut itu kepada bentuknya
vang semula. Lain Ibrahim a.s. berkata; "Hai Malakul-maut! Jikalau tidak
dijumpai oleh orang yang zalim ketika mati, selain bentuk mukamu, nis-
i.aya adalah yang demikian itu memadai.”
Diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi s.a.w., bahwa nabi Dawud a.s.
adalah seorang laki-iaki yang cemburu. Adalah dia, apabila ia keluar dari
iiimahnyu. ia menguncikan pintu-pintunya. Maka pada suatu hari ia me-
nguiicikan pintu lumahnya dan ia keluar. Lalu isteri Dawud a.s. melihat
dari atas. Tiba-liba ia melihat dalam rumah itu seorang laki-laki. Maka ia
bcrun\a: "Siapakah yang mcmasukkan laki-laki ini? Jikalau datanglah
Dawud. niscaya laki-laki ini akan mendapali kesukaran dari Dawud.”
Maka datanglah Dawud. Lalu dilihatnya laki-laki itu. seraya bertanya:
■'Siapakah engkau?"
Laki-laki itu rnenjawab: "Aku yang tidak lakui kepada raja-raja. Dan ti-
daklah hijab (dinding) yang mencegah daripadaku.”
Nabi Dawud a.s. lalu berkata: "Jadi, engkau ini adalah Malakul-maut!”
Dan Dawud a.s. duduk di belakang tempalnya.” (1).
Diriwayaikan. bahwa Isa a.s. lalu dekat lengkorak manusia. Lalu dipukiil-
nya dengan kakinya. seraya berkata; ‘Berkalalah dengan izin Allah!
lengkorak itu lalu rnenjawab: "Hai Ruh Allah! Aku ini raja zanian anu
dan anu. Sewaktu aku duduk dalam kerajuanku. atasku mahkotaku dan
kelilingku teniaraku dan pengiringku. alas mahligai kerajaanku. tiba-Uba
tampak bagiku Malakul-maut. Lalu hilanglah daripadaku setiap anggoia
badan alas dayanya. Kemudian, kcluarluh diriku kepadunya. Maka wahai
kiranya. apa yang ada dari kumpulan itu. adalah dia berccrai. Wahai kira-
i w a . apa yang ada dari yang demikian jinak itu. adalah dia menjadi liar."
Inilah mala-petaka yang dijumpai oleh orang-orang yang mengerjakan
perbualan maksiat dan dijaga oleh orang-orang yang mengerjakan tha'ai.
Dan lelah diceriterakan oleh nabi-nabi akan semata-mata sakrat naz-'a,
lanpa ketakutaii yang dijumpai oleh orang yang menyaksikan bentuk Ma¬
lakul-maut seperti yang demikian. Dan jikalau dilihatnya (diimpikannya)
dalam tidurnya pada suatu malam, niscaya sempitlah sisa umurnya kepa-
danya. Maka bagaimana dengan dilihatnya pada seumpama demikian kc-
a d a a n ?

Adapun orang yang lha'al, maka ia melihat Malakul-maut ilu dalam ben-
luk yang sebaik-baiknya dan secantik-cantiknya. Diriwayaikan Akramuh
dari Ibnu Abbas, bahwa Ibrahim a.s. adalah seorang laki-laki pencem-
buru- la mempunyai sebuah rumah, yang dia beribadah padanya. Apabila
la keluar. maka dikuneikannya rumah itu. Pada suatu hari, ia pulang ke

(1) Diriwayiukiin AliiiKid dctifian isniiH yan^ baik diiii olcli Ihnu Abic!-l)un ya dengan jnfal
y a r g s i i m a .
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rumah tersebut. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dalam rumah. Maka ia
bertanya; ’’Siapakah yang.mcmasukkan kamu ke rumahku?”
Laki-laki'itu menjawab: ’’Dimasukkan aku ke dalam rumah ini oleh Yang
Empunya rumah ini.”
Ibrahim lalu menjawab: ”Aku yang punya rumah ini.”
Laki-laki itu menjawab pula: ’’Dimasukkan aku ke rumah ini oleh Yang
Lebih memiliki rumaK ini, dari aku dan dari engkau.”
Ibrahim lalu bertanya: "Apakah engkau dari malaikat?”
L a k i - l a k i

Ibrahim a.s. lalu berkata: ’’Adakah engkau sanggup mcmperlihatkan ke-
padaku, rupa yang engkau mcngambil nyawa orang mu’min dalam rupa
i t u ? ”

Laki-laki itu menjawab: ”Ya sanggup! Maka berpalinglah daripadaku!”
Nabi Ibrahim a.s. lalu berpaling, kemudian ia melihat kembali. Maka tiba-
tiba laki-laki itu seorang pemuda. Maka disebutkannya dari kebagusan
wajahnya, kainnya dan keharuman baunya. Lalu Ibrahim berkata: "Hai
Malakul-maul! Jikalau tidak ditemui oleh orang mu’min ketika mati,
lain rupa engkau, niscaya mencukupilah.”
Sebahagian dari mala-petaka itu menyaksikan diia malaikat pcnjaga. Wa-
hib berkata: "Sampai kepada kami hadits. bahwa tiadalah dari seorang
mayat yang mati, sehingga dua malaikat penuiis amal, lihat-lihat akan
amalnya. Jikalau yang mati itu orang yang tha’at, niscaya kedua malaikat
tersebut berkata kepadanya: ’’Kiranya Allah membalas engkau kebajikan
dari kami. Maka banyaklah majelis kebenaran engkau dudukkan kami.
Dan amal shalih engkau kemukakan kepada kami.”
Dan jikalau yatig mati itu orang zalim, niscaya kedua malaikat tersebut
mengatakan kepadanya: "Tidak dibalaskan engkau oleh Allah akan keba¬
jikan daripada kami. Maka banyaklah majelis jahat, engkau dudukkan ka¬
mi. Dan amal yang tidak shalih engkau kemukakan kepada kami dan per-
kataan keji, engkau memperdengarkan kepada kami. Maka tidaklah Allah
membalaskan engkau akan kebajikan daripada kami.”
Maka yang demikian itu bentuk pandangan mayat kepada kedua malaikat
tersebut- Dan mayat itu tiada akan kembali ke dunia untuk selama-lama-
n y a .

Mala-petaka Ketiga: orang-orang maksiat menyaksikan tempatnya dari
neraka. Dam takutnya mercka sebelum menyaksikan. Bahwa mereka da¬
lam hal sakarat. tclah lumpuhlah kekuatannya dan nyawanya sudah me-
nyerah untuk keluar. Dan nyawa mereka itu tidak akan keluar, sciama
mereka belum mendengar bunyi suara Malakul-maut, dengan salah satu
dari dua khabar gembira. Adakalanya: Bergembiralah hai musuh Allah
dengan neraka! Atau: Bergembiralah hai wall Allah dengan sorga! Dan
dari inilah adanya takut orang-orang yang berakat. Dan Nabi s.a.w. ber-
sabda : -

t e r s e b u t menjawab: ” A k u M a l a k u l - m a u t . ”

s e -

8 8 5



y > . <

a . 5 ^. . s .

(Lan -yakh-ruja abadu-kum minad-dun-ya hattaa -ya’-lama -aina mashii-
ruhu wa haltaa -yaraa maq-’adahu minal-jannati awin*naari).
Artinya: 'Tiada akan keluar seseorang kamu dari dunia, sehingga ia me-
ngetahui ke mana jadinya. Dan sehingga ia melihat tempat duduknya dari
sorga atau neraka." (1).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

(Man-ahabba liqaa-al-laahi -ahabbal-laahu liqaa-ahu wa man kariha liqaa-
a!-laahi karihal-laahu liqaa-ahu ”-fa qaaluu: kullu-naa nak-rahul-mauta-.
Qaala: "Laisa dzaa-ka bi-dzaaka, innal-mu’mina idzaa furija lahu- 'ammaa
huwa qaa-dimun -’alaihi -ahabba liqaa-al-laahi wa-ahabbal-laahu liqaa-
ahu),

Artinya: ',’Barangsiapa menyukai bertemu dengan Allah, niscaya Allah
menyukai bertemu dengan dia. Dan barangsiapa tiada menyukai'bertemu
dengan Allah, niscaya Allah tiada menyukai bertemu dengan dia.” Mere-
ka lalu berkata; ”Semua kami tidak menyukai mati." Nabi s.a.w. lalu ber-
sabda: "Tidaklah itu dengan itu. Sesungguhnya orang mu'min apabila di-
renggangkan baginya, dari yang ia datang kepadanya, niscaya ia menyukai
bertemu dengan Allah dan Allah menyukai bertemu dengan dia." (2).
Diriwayaikan. bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman berkata kepada Ibnu Mas'ud
yaitu ketika dia di akhir malam: "Bangunlah dan lihatlah, sa’at apa se-
karang!”
Ibnu Mas’ud lalu bangun berdiri. Kemudian datang kepada Hudzaifah bin
Al-Yaman. seraya berkata: "Sudah terbit yang merah."
Hudzaifah lalu menjawab: "Aku berlindung dengan Allah, dari Shubuh ke
n e r a k a . "

Marwan masuk ke tempat Abu Hurairah. Maka berdo’a Marwan: "Wahai
Allah Tuhanku! Ringankanlah daripadanya!"

(Il Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari seorang laki-laki yang tiada disebuikan
hadiis mauquf.

(2) Hadils disepakali Al-Bukhari dan Muslim dari Abhadah bin Ash-Shamit.

n a m u n v u .
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Laiu Abu Hurairah metijawab: "Wahai Allah'Tuhanku! Keraskanlahl”
Kemudian. Abu Hurairah menangis. Dan berkata: ’’Demi Allah! Aku li-
dak menangis, karena gundah kepada dunia dan tidak karena susah ber-
pisah dengan kamu. Akan letapi, aku menunggu saiah satu dari dua berita
gembira dari Tuhanku, dengan sorga alau dengan neraka.”
Diriwayatkan pada hadits dari Nabi s.a.w., bahwa ia bersabda: ’’Bahwa
Allah apabila meridlai seorang hamba, niscaya berfirman: ”Hai Malakul-
maut! Pergilah kepada si Anu. maka datangkanlah kepadaKU dengan
nyawanyal Supaya AKU senangkan dia menurutKU, dari amalnya, yang
telah AKU cobakan dia. Lalu AKU mendapatinya di mana AKU sukai.”
Maka turunlah Malakul-maut dan bersamanya limaratus malaikat. Dan
bersama mereka batang-batang bunga yang harum dan pokok-pokok
za'faran. Masing-masing dari mereka digembirakannya dengan kegembira-
an, sclain kegcmbiraan temannya. Dan berdirilah para malailat dua baris
untuk keluar nyawanya, yang bersama mereka itu bau yang harum. Maka
apabila dipandang kepada mereka oleh Iblis, niscaya Iblis itu meletakkan
tangannya ke atas kepalanya. Kemudian, ia memekik.”
Nabi s.a.w. meneruskan .sabdanya: ”Lalu berkata kepada Iblis itu teniara-
nya; ’’Bagaimana engkau hai penghulu kami?”
Iblis itu lalu menjawab; ’’Apakah tidak kamu melihat, apa yang diberikan
kepada hamba ini dari kemuliaan? Di manakah adanya kamu dari orang
i n i ? ”

Tentara Iblis itu menjawab: ’’Kami telah bersungguh-sungguh mengganggu
orang tersebut. Maka adalah dia lerpelihara dari kesalahan.” (1).
Al-Hasan Al-Bashari berkata: 'Tiada kesenangan bagi orang mu’min, se-
lain pada bertemu dengan Allah Ta’ala. Maka hari kematian itu hari ke-
gembiraan, kesenangan, keamanan, kemegahan dan kemuliaannya.”
Ditanyakan kepada Jabir bin Zaid ketika ia akan wafat: ’’Apakah yang
engkau ingini?”
Jabir menjawab; ’’Mcmandang kepada Al-Hasan Al-Bashari.”
Tatkala Al-Hasan Al-Bashari masuk ke tempatnya, lalu dikatakan kepada-
nya: ”lni Al-Hasan!” Lalu Jabir mengangkatkan matanya kepada Al-Hasan,
kemudian berkata: ”Hai saudaraku! Sa’at -demi Allah -yarg aku akan
berpisah dengan kamu ke neraka atau ke sorga.”
M u h a m m a d b i n W a s i ’ b e r k a t a k e t i k a a k a n w a f a t : ” H a i s a u d a r a k u ! K c -

padamu salam sejahtera, ke neraka atau dima'afkan oleh Allah.”
Sebahagian mereka berangan-angan, bahwa tinggallah ia dalam naz'a se-
lama-Iamanya. la tidak dibangkitkan untuk pahala dan untuk siksa.
Maka ketakutan kepada su-ul-khatimah (buruk kesudahan) itu memotong
hati orang-orang ’arifin. Dan itu adalah sebahagian dari bala-bencana yang
besa r ke t i ka ma t i . Dan t e l ah kam i sebu tkan dahu lu ma ’na su l - u l - kha i imah

11) Dirawikan Ihnu Abid-Dun-ya dari Tamim Ad-Dari dengan isnad dia'if.
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dan kesangatan takutnya orang-orang 'arifin daripadanya, pada "Kitab Ya¬
kut Dan Harap. Dan itu layak dengan tempat ini. Akan telapi, kami tiada
akan memanjangkan menyebut dan mengulanginya.

PENJELASAN: yang disunatkan dari hal-keadaan orang yang mendekaii
mati, ketika mati.

Ketahuilah kiranya, bahwa yang disukai ketika mati dari rupa orang yang
akan mati (muh-ta-dlar), ialah: ketenangan dan tak bergerak (diam). Dan
dari lidahnya, bahwa ia mengucapkan kalimah syahadah. Dan dari hati-
nya, bahwa adalah dia baik sangka dengan Allah Ta'ala.
Adapun bentuk, maka diriwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau ber-
s a b d a : -

oVlla-J'

. v ' ^ \ - " A y

e /

(Urqubul-may-yita -’inda tsalaa-tsin, idzaa rasyaha jabii-nuhu wa da-ma’at
-'ai-naahu wa yabisat syafataa-hu fa hi-ya min rahmatil-laahi qad nazalat
bihi, wa idzaa ghath-tha -ghathii-thal-makh-nuuqi wah-marra lau-nuhu wa
-arbadat syafataa-hu fa huwa min-’adzaa-biHaahi qad nazala bihi).
Artinya: ’’Perhatikanlah mayat pada tiga hal; apabila berpeluh dahinya,
berair niata kedua matanya dan kering kedua bibirnya. Maka yang tiga itu
adalah dari rahmat Allah yang turun kepadanya. Dan apabila ia berdeng-
kur seperti dengkumya orang yang tercekek, merah warnanya dan pucat
kedua bibirnya, maka itu adalah dari azab Allah, yang turun kepadanya.”

Adapun lancamya lidah dengan pengucapan kalimah syahadah, maka itu
adalah tanda kebajikan. Abu Sa’id Al-Khudri mengatakan, bahwa Rasul-
u l l a h s . a . w. b e r s a b d a : -

(1).

A

(Laqqi-nuu mau-taakum: laa -ilaaha illal-laahu).
Artinya: ’’Ajarkanlah orang yang dekat kepada mati dari kamu, dengan:
”Laa ilaaha illal-laahu.” (2).

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Salman dan lidak ahahih.
(2) Hadiis ini lelah dilerangkan dahulu.
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Pada suatu riwayat dari Hudzaifah tersebut:-

(Fa -innahaa tahdimu maa -qablahaa minal-khathaa-yaa).
Artinya: ”Maka kalimah itu menghancurkan segala kesalahan yang sebe-
lumnya.”
Usman r.a. berkata: ’’Rasulullan s.a.w. bersabda:-

s v ; -

(Man maata wa huwa ya’-Iamu an laa -ilaaha illal-laahu, dakha-lal jan*
nata).
Artinya: "Barangsiapa mati dan ia lahu, bahwa tiada Tuhan yang discm-
bah, selain Allah, niscaya ia masuk sorga.” (|).
Kata 'Ubaidul lah:-

(Wa huwa yasy-hadu).
Artinya: dan ia mengaku."
Usman r.a. berkata: ’’Apabiia orang yang akan meninggal sudah dalam
keadaan muh-ia-dlar (sudah mendekati meninggal), maka ta/ î/ikanlah (ajar-
kanlah) dia: Laa-Uaaha-illal-laah (Tiada Tuhan yang disembah, selain Al¬
lah). Sesungguhnya tiadalah dari seorang hamba, yang disudahkan (mem-
peroleh khatimah) baginya dengan ”Laa -ilaaha -illal-laah” ketika kemati-
annya, melainkan adalah perbekalannya ke sorga."
Umar r.a. berkata: "Kunjungilah orang-orang kamu yang akan meninggal
dan peringatilah mereka! Maka sesungguhnya mereka melihat yang tiada
kamu lihat. Dan talqinkanlah mereka akan kalimah "Laa-ilauha-illal-laah.'’
Abu Hurairah berkata: ”Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:-

✓

^ J e s : - \ >

(Hadla-ra malakul-mauti rajulan yamuutu fa nadha-ra fii qalbihi fa-lam
yajid fiihi syai-an fa-fakka lih-yai-hi fa wajada tharafa lisaa-nihi iaa-shiqan
bi hanakihi yaquulu: Laa-ilaaha -illal-laahu, fa ghu-fira lahu bi-kalimaiil-

(I) Hadits ini tclah diierangkan dahulu.
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ikh-laashi).
Artinya: ’'Matakul-maut datang kepada orang yang akan mati. Lalu ia
memperhatikan pada hatinya, maka tidak didapatinya pada hatinya itu
sesuatu. Lalu Malakul-maut itu membuka kedua rahangnya. Maka didapati¬
nya tepi lidahnya menempel dengan langit-langitnya, yang mengucapkan:
Laa-ilaaha-illah-laahu, maka diampunkan baginya dengan kalimah Al-Ikh-
las itu.” (1).
Dan sayogialah bagi yang men-talqin-kan, bahwa ia tidak memaksakan
pada pen-talqin-an itu. Akan tetapi, ia berlemah-lembut. Maka kadang-
kadang lidah orang sakit itu tidak dapat menuiurkan lagi. Maka sukarlah
yang demikian kepadanya. Dan membawa talqin itu kepada memberati-
nya, dan tiada disukainya kalimah itu. Dan ditakuti bahwa adalah yang
demikian itu menjadi sebab su-ul-khatimah {buruk kesudahan).
Sesungguhnya makna kalimah tersebut, ialah bahwa mati orang itu dan ti¬
dak ada dalam hatinya, sesuatu selain Allah. Maka apabila tidak ada lagi
baginya yang dicari, selain Yang Maha Esa, Yang Benar, niscaya adalah
kedatangannya dengan mati kepada Yang Dicintainya itu penghabisan nik-
mat bagi dirinya. Dan jikalau adalah hati itu tergila dengan dunia, berpa-
ling kepadanya, merasa sedih atas hilang keiazatannya dan kalimah itu
atas ujung lidah dan tidak sepakat hati atas pen-tahkik-annya, niscaya ja-
tuhlah urusan itu dalam bahaya kehendak: Bahwa semata-mata gerakan
lidah itu sedikit faedahnya, kecuali bahwa Allah Ta’ala mengumiakan de¬
ngan makbul.
Adapun baik sangka, maka itu disunatkan pada waktu ini. Dan kami se-
butkan yang demikian pada Kiiab Harap. Dan telah datang hadits-hadits
dengan keutamaan baik sangka dengan Allah.
Watsilah bin Al-Asqa’ masuk ke tempat orang sakit. Lalu ia berkata:
■’Katakanlah kepadaku, bagaimana sangkamu dengan Allah?”
Orang sakit itu menjawab: "Ditenggelamkan aku oleh dosa-dosaku dan
aku hampir binasa. Akan tetapi, aku mengharap rahmat Tuhanku.”
Watsilah lalu mengucapkan takbir dan keluarga rumah itu bertakbir de¬
ngan sebab takbirnya Watsilah. ia mengatakan: "Allaahu Akbar, aku
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:-

X 0

O ’ .

(Yaquu-lul-laahu ta-’aalaa: Ana -’inda dhanni -’abdii bii, fal-yadhun-na bii
maa syaa-a).
Artinya; !’’Allah Ta'ala berfirman: ”AKU pada sangkaan hambaKU de¬
ngan AKU. Maka hendaklah ia menyangka dengan AKU akan apa yang

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Thabrani dan Al-Baihaqi dan isnadnya baik.
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dikehendakinya.” (2).
Nabi s.a.w. masuk ke tempat seorang pemuda dan pemuda itu akan me-
ninggal dunia. Maka Nabi s.a.w. bertanya; "Bagaimana engkau mendapaii
diri engkau?”
Pemuda itu menjawab: ”Aku mengharap Allah dan aku takut akan dosa-
d o s a k u . ”

Nabi s.a.w. lalu bersabda;-

^ 'i- i\. ^
O^V-o c-̂

(Maj-tama-’aa fii qalbi -’abdin fii mits-li haa-dzal-niau-thini -illaa-a'-thaa-
hul-laahul-ladzii yarjuu wa-aamanahu minai-ladzji yakhaafu).
Artinya: "Tiada berkumpul keduanya harap dan takul itu dalam hati ham-
ba, pada seperti tempat ini, selain yang diberikan oleh Allah kepadanya
akan yang diharapnya. Dam diamankannya oleh Allah dari yang ditakuii-
nya.” (1).
Tsabil Al-Bannani berkata: "Ada seorang pemuda sangat suka bermain-
main. la mempunyai ibu yang banyak mcmberi pengajaran kepadanya.
Ibunya berkata kepadanya; ”Hai anakku! Engkau sesungguhnya mempu¬
nyai hari. Maka ingatkanlah akan hari engkau itu!”
Maka tatkala turun perintah Allah Ta’aia kepadanya. maka ibunya mene-
lungkup atasnya. Dan ibu itu mengatakan kepadanya; "Hai anakku! Aku
sudah memperingatkan engkau akan terpclantingnya engkau yang ini.'Dan
aku mengatakan, bahwa engkau mempunyai hari.”
Pemuda itu lalu menjawab; "Hai ibuku! Bahwa aku mempunyai Tuhan
yang banyak kebaikanNYA. Bahwa aku mengharap bahwa lA tidak
nidakkan aku pada hari ini, akan sebahagian kebaikanNYA."
Tsabit meneruskan ceriteranya: "Maka Allah mengrahmatinya dengan
baik sangkanya dengan Tuhannya."
Jabir bin Wada'ah berkata; "Ada seorang pemuda yang suka berbuat keji.
Lalu ia sakit yang membawa kepada ajalnya. Maka ibunya berkata kepa¬
danya; ”Hai anakku! Tinggalkanlah wasiat dengan sesuatu."
Anak muda itu menjawab; ”Ya, cincinku jangan engkau membukanya.
Sesungguhnya pada cincin itu ada dzikir kepada Allah Ta’aia. Maka mu-
dah-mudahan Allah mengrahmati akan aku.”
Maka tatkala ia telah dikuburkan, lalu ia dimimpikan. Pemuda yang di-
mimpikan itu berkata: "Terangkanlah kepada ibuku, bahwa kalimah itu

m e -

(1) Dirawikan Ibnu Hibban. Ahmaii dan Al-Baihaqi.
(2) Dirawikan Ahmad. Al-Tirmidzi dan ibnu .Majah dari Anas.
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tclah bermanfaat bagiku. Allah telah mengampunkan bagiku.”
Seorang Arab dusun sakit. Lalu dikatakan kepadanya; ’’Bahwa engkau
a k a n m a l i . ”

Arab dusun itu lalu bertanya; "Ke mana aku akan dibawa?”
Mereka itu menjawab; "Kepada Allah.”
.Arab dusun itu lalu berkata: "Maka tidaklah aku bend, bahwa aku diba-

kepada Yang Tidak terlihatkan kebajikan. selain daripadaNYA.”
Abu Muhammad Mu'tamar bin Sulaiman bcikaia: ’’Ayahku mengatakan

” H a i M u ' t a m a r ! B e r b i c a r a l a h d e -

w a

kcpudaku, latkala belixm hampir wafat:
ngun aku sccara mudah! Semoga aku menemui Allah 'Azza wa Jalla dan
aku baik sangka dcngaii DIA.”
Mereka menyukai. bahwa disebutkan hagi hiimba xikan kebaikan amalnya
ketika malinya. Supaya baiklah sangkanya dengan Tuhannya.

keluhan ketika beriemu dengan Malakul-maui dengan
ceriiera-ceritera \ang dilahirkan oleh lisan keadaan llisa-
nul-hal) daripadanya.

Asy- ats bin Asiam berkata: "Ibrahim a.s. herliinya kepada Malakui-maut
dan namanya 'Izrail, la mempunyai dua mala. Saiu pada mukanya dan
salu pada kuduknya. Nabi Ibrahim a.s. berkata; 'llai Malakul-n>uut! Apa
yang engkau perbuat. apabila ada salu iiyawa di 1iinur dan satu nyawa di
Barat. Ferjadi pcnyakit kolcra di suaUi daerah di hunii ini. Dan berienni
dua bari.san pciang. Bagaimana engkau berbual? '
Malakul-maui itu menjawab: "Aku panggil nyiiwa-nyawa itu dengan izin
Allah. Maka adalah dia di aniara dua anak jari ini '

Asy-'ats bin Asiam berkata: "Telah didekatkaii butm itu bagi Malakul-
Lalu tinggal seperti baki di antara dua langannya. Dan diainbilnya

daripadanya akan yang dikehendakinya. "
Asy-'ats mencruskan riwayatnya; "Dialah yang mcmbcnkan khabar geni-
bira, bahwa dia khaliluilah (khalil Allah) 'Azza wa Jalla.
Nabi Sulaiman bin Dawud a.s. bertanya kepada Malakul-maui: "Mengapa-
kah aku tidak mclihat engkau berlaku adil di aniara manusia? Bngkau ;im-
bilkan si Ini dan engkau tinggalkan si ini?"
Malakul-maut itu menjawab; "Tiadaiah aku dengan yang demikian iiu ie-
bih mengetahui dari engkau. Sesungguhnya itu adalah lembar-lembar aliui
buku-buku yang dilemparkan kepadaku, yang di daiamnya ada nama-
n a m a . "

Wahab bin Munabbili berkata: "Adalah salali seorang raja beimaksud
berkenderaan ke suatu daerah di bumi. Maka dimintanya pakaian untuk
dipakainya. Lalu tidak menakjubkannya. Maka dimintanya pakaian yang
lain. Sehingga dipakainya yang menakjubkannya susudah berkali-kali. Bc-

I ' E N J E L A S A N :

m a u t .
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gitu pula dimintanya binatang kenderaan. Maka dibawa kepadanya. Lalu
lidak menakjubkannya. Sehingga dibawa beberapa ekor binatang kendcra-
an. Maka dikenderainya yang terbagus daripadanya. Lalu datanglah Iblis.
maka dihembuskannya dalam lobang hidung raja ilu sekali hembus. Lalu
penuWah dia dengan kesombongan. Kemudian raja itu berjalan dan ber-
jalan sertanya scinua kuda kenderaannya. la tidak meiihat kepada manu-
sia, karena sombongnya. Maka datanglah kepada raja itu. ̂ eorang laki-laki
buruk keadaannya. Laki-laki itu membcri salam, lalu raja itu tidak
jawab salam laki-laki itu. Laki-laki itu memegang kekang binatang kendc-
raannya. Maka raja itu lalu berkata; ’’Lepaskan kekang! 1-ngkau tclah
berbuat persoalan besar.”
Laki-laki itu berkata: ”Aku ada keperluan kepadamu."
Raja itu menjawab: ”Sabar; sampai aku lurun.”
Laki-laki itu menjawab: "'ridak! Sekarang juga.”
Maka laki-laki itu memaksakan raja itu alas kekang binatang kenderaan¬
nya. Lalu raja itu berkata: "Sebutkanlah keperluanmu itu!"
Laki-laki ilu menjawab: "Rahasia!"
Maka raja itu mendekatkan kepalanya kepada laki-laki itu. Lalu laki-laki
ilu membisikkan kepada raja itu dan mengatakan: "Aku Malakul-maut!"
Maka berobahlah warna raja dan gcmelerlah lidahnya. Kemudian ia me-
ngatakaii: "Tinggalkanlah aku. sehingga aku kembali kepada keluargak
Aku tunaikan hajatku dan aku tinggalkan mereka."
Malakul-maut itu menjawab: "Tidak! Demi Allah, engkau liada akan mc-
lihat keluarga engkau dan kelengkapan perjalanan engkau untuk selama-
l a m a n v a . "

,Malakul-maut itu lalu mengambil nyawa raja itu. Lalu raja itu jatuh. se-
akan-akan sepotong kayu. Kemudian. Maiakul-maul ilu pergi. Maka ia
bertemu dengan seorang hamba mu'min dalam demikian kcadaan. Lalu ia
memberi saiam kepada hamba itu dan menjawab salamnya. Maka ia ber¬
kata: "Bahwa aku mempunyai hajat keperluan kepada engkau. yang akan
aku sebulkan pada lelinga engkau."
Orang mu'min itu menjawab: "Marilah sebutkan!"
Malakul-maut itu membisikkan. seraya berkata: "Aku Malakul-maut."
Orang mu'min itu lalu mengatakan: "Selamat datang. kepada yang teiah
lama perginya daripadaku. Demi Allah! Tidak ada di bumi ini orang yang
pcigi jauii. y:ing lebih aku ingin menjumpainya. daripada engkau."
.Vlakii Malakui-muai menjawab: "Laksanakanlah hajat-keperluan engkau.
yang engkau keliiar kepadanya. "
Orang nui'min itu menjawab: "Tiada bagiku keperluan, yang lebih besar
p:id;iku dan liada aku cinlai. stiain bertemu dengan Allah 'la'ala."
Malakul-maut menjawab; "Pilihlah. alas keaclaan mana. yang engkau kc-
iieiulaki bahwa aku mengambil nyawa engkau."
Orang mu'min itu lalu menjawab: ".Satiggupkali engkau ai.is \ang demi-

m e n -

11.

8 9 3



k i a n ?

Malakul-muat itu menjawab; "Ya sanggup! Sesungguhnya aku disuruhkan
dengan yang demikian."
Orang mu’min itu berkata: "Tinggalkan aku, sehingga aku mengambilkan
wudlu' dan mengerjakan shalat. Kemudian, ambillah nyawaku dan aku
sedang siijud."
Maka Malakul-maut itu raengambil nyawanya orang mu’min itu sedang
sujud.
Abubakar bin Abdullah Al-Mazani berkata: ’’Seorang laki-laki dari kaum
Bani Israil mengumpulkan hana. Maka latkala ia hampir mati, lalu dikata-
kannya kepada anak-anaknya: ’’Perhatikaniah kepadaku akan segala jenis
h a r t a k u ! ”

Lalu dibawakan kepadanya dengan jumlah yang banyak dari kuda. unta.
budak dan lain-lain. Maka tatkala dilihatnya, lalu ia menangis karena ke-
kesalan hatinya. Malakul-maut meiihat orang itu menangis. lalu bertanya:
"Apakah yang membawa engkau maka menangis? Maka demi Tuhan yang
menganugerahkan engkau akan harta! Tiadalah aku keluar dari tempat
engkau, sehingga aku ceraikan di anlara nyawa engkau dan badan eng¬
k a u . ”

Orang Israil itu menjawab; "Berilah aku tempo, sehingga aku bagi-bagi-
k a n h a r t a i t u l ”

Malakul-maut menjawab: "Amat jauh dari yang demikian! Telah terputus-
lah ketangguhan tempo dari engkau. Bukankah ada yang demikian itu se-
belum datang ajal engkau?”
Lalu Malakul-maut itu mengambil nyawanya.
Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki mengumpulkan harta, lalu dipeliha-
ranya betul-betul. Ia tidak meninggalkan se jenis pun dari harta, melam-
kan diambilnya. la membangun istana dan dibuatnya padanya dua pintu
yang sangat kokoh. Dikumpulkannya pada istana itu pengawal-pengawal
dari hamba-sahayanya. Kemudian, dikumpulkannya keluarganya dan di¬
buatnya bagi mereka makanan.Dan ia duduk di atas tempat tidur. Diang-
katnya salah satu dari kedua kakinya atas kaki yang lain. Dan mereka iui
m a k a n .

Tatkala mereka itu sudah selesai makan, lalu laki-laki itu berkata: ”Hai

diri! Bernikmat-nikmatlah untuk beberapa tahun! Telah aku kumpulkan
bagi engkau, apa yang memadai bagi engkau.”
Belum lagi selesai laki-laki itu dari pembicaraannya, sehingga datanglah
kepadanya Malakul-muat, dalam keadaan seorang laki-laki, yang baginya
dua potong kain buruk. Dan pada lehernya karung makanan kuda. la me-
nyerupai dengan orang-orang miskin.
Malakul-maut itu mengetuk pintu dengan sangat keras, yang menakutkan
laki-laki itu. Dan dia berada di atas tempat tidurnya. Lalu mclompatlah
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budak-budak laki-laki Uu kepada Malakul-maut, seraya mereka itu ber-
tanya: ”Apa kerjamu ini?”
Malakul maut ialu menjawab: "Aku panggil kepadaku luanmu.”
Budak-budak itu menjawab: "Kepada orang yang.seperti engkau ini. tuan
k a m i a k a n k e l u a r ? ”

Malakul-maut menjawab: "Ya!”
Lalu mereka menerangkan yang demikian kepada tuannya. Tuannya Ialu
menjawab: "Mengapakah kamu berbuat dengan yang demikian dan kamu
berbuat yang demikian?"
Malakul-maut lalu mengetuk iagi pintu itu lebih kcras dari yang pertama
tadi. Lalu melompatlah para pengawal kepadanya. Maka Malakul-maut
berkata: "Beritahukan kepadanya, bahwa aku Malakul-maut!"
Tatkala mereka mendengar yang demikian, lalu tercampaklali alas mereka
ketakutan. Dan jatuhlah atas tuan mereka kehinaan dan berbual-buat me-
rendahkan diri. Tuannya lalu berkata: "Katakanlah kepada Malakul-maut
itu dengan perkataan yang lemah-lembut! Tany.akanlah, adakah ia akan
mengambil seseorang?"
!Malakul-maut itu lalu masuk, seraya berkata: "Berbuatlah pada hartamu,
apa yang engkau berbuat! Aku tiada akan keluar dan tempat ini, sehingga
aku kcluarkan nyawa engkau."
Lalu iaki-laki itu menyuruh tentang hartanya. supaya diletakkan di hadap-
annya. Ketika dilihaliiya hartanya, lalu ia berkata: "Dikutukkan engkau
nleh Allah dari haria. Fingkau menyibukkan aku daripada beribadali ke¬
pada Tuhanku. Dan engkau mencegah aku bahwa aku bersumbunyi-sepi
bagi Tuhanku."
Maka Allah menganugcrahkan kepada harta dapat berbicara. Lalu harta
itu berkata: "Mengapa engkau memaki aku? Dan engkau dapai masuk ke
tempat raja-raja dengan sebab aku. Dan orang yang taqwa ditolak dari
pintu mereka. Engkau mengawini wanita-wanita yang penuh kenikmatan
dengan aku. Engkau duduk pada majelis raja-raja dengan aku. Engkau
bclanjakan aku pada jalan kejahaian. Maka aku tidak metarang dari eng¬
kau. Dan jikalau engkau belanjakan aku pada jalan kebajikan. niscaya
aku mendatangkan manlaat kepada engkau. Engkau dan anak Adam itu
dijadikan dari tanah. Maka ia berjalan dengan kebajikan dan ia berjalan
dengan dosa."
Kemudian, Malakul-maut itu mengambil nyawanya. Lalu orang itu jaiuh.
Wahab bin Munabbih berkata: "Malakul-maut mengambil nyawa scorang
yang perkasa dari orang-orang yang peikasa. Tiada di bumi orang yang
seperti dia. Kemudian, Malakul-maut itu naik ke langit. Maka para malai-
kat berianya; "Untuk siapa engkau itu bersangatan kasih sayang, dari
orang yang engkau ambil nyawanya?"
Malakul-maut menjawab: "Aku disuruh mengambil nyawa seorahg wanita
di padang-balatentara dari bumi. Maka aku daiang kepadanya. Dan wanita
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Itu lelah melahirkan seorang anak. Maka aku kasihan kepadanya, karena
terasingnya. Dan aku kasihan kepada anaknya, karena kecilnya dan ada-
nya di padang-balatentara itu, yang liada menyantuninya.”
Fara malaikai itu menjawab: ”Orang yang perkasa yang engkau ambil se-
kur.ing nyawanya, itulah anak yang tclah engkau kasihan kepadanya. Ma-
hasuci Allah Yang Mahalemah-lembut bagi siapa yang dikehendaki-
N Y A . ” .

‘Atha’ bin Yassar berkata: "Apabila datang malam nish-fu Sya'ban (per-
lengahan buan Sya'ban), maka diserahkan selembar daftar kepada Mala-
kul-maut- Lalu dikatakan kepadanya: "Ambillah nyawa siapa yang
but dalam daftar ini. dalam tahun ini!”
'Allui' bin Yassar lalu meneruskan; "Bahwadiamba itu menanam lanam-

Mengawini jodoh-jodohnya dan membangun bangunan-bangunan.
Dan namanya dalam daftar itu dan dia lidak tahu."
Al-Hasan Al-Bashari berkata: ’Tiada satu hari pun, melainkan Malakul-
maut itu memcriksa se tiap rumah tiga kali. Maka siapa yang didapatinya
dari mereka vang telah menyempurnakan rezekinya dan telah habis ajal-
nya, niscaya diambilnya nyawanya. Maka apabila ia mengambil nyawanya,
niscaya keluarganya menghadapinya dengan jeritan dan tangisan. Lalu
Malakul-maut mengambil dengan dua tiang pintu, seraya berkata:
Allah! Aku tidak memakan rezekinya. Aku tidak menghilangkan umur-

.Aku tidak mengurangkan ajalnya. Dan bahwa aku pada kamu itu
berkali-kali kembali mcmeriksa. Sehingga tiada tinggai dari kamu seorang
pun.”
Al-Hasan berkata: "Demi Allah! Jikalau mereka melihai tempatnya dan

endengar perkataannya, niscaya mereka itu lupa dari mayatnya. Dan
mereka itu mcnangis atas dirinya."
Yazid Ar-Raqqasyi berkata: "Sewaktu salah seorang dari orang-orang yang
perkasa dari kaum Bani Israil, duduk pada tempatnya, yang sudah sepi
dengan sebahagian keluarganya, tiba-tiba ia melihat kepada seseorang yang
masuk dari pintu rumahnya. Lalu la banguo kepada orang itu dengan ter-
kejut dan marah, seraya bertanya: "Siapa kamu? Siapa yang memasukkan
kamu dalam rumahku?”

Orang itu menjawab: "Adapun yang memasukkan aku ke rumah ini. ma¬
ka yang Empunyanya. Adapun aku maka yang tidak tercegah hijab dari-
padaku. Dan aku tidak meminta izin kepada raja-raja. Aku tidak takut
akan serangan orang-orang yang berkuasa. Tidak mencegah daripadaku
oleh setiap orang yang perkasa, yang keras. Dan tidak oleh setan yang
d u r h a k a . ”

Yazid Ar-Raqqasyi meneruskan ceriteranya: "Maka jatuhlah di tangan
Malakul-maut iiu orang yang perkasa lersebut. la gemetar, sehingga jatuh
tersungkur alas mufcanya. Kemudian, ia mengangkatkan kepalanya ke-
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pada Malakul-maut, dengan memohonkan pertoiongan dan menghinakan
d i r i .

Orang itu lalu berkata kepada Malakul-maut: ”Jadi engkau ini Malakul-
m a u t ! "

Malakul-maut menjawab: ”Aku Malakul-maut!”
Orang itu bertanya lagi: ’’Adakah engkau menangguhkan aku, sehingga
aku mengemukakan janji?”
Malakul-maut menjawab: ”Amat jauh dari itu! Tclah habis masa engkau.
Telah berlalu nafas engkau. Dan telah hilang sa’at-sa’at engkau. Maka
tiadalah jalan kepada mengundurkan engkau.”
Orang itu lalu bertanya: ”Ke manakah engkau membawa aku pergi?”
Malakul-maut menjawab: ’’Kepada amal engkau yang telah engkau datang-
kan. Dan kepada rumah engkau yang telah engkau sediakan.”
Orang itu menjawab; ’’Sesungguhnya aku tidak mendatangkan amal yang
shalih. Dan tidak menyediakan rumah yang bagus.”
Malakul-maut .menjawab: ”Maka kepada satu lingkat neraka Jahannam
dan yang mencabut tepi-tepi tulang.”
Kemudian, Malakul-maut itu mengambil nyawanya. Lalu orang itu jatuh
menjadi mayat di aniara keluarganya. Maka siapa yang di antara yang me-
mekik dan yang menangis.
Yazid Ar-Raqqasyi berkata: ’’Jikalau mereka mengetahui akan buruknya
yang terbalik-balik itu, niscaya adalah pegangan lebih banyak atas yang
d e m i k i a n . ”

Dari AI-A’-masy, dari Khai-tsamah, yang mengatakan: ”Malaku!-maut
masuk ke tempat Sulaiman bin Dawud a.s. Lalu ia melihat kepada seorang
laki-iaki dari teman duduk Sulaiman. yang ia terus-menerus memandang
kepadanya. Tatkala Malakul-maut itu telah keluar, lalu laki-laki itu ber¬
tanya; "Siapakah orang itu?”
Nabi Sulaiman a.s. menjawab; ”Itu Malakul-maut.”
Lalu laki-laki itu berkata iagi: ”Aku melihatnya, bahwa ia memandang ke-
padaku, seakan-akan ia menghendaki aku.”
Nabi Sulaiman a.s. bertanya: ”Apa yang kamu kehendaki?”
Laki-laki itu menjawab: ”Aku kehendaki, bahwa engkau melepaskan aku
daripadanya. Engkau suruh angin, sehingga angin itu membawa aku ke
penghabisan tanah India.”
Maka angin itu lalu berbuat yang demikian.
Kemudian Sulaiman a.s. mengatakan kepada Malakul-maut, sesudah ke-
datangannya yang kedua kali: ”Aku melihat engkau terus-menerus me¬
mandang kepada seorang dari teman-teman dudukku.”
Malakul-maut menjawab: ”Ya! Aku merasa heran kepadanya,. Karena,
engkau suruh aku mengambil nyawanya di penghabisan tanah India dalam
sa’at yang dekat. Dan dia ada di sisi engkau. Maka aku merasa heran dari
yang demikian.
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B A B K E - E M P A T

Tenlang wafatnya Rasulullah 5,(2.kv. dan para khulafa'-rasyidin se-
sudahnya.

W A F A T R A S U L U L L A H S . A . W .

Ketahuilah kiranya, bahwa pada Rasulullah s.a.w. itu ikutan yang balk,
stwaktu hidup dan sesudah wafat, pada perbuatan dan perkataan. Semua
hal-ihwalnya menjadi ibaral bag! orang-orang yang melihat dan perhatian
bagi orang-orang yang memperhatikan. Karena, tiada seorang pun yang
lebih mulia pada Allah lain daripadanya. Karena adalah dia itu khalil Al¬
lah. kekasih dan yang dilepaskanNYA. Adalah dia itu pilihan, rasul dan
nabiNYA. Maka perhatikanlah, adakah ditangguhkanNYA se sa’at ketika
habis masanya? Adakah diundurkanNYA sekejap mata sesudah datang
sa'at kewafatannya? Tidak! Bahkan diutuskanNYA kepadanya malaikat-
malaikat yang mulia, yang diwakilkan untuk mengambil nyawa manusia.
Lalu mereka bersungguh-sungguh dengan ruhnya yang suci, lagi mulia
untuk dipindahkannya dan diperbuatkannya, supaya diberangkatkannya
dari tubuhnya yang suci, kepada kerahmatan, keridla-an dan kebajikan-
kebajikan yang elok. Bahkan. ke tempat duduk kebenaran di samping
Tuhan Yang Maha-pengasih. Maka bersangatanlah seria yang demikian
itu pada waktu naz’a oleh kesusahannya. Lahirlah rintisannya, berulang
kali kegundahannya. meninggiiah keinginannya, berobahlah warnanya,
keluarlah keringat keningnya dan bergoncanglah pada menggenggam dan
membuka, kiri dan kanannya. Sehingga menangis bagi tempat berbaring-
nya itu, orang yang hadlir. Dan meratap karena kesangatan keadaannya
itu, orang yang menyaksikan pemandangannya. Maka adakah anda me¬
lihat kepangkatan kenabian itu dapat menolak daripadanya, yang dikuasa-
kan? Adakah malaikat berintip-intip (ber-muraqabah) padanya, sebagai
keluarga dan teman? Adakah malaikat itu bertoleransi (ber-musamahah)
dengan beliay. karena adalah beliau itu yang menolong kebenaran. yang
memberi kabar gembira dan kabar peringatan? Amat jauh dari yang demi¬
kian! Akan tetapi, malaikat itu mengikuti, apa yang ia diperintahkan dan
mematuhi apa yang didapatinya pada Luh Mahfudh yang digariskan.
Maka ini adalah keadaannya beliau. Dan beliau itu pada Allah mempu-
nyai kedudukan yang terpuji dan kolam yang didatangkan. Dan beliau itu
orang pertama yang dibelahkan bumi daripadanya. Yang mempunyai sya-
fa’at pada hari dikemukakan di padang mahsyar. Maka sangat raengheran-
kan. bahwa kila tiada mengambil ibarat dengan yang demikian. Dan kita
tidak percaya pada yang akan kita temukan. Akan tetapi, kita menjadi
tawanan nal'su-syahwat dan teman perbuatan maksiat dan kejahatan. Ma-
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ka bagaimanakah kita tiada mengambil pengajaran dengan tempat ber-
baringnya Muhammad penghulu segala rasul, imam orang-orang yang taq-
wa dan kekasih Allah semqsta alam? Mungkin kita menyangka bahwa kita
akan kekal. Atau menduga bahwa kita serta jahatnya perbuatan kita,
orang yang mulia pada sisi Allah. Amat jauh -amat jauh dari yang demi-
kian!! Akan tetapi, kita semua hendaknya yakin akan datang ke neraka.
Kemudian, tiada terlepas daripadanya, setain orang-orang yang taqwa.
Maka kita yakin bagi kedatangan ke neraka itu. Dan merupakan sangkaan
untuk keluar daripadanya. Tidak, bahkan kita telah berbuat aniaya bagi
diri kita sendiri. Jikalau adalah kita seperti yang demikian, maka kita itu
menunggu bagi yang keras sangkaan. Maka tidaklah kita -demi Allah -
dari orang-orang yang taqwa.
A l l a h T u h a n s e m e s t a a l a m b e r fi r m a n : -

!a

(Wa -in minkum illaa waaridu-haa,' kaana -’alaa rabbi-ka hatman maq-
dliy-yan. Tsum-ma nunaj-jil-ladziinat-taqau wa nadza-rudh-dhaali-miina
fiihaa ji-tsiy-yan).
Artinya: "Dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke da-
lamnya; itulah keputusan Tuhan engkau yang tidak dapat dihindarkan.
Akhirnya, Kami lepaskan orang-orang yang menjaga dirinya (dari kejahat-
an) dan Kami biarkan orang-orang yang bersalah beilutut di dalamnya.”
S. Maryam, ayat 71
Maka hendakluh setiap hamba memperhatikan kepada dirinya sendiri,
bahwa dia lebih dekat kepada orang-orang yang zalim atau kepada orang-
orang yang taqwa! Maka perhatikanlah kepada diri engkau sendiri, se-
sudah engkau memperhatikan kepada perjalanan hidup orang-orang da-
hulu yang shalih! Maka sesungguhnya mereka berada bersama orang-orang
yang memperoleh taufiq, dari orang-orang yang takut. Kemudian, perhati¬
kanlah kepada penghulu rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah! Maka se-
sungguhnyalah dia adalah di atas keyakinan dalam urusannya. Karena
adalah dia penghulu nabi-nabi dan panglima orang-orang yang taqwa. Dan
ambillah menjadi ibarat, bagaimana adanya kesusahan ketika bercerai de¬
ngan dunia! Bagaimana bersangatan urusannya ketika berbalik ke sorga
Jannatul-ma’wa (sorga tempat kediaman).
Ibnu Mas'ud r.a. berkata; "Kami masuk ke tempat Rasulullah s.a.w. di
rumah ibu kita ’Aisyah r.a.. ketika Rasulullah s.a.w, sudah mendekati
bercerai dengan dunia. Maka beliau memandang kepada kami. Lalu ke-
luarlah air mala dari kedua matanya s.a.w. Kemudian, beliau bersabda:-

72.
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s u k . ”

Maka Nabi s.a.w. menjawab:*

(Al-aana qarrat -’ainii).
Artinya: ’’Sekarang tetaplah hatiku." (1).
’Aisyah r.a. berkata: "Kami disuruh oleh Rasulullah s.a.w. bahwa me-
mandikannya dengan tujuh kaleng air dari tujuh sumur. Maka kami kerja-
kan yang demikian. Maka beliau merasa senang. Laiu beliau keluar dan
mcngerjakan shalat dengan orang banyak. Meminta ampun bagi para syu-
hada’ dalam perang Uhud. Beliau berdo’a bagi mereka dan memberi wa-
siat kepada orang-orang anshar, seraya bersabda: ’’Adapun kemudian, hai
orang-orang muhajirini Bahwa kamu itu bertambah. Dan jadilah orang-
orang anshar itu tidak bertambah di atas keadaannya yang ada pada hari
ini. Bahwa orang-orang anshar itu tempat rahasiaku, yang aku tempatkan
kepadanya. Maka muliakanlah yang mulia dari mereka!”. Yakni: Yang
berbual baik dari mereka. ”Dan iewatilah dari yang berbuat jahat dari
m e r e k a ! ”

Kemudian Nabi s.a.w. menyambung: "Bahwa hamba itu disuruh pilih di
antara dunia dan apa yang pada sisi Allah. Maka ia memilih apa yang
pada sisi Allah.”
Lalu Abubakar r.a. mcnangis. Dan berat dugaannya bahwa Nabi s.a.w.
menghendaki dirinya sendiri. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Atas ke-lemah-
lembut-an engkau hai Abubakar, tutuplah pintu-pintu jalan ini dalam-mas-
jid, selain pintu Abubakar! Maka sesungguhnya aku tidak mengetahui
akan manusia, yang lebih uiama padaku dalam persahabatan, selain dari
Abubakar.” (2).
’Aisyah r.a. berkata: "Maka Nabi s.a.w. diambil nyawanya di rumahku,
pada liariku. di antara sebelah atas dadaku dan paru-paruku. Dan Allah
mengumpulkan di antara air liurku dan air liurnya ^etika wafat. Lalu ma-
suk ke tempatku saudaraku Abdurrahman. Dan di tangannya kayu sugi.
Maka Nabi s.a.w. mcmandang kepada kayu sugi itu. Lalu aku ketahui,
bahwa kayu sugi itu menakjubkannya. Lalu aku berkata kepadanya: ”Apa-
kah aku ambilkan kayu sugi itu untukmu?” Nabi s.a.w. lalu mengisyarat-
kan dengan kepalanya. Artinya; yal Lalu aku serahkan kepadanya. Maka
dimasukkannya dalam mulutnya. Lalu beliau bersangatan pada mcnggosok
giginya. Maka aku mengatakan kepadanya: ”Aku lembutkasi bagimu?”
Maka beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Artinya; ya. Lalu aku
melembutkan pada menggosokkan giginya. Dan ada di hadapannya suatu

(I) Dirawikan Ath-Thabrani dari Jabir dan Ibnu Abbas.
(2) Dirawikan Ad-Darimi.
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tempat air. Lalu beliau memasukkan tangannya dalam tempat air itu dan
b e r s a b d a : -

(Laa -ilaaha illal-laahu. inna til-mauti la-sakaraatin.”
Artinya: "Tiada Tuhan yang disembah, selain Allah. Bahwa bagi kemati-
an itu mempunyai sakarat.”
Kemudian, Nabi s.a.w. menegakkan tangannya dengan bersabda:-

Ns.

(Ar-rafii-qal-a’-laa -ar-rafii-qal-a'-laa).
Artinya: ’Teman Yang Mahatinggi -Teman Yang Mahatinggi.”
Lalu aku berkata; "Jadi -demi Allah -ia lidak memilih kami.” (j).
Dirawikan Sa'id bin Abdullah dari bapaknya. yang mengatakan: ’Taikala
orang-orang anshar melihat. bahwa Rasuiullah s.a.w. bertambah berat sa-
kitnya, lalu mereka mengelilingi masjid. Maka masuklah Al-'Abbas ke
tempat Nabi s.a.w. Lalu ia memberi-tahukan kepada beliau. akan lempai
dan kasih-sayangnya orang-orang anshar. Kemudian, masuk Al-Fadlal bin
Al-Abbas ke tempat Nabi s.a.w. Lalu memberi-tahukan kepada Nabi s.a.w.
seperti yang demikian. Kemudian, masuk Ali r.a. ke tempat Nabi s.a.w.
Lalu memberi-tahukan pula seperti yang demikian. Maka Nabi s.a.w. me-
manjangkan tangannya. seraya bersabda: "Ini!” Laiu mereka memegang-
nya. Maka Nabi s.a.w. bersabda:-

«r

(”Maa taquu-luuna?”).
Artinya: ’’Apakah yang kamu katakan?”
Mereka menjawab: ’’Kami mengatakan, bahwa kami takut. bahwa engkau
w a f a t . ”

Kaum wanita orang-orang anshar itu memekik-mekik, karena berkumpul-
nya kaum lelaki mereka ke tempat Nabi s.a.w.
Maka bangunlah Rasuiullah s.a.w., lalu beliau keluar dengan berpegang
pada Ali dan Al-Fadlal. Dan Al-Abbas di depannya. Dan Rasuiullah s.a.w.
itu terbalut kepala, melangkah dengan dua kakinya. Sehingga beliau du-
duk atas bagian bawah tangga mimbar. Dan manusia berkumpul melompat
kepadanya.
Nabi s.a.w. memuji Allah dan mengucapkan pujian kepadaNya dan ber¬
sabda: ”Hai manusia! Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku, bahwa

(I) Hadils ini disepakati (mutlafaq-’alaih) Al-Bukhar: dan Muslim.
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kamu takut babwa aku mati. Seakan-akan tantaiigan daripadamu kepada
mad itu. Dan liadalah kamu itu menaniang dari kematian nabimu. Apa-
kah ilu diberi-tahukan tentang kematianku kepada kamu dan tentang ke¬
matian dirimu kepada kamu? Adakah seorang nabi pun yang kekai sebe-
lumku, pada siapa ia dibangkilkan? Lalu aku dikekalkan pada kamu? Ke-
tahuilah, bahwa aku mengikuti Tuhanku. Bahwa kamu mengikutiNYA.
Aku wasiatkan kamu dengan orang-orang muhajirin yang pertama itu,
akan kebajikan. Dan aku wasiatkan orang-orang muhajirin mengenai hal-
hal di antara sesama mereka. Sesungguhnya Allah ’Azza wa Jalla berfir-
m a n : -

(Wal-'ash-ri, innal-insaa-na la fii khus-rin, illal-ladzii-na
amilush-shaa-lil)aa-ti wa lawaa-shaii bil-haq-qi wa tawaa-shau bish-shab-

- a a m a n u u w a -

ri).

Artinya: "Demi waktu! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Selain
dari orang-orang yang beriman dan mengcrjakan perbuatan baik dan me-
wasiatkan (meniesankan) satu sama lain dengan kebenaran dan mewasiat*
kan satu sama lain, supaya bersabar (berhati teguh).” S. AI-'Ashr, ayat 1
- 2 - 3 .

Sesungguhnya segala urusan itu berlaku dengan izin Allah. Maka tidak di-
bawa kamu olch kelambalan suatu urusan kepada kesegeraannya. Bahwa
■Allah Az.za wa Jalla tidak mcnyegerakan karena kesegeraan seseorang.
Barangsiapa melawan Allah, niscaya IA mcngalahkannya. Dan barangsiapa
menipu Allah, niscaya lA niembala-skannya. Maka adakah kamu mengha-
rap, jikalau kamu berpaling. bahwa kamu herbuat kerusakan di bumi dan
kamu memutuskan silaturrahim dengan keluargamu? Aku wasiatkan kamu
dengan kaum anshar, akan kebajikan. Sesungguhnya mereka itu y a n g m e -

nempati negeri ini dan beriman dari sebclum kamu, bahwa kamu berbuat
ihsan (baik) kepada mereka. Apakah tidak mereka (kaum anshar) itu
membagi-bagikan bauh-buahan setengah seorang di antara kamu? Apakah
tidak mereka ilu melapangkan bagimu pada rumah-rumah tempat tinggal?
Adakah tidak mereka itu mengulamakan kamu dari diri mereka itu sen-
diri, walau pun bagi mereka ilu sendiri memerlukan? Ketahuilah, maka
siapa yang diangkat menjadi penguasa (wali) uniuk mengadili di antara
dua orang, maka hendaklah ia mencrima dari yang berbuat baik dari me¬
reka. Dan hendaklah mclewalkan (melcpaskan) dari yang berbuat jahat
dari mereka. Ketahuilah. dan janganlah kamu mengambil untuk dirimu
sendiri atas mereka! Ketahuilah. bahwa aku mendahuiui kamu dan kamu
akan mengikuti aku! Ketahuilah. bahwa tempai perjanjianmu itu kolam.
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kolamku yang melintang melebar, dari apa yang di antara Bishra negeri
Syam (Syria) dan Sana’a negeri Yaman, yang dituangkan padanya oleh
pancuran sungai Al-Kautsar, akan air yang lebih sangat putih dari susu,
lebih lembut dari buih air dan lebih manis dari air madu. Siapa yang mi-
num daripadanya, niscaya tiada akan haus unluk selama-lamanya. Tambak-
annya itu intaii permata. Dan sungai dalamnya iiu kasturi. Barangsiapa
lidak diberikan pada tempat berhenti besok, niscaya ia tidak diberikan ke-
bajikan seluruhnya. Ketahuilah. mdka barangsiapa yang mengingini bahwa
ia datang kepadaku besok, maka hendaklah ia mencegah lidahnya dan
tangannya, selain pada yang sayogianya.”
Al-Abbas lain berkata: "Wahai Nabi Allah! Wasiatkanlah kepada orang
Ouraisy! "
Maka Nabi s.a.w, menjawab: "Sesungguhnya aku wasiatkan dengan yang
tadi itu kepada orang Quraisy. Dan manusia itu mengikuti orang Quraisy.
Yang baik mereka bagi yang baik dan yang zalim mereka bagi yang'zalim.
Maka mintalah wasiat kepada Keluarga Quraisy akan kebajikan kepada
manusia! Hai manusia! Bahwa dosa itu nicngobahkan nikmat dan meng-
gantikan sumpah. Maka apabila manusia berbual baik. niscaya pemuka-
pcmukanya berbuat baik kepada mereka. Dan apabila manusia berbuat
/alim. niscaya pemuka-pemukanya akan sangat murka kepada mereka.
A l l a h Ta ' a l a b e r fi r m a n ; -

- y /

(Wa kadzaa-iika nuwal-lii ba’-dladh-dhaa-limiina ba'-dlan bi maa kaa-nuu

yak-sibuuna).
Artinya: "Dan begitulah sebahagian orang-orang yang bersalah itu Kami
jadikan pemimpin bagi yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. "
S. Al-An’an, ayat 129. (1).
Diriwayatkan oleh Ibnu .Mas'ud r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda kepada
Abubakar .r.a.: "Bertanyalah, hai Abubakar!"
Abubakar r.a. ialu bertanya; "Hai Rasulullah! Sudah dekatkah ajal?”
Nabi s.a.w. maka menjawab: "Sungguh ajal telah dekat dan berkulai."
Abubakar r.a. lalu menjawab: "Hai Nabi Allah! Sesungguhnya dirindukan
engkau oleh apa yang di sisi .Allah. Moga-moga kiranya aku ketahui. dari
tempat berbalik-baliknya kita."
Nabi s.a.w. ialu menjawab: "Kepada Allah, ke Sidratul-muntaha. Kemu-
dian, ke sorga Jannatul-ma’wa, Firdaus yang tertinggi, gelas yang tersem-
piirna, I'cman Yang Tertinggi, keberuntungan dan hidup yang tenang."
Abubakar r.a. lalu bertanya: "Hai Nabi Allah! Siapakah yang mengurus
peinandian engkau?”

✓

(1) Menurut Al-Iraqi» hadits mursal. dla'if dan ia tidak menjumpai asalnya.
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Nabi s.a.w. menjawab: ’’Laki-laki dari ahli baitku (keiuargaku), yang ter-
dekat, maka yang terdekat.”
Abubakar r.a. bertanya lagi: ”Pada apa kami kafankan engkau?”
Nabi s.a.w. lalu menjawab: ”Pada pakaianku ini, pada pakaian bikinan
Yaman dan dalam pakaian putih bikinan Mesir”
Abubakar r.a. bertanya pula: "Bagaimana shalat kami kepada engkau?”
Kami mcnangis dan Nabi s.a.w. pun menangis. Kemudian, beliau bersab-
da: "Pelan-pelan! Allah mengampunkan bagi kamu. Memberi balasan bagi
kamu kebajikan dari nabimu. Apabila kamu memandikan aku dan meng-
kafankan aku, maka letakkanlah aku atas tempat tidurku di rumahku ini.
ata.s tepi kuburanku! Kemudian, keluarlah sc sa’at daripadaku! Bahwa
yang pcrtama yang bershalat (mengucapkan selawat) kepadaku, iaiah Al¬
lah ’Azza wa Jalla (DIAlah dan para malaikatNYA yang mengucapkan
selawat kepadamu) (1). Kemudian, lA mcngizinkan kepada para malai-
kat, pada bershalat kepadaku. Maka yang pertama yang masuk kepadaku
dari makhluk Allah dan bershalat kepadaku, iaiah: Jibril, kemudian Mi-
kail, kemudian IsraBI, kemudian Malakul-maut serta dengan tentara yang
banyak. Kemudian malahcat semuanya. Rahmat Allah kepada mereka
kalian. Kemudian, kamu. Maka masuklah kepadaku dengan berbondong-
bondong, jama’ah, demi jama'ah. Dan ucaplanlah salam sejahtera! Dan
Janganlah kamu menyakiti aku, dengan mensudkan, memekik dan men-
jerit! Dan hendaklah dimulai dari kamu olch imam dan keiuargaku, yang
terdekat, maka yang terdekat. Kemudian, jama’ah kamu wanita. Kemudi¬
an, kama’ah anak-anak.”

Abubakar bertanya: ’’Siapakah yang memasukkan engkau ke dalam
k u b u r ? ”

Nabi s.a.w. menjawab: ’’Jama’ah-jama’ah dari keiuargaku, yang terdekat,
maka yang terdekat, serta banyak malaikat, yang kamu tidak melihat me¬
reka. Dan mereka melihat kamu. Bangunlah berdiri! Maka tunaikanlah
daripadaku kepada orang yang sesudahku!” (2).
Abdullah bin Zam'ah berkata: "Bilal datang pada awal bulan Rabiul-
a w w a l . L a l u i a b e r - a d z a n u n t u k s h a l a t . M a k a R a s u l u l i a h s . a . w. b e r s a b d a :

"Suruhlah Abubakar mengerjakan shalat dengan manusia!”
Lalu aku kcluar, maka aku tidak melihat di depan pintu, selain Umar da¬
lam orang banyak, yang tidak ada Abubakar dalam mereka itu. Aku lalu
berkata: "Bangun berdiri, hai Umar! Bershalatlah dengan orang banyak!”
Umar lalu bangun berdiri. Tatkala ia bertakbir dan adalah dia lelaki yang
keras suara, maka didengar oleh Rasululiah s.a.w. akan suaranya dengan
takbir itu. Lalu Rasululiah s.a.w. bertanya: "Di mana Abubakar? Allah

s e ¬

tt) Sesuai dengan yang tersebui pada ayat 43. Surah Al-Ahzab.
(2) Dirawikan Ibnu Sa'ad dart Muhammad bin Umar, dengan isnad dia'if, dari Ibnu Mas-

' u d .
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enggan yang demikian dan juga kaum muslimin."
Nabi s.a.w, bersabda tiga kali: ’’Suruhlah Abubakar, maka hendaklah ia
mengerjakan shalat dengan manusia!”
'Aiayah r.a. lain berkata: ”Hai Rasulutlah! Bahwa Abubakar seorang laki-
laki yang lemah hati. Apabila ia bangun berdiri pada tempat berdiri eng-
kau, niscaya ia dikerasi oleh tangisan."
Nabi s.a.w. lalu bersabda: ’’Bahwa engkau ia teman-ieman Yusuf. (1)- Su¬
ruhlah Abubakar. maka hendaklah ia bershalat dengan manusia!”
Abdullah bin Zam'ah meneruskan riwayatnya: "Maka Abubakar menger¬
jakan shalat, sesudah shalat yang dikerjakan Umar."
Adalah Umar mengatakan kepada Abdullah bin Zam'ah sesudah yang de¬
mikian: "Kasihan, apakah yang engkau perbuat dengan aku? Demi Allah!
Jikaiau tidaklah aku menyangka, bahwa Rasulullah s.a.w. yang menyuruh
engkau, niscaya tidaklah aku kerjakan.”
Lalu Abdullah bin Zam’ah menjawab: "Bahwa aku tiada melihat sese-
orang, yang lebih utama dengan yang demikian, selain engkau."
Berkata 'Aisyah r.a.: "Aku tidak mengatakan yang demikian itu dan tidak
aku palingkan dari Abubakar. selain karena kebenciannya kepada dunia.
Dan karena pada memeriniah itu dari bahaya dan kebinasaan, selain orang
yang diselamatkan oleh Allah. Dan aku takut pula, bahwa tidak adalah
manusia yang menyukai orang yang mengerjakan shalat pada tempat ber-
dirinya Nabi s.a.w. Dan beliau itu hidup selama-lamanya, selain bahwa
dikehendaki oleh Allah. Lalu mereka itu dengki kepada orang tersebut
dan melawannya. Dan tidak senang kepadanya. Jadi. urusan itu urusan
Allah. Oadia itu qadla Allah. Dan Allah memeliharakannya dari setiap
yang aku takuti kepadanya. dari urusan dunia dan agama." (2).
’Aisyah r.a. berkata: "Maka pada hari, yang hari itu Rasulullah s.a.w.
wal'at, mereka melihat daripadanya keringan pada awal siang. Lalu orang-
orang laki-laki berpisah dari Nabi s.a.w. pulang ke tempatnya dan melak-
sanakan keperluannya dengan keadaan gembira. Mereka meninggalkan
Rasulullah s.a.w. dengan kaum wanita. Maka kclika kami di atas keadaan
yang demikian. tidaklah kami atas seperti hal kami pada harapan dan ke-
senangan sebclum yang demikian. Rasulullah s.a.w. bersabda:-

(Ukh-ruj-i.a -’annii, haa-dzal-malaku yas-ta’-dzinu -’alnyya).
Artinya: "Keluarlah sekalian dari tempatku! Malaikat ini meminta izin
masuk kepadaku."

Yusuf, ialah: melahirkan apa yang berlainan duritl) Yang dimaksud dengan
dalam hari, sebagai labiat wanita (Peny.).

(2) Dirawikan Abu Dawud dari Abdullah bin Zam'ah. dengan isnad baik.

t e m a n - t e m a n
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Maka keluarlah temua orang yang dalam niaiab, selain aku. Dan kepala
Nabi s.a.w. dalam pangkuanku. Lain beliaa duduk dan aku berpindab ke
wdut rumab. Maka Nabi s.a.w. lama berbicara beibisik dengan malaikat
rttt. Kemudian, beliau memanggil aku. Lalu beliau meietakkan kembali
kepalanya pada pangkuanku. Dan beliau bersabda kepada wanita-wanita
i t u : ’ ’ M a s u k l a h ! ”

Aku lalu bertanya: ’Tidakkab ini suara Jibril a.s.?"
Rasulullah s.a.w. lalu menjawab; "Tidak, bai ’Aisyah! Ini Malakul-maut,
datang kepadaku. la mengatakan: "Bahwa Allah 'Azza wa Jalta mengutus
aku dan menyunih aku, bahwa aku tidak masuk kepada epgkau, selain
dengan izin. Maka jikalaii engkau tidak mengizinkan masuk bagiku, nis-
caya aku kembali. Dan jikalau engkau izinkan bagiku, niscaya aku masuk.
Allah menyuruh aku, bahwa aku tidak mengambil nyawa engkau, sehing-
ga engkau menyuruh aku mengambilnya. Maka apakah perintah engkau?”
Aku lalu menjawab: ”Tunggu sebentar, sehingga datang kepadaku Jibrii
a.s. Maka ini sa’at Jibril!”

’Aisyah r.a. lalu meneruskan riwayatnya: ’’Maka kami menghadapi urus-
an, yang tidak ada baginya jawaban pada kami dan tidak ada pendapat.
Maka kami merasa dahsyat. Dan seakan-akan kami dipukul dengan suatu
musibah, yang tiada kami kembalikan sesuatu kepadanya. Dan tiada
orang pun dari ahlul-bait (keluarga Sabi s.a.w.) berkata-kata, karena
membesarkan urusan itu. Dan ketakutan yang memenuhi rongga badan
k a m i . ”

’Aisyah r.a. meneruskan riwayatnya: ”Dan daianglah Jibril pada sa'atnya.
Lalu ia memberi salam. Maka aku kenal suaranya. Dan semua ahlul-bait
keluar. Lalu ia masuk, seraya berkata: ’’Bahwa Allah ’Azza wa Jalla me-
nyampaikan kepada engkau salam sejahtera dan berfirman: ’’Bagaimana
engkau mendapati diri engkau? Dan DIA lebih mengetahui dengan yang
engkau dapati dari engkau. Akan tetapi, IA berhehendak bahwa IA me-
nambahkan bagi engkau kiramah dan kemuliaan. Dan bahwa lA menyem-
purnakan kiramah engkau dan kemuliaan engkau atas makhluk. Dan bah¬
wa adalah engkau itu sunnah pada ummat engkau.”
Nabi s.a.w. lalu menjawab: ”Aku dapati diriku sakit.”
Jibril a.s. lalu menjawab: "Bergembirakah! Bahwa Allah Ta'ala menghen-
daki menyampaikan kepada engkau, apa yang telah disediakanNYA bagi
engkau.”
Nabi s.a.w. lalu menjawab: ”Hai Jibril! Bahwa Malakul-maut raeminta
izih masuk kepadaku.” Dan Nabi s.a.w. menerangkan kabar itu kepada
Jibril. Lalu Jibril a.s. menjawab: ”Hai Muhammad! Bahwa Tuhan engkau
itu rindu kepada engkau. Apakah tidak diberi-tahukanNYA kepada eng¬
kau, yang dikehendakiNYA dengan engkau? Tidak -demi Allah —. Ti-
daklah sekali-kali Malakul-maut itu mcminta izin masuk kepada seseorang
dan ia tidak meminta izin selama-lamanya kepadanya. Selain, bahwa Tu-

s e -
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han engkau menyempumakan kemuliaan engkau. Dan DIA itu rindu ke-
pada engkau.”
Nabi s.a.w. menjawab: "Senantiasalah engkau di sini, sehingga ia datang.'
Nabi s.a.w. mengizinkah masuk bagi kaum wanita, serya bersabda:”Hai
Fathimah, dekat lah!”

Fathimah lalu menelungkup atas Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. berbicara
berbisik dengan Falhimah. Maka Fathimah mengangkatkan kepalanya dan
dua matanya bercucuran air mala. la tidak sanggup berkata-kata. Kemu-
dian. Nabi s.a.w. bersabda: ’’Dekaikanlah kepala engkau kepadaku!”
Lalu Fathimah menelungkup atas Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. berbicara
dengan berbisik dengan Fathimah. Keraudian, Fathimah mengangkatkan
kepalanya dan ia tertawa. Dan ia tidak sanggup berkata-kata. Maka ada-
lah yang kami Hhal dari Fathimah itu suatu keajaiban. Lalu aku bertanya
kepadanya sesudah itu. Maka ia menjawab. bahwa: Nabi s.a.w. mene-
rangkan kepadaku dan bersabda: ’’Bahwa aku meninggal hari ini.” Lalu
aku menangis. Kemudian, beliau bersabda: "Bahwa aku berdo’a kepada
Allah, kiranya IA mengikulkan engkau dengan aku, dalam permulaan ke-
luargaku. Dan bahwa IA menjadikan engkau bersama aku.” Lalu aku ter-
l a w a . ”

Fathimah mengizinkan kedua puteranya bersama Nabi s.a.w. Lalu Nabi
s.a.w. menciuminya.
’Aisyah menerangkan: "Dan daianglah Malakul-maul. lalu member! salam
dan meminta izin masuk. Maka Nabi s.a.w. mengizinkan masuk kepada¬
nya."
Malakul-maut itu bertanya; "Apakah yang engkau suruh kanii. hai Mu¬
h a m m a d ? "

Nabi s.a.w. menjawab: "Perhubungkanlah aku dengan Tuhanku scka-
rang!”
Malakul-maut menjawab: "Ya, dari hari engkau ini. Bahwa Tuhan engkau
rindu kepada engkau. Tidaklah IA berulang-ulang dari scseorang, sebagai
bcrulang-ulangNYA kepada engkau. Dan lA tidak mdarang aku masuk
kepada seseorang, selain dengan izin, kecuali engkau. Akan letapi, sa'ai
engkau itu di hadapan engkau.”
D a n M a l a k u l - m a u t i t u l a l u k e l u a r .

’Aisyah meneruskan riwayatnya; "Dan datanglah Jibril. seraya mengucap-
kan: "Salam sejahtera kepada engkau, hai Rasulullah! Inilah penghabisan
yang aku turun padanya ke bumi untuk sclama-lamanya. Telah dilipatkan
wahyu dan telah dilipatkan bumi. Tiada bagiku di bumi keperluan. selain
engkau. Dan tiada bagiku di bumi keperluan, selain kehadliran engkau.
Kemudian, gunanya tempat keberhentianku. Tidak! Demi Tuhan. yang
mengutuskan Muhammad dengan kebenarati! Tidaklah dalam rumah sc¬
seorang yang sanggup mengulangi suatu kalimat kepadanya pada yang de-
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mikian dan tidak disurah kepada seseorang dari orang-orang lelaki, kafcna
besamya apa yang didengar dari pembicaraannya, perasaan kita dan kasih-
sayang kita."
Aisyah meneniskan riwayatnya: "Lalu aku bangun berdiri kepada Nabi

s.a.w. Sehingga aku letakkan kepalanya di tengah-tengah dadaku dan aku
pegang dadanya. la pingsan, sehingga mengeras. Dahinya berkeringat,
dengan keringat yang aku tiada pemah sekali-kali melihatnya dari seorang
insan. Lalu aku sapu keringat itu. Tiada pemah aku dapati bau sesuatu
yang lebih harum daripadanya. Lalu aku mengatakan kepadanya, ketika
beliau telah sadar kembali: "Demi engkau, bapakku dan ibuku, diriku dan
keluargaku, akan apa yang dikeluarkan oleh dahi engkau dari keringat.”
Nabi s.a.w. lalu bersabda:-

l o :

(Yaa- ’Aa-isyatu, inna nafsal-mu' -mini takj-ruju bir-rasy-hi wa nafsal-kaa-
firi takh-ruju min syid-qaihi ka-nafsil-himaari).
Artinya: "Hai ’Aisyah! Bahwa nyawa orang mu’min itu keluar dengan ke*
ringat dan nyawa orang kafir itu keluar dari dua rahangnya seperti nyawa
k e l c d a i . ”

Maka pada ketika itu kami takut dan kami diutus kepada keluarga kami.
Maka laki-laki pertama yang datang kepada kmi dan tidak dilihat oleh
Rasulullah s.a.w., iaiah saudaraku (Abdurrahman bin Abubakar), yang
diutus oleh ayahku kepadaku. Maka wafatlah Rasulullah s.a.w., sebelum
datang seseorang. Sesungguhnya Allah mencegah mereka dari Rasulullah
s.a.w.. karena Rasulullah s.a.w. itu diurus oleh Jibril dan Mikail. Dan

adalah Rasulullah s.a.w. apabila pinsan. maka beliau mengucapkan:-

(Balir-rafii-qal-a'-laa).
Artinya: "Tetapi Teman Yang leninggi (Ar-Rafii-qal-a’laa).” (1). Seakan-
akan pilihan itu dikembalikan kepada Nabi s.a.w.
Apabila beliau telah sanggup berbicara, maka beliau mengatakan:-

’‘‘'X ^ y V y ^
\
Jy

(Ash-shalaa-ta -ash-shaiaa-ta, iniia-kum laa tazaa-luuna mutamaa-sikiina

(I) Ar-Rafii-qal-a’-laa. yang dimaksudkan, iaiahr Tuhan Yang Mahalinggi.
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maa shallai-tum jacnii-an. Ash-shalaa-ta -ash-shalaa-ta).
Artinya: "Shalat -shalat] Sesungguhnya kamu senantiasalah berpegang
teguh sama-sama lain, selama kamu mengerjakan shalat berjama'ah. Sha¬
lat —shalatV’ (1). Adalah beliau mengwasiatkan dengan shalat, sehingga
beliau wafat dan mengatakan; shalat —shalat.
'Aisyah r.a. berkata: "Rasulultah s.a.w. wafat di antara meninggi malahari
waktu Dluha dan menengah hari, pada hari Senin.” ĵ 2)-
Fathimah r.a. berkata: ’’Apakah yang aku temui dari hari Senin iiu? Demi
Allah! Senantiasalah ummat dicoba dengan musibah besar padanya.”
Ummu Kalsum berkata: "Hari, yang Ali r.a. mendapat musibah di Kufah,
adalah seperti musibah itu. Apa yang aku temui dari hari Senin itu? Ra-
sutullah s.a.w. wafat pada hari Senin. Pada hari Senin, Umar r.a. dibunuh.
Dan pada hari Senin, ayahku (Ali r.a.) dibunuh. Maka apakah yang aku
temui dari hari Senin?”

’Aisyah r.a. berkata: "Tatkala telah wafat Rasulullah s.a.w, lalu masuklah
manusia ramai, sehingga meninggilah bunyi tangisan. Dan para malaikat
menutup tubuh Rasulullah a.s.w. dengan kainku. Orang ramai itu berse-
lisih. Sebahagian mereka mendustakan dengan kewafatan Nabi s.a.w, Dan
sebahagian mereka membisu. la tidak berkata-kata, selain sesudah jauh.
Yang lain mencampur-adukkan. Mereka mencemarkan perkataan, dengan
tidak jelas. Yang lain tinggal dengan akal-pikiran masing-masing. Dan
yang lain menahan diri.
Adalah Umar bin Al-Khattab termasuk dalam golongan orang yang men¬

dustakan berita tentang kewafatan Nabi s.a.w. Ali termasuk dalam golong¬
an orang yang menahan diri. Dan Usman termasuk dalam golongan orang
yang membisu.
Umar lalu keluar kepada orang banyak, seraya berkata: ’’Bahwa Rasulul¬
lah s.a.w. tidak wafat. Sesungguhnya ia dikembalikan oleh Allah 'Azza wa
Jalla. Hendaknya dipotong tangan dan kaki orang-orang munafik yang
bercifa-cita kewafatan bagi Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya Allah 'Azza
wa Jalla janji-menjanjikan dengan Rasulullah s.a.w., sebagaimana lA
janji-menjanjikan dengan Musa a.s. Dan Rasulullah s.a.w. akan datang
kepada kamu.”
Pada suatu riwayat, Umar r.a. berkata: ”Hai manusia! Tahankanlah lidah-
mu daripada menyebut Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya ia tidak wafat.
Demi Allah! Tiada seorang pun aku mendengar yang menyebutkan, bah¬
wa Rasulullah s.a.w. telah wafat, melainkan aku letakkan kc atasnya pe-

dangku ini.”
Adapun Ali r.a. maka ia berdiam diri. la selalu dalam rumah. Adapun

(1) Hadils ini dirawikan Alh-Thabrani dari Jabir dan lain-lain.
Shalat -shalat.' Maksudnya: haruslah kamu selalu mengerjakan shalat.

(2) Dirawikan Ibnu Abdil-Barr dari 'Aisyah r.a.
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!Jsman, maka ia tidak berbicara dengan seorang pun. Diambil tangannya,
lalu dibawa orang dan ia pergi dengan orang itu. Tiada seorang pun dari
kaum muslimin, dalam keadaan seperti Abubakar dan Al-'Abbas. Allah
'Azza wa Jalla menguatkan keduanya.dengan laufiq dan kebenaran. Wa-
lau pun manusia itu tidak mengindahkan, selain perkataan Abubakar
Sehingga datanglah Al-'Abbas, lalu ia berkata: "Demi Allah, yang tiada
disembah, selain DIA. Rasulullah s.a.w. telah merasakan kematian. IA
telah mcmbaca dan dia di depan kamu, akan ayat:

r . a .

(Inna-ka may-yitun wa -inna-hum may-yituuna, tsum-ma inna-kum yaumal-
qi-yaa mati-'inda rabbikum takh-tashi-muuna).
Arlinya: "Scsungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mercka (ju-
ga) akan mati. Kemudian itu, kamu pada hari kebangkitan (kiamat) akan
bertengkar di hadapan Tuhan kamu." S. Az-Zumar, ayat 30 -31.
Sampai kabar itu kepada Abubakar dan dia waktu itu pada Banil-Harits
bin Al-Khazraj. Maka ia datang dan terus masuk ke tempat Rasulullah

w. Lalu ia memandang kepadanya. Kemudian ia menelungkup dan
memcluk Rasulullah s.a.w, Kemudian, ia berkata: "Demi engkau, bapak-
ku dan ibuku, hai Rasulullahl Tldaklah Allah merasakan engkau mening-
gal dua kali. Sungguh -demi Allah —Rasulullah s.a.w. telah wafat. Ke¬
mudian, Abubakar r.a. keluar kepada manusia, seraya berkata; "Hai ma¬
nusia! Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah
fat. Dan siapa yang menyembah Tuhan Muhammad, maka DIA itu hidup,
tidak meningeal. Allah Ta'ala berfirman:-

- f X *

s . a .

w a -

(Wa maa Muhummadun -illaa rasuulun, qad khalat min'qabiihir-rusulu. a
fa in maata au qutilan-qalab-tum -'alaa -'a-qaabi-kum wa man -yanqalib -
alaa-aqibai-hi fa Ian yadlur-rai-laahu syai-an wa sa-yaj-zil-laahusy-syaa-

kiriin).

Artinya: "Tiadalah Muhammad itu, selain seorang rasul, sesungguhnya te¬
lah lewat sebclumnya beberapa rasul; apakah kalau dia meninggal
ferbunuh, kamu akan surut ke belakang (kembali kafir)? Dan siapa yang
surul kc belakang, niscaya tiada akan merusakkan Allah sedikit pun dan
Allah nanli akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyu-

a t a u
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kur." S. Ali ’Imran, ayat 144.
Seakan-akan manusia tiada pernah mendengar ayat tersebut, selain hari
i t u .

Pada suatu riwayat, bahwa Abubakar r.a. tatkala sampai kabar kepada-
nya, lalu ia masuk ke rumah Rasuiullah s.a.w. dan ia berselawat kepada
Nabi s.a.w. Kedua matanya berhamburan air mata. Rasa tercekek leher-
nya meninggi. seperti tercekeknya unta pada menelan makanan. Dan Abu¬
bakar pada yang demikian itu tetap pikiran pada perbuatan dan perkala-
an. Lalu ia menetungkup atas Nabi s.a.w. Maka ia membuka kain dari
muka Nabi s.a.w. Dipeluknya dahi dan dua pipi Nabi s.a.w. Dan disapuh-
kannya akan wajah Nabi s.a.w. Ia menangis dan berkata: ’’Demi engkau,
bapakku dan ibuku! Diriku dan keluargaku! Engkau baik sewaktu hidup
dan sesudah meninggai. Telah terputus karena meninggalnya engkau,
akan apa yang tiada terputus karena meninggalnya nabi-nabi dan kenabi-

Maka engkau besar dari dapat disifatkan dan engkau agung dari ta-
ngisan. Engkau terkhusus. sehingga engkau jadi lerhibur. Dan engkau ter-
Icngkap, sehingga jadilah kami itu sama dengan engkau. Jikalau tidaklah
meninggalnya engkau itu pilihan dari engkau, niscaya kami bersungguh-
sungguh bagi kesedihan engkau dengan seluruh jiwa. Jikalau tidaklah eng-
■kau meiarang dari menangis, sesungguhnya kami habiskan semua air mata

kepada engkau. Adapun yang kami tidak sanggup menidakkannya dari
kami, maka yaitu: dukacita dan ingaian yang selalu ada, yang senantiasa
pada diri kami. Ya Allah, maka sampaikanlah itu dari kami! Sebutkanlah
kami hai Muhammad -kiranya Allah mengrahmati engkau -di sisi Tu-
han engkau! Hendaklah ada kami ini dari hati engkau! Maka jikalau tidak¬
lah yang engkau tinggalkan dari ketenteraman, niscaya tidaklah bangun
seseorang bagi yang engkau tinggalkan dari keliaran hati. Ya Allah, ya
Tuhan! Sampaikanlah kepada Nabi kami dari kami dan peliharalah dia
pada kami!”
Dari Ibnu Umar, bahwa tatkala Abubakar masuk ke rumah Nabi s.a.w..
ia berselawat dan memujikan Tuhan, lalu gemuruhlah suara isi rumah, de¬
ngan kegemuruhan, yang didengar oleh keluarga yang berselawat. Setiap
kali ia menyebutkan sesuatu, niscaya mereka itu bertambah kegemuruhan-
nya. Maka tidaklah tenang kegemuruhan mereka, selain dengan salamnya
seorang laki-laki di pintu, dengan suara keras dan kuat. Laki-laki itu ber¬
kata: ’’Assalamu’alaikum hai ahlui-bait!” Setiap diri (nyawa) merasai ke-
matian. kemudian kamu semua dikembalikan kepada Kami.” (1). Sesung¬

guhnya pada Allah ada gantinya dari setiap seseorang, kedapatan bagi se¬
tiap kegemaran dan kelepasan dari setiap ketakutan. Maka haraplah ke¬
pada Allah dan percayalah kepadaNYA!”
Maka mereka itu mendengar ucapan tersebut dan mereka menentangnya.

a n .

(I_) Sesuai dengan ayat 57 dari S. AI-’Ankabut.
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Dan mereka memutuskan tangisan. Tatkala tangisan itu (elah habis, lalu
hilanglah suara itu. Salah scorang mereka mclihat, maka ia tiada melihat
s e o r a n g p u n .

Kemudian, mereka itu kembali menangis. Lalu mereka itu diserukan oteh
seorang penyeru, yang tiada mereka itu mengcnal suaranya: "Hai ahlul-
bait! Ingatlah Allah dan pujikanlah DIA atas setiap keadaan, yang adalah
kamu dari orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya pada Allah itu hiburan
tiari setiap musibah dan ganti dari setiap keinginan. Maka bertha'atlah ke-
pada Allah! Dan kerjakanlah menurut perintahNYA!”
Maka bcrkata Abubakar r.a.: "Itu Nabi Khidlir dan Al-Yasa’ a.s. yang
datang kepada Nabi s.a.w." (1).
Al-Qa’-qa' bin 'Amr menyempumakan ceritera pidato Abubakar r.a. Ma¬
ka bcrkata Al-Qa’-qa’: "Abubakar r.a. bangun berdiri di tengah-tengah
manusia banyak berpidato, di -mana manusia mencucurkan air inatanya,
dengan suatu pidato, yang kebanyakannya selawat kepada Nabi s.a.w,
Maka Abubakar mcmuji dan memuja Allah di atas setiap keadaan. Abii-
bakar r.a. berkata: "Aku naik saksi, bahwa tiada yang disembah, selain
Allah Yang Maha Esa, yang membenarkan janjiNya, yang menolong ham-
baNya dan mengalahkan pasukan musuh dengan sendiranNya. Maka bagi
Allah Yang Maha Esa segala pujian. Dan aku naik saksi bahwa Muham¬
mad itu hambaNya, rasulNya dan kesudahan nabi-nabiNya. Dan aku naik
saksi, bahwa Kitab Al-Qur-an itu sebagaimana telah diturunkan. Bahwa
agama sebagaimana disyari'atkan. Bahwa hadits sebagaimana diberitakan.
Bahwa perkataan sebagaimana dikatakan. Dan bahwa Allah itu Yang Ma-
habenar dan Yang Maha Menerangkan. Ya Allah, ya Tuhan! Maka curah-
kanlah rahmat kepada Muhammad hambaMu, rasulMu, nabiMu, kekasih-
Mu. kepercayaanMu, piiihanMu dan kemurnianMu, dengan sebaik-baik-
nya dari yang Engkau rahmatkan kepada seseorang dari makhlukMu! Ya
Allah, ya Tuhan! J^dikanlah rahmalMu, ke’afiatanMu. kasih-sayangMu
dan barakahMu, kepada penghulu rasul-rasul, kesudahan nabi-nabi dan
imam orang-orang yang taqwa, Muhammad panglima kebajikan, imam ke-
bajikan dan rasul kerahmatan! Ya Allah, ya Tuhan! Dekatkanlah pangkat-
nya! Besarkanlah buktinya! Muliakanlah maqam kedudukannya dan bang-
kitkanlah kepadanya suatu kedudukan yang terpuji, yang digemari oleh
orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir! Manfa’atkanlah bagi
kami. dengan maqamnya yang terpuji pada hari' kiamat! Gantikanlah dia
pada kami di dunia dan di akhirat! Dan sampaikanlah dia darajat dan ja-
lan di sorga! Ya Allah, Tuhan kami! Curahkanlah rahmat kepada Muham¬
mad dan kcluarga Muhammad! Berikanlah barakah kepada Muhammad
dan kepada keluarga Muhammad! Sebagaimana Engkau telah mencurah-
kan rahmat dan barakah kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha

(I) Oirawikan ANHakim dari An.is dan tidak dipandangnya shah.
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Terpuji dan Mahamulia.
Hal manusia! Sesungguhnya siapa yang menyembah Muhammad, maka
Muhammad itu telah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, maka
Allah itu hidup. yang tiada mati. Bahwa Allah telah mengemukakan ke-
padamu dalam urusanNya, maka janganlah kamu meninggalkannya dengan
kegundahan! Bahwa Allah ’Azza wa Jalla telah memilih bagi NabiNya
s.a.w., apa yang padaNya, kepada apa yang padamu. DiambilNya nyawa-
iiya kepada pahalaNya. Dan dkinggalkanNya padamu KitabNya dan sun-
nah Nabi-Nya s.a.w. Maka siapa yang mengambil keduanya, niscaya ia
berma'rifah. Dan siapa yang memisahkan di amara keduanya, niscaya ia
inenentang. "Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi
orang-orang yang kuat menegakkan keadilan!” (l). Dan janganlah kamu
disibukkan oleh setan, dengan wafatnya nabimu! Dan janganlah setan itu
mengacaukan kamu dari agamamu! Bersegeralah kamu dari setan dengan
kebajikan, yang kamu dapat melemahkannya. Dan janganlah kamu me-
nunggukannya, maka ia mengikuti kamu dan membuat fitnah kepada ka-
m u ! ”

Ibnu Abbas berkata: 'Tatkala telah selesai Abubakar dari pidatonya, lalu
ia berkata: "Hai Umar! Engkau yang sampailah kabar kepadaku, bahwa
cngkau mengatakan: tiadalah meninggal Nabi s.a.w. Apakah engkau tidak
ingat. bahwa Nabi s.a.w, bersabda pada hari itu, dcmikian-demikian. Dan
pada hari itu, demikian-demikian? Allah Ta'ala bcrfirman dalam Kitah-
N v a : -

(Inna-ka may-yitun wa- inna-hum may-yituuna).
Arlinya: "Sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka (ju-
ga) akan mati." S. Az-Zumar. ayat 30.
Umar r.a. lalu menjawab: "Demi Allah! Seakan-akan aku belum pernah
mendcngar ayat itu dalam Kitab Allah, sebelum sekarang ini. tatkala di-
lurunkan kepada kita. Aku mengaku, bahwa Kitab itu sebagaimana ditu-
runkan. Bahwa hadits itu sebagaimana diberitakan. Dan bahwa Allah itu
hidup, tidak mati. Bahwa kita kepunyaan Allah dan bahwa kita akan
kemhali kepadaNya. Rahmat Allah kepada RasulNya. Dan pada Allah
kita mengemukakan RasulNya s.a.w.”
Kcmudian, Umar duduk di sarnping Abubakar.
Aisyah r.a. berkata: "Tatkala mereka berkumpul untuk memandikan Ra-

sulullah s.a.w., maka mereka berkata: "Demi Allah, kita tidak tahu, ba-
'Zaimana kita memandikan Rasulullah s.a.w.? Adakah kita membuka kain-

nya. sebagaimana kita berbuat dengan orang-orang yang meninggal dan

So'-uai dengan ayat I3.S dan S. An-NIsa'.n i
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kita? Alau kita memandikannya dalam kainnya?"
'Aisyah r.a. meneruskan riwayamya: ”Maka Allah mengirimkan tidur ke-
pada mereka. Sehingga tiada tinggal seorang pun dari mercka. melainkan
ia meletakkan jangguinya atas dadanya, dalam keadaan tidur. Kemudian.
bcrkata orang yang berkata. yang tiada diketahui. siapakah dia: "Mandi-
kanlah Rasulullah s.a.w. dan di alasnya kainnya!" Lalu mereka terba-
ngun. Maka mereka berbuat yang demikian. Ra.sulullah s.a.w. dimandikan
dalam baju kemejanya. Sehingga. laikala telah selesai mercka dari inc-
mandikannya, lalu dikafankan."
All r.a. berkata; "Kami bermaksud membuka baju kemejanya. Lalu kami
discriikan: "Jangan kamu buka dari Rasulullah s.a.w. akan pakaiannya!"
Maka kami tetapkan pakaian itu. I.alu kami memandikannya dalam baju
kemejanya. Sebagaimana kami mernandikan orang-orang yang meninggal
dari kami dciigan lerlentang. Tiada kami kehondaki. bahwa dibalikkan
bagi kami. akan suaiu anggota badan daripadanya. yang liadu Dcrsangat-
an. melainkan dibalikkan bagi kami. sehingga kami selesai daripadanya.
Sesungguhnya bersama kami hembusan angin dalam rumah. seperti angin
yang segar. Dan terdengar bagi kami suara: "Pclan-pctaniah kamu dengan
Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya kamu iiu akan merasa cukup."
Maka dcmikianlah adanya wafat Rasulullah s.a.w. Beliau tidak meninggal-
kan suatu apa pun. melainkan dikuburkan bersama dengan beliau. Abu
Ja'far berkata: "Dilengkapi liang lahadnya dengan tikar tidumya dan kain
selimutnya. Dan dibentangkan kain-kainnya yang dipakainya waktu tidak
tidur. ke atas kain Sclimiit dan tikar lidurnya. Kemudian diletakkan beliau
di atasnya dalam katannya. Beliau tiada meninggalkan sesudah wafatnya
akan harla. Dan tiada membangun dalam liidupnya sesuaiu batu merah di
a tas sua tu ba tu i ne rah . Dan t i ada me le takkan sua tu bumbu d i a tas sua tu

banibu. Maka pada hidupnya itu ibarat yang sempurna. Dan bagi kaum
musiimiii itu tcladan yang baik dengan Rasulullah s.a.w.

W A F A T A B U B A K A R A S U S I D D I Q R . A .

'latkala Abubakar r.a. mendekati wafat (ihti-dlar). maka datangiah 'Ai-
syah r.a. Maka ia membuat perumpamaan dengan sekuntum syair ini:

Demi umurku 

Tidaklah mengayakan banyak harta dari seorang pemuda.
apabila hari itu 
nyawanya akan keluar dan telah sempitlah dadanya.

Abubakar r.a. lalu meiiibukakan mukanya dan berkata: "'i'idak demikian.
Akan tetapi. katakanlali: "Dan Sakratul-maiit (kesakitan mali) itu datang
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dengan sebenarnya. Itulah daripadanya engkau hendak meiarikan diri.”
(I). Lihatlah dua helai kainku ini! Cucikanlah keduanya dan kafanilah aku
dengan keduanya! Sesungguhnya orang yang hidup itu lebih memeriukan
kepada yang baru dari orang yang mati.”
Aisyah r.a. bermadah ketika akan wafat Abubakar r.a.:-

Yang putih itu.
menyirami awan mendung dengan wajahnya.
Musim bunga anak yatim piatu.
adalah rantai ieher bagi wanita-wanita janda.

Abubakar r.a. ialu menjawab: "Yang demikian itu adalah Rasulullah
s . a . w .

Mcrcka masuk ke tempat Abubakar r.a. Lalu bertanya: "Apakah tidak
engkau panggil dokter yang akan memeriksa engkau?”
Abubakar r.a. menjawab; "Telah diperiksa oleh Dokterku akan aku. Dan
lA berfirman: "Bahwa Aku berbuat mcnurut kehendakKu.”
Masuk Salman Al-Farisi r.a. ke tempat Abubakar r.a. mengunjunginya.
Maka Salman berkata: "Berilah kami wasiat!"
Abubakar r.a. menjawab: "Bahwa Allah telah membuka dunia kepada-

Maka janganlah engkau mengambil daripadanya, selain yang-sampaim u .

kepada engkau! Dan ketahuilah, bahwa barangsiapa mengcrjakan shalat
Shubuh. maka dia itu dalam tanggungun fdzimmah) Allah. Maka jangan-
iah engkau menghinakan Allah dalam d7immahNya. Maka lA menelung-
kupkan engkau dalam nereka atas muka engkau."
I'atkala telah beratlah sakit Abubakar r.a. dan orang banyak berkehendak
daripadanya untuk menentukan gantinya, lalu ia menentukan Umar r.a.
untuk menggantikannya. Maka berkatalah orang banyak kepadanya: "Eng-
kaii menentukan ganti engkau kepada kami, seorang yang kasar dan ber-
hati keras, maka apakah yang akan engkau kalakan kepada Tuhan eng¬
k a u ? ”

"Aku akan mengatakan: "Aku menentukanAbubakar r.a. !menjawab:

ganiiku kepada makhlukMu, yang terbaik dari makhlukMu."
Kemudian. Abubakar r.a. mengirim kabar kepada Umar r.a. Maka datang-
lah Umar r.a. Lalu Abubakar r.a. berkata; "Aku wasiatkan engkau dc-
mian suatu wasiat. Ketahuilah. bahwa Allah mempunyai hak pada siang,
yang tidak diterimaNya pada malam. Dan bagi Allah hak pada malam.
yang tidak diterimaNya pada siang. Dan sesungguhnya Allah tidak me-

amalan tersebut. sebelum ditunaikan amalan fardiu. Dan bahwa
beratlah timbangan amal orang yang berat timhangan amalnya pada hari
n c i i m a

(1) Sesusi dengan isi ayai 19. S. Oaf.
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kiamat, dengan ditunitinya kebenaran di dunia dan beratnya kebenaran
kepada mereka. Dan berhaklah bagi neraca, bahwa tidak diletakkan pada-
nya, selain kebenaran yang memberaikan timbangannya. Dan bahwa ri-
nganlah timbangan amal orang yang ringan timbangan amalnya pada hari
kiamat, dengan ditunitinya kebatilan dan ringannya kebatilan kepada
reka. Dan berhaklah bagi neraca, bahwa tidak diletakkan padanya, selain
kebatilan yang mengringankan timbangannya. Bahwa Allah menyebutkan

sorga dengan amalan mereka yang sebaik-baiknya. Dan melampaukan
dari kejahatan-kejahatan mereka!
Lalu berkatalah yang berkata: ’’Bahwa aku kurang dari mereka, Dan aku
tidak akan sampai pada tempat sampatnya mereka. Bahwa Allah menye¬
butkan isi neraka, dengan ama! perbuatan mereka yang terburuk. Dan lA
mengembalikan kepada mereka, akan amalan baik yang diperbuatkannya,
Lalu berkatalah orang yang mengatakan; ”Aku lebih baik dari mereka."
Bahwa Allah menyebutkan ayat rahmat dan ayat azab, supaya adaiah
orang mu’min itu gembira dan lakut. Dan tidak membawa dengan kedua
langannya kepada kebinasaan. Dan ia tidak berangan-angan kepada Allah,
yang tidak benar. Maka jikalau engkau memelihara akan wasiatku ini,
maka tiadalah hal yang ghaib yang lebih engkau sukai, selain dari mati.
Dan tak boleh tidak bagi engkau dari mati itu. Dan jikalau engkau sia-sia-
kan wasiatku ini, maka tiadalah hal ghaib yang lebih tidak engkau sukai,
selain dari mati. Dan tidak boleh tidak bagi engkau dari mati itu. Dan ti-
daklah engkau dapat melemahkannya.”
Sa id bin Al-Musayyab berkata: ’’Tatkala Abubakar r.a. mendekati wafat
(ihli-dlar), maka datanglah orang-orang dari para shahabat. Mereka lalu
berkata: "Hai Khalifah Rasulullah s.a.w.l Berilah kami bekal! Sesungguh-
nya kami melihat engkau bagi apa, yang dengan engkau.”
Abubakar r.a. menjawab: ’’Barangsiapa mengucapkan kalimat-kalimat ini,
kemudian ia meninggai. niscaya Allah menjadikan ruhnya pada ufuq yang
nyata (al-ufuqul-mubiin).''
Mereka lalu bertanya: "Apakah al-ufuqut-mubiin itu?”
Abubakar r.a. menjawab: "Tanah rata, lagi lembut di hadapan 'Arasy.
Padanya raii-dlah-rau-dlah (laman-iaman) Allah, .sungai-sungai dan pohon-
pohonan, yang diliputi setiap hari oleh seratus rahmat. Maka barangsiapa
mengucapkan perkataan ini, niscaya dijadikan oleh Allah ruhnya pada
tempat tersebut, yaitu: ’Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa Engkau memulai
menjadikan, dengan tiada keperluan bagi engkau kepada mereka. Kemu¬
dian Engkau jadikan mereka dua golongan: segolongan bagi yang nikmal
dan segolongan bagi yang azab. Maka jadikanlah aku bagi yang nikmat
dan janganlah Engkau jadikan aku bagi yang azab! Ya Allah, ya Tuhan!
Bahwa Engkau menciptakan makhluk bergolongan-golongan dan Engkau
membedakan mereka, sebetum Engkau mencipiakannya. Maka Engkau
jadikan dari mereka itu yang sengsara dan yang berbahagia, vang sesat

m e -

i s i
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dan yang mendapat petunjuk. Maka janganlah Engkau menjadikan aku
sengsara, disebabkan kemaksiatan-kemasiatanku! Ya Allah, ya Tuhan!
Bahwa Engkau mengetahui, akan apa yang diusahakan oleh sedap din,
sebelum Engkau menciptakannya. Maka tiada tempat lari baginya, dari
yang Engkau ketahui itu. Maka jadikanlah aku. dari orang yang Engkau
memakaikannya, dengan ketha’atan kepada Engkau! Ya Allah, ya Tuhan!
Bahwa seseorang itu tiada bcrkehendak, sebelum Engkau berkehendak.
Maka jadikanlah kehendak Engkau, bahwa aku berkehendak, akan yang
mendekatkan aku kepada Engkau. Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa Engkau
telah men-takdir-kan akan gerak-gerik hamba, maka tiadalah bergerak se-
suatu, selain dengan keizinan En̂ au. Maka jadikanlah gerak-gerikku pa-
da taqwa kepada Engkau! Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa Engkau mencipta-
kan kebajikan dan kejahatan dan Engkau menjadikan bagi setiap sesuatu
dari keduanya itu, yang berbuat, yang mengerjakannya. Maka jadikanlah
aku dari dua bahagian itu yang terbaik! Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa Eng¬
kau menciptakan sorga dan neraka dan Engkau menjadikan bagi masing-
masing dari keduanya itu penduduk. Maka jadikanlah aku dari penduduk
sorga Engkau! Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa Engkau menghendaki dengan
suatu kaum itu akan kesesatan dan Engkau sempitkan dengan yang demi-
kian itu akan dada mereka. Maka lapangkanlah dadaku bagi iman dan
hiaskanlah iman itu dalam hatiku! Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa Engkau

mengatur segala urusan dan Engkau menjadikan kembalinya kepada Eng¬
kau. Maka hidupkaniah aku sesudah mati, dengan hidup yang baik dan
dekatkanlah aku kepada Engkau! Ya Allah, ya Tuhan! Barangsiapa yang
di waktu pagi dan sore, kepercayaannya dan harapannya selain Engkau,
maka Engkaulah kepercayaanku dan harapanku. Tiada daya dan tiada
upaya, selain dengan Allah.”
Abubakar r.a. berkata: ’Tni semuanya dalam Kitab Allah’Azza wa Jalla.”

U M A R B I N A L - K H AT TA B R . A .W A F A T

Amr bin Maimun berkata: ”Aku adalah sedang berdiri pada pagi Umar
mendapat musibah. Dan tidak ada di antaraku dan dia, selain Abdullah
bin Abbas. Adalah Umar apabila melalui di antara dua shaf shalat, lalu ia
berdiri di antara keduanya. Maka apabila ia melihat ada lobang, maka ia
mengatakan: ’’Luruskan!” Sehingga, apabila ia tiada melihat lagi pada me¬
reka itu lobang, niscaya ia maju ke-depan, lalu bertakbir.”
Amr bin Maimun meneruskan riwayatnya: "Tatkala Umar r.a. membaca
Surah Yusuf atau An-Nahl atau yang seperti demikian pada raka’at per-
tama, sehingga berkumpullah orang banyak. Maka tidaklah dia, selain lalu
bertakbir. Lalu aku mendengar ia mengatakan: "Dibunuh aku atau dima-
kan aku oleh anjing,” ketika ia ditikam oleh Abu Lu’luah. Dan terbang-
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lah kafir 'Ajam (1) itu dengan pisau yang mempunyai dua mata. la tidak
melewati kcpada seseorang, di kanan atau di kiri, melainkan ditikamnya.
Sehingga ditikamnya tigabelas orang. Maka sembilan dari mereka itu me-
ninggal. Dan pada suatu riwayat, tujuh orang.
Tatkala dilihat yang demikiah oleh seorang kaum musiimin, ialu dilempar-
kannya kepada orang itu baju burnus (baju panjang yang bersambung de¬
ngan kopiah penutup kepala). Tatkala kafir 'Ajam tadi menduga bahwa
baju burnus tersebut telah diambil oleh orang muslim tersebut, lalu ia
membunuh diri. Umar r.a. memegang Abdurrahman bin ’Auf, lalu men-
dahulukannya kc muka untuk menjadi imam shalat. Adapun orang yang
mengiringi Umar, maka ia melihat apa yang aku lihat. Dan orang-orang
yang di sudut-sudut masjid, maka mereka itu tiada mengetahui apa y.ang
terjadi. Selain mereka itu tidak mendengar lagi suara Umar r.a. Dan me¬
reka itu mengucapkan; ”Sub-haanal-laah -Sub-haanat-lah!”
Abdurrahman lalu mengerjakan shalat dengan. orang banyak itu, shalat
yang’ ringan. Tatkala orang banyak sudah pergi, ialu Umar r.a. berkata;
"Hai Ibnul-Abbas! Periksalah siapa yang membunuh aku!”'
Amr bin Maimun meneruskan ceriteranya; "Ibnul-Abbas itu ialu menghi-
lang se sa'at. Kemudian, ia datang, seraya berkata: "Budak Al-Mughirah
bin Sya’bah.”
Umar r.a. lalu menjawab: ’’Kiranya ia dibunuh oleh Allah! Sesungguhnya
adalah aku menyuruhnya yang baik.” Kemudian, Umar r.a. mengatakan:
"Scgala pujian bagi Allah, yang tidak menjadikan kematianku di tangan
seorang muslim. Adalah engkau dan bapak engkau menyukai, bahwa ba-
nyaklah orang-orang kafir ’Ajam di Madinah.”
Adalah Al-Abbas yang paling banyak berteman dengan mereka. Ibnu Ab¬
bas maka menjawab: "Jikalau engkau kehendaki, niscaya aku berbuat.
Artinya: jikalau engkau kehendaki, niscaya kami bunuh mereka.”
Umar r.a. menjawab: "Sesudah mereka berkata-kata dengan bahasa ka-
mu? Mereka mengerjakan shalat ke kiblat kamu? Dan mereka mengerja¬
kan hajji seperti hajji kamu?” Maka Umar r.a. dibawakan ke rumahnya.
Lalu kami bcrjalan bersama dengan dia.”
Amr bin Maimun mendruskan ceriteranya: "Seakan-akan manusia merasa,
bahwa mereka belum pernah mendapat musibah, sebeium hari itu.”
Amr bin Maimun berkata: ’’Lalu ada yang mengatakan berkata: "Aku
lakut akan nasib Umar r.a.” Dan ada pula yang mengatakan berkata: "Ti¬
dak apa-apa pada Umar r.a.”
Maka diberikan kepada Umar r.a. air nabidz (minuman yang dibuat dari
buah tamar, yang tidak memabukkan). Lalu beliau minum. Maka air na¬
bidz ilu keluar dari perutnya. Kemudian diberikan susu, lalu beliau mi-

(1) Kafir Ajam. aninya =orang kafir Parsi atau selain dari orang Arab (Peny.).
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num. Maka susu itu keiuar dari pemtnya. Lalu mereka itu lahu, bahwa
b e l i a u a k a n w a f a t .

Amr bin Maimun meneruskan ceriteranya: ”Lalu kami masuk ke tempat
Umar r.a. Dan orang banyak datang memujikannya. Seorang laki-laki
muda datang dan berkata: "Gembiralah, hai Amirul-mu’minin. dengan
kabar gembira daripada Ailah 'Azza wa Jalla! Sesungguhnya bagi engkau
persahabatan dengan Rasulullah s.a.w, Engkau telah tampil dalam Islam,
sebagaimana yang sudah engkau ketahui. Kemudian, engkau dijadikan
wall negeri. Lalu engkau berlaku adil. Kemudian, syahid.”
Maka Umar r.a. menjawab; ”Aku ingin bahwa yang demikian itu adalah
kccukupan. Tidak atasku dan tidak bagiku.”
Tatkala laki-laki muda itu membelakang, tiba-tiba terlihat kain sarungnya
menyentuh lantai. Maka Umar r.a. berkata: "Kembalilah kepada anak
m u d a i t u ! ”

Lalu Umar r.a. berkata: ”Hai anak saudaraku! Angkatlah kainmu! Sesung¬
guhnya itu lebih mengekalkan kainmu dan lebih mentakwakan kepada Tu-
h a n i n u ! ’

Kemudian, Umar r.a. berkata kepada puteranya: "Hai Abdullah! Perhati-
kanlah apa yang ada dari hutangku!”
Maka mereka menghitung hutang Umar r.a. Lalu mereka memperoleh se-
banyak delapan puluh cnam ribu dirham atau sekitar yang, demikian.
Umar r.a. lalu berkata; "Jikalau cukup yang demikian itu dengan harta
keluarga Umar, maka selesaikanlah dengan harta mereka! Dan jikalau ti¬
dak. maka mintalah pada kabilah Bani ’Adi bin Kaab! Jikalau tidak men-
cukupi harta mereka, maka mintalah pada kabilah Quraisy! Janganlah
engkau melampaui mereka kepada orang lain! Dan lunaskanlah harta itu
daripadaku! Pergilah kepada Ummul-mu’minin ’Aisyah! Katakanlah ke-
padanya, bahwa Umar menyampaikan salam kepada engkau. Dan jangan
engkau katakan; amirul-mu'minin\ Sesungguhnya aku pada hari ini tidak
lagi amirul-mu’minin. Dan katakanlah, bahwa: Umar bin Al-Khattab me-
minta izin. bahwa ia dikuburkan bersama kedua temannya.” (1).
Maka Abdullah lalu pergi. Maka ia memberi salam dan meminta izin. Ke¬
mudian ia masuk ke tempat ’Aisyah r.a. Maka didapatinya ’Aisyah sedang
duduk dengan menangis. Lalu Abdullah berkata: "Umar bin Al-Khattab
menyampaikan salam kepada engkau. Dan meminta izin, bahwa ia diku¬
burkan bersama kedua temannya.”

'Aisyah r.a. menjawab; ’’Sesungguhnya aku kehendaki tempat itu untuk
diriku sendiri. Dan pada hari ini, aku utamakan Umar dari diriku sen-
d i r i . ”

(1) Yang dimaksud dengan "kedua lemannya"'. yaitu: Nabi s.a.w. dan Abubakar r.a. Ke-
duanya dimakamkan berdampingan di rumah ’Aisyah r.a.
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Tatkala AbduUah telafa dataag menghadap iahi dikatakan, bahwa ini Ab¬
dullah bin Umar telah datang. Lalu Umar bm Al-Khatiab berkata; ”Ang-
katlah aku!” Maka beliau disaodarkan oleh soOTang laki-Iaki kepada Ab¬
d u l l a h .

Umar r.a. lalu bertanya: "Apak^ parfa eogkau?”
AbduUah bin Umar menjawab: ‘'Yang engkau ingini, wahai Amirul-mu’-
minin, telah di iz inkan.”

Umar r.a. menjawab: ’’AlhamdulUlah! Tiadalah suatu pun yang lebih pen-
ting kepadaku, dari itu. Maka apabila telah diambilkan nyawaku, bawalah
aku. Kemudian ucapkan salam dan katakan: "Umar meminta izin. Jikalau
’Aisyah mengizinkan bagiku, maka masukkanlah aku. Dan jikalau ia me-
nolak aku, maka kembalikanlah aku ke kuburan kaum muslimin!”
Ummul-mu minin Hafshah (puteri Umar r.a.) datang. Dan. kaum wanita
menutupkannya. Tatkala kami melihatnya, lalu kami berdiri. Maka Haf¬
shah masuk ke tempat Umar r.a. Lalu mengangis di sisinya se saat. Kaum
lelaki meminta izin masuk. Lalu Hafshah masuk ke dalam. Maka kami
mendengar tangisannya dari dalam. Kaum lelaki itu berkata: "Berilah wa-
siat, hai Amirul-mu’minin! Dan tentukaniah ganti engkau!”
Umar r.a. menjawab: ”Aku tiada melihat yang lebih berhak dengan
an ini, dari mereka, yang ketika Rasulullan s.a.w. wafat, maka Rasulullah
senang (ridia) kepada mereka. Lalu ia menyebutkan: Ali, Usman, Az-Zu-
bair, Thalhah, Sa’ad dan Abdurrahman. Umar r.a. berkata: "Naik saksi
Abdullah bin Umar akan kamu. Dan tiada baginya sesuatu dari
itu. seperti; cara ta’ziah baginya. Maka jik;ilau urusan penierintahan itu
diserahkan kepada Sa'ad, maka demikianlah kiranya. Dan jikalau tidak,
maka hcndaklah diminta tolong padanya, siapakah di antara kamu yang
dijadikan amir. Sesungguhnya aku tidak menurunkan Sa’ad dari amir Ku-
fah dahulu, dari karena lemah atau khianat.”

Umar r.a. meneruskan perkalaannya; ”Aku wasiatkan kepada khalifah
sudahku, bagi orang-orang muhajirin yang pertama. bahwa diakuilah
punyai kelebihan bagi mereka dan dijagalah kehormatan mereka. Dan
aku wasiatkan kepada khalifah itu, akan kebajikan bagi orang-orang
shar, yang telah menempati negeri dan iman dari sebelum kaum muhajirin
itu, bahwa diterima dari yang berbuat ihsan dari mereka dan bahwa di-
maafkan dari yang berbuat buruk dari mereka. Dan aku wasiatkan kepada
khalifah itu akan kebajikan dengan penduduk-penduduk kota. Bahwa
reka itu kurang baik Islamnya, mengumpulkan harta dan bersikap kasar
kepada musuh. Dan bahwa khalifah itu tidak mengambil dari mereka
lain pemberian mereka, dengan ridia (senang) mereka. Dan aku wasiatkan
kepada khalifah itu, akan kebajikan dengan orang-orang Arab desa. Se¬
sungguhnya mereka itu Arab asti dan unsur Islam. Dan bahwa ia mengam¬
bil dari tepi-tepi harta mereka dan dikembalikan kepada orang-orang
kin dari mereka. Dan aku wasiatkan kepada khalifah itu, dengan kesetia-

u r u s -

u r u s a n

s e -

m e m -

a n -

m e -

, s e ¬

m i s -
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Jalla dan kesetiaan kepada Rasulullah s.a.w..an kepada Allah ’Azza wa
bahwa ditepati bagi mereka itu janji, yang dijanjikan bagi mereka. Bahwa
diperangi demi kepenlingan mereka dari belakang mereka. Dan tidak di-
beratkan kepada mereka, selain mcnurut kemampuan mereka."
Amr bin Maimun meneruskan riwayatnya: "Tatkala Umar r.a. telah wa-
fat, laiu kami bawa Umar r.a. Kami berjalan kaki. Lain Abdullah bin
Umar memberi salam dan berkata: "Umar bin Al-Khattab meminta izin.
'Aisyah r.a. menjawab: "Bawalah dia masuk!”
Lain mereka membawa masuk Umar dan menguburkannya di situ bersa-
ma kedua temannya sampai kepada akhir riwayat ini.
Dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda: "Jibril a.s. berkata; "Islam itu
menangis karena meninggalnya Umar." (1).
Dari Ibnu Abbas, yang menceriterakan; "Umar r.a. diletakkan di atas
tempat tidurnya. .Maka ia dikelilingi oieh orang banyak yang berdo’a dan
bershalat janazah, sebelum ia.diangkat. Dan aku bersama mereka. Maka
tiada memperhatikan aku, selain oleh seorang laki-laki yang memegang
bahuku. Maka aku berpaling, kiranya dia itu Ali bin Abi Thalib r.a. Maka
beliau memohonkan rahmat kepada Umar dan berkata: Tiada engkau
tinggalkan seseorang yang lebih aku cintai, daripada bahwa aku menemui
Allah seperti amal-pertiuatannya dari engkau. Demi Allah, sesungguhnya
aku menyangka, bahwa Allah menjadikan engkau bersama kedua teman
engkau. Yang demikian itu, bahwa aku banyak kali mendengar Nabi s.a
b e r s a b d a : -

^r/t ^‘ ^ ^ y '

j

^

(Dzahabtu ana wa Abubakrin wa ’Umaru wa kharaj-tu ana wa Abubakrin
wa ’Umaru wa dakhaltu ana wa Abubakrin wa ’Umaru).
.\rtinya: "Aku berjalan, Abubakar dan Umar. Aku keluar, Abubakar dan
Umar. Dan aku masuk. Abubakar dan Umar." (2).
Bahwa aku sesungguhnya mengharap atau menyangka bahwa Allah men-
jadikan engkau bersama keduanya."

(11 Dirawjkan Al'uhakar .Al-Aiiri dan I'hiii bin K.i'ab, dCHiiiiii '..mad ^angai Icmah. Diin di-
scbiitkaii olch Ihnul-Jjzi, hadUi yiinp diada-iidjkan.

(21 Hadits ini di'fpakati .Al-Biikhari dan Mu'.lim.
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W A F A T U S M A N R . A .

Berita MnUng pembunuhan Usman r.a. itu terkenal ke mana-mana. Ab¬
dullah bin Salam berceritera: ”Aku datang kepada saudaraku Usman, un-
Cuk mcnyampaikan salam kepadanya. Dan dia itu terkepung, Maka aku
masuk ke tempatnya. Lalu ia mengatakan: ’’Selamat datang hai saudara¬
ku. Aku mcmimpikan Rasuiullah, m a l a m t a d i p a d a p i n t u k e d l i n i .
Yaitu pmtu kecil di nimah. RasuluUah s.a.w. bersabda: ”Hai Usman' Me-
reka mengepung engkau.” Aku menjawab; ”Ya!” Rasuiuilan s.a.w. ber¬
sabda lagi: ’’Mereka itu menghauskan engkau.” Aku menjawab: "Ya!"
Rasuiullah s.a.w. lalu melepaskan kepadaku sebuah ember, yang di dalam-
nya air. Lalu aku minum, sehingga aku puas. Sehingga aku memperoleh
dinginnya di antara dadaku dan bahuku, Rasuiullah s.a.w. bersabda ke¬
padaku: "Jikalau engkau kehendaki, niscaya aku folong engkau terhadap
mereka. Dan jikalau engkau kehendaki, maka engkau bcrbuka
da kami." Maka aku pilih, bahwa aku berbuka puasa padanya."
Usman r.a. lalu dibunuh orang pada hari itu.
Abdullah bin Salam bertanya kepada orang yang melihat berlumurannya
Usman dengan darah pada waktu meninggal, ketika ia dilukakan orang:
Apa kata Usman dan dia itu berlumuran darah?”

Mereka itu menjawab: ’’Kami mendengar Usman r.a. berdoa: "Ya Allah
ya Tuhan! Kumpulkanlah ummat Muhammad
mengucapkannya.

Abdullah bin Salam mengatakan: "Demi Allah, yang diriku di tanganNya!
Jikalau ia berdo’a kepada Allah, bahwa ummat itu tidak berkumpul (ber-
satu), niscaya mereka tiada akan bersatu sampai hari kiamat.”
Dari Tsamamah bin Hazn Al-Qusyairi yang mengatakan: "Aku menyaksi-
kan rumah ketika Usman r.a. mendekati mereka, seraya berkata: "Da-
tanglah kamu kepadaku dengan kedua temanmu yang mendorongkan ka-
mu terhadap ’aku!”

Tsamamah meneruskan ceriteranya: "Maka didatangkan kedua orang ter-
sebut, seakan-akan keduanya itu unta atau keledai. Lalu Usman
dekati mereka.

s . a . w .

puasa pa-

s.a.w.!" —tiga kali beliau

r . a . m e n -

seraya berkata: "Aku meminta kepadamu dengan sumpah
kepada Allah dan Lslam. Adakah kamu ketahui, bahwa Rasuiullah s.a.w.
datang di Madinah dan tidak ada di Madinah air yang tawar, selain sumur
Ruumah. Maka Nabi s.a.w. bersabda;-

(Man yasy-tarii ruumata yaj-’al dalwahu ma-’a dilaa-il-muslimiina bi-khairin
lahu minhaa fil-jannati).
Artinya: "Barangsiapa membeii sumur Ruomah. niscaya ia menjadikan
timbanya bersama timba-timba kaum muslimin dengan kebajikan baginya
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dan sutnur itu dalam sorga.”
Lalu aku beli sumur itu dari perhituDgao hanaku sendiri. Maka kamu
pada hari ini melarang aku meminum daripadanya dan dari air laut?”
Mereka itu menjawab: "Ya!”
Usman berkata: ”Aku meminta kepadamu dengan sumpah kepada Allah
dan Islam. Adakah kamu ketahui, bahwa aku menyediakan tentara kesu-
k a r a n d a r i h a r t a k u ? ”

Mereka itu menjawab: ”Ya, tahu!”
Usman r.a. berkata lagi: ”Aku meminta kepadamu dengan sumpah ke¬
pada Allah dan Islam. Adakah kamu ketahui, bahwa masjid itu telah sem-
pit dengan isinya. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda:-

(Man yasy-tarii buq-’ata -aali fulaanin fa yazii-duhaa fil-masjidi bi-khairin
minhaa fU-jannati).
Artinya: "Barangsiapa membeli tempat kcluarga si Anu, maka ia menam-
bahkannya dalam masjid dengan kebajikan daripadanya dalam sorga.”
Maka aku beli tempat itu dari perhitungan hartaku sendiri. Maka kamu
pada hari ini melarang aku bershalat padanya dua raka'at?”
Mereka itu menjawab; "Ya!”
Usman r.a. berkata pula; "Aku meminta kepadamu dengan sumpah ke¬
pada Allah dan Islam. Adakah kamu ketahui. bahwa Rasulullah s.a.w.
berada di Tsabir Makkah dan bersama beiiau adalah Abubakar, Umar

dan aku. Maka bergeraklah (gempalah) bukit. sehingga berjatuhan batu-
nya di Icmbah.”
Usman r.a. meneruskan pcrkataannya: ’’Lalu Nabi s.a.w. meninggalkan
tempat itu dengan segera dan bersabda:-

(Uskun tsabiini fa maa- 'alaika illaa nabiy-yun wa shiddiqun wa syahiidaani).
Artinya: "Tenanglah hai Tsabir! Tidak ada di atas kamu sekarang, selain
seorang nabi, seorang shiddiq dan dua orang syahid.”
Mereka itu menjawab: ”Ya!”
Usman r.a. berkata: "Allah Mahabesar. mereka nalk saksi bagiku -demi
Tuhan yang empunya Ka’bah, bahwa aku itu syahid." (1).
Diriwayalkan dari seorang syaikh dari DIabbah, bahwa Usman r.a. ketika
dipukul dan darah mengalir pada janggutnya, lalu mengucapkan: "Tiada
Tuhan yang disembah, selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya

!A

I) Dirawikan At-Tirmidzi dan An-Nasa-i. Dan kaia At-Tirmidzi. hadits hasan (balk).
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aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Ya Allah, ■-
Tuhan! Aku tneminta bantuan Engkau terhadap mereka dan meminta lo-
long pada Engkau atas semua urusanku! Aku bermohon pada Engkau
bahwa aku dapat bersabar alas percobaan yang Engkau timpakan atas diri-
k u ! ”

y a

W A F A T A U R . A .

Al-Ash-bagh Al-Handha-li berkala: ’Tatkala adalah malam yang Ali
mendapat musibah padanya, maka ia didatangi Ibnut-Tayyah ketika terbit
fajar, yang memberitahukannya dcngan waklu shalat Shubuh (dengan ad-
zan). Dan Ali r.a. itu berbaring, yang merasa berai untuk bangun. Lalu
Ibnul-Tayyah kembali kali kedua seperti yang demrkian, Kemudian, ii
kembali iagi kali ketiga. Lalu Ali r.a. bangun berdiri, berjalan, seraya ber-
m a d a h :

r . a .

l a

Ikatkanlah tengah-tengah dadamu bagi mati.
bahwa mati itu akan mcnjumpai kamu!
Janganlah engkau bergundah hati dari mati,
apabila ia datang ke lembahmu!

Tatkala Ali r.a. sampai di pintu kccil, maka Ibnu Muljam meng»irasinya.
Lalu memukulkannya. (1). Lalu Ummu Kal-sum -putcri Ali r.a. -kcluar
dari rumah dan mengatakan: ’’Apakah kiranya bagiku dan shaiat Shubuh?
Suamiku Amirul-mu’minin (Umar r.a.) dibunuh waktu shalat Shubuh.
Ayahkii (Ali r.a.) dibunuh waktu shalat Shubuh."
Dari seorang syaikh dari Ouraisy menerangkan, bahwa Ali r.a. tatkala di-
pukul oleh Ibnu Muljam. maka berkata; "Demi Tuhan yang cmpunya
Ka’bah! Aku memperoleh kemenangan."
Dari Muhammad bin Ali, menerangkan. bahwa tatkala Ali r.a. dipukul,
maka bcliau mcwasiatkan kepada pulera-puteranya. Kemudian, ia lidak
mengatakan apa-apa, selain: LAA ILAAHA ILLAL-LAAH, sampai bc¬
l i a u w a f a i .

Tatkala sakit berai Al-Hasan bin Ali r.a. dari racun. maka datang kepada-
nya Al-Husain (adiknya). Al-Husain berkata: "Untuk apa engkau bergun¬
dah hati? Engkau akan datang kepada Rasiilullah s.a.w. dan kepada Ali
bin Abi Thalib. Dan keduanya itu adalah bapak engkau. Dan kepada Kha-
dijah binti Khuwailid dan Fathimah binti Muhammad. Dan keduanya itu

(I) Menurul penglihalan penulis. waktu berkunjung ke masjid Kufah. tempat AU r.a. ter-
bunuh. pada tahun l%9, bahwa pintu kecil itu. lalah pada dinding mihrab. yang sampai
sekarang masih ada sebagai peninggalan sejarah. (Peny ).
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ibu engkau. Dan kepada Hamzah dan Ja’far. Dan keduanya Ltu paman
engkau.” ^ , ,
Al-Hasan menjawab: ”Aku datang kepada urasan, yang belum pemah
aku datang kepada yang seperti itu.” ^ , . . .
Dari Muhammad bin Al-Hasan r.a. yang mengatakan: “Tatkala telah ber-
henti kaum (lasykar UbaidiUah bin Ziyad) dari Al-Husain r.a. dan mereka
itu yakin telah membunuhnya, lalu Al-Husain bangun berdiri di tengah-
tengah para shahabatnya, berpidato. Maka ia memuji Allah dan memuja-
Nya, kemudian berkata: ’Telah turun dari urusan itu apa yang kamu li-
hat. Bahwa dunia telah berobah dan menantang. Telah membelakang per-
buatan yang baik dari dunia dan berlalu cepat, sehingga tidak tinggal dari-
padanya, selain seperti tertuangnya air ke gelas. Ketahuilah kiranya, bah¬
wa memadailah bagiku hidup seperti tempat gembala yang mendatangkan
bencana. Adakah tidak kamu melihat akan kebenaran, yang tidak dilaksa-
nakan dan kebatilan yang tidak dilarang? Hendaklah orang mu’min itu
ingin menemui Allah Taala. Dan bahwa aku tiada melihat mati itu, selain
bahagia. Dan hidup bersama orang-orang zalim itu adalah dosa.

B A B K E L I M A

Teniang pembicaraan orang-orang yang ihti-dlar (yang
mendekati ajal) dari khcdifah-khalifah, amir-amir dan
orang-orang shalik.

Tatkala Mu'awiah bin Abi Sufyan mendekati wafat, maka ia berkata:
"Dudukkanlah aku. Lalu ia didudukkan. Maka ia bertasbih kepada Allah
Ta'ala dan berdzikir. Kemudian menangis dan berkata: "Engkau ingai
akan Tuhan engkau, hai Mu'awiah sesudah tua dan menurun. Ketahuilah,
adalah ini dan ranting kepemudaan itu hijau yang faerkarat!”
Mu’awiah itu menangis, sehingga keras tangisannya dan berdo a: Hai
Tuhanku! Kasihanilah orang tua yang maksiat ini, yang mempunyai hati
yang kesat! Ya Allah, ya Tuhan! KurangUah keterperosokan, ampunilah
ketergelinciran dan janjikanlah dengan kepenyantunan Engkau kepada
siapa. yang tiada mengharap selain Engkau! Dan tiada mempercayai de¬
ngan seseorang, selain Engkau!"
Diriwayatkan dari scorang syaikh dari Quraisy. bahwa ia masuk bersama

rombongan kepada Mu'awiah pada sakitnya. Lalu mereka itu meli-
hai pada kulitnya pecah-pecah. Maka Mu'awiah memuji Allah dan me-

kemudian, maka adakah dunia
— d e m i A l -

s u a t u

muja-Nya. Kemudian berkata: "Adapun
semua, selain apa yang kita coba dan yang kita lihat. Adapun

-kita telah menerima kembang dunia dengan kesungguhan kita dan
kelazatan kita dengan kehidupan kita. Maka senantiasalah dunia merun-
l a h
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tuhkan yang demikian dari kita, keadaan demi keadaan, lobang demi lo-
bang. Maka jadilah dunia itu menggundahkan kita. memburukkan kiia
dan melekat kepada kita. Cis 6agi dunia dari rumah! Kemudian, cis bagi-
nya dari rumah!"

Diriwayatkan. bahwa ahir pidato yang dipidatokan Mu’awiah. ialah: beliau
mengatakan: "Hai manusia! Bahwa aku ini dari tanaman yang sudah dike-
tarn. Aku telah memerintahkan kamu clan tiada akan diperintahkan kamu
oleh seseorang sesudahku, melainkan orang iui adalah lebih jahat daripuda-
ku, Sebagaimana adanya orang yang sebeliimku itu lebih baik daripadaku,
Hai Yazid! Apabila teiah datang ajalku. maka suruhlah untuk memandi-
kan aku kepada seorang yang berakal. Bahwa orang yang berakal iiu mem-
punyai tcmpat pada Allah. Maka hendaklali dilcmbutkan mandi! Dan
hendaklah dikeraskan (dijaharkan) takbir! Kemudian. pergilah mengambil
sapu-langan ijalam gudang. yang di dalamnya ada kain dari kain-kain Nabi
s.a.w., guntingan dari rambut dan kukii-kukunya (1). Maka Iclakkanlah
gunlingan itu pada hidungku. muluiku. telingaku dan mataku! Dan letak-
kaniah kain itu alas kulitku. tidak atas kafanku! Hai Yazid! Jagalah wasial.
Allah terhadap ibu-bapa! Apabila kamu masukkan aku cialam lempai-baru-
ku dan kamu meletakkan aku dalam lobangku, maka lepaskanlah Mu'awiah
kepada Yang Mahapenga.sih dari segala yang pengasih!"
Muhammad bin Uqbali berkaia; 'Taikala Mu’awiah mendekaii akan me-
ninggai. maka beliau mengatakan: "Hai kiranya aku! Adalah aku ini se-

m e n g u r u s

Tatkala Ahdul-malik bin Marwan mendekai wafal. maka ia memandang
kepada seorang tukang euci. dekat Damsyik yang melipatkan kain deiigan
langannya. Kemudian, ia memukul alat pencuci dengan kain itu. Maka
berkata Abdul-malik: Kiranya aku ini seorang tukang cuci, yang aku ma-
kan dari usaha tanganku. hari demi hari. Dan tiada aku mengums sesuaiu
d a r i u r u s a n d u n i a . "

Maka sampaiiah ucapan itu kepada Abu Hazm. lalu Ahu Hazm berkata:
Segala piijian bagi Allah, yang iclah menjadikan mcreka. apabila

dekati kematian, lalu berangan-angan akan apa. yang kita padanya. Dan
apabila kita mendekaii kepada kematian. maka kita tiada berangan-angan
akan apa, yang mcrcka padanya."
Ditanyakan kepada Abdul-malik bin Marwan dalam sakitnva. yang ia me-

orang laki-laki dari Ouraisy di Dzi Thuwa (2). Dan aku tidak
s e s u a t u d a r i u r u s a n i n i . "

m e n -

(1) Dalam kunjungan saya ke negeri-negeri Ulam. maka kepada saya diperlihalkan kain
dan rambu i Nah i s.a.w. di Mas/id Al-Husain di Kairo (Mesir). Sedang waktu saya ber-
kunjung kc Islambul. di musiomnya terdapai longkai Nabi s.a.w. dan pedang para khu-
lafa’-rasyidin. Mungkin pakaian dan rambut Nabi s.a.w. yang dikalakan Mu'awiah ilu
sekarang yang berada di Kairo.

(2) Dzi Thuwa, nama suaiu lempai di Makkah.
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ninggal dalam-sakit itu; ’’Bagaimana engkau mendapati diri engkau, wahai
Amirul-mu’minin?”  . .
Abdul-malik bin Marwan menjawab: ”Aku dapati dinku, sebagaimana di-
firmankan o!eh Allah Ta’ala;-

(Wa la qad ji’-tumuu-naa furaa-daa ka-maa khalaq-naakum awwala marratin
wa tarak-tum maa khaw-walnaa-kum waraa-a dhuhuu-rikum, wa maa naraa

syufa-’aa-akumul-ladziina la-’amtum anna-hum fii-kum
bainakum wa dlal-la -’ankum maa kuntum

m a - ’ a k u m

syurakaa-u. la qad taqath-tha-’a
taz-’umuuna).
Artinya; "Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami seorang saja
bagaimana Kami menjadikan kamu pada pertama kali. Dan kamu tinggal-
kan apa yang telah Kami berikan kepada kamu di belakang. Dan Kami
tidak menampak bersama kamu penolong-penolongmu, yang kamu kata-

mereka bersekutu dengan Tuhan; sungguh telah putus pertali-
kamu dengan mereka dan telah hilang dari padamu apa yang

, s e -

kan, bahwa
a n a n t a r a

pernah kamu katakan.” S. Al-An-’am, ayat 94.
Dan kemudian, beliau meninggal.
Fathimah bind Abdul-malik bin Marwan
berkata' "Aku mendengar Umar dalam sakitnya, yang ia meninggal dalam
sakit itu, mengatakan; "Ya Allah, ya Tuhan! Ringankanl̂  kepada mere¬
ka akan kematianku, waiau pun se sa’at dari siang hari.
Maka tatkala adalah hari yang ia meninggal padanya, lalu aku keluâ r dari-
padanya Aku duduk pada rumah lain, yang di antaraku dan dia ada pin-

.Dan dia dalam kubbahnya. Lalu aku mendengar ia membaca ayat ini;

isteri Umar bin Abdul-’aziz

t u

A X ' ' - , > ^ - * - 4 ,

. /

'O -

(Tilkad-daarul-aakhiratu naj-’aluhaa lil-ladziina laa yurii-duuna -'uluwwan
fil-ar-dli wa laa fasaadan wal-’aaqi-batu lil-mutta-qiina).
Artinya; "Kampung akhirat itu Kami berikan kepada mereka yang tidak
hendak berbuat sewenang-wenang dan bencana di muka bumi dan kesu-
dahan (yang baik) adalah untuk orang-orang yang memelihara dirinya dan
keiahatan." S. Al-Qashash, ayat 83.
Kemudian, ia tenang, Maka aku tidak mendengar lagi bunyi gerak dan
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perkataannya. Lalu aku berkala kepada pelayannya; "Lihatlah, apakah
d i a i l u t i d u r ? ”

Tackala pelayan itu masuk, lalu ia memekik. Maka aku melompat ke da-
lam. Rupanya ia sudah meninggal. Dan dikatakan latkala beliau akan me-
ninggal: ”Hai Amirul-mu’minin! Berwasiatlah!”
Ia lalu berkata' "Aku peringatkan kamu seperti terlentangnya aku ini. Se-
sungguhnya tidak bolch lidak bagimu daripadanya.’’
Diriwayaikan bahwa tackala telah berat sakil Umar bin Abdul-’aziz, lalu
dipanggil tabib. Talkala Cabib itu memandang kepadanya, maka berkaca;
" A k u m e l i h a l b a h w a b e l i a u i n i s u d a h t e r m i n u m r a c u n . D a n l i d a k a m a n

lagi beliau daripada meninggal. Maka Umar membuka matanya dan ber-
kata: "Engkau tidak pula akan merasa aman dari kematian, kepada orang
yang tidak terminum racun.”
Tabib itu bertanya: ''Adakah engkau rasakan yang demikian, wahai Ami¬
r u l - m u ’ m i n i n ? ”

Umar r.a. menjawab: "Ya, aku telah mengetahui yang demikian ketika
telah masuk dalam perutku.”
Tabib itu berkala pula; "Berobatlah, wahai Amirul-mu’minin! Sesungguh-
nya aku takut akan pergi nyawa engkau.”
Umar r.a. menjawab: "Tuhanku adalah lebih baik, untuk pergi kepada-
Nya. Demi Allah! Jikalau aku tahu, bahwa kesembuhanku pada kuping-
telingaku, niscaya liada akan aku angkatkan tanganku kepada telingaku.
Lalu aku mcmegangnya. Ya Allah, ya Tuhan! Jadikanlah kebajikan bagi
Umar pada menemui Engkau!"
Maka Umar bin Abdul-’aziz tiada menunggu, seiain beberapa hari. Sehing-
ga ia pun meninggal dunia.
Dikatakan, bahwa tatkala Umar bin Abdul-’aziz mendekati wafat, maka ia
menangis. Lalu dilanyakan kepadanya: "Apakah yang menjadikan engkau
menangis, hai Amirul-mu’minin? Bergembiralah! Allah telah menghidup-
kan engkau berlahun-tahun. IA telah' meiahirkan keadiian dengan eng¬
k a u . ’ ’

Umar r.a. lalu menangis, kemudian berkata: "Apakah tidak aku disuruh
berdiri, lalu aku ditanyakan dari urusan makhluk ini? Demi Allah! Jikalau
aku adil pada mereka, niscaya aku takut atas diriku. bahwa ia tidak ber¬
diri dengan-alasannya di hadapan Allah, seiain bahwa Allah mengajarkan-
nya akan alasannya. Maka bagaimana dengan banyaknya apa yang kami
s i a - s i a k a n ? ”

Dan berlinang-linanglah kedua matanya. Maka Umar bin Abdul-’aziz tiada
menunggu, seiain masa yang sedikit. Sehingga ia pun meninggal dunia.
Tatkala telah mendekati waktu mcninggalnya, maka Umar bin Abdul-’aziz
mengatakan: "Dudukkanlah aku!" Lalu mereka mendudukkannya. Maka
Umar bin Abdul-’aziz berkata; "Aku yang engkau jadikan amir, maka
aku teledor. Dan engkau larang aku, maka aku berbuat maksiat." Tiga
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kali beliau mengatakan yang demikian. “Akan tetapi, ”Laa ilaaha illah
laah; Tiada Tuhan yang disembah, selain Allah.”
Kemudian, beliau mengangkatkan kepalanya, lalu menajamkan pandang-
an. Lalu ditanyakan beliau pada yang demikian. Maka beliau menjawab:
"Bahwa aku sesungguhnya melihat wama hijau, yang tidaklah mereka itu
insan dan jin.”
Kemudian, beliau wa£at. Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadanya.
Diceriterakan tentang Harunur-rasyid, bahwa ia memilih kafannya dengan
tangannya sendiri ketika ia akan meninggal. Dan ia memandang kepada
kafannya itu seraya membaca:-

‘ \ H' j

(Maa- agh-naa -'annii maaliyah. Halaka -’annii sul-thaa-ni-yah."
Artinya: "Kekayaanku tiada memberi pertolongan kepadaku! Kekuasaan-
ku telah pergi daripadaku!” S. Al-Haqqah, ayat 28 —29.
Khalifah Al-Ma'mun menghamparkaii abu dan berbaring di atasnya. la
mengatakan: "Wahai Yang Tiada hilang kerajaanNYA! Kasihanilah ke¬
pada orang yang hilang kerajaannya!”
Al-Mu’tashim mengatakan ketika beliau meninggal: ’’Jikalau aku tahu,
bahwa umurku begitu pendek, niscaya aku tiada berbuat.”
Adalah Al-Muntashir bergoncang hatinya ketika akan meninggal. Lalu di-
katakan kepadanya: "Tiada mengapa yang demikian atas engkau, wahai
A m i r u l - m u ’ m i n i n ! ”

la lalu menjawab; ’Tiadalah selain ini. Telah pergi dunia dan datanglah
a k h i r a t . ”

'Amr bin AI-'Ash mengatakan ketika akan meninggal dan ia memandang
kepada peti-peti kepunyaan anak-anaknya: "Siapakah yang akan mengam-
bilnya dengan apa yang di dalamnya. Semoga adalah itu taik unta."
Al-Hajjaj berdo’a ketika akan meninggal: ”Ya Allah, ya Tuhan! Ampuni-
lah aku!” Laki orang banyak mengucapkan: "Bahwa Engkau tiada meng-
ampunkan aku.”
Kalimat tersebut itu mengherankan Umar bin Abdul-’aziz datang dari Al-
Hajjaj dan menggembirakannya. Tatkala diceriterakan yang demikian ke¬
pada Al-Hasan Al-Bashari, lalu beliau bertanya: "Adakah dia mengata-
kannya?”
Lalu dijawab orang: ”Ya!”
Maka Al-Hasan Al-Bashari menjawab: "Mudah-mudahan!” (1).

(1) Al-Hajjaj ini terkenal kejam dan zalim dalam pemerimahan. Sehingga Al-Hasan Al-
Bashari r.a. heran mendengar ia meminia ampun. Dan orang terus menjawab. banwa
Allah tidak akan mengampunkannya. Dia itu amir dari dinasti Omawiyah (Peny.).
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P E N J E L A S A N .
ucapan-ucapan segolongan dari ke-khusus-a/i orang-
orang shalih dari para shahabat, tabi'in dan para ahli
tasawwuf sesudah mereka. kiranya Allah meridlai
ka sekalian.

m e r e -

Talkala Ma'adz r.a. mendekati wafaJ, ia berdo’a;e . . ” Y a A l l a h , y a T u h a n !
Sesungguhnya aku takut kepada Engkau. Dan aku pada hari ini. mensha-

Allah, ya Tuhan! Bahwa Engkau mengeiahui, bahwa ti-
daklah aku mencmtai dunia dan lama kekekalan di dunia, karena mengalir-
nya sungai-sungai. Dan tidak karena ditanamkan pohon-pohonan. Akan
letapi, karena kehausan tengah hari yang kemarau, penanggungan sa’at-
sa at yang tertentu dan berdesak-desakan ulkma dengan penunggana-pe-
nunggang binatang kcnderaan ketika bertalunya ingatan.”
Tatkala bcrsangatan kesengsaraan mati bagi Ma’adz dan ia merasa keseng-
saraan inati itu, yang ttdak dirasakan oleh seseorang, maka tatkala ia sem-
buh dan suatu kesengsaraan,
berkala:

. . niscaya la membuka malanya, Kcmudian
Hai Tuhan! Tiadalah dicekik aku oleh cekikan Engkau. Maka

demi kcagungan Engkau, bahwa Engkau mengetahui, bahwa hatiku
cmtai Engkau.”

Tatkala Salman r.a. mendekati wafat, maka ia menangis, Lalu ditanyakan
kepadanya; ’’Apakah yang membawa engkau kepada menangis?"
Salman r.a, menjawab; "Aku liada menangis karena gundah kepada dunia.
Akan tetapi, telah dijanjikan kepada kami oleh Rasutullah s.a.w. bahwa
adalah barang yang memadai dari kehidupan bagi seseorang kita dari du¬
nia itu seperti perbekalan orang yang berkenderaan."
Maka tatkala Salman r.a. telah meninggal, lalu diperhatikan pada semua
yang ditinggalkannya. Maka nilainya adalah di sekitar sepuluh dirham,
latkala Bilal mendekati wafat, maka isterinya berkata; "Alangkah sedih-

Bilal ra. lalu menjawab; "Alangkah suka-citanya! Besok kami akan ber-
temu dengan segala yang dicintai, Muhammad dan partainya,"
Dikalakan, bahwa Abudullah bin Al-Mubarak membuka
akan meninggal dan tertawa, seraya membaca ayat;-

m e n -

matanya ketika

(Li-mits-li haa-dzaa fal-ya’-malil-'aa-miluuna).
Artinya; "Untuk -mencapai keberuntungan -yang seperti ini, orang-
orang yang beramal itu hendaklah beramal terus!” (S. Ash-Shaffat. ayat

Tatkala Ibrahim An-Nakha’i mendekati wafat, maka ia menangis. Lalu di-
tafiyakan kepadanya: "Apakah yang menyebabka
ngis?”

maka engkau mena-
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Ibrahim An-Nakha’i menjawab: ”Aku menunggu daripada Allah akan
utusaD- yang menyampaikan kepadaku berita gembira, dengan sorga atau
n e r a k a . ”

Tatkala Ibnul-Munkadir mendekati ajal, maka ia menangis, Lalu ditanya-
kan kepadanya; ’’Apakah yang membawa engkau kepada menangis?”
Ibnul-Munkadir menjawab: ’’Demi Allah! Tidaklah aku menangis karena
dosa yang aku ketahui, bahwa aku telah mengerjakannya. Akan tetapi,
aku takut bahwa aku telah mengerjakan sesuatu, yang aku sangka kecil,
pada hal pada sisi Allah itu besar.”
Tatkala ’Amir bin Abdul-qis mendekati ajal, maka ia menangis. Lalu di-
tanyakan kepadanya: "Apakah yang menyebabkan engkau menangis?”
'Amir bin Abdul-qis menjawab: ’Tidaklah aku menangis karena kegun-
dahan dari mati dan tidak karena kerakusan kepada dunia. Akan tetapi,
aku menangis atas apa yang luput bagiku dari kehausan tengah hari yang
kemarau dan dari bangun malam untuk shalat di musim dingin.”
Tatkala Fudlail mendekati ajal, maka ia pingsan. Kemudian, ia membuka
kedua matanya dan mengatakan: ’’Alan̂ ah jauhnya perjalanan! Alang-
kah sedikitnya perbekalan!”
Tatkala Ibnul-Mubarak mendekati wafet, lalu ia mengatakan kepada Nasar
bekas budaknya: ’’Letakkanlah kepalaku atas tanah!” Maka Nasar itu me¬
nangis. Lalu Ibnul-Mubarak bertanya: ’’Apakah yang menyebabkan ma¬
ka engkau menangis?”
Nasar menjawab: ”Aku teringat kepada kenikmatan yang engkau berada
di dalamnya. Dan engkau itu sekarang akan meninggal sebagai orang mis-
kin yang merantau.”
Ibnul-Mubarak berkata; ’’Diara! Bahwa aku telah bermohon pada AUah
Ta’ala, kiranya IA menghidupkan aku dengan kehidupan orang-orang
kaya. Dan IA mematikan aku dengan kematian orang-orang miskin.”
Kemudian Ibnul-Mubarak mengatakan kepada Nasar: ’Talkinkanlah (ajari-
lah) aku kalimat: Laa ilaaha Ulal-laah. Dan jangan engkau ulangi lagi ke¬
padaku, selama aku tidak berkata-kata dengan perkataan yang lain!”
’Atha’ bin Yassar berkata: ’’Iblis itu menampakkan diri kepada seseorang
ketika akan mati. Lalu Iblis itu mengatakan kepada orang tersebut: ’’Eng¬
kau lepas.”
Orang itu lalu menjawab: ”Aku tiada merasa aman dari engkau kemudi¬
a n . ”

Sebahagian mereka menangis ketika akan mati. Lalu ditanyakan kepada¬
nya: ’’Apakah yang menyebabkab maka engkau menangis?”
Orang itu menjawab; ’’Ada ayat dalam Kitab Allah Ta’ala, yaitu firman-
N Y A ’ A z z a w a J a l l a : -
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(Inna-maa yataqab-balul-laahu minal-mutta-qiina).
Artinya: ’’Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertaqwa.” S. Al-
Maidah, ayat 27.
Al-Hasan Al-Bashari masuk ke tempat seorang laki-laki yang suka berder-
ma, lalu beiiau mengatakan: ’’Bahwa orang ini, permulaannya sungguh
patut memelihara penghabisannya. Dan orang ini, penghabisannya sung¬
guh patut bahwa berlaku zuhud pada permulaannya.”
Al-Jariri berkata; ”Aku berada di sisi Al-Junaid ketika ia dalam keadaan

naz-’a (kesulitan mati). Dan waktu itu adalah hari Jum’at dan hari Nairuz
(hari penama dari Tahun Parsi). Dan ia membaca Al-Qur-an. Lalu di-
khatam-kannya. Maka aku bertanya kepadanya: "Dalam keadaan ini hai
Abu l -Qas im?”

Beiiau menjawab: "Siapakah yang lebih utama dengan yang demikian itu
daripada aku? Dan dia itu melipatkan halaman bacaanku.”
Ruwaim Al-Bagh-dadi berkata: ’Telah mendekati meninggalnya Abi Sa’id
Al-Kharraz dan beiiau itu bermadah:-

Rindunya hati orang yang berma’rifah,
kepada mengingati Tuhan.
Dan sebutan mereka waktu berraunajah,
adalah untuk kerahasiaan

Diperedarkan piala-piala,
bagi takdir Tuhan kepada mereka.
Maka bcrpalinglah dari dunia,
sepcrti berpalingnya orang yang bersyukur!

Cita-cita mereka itu berkeliling,
di tempat kediaroan tentara.
Di situ orang-orang yang mencintai Allah,
seperti bintang-bintang yang bersinar cahaya.

Tubuh mereka itu di bumi,
te'rbunuh discbabkan kccintaannya.
Arwah mereka di tempat terdinding yang sepi,
menempuh kc arah yang tinggi dengan segera.

Mereka tidak turun dalam bcrjalan,
seiain dengan kedckatan Kckasihnya.
Mereka tidak mendaki dari sentuhan,

baik kesusahan dan melaratnya.

Dikatakan kepada Al-Junaid. bahwa Abu Sa'id Al-Kharraz adalah banyak
merasa kegembiraan ketika meninggai. Maka Al-Junaid menjawab: ”Ti-
daklah mengherankan, bahwa terbanglah ruhnya karena kerinduan men-
jumpai Tuhan.”
Ditanyakan kepada Dzin-Nun ketika akan meninggai: ”Apa yang engkau
inginkan?”

9 3 3



Dzin-Nun menjawab: ’’Bahwa aku mengenalNya sekejap sebelum kemati-
a n k u . ”

Dikatakan kepada sebahagian mereka dan diajtu sedang naz’a: "Katakan-
l a h : A l l a h ! ”

Maka orang itu menjawab: ’’Hingga kapankah kamu mengatakan; Allahl
Dan aku ini terbakar dengan Nur Allah.”
Sebahagian mereka mengatakan: ”Aku berada pada Mirasyad Ad-Dainuri.
Lalu datang seorang fakir dan mengucapkan; "Assalamu’alaikum! Adakah
di sini tempat yang bersih, yang mungkin manusia untuk meninggal pada-
nya?”
Kata yang punya riwayat: ”Lalu mereka menunjukkan kepadanya suatu
tempat. Dan di sana ada mata-air. Lalu fakir itu membaharukan wudlu’
dan ruku’ -masya-allah. Dan lalu ke tempat tersebut dan meluniskan ke-
dua kakinya. Dan ia meninggal dunia 
Adalah Abul- Abbas Ad-Dainuri berkata-kata pada majelisnya. Lalu se¬
orang wanita menjerit, karena perasaan kegembiraan. Lalu Abul-Abbas
Ad-Dainuri berkata kepada wanita tersebut: "Matilah!”
Wanita itu lahj bangun berdiri. Tatkala ia telah sampai di pintu rumah,
lalu ia berpaling kepada Abul-Abbas, seraya berkata: ”Aku telah mati!”
Dan ia jatuh dalam keadaan telah meninggal.
Diceriterakan dari Fathimah -saudara perempuan Abi Ali Ar-Rauzabari,
yang mengatakan: ’’Tatkala telah dekat ajal Abi Ali Ar-Rauzabari dan
adalah kepalanya dalam pangkuanku. Lalu ia membuka kedua matanya,
seraya berkata: ”Ini adalah pintu langit yang sudah terbuka. Ini sorga yang
sudah dihiasi. Dan ini yang mengatakan, yang berkata: ”Hai Abi Ali! Te¬
lah kami sampaikan kepada engkau, tingkat yang tertinggi, walau pun
engkau tiada menghendakinya.”
Kemudian, lalu ia berpantun:-

Hak Engkau.
Aku tidak memandang kepada selain Engkau.
Dengan mata kasih sayang,
sehingga aku melihat Engkau.

Aku melihat engkau yang mengazabkan aku,
dengan lesunya perhatian.
Dan dengan pipi yang merah,
dari malunya kepada-MU.

Dikatakan kepada Al-Junaid: ’’Katakanlah: laa ilaaha illal-laah!”
Al'Junaid lalu menjawab: ”Aku tidak lupa kepadaNYA, maka aku me-
nyebutkanNYA.”
Ja’far bin Nashir bertanya kepada Bakran Ad-Dainuri -pelayan Asy-Syib-
li: "Apakah yang engkau lihat dari Asy-Syibli?”
Bakran Ad-Dainuri menjawab; Asy-Syibli mengatakan; ’’Padaku ada se
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dirham harta zaUm. Lalu aku bersedekah kepada yang empunya dirham
itu, dengan ribuan dirham. Tidaklah pada hatiku kesibukan yang lebih be-
s a r d a r i i t u . ”

Keihudian A.sy-Syibli berkata: "Wudlu'kanlah aku untuk shalat!”
Lalu aku laksanakan. Maka aku lupa menyelang-nyeJangi janggulnya. Dan
beliau tidak dapat berbicara lagi. Maka dipegangnya tanganku dan dima-
sukkaonya dalam janggutnya. Kemudian, beliau meninggal
Ja’far menangis, seraya berkata: "Apa yang kamu katakan teniang orang,
yang (idak luput pada akhir usianya, suatu adab pun dari adab-adab sya-
r i ’ a t ? ”

Ditanyakan kepada Basyar bin Al-Harits, tatkala beliau akan wafat dan
ada yang demikian itu menyukarkan kepada beliau: ”Seakan-akan engkau
mencintai hidup?”
Basyar bin Al-Harits menjawab: ’’Datang kepada Allah itu lebih sangat
c i n t a . ”

Ditanyakan kepada Shalih bin Mismar: ’’Tidakkah engkau meninggatkan
pesan (wasiat) kepada anak engkau dan keluarga engkau?”
Shalih menjawab: "Sesungguhnya aku malu kepada Allah, bahwa aku me-
ninggalkan wasiat bagi mereka, kepada seiain Allah.”
Tatkala Abu Sulaiman Ad-Darani mendekati wafat, maka daiang kepada-
nya para shahabatnya, seraya mengatakan: "Bergembiralah! Sesungguh¬
nya engkau akan daiang kepada Tuhan, Yang Mahapengampun, lagi Ma-

-hapengasih.”
Abu Sulaiman Ad-Darani menjawab kepada mereka: -'Apakah tidak ka¬
mu mengatakan: "Jagalah dirimu! Sesungguhnya engkau akan daiang ke¬
pada Tuhan, yang akan memperhitungkan amal engkau dengan yang
kecil-kecilnya dan akan menyiksakan engkau dengan yang sebesar-besar-
nya.”
Tatkala Abubakar Al-Wasithi mendekati wafat, lalu dikatakan kepadanya:
" B e r i l a h k a m i w a s i a t ! ”

Abubakar Al-Wasithi menjawab: "Peliharalah akan kehendak kebenaran
padamu!”
Sebahagian mereka mendekati meninggal, lalu isterinya menangis. Maka
ia bertanya kepada isterinya: ’’Apakah yang menyebabkan engkau maka
menangis?”
Isterinya itu menjawab: ’’Kepada engkau maka aku menangis.”
Suaminya itu menjawab: "Jikalau engkau akan menangis juga, maka me-
nangislah kepada diri engkau sendiri.”
Maka wanita itu telah menangis untuk hari tersebut empatpuluh tahun.
Al-Junaid berkata: ”Aku masuk ke tempat Sirri As-Suqthi. Aku mengun-
junginya pada sakit kematiannya. Lalu aku bertanya: ’’Bagaimana engkau
mendapati diri engkau?”
Sirri As-Suqthi lalu bermadah:-

L a l u

s e -
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Bagaimana aku mengadu,
kepada Tabibku, apa yang pad^u?
Dan yang menimp̂ an aku,
adalah dari Tabibku.

Maka aku mengambil kipas, untuk mengipaskannya. Maka beliau berkata:
’’Bagaimana diperoieb angin kipas, oleh orang yang rongga badannya ter-
b a k a r ? "

Kemudian, beliau bermadah:

H a t i i t u t e r b a k a r

dan air mata itu mendahutuinya.
Kesusahan itu berkumpul
dan kesabaran itu bercerai-berai.

Bagaimana ketetapan,
kepada orang yang tiada ketetapan baginya?
Dari yang dianiayakan,
oleh nafsu, rindu dan kacaunya.

Hai Tuhan, kalau ada sesuatu,

yang padanya kelapangan bagiku!
Maka curahkan nikmat kepadaku,
apa yang ada bagi sisa hidupku!

Diceriterakan, bahwa suatu golongan dari para shahabat Asy-Syibli, ma-
suk ke tempatnya dan dia dalam sakit yang membawa kepada kematian.
Mereka lalu mengatakan kepadanya: ’’Bacakanlah: Laa ilaaha illal-laah!"
Asy-Syibli lalu bermadah;

Bahwa rumah, yang engkau penghuninya,
tidaklah memerlukan kepada pelita.
Wajahmu yang dicita-citakan itu alasan kita,
pada hari yang dengan alasan-alasan datanglah manusia.
Allah t idak memberikan,

bagiku kelapangan.
Pada hari aku serukan,

dari engkau dengan kelapangan.

Diceriterakan, bahwa Abul-Abbas bin ’Atha’ masuk ke tempat Al-Junaid,
pada waktu naz’anya. Lalu ia memberi salam kepada Al-Junaid, maka ti¬
dak dijawabnya. Kemudian, sesudah se sa’at, barulah ia menjawab, seraya
berkata; ’’Ma’afkanlah aku! Bahwa aku tadi berada dalam wiridku." Ke¬

mudian, ia memalingkan wajahnya ke kiblat dan bertakbir. Dan mening-
gal dunia 
Ditanyakan kepada Al-Khattani, tatkala beliau akan meninggal: "Apakah
yang ada dari amal engkau?”
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Beliaii lalu menjawab: "Jikalau lidak dekailah ajaiku, niscaya tidak aku
kabarkan kepadamu. Aku bcrdiri atas pintu hatiku empatpuluh tahun.
Maka sctiap kali berlalu padanya selain Allah, niscaya aku dindingkan dia
daripadanya."
Dicerrterakan tlari Al-Mu‘tamir, yang mengatakan: "Adalah aku dalam
rombonganorangyang daiang kepada AI-Hakam bin Abdul-malik, keiika
datang kepadanya kebenaran ikematian). Aku lalu berdo’a: ”Ya Allah, ya
Tuhan! Mudahkanlah kepadanya sakraiul-maui'. Sesungguhnya dia telah
adadanada.” Lalu aku sebutkan kebaikan-kebaikannya. Lalu ia sadar.
Maka ia berranya: "Siapa yang berbicara tadi?”
Aku lalu menjawab: ”Aku!”

la maka berkata: "Bahwa Malakul-maut a.s. mengatakan kepadaku: ”Bah-
wa aku dcngan setiap orang yang pemurah, lagi berkawan.”
Kemudian. ia padani (wafat).
larkala Yusuf bin Asbath mendekali wafat, ia disaksikan oleh Hudzaifah.
Lalti Hudzaifah mendapatinya dalam keadaan kurang sabar. Maka ia ber-
lanya: "Hai Abu Muhammad! Sekarang ini waktu kurang sabar dan gun-
d a h ? ”

Yusuf bin Asbath menjawab: ”Hai Abu Abdillah! Bagaimana aku tidak
kurang sabar dan tidak gundah? Aku sesungguhnya tidak mengetahui,
bahwa aku membenarkan Allah pada sesuatu dari amaiku.”
Hudzaifah lalu menjawab: ’’Alangkah mengherankan bag! orang shalih ini!
la bersumpah ketika ia akan meninggal, bahwa ia tidak mengetahui, bah¬
wa ia membenarkan Allah pada sesuatu dari amalnya.”
Dari Al-Mughazili, yang mengatakan: ”Aku niasuk ke icmpat syaikhku
(guruku) dari para shahabat kaum shufi ini dan ia sedang sakit. la seraya
mengatakan: "Mungkin bagi engkau bahwa engkau berbuat apa yang eng-
kau kehendaki. Maka kasihanilah aku!”

Sebahagian para guru masuk ke tempat Mimsyad Ad-Dainuri pada waktu
beliaii akan wafat. Lalu guru itu mengatakan kepada Mimsyad Ad-Dainuri:
“Kiranya Allah berbuat dan menciptakan!” —sebagai do’a.
Mimsyad Ad-Dainuri lalu tertawa dan mengatakan: "Semenjak tigapuluh
lahun, didatangkan kepadaku sorga dengan apa yang ada di dalamnya.
Maka tidak aku pinjamkan mataku kepadanya.”
Dikatakan kepada Ruwaim AI-Baghdadi, ketika beliau akan meninggal:
"Ucapkanlah: Laa ilaaha illal-laahr
Ruwaim AI-Baghdadi menjawab: ’Tiada yang lebih baik, yang lain dari¬
padanya.”
Tatkala Ats-Tsauri akan wafat, maka dikatakan kepadanya: "Bacalah: Laa
i l a a h a i l l a l - l a a h . ' ’

Lalu ia menjawab; ’’Apakah tidak di sana itu urusan?"
Al-Mazani masuk ke tempat Asy-Syafi’i r.a. dalam sakitnya, yang ia wafat
pada sakit itu. Al-Mazani lalu bertanya kepada Asy-Syafi’i: "Bagaimana
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keadaan engkau, hai Abu Abdillah?
Asy-Syafi’i r.a. menjawab: ”Aku akan berangkat dari dunia, akan berpisah
dengan saudata-saudara, akan bertemu dengan keburukan amatku. uknn
meminum gelas kematian dan akan datang kepada AUah Ta'aUi. Aku ti-
dak taliu, adakah rohku menjadi ke sorga, maka aku akan merasa enak
padanya. Atau ke neraka, maka aku akan menghiburkannya."
Kemudian, Asy-Syafi’i r.a. bermadah:-

Ta t k a l a t e l a h k e s a t l a h h a t i k u

dan telah sempitlah mazhabku.
Maka aku jadikan harapanku,
terserah kepada kema’afanMU.

Te l a h m e m b e s a r l a h d o s a k u .

Maka tatkala aku membandingkannya,
dengan kema’afan Engkau Tuhanku,
niscaya kema'afan Engkau yang terbesar daripadanya.

Senantiasalah Engkau mempunyai kema'afan,
dari dosa, yang senantiasa Engkau limpahkan.
Dan Engkau ma’afkan,
k a r e n a k e n i k m a t a n M U d a n k e m u r a h a n .

Jikalau tidaklah Engkau,
maka tidaklah keliru 'abid dengan Iblis.

Bagaimanakah Adam pilihan Engkau,
d i a t e l a h d i k e l i r u k a n o l e h I b l i s ?

Tatkala Ahmad bin Khadlrawaih mendekati wafat, maka beliau ditanya-
kan dari suatu persoalan. Lalu kedua matanya bercucuran air mata, seraya
berkata: ”Hai anakku! Pintu yang telah aku mengetuknya scmenjak sem-
bilanpululi lima tahun, itulah pintu yang dibukakan pada saat ini bagiku.
Aku tidak tahu, adakah dibukakan dengan kebahagiaan atau dengan ke-
sengsaraan? Maka bilakah bagiku waktu jawaban?”
Maka inilah ucapan-ucapan mereka itu! Hanya perkataan-pcrkataan itu
berlainan, menurut berlainannya hal-keadaan mereka. Maka mengeraslah
ketakutan atas sebahagian mereka, harapan atas sebahagian mereka, rindu
dan cinta atas sebahagian mereka. Maka masing-masing mereka berbicara
menurut hal-keadaannya. Dan semua itu benar, dengan dikaitkan kepada
h a l - k e a d a a n m e r e k a .
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B A B K E E N A M :

Tenlang ucapan orang-orang arifin, ntcngenai jiiiuiztili.
kuburan dan hukum ziarah kubur.

Ketahuilah kiranya, bahwa janazah itu menjadi ibarat bagi orang yang ber-
mata hati. Padanya pemberi-tahuan dan peringatan bagi orang-orang yang
lalai. Tidak menambahkan bagi mereka dengan menyaksikan janazah itu.
selain kekesaean hati. Karena mereka menyangka, bahwa mereka hanya
memandang kepada janazah orang lain saja. Dan mereka tidak mcngira.
bahwa -sudah pasti -mereka akan dibawa dalam peti janazah. Alau
mereka mengira yang demikian, akan letapi, mereka tidak menaksirkan
yang demikian pada waktu dekat. Dan tidak memikirkan, bahwa orang-
orang yang dibawa dalam peti janazah itu, begitulah adanya mereka me-
nyangkakannya. Maka batallah perkiraan mereka. Dan lenyaplah zaman
m e r e k a d a l a m w a k t u d e k a t .

Maka tidaklah seorang hamba memandang kepada janazah, selain hendak-
lah mengumpamakan dirinya yang dibawa dalam janazah itu. Sesungguh-
nya ia akan dibawa dalam janazah dalam waktu dekat. Dan seakan-akan
sudah sungguh-sungguh. Mungkin besok atau sesudah besok.
Diriwayalkan dari Abu Hurairah, bahwa ia apabila melihat janazah, nis-
caya mengatakan: "Laiulah. bahwa kami akan menyusul!”
Adalah Makhul Ad-Dimasyqi, apabila melihat janazah, niscaya berkata:
"Pergilah. sesungguhnya kami pun akan pergi!” Adalah pengajaran yang

sangat bcrkesan, kelalaian yang segera hilang. Hilanglah yang pertama.
Dan yang akhir itu liada berakal."
U.said bin Hudlair berkata; 'Tiadalah aku menyaksikan janazah. lalu diri-
ku membisikkan kepadaku dengan sesuatu, .selain dari apa yang sedang di-
perbuat dan apa yang akan jadi.”
Tatkala saudara Malik bin Dinar meninggal, lalu Malik keluar dalam rom-
bongan pembawa janazah, dengan menangis dan berkata; "Demi Allah!
Tidak tetaplah mataku, sebelum aku tahu; kepada apa jadinya aku ini.
Dan aku tidak tahu. selama aku masih hidup."
Al-A'masy berkata; "Kami menyaksikan janazah-janazah. Maka kami ti-
dak mengetahui siapakah yang kami berta’ziah. karena kesedihan semua."
Tsabit Al-Bannani berkata; "Kami menyaksikan janazah-janazah. Maka
kami tidak melihat, selain orang yang menutup muka, yang menangis."
Maka demikianlah adanya ketakutan mereka kepada mati. Dan sekarang.
kita tidak melihat goiongan yang menghadiri janazah, selain kebanyakan
mereka itu tertawa dan main-main. Mereka tidak membicarakan. selain

tentang pusaka dan yang ditinggalkan oleh yang meninggal kepada pewaris-
pewarisnya. leman-teman dan kaum keluarganya tidak memikirkan, se¬
lain tenlang upaya, yang dengan upaya itu, ia akan memperoleh sebahagi-
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an yang ditinggalkannya. Dan tiada seorang pun dari mcreka yang memi-
kirkan, selain apa yang dikehendaki oleh Allah leniang janazah dirinya
dan tentang halnya apabila dibawa orang nanti dalam janazah itu.
Tiada sebab bagi kelalaian ini, selain oleh kekesatan hati, dengan banyak-
nya perbuatan maksiat dan dosa. Sehingga kita lupa kepada Allah Ta'ala,
hari akhirat dan huru-hara yang ada di hadapan kita. Lalujadilah kita ini
bermain-main, lalai dan sibuk dengan yang lidak penting bagi kita. Maka
kita bermohon kepada Allah Ta’ala akan terbangun dari kelalaian ini. Se-
sungguhnya sebaik-baik hal-keadaan orang yang menghadiri janazah, iaiah:
tangisan mereka kepada mail. Dan jikalau mereka menggunakan akal-pi-
kiran, niscaya mereka tangisi kepada diri mereka sendiri. Tidak kepada
mail yang ada di hadapannya.
Ibrahim Az-Zayyat melihat kepada orang banyak yang memohonkan rah-
mat kepada mail. Lalu beliau berkata: ’’Jikalau kamu memohonkan rah-
mat kepada dirimu sendiri, sesungguhnya adalah lebih baik bagi kamu.
Sesungguhnya ia akan lepas dari tiga macam hura-hara: wajah Malakul-
maut dan sudah dilihatnya, kepahitan mati dan sudah dirasakannya dan
ketakutan kepada su-ul-khatimah dan sudah ia merasa aman daripada-
nya."
Abu Amr Al-'Alla’ berkata: "Aku duduk pada tempat Jarir dan ia sedang
meng-imla’-kan kepada penulisnya sekuntum syair. Maka terlihatlah jana¬
zah. lalu ia berhenti dari pada meng-imla’-kan itu, seraya berkala: ”Aku
menjadi tua -demi Allah -oleh karena milihat janazah-janazah ini.”
L a l u i a b e r m a d a h :

Dikejutkan kami.
oleh janazah-janazah yang mcnghadapi.
Dan kami melalai-lalaikan hati,

ketika janazah itu pergi membelakangi.

Seperti terkejutnya serombongan domba,
karena serangan serigala.
Maka talkala telah menghilangtah serigala,
Lalu domba itu kembali bergembira.

Di antara adab menghadiri janazah, iaiah bertafakkur, memperingatkan
diri, bersedia dan berjalan di depannya, dengan keadaan merendahkan diri,
sebagaimana telah kami menyebutkan adab dan sunatnya pada llmu Fiqh
d a h u l u .

Di antara adab menghadiri janazah, iaiah baik sangka dengan orang yang
meninggal, walau pun ia orang fasik. Dan jahat sangka dengan diri sendiri,
walau pun zahiriahnya baik. Bahwa kesudahan (al-khatimah) itu sangat
berbahaya, yang kita tidak mengelahui akan hakikatnya. Dan karena itu-
lah, diriwayatkan dari Umar bin Dzar, bahwa telah meninggal seorang da¬
ri tetangganya. Dan tetangga itu sangat boros kepada dirinya sendiri. Lalu
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kebanyakan orang lidak menghadiri janazahnya. Maka Umar bin Dzar tadi
menghadirinya dan mengerjakan shalat kepadanya.
Tatkala diturunkan ke dalam kuburnya, maka Umar bin Dzar berdiri di
atas kuburannya dan mengatakan: ’’Kiranya Allah menurunkan rahmat
kepada cngkau, hai Ayah si Anu! Telah engkau sertakan umur engkau de-
ngan tauhid dan engkau debukan wajah engkau dengan sujud. Walau pun
mcreka im mengatakan: berdosa dan mempunyai banyak kesalahan. Maka
siapakah dari kita, yang tidak berdosa dan tidak mempunyai kesalahan?”
Diceriterakan, bahwa seorang laki-laki dari orang-orang yang lerjerumus
dalam perbuatan merusak, meninggal dunia pada sebahagian sudul kota
Basrah (Irak). Maka isterinya tidak mendapati orang yang akan menolong-
nya pada membawa janazahnya. Karena tiada seorang pun dari tetangga-
nya yang mengctahui dengan wanita itu, karena banyaknya perbuatan fa-
sik suaminya.
Maka isterinya itu mengongkosi orang-orang yang membawa janazah. Dan
dibawanya ke tempat disembahyangkan. Maka tiada seorang pun yang
menyembahyangkannya. Lain dibawakan ke padang-sahara iintuk dikubur-
k a n .

Maka adalah di atas bukit yang berdekatan dengan tempat itu, seorang
zahid yang tcrmasuk golongan orang-orang zahid yang lerbesar. Maka di-
lihat oleh isteri yang meninggal itu, seperti orang yang menunggu janazah.
Kemudian, orang zahid tadi, bermaksud bershalat janazah. Maka tersiar-
lah berita dalam kampung itu, bahwa seorang zahid turun uniuk bershalat
janazah kepada si Anu. Lalu kcluarlah penduduk kampung. Maka orang
zahid itu bershalat dan penduduk kampungpun bershalat kepada yang me¬
ninggal itu. Dan manusia banyak merasa heran dari shalatnya orang zahid
tadi kepada yang meninggal icrsebut. Orang zahid itu lalu mengatakan;
"Dikatakan kepadaku dalam tidur: ’’Pergilah ke tempat Anu. Engkau
akan melihat padanya janazah, yang tiada seorang pun bersama janazah
itu, selain seorang wanita. Maka bershalatlah kepadanya! Sesungguhnya ia
diampunkan."
Maka bertambahlah herannya manusia. Lalu orang zahid tersebut mcmang-
gil isteri yang meninggal. Dan ditanyakannya lentang keadaan yang me¬
ninggal. Dan bagaimana perjalanan hidupnya.
Isterinya itu menjawab, sebagaimana yang telah diketahui orang. Adalah
sepanjang harinya di warung khamar, yang sibuk dengan meminum kha-
mar. Lalu orang zahid itu berkata kepada isteri yang meninggal; "Lihat-
lah, adakah engkau ketahui daripadanya, akan sesuatu dari amal kebajik-
a n ? ”

Wanita itu menjawab: ’’Ada, yaitu: liga perkara. Adalah se tiap hart ia sa-
dar dari mabuknya waktu Shubuh. Lalu ia menggantikan pakaiannya dan
berwudlu’. Lalu mengerjakan shalat Shubuh dalam berjama'ah. Kemudi¬
an, ia kembali ke warung khamar dan mengerjakan perbuatan fasik.
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Kedua: bahwa adalah setalu rumahnya tiada kosong dari seorang atau dua
orang anak yatim. Dan adalah ihsannya kepada anak-anak yatim itu lebih
banyak daripada ihsannya kepada anak-anaknya. Dan ia sangat
untuk anak-anak yatim itu.
Dan keriga, bahwa adalah ia sadar pada waktu sedang mabuknya itu dalam
gclap malam. Lalu ia menangis dan niengatakan: "Ya Tuhan! Sudut mana-
kah dari sudut-sudut neraka Jahannam, yang Engkau kehcndaki mengisi-
kan sudut itu dengan maniisia yang keji ini?" Ya'ni: dirinya.
Orang zahid itu lalu pergi dan tcrangkatlah kemusykilan dari urusan orang
yang mcninggal itu.
Dari Shilah bin Usyaim dan telah dikuburkan saudaianya. maka ia berma-
dah kepada kuburan saudaranya itu:-

Jikalau engkau lepas daripadanya.
niscaya engkau lepas dari per.soaian besar.
Jikalau engkau lidak lepas daripadanya,
maka aku lidak inenyangka engkau akan lepas.

m e n c a r i

ha! kiilniriiit <Uiii pcrkaUHiu 'iieii'kn k u b u r a n .

Adl-Dlahhak berkaia: "Seorang laki-laki bciiiinya: "llai Kasulull.ili' Siapa-
kah manusia yang lebih /uluidnya.”'
Nabi s.a.w. menjawab:-

F E N J E L A S A N :

y

laraka l.idl lii /!lituiiid-tliin-ya vva(Man lam yansal-qabra wal-bilaa wa
aatsa-ra niaa yab-i]aa -‘aiaa maa yal-iiaa
ayyau-niihi wa -adda iuil''atui min !ahlil-iiabaun ■
Arlinya: "Orang yang tidak niclupakan kubur dan baiaiig laina yane
sak. Ia meninggalkan kcuianuian perhiasan dunia dan menguiam.ikan
yang kekal daripada yang lana. Tidak menghitungkan bestjk dari harinya.
Dan menghitungkan dirinya dari isi kuburan." (1).
Dilanyakan kepada Ali r.a.; "Bagaimana keadaan engkau, berietangga
dengan kuburan?”
Ali r.a, menjawab: "Aku mendupati mereka tetaiigga yang baik. Aku
mendapati mereka tetangga kebenaran. Mereka meneegah lidah dan meng-

wa lam ya-’uild.i ; ' t i . .dan m i n

H i ¬

ll) Dirawikan Al-Baihaqi dan Adl-Dlahhak, hadils mursal
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ingati akhirat."
Rasulullah s.a.w. bersabda:*

(Maa ra-aitu mandha-ran illaa wal-qabru af-dha’u minhu).
Artinya: ’Tiada aku melihat suatu pemandangan, melainkan kuburan iiu
yang icbih tidak baik daripadanya." (1).
Umar bin Al-Khattab r.a. berkata; ’’Kami kduar bersama Rasulullah s.a.w.
ke kuburan-kuburan. Lain Nabi s.a.w. duduk di samping sebuah kuburan
dan aku adalah yang terdekat dari rombongan, kepada Nabi s.a.w. Nabi
s.a.w. lalu mcnangis, aku menangis dan orang banyak menangis. Nabi
s.a.w. lalu bertanya; "Apakah yang membawa engkau kepada menangis?”
Kami menjawab; "Kami menangis karena engkau menangis."
Nabi s.a.w. lalu bersabda:-

A

(Haa-dzaa qabru -ummii -Aaminata binii Wahhinis-ta'-dzan-tu rabbii fii zi-
yaa-raiihaa fa-adzi-na Hi fas-ta'-dzan-tuhu-an as-tagh-fira tahaa fa-a-baa
'alay-ya fa-adraka-nii maa yud-rikul-waladu minar-riqqati).
Artinya: "Ini kuburan ibuku Aminah binti Waliab. Aku minia izin pada
Tuhanku menziarahinya. Maka diizinkan bagiku. Lalu aku meminia izin
untuk mcminta ampim dosanya. Maka lA enggan mengizinkan kepadaku.
Lalu terdapat bagiku. apa yang didapali oleh seorang anak. dari kelemah-
an hati.” (2).
Adalah Usman bin Affan, apabila berdiri pada kuburan. lalu menangis se-
hingga basah janggutnya. Maka ia ditanyakan dari yang demikian dan di-
katakan kepadanya: "Engkau sebutkan sorga dan neraka. engkau tidak
menangis. Dan engkau menangis apabila engkau berdiri pada kuburan."
Usman bin Affan lalu menjawab; "Aku mendengar Rasulullah
sabda ; -

s . a . w . b e r -

(I) Dirawikan dari Usman dan telah diierangkan dahulii pada Kiiab
(2) Dirawikan Ihnu Abid-Dunya dari Ibnu Mas'ud. Iladits dia’if.

P e r s a h a h a t a n .
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(Innal-qabra awwalu manaa-zilil-aa-khirati fa -in najaa minhu shaa-hi-buhu
fa maa ba’-dahu -aisani minhu wa -in lam yan-ju minhu fa maa ba’dahu-
asyaddu).
Artinya: ’’Bahwa kubur itu awal tempat tinggal bagi akhirat. Maka jikalau
lepas daripadanya yang empunyanya, maka yang sesudahnya itu lebih mu-
dah baginya. Dan jikalau ia tidak lepas daripadanya, maka yang sesudah¬
nya itu lebih sukar.” (1).
Dikatakan, bahwa ’Amr bin Al-’Ash memandang ke kuburan. Lalu ia tu-

dan mengerjakan shalat dua raka’at. Lalu dikatakan kepadanya: "Ini
adalah sesuatu yang tidak peraah engkau mengerjakannya!”
'Amr bin Al-’Ash menjawab; ”Aku teringat kepada isi kuburan itu dan
apa yang terdinding di antara mereka dan di antaranya. Maka aku menyu-
kai bahwa aku mendekatkan diri kepada Allah dengan dua raka’at itu.”
Mujahid berkata: "Yang pertama dikatakan oleh anak Adam (manusia)
dengan lobang kuburannya, lalu lobang kuburan itu menjawab: "Aku ada¬
lah rumah ulat, rumah sendirian, rumah terasing dan rumah kegelapan.
Inilah yang aku scdiakan bagi engkau. Maka apakah yang engkau sedia-
kan bagiku?”
Abu Dzarr berkata: "Apakah tidak aku kabarkan kepadamu akan hari ke-
miskinanku?" lalah: hari aku diletakkan dalam kuburku.”
Adalah Abud-Darda' duduk pada pekuburan. Lalu ditanyakan kepadanya
pada yang demikian. Abud-Darda’ lalu menjawab: "Aku duduk pada
kaum, yang memperingatkan aku akan waktu kembaliku. Dan apabila aku
bangun berdiri, mereka tidak mencaciku.”
Adalah Ja’far bin Muhammad datang ke kuburan pada malam hari dan
mengatakan: "Hai penghuni kuburan! Tiadalah bagiku, apabila aku me-
manggil kamu, lalu kamu tidak menyahut akan panggilanku.”
Kemudian, Ja’far bin Muhammad berkata: "Didindingkan -demi Allah
-di antara mereka dan di antara jawabanku. Seakan-akan adalah aku de¬
ngan aku ini seperti mereka.”
Kemudian. Ja’far bin Muhammad itu menghadap kepada shalat sanipei
kepada terbil fajar.
Umar bin Abdul-’aziz berkata dengan sebahagian tcman duduknya: ’’Hai
Anu! Aku tidak tidur malam tadi. Aku berfikir tenlang kuburan dan peng-

r u n

(l) Dirawikan At-Tirmidzi. Ibnu Majah dan Al-Hakim dan dipandang hadiis Shahih
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huninya. Bahwa jikalau engkau melihat akan mail sesudah tiga hari dalam
kuburannya, niscaya engkau akan menjauhkan diri daripada mendekati-
nya, sesudah lamanya kejinakan hati engkau dengan dia. Dan sesungguh-
iiya engkau melihat suatu rumah, yang berkeliling di dalamnya binatang-
binatang kecil yang bemajis. Mengalir padanya nanah. Dikoyakkan oleh
ulat-ulat sertaberobah bau. Kain-kain kafan menjadi lusuh sesudah bagus
bentuk, harum bau dan bersih kain.”

Umar bin Abdul-’aziz meneruskan ceriteranya: "Kemudian orang itu me-
mekik dengan pekikan, lalu ia jatuh tcrsungkur dengan pingsan.”
Yazid Ar-Raqqasyi berseru: ”Hai orang yang terkubur dalam lobangnya
dan kesepian dalam kubur dengan sendiriannya, yang berjinak hati dalam
perut bumi dengan amalannya! Semoga aku ketahui, dengan amalan eng¬
kau yang mana, engkau merasa bergembira dan dengan saudara engkau
yang mana, engkau bersukaria?”
Kemudian, Yazid Ar-Raqqasyi itu menangis, sehingga basah janggutnya.
Kcmudian, ia berkata; ”Ia bergembira -demi Allah -dengan amal-per-
buatannya yang baik. la bersukaria -demi Allah -dengan teman-teman-
nya yang bertolong-tolongan kepada mentha’ati Allah Ta'ala. Dan apabila
ia memandang kepada kuburan, niscaya ia berdenguh, seperti berdenguh-
nya lembu.”
Halim Al-Ashamm berkata: "Siapa yang melalui kuburan, lalu ia tidak
bertafakkur bagi dirinya dan tidak berdo'a kepada mereka yang dalam ku¬
buran itu, maka ia telah mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhiannti
mereka yang lerkubur dalam kuburan itu.”
Bakar AI-’Abid mengatakan kepada ibunya: ”Hai ibuku! Kiranya engkau
mandul, tidak mclahirkan aku! Bahwa bagi anak engkau dalam kuburan
itu tahanan yang panjang dan sesudah itu berangkat daripadanya.”
Yahya bin Ma'adz berkata: ”Hai anak Adam! Engkau dipanggil oleh Tu-
han engkau ke Darussalam (negeri sejahtera). Maka perhatikanlah, dari
mana engkau memperkenankanNYA. Jikalau engkau memperkenankan-
NYA dari dunia engkau dan engkau menyibukkan diri dengan berangkat
kepadaNYA, niscaya engkau tclah masuk ke negeri sejahtera itu. Dan ji¬
kalau engkaumemperkenankanNYAdari kuburan engkau, niscaya engkau
niencegah dari masuk kc negeri sejahtera itu.”
Al-Hasan bin Shalih apabila mendekati kuburan, maka ia mengatakan:
■’Alangkah bagusnya zahiriah engkau! Sesungguhnya bala-bencana ialah
pada batiniah engkau.”
Atha’ As-Silmi apabila telah gelap malam, lalu keiuar kc pekuburan. Ke-
miidian berkata: "Hai isi kuburan! Kamu telah meninggal. Maka wahai
orang-orang yang telah meninggal! Dan kamu melihat amal-pcrbuatanmu,
maka wahai amal-perbuatan!"
Kemudian. ia menyainbung: "Besok Atha’ dalam kubur. Besok Atha'
dalam kubur.” Selalulah yangdemikian kerjanya, sehingga pagi hari.
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Sut'yan berkata; "Barangsiapa mcmbanyakkan mengingaii kubur, niscaya
didapatinya kubur i(u suatu taman dari taman-taman sorga. Dan barang-
siapa talai daripada mengingatinya. niscaya ia mendapatinya sebagai lo-
bang dari lobang-lobang neraka.”
Adalah Ar-Rabi’ bin Khaitsam tclah mcngorek kuburan dalam rumahnya.

Maka apabila ia merasa pada hatinya kekesatan, lalu ia masuk dalam kii-
buran itu. Lalu ia berbaring dan berhenti di situ -masya Allah. Kcmudi-
an. ia membaca ayat:.

(Rabbir-ji-’uuni. La-’allii -a’-maiu shaa-lihan fii-maa tarak-tu).
Artinya; ’’Wahai Tuhanku! Kembalikanlah aku (hidup)! Supaya aku me-
ngerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggaikan itu." S. A!-Mu’-minun.
ayat 99 -100.
la mengulang-ulangi membaca ayat tadi. Kemudian ia kembali kepada diri-
nya sendiri: "Hai Rabi’! Aku telah kembalikan engkau, maka beranial-
l a h ! "

Ahmad bin Harb berkata: ”Bumi itu heran tentang orang yang menyedia-
kan tempat tidurnya dan meratakan tikarnya untuk tidur. Bumi itu lalu
berkata: "Hai anak Adam! Mengapa engkau tidak ingat kepada lamanya
percobaan engkau dan tiadaiah di antara aku dan engkau itu sesuatu?”
Maimun bin Mahran berkata; "Aku keluar bersama Umar bin Abdul-’aziz

ke pekuburan. Maka tatkala Umar itu melihat kuburan, lalu ia menangis.
Kemudian, ia menghadap kepadaku, lalu berkata: "Hai Maimun! Ini kii-
buran nenek-moyangku Bani Ummayyah. Seakan-akan mereka itu tidak
berkongsi dengan penduduk dunia tentang kelazatan dan kehidupan me¬
reka. Apa tidakkah engkau melihat mereka terbaring, yang telah bertem-
pat dengan mereka itu kelebihan-kelebihan? Telah mengokoh pada mere¬
ka itu kebusukan dan binatang-binatang kecil yang busuk inenimpakan
pada tubuh mereka kcrusakan."
Kemudian, ia menangis dan berkata; ’’Demi Allah! Aku tiada melihat se-
seorang yang lebih menikmati, dari orang yang telah jadi ke kuburan ini.
D a n i a m e r a s a a m a n d a r i a z a b A l l a h . ”

Tsabit Al-Bannani berkata; ’’Aku masuk ke pekuburan-pekuburan. Maka
tatkala aku bermaksud keluar daripadanya, tiba-tiba ada suara orang ber¬

kata, yang mengatakan: "Hai Tsabit! Janganlah engkau tertipu oleh diam-
nya penghuni-penghuni kuburan ini! Maka berap.a banyak diri yang ledup
padanya!’’
Diriwayatkan, bahwa Fathimah binti Al-Husain memandang kepada jana-
zah suaminya Al-Hasan bin Al-Hasan. Lalu ia menutupkan mukanya dan
b e r m a d a h : -

\ . .
! V
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Adalilh mcrcka il i i harapan.
kcmudian rncnjadi pencrimaan kchajikan.

Sungguh bcsarlah pencrimaan kehajikan-kebajikan
dan tnengagungkan.

D i k a t a k a n . b a h w a l - ' a l h i m a h b i n l i A l - l l u s a i n m e m b u a l k h c m a h a l a s k u -

l)uran suaniinya. Dan bcriklikaf (meneiap di situ dcnpan hcribadah) scta-
h u n . Ta l k a l a t e l a h b c r l a l u s e t a h u n . l a i n m e r c k a m c n i b u k a k h e n i a h i l u .

D a n F a t h i n i a h b i n l i A l - H u s a i n m a s i i k k c M a d i n a h . l . a l u m c r e k a m c n d c -

ngar suara dari sudut pckuburan AM)aqi' (Madinah). yang bunyinya:
"Adakuh kamu dapaii apa yang telah hilang daripada kamuT
l.alu mcreka mendengar dari sudut yang lain: "Bahkan mcreka itu puius-
asa. lain mcrcka mcmbalik belakang."
Abu Musa At-Tamimi berkata: ’Telah wafal isieri Al-Farazdaq. Lalu ke-

liiar dalani roinbongan pcngantar janazalinya. pemuka-pcmuka kola Bas¬
rah. Di antaranya Al-llasan Al-Bashari. Maka berkata Al-Hasan Al-Ba-
shari kepada Al-Farazdaq; “Hai Abu Farras! Apakah yang engkau sedia-
k a n u n t u k h a r i i n i ? "

Al-Farazdaq lalu menjawab; "Syahadab (pengakuan) bahwa: Tiada Tulian
yang disemhah, selaiii Allah (Laa ilaaha illal-laah}. semenjak enampuluh
lahun. Maka tatkala isterinya telah dikuburkan, lalu Al-Farazdaq berdiri
di saniping kuburannya. scraya bermadah:-

Aku (akut di belakang kuburan.
jikalau tidak engkau menyembuhkan aku,
akan Icbih sangat dari kuburan.
kcnyalaan api dan Icbih menyempitkan aku.

Apabila daiang kepadaku pada hari kiamat.
seorang panglima yang keras.
Dan scorang penghalau.
yang nicnghalaukim Farazdaq.

Te l a h k e c e w a d a r i a n a k A d a m ,

orang yang berjalan kc neraka.
Terbelunggu dengan rantai,
yang berwarna biru.

Mercka bermadah mengenai isi kuburan:
B c r h c n t i l a h d i k u b u r a n !

Katakanlah kepada hatamannya!
Siapakah dari kamu yang lenggelam.
dalam kegelapannya?

Siapakah yang dikurniakan.
dari kamu pada Tempat bawah kuburan?
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la telah merasakan,

dinginnya keamanan dari ketakutan-ketakutan.

Adapun ketenangan bagi semua orang,
maka itu adalah satu,

Tidak nyatalah kelebihan.
pada tingkat-tingkatnya itu.

Jikalau mereka memberi jawaban kepada kamu,
niscaya mereka menerangkan kepadamu dengan lisan.
Mereka akan menyifatkan segala kebenaran itu,
dafi segaia keadaannya yang kemudian.

Adapun orang yang tha’at,
maka ia bertempat dalam taman.
Membawa kepada yang ia kehendak,
dari bermacam kayu-kayuan.

Orang yang berdosa, yang durhaka,
ia bulak-balik dengan itu.
Dalam lobang, bertempatlah dia,
dengan ular-ulamya itu.

Kala-jengking-kala-jengking berjalan,
menuju kepadanya.
Maka rohnya dalam kesangatan penyiksaan,
dari sengatan-sengatannya.

Dawud Ath-Tha-i lalu di tempat seorang wanita, yang sedang menangis di
k u b u r a n . D a n w a n i t a i l u b e r m a d a h : -

Engkau tidak mempunyai kehidupan
dan tidak memperolehkannya.
Apabila engkau berada dalam kuburan,
mereka teiah memasukkan engkau dalam It^angnya.

Maka bagaimana aku merasakan,
untuk rasa mengantuknya.
Dan engkau di sebelah kanan,
mereka menjadikan engkau bantalnya.

Kemudian, wanita itu berkata: ”Hai anakku! Kiranya aku ketahui, dengan

yang mana dari dua pipimu itu, ulat memulai?”
Maka gemetarlah Dawud pada tempat duduknya dan ia jatuh dalam ke-
adaan pingsan.
Malik bin Dinar berkata: "Aku lalu di pekuburan. Maka aku bermadah:

Aku daiang ke kuburan-kuburan.
lalu aku menyerukannya.
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Manakah orang yang mempunyai kebesaran
dan orang yang terpandang hina?

Manakah orang yang menunjukkan,
dengan tak sopan pada kekuasaannya?
Manakah orang yang membersihkan,
apabila ia mcnvombongkannya.

Malik bin Dinar meneruskan ceriteranya: "Lalu aku dipanggil dari celah*
celah kuburan iiu. Aku mendengar suara dan tiada melihat oiangnya.
Suara itu berbunyi;-

Mereka telah lenyap semua,
maka tidak ada yang memberi berita.
Mereka telah meninggal semua,
dan beritapun meninggal pula.

Berjalan petang dan pagi,
puteri-puteri orang kaya.
Maka terhapuslah,
kebagusan bentuk-bentuk iiu.

Maka wahai yang bertanya kepadaku,
dari hal manusia yang telah lalu!
Adakah hartamu itu,

menjadi ibarat pada yang engkau lihat itu?

Malik bin Dinar meneruskan ceriteranya: ”Aku lalu kembali dan aku me*
nangis.”

Beberapa bait sya'ir yang terdapat, iertulis pada kuburan.

Malik bin Dinar mendapat, tertulis atas kuburan:-

Bermunajah dengan engkau kuburan
d a n d i a i t u d i a m .

Penghuninya engkau terangkan,
b e r a d a d i b a w a h t a n a h .

Hai yang mengumpulkan dunia,
untuk menyampaikannya bagi orang lain.
Untuk siapa engkau kumpulkan dunia
dan engkau sendiri akan mati?

la mendapat tertulis atas kuburan lain:-
H a i G h a n i m !

H a l a m a n r u m a h m u i t u l u a s .

D a n k u b u r a n m u .

segala sudutnya terbangun dengan kokoh.
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Adakah bermanfaat bagi yang dikuburkan.
oleh bangunan kuburannya?
Apabila tubuhnya dalam kuburan.
hancur luluh adanya?

Ibnus-Sammak berkata; ”Aku lalu di atas pekuburan. Laiu terlihat di atas
suatu kuburan tertulis:-

Kaum keluargaku melalui.
di samping kuburanku.
Seakan-akan keluargaku ini,
tidak lagi mengenal aku.

Orang-orang yang memperoleh pusaka,
membagi-bagikan hartaku.
Mereka tidak terlambat puia,
bahwa mengingkari akan hutang-hutangku.

Mereka telah mengambil bahagiannya
dan mereka hidup-dengan hartaku.
Ya Allah, alangkah cepatnya,
mereka itu melupakan aku!

Ibnus-Sammak mendapat pada kuburan lain, tertulis:-
Bahwa yang dicintai itu,
merampas dari yang dicintakan.
Tidaklah dicegah kematian itu,
oleh tukang pintu dan yang menjagakan.

Maka bagaimana engkau bergembira,
dengan dunia dan kesenangannya.
Hai orang yang dihitungkan kepadanya,
perkaiaan dan nafasnya.

Jadilah engkau, hai orang yang lalai,
terbenam dalam kekurangan!
Dan engkau itu masa engkau,
yang terbenam dalam kesenangan.

Kematian itu tidak sayang,

kepada orang bodoh, karena tertipunya.
Dan tidak juga kepada orang,
yang dipetik ilmu daripadanya.

Berapa banyak kematian itu membisu,
pada kuburan yang engkau berdiri padanya.
Dari jawaban dengan lidah itu.
yang tidak ada bisu padanya.
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Adalah istana cngkau itu,
terbangun dengan mempunyai kemuliaan.
Maka kuburan cngkau sekarang itu,
terhapus dalam kuburan-kuburan.

la dapati pada kuburan lain, tcrtulis:-

Aku bcrdiri pada kekasih-kekasih,
ketika bcrbaris kuburan mereka itu.

Seperti kuda-kuda yang lericlih,
yang dipertaruhkan pada perlombaan itu.

Maka tatkala aku menangis
d a n b e r c u c u r a n a i r m a t a k u .

Kedua mataku melihat dalam tangis,
bahwa tempaiku di aniara mereka itu.

la dapati pada kuburan seorang labib. lertulis;-

Aku telan mengalakan,
tatkala orang yang bcrkaia, mengatakan kepadaku;
Bahwa telah jadilah Luk'man.
kuburannya sama rata dengan bumi itu.

Maka di manakah yang disifatkan,
dari ketabibannya
dan kemahirannya dalam air,
serta inlaiannya.

Amat jauhiah kiranya!
Tidak akan mempertahankan dari orang lain,
orang yang dari dirinya,
ia tidak mempertahannya.

la dapati pada kuburan lain, tertuiis:-
H a i m a n u s i a !

Adalah bagiku dta-dta.
Karena ajal yang pendek itu liba,
maka tidaklah sanipai cita-cita.

Maka hendaklah orang itu.
bcrtaqwa kepada Allah 'I'uhannya,
Yang memungkinkan amal itu.
dalam kehidupantiya.

T i d a k l a h a k u s e n d i r i a n .

dipindahkan di mana cngkau mclihainya.
Semua akan berpindahan.
kepada yang scumpamanya.
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Inilah bait-bait syair yang dituliskan pada kuburan-kuburan, karena tele-
dor penghuninya dari mengambil ibarat sebelum mati. Dan orang yang
bermatahati, ialah orang yang melihat kepada kuburan orang lain. Lain ia
melihat cempatnya sendiri di antara yang menonjol dari mereka. Lain ia
mengadakan persiapan untuk menyusuli mereka. Dan ia tahu. bahwa me¬
reka itu senantiasalah pada tempatnya, sebelum ia menyusuli mereka.
Dan hendaklah ia yakin, jikalau diberikan kepada mereka, satu hari dari
hari-hari umurnya, yang disia-siakannya, niscaya adalah yang demikian itu
lebih mereka sukai dari donia dengan segala isinya. Karena mereka itu
tahu akan nilai amalan. Dan telah tersingkap bagi mereka itu akan haki-
kat segala urusan. Sesungguhnya penyesalan mereka itu adalah atas sehari
dari umur, untuk diperolehnya kembali oleh orang yang teledor dari ke-
teledorannya. Lalu ia’ terlepas dari siksaan. Dan orang yang memperoleh
tauhk hendaklah menambahkan lingkatnya. Lalu berlipat-gandalah bagi-
nya pahala.
Sesungguhnya mereka mengetahui akan nilai umur, sesudah terputusnya
(habisnya). Maka penyesalan mereka itu atas se saat dari hidup. Dan anda
sanggup atas se saat itu. Dan semoga engkau mampu atas seperti yang se
saat itu. Kemudian, engkau menyia-nyiakannya. Maka sediakanlah diri
engkau kepada penyesalan pada menyia-nyiakannya, ketika telah keluar
urusan itu dari usaha. Karena engkau tidak mengambil nasib engkau dari
saat engkau atas jalan yang segcra. Sebahagian orang-orang shalih menga-
lakan: ”Aku melihat saudaraku pada Agama Allah, pada apa yang dimim-
pikan oleh orang yang tidur. Lalu aku mengatakan; ”Hai Anu! Engkau
hidup. Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam.”
Orang itu lalu menjawab: "Untuk aku sanggup mengucapkannya, ya’ni;
Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam (Alhamdu litlaaki rabbil-
'aala-miin; itu lebih aku sukai dari dunia dan isinya.”
Kemudian, orang shalih itu menyambung: "Adakah tidak engkau melihat.
di mana mereka itu menguburkan aku?-Sesungguhnya si Anuitu telah ba-
ngun berdiri, lalu mengerjakan shalat dua raka’at. Untuk aku sanggup
mengerjakan shalat dua raka'at itu lebih aku sukai dari dunia dan isinya.”

PENJELASAN: ucapan-ucapan mereka itu ketika meninggalnya anak.

Berhaklah atas orang yang meninggal anaknya atau salah seorang dari ke-
luarganya. bahwa ia menempatkannya pada terdahulunya pada kematian
dari dirinya, pada tempat, jikalau keduanya itu dalam perjalanan jauh.
Lalu ia didahulukan oleh anaknya ke negeri yang menjadi tempat ketetap-
annya dan tanah airnya. Sesungguhnya tidaklah begitu besar kesedihan-
nya. karena diketahuinya, bahwa ia akan menyusuli anaknya itu dalam
waktu dekat. Dan tiadalah di antara keduanya itu, selain hanya terdahulu !
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d a n t e r k e m u d i a n .

Dan begitu pulalah mati. Maka artinya, ialah mendahului ke tanah-air,
sampai kepada menyusul yang terkemudian. Dan apabila ia mengyakini
akan ini, niscaya sedikitlah kegundahan dan kesusahannya. Teristimewa
lagi, bahwa telah tersebiit pada hadils tentang pahala pada kematian anak,
di mana dengan yang demikian itu untuk menghiburkan bagi setiap orang
yang mendapat musibah. Rasulullah s.a.w. bersabda:-

, - cA . < ! ^ y

L>0.

(La >an uqaddi-ma saq-tan -ahabbu ilayya min an ukhal-lifa mi-ala faarisin
kullu-hum yuqaa-tilu fii sabiilil-laahi).
Artinya: ’’Sesungguhnya bahwa aku mendahulukan anak yang kcguguran
itu icbih aku sukai daripada bahwa aku membelakangkan seratus orang
berkuda, yang seraua mereka itu berperang pada jalan Allah (perang sa-
bil)”. (1).
Bahwa disebutkan anak yang keguguran iiu untuk memberi-tahukan de¬
ngan yang rendah kepada yang tinggi. Dan kalau bukan demikian, maka
pahala itu adalah menurut kadar tempatnya anak pada hati.
Zaid bin Aslam berkata; ’’Telah meninggal putera Nabi Dawud a.s. Lalu
ia gundah sekali. Maka ditanyakan kepadanya: ’’Apakah bandingannya itu
pada engkau?”
Nabi Dawud a.s. menjawab; ’’Penuhnya bumi dengan emas.”
Lalu dikalakan kepadanya: ’’Bahwa bagi engkau dan pahala di akhirat se-
perti yang demikian.”
R a s u l u l l a n s . a . w. b e r s a b d a ; -

(Laa yamuu-tu li-ahadin minal-musli-miina tsalaa-tsatun minal-waladi fa-
yahtasi-buhum illaa kaa-nuu lahu junna-tan minan-naari).
Artinya: ”BiIa mati tiga orang anak bagi seseorang kaum muslimin, lalu
dihitungkannya karena Allah, niscaya adalah anak-anak itu baginya ben-
teng dari neraka.”
Seorang wanita lalu bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: ”Atau dua?”
Nabi s.a.w. lalu menjawab: ”Atau dua juga.” (2).

(I) Menurut Al-Iraqi, ia liada menjumpai perkataan: seralus orang berkuda. Dan dirawikan
Ibnu Majah dari Abu Hurairah dengan lafal yang lain.

(2) Hadits ini iclah dilerangkan dahutu pada Bab Peikawtnan.
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Hendaklah orang tua anak itu mengikhlaskan do’a kepada anaknya ketia
meningeal. Karena do’a itu yang lebih diharapkan dan yang lebih mende-
kati kepada diterima. Muhammad bin Sulaiman berdiri pada kuburan
anaknya, latu berdo’a: ”Ya Allah, ya Tuhan! Sesungguhnya aku mengha-
rap Engkau baginya dan aku takut akan Engkau atasnya. Maka penuhilah
harapanku dan amankanlah akan takutku!^
Abu Sannan berdiri pada kuburan puteranya, lalu berdo’a: ”Ya Allah, ya

Bahwa aku memohonkan ampun baginya, akan apa yang harus
h a r u s u n t u k

T u h a n !

bagiku atasnya. Maka ampunilah baginya, akan apa yang
Engkau atasnya! Sesungguhnya Engkau Mahapengasih dan Mahapemu-

Seorang Arab desa berdiri pada kuburan anaknya, lalu berdo
lah ya Tuhan! Sesungguhnya aku telah memberikan baginya, apa yang
(eledor padanya, dari kebajikanku. Maka anugerahilah baginya, apa yang
ia teledor padanya, dari ketha’atan kepadaMU!”
Tatkala meninggal Dzar bin Umar bin Dzar, lalu ayahnya Umar bm Dzar
mengatakan, sesudah diletakannya anaknya dalam bang lahad, dengan
mengatakan: ”Hai Dzar! Telah disibukkan kami oleh kegundahan bagi
engkau, dari kegundahan atas engkau. Maka kiranya aku ketahui, apakah
yang engkau katakan dan apakah yang dikatakan orang bagi engkau?
Kemudian ayahnya itu berdo’a: ”Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa ini Dzar.
Engkau telah senangkan aku dengan dia, akan apa yang telah Engkau se-
nangkan. Engkau telah sempurnakan dia akan ajalnya dan rezekinya. Dan
Engkau tidak berbuat zalim atasnya. Ya Allah, ya Tuhan! Sesungguhnya
aku telah mengharuskannya berbuat tha’at kepada Engkau dan berbuat
lha’at kepadaku. Ya Allah, ya Tuhan! Dan apa yang Engkau janjikan atas-

dari pahala pada musibahku, maka telah aku berikan baginya yang
Maka berilah bagiku akan azabnya dan janganlah Engkau

’ a ; ” Ya A l ¬

i a

n y a
d e m i k i a n i t u .

meng-azabkannya!” ,
Umar bin Dzar itu telah membawa manusia kepada menangis. Kemudian,
ketika ia pergi, lalu ia mengatakan: ’Tiada atas kami sesudah engkau dan
haiat keperluan, hai Dzar! Dan tiada dengan kami kepada manusia itu

bersama Allah. Maka sesungguhnya kami telah lalu danhaiat keperluan . . , , u
meninggalkan engkau. Dan kalau kami terus berdiri di sini, maka tidaklah
kami mendatangkan manfa’at bagi engkau.”
Seorang laki-laki memandang kepada seorang wanita di Basrah (Irak). La¬
lu laki-laki itu berkata: ’Tiada pemah aku meUhat seperti keelokan cahaya
ini! Dan tiadalah yang demikian itu, selain dari sedikitnya kesusahan hati.”
Wanita itu lalu menjawab: ”Hai hamba Allah! Bahwa aku dalam kesedih-

tiada bersekutu aku dengan seseorang padanya.”an. yang ^ - o . .
Laki-laki itu lalu bertanya: ’’Maka bagaimana yang demikian?
Wanita itu menjawab: ’’Bahwa suamiku menyembelih kambing pada han
raya kurban (hari raya haji). Dan bagiku dua orang anak kecil yang

m a m s
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bermain-maia. Maka anak yang terbesar mengatakan kepada anak yang
lain: "Maukah kamu, aku perlihatkan bagaimana ayahku menyembelih
kambing?”
Anak yang Iain itu menjawab: ”Ya, mau!”
Lalu anak yang terbesar itu memegangnya dan menyembclihkannya. Dan
tiada kami ketahui dengan yang demikian, selain anak itu bcrlumuran da-
lam darahnya. Tatkala telah mcninggi pekikan, lalu anak itu lari dan ber-
lindung pada suatu bukit. Maka ia dianiaya oleh seekor scrigala, lalu di-
makannya. Ayahnya keluar mencarinya, Maka ayahnya itu meninggal dari
kesangalan panas."
Wanita itu mengatakan; "Maka masa menjadikan aku sendirian, sebagai-
m a n a a n d a i i h a t . "

Maka contoh-contoh musibah ini sayogialah bahwa diingati ketika mcning-
galnya anak. Supaya terhibur dengan yang demikian itu dari kcsangatan
gundah. Maka tiada suatu musibah pun, melainkan akan lurgambar. apa
yang lebih besar daripadanya. Dan apa yang ditolak oleh Allah dalam se-
tiap hal, maka itu adaiah yang lebih besar.

PENJELASAN: ziarah kubur dan do’a bagi mail dan yang berhubungan
dengan itu.

Ziarah kubur itu disunatkan secara keseluruhan. untuk mcngingaikan dan
mengambil ibarat. Dan berziarah ke kuburan orang-orang shalih itu di¬
sunatkan karena mengambil barakah serta memperoleh ibarat. Adaiah
Rasulullah s.a.w. melarang dari berziarah kubur. Kemudian, sesudah itu
mcngizinkannya. Diriwayatkan dari Ali r.a., dari Rasulullah s.a.w., bahwa
b e l i a u b c r s a b d a : -

\ f

(Kuntu nahai-tukum -’an ziyaa-ratil-qubuu-ri fazuuruu-haa fa -inna-haa
tudzak-kiru-kumul-aakhi-rata ghaira an laa taquu-luu; hujran).
Artinya; "Aku telah melarang kamu dari berziarah kubur, maka sekarang
bcrziarahlah! Sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kamu akan akhirat,
selain bahwa tidak kamu mengatakan: ke'ji." (1),
Rasulullah s.a.w. telah menziarahi kuburan ibunya dalam kejinakan hati
yang memuaskan. Maka ia tiada terlihat menangis yang lebih banyak dari

(1) Dirawikan Ahmad dan Abu Yu'la. Kata Al-Bukhari. hadils (idak shahih.
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hari itu. Dan pada hari ini, ia benabda:-

(U-dzina Hi fiz-ziyaa-rati duunai-is-tigh-faari).
Artinya: ’’Diizinkan bagiku berziarah, tidak meminta ampun dosanya.”

Sebagaimana telah kami bentan^an dahulu.
Ibnu Abi Mulaikah berkata: ”Pada suatu hari ’Aisyah r.a. datang dari ku-
buran. Lalu aku bertanya: ’’Wahai Ummul-mu’mininl.Dari mana engkau
datang?”
’Aisyah r.a. menjawab: "Dari kuburan saudaraku Abdurrahman.”
Lalu aku bertanya lagi: "Tidakkah Rasulullah s.a.w. melarang dari ber¬
ziarah kubur?”

'Aisyah r.a. menjawab: ”Ya, kejnudian disuruhnya.”
Tiada sayogialah diperpegangi dengan yang tersebut. Lalu diizinkan bagi
kaum wanita keluar ke kuburan. Bahwa kaum waniu itu membanyakkan
perkataan keji di kepala kuburan. Maka tiada sempuma kebajikan ziarah
mereka dengan kejahatannya. Dan mereka tiada terlepas di jalan, dari
terbuka aurat dan penghiasan diri. Dan ini semua hal yang besar dan ziarah
itu sunat. Maka bagaimana dipertanggungkan yang demikian karetia ziarah
itu? Ya. tiada mengapa keluamya wanita dalam pakaian.yang buruk, yang
menolak mata kaum lelaki daripadanya. Dan yang demikian itu dengan
syarat terbatas kepada berdo’a saja dan meninggalkan berbicara di kepala
kuburan. Abu Dzarr berkata; "Rasulullah s.a.w. bersabda;-

(!)!

o X

I

(Zaril-qubuu-ra tadz-kur bihal-aakhirata wagh-silil-mautaa fa -inna mu-
'aalajata jasadin khaa-win mau-'idha-tun balii-ghatun wa shai-ii -’alal-ja-
naa-izi la-’alla dzaa-lika -an yuh-zinaka fa -innal-haziina fii dhil-lil-laahi).
Artinya; "Ziarahilah kubur, yang akan engkau ingat dengan ziarah itu
akan akhirat! Mandikanlah mail! Maka membiasakan diri memegang tu-
buh yang kosong (dari nyawa) itu, pengajaran yang sangat berkesan. Ber-
shalatlah Janazah! Semoga yang demikian itu menyedihkan hati engkau.

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Buraidah.
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Bahwa orang yang sedih ilu dalam naungan Allah. ”(1)
Ibnu Abi Mulaikah berkata: ’’Rasulullah s.a.w. bersabda:-

(Zuu-rou mautaa-kuiD wa salli*muii ~alaihim fa *mri3 lakum fii~him ~
ratart).
Artinya: ’’Berziarahlah kepada orang-orang yang sudah meninggal dari ka-
mu dan ucapkanlah salam kepada mereka! Sesungguhnya bagi kamu itu
menjadi ibarat pada mereka.” (2).
Dari Nafi’, yang mengatakan, bahwa; Ibnu Umar dada melalui kuburan
seseorang, melainkan ia berhenti padanya dan memberi salam kepadanya.
Dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa- Fathimah puteri Nabi
s.a.w. berziarah ke kuburan pamannya Hamzah pada beberapa hari. Ma-
ka ia bersembahyang dan menangis padanya.
Nabi s.a.w. bersabda:-

(Man zaara qabra abawaihi au-ahadi-himaa fii kulli jumu-’atin ghufira lahu
wa kutiba barran).
Artinya: "Barangsiapa berziarah ke kuburan ibu-bapaknya atau salah se-
orang daripada keduanya pada setiap Jum’at, niscaya diampunkan dosa-
nya dan ia dituliskan: oran% yang baik." (3).
Dari Ibni Sirin, yang mengatakan: ’’Rasulullah s.a.w, bersabda;-

; J

V

(Innar-rajula la-yamuutu waalidaa*hu wa huwa -’aaqqun lahu-maa fa yad-
'uMaaha la-humaa min ba’-dihimaa fa yaktubahul -laahu minal-baar-riina).
Artinya: "Bahwa orang yang meninggal ibu-bapanya dan dta itu mendur-
hakai keduanya, lalu ia berdo’a kepada Allah untuk keduanya sesudah ke¬
duanya meninggal, maka ia dituliskan oleh Allah dari orang-orang yang
baik.” (4).

(I) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya, dengan isnad yang baik.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya, dengan isnad hasan.
(3) Dirawikan Aih-Thabrani dari Abu Hutairah.
(4) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya, hadits mursal dan sbabih isnad,
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Nabi s.a.w. bersabda;-

!<.!<■ -
\ '

(Man zaara qab-rii fa qad wajabat lahu syafaa-’atii).
Artinya: "Barangsiapa berziarah ke kuburanku, maka wajiblah baginya
syafa’atku.” (1).
Nabi s.a.w. bersabda:-

!1.-

(Man zaraa-nii bil-Madii-nati muhta-siban kuntu lahu syafii-’an wa sya-
hiidan yau-mal-qiyaa-mati).
Artinya: "Barangsiapa yang menziarahi aku di Madinah, karena Allah,

adalah aku yang bersyafa'at dan menjadi saksi baginya pada harin i s c a y a
kiamat.” (2).
Ka’bul-Ahbar beikata: "Tiadalah dari fajar itu terbit, melainkan turunlah
tujuhpuiuh ribu malaikat. Sehingga mereka itu mengelUingi kuburan Nabi

mengipaskan dengan sayapnya dan berselawat kepada Nabi s.a.w.
Sehingga apabila mereka sudah sore, lalu mereka naik dan turun lagi yang
seperti mereka. Lalu mereka berbuat yang seperti demikian pula. Sehing¬
ga apabila pecahlah bumi. lalu Nabi s.a.w, keluar dalam tujuhpuiuh ribu
malaikat, yang memuliakannya.”
Disunatkan pada ziarah kubur bahwa berdiri membelakangi kiblat, meng-
hadap dengan wajahnya akan mait (orang yang meninggal dalam kuburan)
dan mengucapkan satam. Dan tidak menyapu kuburan, tidak menyentuh-
kannya dan tidak memeluknya. Bahwa yang demikian itu adat kebiasaan
orang Nasrani. Kata Nafi’: "Adalah Ibnu Umar memimpikan Nabi s.a.w.
seratus kali atau lebih banyak lagi. la datang ke kuburan Nabi s.a.w., se-
raya mengucapkan; "Salam sejahtera kepada Nabi s.a.w,, kepada Abu-
bakar. salam sejahtera kepada ayahku!" Dan ia pergi 
Dari Abi Amamah, yang mengatakan; "Aku melihat Anas bin Malik da¬
tang ke kuburan Nabi s.a.w, Lalu ia mengangkatkan kedua tangannya, se¬
hingga aku menyangka bahwa ia memulai shalat. Lalu ia mengucapkan sa¬
lam kepada Nabi s.a.w. Kemudian ia pergi 
'Aisyah r.a. berkata; "Rasulullah s.a.w, bersabda:-

», y , 4 ‘yy o^ ~ ^ y

s . a . w . .

CT*
! A . ' , y . y ^ / y

(1) Dirawikan Ad-Daraqulhni dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar.
(2) Dirawikan Al-Baihaqi dari Anas.
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(Maa min rajulin yazuu-ru qabra -akhii-hi wa yaj-lisu -'indahu illas-ta'-
nasa bihi wa tadda -’alaihi hattaa yaquu-ma).
Artinya: ’’Tiadalah dari seseorang yang bemarah ke kuburan saudaranya
dan ia duduk di sisinya, melainkan ia berjinak hati dengan saudaranya dan
saudaranya itu membalas kepadanya. Sehingga ia bangun berdiri.” (1).
Sulaiman bin Suhaim berkata: ”Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah
s.a.w, Lalu aku mengatakan: ”Hai Rasulullah! Mereka itu datang kepada
engkau dan mengucapkan salam kepada engkau. Adakah engkau pahami
salam mereka?”

Rasulullah s.a.w. menjawab: ”Ya dan aku membalas salam mereka.”
Abu Hurairah berkata: ’’Apabila seseorang melalui kuburan seseorang
yang dikenalnya, maka ia memberi salam kepadanya. Dan orang itu mem¬
balas salamnya dan mengenalinya. Dan apabila ia melalui kuburan o r a n g

yang tidak dikenalnya dan ia memberi salam kepadanya, maka orang itu
membalas salamnya.”
Seorang lakidaki dari keluarga ’Ashim Al-Jahdari berkata: ”Aku bermim¬
pi bertemu dengan ’Ashim sesudah meninggalnya dua tahun. Lalu aku
berlanya: "Apakah tidak engkau sudah meninggal?”
'Ashim menjawab: ”Ya!”
Maka aku bertanya lagi: ”Di mana engkau sekarang?”
Ia lalu menjawab: ”Aku -scsungguhnya -dalam suatu kebun dari ke-
bun-kebun sorga. Aku dan serombongan dari shahabat-shahabatku, kami
berkumpul pada setiap malam Jum’at dan paginya pada Abubakar bin
Abdullah Al-Mazani. Lalu kami memperoleh berita-berita mereka.”
Lalu aku bertanya pula: ’’Tubuhmu atau arwahmu?”
la menjawab: ”Amat jauh yang demikian! Tubuh itu sudah hancur. Se-
sungguhnya yang bertemu, iaiah anvah,”

Keluarga ’Ashim itu meneruskan ceriteranya: ”Aku bertanya: ’’Adakah
kamu mengetahui dengan ziarahnya kami kepadamu?”
Ashim menjawab: ”Ya, kami mengetahui ziarah itu pada sore Jum’at,
hari Jum at seturuhnya dan hari Sabiu sampai terbit matahari.”
Aku bertanya lagi: ’’Bagaimana demikian, tidak semua hari?”
Ia menjawab: ’’Karena kelebihan hari Jum’at dan kebesarannya.”
Adalah Muhammad bin Wasi’ berziarah pada hari Jum’ai. Lalu dikatakan
kepadanya: ’’Jikalau engkau undurkan ke hari Senin ”, maka ia
menjawab: Sampai kepadaku berita, bahwa orang-orang yang sudah me-
nin̂ al itu mengetahui akan orang-orang yang menziarahi mereka pada
hari Jum at, hari sebelumnya dan hari sesudahnya.”
.'Kdl-Dlahhak berkata: "Barangsiapa menziarahi kubur sebelum terbit m a t a -

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya. Dan dirawikan Ibnu Abdil-barr dari Ibnu Abbas-
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meninggal itu tahu dengan ziarah-
nya . "
Lalu ditanyakan; ’’Bagaimana yang demikian?
Adl-Dlahhak menjawab: "Karena kedudukannya ban Jum at itu.
Basyar biftManshur berkata: ’’Waktu musim kolera, maka adal̂  seorang
iaki-laki pulang-pergi ke padang balantera. la menyaksikan shalat kepâ
janazah-janazah. Apabila sore ban, ia berdin di pmtu
mengatakan: "Dijinakkan oleh AUah kiranya keliaran batunu! D.ral̂ ti-
Nya perantauanmu! DilampaukanNYA dari kejahatan-kejahatanmu! Dan
diterima oleh Allah akan kebaikan-kebaikanmu!” Ia udak menambahkan
lag! atas kalimat-kalimat tersebut.
Laki-laki itu mengatakan; ”Maka pada ,, , , u . ,
pergi kepada keluargaku. Aku tidak datang ke perkuburan. Aku lalu ber-
do’a sebagaimana yang sudah-sudah aku berdo’a. Tiba-tiba
dang tidur, rasanya orang banyak dat̂ g kepadaku. Lalu aku bertanya.
’’Siapakah kamu ini dan apa hajatmu?”
Mereka itu menjawab: ’’Kami ini pen^uni kuburan!
Maka aku bertanya; "Apakah yang telah terjadi dengan kamu.
Mereka itu menjawab; ’’Bahwa engkau telah membiasakan kami,_ akan
hadiah dari engkau, ketika engkau pergi kepada keluarga engkau.
Aku bertanya: "Apakah hadiah itu?” .
Mereka itu menjawab: "Do’a-do’a yang engkau do akan bagi kami.
Aku menjawab: ’’Bahwa aku akan kembaU untuk yang demikian.
Aku tidak tinggalkan lagi do’a-do'a itu sesudah yang demikian. ̂
Basysyar bin Ghalib An-Najrani berkata: "Aku memimpikan Rabi ah Al-
'Adawiyah yang banyak beribadah. Aku banyak berdo’a baginya. Maka la
berkata kepadaku: ”Hai Basysyar bin Ghahb! Hadiah-hadiah engkau itu
datang kepada kami atas baki dari nur (cahaya), yang dipayungkan de¬
ngan sapu-tangan sutera.”
Aku lalu bertanya: ’’Bagaimana maka demikian?”
Ia menjawab: "Begitulah do’anya orang-orang mu’imn
mereka itu berdo’a bagi orang-orang yang sudah menm^̂ . Maka diper-
kenankan do’a itu bagi mereka. Dijadikan do’a itu atas baki dan nur. Di¬
payungkan dengan sapu-tangan-sapu-tangan sutera. Kernudian. do aitu
di4wakan kepada orang yang sudah menmggal, lalu dikatakan kepada-
nva; "Inilah hadiah si Anu kepada engkau!”
Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Tiadaiah mait dalam kuburnya itu, selain se-
perti orang karam, yang meminta pertolongan. yang menunggu do ayang
menehubunginya, dari ayahnya atau saudaranya atau temannya. Maka
apabila do’a itu telah menghubunginya, niscaya adalah lebih disukainya
dari dunia dan isinya. Bahwa hadiah orang hidup bagi orang mati, lalah;

hati pada hari Sabtu, niscaya orang yang

dari suatu malam, lalu akus o r e

yang hidup, apabila
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do’a dan istighfar (memohonkan ampun).” (I).
Sebahagian mereka berkata: ’’Telah meninggal saudaraku. Lalu aku me-
mimpikannya. Lalu aku bertanya: ’’Apakah keadaan engkau ketika eng-
kau diletakkan dalam kubur engkau?”
la menjawab: ’Telah datang kepadaku, yang datang dengan leniera dari
api. Maka jikalau tidak adalah yang berdo’a bagiku, niscaya aku mellhat,
yang datang itu akan memukul aku dengan lentera itu.”
D a r i i n i d i s u n a t k a n m e n - t a l k i n - k a n m a i t s e s u d a h d i k u b u r k a n d a n m c n -

do’akan baginya. Sa’id bin Abdullah Al-Azadi berkata: ”Aku menyaksi-
kan Abu Amamah Al-Bahili dan dia itu sedang naz-’a. Maka ia mengata-
kan: ”Hai Sa’id! Apabila aku mali, maka berbuatlah dengan aku, sebagai-
m a n a k i t a d i s u r u h o l e h R a s u l u l l a h s . a . w . R a s u l u l l a h s . a . w . b e r s a b d a ;

"Apabila mati seseorang kamu, maka ratakanlah tanah atasnya. Maka
hendaklah seseorang kamu berdiri alas kepada kubumya. Kemudian, me-
ngatakan; ”Hai Anu anak perempuan Anu!.” Dia itu tidak mendengar
dan tidak menjawab. Kemudian, kalakanlah: "Hai Anu anak perempuan
Anu! -kali yang kedua. Maka dia itu lalu duduk. Kemudian, katakan-
lah: ”Hai Anu anak perempuan Anul”, kali yang ketiga. Maka mait itu
menjawab: "Tunjukilah kami! Kiranya engkau dirahmati oleh Allah!”
Akan tetapi, kamu tidak mendengar. Maka yang men-talkin-kan itu mc-
ngatakan kepada mait itu: "Scbutlah akan apa. yang engkau keluar kepa-
danya dari dunia, akan pengakuan, bahwa: tiada Tuhan yang disembah,
selain Allah, bahwa Muhammad itu rasul Allah. Bahwa engkau ridia Allah
itu Tuhanmu, Islam itu agamamu, Muhammad s.a.w. itu nabimu dan Al-
Qur-an itu imammu. Maka malaikat Munkar dan Nakir itu mundur ma-
sing-masing dari keduanya, lalu mengatakan: "Bcrjalanlah dengan kami,
akan apa yang mendudukkan kami pada ini!” Dan dia telah di-talkin-kan
(diajarkan) alasannya. Dan adalah Allah ’Azza wa Jalla itu Peiindunnya
d a r i k e d u a m a l a i k a t i t u . ”

Scorang laki-laki lalu bertanya: "Wahai Rasulullah! Jikalau tidak diketa-
hui nama ibunya?”
Nabi s.a.w. menjawab; "Maka hendaklah keturunannya disangkutkan ke¬
pada Hawwa’!” (2).
Tiada mengapa membaca Al-Qur-an atas kubur. Diriwayatkan dari Ali
bin Musa AI-Haddad, yang mengatakan: ”Aku bersama Ahmad bin Han-
bal pada sualu janazah. Dan Muhammad bin Quddamah Al-Jauhari ber¬
sama kami. Tatkala mait itu telah dikuburkan, maka datanglah seorang
laki-laki yang kurus kering, mcmbaca Al-Our-an pada kuburan itu. Maka
Ahmad mengatakan kepadanya: "Hai saudara ini! Bahwa membaca Al¬

ii) Dirawiksn Abu ManshUr Ad-Dailami dari Ibnu Abbas,
(2) Dirawikan Ath-ThabranJ dengan isnad dia-'if.
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Qur-an pada kuburan itu bid’ah.'t
Tatkala kami telah keluar dari perkuburan itu, lalu Muhammad bin Qud-
damah bertanya: kepada Ahmad: ”Hai Abu Abdillah! Apa kata engkau
tentang Mubasysyir bin Ismail Al-Halabi?"
Ahmad bin Hanbal itu menjawab: ”Orang yang dapat dipercayai.”
Muhammad bin Quddamah bertanya: ’’Adakah engkau tulis sesuatu dari-
padanya?”
Ahmad bin Hanbal menjawab: "Ya, ada!”
Muhammad bin Quddamah lalu mengatakan: ’’Dikabarkan kqjadaku oleh
Mubasysyir bin Ismail, dari Abdurrahman bin Al-’Ala’ bin Al-Lajlaj, dari
ayahnya, bahwa; ayahnya mengwasiatkan, apabila ia telah dikuburk

dibacakan pembukaan Al-Baqarah dan kesudahannya pada kepala-
a n , s u -

a y a

nya.”
Muhammad bin Quddamah berkata lagi: ”Aku mendengar Ibnu Umar
mengwasiatkan dengan yang demikian.”
Maka Ahmad bin Hanbal menjawab: ’’Kembalilah kepada lelaki itu, maka
katakanlah kepadanya, supaya ia membaca Al-Qur-an itu!”
Muhammad bin Ahmad Al-Maruzi berkata: ”Aku mendengar Ahmad bin
Hanbal mengatakan: "Apabila kamu masuk ke perkuburan, maka baca-
lah: Surah Al-Fatihah, Surah Al-Mu’awwaadzatain (Surah: QuI-a-'uu dzu
bi rabbil-falaq dan Surah: Qul-a-'uudzu bi rabbin-naas) dan: Qul huwal-
laahu ahad\ Jadikanlah pahalanya untuk yang dalam kuburan itu! Maka
pahala itu akan sampai kepada mereka."
Abu Qallabah berkata: "Aku berangkat dari negeri Syam (Syria) ke Bas¬
rah (Irak). Aku turun di Al-Khandaq. Maka aku bersuci dengan berwudiu’
dan aku mengerjakan shalat dua raka’at di Lail. Kemudian, aku letakkan
kepalaku atas kuburan. Lalu aku tidur. Kemudian, aku jaga. Tiba-tiba
yang punya kubur mengadukan aku, dengan mengatakan: "Engkau telah
menyakitkan aku semenjak malam." Kemudian ia sambung: Bahwa ka-

tidak tahu. Dan kami tahu dan kami tidak mampu beramal.” Kemudi¬
an. ia berkata lagi: "Sesungguhnya dua raka’at yang engkau ruku’kan itu
lebih baik dari dunia dan isinya.”
Kemudian, ia berkata lagi: "Dibalaskan oleh Allah kiranya dari kami ke¬
pada penduduk dunia dengan kebajikan! Aku mengucapkan salam sejah-
tera kepada mereka. Sesungguhnya kadang-kadang masuk kepada kami
dari do’a mereka itu, nur seperti gunung.”
Yang dimaksudkan dengan ziarah kubur bagi yang berziarah, ialah meng-
ambil ibarat dengan ziarah itu, Dan bagi yang diziarahi itu mengambil
manfaat dengan do'a yang berziarah. Maka tiada sayogialah bahwa dilupa-
kan oleh yang berziarah dari do’a bagi dirinya dan bagi orang yang mc-
ninggal. Dan tidak lupa pula daripada mengambil ibarat dengan yang de¬
mikian. Sesungguhnya berhasi! baginya mengambil ibarat itu, dengan
menggambarkan orang yang meninggal dalam hatinya, bagaimana bercerai-

m u
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berai bagian-bagian badannya. Dan bagaimana ia akan dibangkitkan dari
kuburnya. Dan dia dalam waktu dekat akan mcngikutinya. Sebagaimana
diriwayatkan dari Mathraf bin Abubakar Al-Hadzali, yang berkata: "Ada-
lah sebrang wanita tua yang kuat beribadah pada Abdul-Qais. Apabila
datang malam, maka ia menguatkan ikat pinggangnya. Kemudian, ia ba-
ngun berdiri ke mihrab. Dap apabila datang siang, dia keluar ke kubiiran.
Maka sampailah kepadaku berita, bahwa ia dicaci orang, tentang banyak
kedatangannya ke perkuburan. Maka ia mengatakan: ’’Bahwa hati yang
kesat, apabila (elah kering, niscaya tidak dapat dilunakkan, selain oleh
mclihat yang sudah hancur. Dan aku sesungguhnya datang ke kuburan,
maka scakan-akan aku melihat, mereka itu keluar dari antara Japisan-lapisr
annya. Dan seakan-akan aku melihat mukanya yang penuh debu, badan¬
nya yang berobah dan pelupuk matanya yang berlemak. Wahai kiranya
dari pandangan, jikaiau pandangan itu diminumkan oleh hamba kepada
batinya, niscaya alangkah menakutkan kepahitannya bagi diri dan sangat
merusakkan bagi badan. Bahkan sayogialah bahwa ia menghadirkan dari
bentuk mail, apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul-’aziz, di mana
masuk ke tempatnya seorang ahli flkh (faqih). Maka ia merasa heran dari
perobahan bentuknya, karena banyak kcsungguhan dan ibadah. Laiu ia
berkata kepada faqih itu: ”Hai Anu! Kalau ongkau melihat aku sesudah
tiga hari dan aku telah dimasukkan dalam kuburku. Dan teiah keluar dua
biji mata, lalu mengalir atas dua pipi. Telah kuncup dua bibir dari gigi.
Telah keluar nanah dari mulut. Dan terbukalah mulut. Meninggilah perut
dari dada. Keluarlah tulang pinggang dari dubur. Dan keluarlah ulat dan
nanah dari lobang hidung, Sesungguhnya engkau akan mclihat yang lebih
mengherankan dari yang engkau lihat sekarang."
Disunatkan memuji mait. Dan tidak disebutkan, selain dengan yang baik.
'Aisyah r.a, berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda:

(Idzaa maata shaa-hibukum fa- da-’uuhu wa laa taqa-’uu fii-hi).
Artinya: "Apabila meninggal temanmu. maka tinggalkan daripad
perkatakannya! Dan janganlah engkau memperkatakan tentang keburuk-
annya!” (1)
Nabi s.a.w. bersabda:-

a m e m -

(Laa tasab-bul-amwaata fa -innahum qad -af-dlau -ilaa maa qadda-muu).

(l)Dirawikan Abu Dawud dari ’Aisyah, dengan isnad baik.
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Artinya: ’’Janganlah kamu memaki orang yang sudah mati! Sesuiigguhnya
mereka itu telah sampai kepada amal yang mereka kemukakan." (1).
Nabi s.a.w. bersabda;-

!(Laa tadz-kuruu mau-taakum illaa bi-khairin, fa -innahum in yakuu-nuu
min ahlil'jannati ta’-tsamuu wa in yakuu-nuu min ahlin-naari fa hasbu-
hum maa hum fiihi).
Artinya; ’’Janganlah kamu sebutkan orang-orang yang meninggal dan ka¬
mu. selain dengan kebajikan. Bahwa jikalau ada mereka itu dari isi sorga,
niscaya kamu berdosa. Dan jikatau ada mereka itu dari isi neraka, maka
perkiraan mereka itu menurut apa. yang mereka itu padanya.” (2).
Anas bin Malik befkata; ’’Lewatlah janazah di muka Rasuluilah s.a.w.
lalu mereka itu menyebut kejahatan kepada janazah itu. Maka Rasuluilah
s.a.w. bersabda; ’’Wajiblah yang demikian.”
Dan mereka membawa janazah lain. Lalu mereka itu menyebut kebajikan
kepada janazah itu. Lalu Rasuluilah s.a.w. bersabda: ’’Wajiblah yang de¬
m i k i a n . ”

Maka Umar bertanya kepada Nabi s.a.w. dari yang demikian. Nabi s.a.w;
menjawab:-

)

(Inna haadzaa -ais-nailum -'alaihi khairan fa wajabat lahul-jannatu wa
haadzaa -ats-naitum -’alaihi syar-ran fa wajabat lahun-naaru wa -antum
syu-hadaa-u lil-laahi fil-ar-dli).
Artinya: "Bahwa ini kamu sebutkan kepadanya kebajikan, maka wajiblah
baginya sorga. Dan ini kamu sebutkan kepadanya kejahatan, maka wajib¬
lah baginya neraka. Dan kamu itu menjadi saksi Allah di bumi." (3).
Abu Hurairah berkata: "Rasuluilah s.a.w. bersabda: "Bahwa hamba itu

meninggal, lalu kaumnya memujikan pujian kepadanya, yang dikeiahui
oleh Allah daripadanya akan orang lain. Maka Allah Fa'ala berfirman ke¬
pada para malaikatNYA: ”AKU menjadikan kamu menjadi saksi, bahwa
A K U t e l a h m e n e r i m a k e s a k s i a n h a m b a - h a m b a K U a t a s h a m b a K U . D a n

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari 'Aisyah r.a.
(2) Dirawikan Ihnu Abid-Dun-ya dari 'Aisyah r.a. dengan isnad dia'if.
(3) Hadits ini disepakali At-Bukhari dan Muslim (muiaafaq-'alalh).
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AKU lampaukan dari ilmuKU tentang hambaKU.” (1).

B A B K E T U J U H

Tentang hakikai mati dan yang dijumpai oleh orang yang mati,
dalam kubur sampai kepada peniupan sangkal-kala.

P E N J E L A S A N : h a k i k a t m a t i .

Ketahuilah, bahwa manusia itu mempunyai persangkaan-persangkaan yang
dusta tentang hakikat mati, yang tersalah mereka padanya. Sebahagian
mcreka menyangka bahwa mati ialah; lidak ada lagi. Tidak ada dihimpun-
kan dan dibangkitkan sesudah mati. Dan matinya manusia itu seperti mati
binalang dan keringnya tumbuh-tumbuhan. Dan ini pendapai orang-orang
muihid (yang mengingkari adanya Tuhan). Dan setiap orang.yang tidak
beriman dengan Allah dan hari akhirat.
Suatu kaum menyangka, bahwa ia menjadi tidak ada dengan mati. la tiada
merasa pedih dengan siksaan. Dan ia tiada merasa nikmat dengan pahala,
selama ia beradd dalam kubur, sehingga ia dikembalikan pada hari dihim-
punkah di padang mahsyar.
Yang lain berkata pula: bahwa nyawa itu kekal, tidak menjadi tiada de¬
ngan mail. Dan yang diberi pahala dan yang disiksa, ialah; nyawa (ruh),
tidak tubuh. Dan tubuh itu tidak sekali-kali dibangkitkan dan dikumpui-
kan di padang mahsyar.
Semua' ini adalah sangkaan yang merusak dan miring dari kebenaran.
Akan tetapi, yang disaksikan oleh jalan-jalan i’tibar dan dituturkan oleh
ayat-ayaf dan hadits-hadits, bahwa mati itu,artinya:beroba/i keadaan saja.
Dan nyawa itu tetap ada (kekal) sesudah berpisah dengan jasad. Adakala-
nya diazabkan dan adakalanya dinikmatkan.
Am' berpisah dengan Jasad, ialah: terpuius urusannya dari tubuh. dengan
keluarnya dari tubuh, daripada mentha’atinya. Bahwa anggota-anggoia
tubuh itu alal bagi nyawa yang dipakainya. Sehingga. nyawa itu menggeng-
gam dengan tangan, mendengar dengan telinga dan mclihat dengan mata,
Dan ia mengetahui akan hakikat sesuatu dengan hati. Dan hati ini adalah
ibaral dari nyawa. Dan nyawa itu mengetahui scgala sesuatu dengan sen-
dirinya, dengan Canpa alat. Dan karena itulah kadang-kadang hati itu me¬
rasa pedih dengan sendirinya, dengan bermacam-macam kegundahan. ke-
susahan dan ke-duka-ciia-an. Dan hati itu merasa nikmat dengan berma-
cam-macam kesenangan dan kegembiraan. Dan semua itu tiada menyang-
kut dengan anggota badan. Maka setiap apa yang menjadi sifat bagi nya-

( I ) D i r a w i k a n A h m a d d a r i A b u H u r a i r a h .
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dengan sendirinya kekal bersama nyawa im sesudah berpisah dengan
jasad. Dan apa yang ada bagi nyawa dengan perantaraan anggola badan.
maka menjadi kosong dengan matinya jasad. Sehingga dikembalikan nya-

itu kepada jasad. Dan tiada jauh dari kebenaran, bahwa nyawa itu
dikembalikan kepada tubuh dalam kubur. Dan tiada jauh dari kebenaran.
bahwa dikemudiankan nyawa itu kepada hari kebangkitan. Dart Allah itu
Mahatahu, dengan apa, yang dihukumkanNYA kepada setiap hamba dari
hamba-hambaNYA.

Sesungguhnya kosongnya jasad dengan mati itu menyerupai dengan ko-
songnya anggota-anggota badan orang yang lumpuh, dengan kerusakan
sifat badan yang terjadi padanya. Dan dengan kesukaran yang terjadi pada
urat-urat saraf, yang mencegah lulusnya nyawa padanya. Maka adalah
nyawa yang mengetahui, yang berakal, yang memahami itu terus ada (ke¬
kal) yang terpakai bagi sebahagian anggota-anggota badan. Dan sebahagi-

anggota-anggota badan itu tidak memaiuhi kepada nyawa. Dan mati
itu adalah ibarat dari ke-tidak-patuhan anggota-anggota badan seiuruhnya.
ban semua anggota-anggota badan itu adaJah alal. Dan nyawa ialah yang
m e m a k a i a l a t - a l a t i t u .

Dan kami kehendaki dengan nyawa, ialah makna yang ia memperoleh da¬
ri insan itu ilmu pengetahuan, kepedihan duka-cita dan kelazatan kegcm-
biraan. Dan manakala telah batillah urusannya pada anggota-anggota ba¬
dan. niscaya tidak batil daripadanya ilmu pengetahuan dan perasaan-pera-
saan. Tidak batil daripadanya kegembiraan dan kesusahan. Dan tidak ba-
lil daripadanya penerimaannya bag! kepedihan dan kelazatan.
Dan insan dengan hakikatnya itu, ialah: makna yang memperoleh ilmu-
pengetahuan, kepedihan-kepedihan dan kelazatan-kelazatan. Dan yang
demikian itu tidak mati. Artinya: tidak akan tiada. Dan makna mati, ialah
terputusnya urusannya dari badan dan keiuarnya badan dari adanya alat
baginya. Sebagaimana makna ke-lumpuh-an, ialah keiuarnya tangan dari
bawah adanya itu aiat yang dipakai. Maka mati itu ke-lumpuh-an mutlak
pada anggota-anggota badan seiuruhnya. Dan hakikat insan itu: dlrlnya
dan nyawanya. Dan hakikat itu terus ada, yang melengkapi perobahan ke-
adaannya dari dua pihak:
Pertama: bahwa direbutkan' daripadanya matanya, teiinganya, lisannya.
tangannya, kakinya dan semua anggota badannya. Direbutkan daripada¬
nya isterinya, anaknya, keluarganya dan kenalan-kenalannya yang lain.
Dan direbutkan daripadanya kudanya, binatang-ternaknya, budak-budak-
nya, rumah-rumahnya, tanah ladangnya dan harta miliknya yang lain. Dan
tiada bedanya, antara direbut barang-barang tersebut dari insan dan antara
direbut insan dari barang-barang tersebut. Bahwa yang menyakitkan. ia¬
lah: perpisahan. Dan perpisahan itu sckali berhasil dengan dirampaskan
harta seseorang. Dan sekali dengan dilawannya orang itu dari milik dan
hartanya. Dan kepedihan itu satu dalam dua hal tadi.

w a .

w a
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Sesungguhnya makna mati, iaiah; direbutkan insan dari hartanya, dengan
membawakannya ke alam lain, yang tiada bersesuaian dengan alam ini.
Maka jikaiau ada baginya di dunia, sesuatu yang disukainya dan disenangi-
nya dan ia memperhitungkan dengan adanya, maka besarlah kesusahan-
nya kepada sesuatu itu sesudah mati. Dan payahlah kesengsaraan hatinya
pada berpisah dengan dia. Bahkan hatinya berpaling kepada satu demi saiu
dari hartanya, kemegahannya, dan tanah ladangnya. Sehingga kepada
baju kemeja yang dipakainya umpamanya dan yang disenanginya. Dan
jikaiau ia tidak merasa gemblra, selain dengan dzikir kepada Allah dan
hatinya tidak jinak, selain dengan Allah, niscaya besarlah nikmatnya dan
sempurnaiah bahagianya. Karena ia bersunyi-sunyi di antaranya dan Yang
Dicintainya. Dan terpulusiah daripadanya halangan-halangan dan kesibuk-
an-kesibukan. Karena scmua sebab dunia itu menghalangi daripada meng-
ingali Allah.
Maka inilah salah-satu wajah perbedaan antara kaadaan ma^ dan keadaan
hidup.

Kedua: bahwa tcrsingkapnya baginya dengan mati, apa yang tidak tersing-
kap baginya dalam hidup. Sebagaimana kadang-kadang tersingkap bagi
orang yang jaga, apa yang tidak tersingkap dalam tidur. Dan manusia itu
tidur. Apabila mercka mati, mereka terbangun. Dan yang pertama-tama
yang tersingkap baginya, iaiah yang mendatangkan melarat baginya dan
yang mendatangkan nianfaat, dari kebaikannya dan kejahatannya. Dan
adalah yang dcmikian itu tergaris dalam suratan yang terlipat dalam raha-
sia hatinya. Dan yang menyibukkannya daripada melihat kepadanya itu,
iaiah; kesibukan-kesibukan duniawi. Maka apabila terputuslah kesibukan-'
kesibukan itu, niscaya tersingkaplah baginya semua amalnya. Maka ia tiada
melihat kepada kcjahatan, melainkan ia menyesal padanya, dengan penye-
salan yang ia mengutamakan bahwa ia masuk dalam kesengsaraan neraka,
untuk terlcpas dari pcnyesalan itu. Dan pada yang demikian, dikatakan
baginya:-

(Kafaa bi-natsi-kal-yauma -'alaika hasiiban).
Artinya: "Cukupiah pada hari ini, engkau membuat perhitungan atas diri
sendiri.” S. Al-Isra’, ayat 14.
Tersingkaplah semua itu ketika putus nafas dan sebelum dikuburkan. Dan
menyalalah padanya api perpisahan. Ya’ni; berpisah dengan apa, yang i;
tcnteram kepadanya dari dunia yang fana ini. Tidak, apa yang dikehcn-
dakinya daripadanya untuk karena pcrbekalan dan yang menyampaikan
kepada ainalan akhirat. Bahwa siapa yang mencari perbekalan untuk sam-
pai kepada ainalan akhirat, maka apabila ia sampai kepada maksud, nis¬
caya ia gcmbira dengan perpisahannya dengan sisa perbekalan. Karena ia

l a
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tiada menghendaki perbekalan itu sendiri. Dan ini keadaan orang yang
tidak mengambil dari dunia, melainkan sekadar daniraf. Dan ia suka bah-
wa terputuslah daruratnya, supaya ia tidak memerlukan lagi kepadanya.
Maka telah berhasil apa yang disukainya dan tidak memerlukan kepada
yang lain.
Inilah bermacam-macam azab dan kepedihan yang besar, yang menyerang
kepadanya sebelum dikuburkan. Kemudian, ketika dikuburkan, kadang-
kadang dikembalikan nyawanya kepada jasad, karena macam yang lain
dari azab. Terkadang dima’afkan daripadanya. Dan adalah keadaan orang
yang bemikmat-nikmatan dengan dunia, yang tenteram hatinya kepada
dunia itu, seperti keadaan orang yang bemikmat-nikmatan, ketika tidak
adanya raja dalam negerin>a, kerajaannya dan keluarganya. Karena ber-
pegang bahwa raja itu bersixap mudah dalam urusannya. Atau bahwa raja
itu tidak tabu apa yang dikerjakan oleh orang yang keji perbualannya.
Ialii ia diambil oleh raja dengan sekejap mala, Dan didatangkan kepada¬
nya daftar, yang telah dituliskan di dalamnya semua kekejiannya dan ke-
salahannya, atom demi atom, lengkah demi langkah. Dan raja itu orang
perkasa, lagi berkuasa, cemburu atas isterinya, membalas dendam kepada
orang-orang yang berbuat salah atas kerajaannya. Dan tidak memperhati-
kan kepada orang yang meininta bantuan kepadanya. tentang orang-orang
yang durhaka kepadanya.
Maka perhatikanlah kepada orang yang diambil ini, bagaimana keadaan-
nya sebelum turun azab raja kepadanya; dari ketakutan, keseganan. malu,
kesedihan dan penyesalan.
Maka inilah keadaan orang yang meninggal, yang zalim. yang terperdaya
dengan dunia, yang merasa tenang kepada dunia, sebelum turun azab
kubur kepadanya. Bahkan ketika matinya, kita berlindung dengan Allah
daripadanya. Bahwa kehinsan, tersiarnya rahasia dan terbukanya tabir itu
lebih besar dari setiap azab yang beriempat dengan jasad. dari pukulan,
dipotong dan lain-lain.
Maka ini adalah isyarat kejtada keadaan orang yang meninggal ketika me¬
ninggal. Dipersaksikan oleh orang-orang yang mempunyai mata-hati, de¬
ngan penyaksian batiniah, yang lebih kuat dari penyaksian mala. Dan di-
saksikan bagi yang demikiaa itu, oleh kesaksian-kesaksian Kitab Al-Our-
a n d a n S u n n a h .

Ya, benar bahwa tidak mungkin tersingkapnya tutup dari mengetahui ha-
kikat mati. Karena tidak akan dikenal mati, oleh orang yang tidak menge-
nal hidup. Dan mengenal hidup itu dengan mengenal hakikat nyawa pada
dirinya. Dan mengetahui hakikat zatnya. Dan tidak diizinkan bagi Rasul-
ullah s.a.w. memperkatakan tentang nyawa. Dan tiada lebih, bahwa ia
mengatakan: ’’Nyawa itu urusan Tuhanku. Maka tiadalah bagi seseorang
dari ulama agama bahwa menyingkapkan rahasia nyawa, walau pun ia
raenjenguk kepadanya. Dan yang diizinkan padanya, ialah; menyebutkan
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keadaan nyawa sesudah mati (I). Ayat*ayat dan banyak hadits menun-
jukkan bahwa mati itu lidaklah ibaratnya dari tidak adanya nyawa dan ti-
dak adanya perasaan bagi nyawa.
Adapun ayat-ayat maka telah datang mengenai orang-orang syahid. Kare-
n a A i l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

k j

(Wa laa tahsa-bannaMadzii-na qutMuu fii sabiitil-laahi -amwaa-tan bal -
ah-yaa-un -'inda rabbi-him yur>zaquuna, fari-hiina).
Artinya: "Janganlah kamu anggap mati nrang-orang yang terbunuh di ja*
Ian Allah itu! Tidak! Mereka itu hidup, mcreka mendapat rezcki dari sis
Tuhan. Mereka gembira.” S. Ali Tmran, ayat 169, 170.
Tatkala terbunuh kepala-kepala Quraisy pada hari perang Badar, maka
mcreka itu dlpanggil oleh Rasulullah s.a.w. dengan bersabda; "Hai Anu!
Hai Anu! Hai Anu! Aku telah mempernleh apayang dijanjikan Tuhanku
kepadaku itu benar. Maka adakah kamu memperolch apa yang dijanjikan
T u h a n m u i t u b e n a r ? ”

Lalu ditanyakan: "Wahai Rasulullah! Adakah engkau mcmanggil mcreka
itu, sedang mereka itu sudah mati?”
Nabi s.a.w. menjawab:*

%
(Wal-ladzii nafsii bi-yadihi, innahum la-asma’u li-haadzal-kalaami min-kum
illaa -annahum laa yaq-diruuna -'alal-jawaabi).
Artinya: "Demi Tuhan yang diriku di tanganNya! Bahwa mereka itu se-
.sungguhnya mendengar perkataan ini dari kamu. Hanya mereka itu tidak
sanggup menjawab.” (2).
Maka ini adalah nasb (dalil yang tegas) Icniang kckalnya (tclap adanya)
nyawa orang yang durhaka dan letap diketahuinya dan dikenalnya. Dan
ayat itu nash tentang arwah orang-orang syahid. Dan orang yang mening-
gal itu tidak icricpas dari bahagia atau sengsara.

(I) Hadits ini disepakati (multafaq-'alaih) di antara Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu
M a s ' u d .

( 2 ) D i r a w i k a n M u s l i m d a r i U m a r b i n A l - K h a l t a b .
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N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -
/ <

i/-> V

\ l )c^V 5-

(Al-Oabru immaa hufratun min hufarin-naari au rau-dlatun min riyaa-dlil-
jannati).
Arlinya: "Kubur itu adakalanya suatu lobang dari lobang-lobang neraka.
Atau suatu taman dari taman-taman sorga.” (1).
Ini adalah nash yang tegas, bahwa mati itu, artinya; berobah keadaan saja.
Dan apa yang akan ada, dari kesengsaraan orang yang meninggal dan ke-
bahagiaannya itu. bersegera ketika mati, dengan lidak diundurkan. Dan
bahwa yang diundurkan, ialah sebahagian dari bermacam-macam aza'b dan
pahala, tidak pokoknya.
Dirawikan Anas dari Nabi s.a.w, bahwa beliau bersabda;-

♦ ✓  D y - . ' ' o O X - /

(Al-mautul-qiyaa-maiu, fa man maata fa qad qaamat, qiyaa-matuhu).
Artinya; ’’Mati itu kiamat. Maka siapa yang mati, niscaya berdirilah kia-
mainya.” (2).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a ; -

/ . ^ y'! y y ^ y y y x ' >

(Idzaa maata ahadu-kum -’uridla -’alaihi maq-'adu-hu ghud-watan wa -’a-
syiy-yatan in kaana min ahlil-jannati fa minal-jannati wa in kaana min-
ahlin-naari fa minan-naari wa yuqaa-lu haadzaa maq-’adu-ka haltaa tub-
’atsa ilaihi yaumal-qiyaa-mali).
Artinya: ’’Apabila meninggal salah seorang kamu, niscaya didatangkan ke-
paaanya tempat duduknya pada pagi hari dan sorenya. Jikalaii dia dari isi
sorga, maka dari sorga. Dan jikalau dia dari isi nereka, maka dari neraka.
Dan dikatakan: "Inilah tempat dudukmu, sehingga kamu dibangkitkan ke-
padanya pada hari kiamat." (3)-
Dan tidaklah tersembunyi akan apa, yang dalam menyaksikaii dua tempat

(1) Dirawikan Al-Tirmidai dari Abu Sa'id.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dengan isnad dla’if.
(3) Hadits ini disepakali (mudafaq-'alaih) Al-Bukhari dan Muslim dari Ihnu Umar.
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duduk itu, dari azab dan nikmat dalam waktu itu juga.
Dari Abi Qais yang mengatakan: ’’Adalah kami bersama ’Alqamah pada
suatu janazah. Lain 'Alqamah berkata: "Ada pun ini maka telah berdiri
kiamatnya.”
AU r.a. berkata: "Haramlah atas diri, bahwa ia keluar dari dunia, sebelum
ia tabu, dari isi sorgakah dia atau dari isi neraka?"
Abu Hurairah berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

O-C { °

(Man maata gharii-ban maata syahii-dan wa wuqi-ya fatiaa-naatil-qabri wa
ghu-di-ya wa riiha -’alaihi bi riz-qihi minal-jannati).
Artinya: ’’Siapa-yang meninggal dalam perantauan, niscaya ia mali syahid.
Dan dipelihara dari fitnah-fitnah kubur. Dan-dibawakan kepadanya pada
pagi hari dan sorenya dengan rezekinya dari sorga.” (1).
Masruq berkata: "Tiada aku menggemari seseorang, akan apa yang aku
gemari dari orang mu’min dalam liang lahad. la telah beristirahat dari ke-
payahan dunia dan merasa aman dari azab Allah.”
Yu’la bin Al-Walid berkata: ’’Adalah aku pada suatu hari berjalan kaki
bersama Abid-Darda’. Aku lalu bertanya kepadanya: "Apakah yang eng-

'kau sukai bagi orang yang engkau sukai?”
Ia menjawab: ’’Mali.”
Aku bertanya lagi: "Jikalau ia tidak mati?”
la menjawab: ’’Sedikitlah hartanya dan anaknya. Sesungguhnya aku me-
nyukai mati, karcna mati itu tiada disukai, seiain oieh orang mu’min. Dan
mati itu melepaskan orang mu’min dari penjara. Dan sesungguhnya aku
menyukai sedikit harta dan anak, karena itu adalah fitnah dan sebab bagi
jinaknya hati dengan dunia. Dan jinaknya hati dengan orang, yang tidak
boleh tidak akan bercerai itu adalah kesengsaraan yang paling berat. Maka
setiap yang seiain Allah, mengingati dan menjinakkan hati dengan dia,
niscaya tidak boleh tidak -sudah pasti —daripada berpisah dengan dia
ketika mati.” (2).
Karena inilah, Abdullah bin 'Amr berkata: ’’Sesungguhnya contoh orang
mu’min ketika keluar nafasnya yang terakhir atau nyawanya adalah seperti
orang yang bermalam di penjara. Lalu ia dikeluarkan daripadanya. Maka
ia merasa lapang di bumi dan pulang-pergi padanya.”
Dan ini yang disebutkannya itu adalah keadaan orang yang merenggang-

(0 Dirawikan Ibnu Majah dengan sanad dia'if.
(2) Jawaban Abid-Darda' ini. hcndaklah dilihat dari segi pandangan orang sufi. (Peny.)
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kan hatinya dari dunia dan meiiggelisahkannya dengan dunia. Tiada bagi-
nya kejinakan hati selain dengan mengingati Allah Ta'ala (berdzikir ke-
padaNya). Dan adalah segaia kesibukan duniawi itu menahankannya dari
Kekasihnya. Dan kekesatan nafsu-syahwa( iJu menyakitinya. Maka adalah
pada kemarian itu kelepasannya dari semua yang menyakitkan dan kesen-
diriannya dengan Kekasihnya yang menjadi kejinakan hatinya, dengan ti-
dak ada yang mencegah dan yang menolak. Alangkah lebih patut yang de-
mikian, bahwa adalah itu kesudahan nikmat dan lazat. Dan paling sem-
puma kelazatan bagi orang-orang syahid yang terbunuh pada jalan Allah
(perang sabil). Karena mereka itu tidak tampil ke medan perang, melain-
kan mereka telah memutuskan perhatiannya dari segaia yang menyangkut
dengan dunia, rindu menjumpai Allah, ridla dengan terbunuh pada men-
cari keridla-anNYA. Kalau ia memandang kepada dunia, maka telah di-
jualnya, karena suka-rela dengan akhirat. Dan penjual itu, hatinya tidak
berpaling lagi kepada yang dijual. Dan kalau ia memandang kepada akhiat,
maka telah dibelinya dan ia rindu kepadanya. Maka alangkah besar ke-
gembiraannya. dengan yang dibelinya itu, apabila telah dilihatnya! Alang¬
kah sedikit perhatiannya kepada yang telah dijualnya, apabila telah ber-
pisah dengan dial Dan menjuruslah hati bagi mendntai Allah Ta'ala yang
kadang-kadang berkebetulan pada sebahagian hal-keadaan. Akan tetapi,
tidak didapatinya oleh mati atasnya, maka ia berobah. Dan peperangan
itu sebab bagi mati. Maka adalah peperangan itu sebab untuk memper-
oleh mati atas keadaan yang seperti ini.
Maka karena inilah besarnya nikmat. Karena makna nikmat iaiah: bahwa
dicapai oleh insan akan apa yang dikehendakinya. Allah Ta’ala berfirman:

C , y

(Wa lahum maa yasy-tahuuna).
Artinya: "Dan bagi mereka apa yang mereka sukai." S. An-Nahl, ayat 57.
Maka adalah ini semua ibarat bagi makna kelazatan sorga.
Dan azab yang terbesar, iaiah bahwa tercegah insan dari kehendaknya, se-
bagaimana Allah Ta’ala berfirman;-

(Wa hiila baina-hum wa baina maa yasy-tahuuna).
Artinya; "Dan diletakkan batas di antara mereka dengan apa yang diingiiii-

nya." S. Saba’, ayat 54.
Maka adalah ini semua ibarat bagi siksaan isi neraka jahannam.
Nikmat ini didapati oleh orang syahid, sebagaimana ia telah memutuskan
dirinya, dengan tidak terlambat. Dan ini adalah urusan yang tersingkap
bagi orang-orang yang mempunyai hati dengan nur-yakin. Dan kalau eng-
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kau menghendaki atasnya itu kesaksian dari pihak pendengaran, maka
mua hadits yang mengenai orang-orang syahid, mcnunjukkan kepadanya.
Dan setiap hadits itu melengkapi kcpada mengibaratkan dari kesudahan
kenikmatan mereka dengan ibarat yang lain. Diriwayatkan dari ’Aisyah
r.a...bahwa ia mengatakan: ’’Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Jabir:
Apakah tidak aku kabarkan kepada engkau dengan berita gembira, hai

Jabir?” Dan adalah pada hari perang Uhud, ayah Jabir itu syahid.
Jabir lalu menjawab: "Ada, kiranya Allah memberitakan engkau kabar
gembira dengan kebajikan!”
Maka Nabi s.a.w. bersabda; "Bahwa Allah ’Azza wa Jalla telah menghi-
dupkan ayah engkau dan mendudukkannya di hadapanNYA. Dan IA ber-
firman: Bercita-citalah kepadaKU, hai hambaKU, apa yang engkau ke-
hendaki, niscaya akan Aku memberikannya kepada engkau.” Lalu ayah
Jabir itu menjawab; ”Hai Tuhanku! Tiadalah aku beribadah kepada Eng¬
kau, sebenamya ibadah kepada Engkau. Aku bercita-cita kepada Engkau,
bahwa Engkau mengembalikan aku ke dunia, Lalu aku akan berperang
bersama nabi Engkau. Maka aku lerbunuh pada jalan Engkau sekali lagi.”
Allah Ta'ala berfirman kepadanya: "Bahwa telah dahuiu daripadaKU,
bahwa engkau tiada kembali lagi ke dunia.” (1).
Ka’bul-Ahbar berkata: "Terdapat scorang laki-laki dalam

s e -

sorga menang is -

Lalu ditanyakan kepadanya: "Mengapa engkau menangis. pada hai deng-
kau dalam sorga?”
la menjawab: "Aku menangis, karena aku tidak terbunuh pada jalan Al¬
lah, kecuali hanya sekali. Aku ingin, bahwa aku dikcmbalikan ke dunia.
Lalu aku terbunuh pada jalan Allah berkali-kali.”
Ketahuilah. bahwa orang niu’min itu tersingkap baginya sesudah maii,
dari keluasan keagungan Allah, akan apa yang adalah dunia itu dengan di-
kaitkan kepadanya. seperti penjara dan tempat yang sempit. Dan adalah
contohnya orang mu’min itu. seperti orang yang terpenjara dalam rumah
yang gelap, yang dibukakan baginya sebuah piniu ke kebun yang luas pi-
hak-pihaknya, yang tidak sampai pandangannya kepada yang paling jauh
dari kebun itu. Di dalamnya berbagai macam kayu-kayuan, bunga-bunga-
an. buah-buahan dan burung-burung. Maka ia tiada ingin kembali ke pen¬
jara yang gelap. Dan telah dibuat olch Rasulullah s.a.w. akan contoh bagi
yang demikian. Maka beliau bersabda bagi scorang laki-laki
gal dunta:-

y a n g m e m n g -

■ I

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari ’Aisyah dengan isnad dla'if.
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Artinya: "Jadilah orang ini berangkat dari dunia dan meninggalkannya
bagi keluarganya. Kalau adalah dia itu ridia (senang dengan yang demiki-
an), maka tidak menggembirakannya untuk kembali ke dunia. sebagaima-
na tidak menggembirakan bagi seseorang kamu untuk kembali ke dalam
perut ibunya.” (1).
Maka Nabi s.a.w.̂ êmperkenalkan kcpada anda dengan ini. bahwa per-
handingan luasnya akhirat dengan dunia. adalah seperti perbandingan luas-
nya dunia dengan kegelapan rahim ibu.
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

. \<x ): ■'

hi idzaa kharaja min bath-nihaa bakaa -'alaa makh-rajihi haitaa-idzaa ra-
adl-diau-a wa wu-dli-'a lam yuhib-ba an yar-ji-'a-ilaa makaa-nihi).
Artinya: "Bahwa orang mu’min dalam dunia itu. contohnya adalah seperti
janin (bayi) dalam perut ibunya. Apabila keluar dari perutnya. ia mena-
ngis atas keluarnya itu. Sehingga apabila ia melihat cahaya dan dilahirkan.
maka ia tidak suka lagi kembali ke tempatnya semula." (2).
Seperti demikian juga orang mu’min yang gelisah dari mati. Maka apabila
ia dibawa kepada Tuhannya, niscaya ia tidak suka lagi kembali ke dunia.
sebagaimana tidak sukanya bayi itu kembali ke perut ibunya.
Dikatakan kepada Rasuluilah s.a.w. bahwa si Anu telah meningga! dunia.
maka Nbi s.a.w. menjawab:-

! K

X

(Mus-tarii-hun au mustaraa-hun minhu).
Artinya: "la beristirahat atau ia diistirahatkan." (3).
Nabi s.a.w. mengisyaratkan dengan "ia beristirahat" itu kepada: orang
mu'min dan dengan: "yang diistirahatkan” itu kepada: orang zalim, kare-
na penduduk dunia beristirahat daripada kezalimannya.
Abu Umar Shahibus-saqya berkata: "Lalu di depan kami Ibnu Umar dan
kami masih anak-anak. Lalu ia memandang ke kuburan. Tiba-tiba tampak

(I) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari 'Amr bin Dinar, badits mursal.
(2) Dirawikan Ibnu Abdi-Dun-ya dari Salim bin ’Amir Al-Janaizi. hadits mursal.
(3) Hadits ini disepakati (muttafaq-'alaihi) A1-Bukhari dan Muslim dari Abi Oaladah.
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tengkorak-irtantisia. Maka disuruhnya seorang laki-laki. Lalu laki-laki iiu
menanamkannya. Kemudian, ia berkata: ’’Bahwa tubuh ini lidak diberi-
kan melaral sedikit pun oleh lanah ini. Sesungguhnya nyawa itu disiksa
dan diberi pahala, sampai kepada hari kiamat.”
Dari ’Amr bin Dinar, yang mengatakan: ’Tiada seorang mail pun yang
meninggal, melaihkan ia tabu, apa yang pada keluarganya scsudahnya.
Dan bahwa mereka itu memandikannya dan mengkafankannya. Dan bah¬
wa ia melihat kepada mereka itu.”
Malik bin Anas berkata: "Sampai kepadaku bahwa nyawa orang mu’min
itu diutuskan, dia pergi ke mana ia kehendaki.”
An-Nu’man bin Basyir berkata: ”Aku mendengar Rasulullah s.a.w. ber-
s a b d a d i a t a s m i m b a r : -

i -

! >

>A

(A !aa-innahu lam yab-qa minad-dun-ya illaa mits-ludz-dzubaa-bi yamuu-
ru fii jaw-wihaa fai-laahal-Iaaha fii -ikh-waanikum min -ahlil- qubuu-ri fa -
inna -'a-maala-kum tu’-radlu -’alaihim).
Artinya: "Kciahuilah, bahwa tiada kekal dari dunia, selain seperti lalal
yang terbang bulak-balik dalam udaranya. Maka. Allah -Allah -me-
ngenai saudara kamu dari isi kubur. Sesungguhnya amalan kamu didatang-
kan kepada mereka." (I).
Abu Hurairah berkata: "Nabi s.a.w. bersabda;-

(Laa taf-dlahuu -maulaa-kum bi-say-yi-aati -’a-niaalikum fa-innahaa lu'-
radlu -‘alaa -auli-yaa-ikum min -ahlil-qubuu-ri).
Artinya: "Jangan engkau buka kekurangan orang-orang yang meninggal
dari kamu. dengan kejahatan perbiiaian kamu! Sesungguhnya perbuatan
kamu itu didatangkan kepada wali-wali kamu dari isi kubur.” (2).
Karena demikianlah. Abud-Darda’ berdo'a: "Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa
aku beriindung dengan Engkau, bahwa aku mengerjakan suaiu perbuatan
yang menghinakan pada Abdullah bin Rawwahah.”
Dan adalah Abdullah bin Rawwahah itu telah meninggal dunia dan sau-
Jara ibunya.

(I) Dirawikan Ibna Abid-Dun-ya dari An-No’man, termasuk hadits dia’if.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Muhamili dengan isnad dia'if.
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Ditanyakan Abdullah bin 'Amr bin A!-’Ash dari hal nyawa orang-orang
mu’min, apabila mereka telah meninggal, ke mana nyawa iiu? Abdullah
bin ’Amr bin Al-’Ash menjawab: ’’Dalam pcrul burung putih dalam naung-
an Al-’Arasy dan nyawa orang-orang kafir dalam bumi. lapisan yang ke-
tujuh.”
Abu Sa’id Ai-Khudri berkata; "Aku mendengar Rasulullah sa.w. bersab-
d a : -

!-. 'i-’ ^ - <
\

(Innal-may-yita ya'-rifu man yu-ghas-siluhu wa man yah-miluhu wa
vudal-liihi fii qabrihi).
Ariinya: "Bahwa orang yang meninggal (mail) itu mengenal akan orang

ndikannya, yang membawanya dan yang memasukkannya da¬

m a n

y a n g m e m a

lam kuburnya.” (1)
Shalih Al-Marri berkata; ’’Bahwa nyawa (ruh) itu beriemu saiu sama lam
ketika meninggal. Lalu berianya nyawa orang-orang yang mati, kepada
nyawa yang keluar kepada mereka: 'Bagaimana adanya tempai tingga!
engkau? Pada yang mana dari dua jasad itu engkau berada? Pada yang
baik alau yang buruk?”
Ubaid bin Umaii berkata: "Isi kubur itu mengintip berita-berita. Maka
apabila datang kepada mereka mail baru, lalu mereka itu berianya; ”Apa
yang dikerjakan oleh si Anu?" Lalu mait baru itu menjawab; ’’Apakah ia
tidak datang kepada kamu atau tidak ia kemukakan kepada kamu?” Lalu
isi kubur itu menjawab; ’’Bahwa kita kepunyaan Allah. Dan kita akan
kembali kepadaNya. Ia mcnempuh dengan yang demikian itu, bukan jalan
k i t a . ”

Dari Ja’far bin Sa’id, yang mengatakan: ’’Apabila meninggal seseorang,
lalu anaknya menemuinya, sebagaimana ia menemui orang yang tidak ada
s e l a m a i n i . ”

Mujahid berkata: ’’Bahwa orang itu diberikan kabar yang menggembira-
kan dengan baik anaknya dalam kuburnya.”
Dirawikan Abu Ayyub Al-Anshari, dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersab-
da: ’’Bahwa nyawa orang mu’min apabila telah diambil. niscaya dijumpai
oleh yang punya kasih-sayang daripada hamba-hamba Allah. Sebagaimana
dijumpai orang yang membawa kabar gembira di dunia. Mereka itu me-
ngatakaii; ’’Lihatlah saudaramu, sehingga ia beristirahat. Sesungguhnya ia
berada dalam kesusahan yang sangat!”
Lalu mereka itu menanyakannya: "Apakah yang dikerjakan si Anu yang

(1) Dirawikan Ahmad dari seurang, yang namanya Mu'awiyah alau Ibnu Mu'awiyah, yang
diiagukan namanya.
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iaki-laki (si Fulan)? Apakah yang dikerjakan si Anu yang wanita (si Fu-
ianah)? Sudahkah kawin si Fulanah?”
Apabila mereka menanyakannya dari hal seorang laki-laki yang telah me-
ninggal sebelumnya dan ia mengatakan: ”Ia sudah mcninggal sebelum
aku.” Mereka lalu mengucapkan; ’’Innaa lil-laahi wa innaa ilaihi raa-ji-
' u u n .

Nya). Dia itu dibawa kepada ibunya yang kasih sayang.”(l).
(Bahwa kita ini kepunyaan Allah dan kita ini akan kcmbali kepada-

PENJELASAN: perkaiaan kubur bagi mail.

Perkataan orang-orang yang meninggal itu adakalanya dengan lisan per¬
kaiaan (lisanul-maqal) atau dengan lisan keadaan (lisanul-hal) yang lebih
terang pada pemahaman orang-orang yang meninggal, dari lisan perkaiaan
pada pemahaman orang-orang hidup. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kubur
itu berkaia kepada mail, ketika ia diletakkan di dalamnya: "Kasihan eng-
kau, hai anak Adam! Apakah yang memperdayakan engkau dengan aku?
Apakah engkau tidak tahu, bahwa aku itu rumah fitnah, rumah gelap, ru-
mah sendirian dan rumah ulat? Apakah yang memperdayakan engkau de¬
ngan aku, karena engkau melalui kepadaku dengan sikap fadz-dzadz."
Maka kalau dia itu orang yang memperbaiki keadaan, niscaya yang men-
jawab di kuburan bertanya kepadanya: "Adakah engkau melihat bahwa
ada dia itu menyuruh dengan ma'ruf dan melarang dari munkar?” Lalu
kubur itu berkata; "Jadi, aku akan memalingkan kepadanya yang wama
hijau dan jasadnya kcmbali menjadi nur dan nyawanya naik kepada Allah
T a ’ a i a . ”

Sikap fadz-dzadz itu, ialah maju selangkah dan mundur selangkah (sikap
ragu). Begitulah ditahirkan oleh perawi perkataan fadz-dzadz pada hadiis
itu. (2).
Ubaid bin Uroair Al-Laitsi berkata: ’Tiadalah dari seorang mail yang me¬
ninggal, melainkan ia dipanggil oleh lobangnya, yang dikuburkan dia di
dalamnya!” Aku rumah kegelapan, sendirian dan tersendiri. Jikalau ada-
lah engkau dalam hidup engkau itu tha'at kepada Allah, niscaya adalah
engkau pada had ini rahmai kepada engkau. Dan jikalau ada engkau itu
maksiat, maka aku pada had ini siksaan kepada engkau. Akulah, yang
siapa masuk kepadaku, yang tha'at, niscaya ia kcluar yang bergembira.
Dan siapa yang masuk kepadaku, yang maksiat, niscaya ia keluar yang
b e r d u k a - c i t a . "

Muhammad bin Shubaih berkata: "Sampai kepada kami, bahwa seseorang

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Iain-lain dengan isnad dia'if.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan lain-lain dengan isnad dia'if.

9 7 7



apabiia diletakfcan dalam kuburaya, lalu diazabkan. Atau menimpakannya
oleh sebahagian yang tiada disukainya. la dipanggilkan oleh tetangganya
dari orang-orang meninggal: ”Hai orang yang terkebelakang dalam dunia,
sesudah saudara-saudaranya dan tetangganya! Apakah ada bag! engkau
memperoleh ibarat pada kami? Apakah ada bagi engkau pada terdahulu-
nya kami memperoleh pikiran bagi engkau? Adakah tidak engkau melihat
terputusnya amalan kami dari kami dan engkau itu masih ada tempo?
Mengapa tidak engkau memperoleh kembali apa yang telah luput bagi
saudara-saudara engkau?”
Dan ia dipanggil oleh tempat-tempat di bumi: ”Hai orang yang tertipu de-
ngan zahiriah duniawi! Mengapa engkau tidak mengambil ibarat dengan
orang yang telah tiada lagi dari keluarga engkau, dalam perut bumi, dari
orang yang ditipu oleh dunia sebelum engkau. Kemudian, mendahului
ajalnya ke kubur. Dan engkau melihatnya dibawa orang, yang hoyong ke-
kasih-kekasihnya, ke tempat yang tidak boleh tidak baginya daripadanya.”
Yazid Ar-Raqqasyi berkata: "Sampai kepadaku, bahwa mait apabiia di-
letakkan dalam kubumya, niscaya larilah daripadanya amalan-amalannya.
Kemudian, amalan-amalan itu ditakdirkan oleh Allah dapat berbicara.
Maka ia berkata; ”Hai hamba yang sendirian dalam lobangnya! Telah ler-
putus dari engkau, segala teman dan keluarga. Maka tiadalah yang men-
jinakkan had bagi engkau pada hari ini, selain kami.”
Ka’ab berkata: ’’Apabiia diletakkan hamba yang shalih dalam kubur, nis¬
caya larilah daripadanya amalan-amalannya yang shalih, yaitu; shalat,
puasa, hajji, jihad dan sedekah.” Ka’ab mengatakan lagi: ’’Maka datang-
lah malaikat azab dari pihak dua kakinya, Maka berkatalah shalat: ”Ke-
pada kamu daripadanya. Maka tiada jalan bagi kamu atasnya. Telah lama-
lah dengan aku berdiri karena Allah atas kedua kakinya."
Lalu mereka datang kepadanya dari pihak kepalanya. Maka berkata puasa;
"Tiada jalan bagi kamu atasnya. Maka telah lamalah hausnya karena Al¬
lah dalam negeri dunia. Maka tiada jalan bagi kamu atasnya."
Lalu mereka datang kepadanya dari pihak jasadnya. Lalu berkatalah hajji
dan jihad; ’’Kepada kamu daripadanya. la telah memayahkan dirinya dan
meletihkan badannya, mengerjakan hajji dan berjihad karena Allah. Ma¬
ka tiada jalan bagi kamu atasnya."
Ka’ab menerangkan lagi; "Lalu mereka datang kepadanya dari pihak dua
tangannya. Lalu berkata sedekah: "Cegahlah dari temanku! Maka berapa
banyak sedekah yang keluar dari dua tangan ini. Sehingga jatuh ia dalam
Tangan Allah Ta’ala karena mencari WajahNya. Maka tiada jalan bagi
kamu atasnya.”
Ka’ab menerangkan: "Lalu dikatakan kepada hamba yang shalih itu: "Se-
nanglah! Baiklah engkau hidup dan baiklah engkau meninggal!"
Ka’ab menerangkan: ’’Dan datanglah kepada hamba yang shalih itu malai¬
kat rahmat. Lalu malaikat rahmat itu membentangkan baginya tikar dari
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sorga dan selimut dari sorga. Dan dilapangkan baginya dalam kuburnya
scpanjang penglihatannya. Dan didatangkan dcngan leniera dari sorga.
Lalu ia mcmperoleh cahaya dengan numya, sampai kepada hari ia dibang-
kiikan oleh Allah dari kubumva.

Abdullah bin Ubaid bin Umair mengaiakan tentang janazah: "Sampai ke-
padaku bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bahwa mail iiu duduk dan i-
mendengar langkah pengunjungnya. Maka liada berkata-kata dcngan man
ifu sesuatu, sclain kuburnya yang mengatakan: "Kasihan cngkau hai anak
Adam! Adakah tidak engkau telah diperingatkan dcngan aku dan dipcr-
ingalkan cngkau akan sempitku, busukku, huru-haraku dan ulaiku? Maka
apakah yang engkau sediakan bagiku?" (1).

l a

PENJELASAN: azah kubur dan perianyaan Munkar dan Nakir.

Al-Barra’ bin 'Azib bcrkata: "Kami keluar bcrsama Rasulullah s . a . w , p a -

da janazah scorang lelaki dari orang anshar. Maka Rasulullah s.a.w. lalu
duduk di atas kuburnya, dcngan menundukkan kepala. Kcmudian ber-
do a; Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa aku berlindung dcngan Engkau dari
azab kubur.” —tiga kali Nabi s.a.w. mengucapkannya. Kcmudian, bcliau
sambung: "Bahwa orang mu'min dalam menghadap akhirat iiu, diuiuskan
oleh Allah para malaikaJ. Seakan-akan muka mcrcka iiu maiahari. Bcr¬
sama mereka itu obat tubuh mail untuk tidak hancur dan kafannya. Maka
mereka itu duduk sepanjang penglihatan orang mu'min itu. Maka apabila
keluar nyawanya. niscaya bershalat kepadanya seiiap malaikat antara la-
ngit dan bumi dan setiap malaikat di langit. Dan dibukakan pintu-intu la-
ngit. Maka tidak ada daripadanya satu pintu pun. mclainkan suka bahwa
orang mu'min itu masuk dengan ruhnya daripadanya. Apabila o r a n g

mu'min itu dinaikkan dcngan ruhnya, maka dikatakan: "Mai tuhan! Ham-
baMU itu si Anu!" Maka Tuhan berfirman: "Kcmbalikanlah dia! Maka
pcrlihatkanlah kepadanya, apa yang AKU sediakan baginya dari kcmulia-

Scsungguhnya AKU menjanjikan kepadanya: "Daripadanya (bumi).
kamu KAMI jadikan dan kepadanya kamu KAMI kcmbalikan dan dari¬
padanya pula kamu KAMI keluarkan pada kali yang lain." (2). Bahwa
orang mu'min itu mendengar bunyi sandal mereka, apabila mcrcka itu
berpaling mcmbelakangi. Sehingga dikatakan: "Hai ini! Siapakah Tuhan
cngkau'' Apakah agama engkau? Dan siapakah nabi engkau'.'
mu'min itu menjawab: "Tuhanku Allah, agamaku Islam dan nabiku Mu¬
h a m m a d s . a . w . "

a n .

> '■
Lalu orang

Nabi s.a.w, menyambung: "Lalu Munkar dan Nakir itu menghardik orang

(I) Dirnwikim Ibnu Ahid-Diin-ya, scbagai hadils inursal.
(2) Sesuai dcngan yang tersuhui pada S. Tha Ma, aval .S5.
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mu’min itu dengan hardikan yang keras. Dan itulah penghabisan fitnah
yang didatangkan kepada mail. Apabila ia mengatakan yang demikian,
niscaya seorang penyeru menyerukan: ’’Bahwa sesungguhnya engkau be-
nar!” Dan itulah makna firman Allah Ta’ala:-

(Yu-tsab-bitul-laahul-ladziina -aamanuu bil-qauliis-tsaa-biti fil-ha-yaatid-
dun-ya wa fil-aakhi-rati).
Artinya: "Allah meneguhkan kedudukan orang-orang yang beriman de¬
ngan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia ini dan hari akhirat."
S. Ibrahim, ayat 27,
Kemudian, datang kepadanya yang datang. yang bagus muka, yang harum
bau, yang bagus kain. Lalu ia berkata: "Bergembiralah dengan rahmat
I'uhan engkau dan sorga, yang di dalamnya nikmat yang tetap,” Lalu mait
itu menjawab: "Dan engkau, maka diberikan engkau kabar gembira oleh
Allah dengan kebajikan. Siapa engkau?"
Yang dayang itu menjawab: ”Aku amalanmu yang shalih. Demi Allah!
Tiada aku ketahui, bahwa adalah engkau yang bersegera tha’at kepada
Allah, yang, lambat dart maksiat kepada Allah. Maka kiranya Allah mem-
balas engkau dengan kebajikan.”
Nabi s.a.w. menyambung; "Kemudian berserulah yang menyeru, bahwa:
"Bentangkanlah baginya dari tikar sorga! Dan bukalah baginya pintu ke
sorga!”
Maka dibentangkan baginya dari tikar sorga dan dibukakan baginya pintu
ke sorga. Lalu ia berdo’a: ”Ya Allah, ya Tuhan! Segerakanlah berdirinya
kiamat, sehingga aku kembali kepada keluargaku dan hartaku!”
Nabi s.a.w. menyambung; "Ada pun orang kafir, maka apabila ada dia
pada menghadap ke akhirat dan terputus dari dunia, niscaya turunlah ke¬
padanya para malaikai yang kasar dan keras. Bersama mereka itu kain
dari api dan pakaian dari belangkin (ter). Maka para malaikat itu bend
kepadanya. Apabila keluar nafasnya, ia dikutuk oleh setiap malaikat di
antara langit dan bumi dan setiap malaikat di langit. Dan ditutup pintu-
pintu langit. Maka tidak ada daripadanya saiu pintu pun, melainkan orang
kafir itu tidak suka bahwa ia masuk dengan rohnya daripadanya. Apabila
ia d ina ikkan dengan rohnya , n i scaya ia d i campakkan . Dan
dikatakan:"Wahai Tuhan! HambaMU si Anu tidak diterima oleh langit
dan bumi.” Maka Allah ’Azza wa Jalla berfirman: "Kembalikanlah dia!

Maka perlihatkanlah kepadanya, apa yang AKU sediakan baginya dari
kejahatan. Bahwa AKU menjanjikannya: "Daripadanya (bumi), kamu
Kami jadikan dan kepadanya kamu Kami kembalikan dan daripadanya
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pula kamu Kami keluarkan pada kali yang lain,” (1). Bahwa ia mende-
ngar bunyi sandal mereka, apabila mereka berpaling membelakangi. Se-
hingga dikatakan kepadanya; ”Hai inil Siapakah Tuhan engkau? Siapakah
nabi engkau? Dan apakah agama engkau?” Lalu ia menjawab; ’’Akutidak
lahu. Lalu dikatakan: ’’Tidak engkau tabu?” Kemudian datang kepada¬
nya, yang datang, yang keji muka, yang busuk bau, yang buruk pakaian.
Lalu ia berkata: "Bergembiralah dengan kemarahan Allah dan dengan
azab yang pedih, yang menctap!” Orang iiu lalu menjawab: "Digembira-
kan engkau oleh Allah dengan kejahatan. Siapakah engkau?” Lalu yang
datang itu menjawab: ”Aku adalah amal engkau yang keji. Demi Allah!
Sesungguhnya engkau itu telah bersegera pada perbuatan maksiat kepada
Allah dan lambat daripada ketha’atan kepada Allah. Engkau sesungguh¬
nya dibalas oleh Allah dengan kejahatan.’’Orang kafir itu lalu menjawab:
■'Dan engkau, maka engkau dibalas oleh Allah dengan kejahatan.”
Kemudian, ditakdirkan dia itu tuli, buta dan bisu. Bersama dia itu seba-
tang besi. Jikalau berkumpul jin dan insan pada besi itu untuk dibawanya.
niscaya mereka itu tidak sanggup. Jikalau dipukul dengan batang besi itu
sebuah gunung, niscaya ia menjadi debu. Lalu ia memukul orang kafir itu
dengan batang besi tersebut sekali pukul. Maka ia menjadi debu. Kemudi¬
an kembali padanya roh. Lalu ia memukulnya dengan batang besi itu
tara dua matanya sekali pukul, yang didengar oleh yang di atas bumi,
yang bukan jin dan insan.”

Nabi s.a.w. menyambung; ’’Kemudian, menyeru yang menyeru: "Bahwa
bentangkanlah baginya dua papan dari neraka! Dan bukakanlah baginya
pintu ke neraka!”
Maka dibentangkan baginya dua helai papan dari neraka dan dibukakan
baginya pintu ke neraka.” (2).
Muhammad bin Ali berkata: ’’Tiadalah dari mait yang meninggal, melain-
kan membentuk baginya ketika mati, amalannya yang baik dan amalannya
yang jahat. Maka ia mengangkat pandangannya kepada amalannya yang
baik. Dan ia memicingkan matanya kepada amalannya yang jahat.”
Abu Hurairah berkata: ’’Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Bahwa orang mu’min
apabila mendekati mati, niscaya datang kepadanya malaikat dengan se-
potong sutera, yang di dalamnya kesturi dan kumpulan bau-bauan. Lalu
nyawanya ditarik, sebagaimana ditarik rambut dari tepung. ‘Dan dikata¬
kan: ”Hai nyawa yang tenang! Keluarlah dengan ridla dan diridlakan dari
engkau, kepada Ruh Allah dan kemuliaanNYA!”
Maka apabila telah dikeluarkan ruhnya, niscaya diletakkan di atas kesturi
dan bau-bauan itu. Dan dilipatkan ke atasnya sutera. Dan dibawakan ke
sorga tinggi.

a n ¬

ti) Sesuai dengan yang tersebut pada Surah Tha Ha, ayat 55.
(2) Dirawikan Abu Dawud dan Al-Hakim dari perawi-perawi yang lain.
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Dan orang kafir, apabila mendekati mati, niscaya datang kepadanya ma-
iaikat, dengan sepotong pakaian hitam, yang di dalamnya sepotong bara
api. Lalu nyawanya dicabut dengan keras. Dan dikatakan: ”Hai nyawa
yang keji! Keluarlah dengan marah, yang dimarahi engkau, kepada ke-
hinaan dan azab Allah!" Maka apabila telah dikeluarkan nyawanya. nis¬
caya diletakkan di atas bara api itu. Dan baginya bunyi. Dan dilipatkan ke
atasnya pakaian hitam itu. Dan dibawa ke tempat yang bersangatan
a/ab." (1).
Dari Muhammad bin Ka’ab Al-Qaradhi, bahwa ia membaca firman Allah
Ta ' a l a ; -

' T '

-A*' y\ \ o —

(Hatta-idzaa jaa-a -ahada-humul-mautu qaala rabbir-ji-'uuni, la'allii a’-maiu
shaalihan I'ii-maa tarak-tu),

Artinya: "Sehingga kelika kematian telah datang kepada seseorang di an-
lara mereka. dia berkaia: "Wahai Tuhanku! Kembalikanlah aku (hidup)'.
Supaya aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu.”
S. Al-Mu’-minun, ayat 99 -100.
Maka Allah bertanya: "Apa yang engkau kehendaki? Apa yang engkau
inginkan? Adakah engkau ingin kembali itu untuk mengumpulkan haria.
menanam lanam-ianaman, membangun bangunan dan mengorek sungai?”
la mcnjawab: "Tidakl Semoga aku mengerjakan perbuatan baik yang te¬
lah aku tinggalkan itu.”
Ka'ab berkaia: ”Lalu berfirnian Allaii Yang Mahaperkasa;-

\ . .

(Kallaa! inna-haa kalimaiun huwa qaa-ilu-haa).
Artinya; "Tidak, sekali-kali tidak! Sesungguhnya iui satu kalimat. dia me-
ngatakannya.” (S. Al-Mu'minun. ayat 100, sambungan yang tersebut di
atas tadi).
Artinya; yang dikatakannya ketika mati.
Abu Hurairah bcikata: "Nabi s.a.w. bcrsabda: "Orang mu’min dalam ku-
burnya itu dalam taman yang hijau. Dan dilapangkan baginya dalam ku-
burnya tujubpuluh hasta'.' la bersinar, sehingga adalah ia seperti bulan
pada malam purnama raya. Adakah engkau ketahui. pada apa diturunkan
ayat;-

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya. Ibnu Hibbao dan Al-Bazzar
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(Fa-inna lahu ma-’iisyatan dlan-kaa).
Artinya: ”Maka sesungguhnya baginya kchidupan yang sulit," S. Tha-Ha.
ayat 124.

Para shahabat menjawab; "Allah dan RasulNya yang lebih lahu,”
Nabi s.a.w. menjawab: "Azab bag! orang kafir dalam kuburnya itu dike-
raskan ke alasnya sembilanpuluh sembilan tinnin. Tahukaii kamu. apakah
tinnin itu? Yaitg-; sembilanpuluh sembilan ular. Bag! masing-masing utr:
itu mempunyai tujuh kepala, yang mencakar, menjilat dan meniupkan pa-
da tubuhnya, sampai kepada hari mereka dibangkilkan." (1),
Tiada sayogialah bahwa diherankan dari bilangan ini pada khususnya.
Bahwa bilangan ular-ular dan kaia-jengking-kala-jengking ini dengan bi¬
langan budi-pekerti yang tercela; dari sombong, ria, dengki, tipu, busuk-
hati dan sifat-sifat lainnya, maka baginya itu mempunyai pokok
berbilang-bilang. Kemudian. bercabang daripada cabang yang berbilang-
bilang. Kemudian, terbagi cabang-cabangnya kepada bahagian-bahagian.
Dan sifat-sifat itu dengan dirinya sendiri, adalah yang membinasakan.
Dan dengan dirinya sendiri, sifat-sifat itu berbaiik menjadi kala-jcngkiiig
dan ular. Maka yang kuat daripadanya itu menyakiti sebagaimana ular itu
menyakiti. Dan yang lemah itu menyakiti, sebagaimana kala-jengking itu
menyakiti. Dan yang di antara keduanya itu menyakiti, sebagaimana ular
biasa itu menyakiti- Orang-orang yang mempunyai hati dan mata-hati itu
menyaksikan dengan nur mata-hati akan pembinasa-pembinasa ini dan
percabangan cabang-cabangnya. Sclain, bahwa kadar bilangannya itu tidak
diketahui, selain dengan nur kenabian (nurun-nubuwwah).
Conioh-contoh berita ini mempunyai zahiriah yang benar dan rahasia-
rahasia yang tersembunyi. Akan tetapi, pada orang-orang yang mempu¬
nyai mata-hati itu jelas. Maka barangsiapa tiada tersingkap baginya haki-

<at-hakikatnya. niscaya tiada sayogialah bahwa ia mcnantang akan zahiriah-
zahiriahnya. Akan tetapi. yang paling kurang dari darajat iman. iaiah:
membenarkan dan menyerah.
Jikalau anda mengatakan: bahwa kami menyaksikan orang kafir itu pada
kuburannya suatu waktu dan kami mengintipkannya. Dan kami tiada me¬
nyaksikan akan sesuatu dari yang demikian. Maka bagaimana cara mein-
benarkan alas yang menyalahi dengan yang dipersaksikiin itu?
Ketahuilah kiranya. bahwa bagi anda itu tiga tingkat pada pembenaran.
dengan conioh-contoh ini:
Pertama: yailii yang lebih icrang, lebih shah d;«i Icbili selamat. bahwa
anda nicnihcnarkan. bahwa yang demikian iiu ada. Yaitu: vang menyakiti
orang niati. Akan iel:ipi aiula tiada menyaksikan yang demikian. Maka
bahwa mala ini tidak piitiii bagi menyaksikan keadaan-kadaan alam n^'la-

a r

y a n g

(I) Diniwikiin olch Ihnj Hilib;iii Uari Abu Uurairah.
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kut. Dan setiap yang menyangkut dengan akhirat, maka ilu dari alam
malakut. Apakah tidak anda melihat para shahabat r.a,, bagaimana me-
reka itu beriman dengan turunnya malaikat Jibril dan tidaklah mereka itu
menyaksikannya? Mereka beriman, bahwa Nabi s.a.w. menyaksikannya.
Jikalau anda tidak beriman dengan ini, maka menshahkan pokok keiman-

dengan malaikat dan wahyu ilu lebih penting atas anda. Dan kalau
anda beriman dengan yang demikian dan anda memandang jaiz (tidak
mustahil menurut akal), bahwa Nabi s.a.w. dapat menyaksikan, apa yang
tidak disaksikan oleh ummat. Maka bagaimana anda tidak memandang
jaiz akan ini pada mait? Dan sebagaimana malaikat itu tiada menyerupai
dengan anak Adam dan hewan. maka ular dan kala-jengking yang menya-
kiti dalam kubur itu tidaklah dari jenis ular aJam kita, Akan tetapi. dia itu
jenis lain. Dan diketahui yang demikian itu dengan panca-indra yang lain.
Tingkat Kedua: bahwa anda mengingati akan keadaan orang tidur. Dia
kadang'kadang bermimpi dalam tidurnya, se ekor ular menyakitinya.
Dan ia merasa sakit dengan yang demikian. Sehingga anda melihatnya.
dia memekik dalam tidurnya dan berkeringat keningnya. Kadang-kadang
ia terkejut dari tempatnya. Semua yang demikian itu diketahuinya dari
dirinya sendiri. la merasa sakit dengan yang demikian, sebagaimana di-
rasakan sakit oleh orang yang tidak tidur. Dan ia menyaksikannya. Dan
anda melihat zahiriahnya tenang dan anda tidak melihat di kelilingnya
ular. Dan ular itu ada pada pihaknya. Dan azab itu telah ada. Akan tetapi,
pada pihak anda tidak kelihatan. Dan apabila azab itu pada kepedihan
dari yang menyakiti. maka tiada berbeda di antara uiar itu dikhayalkan
a t a u d i s a k s i k a n .

a n

Tingkat Ketiga: bahwa anda tahu ular itu tidak menyakiti dengan dirinya
sendiri. Akan tetapi. yang menemui anda dari ular itu, yaitu: racun. Maka
jikalau berhasil seperti bekas yang demikian, dengan tanpa racun, niscaya
adalah azab itu telah mencukupi. Dan tidak mungkin memperkenalkan

itu dari azab, selain dengan dikaitkan kepada sebab yang memba-
kepadanya, menurut kebiasaan. Bahwa jikalau dijadikan pada insan

kelazatan bersetubuh -umpamanya -dengan tidak langsung bentuk ber-
setubuh, niscaya tidak mungkin memperkenalkannya, selain dengan dikait¬
kan kepada bersetubuh. Supaya adalah pengkaitan untuk memperkenai-
kan itu dengan sebab. Dan adalah buah sebab itu berhasil, walau pun ti¬
dak berhasil bentuk sebab. Dan sebab itu dimaksudkan untuk buahnya,
t i d a k u n t u k d i r i s e b a b i t u s e n d i r i .

Sifat-sifat yang membinasakan ini bertukar menjadi yang menyakiti dan
yang memedibkan pada nyawa ketika mati. Maka adalah kepedihannya

m a c a m

w a
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itu, seperti kepedihan paiukan ular, tanpa adanya ular-ular icu. Dan ler-
baliknya sifat itu menyakitkan. menyerupai dengan terbaliknya rindu itu
menyakitkan, ketika meninggal yang dirindukan. Bahwa adanya itu lazat.
lalu datanglah suatu keadaan, mcnjadikan kelazatan itu dengan sendirinya
metnedihkan. Sehingga datanglah dengan hati, dari bermacam-
azab, apa yang diangan-angankannya bersama hati itu, bahwa ia tidak per-
nak bernikmat-nikmatan dengan kerinduan dan perhubungan. Bahkan ini
dengan sendirinya adalah salah satu macain azab bagi mail. Bahwa telah
mcngeraslah kerinduan pada dunia atas dirinya, maka jadilah ia rindu
akan hartanya, sawah-ladangnya. kemegahannya. anaknya, keluarganya
dan kenalan-kenalannya. Dan jikalau diambil semua yang demikian itu
dalam hidupnya, oleh orang yang tidak mengharap kembaiinya daripada-
nya, maka apakah yang anda lihat, adanya keadaannya? Adakah tidak bc-

kesengsaraannya dan bersangatan azabnya? Dan ia berangan-angan
serta iflengatakan; Kiranya tidaklah sekali-kali aku mempunyai harta dan
kemegahan. Lalu aku tidak merasakan sakii berpisah daripadanya.”
Maka mati itu adalah ibarat daripada berpisah dengan kecintaan-kecintaan
duniawiah seluruhnya secara serempak (sekali gus).

Apakah keadaan orang,
yang ada baginya satu?
Lalu menghilang,
yang satu itu?

Maka apakah halnya orang, yang liada bergembira, selain dengan dunia?
Lalu dunia itu diambilkan daripadanya dan diserahkan kepada musuh-
musuhnya? Kemudian, ditambahkan kepada azab ini, akan penyesalannya
terhadap yang hiking dari kenikmatan akhirat dan terhijab (terdincling)
daripada Allah 'Azza wa Jalla. Maka kecintaan selain Allah itu ineng-hijab-
kannya daripada bertemu dengan Allah dan memperoieh kenikmatan dari-
padaNYA. Maka bcrturut-turutlah atas dirinya kepedihan berpisah dengan

kckasihnya. Penyesalannya atas yang hilang. dari kenikmatan akhirat
untuk selama-lamanya. Dan kehinaan tertolak dan terhijab daripada Allah
Ta ala. Dan yang demikian itu, adalah azab, yang diazabkan dia dengan
azab itu. Karena tidak diikuti akan neraka perpisahan. selain olch neraka
jahannam. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirm

m a c a m

s a r

s e m u a

a n :

.V ^ ^0 .

t.y\ ~so '^5'. ^

(Kallaa -inna-hum !an rabbi-him yauma-idzin ia-mah-juu-buuna. Tsum-
inna-hum la-shaa-lul-jahiimi).
Artinya: ’Tidak, sekali-kali tidak! Sesungguhnya inereka di hari itu tcr-

m a
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dinding dari Tuhannya. Seterusnya, mereka sesungguhnya masuk ke da-
lam neraka,” S. Al-Muthaf-fifin. ayat 15 -16.
Adapun orang yang tidak berjinak hati dengan dunia dan tidak mencintai
selain Allah dan ia rindu kepada menemui Allah, maka sesungguhnya ia
telah leriepas dari penjara dunia dan kekesatan nafsu-syahwat dalam du¬
nia. Dan ia datang kepada Yang Didntainya. Terputuslah daripadanya ha-
langan-halangan dan pembelok-pembelok. Dan sempurnaiah kepadanya
kenikmalan seria keamanan dari kehilangan untuk selama-lamanya. Dan
untuk yang seperii ini, maka hendaklah beramal, orang-orang yang ber-
a m a l !

Dan yang dimaksudkan, ialah: bahwa orang itu kadang-kadang mencintai
kudanya, di mana jikalau ia disuruh memilih, di antara kuda itu diambil
daripadanya dan dengan ia disakiti oleh kala-jengking, niscaya ia memilih
bersabar alas gigitan kala-jcngking itu.
Jadi, kepedihan berpisah dengan kuda, padanya itu lebih berat dari gigit-

kala-jengking. Dan kccintaannya kepada kuda itu, ialah yang menggigit-
.apabila kuda itu diambil daripadanya. Maka hendaklah ia bersiap un-

luk gigitan-gigitan ini! Bahwa mati itu mengambil daripadanya kudanya,
kenderaannya. rumahnya, sawah-ladangnya, keluarganya, anaknya, keka-
sih-kekasihnya dan kenalan-kenalannya. Dan mengambil daripadanya ke-
megahannya dan pencrimaan orang akan dirinya, Bahkan mati itu meng¬
ambil daripadanya, pendengarannya, penglihatannya dan anggoia-anggota
badannya. Dan ia putus asa dari kembalinya semua itu kepadanya.
Jadi. ia tidak mencintai. selain DIA. Dan telah diambilkan semua itu dari¬
padanya. Maka yang demikian itu adalah lebih berat atas dirinya dari kala-
jengking dan ular. Dan sebagaimana jikalau diambilkan yang demikian itu
daripadanya dan dia itu hidup, maka besarlah siksaannya. Maka seperti
deinikianlah apabila ia mati. Karena kita telah menerangkan, bahwa mak
na yang memperoleh kepedihan dan keiazatan itu tidak mati. Bahkan
azabnya sesudah mati itu lebih berat. Karena dia dalam hidup itu terhibur
dengan sebab-sebab yang menyibukkanpanca-indranya, dari duduk-duduk
dan bercakap-cakap. la terhibur dengan harapan kembali kepadanya. la
terhibur dengan harapan ada gantian daripadanya. Dan tiada hiburan se¬
sudah mati. Karena telah tersumbat kepadanya jalan-jalan penghiburan.
Dan datanglah keputus-asaan.
Jadi. setiap baju kemejanya dan sapu-tangannya itu sungguh disayanginya,
di mana adalah menyusahkan kepadanya. jikalau diambilkan daripadanya.
Maka ia tetap bersedih hati dan merasa tersiksa dengan yang demikian.
Maka jikalau ada yang demikian itu meringankan di dunia, niscaya ia
nyerah. Dan itulah makna, dengan perkataan mereka itu: lepaslah mereka
yang diringankan. Dan kalau itu memberatkan, niscaya beratlah azabnya.
Sebagaimana keadaan orang, yang dicurikan daripadanya se dinar, adalah
lebih ringan dari keadaan orang, yang dicurikan daripadanya sepuluh di-

a n

n y a .

m e -
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nar, maka seperti demikianlah keadaan
ham. Dan itulah makna sabda Nabi

orang yang mempunyai dua dir-
s . a . w . : -

(Shaa-hibud-dirhami -akhaf-fu hisaa-ban min shaa-hibid-dirhamaini).
Artinya. Yang mempunyai se dirham iiu iebih ringan perhitungannya da-
ri yang mempunyai. dua dirham.” (1).
Dan tiada suatu pun dari dunia yang meninggalkan engkau ketika mali,
mclainkan adalah penyesalan kepada engkau sesudah maii. Maka jikalau
engkau kehendaki, maka hendaklah membanyakkan. Dan jikalau engkau
kehendaki, maka hendaklah engkau menyedikitkan! Jikalau engkau mem¬
banyakkan, maka tidakiah engkau ilu membanyakkan, selain dari penye¬
salan. Dan jikalau engkau menyedikitkan, maka tidakiah engkau itu me-
ringankan, selain dari punggung engkau. Sesungguhnya banyaklah ular
dankala-jengkingdalam kuburan orang-orang kaya, yang mencintai hidup
dunia dari akhirat. Bergembira dan merasa tenang dengan hidup dunia

Inilah tingkat-tingkat iman tenlang ular-ular kubur dan kala-jengking-kala-
jengkingnya dan pada berbagai macam azabnya yang tain.
Abu Sa’id Al-Khudri memimpikan anaknya yang telah meninggal. Lalu ia
berkata kepadanya: ”Hai anakku! Berilah aku pengajaran!”
Anaknya itu menjawab: ’’Janganlah engkau menyalahi Allah Ta’ala pada
yang dikehendakiNYA!”

Abu Sa’id Al-Khudri berkata lagi: "Hai anakku! Tambahkanlah bagiku!”
Anaknya itu menjawab: ”Hai ayahku! Engkau tidak .sanggup."
Ayahnya menjawab: ’’Katakanlah!”

Anaknya itu menjawab: ’’Jangan engkau jadikan di antara engkau dan Al¬
lah itu baju kemeja!”

Maka Abu Sa’id Al-Khudri lidak meraakai baju kemeja, selama ticapuluh
tahun. '

Kalau anda bertanya: maka manakah yang benar dari tingkat-tingkat vang
tiga ini? *

Ketahuilah kiranya, bahwa dalam kalangan manusia itu ada orang yang ti¬
dak meng-ia-kan, selain yang pertama. Dan mengingkari apa yang sesu-
anya. Di antara mereka itu ada orang yang mengingkari yang pertama

dan mengiakan.yang kedua. Dan di ;
dak meng-ia-kan, selain yang ketiga.
Bahwa yang benar, yang tersingkap bagi kami dengan jalan pcnglihatan
mata-hati. iaiah: bahwa setiap yang demikian itu pada segi kemungkinan.

i tu .

antara mereka itu ada orang yang ti-

(I) M«nurul AMraqi, ia lidak mendapali asal hadits ini.
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Dan orang yang mengingkari sebahagian yang demikian itu, maka itu ada-
tah karena picik perutnya dan bodohnya dengan keluasan qudrah Allah
Subhanahu wa Ta’ala dan keajaiban-keajaiban pengaturanNya. Maka '
mengingkari dari perbuatan Allah Ta’ala, apa yang tidak menjinakkan ha-
tinya dan menyukainya. Dan yang demikian itu kebodohan dan keieledor-
an. Bahkan jalan-jalan yang liga ini pada penyiksaan itu mungkin. Dan
pembenarannya itu wajib. Banyaklah hamba yang disiksakan dengan suatu
macam dari macam-macam ini. Dan banyaklah hamba yang dikumpulkan
ke atasnya macam-macam yang tiga ini. Kita berlindung dengan Allah dari
azabNYA, yang sedikit dan yang banyak daripadanya.
Inilah yang benar! Maka benarkaniah dia secara taklid! Maka sukarlah di
atas permukaan bumi, orang yang mengenal yang demikian itu dengan da-
lil yang meyakinkan. Dan yang aku wasiatkan engkau, iaiah; bahwa
engkau tidak membanyakkan pandangan engkau pada penguraian yang
demikian. Dan engkau tidak menyibukkan diri dengan mengenalinya.
Akan tetapi, berbuatlah dengan mengatur pada penolakan azab, bagaima-

pun adanya. Maka jikalau engkau menyia-nyiakan amal dan ibadah
dan engkau menyibukkan diri akan pembahasan dari yang demikian, nis-
caya adalah engkau seperti orang yang diambil oleh penguasa (sultan) dan
ditahannya, untuk dipotong tangannya dan dihilangkan baiang-hidungnya.
Maka orang itu berpikir sepanjang malam, adakah memoiongnya itu de¬
ngan pisau atau dengan pedang aiau dengan pisau-cukur? Dan ia menyia-
nyiakan jalan upaya, pada menolakkan pokok azab dari dirinya. Dan ini
adaiah penghabisan bodoh. Sesungguhnya lelah diketahui dengan yakin,
bahwa hamba itu tidak akan terlepas sesudah mati. dari azab yang berai
atau nikmat yang berketetapan. Maka sayogialah bahwa ada persediaan
baginya. Adapun pembahasan dari penguraian siksaan dan pahala, maka
itu perbuatan yang tidak perlu dan menyia-nyiakan waktu.

j a

n a

PENJELASAN: perianyaan Munkar dan Nakir, bentuknya. tekanan ku-
buT dan sisa perkalaan tentang azab kubur.

Abu Hurairah berkata; "Nabi s.a.w. hersabda: "Apabila hamba itu me-
ninggal, niscaya datang kepadanya dua malaikat, yang hitam kelabu. Di-
namakan bagi salah seorang dari keduanya itu; Munkar. Dan bagi yang
seorang lagi;: Nakir. Keduanya mengatakan kepada hamba yang mening-
gal itu: "Apakah yang engkau katakan tentang nabiV" Kalau hamba itu
orang mu'min, niscaya ia menjawab: "Nabi itu hamba Allah dan Rasul-
Nya. Aku iiaik saksi, bahwa tiada Tuhan yang disembah, selain Allah.
Dan bahwa Muhammad itu utusan Allah."
Kedua malaikat itu berkata: "Jikalau adalah kami itu tahu bahwa engkau

mengatakan yang demikian."
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Kemudian, dilapangkan bagi hamba itu dalam kuburnya iiijulipuluh hasia
pada tujuhpuluh hasta. Dan disinarkan baginya datam kuburnya. Kemudi¬
an, dikatakan baginya: "Tidurlah!"
Lain hamba itu menjawab: "Biarkanlah aku, uniuk aku kembaii kepada
keluargaku- Lalu aku kabarkan kepada mercka,”
Maka dikatakan kepadanya: ’Tidurlah!"
la lalu tidur seperti tidurnya penganten, yang tidak dibanciinkan, selain
oleh keluarganya yang lebih mencintainya. Sohingga ia dibangkitkan oleh
Allah dari tempat tidurnya itu.
Jikalau hamba itu orang munafik. niscaya ia menjawab: "Aku tidak tahu.
Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu. Dan aku lalu mengatakan-
n y a . ”

Kedua malaikat itu lalu menjawab: "Jikalau adalah kami mengeialiui,.
bahwa engkau mengatakan yang demikian."
Kemudian, dikatakan kepada bumi; "Bcrsedaginglah engkau atasnya!"
Lalu bumi itu bersedaging atasnya. Sehingga masuklah tulang rusuknya
dalam bumi. Maka senantiasaiah ia diazabkan. sehingga di dibangkitkan
oleh Allah dari tempat tidurnya itu." (1).
Dari ’Atha' bin Yassar. yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w, bersabda
kepada Umar bin Al-Khattab r.a.: "Hai Umar! Bagaimana dengan eng¬
kau, apabila engkau meninggal? Lalu berjalan dengan engkau kaum eng¬
kau. Mereka mengukur bagi engkau tiga hasta dalam sehasta dan sejeng-
kal, Kemudian. mereka kembaii kepada engkau. Lalu mereka memandi-
kan engkau, mereka mengkafankan engkau dan mereka meletakkan obat
yang tidak menyegerakan rusak jasad engkau. Kemudian, mereka memba-
wa engkau. Sehingga mereka meletakkan engkau ke dalamnya. Kemudian
mereka menimbunkan tanah kc alas engkau dan menguburkan engkau.
Maka apabila mereka pergi dari engkau. lalu datanglah kepada engkau
dua nenggoda kubur: Munkar dan Nakir. Suaranya seperti halilintar yang
dahsyat. Matanya seperti kilat yang menyambar. Kediianya mcnarikkan
rambutnya karena panjang. Dan keduanya memeriksa kubur dengan gigi-
taringnya, Maka keduanya itu mengejutkan engkau dan mengacaukan ke-
adaan engkau. Bagaimana dengan engkau ketika itu. hai Umar?”
Umar lalu menjawab: "Dan adakah beseriaku seperti akaiku yang seka-
rang?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Va!"
Umar lalu menjawab: 'Jadi, kiranya aku mencukupkan engkau bagi ke¬
duanya itu." (2).
Ini adalah nash yang ti.gas. bahwa akal itu tidak bernbah denenn m . i t i .

(I) Dirawikan Ai-Tirnnazi U.in dip^md.infRvv hajtls hasan
( 2 ) D i r a u i k a n I h n j A h i U l i u n - ' S h a J i K m i i t x a l .
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Dan sesungguhnya yang berobah itu badan dan anggota-anggota badan.
Maka adalah mail itu berakal, mengetahui, tahu dengan kepedihan dan
kesenangan, sebagaimana adanya. Tiada berobah dari akalnya itu sesuatii.
Dan tidaklah akal yang mengetahui itu, anggota-anggota ini. Akan tetapi,
dia itu sesuatu yang batiniah, yang tiada baginya panjang dan lebar. Bah-
kan, yang tidak terbagi pada dirinya itu, adalah yang mengetahui akan se-
gala sesuatu. Dan jikalau berguguranlah segala badan insan seluruhnya
dan tidak ada yang tinggal, selain bahagian yang mengetahui yang tidak
terbagi-bagi dan tidak berbahagian-bahagian, niscaya adalah insan yang
berakal dengan kesempurnaannya itu berdiri yang kekal. Dan dia itu se-
perti demikian juga sesudah meninggal. Bahwa bahagian itu tidak ditem-
pati mati dan tidak didatangi oleh tidak ada.
Muhammad bin Al-Munkadir berkata; ’’Sampai kepadaku, bahwa orang
kafir itu dikerasi atasnya oleh seekor binatang buta tuli. Pada tangan bina-
tang itu cambuk dari besi. Pada kepalanya seperti bulu leher unta. Bina¬
tang itu memukul orang kafir tadi dengan cambuk tersebut sampai hari
kiamat. Engkau tidak melihatnya. lalu engkau menjagakannya. Dan eng-
kau tidak mendengar suaranya, lalu engkau mengasihaninya.”
Abu Hurairah berkata: ’’Apabila diletakkan mait dalam kubumya, niscaya
datanglah amalannya yang shalih. Lalu amalan itu memandang liar kepada
kubur itu. Jikalau datang dari depan kepalanya. maka yang datang itu, '
lah: bacaannya Al-Qur-an. Jikalau datang dari depan dua kakinya, maka
yang datang itu, ialah: tegak berdirinya kepada shalat. Kalau datang dari
depan tangannya, maka kedua tangannya iiu berkata: "Demi Allah! Se¬
sungguhnya dia menghamparkan aku bagi sedekah dan do’a. Tiada jalan
bagi engkau atasnya.” Dan jikalau ia datang dari depan mulutnya, niscaya
datanglah dzikir dan puasanya. Dan seperti yang demikian itu. berdirilah
shalat dan sabar pada suatu sudut. Maka mengatakan: "Adapun aku. ji¬
kalau aku melihal akan kerusakan, niscaya adalah aku temannya.”
Sufyan Ats-Tsuri berkata: ’’Tolak-menolaklah daripadanya, amalan-amalan-
nya yang shalih, sebagaimana tolak-menolaknya seorang laki-laki dari sau-
daranya. isterinya dan anaknya. Kemudian, dikatakan baginya ketika itu:
■’Kiranya Allah memberikan bagi engkau barakah pada tempat tidur eng¬
kau. Maka yang sebaik-baik teman, ialah teman engkau. Dan yang sebaik-
baik sahabat, ialah sahabat engkau.”
Dari Hudzaifeh yang mengatakan; ’’Adalah kami bersaraa Raulullah s.a.w.
pada suatu janazah. Rasulullah s.a.w. lalu duduk di atas kepala kuburan.
Kemudian, beliau memandang kepadanya. Kemudian, beliau bersabda:-

l a -

V. ^<y' ( \ < ' !

(Yudl-gha-thul-mu’-minu fii haa-dzaa dlagh-iha-tan turaddu minhaa ha-
maa-iluhu).
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Artinya: Discmpilkan orang mu'min pada ini, sebagai kescmpilan. yang
ilikembalikan daripadanya pembawaan-pembawaannya." (1),
'Aisyah r.a. bcrkata; "Rasuluilah s.a.w. bersabda:- ’

(Inna lil-qabri dlagh-tha-lan wa lau salima au najaa minhaa ahadnn. la-
najaa sa'-dub-nu ma-'aa-dzin),
Artinya; "Sesungguhnya bagi kubur ifu mempiinyai kescmpitan. Jikalau
selamat atau lepas daripadanya seseorang, niscava lepaslah Sa'ad bin
Ma'adz.” (2).

Dari Anas, yang mengatakan; ’’Meninggal dunta Zainab puteri Rasulullah
!w. Dan dia itu seorang wanita yang banyak sakit. Maka janazahnya di-

ikuti oieh Rasulullah s.a.w. Kami melihat keadaan Rasulullah s.a.w. ku-
rang sehal. Tatkala kami telah sampai di kuburan. beliau tcrus masuk.
Wajahnya berkilat dengan warna kuning. Maka tatkala beliau keluar, lalu
cemerlanglah wajahnya. Maka kami bertanya: "Wahai Rasulullah! Kami
melihat dari cngkau suatu keadaan. Maka dari apa vang demikian?”
Beliau menjawab: "Aku teringat akan kesempiian anakku dan kcsukaran
azab kubur. Maka aku datang. Lalu dikabarkan kepadaku. bahwa Allah
telah meringankan daripadanya. Dia telah disempitkan dengan kesempit-
an. yang didcngar suaranya. olch apa yang di antara Timur dan Barat.”

s . a

(3).

B A B K E D E L A P A N

Tentang yang diketahui dari hal-keadaan orang matt
dengan mukasyafah (tersingkapkan) dalam tidur.

Ketahuilah kiranya. bahwa nur mata-hati yang dipcroleh facdahnya dari
Kitab Allah Ta ala, dari Sunnah Rasulullah s.a.w. dan dari jalan-jalan i’ti-
bar itu. mcmperkcnalkan kcpada kita akan hal-keadaan orang mati

(global). Dan terbaginya mereka kcpada orang-orang yang berba-
hagia dan orang-orang yang sengsara. Akan tetapi, keadaan si Zaid dan
'Amr dengan dirinya itu sendiri, tidaklah sckali-kali tersingkap. Bahwa
kita jikalau kita berpegang kcpada iman si Zaid dan ’Amr, maka kita ti-
dak mengctahui, atas apa ia mati dan bagaimana kesudahannya (khatimah-

, s e c a r a
u n i u m

(I) Dirawikan Ahmad dengan sanad dia'if.
(2) Dirawikan Ahmad dengan isnad baik.
O) Dirawikan thnu Abid-Dun-ya dari Anas.
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nya). Dan kalau kita berpegang kepada kebaikannya yang zahiriah, maka
takwa itu, tempatnya adalah hati. Dan itu tidak jelas, yang tersembunyi
kepada yang mempunyai takwa itu sendiri. Maka bagaimana pula kepada

lain? Maka tiadalah hukum bagi zahiriah yang baik, tentang tidak-o r a n g

nya takwa yang batiniah. Allah Ta'ala berfirman:*

iVJv
(Inna-maa yataqab-balui-laahu minal-mutta-qiina).
Artinya; "Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang takwa.”
S. Al-Maidah, ayat 27.
Maka tidak mungkin mengetahui hukuman si Zaid dan ’Amr, setain de-
ngan menyaksikannya dan menyaksikan apa yang berlaku atasnya. Dan
apabila ia meninggal, maka ia berpaling dari alain al-mulki wasy-syahadah
kepada alam al-ghai-bi wal-malakut. Maka tidak dilihat denpn mata za¬
hiriah. Hanya ia dilihat dengan mata yang lain. Mata itu diciptakan pada'
hati setiap insan. Akan tetapi, in.san itu dijadikan padanya tutup yang te-
bal, dari nafsu-syahwatnya dan kesibukan-kesibukan duniawiahnya. Lalu
ia tidak melihatnya. Dan tidak tergambar bahwa dapat dilihat dengan --
ta itu, akan sesuatu dari alam al-malakut, selama tidak tersingkap tutup
itu dari diri hatinya.
Tatkala adalah tutup itu tersingkap dari diri nabi-nabi a.s,. maka tidak ra-
gu lagi, bahwa mereka melihat kepada alam al-malakut. Mereka itu me¬
nyaksikan akan keajaiban-keajaibannya dan orang-orang yang mati dalam
alam al-malakut. Lalu mereka menyaksikannya dan mengabarkannya. Ka-
rena itulah, Rasulullan s.a.w. melihat kesempitan kubur bagi Sa’ad bin
Ma’adz dan bagi Zainab puterinya. Dan seperti demikian juga keadaan
Abi Jabir, tatkala ia syahid. Karena Nabi s.a.w. menferangkannya, bahwa
Allah telah mendudukkannya di HadapanNya, yang tiada tirai di antara

m a -

keduanya.

Seumpama penyaksian ini tiada harapan bagi selain nabi-nabi dan wali-
wali. yang dekatlah darajat mereka daripadanya. Hanya yang mungkin dan
orang-orang yang seperti kita ini, ialah penyaksian (musyahadah) yang
lain, yang lemah. Hanya itu juga adalah musyahadah kenabian. Ya'ni;
musyahadah dalam tidur. Yaitu: dari nur nubuwwah (cahaya kenabian).
Rasuluilah s.a.w. bersabda;-

y * .

(Ai-ru'-yash-shaa!i-hatu juz-un min sitta-tin wa-arba-’inna juz-an minan-
nubuwwa-t i ) .

Artinya: "Mimpi yang baik itu sebahagian dari empatpuluh enam bahagi-
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iin dari kenabian." (1).

Ilu juga adalah kesingkapan yang tidak diperoleh. selain dengan lersing-
kapnya lutup dari hati. Maka bagi yang demikian iiu, lidak dipcrcayai se¬
lain dengan mimpi orang shalih. yang henar. Siapa yang banyak duslanya.
mscaya lidak dibenarkan mimpinya. Siapa yang banyak kenisiikannya dan
perbuaian maksiatnya. niscaya ia mcnggelapkan halinya. Maka adalali
yang dimimpikannya itu igau-igauan saja.
Karena i tu lah. Rasulul lah menyuruh bersuci (bcrsMidIu') kciika
akan tidur. Supaya tidur dalam keadaan suci. Dan itu adaiah isyaral kc-
pada kcsucian batin juga. Maka ilulali pokok. Dan kesucian /ahiriah itu
adalah dalam kedudukan kcscmpurnaan dan kelengkapan baginva. Mana-
kala batiiinya bersih. niscaya lersingkaplah dalam biji mata haii.’ apa yang
akan ada pada masa mendatang. Scbagaimana tersingkapnya ma.suk Mak-
kah bagi Rasulullah s.a.w. dalam tidur (2). Sehingga turunlah firman Allah
Ta ' a l n : -

s . a . w .

y . ' . y ! ' <

(La qad shadaqal-laahu ra.suu-lahur-fu'-yaa bil-liaqqi).
Artinya: "Sesungguhnya Allah mombuktikan kepada RasiiINva kcbciiaran
mimpi." S. Al-Fath. ayai 27.
Scdikitlah manusia itu tcrlepas dari mimpi-mimpi, yang mcnunjukkan ke-
pada keadaan-kcadaan. Lalu memperolehnya ilu benar.
Mimpi dan mengetahui yang gaib dalam tidur itu adalah dari keajaibi.n-
keajaiban ciptaan Allah Ta'ala dan keelokan-keelokan fiirah manusia.
Dan ilu adaiah scbahagiaii dari dalil-dalil yang lebih nyaia kepada alam al-
malakut. Dan makhluk (manusia) itu lalai daripadanva. seperti lalainya
mcreka dari keajaiban-kcajaiban hati yang lain dan keajaiban-keajaiban
a l a m .

Pcmbicaraan tentang hakikat mimpi ilu adalah sebahagian dari ilmu mu-
kasyatah yang halus-halus. Maka tidak nuingkin menyebutkannya. sebagai
tambahan atas ilmu muamalah. Akan tetapi. kadar yang nuingkin tlisobut-
kaii di sini. iaiah contoh yang mcmahamkaii kepada anda maksudnya. Ya-
lUi; bahwa anda ketahui, bahwa hati itu. contohiiya adaiah seperti kaea,
\ang menampak padanya rupa dan hakikat sesuatu. Dan bahwa seiiap
yang ditakdirkan oleh Allah Ta’ala, dari permulaan kejadian alam, sampai
kepada akhirnya ilu terguris dan mcnctaD dalam makhluk
oleh Allah Ta’ala Yang diibaralkan daripadanva. sckali de'nga
I.AUH ILAUHUL-MAHFUDH). Sckali dengan: Kiiab Yang Menvuiakan

yang dicipiakan
n n a m a :

(I) Dirawikan Al-Bukhari dari Abi Said dan M^I^Iim dari Abu Hurairah.
(3l Diniwikan Ibnu Abi Hatim dari Mujahid, hadils niursal.
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(Al-Kitabul-Mubin). Dan sekali dengan; Imam Yang Menyatakan (Imam
Mubin). Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur-an.

berlaku dalam alam dan apa yang akan berlaku itu ter-Maka semua yang

tulis padanya. Terukir padanya dengan ukiran yang tidak dapat disaksikan
dengan mata ini. Dan jangan anda menyangka, bahwa LAUH itu dan ka-
yu ataii besi atau tulang. Dan bahwa Kitab itu dan kertas atau koht tipî
Akan tetapi. sayogialah bahwa anda pahami dengan yakin, bahwa LAUH
Allah itu tidak serupa dengan lauh (papan tulis) makhluk. Dan Kitab Al¬
lah tidak serupa dengan kitab makhluk. Sebagaimana ZatNya dan sifat-
Nya itu tidak serupa dengan zat dan sifat makhluk. Bahkan, kalau anda
mencari baginya contoh, yang mendekatkannya kepada paham anda, ma-

ketahuilah bahwa adanya takdir-takdir pada LAUH itu menyerupai
dengan adanya kalimat-kalimat Al-Qur-an dan huruf-hurufnya dalam otak
penehafal Al-Qur-an dan hatinya. Maka itu adalah terguris padanya. Se-
hingga adalah seakan-akan ketika dibacakannya. ia melihat kepadanya.
Dan jikalau anda memeriksa otaknya. bahagian demi bahagian, mscaya
anda tidak menyaksikan dari tulisan itu se huruf pun. Dan bahwa tidak
adalah di Sana itu tulisan yang dipersaksikan dan huruf yang dilihatkan.
Maka dari jalan ini, sayogialah bahwa anda memahami akan adanya Lauh
itu yang terukir dengan semua yang ditakdirkan dan yang ditetapkan oleh
Allah Ta’ala. Dan Lauh pada contoh itu adalah seperti kaca, yang tampak
padanya bentuk. Maka jikalau dilctakkan pada depan kaca itu akan kaca
yang lain, niscaya adalah bentuk kaca itu terlihat padanya. Kecuali, ada di
antara keduanya itu dinding (hijab).
Maka hati itu menerima gambaran ilmu. Dan Lauh itu kaca gambaran itu
seluruhnya, yang ada padanya. Sibuknya hati dengan nafsu-syahwatnya
dan yang dikehendaki oleh panca-indranya itu adalah hijab yang dilepas-
kan di antaranya dan pembacaan Lauh, yang dia itu sebahagian dan alam
al-malakut. Maka kalau berhembuslah angin yang menggerakkan hijab ini
dan mengangkatkannya, niscaya berkilau-kilauanlah pada kaca hati itu se-
suatu dari alam al-malakut, seperti kilat yang menyambar. Kadang-kadang
tetap dan terus. Dan kadang-kadang tidak terus. Dan itulah yang banyak
SeiLThati itu dalam keadaan jaga (tidak tidur). maka dia itu disihukkan
dengan yang dibawa oleh panca-indra kepadanya, dan alam al-mulki wasy-
syahadah Yaitu hijab dari alam al-malakut. Dan makna tidur. lalah; bah¬
wa tenanglah panca-indra padanya. Lalu ia tidak membawakannya kepada
hati. Maka apabila ia terlepas daripadanya dan daripada khayal dan ada
dia itu bersih pada zatnya, niscaya terangkatlah hijab di antaranya dan
Lauh Mahfudh. Maka jatuhlah dalam hatinya, sesuatu dari apa yang ada
pada Lauh itu. Sebagaimana jatuhnya bentuk dari suatu kaca dalam kaca
vang lain, apabila terangkatlah hijab di .antara keduanya. Kecuali, bahwa
tidur itu inencegali panca-indra yang lain dari bekerja. Dan tidak mence-

k a
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gah bagi berkhayal dari pekerjaannya dan dari gerakannya. Maka
yang jatuh dalam hati, maka disegerakan oleh khayai. Lalu dilirunya dV-
ngan contoh yang mendekatinya. Dan adalah yang dikhayalkan itu lebih
tetap dalam hafalan, dibandingkan dengan yang lain, Maka kekallah kha¬
yai itu dalam hafalan. Maka apabila ia terbangun. niscaya tiada yang di-
ingatinya selain khayai. Maka orang yang menta'birkan mimpi itu memer-
lukan. bahwa ia memandang kepada khayalan itu sebagai suatu ceritera.
Aninya: suatu raakna dari makna-makna. Maka ia kembali kepada makna-
makna itu, dengan penyesuaian yang ada di aniara orang yang berkhayal
dan makna-maknanya.
Contoh-contoh yang demikian itu terang, pada orang yang memperhatikan
pada Umut-tabir (ilmu ta'bir mimpif. Dan mencukupilah bagi anda
contoh. Yaitu, bahwa: seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Sirin: ”Aku
bcrmimpi, seakan-akan di tanganku ada cap (setempel). yang aku capkan
dengan cap itu, muiut laki-iaki dan paraj (kemaluan) wanita.”
Ibnu Sirin lalu menjawab: "Anda itu juru -adzan. Anda lakukan adzan itu
sebelum Shubuh dalam bulan Ramadlan.”
Laki-laki itu menjawab: "Benar andal"
Maka perhatikaniah, bahwa jiwa pengecapan itu adalah melarang. Dan
karenanyalah dimaksudkan pengecapan itu. Sesungguhnya tersingkap bagi
hati akan hal seseorang dari Lauh Mahfudh, sebagaimana adanya. Yaitu:
adanya orang itu, yang melarang manusia dari makan dan minum (dalam
puasa Ramadlan). Akan tetapi, khayai itu persatuan larangan pada penge¬
capan dengan cap. Maka percontohannya itu dengan rupa-khayalan yang
mengandung jiwa makna. Dan tidak tinggal pada hafalan, selain bentuk
khayalan.

Maka initah bahagian yang sedikit dari lautan ilmu mimpi, yang tidak ter-
hmgga keajaiban-keajaibannya. Bagaimana tidak! Dan lidur itu adalah
saudara mati. Sesungguhnya mati itu adalah suatu keajaiban dari keajaib-
an-keajaiban. Dan ini, karena tidur itu menyerupai mati dari segi yang
lemah, yang membekas pada menyingkapkan tutup dari alam gaib. Se-
hingga jadilah orang yang tidur itu mengetahui apa yang akan ada pada
masa mendatang. Maka apa yang anda lihat pada mati yang mengoyakkan
hijab dan menyingkapkan tutup secara keseluruhan? Sehingga manusia itu
melihat ketika terputusnya nafas, tanpa terlambat, akan nyawanya sendiri,
adakalanya dikelilingi dengan belenggu, kehinaan, dan kekejian. Kita ber-
hndung dengan Allah dari yang demikian. Dan adakalanya dilingkungi
denpn kenikmatan yang menetap dan kerajaan besar, yang tiada ber-
akhir. Dan ketika ini. dikafakan bagi orang-orang yang sengsara dan telah
tersingkaplah tutup:-

a p a

s u a t u
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- \ j J i_ ;»^VX'rs'i^'- ^hir-

{La qad kunta fii ghaf-latin min haa-dzaa fa kasyat'-naa -'anka ghi-thaa-
a-ka fa basha-rukal-yauma hadii-dun).
Artinya: "Engkau lengah tentang ini. tetapi sekarang Kami bukakan labir
yang menutupi engkau. sebab itu pemandangan engkau di hari ini amat
tajamnya.” S, Oaf, ayat 22.
D a n d i k a t a k a n : -

_ \ 0
rI y

y v y

0 5 ^

(A fa sihrun haadzaa -am -antum laa tub-shiruuna. Ish-lauhaa I'asli-biruu
au laa tash-biruu. sawaa-un -‘alaikum. inna-maa tuj-zauna maa kuntum
la'-ma'Iuuna).
Artinya: "Sihirkah ini ataukah kamu tiada melihatV Masuklah ke dalam-
nya! Sama saja huat kamu. baik bersabar atau tidak sabar, Haiiyalah ka¬
mu menerima pcinbalasan menurut apa yang kamu kerjakan." S, Aih-
Thur. ayat 15 -16.
Dan kepada mereka itulah isyarat dengan firman Allah Ta'ala;-

(Wa badaa lahum minal-laahi maa lam yakuu-nuu yah-tasibuuiia).
Artinya: "Dan jelaslah bagi mereka. bahwa apa-apa yang dalniUmya me¬
reka tiada mengira itu, mema'ng dari Allah." S. Az-Zumar, ayat-47.
Maka ulama yang terpandai dan ahli hikmah yang paling ahli itu tersing-
kap baginya sesudah mati. dari keajaiban-keajaiban dan tanda-ianda. yang
tiada sekaii-kali terguris di hatinya dan tiada tergerak kata-hatinya dengan
yang demikian. Maka jikaiau tidak ada bagi orang yang berakal itu kehiin-
bangan dan kesusahan. sclain fikiran pada gurisun hal yang demikian.
bahwa hijab itu, dari apakah ia terangkat dan apaknh yang tersingkap dari-
padanya itu tutup dari kesengsaraan yang biasa atau kebahagiaan yang
terus-menerus. niscaya adalah yang demikian itu memadai pada mcaigha-
b i s k a n s e m u a u m u r .

Yang mengherankan dari kelalaian kita itu dan hal-hai yang besar ini
adalah di hadapan kita. Dan yang mengherankan lagi dari yang demikian,
iaiah kegembiraan kita dengan harta kita. kduarga kita, dengan sebab
kita dan keturunan kita. Bahkan dengan anggota badan kita. pendengar.m
kita dan penglihatan kita. Serta kita mengetahui. dengan yakin akan ocr-
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bedaan semua ilu. Akan tetapi, di manakah Yang Menghembuskan ruhul-
qudus dalam hatinya, lalu berfirman apa yang difirmankanNya bagi peng-
J n i l u n a b i - n a b i ; -

"T > i ' ' - ^

^ (,y ^ ^ , ^ . ^ o

/

\ ;

(Ahbib man -ahbab-ta fa-innaka mufaa-riquhu wa -’isy maa syi’-ta fa-in-
naka may-yitun wa'-mal maa syi’-ia fa-inna*ka maj-ziy-yun bihi).
Artinya: ’’Cintailah akan siapa yang engkau cintai, maka sesungguhnya
cngkau akan berpisah dengan dial Hiduplah apa yang engkau kehendaki,
maka sesungguhnya engkau akan mati! Dan bekerjalah apa yang engkau
kehendaki, maka sesungguhnya engkau dibalasi dengan yang demikian!"
(1).

Maka lidak ragu lagi. manakala adalah yang demikian itu tersingkap bagi-
nya dengan ’ainul-yaqin, niscaya adaiah dia daiam dunia, seperti orang
yang limas di jalan. Penghulu nabi-nabi (Muhammad s.a.w.) itu tidak me-
Ictakkan batu merah atas batu merah (2). Dan tidak bambu atas bambu
(3). la tidak mcninggalkan dinar dan dirham. Dan ia tidak mengambil ke-
kasih dan tenian. Benar ia bersabda;-

✓

(Lau kuntu mut-ta-khidzan khalii-Ian lat-takhadz-tu abaa-bakrin khalii-lan
wa laakin na-shaa-hibakum khalii-lur-rahmaani).
Artinya: "Jikalau aku mengambil khalil (teman), niscaya aku mengambil
Abubakar menjadi khalil. Akan tetapi, shahabatmu ini khalilur-rahman.”
(4).

Maka Nabi s.a.w, menerangkan. bahwa kc-khalil-an Ar-Rahman itu nie-
nyelang-nyelangi baiin hatinya. Dan bahwa kecintaannya ilu menclap dari
kecintaan hatinya. Maka ia tidak meninggalkan dalam hatinya itu Icmpat
yang lapang bagi khalil dan kecintaan yang lain. Dan ia mengatakan bagi
ummatnya; "Kalau kamu belul menciniai Allah, lurutiah aku, niscaya ka-
mu akan dicintai oleh Allah." (5).

(I) Hadils ini telah dilcrangkaii dahulu.
(2) Hadiis ini lelah diterangkan dahulu.
(.1) Hadils ini telah diterangkan dahulu.
(4) Hadits ini lelah diterangkan dahulu.
(5) Sesuai dengan yang Icrscbul pada S. Ali Imran, ayal 31.
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Ummatnya ialah yang mengikutinya. Dan tiada yang mengikutinya, selain
orang yang berpaling dari dnnia dan menghadap ke akhirat. Sesungguhnya
ia tidak becseru, seiain kepada Allah dan hari akhirai. la lidak berpaling,
selain dari dunia dan keberuntungan-keberuntungan yang segera. Maka
dengan kadar apa yang anda berpaling dari dunia dan menghadap ke
akhirat, maka anda telah menjalam jatannya, yang dijalaninya. Dengan
kadar apa yang anda menjalani jalannya, maka anda telah mengikutinya.
Dengan kadar apa yang anda mengikutinya, maka anda telah menjadi se-
bahagian dari ummatnya. Dan dengan kadar apa yang anda menghadap
kepada dunia, maka anda telah berpaling dari jalanNYA dan anda tiada
menyukai mengikutinya. Dan anda berhubungan dengan mereka, yang di-
firmankan Allah Ta'ala lentang mereka:-

j i .

(Fa -ammaa man tha-ghaa. Wa -aa-tsaral-hayaa-tad-dun-ya. Fa -innal-jahii-
ma hi-yai-ma’-waa).
Artinya: "Ada pun orang yang melanggar batas. Dan memilih kehidupan
dunia ini. Sesungguhnya api neraka tempat diamnya.” S. An-Nazi at,
ayat 37 -38 -39.
Kalau anda keluar dari tempat persembunyian ketertipuan, anda insafkan
akan diri anda send-iri^ hai orang lelaki dan semua kita ini adalah Iclaki
itu. niscaya anda tahu, bahwa anda dari semenjak anda berpagi hari, sam-
pai waktu anda bersore hari, tidaklah anda berusaha, selain pada keber¬
untungan-keberuntungan yang segera. Anda tidak bergerak dan tidak me-
netap, selain untuk kesegeraan duniawi. Kemudian. anda mengharap bah-

adaiah anda itu besok dari ummatnya dan pengikul-pengikutnya! Alang-
kah jauhnya pcrsangkaan anda dan alangkah dinginnya harapan anda!
Tersebut dalam Al-Qur-an Al -Kar im;-

w a

a

(A fa naj-’alul-musli-miina kal-muj-rimiina. Maa iakum, kaifa tah-kumuu-
na).
Artinya: ’’Adakah orang-orang yang muslim (yang patuh) akan Kami sa-
makan dengan orang-orang yang berdosa? Mengapa kamu jadi begitu?
Mengapa kamu (sebodoh itu benar) dalam menetapkan keputusan?” S.
Al-Qalam, ayat 35 -36.
Majilah kita kembali kepada yang kita di dalamnya dan sedang membica-
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rakaiinya. Telah panjanglah mata pembkaraan kita kepada yang tidak di-
maksudkan. Marilah kita sebutkan sekarang dari tidur yang menyingkap-
kan ha]-ihwal orang-orang yang sudah meninggal, yang besarlah manfaat-
nya dengan yang demikian. Karena telah pergilah kenabian dan tinggallah
berita-berita yang memberilakan kabar gembira. Dan tidaklah yang demi¬
kian itu, selain tidur (yang dijumpai dalam mimpi waktu tidur).

FENJELASAN: tidur (mimpi dalam tidur) yang menyingkapkan hal-
ihwal orang-orang yang sudah mati dan amalan-amalan
yang bermanfaat di akhirat.

Muka termasuk dari yang demikian itu bermimpi bertemu dengan Rasul-
u l l a l i s . a . w. N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

{Man ra-aanii fij-manaami fa qad ra-aanii haqqan, fa -innasy-syai-thaana
iaa yaiamats-tsalu bii).
Ariinya; "Barangsiapa memimpikan aku dalam tidurnya, maka sesungguh-
nya ia telah melihat aku dengan sebenarnya. Sesungguhnya setan tidak
dapat menyerupakan aku.” (1).
Uniar bin Ai-Khattab r.a. berkata: "Aku memimpikan Rasulullah s.a.w,
dalam tidurku. Maka aku melihat beliau tidak mcmandang kepadaku. La-
lu aku bertanya: ”Hai Rasulullah! Apa keadaanku?”
Lalu beliau berpaling kepadaku dan bersabda; "Tidakkah engkau itu ber-
peluk dan engkau itu sedang berpuasa?”
Umar r.a. menjawab: “Demi Tuhan, yang diriku di TanganNya! Aku uada
bcrpeluk dengan seoiang wanita pun sekali-kali dan aku sedang ber¬
puasa."

Al-Abbas r.a. berkata: "Aku adalah teman bagi Umar. Maka aku rindu
bahwa memimpikannya dalam tidur. Lalu aku tidak memimpikannya, se¬
lain ketika awal lahiin. Aku memimpikannya. bahwa ia menyapu keringat
dari kenlngnya. scraya ia berkata: "Inilah waktu keselesaianku. Bahwa
adalah mahligaiku itu runtuh, jikalau tidaklah aku menemuiNYA yang
Mahapeiigasih, lagi Mahapenyayang.”
Al-Uasaii bin .Ali berkata: "Berkata kepadaku Ali r.a.: "Bahwa Rasulul-

(II Hn(Iit^ ini d^pakati Al-iiukliari dan Muslim dan Ahu Hurairah. Penicrjemah ini pada
(ahul l ldA6 bermimpi bur ic ina dengan Ras i i lu l tah s .a .w I .a lu bermuhon padai iya pe-

lunjuk. maka beliau lersenyum. Kiraiiya ia S.a.w. nioiiiberikan syafa’at kepada kila sc*
k a l i a n . A m i n '

9 9 9



lah s.a.w. menyempatkan bagiku tadi malam dalam tidurku. Lalu aku ber-
tanya: "Wahai Rasulullahl Apakah yang engkau temui dan ummat eng-
k a u ? ”

Rasulullah s.a.w. tnenjawab: "Berdo’alah kepada mereka!”
Lalu aku faerdo'a; ”Ya Allah, ya Tuhan! Gantikan aku dengan mereka
akan orang yang lebih balk bagiku dari mereka! Gantikan mereka dengan
aku, akan orang yang lebih jahat bagi mereka daripada aku!"
Maka Ali r.a. itu keluar. Lalu ia dipukul oleh Ibnu Muljam."
Berkata sebahagian syaikh: "Aku bermimpi Rasulullah s.a.w. Lalu aku
berkata: "Wahai Rasulullah! Minta ampunlah untukku!" Maka beliau ber-
paling daripadaku. Lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah! Bahwa Sufyan
bin ’Uyainah menerangkan kepadaku dari Muhammad bin Al-Munkadir,
dari Jabir bin Abdullah, bahwa engkau tidak ditanyakan sekali-kali akan
se.suatu. Lalu aku menjawah: "Tidak!” Lalu menghadap Ali. Maka ia ber¬
kata; "Allah mengampunkan bagi engkau."
Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul-muttalib, yang mengatakan; "Ada-
iah aku bersaudara dan berteman dengan Abu Lahab. Tatkala ia telah
meninggal dan diterangkan oleh Allah daripadanya, dengan apa yang te¬
lah diterangkanNYA (1), maka aku sedih kepadanya dan menyusahkan
aku dengan urusannya. Lalu aku bermohon kepada Allah Ta’aia selama
setahun, kiranya IA memimpikan Abu Lahab kepadaku dalam tidur."
Al-Abbas meneruskan riwayatnya: "Maka aku memimpikannya bahwa ia
bernyala-nyala dalam neraka. Lalu aku bertanya lentang keadaannya. Ma¬
ka ia menjawab: "Aku jadi ke neraka dalam azab. Tidak diringankan dari
aku dan tidak diistirahatkan, selain pada malam Senin dari setiap hari dan
malam." Aku lalu bertanya: "Bagaimana yang demikian?”
la menjawab: "Dilahirkan pada malam itu Muhammad s.a.w. Maka da-
tang kepadaku Jiiwairiah. Lalu ia menerangkan kepadaku berita gembira,
bahwa Aminah telah melahirkan Muhammad. Maka aku sangat bergem-

bira dengan berita itu. Dan aku memerdekakan budakku yang perempuan.
karena bergembira dengan berita itu. Maka Allah memberi pahala kepada¬
ku dengan yang demikian, bahwa IA mengangkatkan daripadaku azab
pada setiap malam Senin."
Abdul-wahid bin Zaid berkata: "Aku keluar pergi mengerjakan hajji. La¬
lu seorang laki-laki menemani aku. Adalah dia, tidak berdiri dan tidak
duduk, tidak bergerak dan tidak tetap, selain ia selaiu berselawat kepada
Nabi s.a.w. Lalu aku tanyakan dia dari yang demikian. Maka ia menja¬
wab; "Aku akan menerangkan kepada engkau dari yang demikian. Bahwa
aku keluar pada kali pertama ke Makkah. Dan bersamaku ayahku. Maka

(1) Yaitu; firman Allah Ta’aia pada S. Al-Lahab: Tabba! yadaa- Abi Lahabin wa tabba -
sampai akhirnya, yang arlinya: "Bmasalah kiranya kedua tangan Abu Lahab dan benar
dia telah binasa -sampai akhir surah 
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tatkala Jcami pergu lalu aku lidur pada salah satu rumah. Di waktu aku
sedang tidur, tiba-liba datang kepadaku seorang yang datang, seraya ber-
kata kepadaku; ’’Bangun! Sesungguhnya Allah telah mematikan ayahmu
dan menghitamkan mukanya.”
Abdul-wahid bin Zaid meneruskan ceriteranya; ”Lalu aku bangun dengan
terkejut. Maka aku bukakan kain dari mukanya. Bahwa bcnar, ia sudah
meninggal dan mukanya hitam. Maka masuklah dalam haiiku dari yang
demikian oleh rasa kctakutan. Maka sewaktu aku dalam kesusahan yang
demikian. tiba-tiba dikerasi malaku oleh ngantuk. Lalu aku tidur. Tiba-
tiba aku mimpi, bahwa di kepala ayahku empat orang hitam. bersama me-
reka tiang besi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bagus wajahnya, di
antara dua kain yang hijau. Lalu laki-laki itu berkata: "Mcnyingkirlah ka-
mu semua!” Lalu ia menyapu wajah ayahku dengan tangannya. Kcmudi-
an. ia datang kepadaku. seraya berkata: "Bangunlah! Sesungguhnya Allah
telah memutihkan wajah ayahmu.”
Maka aku berianya kepadanya: "Demi engkau, ayahku dan ibuku! Siapa
engkau?"
Laki-laki itu menjawab: "Aku Muhammad!"
Abdul-wahid bin Zaid meneruskan ceriteranya: "Maka aku bangun. Lalu
aku bukakan kain dari wajah ayahku. Benar, ia piiiih. Maka tidaklah aku
nicninggalkan berseiawat sesudah itu. kepada Rasulullah s.a.w."
Dari Umar bin Abdul-'aziz, yang mengatakan: "Aku bermimpi bertemu
dengan Rasulullah s.a.w. Abubakar r.a. dan Umar r.a. duduk di sisinya.
Di waktu aku sedang duduk- tiba-tiba dibawa Ali dan Mu'awiah. Lalu ke-
duanya dimasukkan ke suatu rumah. Dan direnggangkan piniii kepada ke-
duanya. Dan aku mclihat. Maka tiadalah yang lebih cepat dari keluarnya
Ali r.a. dan ia berkata: "Demi Tuhan yang empunya Ka'bah! lA telah
menghukumkan untukku.” Dan tiadalah yang lebih cepat dengan keluar¬
nya Mu’awiah sesudahnya Ali r.a. Dan Mu'awiah itu mengatakan; "Demi
Tuhan yang empunya Ka’bah! lA telah mengampunkan aku."
Pada suatu kali terbangun Ibnu Abbas r.a. dari tidumya. Lalu ia membaca:
"Innaa liUlaahi wa innaa ilaihi raa-ji-’uun." Dan berkata: "Demi Allah!
Husin telah terbunuh." Dan adalah yang demikian itu sebelum ia terbu-
nuh. Lalu dibantah oleh para shahabatnya. Ibnu Abba.s lalu menjawab:
"Aku memimpikan Rasulullah s.a.w. dan bersama beliau kaca dari darah.
Lalu beliau bersabda; "Adakah engkau tidak tahu. apa yang diperbuat
timmatku sesudahku'.’ Mereka membunuh cucuku Husain. Inilah darahnya

dan darah shahabat-shahabatnya. Aku angkatkan darah itu kepada Allah
T a ' a i a . ”

Maka datanglah berita sesudah duapuiuh empat hari, dengan pembunuh-
annya. pada hari yang telah dimimpikan Ibnu Abbas itu.
Dimimpikan Abubakar Ash-Shiddiq r.a. Lalu dikatakan kepadanya: "Bah¬
wa engkau mengatakan selalu pada lisan engkau: "Ini yang mendatangkan
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aku pada tempal-tempat kedatangan.” Maka apakah yang diperbuat oleh
Allah dengan engkau?”
Abubakar Ash-Shiddiq menjawab: ”Aku mengucapkan dengan Dia: Laa
illaaha iUal-laah. Maka didatangkanNya kepadaku sorga.”

PENJELASAN: lidur para syaikh. Dan rahmat Allah kepada mereka se-
ka l i an .

Berkata sebahagian para syaikh: ”Aku memimpikan Mutammim Ad-Dau-
raqi dalam tidurku. Lalu aku bertanya: "Hai penghuluku! Apakah yang
diperbuat oleh Allah dengan engkau?”
Mutammim Ad-Dauraqi menjawab: "Dibawa aku berkeliling dalam be-
berapa sorga. Lalu ditanyakan kepadaku: "Adakah engkau memandang
baik akan sesuatu di dalamnya?” Aku menjawab: "Tidak hai penghulu¬
ku'” Maka beliau berkata: ’’Jikalau engkau memandang baik daripadanya
akan sesuatu. niscaya aku wakilkan engkau kepadanya. Dan tidak aku
sambungkan engkau kepadaku.”
Dimimpikan Yusuf bin Al-Husain. Lalu ditanyakan kepadanya: ’’Apakah
yang diperbuat oleh Allah dengan engkau?”
Yusuf bin Al-Husain menjawab: ’’Allah telah mengampunkan aku.”
Ditanyakan lagi: ’’Dengan apa?”
Yusuf menjawab: ”Aku tidak mcncanipur-adukkan kesungguhan dengan
m a i n - m a i n . ”

Dari Manshur bin Ismail, yang mengalakan: ”Aku memimpikan Abdullah
Al-Bazzar. lalu aku bertanya: ’’Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan
engkau?”
Abdullah Al-Bazzar menjawab: ”IA menyuruh aku berdiri di hadapan-
NYA. Maka diampunkanNYA aku dari setiap dosa yang aku mengakui-
nya, selain salu dosa. Bahwa aku malu mengakui dosa yang saiu itu. Ma¬
ka lA menyuruh aku berdiri dalam keringal. Sehingga gugurlah daging
wajahku.”
Lalu aku bertanya: "Apakah dosa yang satu itu?”
Abdullah Al-Bazzar menjawab: ”Aku memandang kepada seorang budak
yang cantik. Lalu aku memandangnya bagus. Maka aku malu kepada Al¬
lah untuk menyebutkannya.”
Abu Ja’far Ash-Shaidalani berkata: ”Aku memimpikan Rasulullah s.a.w.

dan di kelilingnya serombongan orang-orang miskin. Maka sewaktu kami
seperti yang demikian itu. tiba-tiba pecahlah langic. Lalu turunlah dua
orang malaikat. Seorang dari keduanya itu. di tangannya tempat cuci ta-
ngan. Dan di langan yang seorang lagi cerek air. Lalu diletakkan tempat
cud tangan di hadapan Rasulullah s.a.w. Lalu beliau membenamkan ta¬
ngannya. Kemudian, beliau menyuruh, sehingga mereka itu membasuh
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tangannya. Kemudian, diletakkan tempat cud tangan itu di hadapanku.
Lalu salah seorang dari dua malaikat iiu berkata kepada yang se orang la-
gi: "Jangan engkau tuangkan air kc atas tangannya. Karena dia tidak dari
orang-orang miskin itu.” Lalu aku berkata: ’’Wahai Rasulullah! Tidakkah
dirawikan dari engkau, bahwa engkau bersabda: ’’Manusia itu bersama
orang yang diciritainya?”
Rasulullah s.a.w menjawab; "Ya!”
Aku lalu berkata lagi: ’’Wahai Rasulullah! Bahwa aku mencinlaimu dan
mencintai orang-orang miskin itu.”
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda; ’’Tuangkanlah ke atas tangannya! Bahwa
dia ini dari orang-orang miskin itu.”
Al-Junaid berkata: ”Aku bermimpi seakan-akan aku berkata-kata dengan
orang banyak. Lalu berdiri di depanku seorang malaikat, seraya berianya:
"Yang paling dekat, yang didekali oleh orang-orang yang mendekatkan
diri kepada Allah dengan itu, apa?”
Aku menjawab:'"Amal yang tersembunyi, dengan neraca yang sempur-
n a .

Malaikat itu lalu berpaiing, seraya berkata: ’’Demi Allah, perkaiaan yang
memperoleh taufik.”
Dimimpikan Mujammi’ bin Sham’an At-Taimi. Lalu dilanyakan kepada-
nya: "Bagaimana engkau melihat urusan itu?"
la menjawab: "Aku melihat orang-orang zuhud di dunia itu berjalan de¬
ngan kebajikan dunia dan akhirat."
Seorang laki-laki dari penduduk negeri Syam (Syria) berkata kepada Al-
‘Ala’ bin Ziad: ”Aku memimpikan engkau, seolah-olah engkau dalam sor-
ga.” Lalu AI-’Ala’ turun dari tempat duduknya dan menghadapkan muka
kepada laki-laki itu. Kemudian berkata: "Mudah-mudahan setan meng-
hendaki sesuatu, lalu aku terpelihara daripadanya. Lalu dikirimnya seorang
laki-laki —yaitu engkau —yang akan membunuh aku."
Muhammad bin Wasi’ berkata; "Mimpi itu menggembirakan orang mu’min
dan tidak memperdayakannya."
Shalih bin Basyir berkata: "Aku memimpikan ’Atha' As-Silmi. Lalu aku
berkata kcpadanya; "Kiranya engkau dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya
engkau lamalah bergundah hali di dunia."
’Atha’ As-Silmi menjawab; "Apakah tidak -demi Allah -sungguh meng-
akibatkan aku oleh yang demikian akan istirahat yang lama dan kcgem-
biraan yang bcrkekalan?”
Aku lalu bertanya: "Pada tingkat yang mana, engkau itu?”
la lalu menjawab; "Bersama mereka, yang telah dinikmatkan oleh Allah
kepada mereka, dari nabi-nabi dan orang-orang shiddiq hingga
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akhir ayat ini.” (1).
Ditanyakan Zararah bin Abi Aufa dalam mimpi: ’’Amalan apakah yang
paling utama padamu?"
la menjawab; ’’Ridla dan pendek angan-angan.”
Yazid bin Maz-’ur berkaia: ”Aku memimpikan Al-Auza’i, lalu aku ber-
kata: ”Hai Abu ’Anir! Tunjukilah aku kepada amal, yang aku dekatkan
diriku dengan amal itu kepada Allah Ta'ala!”
Al-Auza’i menjawab: "Aku tidak melihai di sana suatu darajat yang lebih
tinggi dari darajat ulama. Kemudian. darajat orang-orang yang bergundah
h a t i . ”

Perawi menyambung ceriteranya: "Adalah Yazid itu seorang syaikh besar.
Maka senantiasalah ia menangis. sehingga kelamlah (butalah) kedua mata-
nya."
Ibnu 'Uyainah berkata:
bertanya: "Hai saudaraku! Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan
engkau?”
la ialu menjawab: "Setiap dosa yang aku mcmohonkan ampun daripada-
NYA. maka diampunkanNYA bagiku. Dan apa yang tidak aku memohon-
kan ampun, niscaya tidak diampunkannya bagiku"
Ali Ath-Thalhi berkaia: "Aku memimpikan seorang wanita, yang liada
menyerupai dengan wanita-wanita dunia. Lalu aku bertanya: "Siapakah
engkau?"
Wanita itu menjawab: "HauraT"
Maka aku mengatakan: "Kawinkanlah aku dengan diri engkau!"
Wanita itu menjawab: "Pinangkanlah aku kepada. penghuluku dan beri-
kanlah maharku (mas kawinku)!’’
Maka aku bertanya: "Apakah mas kawin engkau?"
la menjawab: "Tahanlah diri engkau dari bahaya-bahayanya!"
Ibrahim bin Ishak Al-Harbi berkata; "Aku memimpikan Zubaidah (2).
Lalu aku bertanya: "Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau?”
la mcnjaw'ab; "IA telah mengampunkan aku."
Lalu aku bertanya kepadanya; "Dengan yang engkau belanjakan pada ja-
l a n M a k k a h ? "

Zubaidah menjawab; "Adapun belanja yang aku belanjakan itu, lelah
kembali pahalanya kepada yang empunyanya. Dan telah diampunkan ba¬
giku dengan niatku,"
Tatkala Sufyan Ats-T.suri meninggal dunia, lalu dimimpikan orang. Maka
ditanyakan kepadanya; "Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan eng¬
k a u ? "

"Aku memimpikan saudaraku. Lalu aku

(!) Yailu: yang letaebut pada ayai fi9. Surah Aii-Nisa'.
(2) Yailu: Zubaidah binti Ja'far bin Manshur Al-Abbasiah, isicfi khalifah Harunur-rasyid.
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la menjawab: ”Aku letakkan permulaan tapak-kakiku alas titian Ash-Shi-
ratul-Mustaqim. Dan yang kedua: dalam sorga.”
Ahmad bin Abil-Hawari berkata: ”Aku bermimpi pada apa yang dimimpi-
kan oleh ©rang yang tidur, akan seorang budak wanita, yang belum per-
nah aku melihat yang lebih cantik daripadanya. Adalah wajahnya gilang-
gemilang cahayanya. Lain aku bertanya kepadanya: ’’Dari apa cahaya wa-
jah engkau?”
la menjawab: ’’Engkau ingatlah malam itu, yang engkau menangis pada-
nya.”
Aku menjawab: "Ya!”
Maka ia mengatakan: ”Aku ambil air-mata engkau. Lalu aku sapu dengan
dia wajahku. Maka dari situlah cahaya wajahku, sebagaimana yang eng¬
kau melihatnya.”
Al-Kaltani berkata: ”Aku memimpikan Al-Junaid. Lalu aku bertanya ke¬
padanya: "Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau?”
Ia menjawab: "Binasalah isyarat-isyarat itu dan hilanglah ibarat-ibarat itu.
Dan tiada kami memperoleh hasilnya, selain atas dua raka’at, yang kami
kerjakan shalat dua raka’at itu pada malam hari.”
Dimimpikan Zubaidah, lalu ditanyakan kepadanya: "Apakah yang diper-
bual oleh Allah dengan engkau?”
la menjawab: ’’Telah diampunkan dosaku dengan empai kaia-kaia ini:
Laa-ilaafia -illal' laah, yang aku habiskan umurku dengan dia. Laa -ilaaha-
illal-laah, yang aku masuk ke kuburku dengan dia. Laa-ilaaha-illal-laah,
yang aku bcrsepi-sepi dengan dia. sendirianku. Laa-ilaaha-illal-laah, yang
aku bertemu dengan dia akan Tuhanku.”
Dimimpikan Bisyr. Lalu ditanyakan kepadanya: "Apakah yang diperbuat
oleh Allah dengan engkau?”
la menjawab: "Tuhanku 'Azza wa Jalla mencurahkan rahmat bagiku. Dan
berfirman: ”Hai Bisyr! Apakah engkau tidak main kepadaKU? Engkau
takut kepadaKU dengan seluruh keiakutan itu?”
Dimimpikan Abu Sulaiman. Lalu ditanyakan kepadanya: "Apakah yang
diperbuat oleh Allah dengan engkau?”
la menjawab: "DIA mencurahkan rahmat kepadaku. Tiadalah sesuatu
yang lebih memelaratkan aku, dari isyarat kaum itu kepadaku."
Abubakar Al-Kattani berkata: "Aku memimpikan seorang pemuda, yang
belum pernah aku melihatnya, yang lebih cantik daripadanya. Lalu aku
bertanya kepadanya: "Siapakah engkau?”
Pemuda itu menjawab: "Taqwa."
Aku bertanya lagi: "Di mana engkau tinggal?"
Ia menjawab: "Setiap hati yang gundah.”
Kemudian, ia berpaling. Tiba-tiba wanita hitam. Lalu aku bertanya: "Siapa¬
kah engkau?"
Wanita itu menjawab: "Saya penyakit."
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Aku lalu bertanya lagi; ”Di mana engkau tinggal?”
la menjawab: " S e t i a p h a d y a n g g e m b i r a , y a n g b e r s u k a - c i t a . ”
la menjawab; "Setiap had yang gembira, yang bersuka-ciia.”
Abubakar Al-Kattani meneruskan ceriteranya: "Maka aku terbangun.
Dan aku berjanji. bahwa aku (iada akan tertawa lagi, kccuali karena ter-
paksa."
Abu Sa'id Al-Kharraz berkata; ”Aku bermimpi, seakan-akan Iblis melom-
pat ke alasku- Lalu aku mengambil tongkat, untuk aku memukulnya. Ma¬
ka ia tidak takut daripadanya. Lalu memanggillah orang yang memanggil
kepadaku; ’’Bahwa si Ini tidak takut dari ini. Bahwa ia takut dari nur (ca-
haya) yang ada dalani hati.”
Ahmad bin Ayyub Al-Masuhi berkata: ”Aku meiriimpikan Iblis yang ber-
jalan dengan telanjang. Lalu aku bertanya; ’’Apakah engkau tidak malu
kepada manusia?”
Iblis itu menjawab: ’’Demi Allah, mereka itu manusia? Jikalau adaiah
mercka itu manusia, niscaya aku tiada bermain-main dengan mereka pada
dua tepi hari, sebagaimana anak-anak bermain dengan bola. Akan tetapi,
manusia itu adaiah suatu kaum yang bukan mereka itu, yang telah inenya-
k i t k a n t u b u h k u . ”

Iblis itu mengisyaratkan dengan tangannya kepada shahabat-shahabat kita
k a u m s h u fi . "

Abu Sa'id Al-Kharraz berkata; ”Aku berada di Damsyik. Lalu aku ber¬
mimpi seakan-akan Nabi s.a.w. datang kepadaku, dengan bersandar kepa¬
da Abubakar r.a. dan Umar r.a. Maka beliau datang, lalu berhenti di de-
panku. Dan aku mengatakan sesualu dari suara dan aku mengetuk pada
dadaku. Maka Nabi s.a.w. bersabda: ’’Kejahatan ini lebih banyak dari ke-
bajikannya.”
Dari Ibnu ’Uyainah, yang mengatakan; "Aku memimpikan Sufyam Ats-
Tsuri. seakan-akan ia dalam sorga, terbang dari pohon kc pohon. la ber¬
kata: "Bagi yang seperti ini, maka hendaklah dikerjakan oleh orang-orang
yang mengerjakan!”
Maka aku berkata kepadanya: ’’Berikanlah aku wasiat!"
la menjawab: "Sedikitkanlah dari berkenalan dengan manusia!"
Dirawikan Abu Hatim Ar-Razi dari Qubaishah bin ’Uqbah, yang menga¬
takan: "Aku memimpikan Sufyan Ats-Tsuri. lalu aku bertanya: "Apakah
yang diperbuat oleh Allah dengan engkau?”
l a l a l u b e r m a d a h ; -

Aku memandang dengan berhadapan kepada Tuhanku,
maka IA berfirman kepadaku:
Senanglah engkau dengan keridlaanKU,
h a i I b n u S a ’ i d !

Adaiah engkau itu tetap berdiri.
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apabila telah gclaplah malam,
dengan air mata orang yang merindui
dan hati yang menyengajakan.

Maka untuk engkau pilihlah,
mahligai mana yang engkau kehcndaki!
Dan kepadaKU berziarahlah,
bahwa AKU dengan engkau itu dekat sekali!

Dimimpikan Asy-Syibli sesudah meninggalnya tiga hari. Lalu ditanyakan
kepadanya: "Apakah yang diperbuat olch Allah dengan engkau?”
la menjawab: ”IA berdebat dengan aku, sehingga aku berputus asa. Maka
tatkala dilihatNYA akan ke-putus-asa-anku. lalu diselubungkanNYA aku
dengan rahtnatNYA.”
Dimimpikan 'Mainun Bani 'Amir sesudah meninggalnya, lalu ditanyakan
kepadanya; ’’Apakah yang diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan engkau?"
la menjawab: ”IA mengampunkan aku dan menjadikan aku sebagai alas-
an kepada orang-orang yang mencinlaiNYA."
Dimimpikan Ats-Tsuri, lalu ditanyakan kepadanya: ’Apakah yang cliper-
buat oleh Allah dengan engkau?”
Maka ia menjawab: ”IA mengrahmati aku.”
Lalu ditanyakan lagi: "Bagaimana kcadaan Abdullah bin Al-Mubarak?”
Ia menjawab: "Dia itu dari orang yang masuk kepada Tuhannya pada se-
tiap hari dua kali.”
Dimimpikan sebahagian mereka, lalu ditanyakan tentang keadaannya.
Maka ia menjawab: ’’Mereka mengadakan perhitungan dengan kami, lalu
mereka dengan teliti sekali. Kemudian mereka meninggal, lalu mereka
d i m e r d e k a k a n . ”

Dimimpikan Malik bin Anas Lalu ditanyakan kepadanya: ’Apakah yang
diperbuat oleh Allah dengan engkau?”
Malik bin Anas menjawab: ”IA mengampunkan dosaku dengan kalimah
yang dibacakan oleh Usman bin Affan r.a. ketika melihat janazah: ”Sub-
haanal-hay-yil-iadzi iaa yamuut.” (1).
Dimimpikan pada malam, yang di malam itu meninggal Al-Hasan Al-
Bashari, bahwa se akan-akan langit itu terbuka. Dan se akan-akan seorang
penyeru menyerukan: "Ketahuilah kiranya, bahwa Al-Hasan Al-Bashari
telah datang kepada Allah. Dan Allah ridla kepadanya.”
Dimimpikan Al-Jahidh. Lalu ditanyakan kepadanya: "Apakah yang diper¬
buat oleh Allah dengan engkau?”
L a l u i a b e r m a d a h :

Jangan engkau tulis dengan tulisan engkau,

(I) Arlinya: "Mahasuci Yang Mahahidup yang tiada akan mati.
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akan selain sesuatu,

yang menggembirakan akan engkau,
pada hari kiamat menglihatnya itu.

Al-Junaid memimpikan Iblis yang bertelanjang. Lain ia bertanya: "Apa-
kah engkau tidak malu kepada manusia?”
Iblis itu menjawab: ’’Mereka itu manusia? Manusia itu adalah kaum-kaum.
dalam masjid Asy-Syauniziyah (1). Mereka itu telah menyakitkan tubuhku
dan membakarkan jantungku.”
Al-Junaid berkata: ”Maka tatkala aku terbangiin, lalu aku berpagi-pagi
benar ke masjid. Maka aku melihat suatu jama’ah, yang telah meletakkan
kepala mereka ke atas lututnya, yang bertafakkur. Tatkala mereka me¬
lihat aku, lalu mengatakan; ’’Janganlah terperdaya engkau oleh berita
yang keji!”
Dimimpikan An-Nash-rabadzi di Makkah sesudah wafatnya. Lalu ditanya-
kan kepadanya: ’’Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau?” la
menjawab; "Aku dicela dengan sedikit cetaan. Kemudian, aku dipanggil:
"Hai Abul-kasim! Adakah sesudah bersambung itu berpisah?”
Lalu aku menjawab: ’’Tidak, hai Yang Maha-agung!” Maka tidaklah aku
diletakkan dalam liang lahad, sehingga aku berhubungan dengan Tuhan-
k u . ”

'Utbah Al-GhaUam memimpikan Haura’ dalam bentuk yang cantik. Lalu
Haura' berkata: "Hai ’Utbah! Aku rindu kepada engkau. Maka perhati-
kanlah, bahwa engkau tidak mengerjakan akan sesuatu perbuatan, lalu
menghambatkan di antara aku dan engkau!”
'Utbah menjawab: "Aku telah men-talakkan (menceraikan) dunia dengan
talak tiga. Tiada kembalilagi aku kepadanya, sehingga aku menemui eng¬
k a u . ”

Dikatakan, bahwa Ayyub As-Sakh-tayani melihat janazah orang maksiat.
Lalu beliau masuk ke ruang rumah, supaya ia tidak bershalat janazah ke¬
padanya. Maka sebahagian mereka memimpikan mail itu. Lalu ditanyakan
kepadanya: "Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau?”
Mail itu menjawab: "Allah telah mengampunkan dosaku. Dan bacakanlah
kepada Ayyub, akan ayat ini:-

^

(Oul lau antum tamli-kuuna khazaa-ma rahmati rabbii ia-amsak-tum khasy
yatal-infaaqi).

' s .

(1) Nama suatu masjid di kota Bagdad.
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Artinya: "Katakan; kalau kiranya kamu menguasai perbendaharaan Tu-
hanku. tentulah perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelan-
jakannya.” S. Ai-Isra’, ayat 100.
Sebahagian mereka mengatakan: "Aku melihai pada malam, yang me-
ninggal padanya Dawud Ath-Tha-i, akan cahaya, malaikat turun dan ma-
laikat naik. Lalu aku bertanya; "Malam apakah ini?"
Mereka lalu menjawab: "Malam yang meninggal padanya Dawud Aih-
Tha-i. Dan telah dihiaskan sorga bagi kedatangan ruhnya."
Abu Sa'id Asy-Syahham berkata; "Aku memimpikan Sahal Ash-Sha’iuki.
Lalu aku berkata: "Hai Syaikh!”
Maka ia menjawab; 'Tinggalkanlah panggilan syaikh itu!"
Aku menjawab: "Hal yang demikian itu yang aku melihatnya.”
Ia lalu menjawab; "Tidak mengayakan engkau dengan kami."
Maka aku bertanya: "Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan eng¬
k a u ? ”

Ia menjawab: "IA telah mengampunkan dosaku. dengan penanyaan-per-
tanyaan yang ditanyakan oleh orang yang lemah."
Abubakar Ar-Rasyidi berkata; "Aku memimpikan Muhammad Ath-Ihusi
Al-Mu'allim. Lalu ia berkata kepadaku: "Kaiakanlah kepada Abi Said
A s h - S h a f f a r A l - M u a d d i b : -

Adalah kami. bahwa tidaklah kami.
didindingi oleh hawa nafsu.
Dan kchidupan cinta itu kamu didindingi
dan tidaklah kami didindingkannya itu.

Abubakar Ar-Rasyidi berkata: "Maka aku terbangun, Lalu aku sebutkan
yang demikian itu kepada Abi Sa'id, maka ia menjawab: "Bahwa aku
menziarahi kuburannya se tiap Jum’at. Maka aku tidak menziarahinya
J u m ’ a t i n i . "

Ibnu Rasyid berkata: "Aku memimpikan Ibnul-Mubarak sesudah mening-
galnya. Lalu aku bertanya; "Adakah tidak engkau datang?”
la menjawab; ”Ya, sudah!”
Maka aku bertanya; "Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan eng¬
k a u ? ”

la menjawab: "IA telah mengampunkan aku dengan ampunan,. yang me-
liputi dengan setiap dosa.”
Aku bertanya lagi: "Lalu Sufyan Ats-Tsuri?”
Ia menjawab: ”Ya, ya! Dia itu termasuk orang-orang yang dicurahkan
nikmat oleh Allah, dari nabi-nabi dan orang-orang shiddiq
pai akhir ayat.” (1).

s a m -

(1) Yaitu; yang tersebut pada ayat 69, pada urah An-Nisa’.
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Ar-Rahi' bin Sulaiman berkata: "Aku memimpikan Asy-Syafi’i r.a.
sudah wafatnya. Lalu aku bertanya; "Hai Abu Abdillah! Apakah yang di-
pcrbuat oleh Allah dcngan cngkau?"
Asv-Syafi'i r.a. mcnjawab: "lA mcndudukkan aku atas kursi dari etnas.
Dan lA menaburkan atasku pcrmata basah."
Scorang laki-laki dari shahabat Al-Hasan Al-Bashari. bcrmimpi pada ma-
lain meninggalnya Al-Hasan Al-Bashari. soakan-akan scorang penyeru
n i c n v c r u k a n : -

s e -

>rv 'rO'- ^
-aa la Ib raa-h i ima wa -aa la(Innal-laahash-thafaa -Aadama wa Nmihan wa

I n i r a a n a - ’ a l a l - ' a a l a m i i n a ) .

Arlinya: "Scsungguhnya Allah tclah momilih Adam. Nuh. keliiarga Ibra¬
him dan kcluarga Imran, mclcbihi semesta alam.” S. AM Imran, ayat
Dan lA mcmilih Al-Hasan Al-Bashari t iniuk 7amannya.

Abu Ya'qub Al-Oari Ad-Daqiqi bcrkala: 'Aku memimpikan dalam tidur-
kii scorang laki-laki yang hitam manis linggi. Dan manusia mengikiitinya.
I.alu aku bertanya: "Siapa ini?"
Mcreka itu mcnjawab: "Uwais Al-Qarani. 'Lain aku datang kepacianya,

aku berkata: "Berilah wasiat kepadaku! Kiranya cngkau dirahmatis c r a v a

o l c h A l l a h . "

Maka masam mukanya pada pcnglihaian wajahku. Lalu akti bcrkala:
'Orang yang diminta pciunjuki Maka umjukilah aku! Kiranya cngkau di-

hcri pclunjuk olch Allah!"
la lalu incnghadapkan muka kepadaku dan berkata: Ikuikanlah akan
rahmat Tuhan cngkau keiika menciniaiNya! Takutilah akan kemarahan-
Nya pada kemaksiatanNya! Dan jangaiilah cngkau putuskan harapan eng-
kau daripadaNya pada cclah-cclah yang demikign! '
Kemudian, ia bcrpaling dan meninggalkan aku."
Abubakar bin Abi Maryam berkata; 'Aku memimpikan Warqa' bin Ba-
syar Al-Hadirami. Lalu aku bertanya; "Apa yang cngkau kerjakan. hat
Warqa'?”
la mcnjawab: "Aku terlcpas. sesudah scluiuh kesungguhan."
Aku bertanya lagi: "Amal apa yang kanui dapati. yang Icbih utama?"
la mcnjawab; "Mcnangis dari takut kepada Allah."
Yazid bin Nu'amah berkata; "Telah hinasa scorang anak waniia dalam

berkecamuk. Maka ia dimimpikan oleli ayabnya.pcnvakil kolera yang
Ayahnya bcrkala kepadanya: "Hai pulcriku! Tcrangkanlab kepadaku dan
h a l a k h i r a t ! "

Anak wanita ilu mcnjawab: "Hai ayahkii! Kami datang atas unisan besar.
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Kami Jahu dan tidak kami kerjakan. Dan kamu kerjakan dan tidak kamu
tahu. Demi Allah! Sesungguhnya sekali tasbih atau dua tasbih
raka'at atau dua raka'at pada lapangan amal itu lebih aku sukai dari dunia
dan isinya."
Sebahagian shahabat Utbah Al-Gha)lam bcrkata: ”Aku mcmimpikan ’Ut-
bah. Lalu aku benanya: "Apakah yang diperbuat oleh Allah dengan
k a u ? "

a t a u s e -

e n g -

'Utbah menjawab: "Aku masuk sorga dengan do’a yang tertulis itu pada
rumah engkau."

Shahabat yang bermimpi itu berkata: "Maka tatkala aku berpagi hari, ialu
aku datang ke rumahku. Tiba-tiba tulisan 'Utbah Al-Ghallam pada din-
ding rumah itu berbunyi: ”Hai Yang Menunjukkan orang-orang yang se-
sat! Hai Yang Mahapengasih bagi orang-orang yang, berdosa! Hai Yang
Menghapuskan lergelincirnya orang-orang yang tergelincir! Kasihanilah
akan hamba Engkau, yang mempunyai bahaya besar dan kaum muslimin
sduriihnya sekalian! Jadikanlah kami bersama orang-orang yang hidup,
yang memperolch rezeki, yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada
mereka. dari nabi-nabi, orang-orang shiddiq. orang-orang syahid dan
orang-orang shalih -Amin, Ya Rabbal-'alamin!

Musa bin Hammad berkata;- "Aku memimpikan Sufyan Ats-Tsuri dalam
sorga, yang ia terbang dari pohon kurma ke pohon kurma dan dari pohon
ke pohon. Lalu aku bertanya: "Hai Abu Abdillah! Dengan apa engkau
memperoloh ini?"
la menjawab: "Dengan wara’."
Aku bertanya lagi; "Apa kabar Ali bin 'Ashim?"
la menjawab: "Yang demikian itu hampirlah tidak dapat dilihat, selain
sebagaimana dilihat bintang.”
Seorang laki-laki dari orang-orang tabi’in mcmimpikan Nabi s.a.w. Lalu ia
berkata: ’Hai Rasululiah! Berilah aku pcngiijaran!"
Nabi s.a.w. menjawab: "Baik! Siapa yang tiada menganggap hilang oleh
kekurangan, maka dia itu dalam kekurangan. Dan siapa yang dalam ke-
kurangan, maka maii lebih baik baginya."
Asy-Syafi ir.a. berkata: "Diseiubungi aku dalam hari-hari ini oleh urusan
yang menyakitkan dan yang memedihkan aku. Dan tiada yang melihat
kepadanya. selain Allah Azza wa Jalla. Maka waktu semalam, datanglah
kepadaku. orang yang datang dalam tidurku. Lalu ia berkata kepadaku:
>lai Muhammad bin Idris! Berdo’alah; "Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa aku
tiada memiliki bagi diriku manfa’at dan melarat. mati, hidup dan kebang-
kiian. Aku tiada sanggup bahwa aku ambil, selain apa yang Engkau beri-
kan kepadaku. Dan tiada aku peliharakan, selain apa yang Engkau peliha-
lakan akan aku. Ya Allah, ya Tuhan! Maka curahkanlah taufiq akan aku,
bagi apa yang Engkau kasihi dan ridlai, dari perkataan dan perbuatan da¬
lam keafiatan."
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Maka tatkala aku telag berpagi hari, ialu aku ulangi yang demikian. Maka
latkala siang telah pergi, lalu Allah ’Azza wa Jalla membehkan aku akan
pcrminlaanku. lA memudahkan bagiku kelepasan dari apa, yang ada aku
di dalamnya. Maka haruslah engkau dengan do’a inil Jangan engkau lupa
daripadanya!”
Maka inilah sejumlah hal-hal mukasyafah, yang meunjukkan kepada hal-
ihwal orang mati dan kepada amalan-amalan yang mendekatkan kepada
Allah. Maka marilah kami sebutkan sesudahnya, akan apa yang di hadap-
an orang-orang mati, dari permulaan tiupan sangka-kala. sampai kepada
akhir ketetapan. Adakalanya dalam sorga atau dalam neraka. Danscgala
pujian itu bagi Allah, sebagai pujian orang-orang yang bersyukur.

B A H A G I A N K E D U A

dari Kitab Mengingati Mali, leniang hal-ihwal
orang mati dari waktu tiupan sangka-kala.

Sampai kepada akhir ketetapan dalam sorga atau dalam neraka. Dan urai-
apa yang di hadapannya. dari huru-hara dan bahaya-bahaya.

I’adanya penjeiasan tiupan sangka-kala, sifat bumi padang mahsyar dan
isinya. Sifat keringatnya isi padang mahsyar. Sifat lamanya hari kiamai.
Sifat hari kiamat. bala-bencana dan nama-namanya. Sifat pertanyaan dari
dasa. Sifat timbangan, Sifat permusuhan dan penolakan kezaliman. Sifat
litian. Sifat syafa'at. Sifat kolam (Kolam Nabi s.a.w.). Sifat neraka jahan-
nam, huni-haranya. rantai-rantainya. ular-ularnya dan kala-jengking-kala-
jengkingnya. Sifat sorga dan segala macam nikmatnya. Bilangan sorga,
pinlu-pintunva. kamar-kamarnya, lembok-tcmboknya, sungai-sungainya,
pohon-pohonnya, pakaian penduduknya. tikar lidur dan tempat tidur me-
reka. Sifat makanan mereka. Sifat bidadari dan anak-anak muda belia. Si¬
fat memandang kepada Wajah Allah Ta’ala. Dan Bab tentang keluasan
vahmal Allah Ta'ala. Dan dengan yang demikian, tammatlah Kitab insya
A l l a h I ' a ' a l a .

a n

S I F A T

tiupan sangka-kala

Telah anda ketahui pada yang telah berlalu. akan kcrasnya hal-keadaan
mait pada sakra'ul-maut dan bahayanya pada ketakutan kesudahan. Ke-
mudian, penderitaan-penderitaannya karena geiapnya kubur dan ulat-ulat-
nya. Kemudian bagi Munkar dan Nakir dan pertanyaannya. Kemudian.
bagi azab kubur dan bahayanya. kalau mait itu orang yang dimarahi.
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Yang Icbih benar dari yang demikian seluruhnya, iaiah bahaya-bahaya
yang di hadapannya, dari tiupan sangka-kala, kebangkitan pada hari ber-
icbaran, kcdatangan kepada Yang Mahaperkasa, pertanyaan dari '!
sedikil dan yang banyak dan menegakkan timbangan untuk mengeiahui
kadar amal. Kemudian, melintasi titian serta halus dan tajamnya. Kemu-
dian, menunggu seruan ketika pemisahan qadia (keputusan hukum). Ada-
kalanya dengan kebahagiaan dan adakalanya dengan kesengsaraan.
Maka inilah hal-ihwal dan huru-hara, yang tidak boleh tidak bagi anda
daripada mengetahuinya. Kemudian, mengimaninya atas jalan yakin dan
membenarkan. Kemudian, pemanjangan fikiran pada yang demikian
tuk membangkitkan dari hati anda penyeru-penycru persiapan baginya.
Kcbanyakan manusia, iman dengan hari akhirat iiu tidak niasuk ke dalam
lubuk hali mereka. Dan tidak meresap dari titik hitam benak mereka. Di-
lunjukkan kepada yang demikian itu, oleh kesangatan kesungguhan dan
kesedihan mereka bagi kepanasan musim panas dan kedinginan musim
dingin. Dan eniengnya pandangan mereka dengan panasnya neraka jahan-
nam dan sangat dinginnya. Serta apa yang meliputinya dari kesukaran-
kesukaran dan huru-hara-huru-hara. Bahkan apabila mereka ditanyakan
dari hal hari akhirat. niscaya dituturkan oleh lidah mereka. Kemudian, di-
lalaikan oleh hati mereka. Dan siapa yang menerangkan, bahwa apa vang
di hadapannya dari makanan itu telah dimasukkan racun, maka ia men-
jawab bagi lemannya yang menerangkan itu. bahwa: anda benar. Kemudi-

ia mcngulurkan tangannya untuk mengambilnya. Niscaya adalah dia
itu membenarkan dengan lisannya dan mendusiakan dengan perbuatan-
nya. Mendustakan perbuatan itu lebih bersangatan daripada niendustakan
dengan lisan. Nabi s.a.w. bersabda: ’’Allah Ta’ala berfirman: ”AKU di-
caci oleh anak Adam. Dan tiada sayogialah baginya bahwa mencaci AKU.
ia mendustakan AKU dan tiada sayogialah baginya, bahwa ia mendusta¬
kan AKU. Adapun caciannya akan AKU, maka ia mengatakan, bahwa
AKU mempunyai anak. Adapun pendustaannya, maka yaitu katanya:
bahwa ia tidak kembaii kepadaKU, sebagaimana ia memulai daripada
AKU.” (1).

Ada pun kelemahan batiniah dari kekuatan yakin dan pembenaran dengan
kebangkitan dan bertebaran di hari mahsyar, adalah karena sedikitnya
paham pada alam ini bagi contoh-conloh urusan tersebut. Dan jikalau ti¬
dak disaksikan oleh insan akan beranaknya hewan dan dikatakan kepada-
nya, bahwa Pencipta itu menciptakannya dari air mani yang kotor seperti
anak Adam ini, Yang Membentuk, Yang Berakal, Yang Berkata-kaia,
Yang Mengurus, niscaya bersangatanlah lari batiniahnya daripada
benarkannya. Dan karena itulah, Allah Ta’ala bcrfirmaii:-

y a n g

, u n -

a n .

m e m -

(I) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
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o f ! < V *

- - i f

V'J —

(A wa lam yaral-insaa-nu-annaa khalaq-naahu min nuth-falin fa-idzaa hu-
wa khashii-mun mubiinun).
Artinya: ’’Apakah manusia itu tiada melihat. bahwa Kami menjadikannya
dari air mani? Tetapi, lihatlah, dia teiah menjadi musuh terang-terangan!
S. Ya-Sin, ayat 77.
A l l a h Ta ' a i a b e r fi r m a n : -

(A yahsabul-insaanu -an yut-raka sudaa. Alam yaku nuth-fathan min
maniy-yin yumnaa. Tsum-ma kaana -'alaqatan fa khalaqa fa sawwaa. Fa
ja-'ala minhuz-zau jainidz-dzakara wal-un-tsaa).
Artinya: "Apakah manusia itu mengira, bahwa mereka akan dibiarkan
begitu saja, dengan tiada mempunyai pertanggungan jawab? Bukankah
dia dahulunya setetes air mani yang ditumpahkan? Kemudian itu menjadi
segumpai darah dan (Allah) menciptakan (bentuk)nya dan menyempur-
nakan kejadiannya. Dan dijadikan oleh Allah dua jenis, laki-laki dan pe-
rempuan.” S. Al-Qiamah, ayat 36 s/d 39.
Pada kejadian anak Adam serta banyak keajaibannya dan bermacam-
macam susunan anggota badannya itu, keajaiban-kejaiban yang meiebihi
dari keajaiban-keajaiban pada kebangkitan dan pengembalian kejadian¬
nya. Maka bagaimana diingkari yang demikian itu dari qudrah Allah Ta’aia
dan hikmahNYA, oleh orang yang menyaksikan demikian pada ciptaan
dan qudrahNYA? Kalau ada dalaro iman anda itu kelemahan, maka kuat-
kanlah iman itu dengan memperhatikan pada kejadian yang pertama da-
hulu. Bahwa yang kedua itu adaiah seperti yang pertama dan lebihmudah
daripadanya.
Kalau anda itu kuat iman dengan yang demikian, maka diberi-tahukan
oleh had anda akan ketakutan-ketakutan dan bahaya-bahaya itu. Banyak-
kanlah padanya bertafakkur dan beri’tibar, untuk anda rebut dari hari
anda akan kesenangan dan ketetapan. Maka anda menyibukkan diri de¬
ngan kesungguhan untuk datang kepada Yang Mahaperkasa! Bertafakkur-
lah pertama-tama pada yang mengetuk pendengaran penghuni kufaur, dari
kesangatan tiupan sangka-kala. Bahwa itu adaiah suatu pekikan, yang me-
renggang dengan pekikan itu kuburan dari kepala orang-orang yang mati.
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Lalu mereka itu bergcrak sekali gus. Maka sangkakanlah diri anda dan
anda telah melompal dengan berobahnya wajah anda, berdebunya badan
anda dari puncak kepala anda sampai ke lapak-kaki anda, dari debu ku-
buran ancfa, yang lermangu-mangu dari kesangatan bunyi, yang menonjol
diri ke arah seruan. Dan telah bergeraklah makhluk itu dengan sekali
gerak, dari kuburan, yang telah panjanglah padanya percobaan mcrcka.
Dan telah dikcjutkan mereka oleh kegundahan dan ketakutan, yang nic-
rupakan tambahan kepada apa yang telah ada pada mereka. dari kesusah-
an dan kegelapan serta ke.sangatan penungguan bagi akibat urusan itu. Se-
bagaimana Allah Ta’ala berfirman;-

’ V ' a !%
' t l r —

(Wa nufi-kha fish-shuuri fa sha-’iqa man fis-samaa-waati wa man fil-ardli -
illaa man syaa-al-laahu, tsum-ma nufi-kha fiihi -ukh-raa fa -idzaa hum
qiyaa-mun yan-dhuruuna).
Artinya: Dan ditiupkan sangka-kala, maka pingsanlah orang-orang yang
ada di langit dan di bumi. selain dari orang yang dikehendaki Allah. Ke-
mudian itu ditiup sekali lagi, lihatlah mereka berdiri menantikan!” SAz-
Zumar, ayat 68.
Al lah Ta’a la berfirman;-

p V .

\

(Fa -idzaa nuqira fin-naaquuri. Fa dzaa-Iika yau-ma-idzin yaumun -’asiirun.
‘Alal-kaafi-riina ghairu yasiirin).
Artinya; ’’Ketika terompet dibunyikan. Maka demikianlah di kala itu hari
yang amat suht. Tiada ringan bagi orang-orang yang tiada beriman.” S.
Al-Muddals-tsir. ayat 8-9-10.

Allah Ta’la beriirman: ’’Mereka berkata: Bilakah perjanjian ini (akan ler-
jadi), kalau memang kamu orang-orang yang benar? Tak ada bagi yang
mereka tunggu, melainkan satu suara keras, yang akan menyiksa mereka.
kctika mereka daiam berbantahan sesamanya. Mereka tiada berkesempat-
an menyampaikan pesan dan tiada pula dapat kembali kepada keluarga-
nya. Dan sangka-kala ditiup; ketika itu lihatlah mereka bangun dari kubur
dan segera datang kepada Tuhannya! Mereka akan berkata: ”Ah, nasib
kamt. Siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? (Ada
suara yang menyahut); Inilah dia yang dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha-
pcmurah dan benarlah perkataan rasui-rasul." S. Ya Sin. ayat 48 s/d 52.
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Maka jikalau tidak ada di hadapan orang mati itu, selain huni-hara tiupan
ilu, niscaya adalah yang demikian itu pantas untuk menjaga diri. Bahwa
itu tiupan dan pekikan, yang pingsan dengan itu, siapa yang di langit dan
di bumi. Yakni: mereka mati dengan sebab yang demikian. selain yang
dikeheridaki oleh Allah. Yaitu; sebahagian para malaikat. Karena itulah.
Rasulutlah s.a.w. bersabda:-

(Kaifa -an’amu wa shaa-hibush-shuuri qadil-taqamal-qama wa hanal-
jabhata wa -ash-ghaa bil-udzu-ni yan-tadhiru mataa yu’-maru fa-yanfukhu).
Artinya; "Bagaimana aku merasa nikmat, sedang yang empunya ash-shuur
itu telah menelan tanduk, telaii memerengkan dahi dan mendengar de¬
ngan telinga, menunggu, kapan diperintahkan, maka ia terus meniup.
(1).
Muqatii berkata: ash-shuur. ialah: tanduk (al-qarn).
Yang demikian itu, ialah: bahwa Israfil a.s. meletakkan mulutnya atas tan¬
duk. seperti keadaan terompel. Dan lingkaran kepala tanduk itu seperti
lebarnya langit dan bumi. Dan dia menujukan penglihatannya ke arah
'Arasy. menunggu kapan diperintahkan. Maka ia akan meniup tiupan per-

Maka apabila ditiupkan, niscaya pingsanlah siapa yang di langit dan
di bumi. Artinya: maliiah setiap hewan, dari kesangatan terkejut. selain
siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu: Jibril, Mikail, Israfil dan Mala-
kul-maut. Kemudian, Allah menyuruh Malakul-maut, mengambil nyawa
Jibril. Kemudian nyawa Mikail. Kemudian nyawa
menyuruh Malakul-maut. Lalu ia meninggal. Kemudian senantiasalah
makhluk sesudah tiupan yang pertama itu dalam al-banakh (antara mati
dan bangkit dari kubur) empatpuluh tahun lamanya. Kemudian Allah

ghidupan Israfil. Maka disuruhnya untuk meniupkan kali yang kedua,
Maka karena itulah firman Allah Ta'ala:

(Tsum-ma nufikha fiihi -ukh-raa fa-idzaa qiyaa-mun yan-dhuruuna).
Artinya: "Kemudian, ditiupkan sckali lagi. lihatlah mereka itu berdiri me-
nantikan." S. Az-Zumar. ayat 68.
Mereka itu berdiri atas kakinya. menunggu kepada kebangkitan.
Nabi s.a.w. bersabda: "Kclika dibangkitkan kepadaku. maka dibangkitkan

t a m a .

I s r a fi l . K e m u d i a n I A

m e n

Diriiwikan Al.Tirmid?! dari Abi Sa'id, kalanya hadils hasan.I l )
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kepada yang empunya tanduk (terompel)- Lalu ia menurunkan tanduk itu
ke muiutnya. Dan ia maju selangkah dan ia mundur setangkah. la me-
nunggu kapan ia dipertnlahkan dengan peniupan. Ketahuilahf Maka takut*
lah akan tiupan ituf” (1).
Maka berlafakkurlah tcniang makhiuk, kehinaan mereka, kchancuran dan
kelcnangan mereka ketika dibangkitkan, karena takut dari kepingsanan
ini, Dan karena menunggu bagi apa, yang akan diputuskan kepada mc-
rcka, dari kebahagiaan atau kesengsaraan! Dan anda dalam kcadaan di
antara mereka. yang pecah seperti pecahnya mereka, yang tercengang se-
pcrti tercengangnya mereka. Bahkan, jikalau anda di dunia dahulu dari
golongan orang-orang yang mewah dan orang-orang kaya yang bersenang-
senang, maka raja-raja biimi pada hari itu adalah yang terhina bagi pen-
duduk bumi sekalian. yang terkecil dan yang terendah. yang diinjakkan
dengan tapak-kaki, seperti semut halus, Dan pada yang demikian itu, di-
teriinalah binatang-binalang liar dari padang-padang luas dan gunung-gii-
ming, yang terbalik kepalanya, yang bercampur-baur dengan makhiuk
yang lain, sesudah liarnya, yang hina, untuk hari kebangkitan, dengan tiada
kcsalahan. yang ia menjadi kotor dengan kcsalahan itu. Akan tetapi, di-
kumpulkan mereka oleh kesangatan pingsan dan huru-haranya tiupan.
Dan disibukkan mereka oleh yang demikian itu, dari lari dari makhiuk
dan merasa liar dengan mereka. Dan yang demikian itu, firman Allah
Ta ' a l a : -

. ^

< >

(Wa idzal-wuhuu-.syu husvirat).
Artinya: "Dan ketika binatang-binatang liar dikumpulkan." S. At-Takwir,
ayat 5.
Kemudian. dalanglah selan-setan yang durhaka, sesudah durhaka dan ing-
karnya. Dia itu yakin dengan khusyu' dari kchebatan kedatangan kepada
A l l a h Ta ’ a l a . K a r e n a m e i n b e n a r k a n fi r m a n A l l a h Ta ’ a l a : -

''O''^ ^ y x ' ' ' " '

"VA —

(i'ii wa rabbika la-nahsyuran-nahum wasy-sya-yaa-thiina Isumma la-nuh-
dliran-nahum haula jahan-nama jitsiy-yaa).
Artinya: "Sebab itu. demi Tuhan engkau, sesungguhnya mereka dan seian-
setan akan Kami kumpulkan, kemudian itu. Kami bawa mereka bcrlutut

(11 .Vlcnurul AMrarji. la (ulak menjumpai ha<!i(^ wpcrii yang demikian.
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di keliling neraka jahannam." S. Maryam, ayat 68.
Maka engkau bcriafakkurlah (entang keadaan engkau dan keadaan hati
cngkau di sana itu!

SIFAT: bumi padang mahayar dan penduduknya.

Kemudian. perhatikanlah bagaimana mereka dihalau scsudah kebangkitan
dan bcrtebaran. dengan tidak beralas kaki. dengan bcrtelanjang. dcngan
tidak berkhitan, ke bumi padang mahsyar. bumi yang putih. lapangan

Tidak anda meiihat padanya yang rendali dan yang iinggi. Ti-
m a n u s i a

yang rata.
dak anda mclihaf padanya tempai yang tinggi. yang bcrsembunyi
di sebaliknya, Dan tidak tempat yang rendah. yang merendah manusia dari

i tu sua tu tanahpandangan mata padanya. Akan tctapi. padang mahsyar
lapang. tiada berlebih kurang padanya. Mereka dihalau kepadanyav a n g

dengan berjama'ah. Maka Mahasucilah Allah yang mcngumpulkan semua
akhluk di atas bcrmacam-macam jenis mereka dari segala penjuru bumi.

Karena lA membawa mereka dengan ar-rajifah. yang diikuti oleh ar-radi-
/ah. Ar-rajifah, ialah: liupan periama. Dan ar-radifah. ialah: dupan kediui.
Maka sebcnarnvalah bagi hati. bahwa ada ia ketika itu yang takut dengan
gementar. Dan bagi mata itu. bahwa ada ia yang khusyu' tenang.
Rasulullah s.a.w. bersabda:-

m

y
j y o fy y , y . y i < - .■ ' i y o f . !

J l S yv ' ,\
v_>

/ a !
\

(Yuh-syarun-naasu yaumal-qiyaa-mali -‘alaa-ar-dlin bai-dlaa-a !afraa-a ka-
t|ur-shin-naqiy-yi latsa fiihaa ma‘-lamun !i-ahadin).
Artinya: "Dikumpulkan manusia pada'hari kiamat atas bumi yang pulib
\ifra'. seperti kuwch yang an-naqiy. yang tidak ada padanya ma'lam bagi
scscorang." (1).
Kata perawi: 'afra' tadi. artinya; putih, yang bukan supak. An-naqiy. arti-

bersih dari kulit dan antah. Dan ma’lam. artinya; liada bangun-n y a ; y a n g

yang menutup dan yang berlebih-kurang lingginyo yang menghambai
penglihatan.
Anda jangan menyangka. bahwa bumi itu seperti bumi dunia. Akan tc-
lapi. tiada menyamainya. selain tentang nama. Allah Ta ala berfirman:-

a n

\s yy.y%-y.' ’^ y ' '
—

(1) Hadii' ini discpakali Al-Bukhan dan Muslim dati Sahal bin Sa'ad.
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(Yauma tubad;dalul-ar-dlu ghai-rai-ar-dli was-samaa-waatu).
Artinya: "Pada hari bumi diganli dengan bumi yang tain dan langit begitu
juga." S. Ibrahim, ayat 48.
Ibnu Abbas berkata: "Ditambahkan padanya dan dikurangkan. Dan hi-
langiah pohon-pohonnya, gunung-gunungnya, iembah-lembahnya dan apa-
apa yang ada padanya. Dan bumi itu memanjang seperti memanjangnya
kulit bumi pasar ’Ukadh, bumi yang putih seperti perak. Tidak ditumpah-
kan padanya darah dan tidak dipcrbuat padanya kesalahan. Dan langit itu
hilanglah mataharinya, buiannya dan bintang-bintangnya.
Maka pcrhatikanlah, hai orang yang pafut dikasihani tentang huru-hara
hari itu dankesukarannya.Bahwa apabila lelah berkumpul segala makhluk
di atas dataran tinggi itu, niscaya berguguranlah dari atas mereka bintang-
bintiing langit. Hilanglah cahaya matahari dan bulan. Gelaplah bumi ka-
rcna padam lampu-lampunya. Maka pada masa mereka seperti yang demi-
kian itu. tiba-tiba beredarlah langit di atas kepala mereka dan belahlah
scrta icbal dan kerasnya sclama limaratus tahun. Dan para malaikat itu
berdiri dengan kaki telanjang dan di segala sudutnya. Maka alangkah huru-
haranya suara pccahnya langit itu pada pendengaran anda! Alangkah he-
batnya hari, yang belah padanya langit, serta kuat dan k,erasnya. Kemudi-
an. ia mengalir dan membanjir, seperti perak yang dihancurkan, dicam-
puri oieh warna kuning. Lain mcnjadi merah, seperti kulit yang merah.
Dan jadilah langit itu seperti timah yang hancur. Jadilah gunung-gunung
itu seperti bulu wol yang dicclup dengan berbagai warna. Bersimpang-siur-
tah manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran di udara. Dan mereka itu
tidak bcralas kaki. yang telanjang, yang berjalan kaki ke sana ke mari.
R a s u l u l l a n s . a . w. b e r s a b d a : -

^

\ if ✓  V

(Yub-’atsun-naasu hufaa-tan -'uraatan ghur-lan, qad-al-jamahumul-'arqu
wa baiagha syuhuu-mal-aa-dzaani).
Artinya: "Dibangkitkan manusia dengan tiada beralas kaki. yang tclan-

dan tidak berkhiiaii. Mereka dicambuk oleh keringat dan sampai ke-j a n g

pada daun telinga." (1).
Berkata Saudah -isteri Nabi s.a.w. perawi hadits tersebui: "Aku ber-
lanya: Wahai Rasuiuliah! Alangkah buruknya! Sebahagian kita meman-
dang kepada sebahagian yang lain?”
Nabi s.a.w. menjawab dengan membaca ayat;-

(I) Dirawikan Ais-Tsa'tabi dan Af-Baghawi dari 'Aisyah r.a.
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! * x

(Li kullim-ri-in tninhum sya’nun yugh-niihi).
Artinya: "Setiap orang di hari itu mempunyai urusan yang mengganggu-
nya (dari urusan orang lain).” S. ’Abasa, ayat 37.
Maka alangkah beratnya di hari, yang terbuka padanya aurat dan merasa

padanya, serta demikian pandangan dan penglihatan. Bagaimanaa m a n

dan sebahagian mereka berjalan dengan perut dan muka mereka. Maka
liada kesanggupan bagi mereka untuk memandang kepada orang lain.
Abu Hurairah r.a. berkata; ’’Rasulullah s.a.w. bersabda:-

i f

■ v .

(Yuhsyarun-naasu yaumal-qiyaa-mati tsalaa-tsata ash-naafin rukbaa-nan
wa musyaa-tan wa -’alaa wujuu-hihim).
Artinya; ‘'Dikumpuikan manusia pada hari kiamat di afas tiga jenis: yang
berkenderaan, yang berjalan kaki dan yang berjalan dengan muka me¬
r e k a . "

Lalu seorang laki-laki bertanya: "Hai Rasulullah! Bagaimana mereka ber-
lalan dengan muka mereka?”
Rasulullah s.a.w. menjawab:-

■ r V

(Al-ladzii -amsyaa-hum -'alaa -aqdaa-mihim qaaditun -’alaa -an yum-syi-a-
hum -'alaa wujuu-hihim).
Artinya: "Yang menjalankan mereka dengan tapak-kaki mereka itu ber-
kuasa untuk menjalankan mereka dengan muka mereka." (1).
Sudah menjadi tabiat manusia itu mengingkari setiap yang tidak disenangi-
nya. Jikalau tidak dilihat oleh insan akan ular dan ular itu berjalan atas
pcrutnya seperti kilat yang menyambar, niscaya ia akan mcnantang ter-
gambarnya berjalan, dengan liada kaki. Dan berjalan dengan kaki juga
dianggap jauh dari kcbenaran pada orang yang tidak melihat yang demi¬
kian. Maka awaslah anda bahwa anda mengingkari akan sesuatu dari ke-
ajaiban-keajaiban hari kiamat, karena menyalahinya akan bandingan yang
dalam dunia. Bahwa anda jikalau tidak melihat akan keajaiban-keajaiban
dunia, kemudian dikemukakan kepada anda sebelum melihacnya, niscaya

t 1 ) D i r a w l k a n A t - T i r m i d z i d a r i A b u H u r a i r a h .
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adalah anda akan sangat menantangnya. Maka bayangkanlah dalam hati
anda akan bentuk anda dan anda Hu sedang berdiri dengan telanjang yang
terbuka, hina, tersisih, heran, termangu-mangu, yang menunggu akan apa
yang akan berlaku ke atas anda dari qadla' (hukum Tuhan) dengan ke-
bahagiaan atau dengan kesengsaraan dan yang lerbesar keadaan ini! Maka
i(u adaiah persoalan besar.

S I F A T K E R I N G A T

Kemudian. bcrtafakkurlah tentang berdesak-desaknya makhluk dan ber-
kumpiilnya mereka. Sehingga bcrdcsak-desaklah di atas lenipat perhentian
ilu, penduduk langit yang tujuh dan iapisan bumi yang tujuh, dari: malai-
kat. jin. insan, setan. binatang liar, binatang buas dan burung. Maka ter-
bitlah matahari ke atas mereka dan sungguh berlipat-gandalah panasnya.
Dan berganti dari yang telah ada padanya dari keringanan urusannya. Ke¬
mudian matahari itu didekatkan ke kepada semesta alam. yang dekatnya
seperti antara dua panah. Maka tidak ada lagi di atas bumi itu naungan.
sclain naungan 'Arasy Tuhan semesta alam. Dan tidak ditmingkinkan dari-
pada bemaung dengan 'Arasy itu. selain orang-orang al-muqarrabin. Ma¬
ka siapakah di antara yang bernaung dengan 'Arasy dan yang berjemur
dengan panas matahari. yang telah dibakarnya dengan kepanasannya dan
bersangatan kesusahan dan kesedihan dari bersangaian nyalanya? Kemu¬
dian. tolak-menolaklah makhluk itu. Sebahagian menolak akan sebahagi-
an. karena kesangatan berdesakan dan berselisih tapak kaki. Dan bertam-
bah kepadanya kesangatan tersipu-sipu dan malu, dari terbukanya rahasia
dan merasa lerhina. ketika dibawa kehadapan Tuhan yang empunya la¬
ngit, Yang Mahaperkasa. Maka berkumpullah kesangatan nyalanya mata¬
hari, panasnya nafas manusia dan terbakarnya haii dengan api kemalu-
maltian dan ketakutan. Maka mcmancarlah keringat dari pangkal se trap
bulu. Sehingga ia mengalir ke atas dataran tinggi kiamat. Kemudian, me-
ninggi ke atas tubuh mereka, menurut kadar tingkai mereka di sisi Allah.
Maka sebahagian mereka. sampailah keringat kepada kedua lututnya. Se¬
bahagian sampai kepada kedua pinggangnya. Sebahagian sampai kepada
daun kedua telinganya. Dan sebahagian lagi hampirlah ia hilang dalam
keringat itii.
Ibnu Umar berkata; "Rasululiah s.a.w. bersabda;-

(Yatima yaquu-mun-naasu li-rabbil-'aalaa-miina. hatta yaghii-ba ahaduhum
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nva. "Dan scbahagian mereka, ialah: orang yang diiuiup oleh keringai. "
Dan Nabi s.a.w, mcmukul dengan langannya ke atas kepalanya demi-
k i an . " ( I ) .

Maka pcrhalikanlah. hai orang yang patut dikasihani. Icntang kcringatn\a
orang di padang mahsyar dan bcrsangatan susahnya mereka. Dan pada
mereka itu orang yang menyerukan.serayaberdo'a; "Ya Tuhan! Senang-
kanlah aku dari kesusahan ini dan penungguan. walau pun ke neraka!"
Semiia yang demikian dan mereka liada menemui kemudian. akan per-
hitungan amai dan .siksaan. Bahwa anda adalah salah seorang dari mere¬
ka. Dan anda lidak mengetahui. sampai ke mana. keringai itu sampai de¬
ngan anda.
Kccahiiilah, bahwa setiap keringai yang lidak dikeluarkan oleh kepayahan
pada jalan Allah, dari hajji. hijad. puasa, berdiri shalat. pulang-pergi pada
mcmenuhi keperluan orang muslim. menanggung kesukaran pada amar
ma'ruf dan nahi miinkar. maka keringai itu akan dikeluarkan oleh main
dan takul pada dataran tinggi kiamai. Dan lamalah padanya kesu.̂ ahan.
.likalau selamatlah anak Adam dari kebodohan dan keterperdayaan.-nis-

ia lahu bahwa kepayahan keringai pada menanggung kesukaran-ke-
sukaran lha'al itu adalah lebih mudah urusannya dan Icbih pendek masa-
nva dari keringai kesusahan dan penungguan pada kiamat. Bahwa itu ada¬
lah hari yang besar kesulitannya. yang panjang masanya.

c a v a

SIFAT.PANJANGNYA HARI KIAMAT

Hari, yang berdiri padanya segala makhluk, yang memandang mata
rcka, yang hancur hati mereka. Mereka ilu tiada berkata-kata dan tiada
memperhalikan kepada urusan mereka. Mereka berdiri tigaratus tahun.
liada memakan padanya suatu makanan pun. Tiada meminum padanya

alu minuman pun. Dan mereka tiada mendapali padanya angin yang
Ncpoi-sepoi.
Ka'ab dan Oatadah membaca ayat:-

m c -

S l l

(Yauma yaquu-mun-naasu li-rabbi!-’aalamiina).
Artinyu: "Di hari manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam.” S
Al-Minhaft'ifin. ayat 6.
Ka'ab berkata. bahwa mereka itu berdiri kadai tigaratus tahun. Akan te¬
mpi. Abdullah bin 'Amr berkata: "Rasulullah s.a.w. membaca ayat tersc-
bul, kemudian beliau bersabda:-

(I) Dirawikiin Ahmad dari 'Uqdah bin 'Amir.
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(Kaifa bikum idzaa jama-’akumul-laahu kamaa taj-ma’un-nabiu fil-kinaa-
nali khamsii-na alfa sanatin laa yandhu-ru ilaikum).
Artinya; ’’Bagaimana dengan kamu. apabila kamu dikumpulkan oleh Allah,
sebagaimana dikumpulkan anak panah pada tempatnya selama limapuluh
ribd tahun. yang lA tiada melihat kepada kamu.” (1).
Al-Hasan Al-Bashari berkata; ”Apa persangkaanmu dengan hari, yang
mereka berdiri padanya atas tapak-kaki mereka. kadar limapuluh ribu ta¬
hun? Mtreka tiada memakan padanya akan suatu makanan. Dan tiada me-
niinum padanya akan suatu minuman. Sehingga, apabila putuslah leher
mereka dengan kehausan dan terbakarlah perut mereka dengan kelapar-
an. niscaya dibawa mereka ke neraka. Lalu mereka diberi minum dari mata
air bejana yang telah datang waktu kepanasannya dan bersangatan ke-
hangusannya. Maka tatkala sampaiiah kcsungguhan dari mereka, kepada
apa yang tiada kemampuan lagi bagi mereka dengan dia, niscaya sebaha-

mereka berkata kepada sebahagian yang lain, pada mencari orangg i a n

yang ntulia pada Tuhannya, Supaya ia memberikan syafa’at kepada mere¬
ka- Maka mereka tiada bergantung dengan seseorang nabi, melainkan nabi
HU menolak mereka, seraya berkata; "Tinggalkanlah aku nafsi-nafsi (sen-
diri-sendiri)! Aku disibukkan oleh urusanku. dari urusan orang lain.”
Masing-masing berdalih dengan kesangatan marah Allah Ta'ala. Dan ber¬
kata: "Pada hari ini telah marah Tuhan kita dengan kemarahan, yang IA
tidak pernah marah sebelumnya seperti itu. Dan IA tidak marah sesudah-
nya seperti itu.” Sehingga bersyafa’atlah Nabi kita s.a.w. bagi siapa yang
diizinkan baginya, Mereka tiada memiliki syafa’at (pertolongan) itu, selain
bagi siapa yang diizinkan oleh Tuhan Yang Mahapemurah. Dan diridlai-
NYA baginya perkataan.
Maka renungkanlah tentang panjangnya hari ini dan sukarnya menunggu
padanya. Sehingga ringanlah kepada anda, menunggu sabar dari segala
kcmaksiatan pada umur anda yang pendek itu.
Ketahuilah. bahwa barangsiapa yang lama penungguannya di dunia bagi
mati. karena kesangatan penderitaannya bagi sabar dari nafsu-syahwat.

aka petideklah penungguannya pada hari itu khususnya. Rasulullah s.a.w.
bcvsabda, tatkala ditanyakan dari panjangnya hari itu. Maka beliau men-
m

jawab:

Dirawikiiii Ath-Thubnitii dan Abdullah bin 'Atnr.
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(Wal-ladzii nafsii bi-yadihi innahu la-yukhaf-fafu -'alal-mu'-mini hatiaa
yakuuna -ahwana -'alaihi minash-shalaatil-maktuu-baci yushal-liihaa fid-
dun*ya).
Artinya: ’’Demi Tuhanyang diriku di TanganNYA! Sesungguhnya diringan-
kan penungguan itu alas orang mu'min, schingga adalah itu lebih mudah
kepadanya dari shalat fardlu yang dikerjakannya dalam dunia." (1).
Maka bersungguh-sungguhlah bahwa adalah anda dari orang-orang mu'min
iiu! Maka selama masih ada bagi anda, nafas dari umur anda. maka urus-
annya adalah kepada anda dan persiapannya di dua tangan anda. Maka
bekerjalah pada hari-hari yang pendek untuk liari-hari yang panjang, nis-
caya anda beruntung dengan keuntungan. yang tiada berkesudahan bagi
kegembiraannya! Dan anggaplah hina akan umur anda. bahkan umur du-
nia, yaitu; tujuh ribu tahun! Bahwa anda jikalau bersabar tujuhribu tahun
umpamanya, untuk anda terlepas. dari hari yang kadarnya limapuluh ribu,
niscaya adalah keuntungan anda itu banyak dan kepayahan anda itu se-
d i k i l .

S I F A T H A R I K I A M A T . B A L A - B E N C A N A

D A N N A M A - N A M A N Y A

Maka bersedialah. hai orang yang petui dikasihani untuk hari ini. yang
besar urusannya, yang panjang masanya, yang Perkasa Penguasanya. yang
dekat waktunya! Hari, yang anda lihai langit padanya teiah pecah-belah,
bintang-bintang dari kc-huru-hara-annya tclah bertaburan, binlang-bintang
yang cemerlang lelah jatuh berceceran, matahari teiah digulung, gunung-
guitung teiah dihilangkan. unta-unta bclina teiah ditinggalkan. lauiun teiah
bergelombang besar, diri manusia teiah dikunipulkan kepada badan, api
neraka dinyalakan, taman .sorga didekatkan, gunung-gunung lelah diroboh-
kan dan bumi tclah dipanjangkan.
Hari, yang kelihatan bumi itu teiah digoncangkan dengan kcgoncangan
yang hebat dan bumi mengeluarkan isinyu. Pada hari itu, manusia berang-
kal dalam beberapa rombongan. Supaya kepada mereka diperlihatkan per-
buatannya.
Hari. bumi dan gunung-gunung diangkai. Lalu dihancurkan dengan sekali
hancur. Maka di hari itu, terjadilah suatu kejadian besar. Dan langit pe-

(I) Dirawikan Abu Yu'la dan Al-Baihaqi dari Abi Sa'id Al-Khudri.
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cah. Maka dia di hari itu menjadi lemah. Dan malaikat-malaikal berada
pada beberapa penjurunya. Dan dipikul 'Arasy Tuhan engkau di atas me-
reka di hari itu, oleh delapan malaikat. Di hari itu, kamu dihadapkan un-
tuk diperiksa. Tak ada yang tersembunyi dari (perbuatan) kamu barang
suatu pun.

Hari, yang berjalanlah gunung-gunung dan kelihatanlah bumi itu sebagai
s u a t u d a t a r a n .

Hari, yang digoncangkan bumi padanya dengan kegoncangan yang hebac.
Gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancumya. Sehingga men¬
jadi debu yang bertaburan.
Hari, yang adalah manusia seperti belalang yang bertebaran. Dan gunung-
gunung seperti bulu yang dihembus.
Hari, yang lupa padanya setiap wanita yang menyusukan, dari anak yang
disusukannya. Dan setiap wanita yang mengandung melahirkan kandung-
annya. Engkau melihat manusia sedang mabuk. Tetapi mereka, sebenar-
nya bukan mabuk. Akan tetapi, azab Allah sangat kerasnya.
Hari, yang digantikan bumi ini dengan bumi yang tain dan langit begitu
juga. Dan mereka datang di hadapan Allah, Yang Maha Esa dan Perkasa.
Hari, yang dihancurkan padanya gunung-gunung dengan sehancur-hancur-
nya. Lalu dibiarkan menjadi tanah datar yang kosong. Tiada engkau meli¬
hat di atasnya bertinggi dan berendah.
Hari, engkau melihat gunung-gunung. yang engkau sangka dia tetap (tidak
bergerak), pada hal dia berjalan kencang, sebagai awan berjalan.
Hari, yang langit belah, maka menjadi merah, seperti kulit yang merah.
Maka pada hari itu tiada akan ditanyai lagi manusia dan jin tcntang dosa-
n y a .

Hari, yang dilarang padanya orang yang berbuat maksiat, dari berkaia-
kata. Dan tidak ditanyakan tentang memikul dosa. Akan tetapi, dipegang
dengan keras ubun-ubun dan kaki mereka.
Hari. yang setiap diri dikemukakan kebaikan yang telah dikerjakannya.
Dan juga kejahatan yang diperbuatnya. Dia ingin supaya antaranya dengan
kejahaian itu ada jarak yang jauh.
Hari. yang setiap diri tahu apa yang dikemukannya. Dan mengaku apa
yang diietakkannya di muka dan apa yang ditinggalkannya di belakang.
Hari. yang membisu padanya lidah dan berbicara anggota-anggota badan.
Hari, yang telah beruban Penghulu segala rasul (Nabi kita Muhammad
s.a.w.) dengan mcnyebutkannya. Karena Abubakar Ash-Shiddiq r.a. ber¬
kaia kepada beliau; "Aku melihat engkau telah beruban, wahai Rasulul-
l a h ! "

Nabi s.a.w. menjawab: "Diubankan aku oleh membaca Surah Hud dan

saudara-saudaranya.” (1).
Saudara-saudara Surah Hud, yaitu; Surah Al-Waqi’ah, Surah Al-Mursalat,
Surah 'Amma Yatasa-alun dan Surah Idzasy syamsu kuwwiral.
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Maka wahai pembaca yang lemah. Sesungguhnya keberuntimgan anda dari
bacaan anda itu, iaiah, bahwa: anda membaca Al-Qur-an dengan tidak te-
rang hurufnya. Dan anda menggerakkan lidah dengan bacaan itu. Jikalau
anda merenungkan pada yang anda bacakan itu, niscaya adalah anda itu
pantas dengan dipecahkan empedu anda, dari pada yang menjadi uban
rambut Penghulu rasul-rasul. Apabila anda cukupkan dengan gerakan lidah
saja, maka anda tidak memperoleh buah Al-Qur-an. Maka kiamat itu ada¬
lah salah satu yang disebutkan dalam Al-Qur-an. Dan Allah telah menyi-
fatkan akan sebahagian bala-bencananya dan kebanyakan dari nama-nama-
nya. Untuk anda ketahui,. dengan banyak namanya itu kepada banyak mak-
nanya. Maka tidaklah dimaksudkan dengan banyak namanya itu mengulang-
ulangi nama dan gelar. Akan telapi, maksudnya iaiah; memberi peringat-
an kepada orang-orang yang berakal. Maka setiap nama dari nama-nama
kiamat itu membuka rahasia. Dan pada setiap sifat dari sifat-sifatnya itu
mempunyai makna. Maka berusahalah untuk mengetahui makna-makna-
nya itu!
Kami sekarang akan mengumpulkan bagi anda nama-nama kiamat itu,
Yaitu: Hari Kiamal (Yaumul-qiyaamah), Hari Penyesalan (Yaumul-has-
rah), Hari Menyesal (Yaumul-nadaamah), Hari Perhitungan (Yaumui-mu-
haasabah), Hari Perianyaan (Yaumul-musaa-alah), Hari Perlombaan (Yau-
mul-musaa-baqah), Hari Perdebaian (Yaumul-munaaqasyah), Hari Perlom¬
baan (Yaumui-munaafasah), Hari Kegoncangan (Yaumuz-zilzalah), Hari
Kebinasaan (Yaumud-damdamah), Hari Halilintar (Yaumush-shaa-’iqah),
Hari Kejadum Yang Sukar (Yaumul-waaqi-’ah), Hari Perisiiwa Besar (Yau-
mul-qaari-’ah), Hari Bumi Bergoncang (Yaumur-raajifah), Hari Yang Meng-
iringi Kegoncangan itu (Yaumur-radifah), Hari Kejadian Yang Menyelu-
bungi (Yaumul-ghaa-syi-yah), Hari Bala-bencana (Yaumud-daahi-yah),
Hari Yang Sudah Dekai Waktunya (Yaumul-aazifah), Hari Keadaan Yang
Sebenarnya (Yaumul-haaq-qah), Hari- Bahaya (Yaumuth-thaam-mah),
Hari Suara Yang Memekakkan Tetinga (Yaumush-shaakh-khah), Hari Ber-
lemu Dengan Tuhan (Yaumut-talaaq), Hari Perpisahan (Yaumul-firaaq),
Hari Dihalaukan (Yaumul-maasaaq), Hari Mengambil Bela (Yaumul-
qishaash), Hari Panggil-Memanggil (Yaumut-la-naad), Hari Hitungan Amai
(Yaumul-hisaab), Hari Kembali (Yaumul-ma-aab), Hari Azab (Yaumul-
’adzaab), Hari Lari (Yaumul-firaar), Hari Teiap (Yaumul-qa-raar), Hari
Bertemu (Yaumul-liqaa’), Hari Kekal (Yaumul-baqaa’), Hari Qadla’ (Yau-
mul-qadlaa’), Hari Balasan (Yaumui-jazaa'), Hari Percobaan (Yaumul-ba-
laa’), Hari Menangis (Yaumul-bukaa’), Hari Berkumpul (Yaumul-hasyr),
Hari Janjian Siksa (Yaumul-wa-’iid), Hari Datang (Yaumul-’aradi), Hari
Timbangan (Yaumul-wazn), Hari Benar (Yaumul-haqq), Hari Hukuman
(Yaumul-hukm), Hari Pemisahan (Yaumul-fashl), Hari Berkumpul (Yau-
mul-jain’i), Hari Kebangkiian (Yaumul-ba’ts), Hari Kemenangan (YaumuJ-
fath), Hari Kehinaan (Yaumul-khiz-yi), Hari Yang Besar Kedudukannya
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(Yaumul-’adhiim), Hari Yang Sia! (Yaumun-’aqiim). Hart Yang Sukar
(Yaumun-’asiir), Hari Agama (Yaumud-diin). Hari Yakin (Yaumul-yaqiin),
Hari Berserak-serak (Yaumun-nusyuur), Hari Tempat Kembali (Yaumui-
mashiir). Hari Tiitpan (Yaumun-naf-khah), Hari Pekikan (Yaumush-shai-
hah), Hari Kegoncangan (Yaumiir-raj-fah). Hari Bergerak (Yaumur-rajjah),
Hari A/em/JfrMJtuffcflrt (Yaumuz-zajrah), Hari Kemabukan (Yaumus-sak-
rah), Hari Ketakutan (Yaumul-faza’), Hari Kegundahan (Yaumul-jaza’).
Hari Kesudahan (Yauimil-muntahaa). Hari Tempat Tinggal (Yaumiil-ma’-
waa). Hari Tepat Waktu (Yaumul-miiqaat), Hari Tempat Kembali (Yau-
mul-mii-’aad), Hari Tersedia Menanti (Yaumul-mir-shaad), Hari Kekacau-
an (Yaumul-qalaq), Hari Keringat (Yaumul-'araq), Hari Keperluan (Yau-
mul-iftiqaar), Hari Kekeruhan (Yaumul-inki-daar). Hari Berteharan (Yau-
mul-intisyaar), Hari Terpecahnya Langit (Yaumul-insyi-qaaq). Hari Ber-
henti (Yaumul-wiiquf), Hari Keluar (Yaumui-khuruuj), Hari Kekekalan
(Yaumul-khuluud). Hari Terperdaya (Yaumut-taghaabun). Hari Ke.tukar-
an (Yaumun-'abuus), Hari Yang Dimaklumi (Yaumun ma'-luum), Hari
Yang Dijanjikan {Yaumun mau-’uud). Hari Yang Di.iaksikan (Yaumun
masy-huud), Hari Yang Tidak Diragukan (Yaumun laa raiba fiih). Hari
Yang Dicobakan Segala Rahasia (Yaumun tubias-saraa-ir), Hari Yang Ti¬
dak Dapal Satu Diri Menggantikan Sesuatu Dari Diri Yang Lain (Yaumun
laa taj-zii nafsun-’an naf-sin syai-an), Hari Yang Memandang padanya Se¬
gala Mata (Yaumun tash-kha-shu fiihil-bashaa-ir), Hari Yang Seorang Sa-
habat Tiada Dapat Menolong Sahabatnya Sedikitpun (Yaumun laa yugh-nii
maulan -'an mauian syai-an), Hari Yang Ditolakkan Mereka Ke Neraka
Jahannam Dengan Kekerasan (Yaumun Yud-da-’uuna ilaa naari jahanna-

da’-’an), Hari Yang Mereka Ditarik ke Dalam Neraka Atas Mukanya
(Yaumun yus-habuuna fin-naari-’alaa wujuu-hihim), Hari Yang Dibalik-
balikkan Muka Mereka Dalam Neraka (Yaumun tuqalla-bu wujuu-huhum
fin-naar). Hari Yang Tidak Dapat Bapak Menolong Anaknya (Yaumun laa
yaj-zii waalidun -'an waladihi), Hari, Yang Lari Maniisia Dari Saudara-
nya, Ibunya Dan Bapaknya (Yaumun yafirrul-mar-u min akhii-hi wa um-
inihi wa-abiihi), Hari Yang Mereka Itu Tidak Bercakap-cakap, Tidak Di-
izinkan Bagi Mereka, Lain Mereka Mima Kema’afan (Yaumun laa yan-thl-
quuna wa laa yu’-dzanu lahum fa-ya’-tadzi-ruuna), Hari Yang Tiada Pe-
nolakan baginya Daripada Allah (Yaumun laa maradda lahu minal-laah),
Hari Yang Mereka itu Datang Ke Muka (Yaumun hum baa-rizuuna), Hari
Yang Mereka Dicoba Atas Neraka (Yaumun hum -’alan-naari yufta-nuuna),
Hari, Yang Tiada Bermanfaat Haria Dan Anak (Yaumun laa yanfa-’u
maalun wa laa banuuna), Hari, Yang Tidak Bermanfaat Bagi Orang-orang
Yang Zalim Akan Dalih Mereka Dan Bagi Mereka Kutukan Dan Tempat
Tinggal Yang Buruk (Yaumun laa yanfa-'udh-dhaali-miina ma'-dziratu-
hum wa la humul-la’-natu wa lahum suu-ud-daari), Hari, Yang Tertolak

m a
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Padanya SegaJa Dalih^ Dicoha Segala Rahasia, Dilahirkan Segala Isi Hati
Dan Disingkapkan Segala Tirai (Yaumun turad-du fiihii-ma-’aadziiru \va
tubiaS'Saraa-iru wa ludh-harudl-dlamaa-iru wa luk-syaful-aslaaru). Hari
Yang Telap Padanya Segala Penglihaian, Tenang Segala Suara, Sedikit Pa¬
danya Berpaling, Lahir Segala Yang Tersembunyi Dan Tampak Segala Ke-
salahan (Yaumun lakh-sya’u fiihil-ab-shaaru wa taskunul-ash-waitu
yaqiltu fiihii-tifaatu wa tabruzul-khafiy-yaalu wa tadh-ha-rul-kliaihii-atu).
Hari Yang Dihalau Segala Hamba, Yang Ber.uirna Mereka Anggoia Radan-

Yang Menjadi Saksi, Anak Kecil Menjadi Beruhan, Orang Tiia Men-
jadi Mabuk (Yaumun yusaa-qui-’ibaadu wa ma-’ahiimiil-asv-liaadu
yasyii-bush-shaghii-ru wa yas-karul-kabiiru).
Maka pada hari itu, dileiakkan neraca. dibuka semua daflar. diionjolkan
neraka jahannam, dibakarkan api yang mcnyala. dinekikkan api neraka.
putus-asalah orang-orang kafir, bernyala-nyalalali api. herohahlah warna.
kclulah lidah dan berbicaralah segala anggoia badan insan.
Maka wahai manusial Apakah yang mempi*rdayakan engkau dengan Tu-
han engkau Yang Mahapcmurah, di mana engkau telah meneuncikan pin-
lu-pintu. menuriinkan lirai-iirai dan menutiipkan diri dari segala makhlukV
Lalu engkau mengerjakan segala perbuaian /alim. Maka apakah yang eng¬
kau kerjakan.' Dan telah menjadi saksi segala anggota badan engkau. Ma¬
ka binasalah setiap kebinasaan bagi kiia. wahai jama'ali orang-orang yang
lalai! Allah mengutus kcpada kita Penghulu segala rasul. Dan rliiiiriink
Nya kepada Rasul itu Kitab Yang Menjelaskaii segala persoalan (Al-Ki-
laabul-Mubiin). la mencrangkan kepada kita segala sifat Hari Agama
IHari Kiamat). Kemudian, diberi-tahukanNya kepada kita akan kelalaian
k i t a . l a b c r fi r m a n : -

w a

/ I V fl

w a

a n -

»"-Vi'' '!A'■» Cr' - ^ /i. - ° v

K - \

(Iqtaraba lin-naasi hisaa-bulium wa hum tli gliaf-iatin mu’-ridluuna. Maa
ya'-tiihim min dzik-rin min rabbi-him muh-datsin illas-tama-'uuhu wa hum
yal-'abuuna. Laahi-yatan quluu-buhum),
Artinya: ’Telah hampir datang kepada manusia perhitungan mereka. se-
dangkan mereka masih dalam kelalaian dan tiada memperdulikannya. Apa-
apa peringatan baru yang datang kepada mereka dari Tuhannya, mereka
hanya dcngar-dengar dan mereka permain-mainkan saja. Haiinya lalai."
S, Al-Anbi-ya’, ayat I
Kemudian. lA memberi-lahukan kepada kita akan dekatnya hari kiamat.
l a h e r fi r m a n : -

2 - 3 .

1 0 2 9



(Iqtara-batis-saa-’atu wao-syaq-qal-qamaru).
Artinya: ’Telah dekatiah kiamat dan bulan telah belah.” S. Al-Qamar,
ayat 1.
Al lah Ta’aa berfirman;-

y^ y y «

(Inna-hum yarau-nahuu ba-’iidan. Wa naraa-hu qarii-ban).
Artinya; ’’Sesungguhnya mereka memandangnya masih jauh. Dan Kami
memandangnya amat dekat.” S. Al-Ma-’arij, ayat 6—7.
Al lah Ta’ala berfirman:-

"\X' -

(Wa maa yud-riika la-’allas-saa-.’ata takuunu qariiban).
Artinya: ”Dan tak ada yang dapat memberikan pengetahuan tentang kia¬
mat itu kepada engkau. Mudah-mudahan kiamat itu sudah dekat!” S. Al-
Ahzab, ayat 63.
Kemudian, adalah yang paling baik bagi keadaan kita, iaiah bahwa kita
menjadikan pelajaran Al-Qur-an ini amalan. Dan kita tidak memandang
pada banyaknya sifat-sifat hari ini dan nama-namanya. Dan kita tidak ber-
siap untuk melepaskan diri dari segala bencananya. Maka berlindunglah
kita dengan Allah dari kelalaian ini, jikalau tidak diperdapatkan kembali
oleh Allah dengan keluasan rahmatNya, akan waktu bagi kita.

S l f AT TA N YA - M E N A N YA K A N ( A L - M U S A A - A L A H )

V

Kemudian, bertafakkarlah, wahai orang yang patut dikasihani, sesudah
hal-ihwal ini, tentang apa, yang terarah kepada anda, dari pertanyaan
dengan mulut, dengan tiada yang menteijemahkan. Maka akan ditanya-
kan anda dari yang sedikit dan yang banyak, yang halus dan yang lipis.
Maka sewaktu anda dalam kesusahan kiamat, keringatnya dan kesangatan
besar urusan-urusannya, tiba-tiba turunlah raalaikat dari segala jurusan
langit dengan tubuh yang besar-besar, badan yang gcmuk-gemuk, tegap
dan kuat. Mereka diperintahkan untuk mengambil dengan ubun-ubun
orang-orang yang berdosa ke tempat perhentian kedatangan kepada Tuhan
Yang Mahaperkasa. Rasulullah s.a.w. bersabda:-

y y < C yt > o y o
y

S -

(Inna lil-Iaahi ’Azza wa Jalla malakan maa baina syaf-rai-’ainaihi ma-siiratu
mi-ati - ’aamin).

Artinya: ’’Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mempunyai malaikat, di
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antara kedua tepi matanya, perjalanan seratus tahun." (1).
Maka apa sangkaan anda dengan diri anda sendiri, apabila anda melihai
seperli para malaikat Uu yang diuluskan kepada anda, unluk membawa
anda kepada tempat kedatangan im? Anda akan melihat mereka dengan
besarnya fubuh mereka, dengan hati yang hancur karena sukamya hari itu,
yang merasakan dari yang tampak, dari kemarahan Tuhan Yang Mahaper-
kasa atas para hambaNya. Dan ketika turunnya para malaikat itu, tidak
ada lagi nabi, orang shiddiq dan orang shalih. Kecuali juga, para malaikat
iUi jatuh tcrsungkur dengan dagu mereka itu. karena ketakutan dari mere¬
ka itu yang akan dibawa.
Inilah keadaan orang-orang al-muqarrabin! Maka apa sangkaan anda de¬
ngan orang-orang yang mengerjakan maksiat, yang berdosa?
Ketika itu, bersegeraiah beberapa kaum dari kesangatan takut, lalu beria-
nya kepada para malaikat: "Adakah pada kamu Tuhan kami?" Yang de-
mikian itu, karena besarnya perarakan para malaikat dan bersangatan ke-
hebatannya.
Para malaikat itu terperanjat dari pertanyaan mereka itu. karena peng-
agungan kepada Khaliqnya, dari adanya Khaliq itu pada mereka. Maka
para malaikat itu menyerukan dengan suara mereka, men-/o/izi7i-kan (men-
sucikan) Tuhan mereka, dari apa yang disangkakanolehpentluduk bumi.
Dan para malaikat itu menjawab: ’’Mahasuci Tuhan kami! Tidaklah DIA
pada kami. Akan letapi, lA akan datang kemudian.”
Ketika itu. berdiriiah para malaikat berbaris. yang melihat kepada segala
makhluk dari segala jurusan. Dan di atas semua mereka itu, landa kehina-
an, kctundukan, keadaan takut dan kehebatan karena sukarnya hari itu.
Dan ket ika i tu. Al lah Ta’ala membenarkan firmanNYA:-

\

✓

(Fa lii-nas-alannal-ladziina -ursila ilaihim wa la-nas-alannal-mur-saliina. Fa
la-naqush-shanna -’alalhim bi-'ilmin wa maa kunnaa -ghaa-ibiina).
Artinya: "Sudah tentu nanti Kami akan mcnanyai ummat yang menerima
Rasul yang diutus kepada mereka dan Kami juga akan menanyai rasul-
rasut itu. Sesungguhnya akan Kami ccriiakan kepada mereka menurut pe-
ngetahuan dan Kami tidak pcrnah yang tak hadir." S. Al-A'-raf. ayat 6-

o
y

7,

(I) Mcnurul Al-Iraqi, ia lidak melihai hadils dengan lafal demikian.

1031



Dan firmanNya;-

. < < ■ ' y ' " ' ^

(Fa wa rabbika la*nas-atanna-hum -ajma-’iina. ’Ammaa kaanuu ya’-maluu-
na).
Artinya; "Dan demi Tuhan engkau! Kami akan menanyai mereka semua-
nya. Tentang apa yang telah mereka kerjakan.” S. Al-Hijr, ayat 92 —93.
Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala memuiai dengan nabi-nabi. Firman-
Nya:-

(Yauma yajma-’ul-laahur rusula fa yaquu-lu maa dzaa ujib-tum, qaa-luu
laa-'iima lanaa, innaka anta -’aliaa-mul- ghu-yuubi).
Artinya: ”Pada hari rasul-rasul dikumpulkan oleh Allah, lalu Allah berfir-
man; "Bagaimanakah sambutan terhadap kamu? Mereka mengatakan;
"Kami tidak tahu. lentulah Engkau yang amat tahu perkataan-perkataan
yang ghaib.” S. Al-Maidah, ayat 109.
Maka wahai, karena kesusahan hari, yang tumpullah pada akal nabi-nabi
dan terhapuslah ilmu mereka dari sangatnya kehebatan. Karena ditanya-
kan kepada mereka: "Apakah sambutan terhadap kamu dan kamu telah
diutus kepada segala makhluk? Dan mereka itu sudah tahu. Lalu dahsyat-
lah akal mereka..Maka mereka tidak tahu, apa yang mereka akan jawab.
Lalu mereka mengatakan dari sangatnya kehebatan itu: "Kami tidak tahu,
tentulah Engkau yang amat tahu perkataan-perkataan yang ghaib.”
Mereka pada waktu itu benar. Karena telah terbanglah akal dari mereka
dan terhapuslah ilmu, sampai mereka dikuatkan oleh AUah Ta'ala.
Maka dipanggil Nabi Nuh a.s. Lalu ditanyakan kepadanya: "Sudahkah
engkau sampaikan?”
Nabi Nuh a.s. menjawab: "Sudah!”

Lalu ditanyakan kepada ummatnya: "Sudahkah disampaikannya kepada
k a m u ? "

Mereka itu menjawab: ’’Tidaklah datang kepada kami orang yang mem-
peringatkan."
Didatangkan Nabi Isa a.s. Lalu Allah Ta’ala berfirman kepadanya: ”Ada-
kah engkau katakan kepada manusia: "Ambillah aku dan ibuku menjadi
tuhan, seiain Al lah!”

Maka tinggallah Nabi Isa a.s. dalam keadaan jauh beberapa tahun, di ba-
wah kehebatan pertanyaan itu. Maka wahai alangkah besamya hari, yang
ditegakkan padanya kebijaksanaan ke atas nabi-nabi dengan seperti per-
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tariyaan tersebut.
Kcmudian, dalangiah para malaikal. Laiu mereka memanggil seorang dcmi
scorang; "Hai Anu anak Anu! Marilah ke tempat pcrhcniian ini!"
Kelika iiu terkejutiah sendi-sendi dan gemetarlah stgala anggola badan.
Lcmahlah akai pikiran. Segala kaum berangan-angan bahwa dibawalah
mereka ke neraka. Tidak didalangkan amalan mereka yang kcji kcpadn
Tuhan Yang Mahaperkasa. Dan tidak disingkapkan yang tertuiiip bagi
mereka. kepada khaiayak ramai.
Sebclum dimuiai dengan perlanyaan. tampaklah eahaya ‘Arasy, Cemer-
langlah bumi dengan nur Tuhannya. Dan yakinlah hali seliap hamba de¬
ngan datangnya Yang Mahaperkasa uniuk (anya-nienanyakan dengan ham¬
ba. Masing-masing menyangka, bahwa tiada seseorang yang mclihatNYA.
selain dia. Dan dialah yang dimaksudkan dengan diambil dan dilanya. ti¬
dak orang lain. Maka berfirmanlah Yang Mahaperkasa Subhanahu wa
'I'a'ala ketika itu: "Hai Jibril! Datangkanlah neraka kepadaKU!" Maka
-libril mendatangkannya. seraya berkata: "Perkenankanlah akan Khalikmu
dan Yang Memilikimu!”
Maka Jibril menemui neraka itu di alas kekasarannya dan kemarahannya.
Maka tiada lama sesudah panggilan Jibril itu. neraka ladi bergerak. men-
didih. berteriak kepada segala makhluk dan memckik. Semua makhluk
mendengar akan bunyi kemarahan dan teriakannya. Dan bangkitlah isinya
melompat kepada segala makhluk. karena marah kepada urang yang men-
durhakai Allah Ta’ala dan mcnyalahi perintahNya.
Maka guriskanlah di hati anda dan hadirkanlah pada benak anda akan ke-
adaan hati hamba-hamba Allah. Dan hati itu sudah penult dengan kegun-
dahan dan ketakutan. Lalu berjatiihanlah mereka dengan terduduk alas
lutut. Dan mereka itu berpaling dengan membelakang. Hari. yang lerlihat-
lah setiap ummat yang jatuh terduduk. Dan sehahagian mereka itu jaiuh
di afas muka yang bertelungkup. Orang-orang maksiat dan orang-orang
zalim itu menyerukan dengan kebinasaan dan kerugian. Dan orang-orang
shiddiq menyerukan: nafsi'tiafsi (masing-masing atau sendiri-sendiri).
Sewaktu mereka itu dalam keadaan seperti yang demikian. tiba-tiba nc-
raka itu memekik dengan pekikan yang kedua. Maka berlipat-gandalah
ketakutan mereka dan lemahlah kekuatan mereka. Mereka itu menyang¬
ka. bahwa mereka akan diambil. Kemudian, neraka itu memekik yang ke-
tiga. Maka berjatuhanlah segala makhluk ke atas muka mereka. Mereka
memandang dengan penglihatan mereka, yang mclihat dari segi yang ter-
sembunyi, lag! hina. Dan hancurlah ketika itu halt orang-orang yang za-
lim. Maka sampailah kerongkongan itu tercekik. Dan lumpuhiah akal-pi-
kiran dari orang-orang yang berbahagia dan yang sengsara semuanya.
Sesudah itu. Allah Ta’ala melihal kepada rasul-rasul dan berfirman: "Apa-
kah sambutan mereka terhadap kamu?”
Taikala mereka itu melihat. apa yang teiah ditegakkan dari kebijaksanaan

1033



atas nabi-nabi. maka bersangatanlah kegundahan atas orang-orang yang
maksiat. Lalu larilah bapak dari anaknya, saudara dari saudaranya dan
suami dari isterinya. Dan masing-masing tetaplah menunggu urusaiinya.
Kemudian, diambil seorang demi seorang. Maka Allah Ta’ala menanya-
kannya secara langsung dari sedikit dan banyaknya amal, tersembunyi dan
terangnya dan dari semua anggota badannya dan sendinya.
Abu Hurairah r.a. berkata: "Mereka itu (para shahabat) bertanya: ’’Wahai
Rasulullah! Adakah engkau melihat Tuhan kita pada hari kiamal?”
Bcliau menjawab: "Adakah mendatangkan melarat bagi kamu pada me-
mandang matahari waktu rembang, yang tidak ada awan padanya?”
Mereka itu menjawab: "Tidak!"
Rasulullah s.a.w. menyambung lagi: "Adakah mendatangkan melarat bagi
kamu pada memandang bulan pada malam pumama, yang tidak ada awan
padanya?”
Mereka itu menjawab: "Tidak!"
Rasulullah s.a.w. laiu menyambung: "Maka demi Tuhan yang diriku di
TanganNYA! Tidaklah mendatangkan melarat bagimu pada melihat Tu-
hanmu. lA menemui hamba, ialu lA berfirman kepadanya: "Adakah ti¬
dak AKU memuiiakan engkau? AKU jadikan engkau menjadi kepala.
Aku kawinkan engkau. Aku jadikan bagi engkau kuda dan unta. Aku
biarkan engkau menjadi kepala dan mengambil seperetnpat dari harta
rampasan perang”.
Hamba itu menjawab: "Ya!”
Lalu Allah Ta’ala berfirman: "Adakah engkau menyangka, bahwa engkau
bertemu dengan AKU?"
Hamba itu menjawab: "Tidak!"
Maka Allah Ta’aia berfirman: "Maka AKU melupakan engkau, sebagai-
mana engkau melupakan AKU?"
Maka bayangkanlah akan diri engkau, hai orang yang patut dikasihani,
bahwa malaikat celah memegang kedua lengan engkau. Dan engkau itu
berdiri di hadapan Allah Ta'ala, yang bertanya kepada engkau secara lang¬
sung. lA berfirman kepada engkau: "Adakah tidak AKU memberi nikmat
kepada engkau dengan kemudaan? Maka pada apakah kemudaan itu eng¬
kau habiskan? Adakah tidak AKU lamakan umur engkau? Maka pada
apakah umur itu engkau lenyapkan? Adakah tidak AKU berikan rezeki
engkau dengan harta? Maka dari manakah engkau mengusahakannya?
Dan pada apakah engkau membelanjakannya? Adakah tidak AKU me¬
muiiakan engkau dengan ilmu? Maka apakah yang engkau kerjakan pada
yang engkau ketahui itu?"
Maka betapakah engkau melihat malunya engkau dan kesipu-sipuan eng¬
kau. Dan DIA menghitung kepada engkau akan segala nikmatNYA dan
kemaksiatan engkau. Segala rahmatNYA dan segala kejahatan engkau.
Kaiau engkaumengingkarinya.niscaya anggota badan engkau menjadi sak-
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si atas engkau.
Anas r.a. berkata: "Adalah kami bersama Rasulullah s.a.w, Lalu beliau
(e rcawa dan bc r sabda : - j ^ ^ ^ a j »

(A tadruuna mim-nia -adl-haku?)
Artinya: "Tahukah engkau mengapa aku tertawa?”
Kami menjawab: "Allah dan RasulNYA yang lebih mengctahui."
Nabi s.a.w, lalu bersabda; "Dari berhadapannya hamba dengan Tuhan-
nya, yang bertanya: "Hai Tuhanku! Adakah tidak Engkau tarik aku dari
k e z a l i m a n ? "

Nabi s.a.w, menerangkan: "Allah berfinnan: "Ya, ada!”
Nabi s.a.w. bersabda: "Hamba itu iatu berkata: "Bahwa aku tidak mem-
bolehkan atas diriku, melainkan menjadi saksi daripadaku.”
Maka Allah Ta’ala berfirnian; "Cukuplah pada had ini. engkau mcmbuat
perhitungan atas diri sendiri (I), Dengan para malaikat penulis amal itu
menjadi saksi."
Nabi s.a.w. bersabda: "Maka dicapkan atas mulutnya. Dan dikatakan ke-
pada anggola-anggota badannya: "Berbicaralah!"
Nabi s.a.w, menyambung: "Maka anggota-anggota badannya itu menutur-
kan tentang amal-perbuatannya. Kemudian dibiarkan di antaranya dan
perkataan itu, Lalu ia mengatakan kepada anggota-anggota badannya;
"Jauh bagi kamu dan hancur! Maka dari kamulah, aku itu mempertah
kan diri." (2).

Maka kita berlindung dengan Allah daripada tersiamya kepada seluruh
makhluk. dengan kesaksian anggota-anggota badan itu. Selain bahwa Al¬
lah Ta’ala menjanjikan kepada orang mu'min, dengan menutupkan amal-
annya. Dan tidak diperlihatkanNYA kepada orang lain.
Seorang laki-iaki bertanya kepada Ibnu Umar, dengan mengatakan kepada-
nya: "Bagaimana engkau mendengar Rasulullah s.a.w.. yang mengatakan
tentang rahasia'!"
Ibnu Umar menjawab; "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

a n -

"v » i - '

(Yadnuu -ahadukum min rabbi-hi hattaa yadia-’a kanafahu -’alaihi, fa ya-
quulu -’amilla kadzaa wa kadzaa, fa yaquulu: na-’am. Fa yaquuiu: ’amilta

(1) S«suai dengan yang lersebul dalam Al-Our-an. S. Al-Isra'. ayal 14.
(2) Dirawikan Muslim dari Anas.
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kadzaa wa kadzaa, fa yaquulu: na-'am. Tsumma yaquulu: innii satar-tuhaa
-'alaika fid-dun-ya wa innii -agh-firuhaa lakal-yauma).
Artinya: "Seseorang kamu itu dekat dengan Tuhannya. sehingga la mele-
lakkan pangkuannya atasNya. Lalu Tuhannya berfirman; ’’Engkau telah
mengerjakan itu-itu." Hamba itu menjawab: "Ya, benar!” Lalu Tuhan
berfirman: "Engkau telah mengerjakan itu-itu." Hamba itu lalu menja¬
wab: "Ya, benar!" Kemudian Tuhan berfirman: "Bahwa Aku menutup-

kaniiya atasmu di dunia. Dan Aku mengampunkannya bagimu hari ini.”
(11-
R a s u l u l l a h s . a . w. b e r s a b d a : -

.. y, /!y" y^ y y ' / . y

(Man satara -'alaa mu'-minin -’auratahu, sataral-laahu -'auratahu yaumal-
qiyamah).
Artinya: "Barangsiapa menutupkan alas orang mu’min akan auratnya
(yang memalukannya kalau diketahui orang), niscaya Allah menutupkan
auratnya pada hari kiamat.” (2).
Maka ini sesungguhnya diharapkan bagi hamba yang mu’min untuk me-
nuiupkan atas manusia akan kekurangannya. Dan dimungkinkan pada
dirinya akan keteledoran mereka. la tidak menggerakkan lidahnya dengan
menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Dan ia tidak menyebutkan
mereka di belakangnya, dengan yang tidak disenangi mereka. kalau dide-
n g a r n y a .

Maka ini pantas dengan dibalasi dengan sepertinya pada hari kiamat.
Umpamakanlah. bahwa orang itu telah menutupkannya kepada orang lain.
Apakah tidak mengetuk pendengaran engkau oleh panggilan untuk datang
ke hadapan Tuhan? Maka mencukupilah akan engkau oleh ketakutan itu,
sebagai balasan dari dosa-dosa engkau. Karena akan diambil dengan ubun-
ubun engkau, lalu dituntun. Dan hati engkau bergoncang dan akal engkau
terbang. Sendi-sendi engkau gementar. Anggota-anggota badan engkau
menggeletar. Warna engkau berobah. Dan dunia atas engkau dari bersa-
ngatan huru-haranya itu menjadi gelap. Maka umpamakanlah diri engkau
dan engkau dengan sifat ini, melangkahi leher dan mengoyakkan'barisan,
Dan engkau dituntun. sebagaimana engkau menuntun kuda yang ditarik
dalam perarakan, Dan segala makhluk telah mengangkatkan kepada eng¬
kau matanya. Maka umpamakanlah akan diri engkau, bahwa engkau da¬
lam tangan orang-orang yang diperserahi engkau atas sifat ini. Sehingga
berkesudahan dengan engkau kepada 'Arasy Tuhan Yang Mahapengasih.
Lalu mereka melemparkan engkau dari tangannya. Dan Allah Subhanahu

(I) Dirawikan Muslim dari Ihnu Umar.
(2) Dirawikan Abdur-razzaq dari 'Uqbah bin 'Amir. Dan ada lagi hadits yang bunyinya

lain, akan tetapi isinya hampir serupa.

» j 1 . . . " X
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Ta ala memanggiikan engkau dengan kcagungan firmanNYA: "Hai
anak Adamf Dekatilah kepadaKU!’ Lalu engkau mendekatiNYA dengan
hati berdcbar, gundah dan takul, mata yang khusyu' dan hina dan jamung
yang hanair. Dan diseralikan kepad

w a

engkau akan suratan amalan (al-
kitab) engkau. yang tidak meninggalkan yang kccil dan yang besar. Me-
lainkan dihinggakannya scmuanya. Maka bcrapa banyak vang keji yang
iclah engkau lupakan. lalu engkau teringai kcmbalL Berapa banyak amal¬
an tha’at, yang telah engkau lengahkan daripada bahaya-bahayanya. lain
tcrsingkapiah bagi engkau dari keburukan-kcburukannya. Berapa banyak
tnalu dan tidak berani. Berapa banyak teriahan dan kelemahan. Maka
kiranya aku tahu, dengan tapak-kaki yang niana engkau berdiri di hadap-
anNYA. Dengan lidah yang mana engkau nienjawab. Dan dengan haii
yang mana engkau berfikir akan apa yang engkau kaiakan.
Kemudian, beriafakkurlah tentang sangainya malu engkau apahila lA
menyebuikan kepada engkau akan dosa engkau dengan langsung. Karena
lA berfirnian; ”Hai hambaKU! Apakah engkau tidak malu kepadaKU. la-
iu engkau melahirkan kepadaKU dengan keburukan? Dan engkau malu
kepada niakhlukKU, lalu engkau lahirkan kepada mereka denean kebagus-
an? Adakah AKU lebih enieng kepada engkau dari hamba-liambaKU
yang lam? Engkau memandang ringan dengan pandanganKU kepada eng¬
kau. Lalu engkau tidak ambil perduli. Dan engkau menganggap penting
pandangan yang lain dari AKU. Apakali tidak AKU memberikan nikmai
kepada engkau? Maka apakah yang memperdayakan engkau terhadap
AKU? Adakah engkau menyangka. bahwa AKU tidak mclihat engkau-
dan engkau tidak akan bericmu dengan AKU?"
Nabi s.a.w, bersabda; "Tiada scorang pun dari kamu, mclainkan ia akan
dttanyakan oleh Allah Tuhan semesta alam. yang tidak ada di antaranya
dan Tuhan ilu hijab dan penierjemah.’’ ()).
Ra.sulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya akan berdiri scorting kamu di
liadapan Allah ‘Azza wa Jalla. yang tiada di antaranya dan Tuhan ilu
hijab. Lalu Tuhan bert'irman kepadanya: "Apakah tidak AKU memberi¬
kan nikmat kepadamu? Apakah tidak AKU dalangkan harta kepadamu?"
Haniba itu nienjawab: "Ada!"
Maka Allah Ta'ala berfirman: "Adakah tidak Aku uiuskan kepadamu
orang rasul?"

Hamba itu menjawab: "Ada!"
Kemudian. hamba ilu memandang dari kanannya, maka ia tidak melihat,
selam neraka. Kemudian. ia memandang dari kirinya, maka ia tiada me¬
lihat. selaiii neraka. Maka hendaklah seorang kamu itu nienjaga diri dari

walaii pun dengan sekeping kurma! Maka jikalau tidak diperolch-
nya. maka dengan perkaiaan yang baik." (2).

s e -

n c r a k a .

It) Disepakati Al-Rukhari ilan .Muslim dan Abi Halim.
Cl Dirawikan Al-Biikhari dan L’d.i bm Uaiim.
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Ibnu Mas'ud berkafa; ’’Tiada seorang pun dari kamu, melainkan Allah
'Azza wa Jalla akan bersendirian dengan dia, sebagaimana seseorang ka-

bersendirian dengan bulan pada nialam pumama raya, Kemudian, lA
berfirman: “Hai anak Adam! Apakah yang memperdayakan engkau de-

AKU? Hai anak Adam! Apakah yang engkau kerjakan dari apa

m u

n g a n

yang engkau ketahui? Hai anak Adam! Apakah yang engkau sambul de-
rasul-rasul? Hai anak Adam! Adakah lidak AKU itu mengintip de¬n g a n

ngan mata engkau dan engkau meiihai dengan mata itu, kepada apa yang
[idak halal bagi engkau? Adakah tidak AKU itu mengintip atas dua te-
linga engkau?"
Dan begitulah. sehingga lA menghitung anggota-anggota badan lainnya.
Mujahid berkata; ’’Senantiasalah dua tapak-kaki hamba itu pada hari kia-

Jalla. Sehingga lA menanyakannya dari
empat perkara: dari timurnya pada apa dihabiskannya. Dari iimunya. apa
yang dikerjakannya dengan ilmu itu. Dari tubuhnya, pada apa diperguna-
kannya. Dan dari hartanya, dari mana diusahakannya dan pada apa dibe-
lanjakannya.”
Maka tingkatkanlah. hai orang yang patul dikasihani, dengan malunya
engkau pada yang demikian dan dengan herbahayanya engkau! Maka eng¬
kau di antara dikatakan kepada engkau: "Aku tutupkan kekurangan-ke-
kurangan itu atas engkau di dunia. Dan Aku mengampunkannya bagi eng¬
kau pada hari ini." Maka ketika itu, j.angatlah kegembiraan engkau dan
kesenangan engkau. Orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian suka
kepada engkau."
Adakalanya dikatakan kepada para malaikat: "Ambillah hamba yang ja-
hat ini! Lalu belcnggukanlah dia! Kemudian, masukkanlah dia ke neraku
jahannam!" Dan ketika itu, jikaiau menangislah langii dan bumi kepada
engkau, niscaya adalah yang demikian itu pantas, disebabkan besarnya
musibah atas engkau dan sangatnya penyesalan engkau atas yang telah
engkau sia-siakan padanya, dari ketha’atan kepada Allah. Dan atas apa,
yang telah engkau jualkan akhirat engkau dengan dunia yang hina, yang
tidak akan kekal bersama engkau.

mat di haclapan Allah ’Azza wa

S I F A T N E R A C A

Kemudian, jangan lupa anda dati berfikir tentang neraca. Dan berserakan
surat-surat amal kepada tangan kanan dan tangan kiri. Maka manusia se-
sudah pertanyaan itu tiga golongan. Suatu golongan tiada bagi mercka itu
kebaikan. Maka keluarlah dari neraka, batang leher yang hitam. Lalu me-
mungut mereka, seperti memungut burung yang disukai. Dilipatnya merc¬
ka dan dicampakkaiinya dalam neraka. Lalu mereka itu ditelan oleh ne¬
raka. Dan diserukan kepada mereka: kesengsaraan, tiada kebahagiaan se-
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sudahnya.

Golongan yang lain (kedua), tiada kejahatan bagi mereka. Lalu diserukan
oleh yang menyerukan: "Hendaklah bangun orang-orang yang memuji Al¬
lah, di atas segala hal. Lalu mereka itu berdiri dan berjalan ke sorga. Ke-
mudian, diperbuat yang demikian itu dengan orang-orang yang bangun
mengerjakan shalat malam. Kemudian, dengan orang. yang tidak disibuk-
kan oleh pemiagaan dunia dan dengan jual-belinya. dahpada mengingati
Allah Ta’ala. Dan diserukan kepada mereka: kebahagiaan, yang ddak ada
kesengsaraan sesudahnya.

Dan tinggailah golongan yang ketiga. Yaitu: mereka yang terbanyak, yang
mencampur-adukkan amal shalih dan yang Iain, amal buruk. Kadang-ka-
dang tersembunyi kepada mereka dan tidak tersembunyi kepada Allah
Ta’ala, bahwa yang banyak itu kebaikan mereka atau kejahatan. Akan te-
tapi, Allah enggan, selain bahwa lA memperkenalkan yang demikian itu
kepada mereka. Supaya jelasiah kurniaNYA ketika mema’afkan dan ke-
adilanNYA ketika menyiksakan. Maka berserak-seraklah lembaran-lembar-
an dan kitab-kitab amal, yang terlipat atas kebaikan dan kejahatan. Di-
tegakkanlah neraca dan dipandanglah oleh .semua mala kepada kitab-kitab
Itu. Adakah jatuh pada tangan kanan atau pada tangan kiri? Kemudian
dipandang kepada daun neraca, adakah ia mereng ke sudut kejahatan
atau ke sudut kebajikan?
Inilah keadaan yang dahsyat, yang menjadi kurang ingatan akal pikiran
segala makhluk.
Diriwayalkan Al-Hasan Al-Bashari, bahwa Rasuiullah
palanya pada pangkuan 'Aisyah r.a. Ulu ia mengantuk. Maka ’Aisyah

.mengingati akhirat, lalu menangis. Sehingga mengaliriah air matanya.
Lalu menilik atas pipi Rasuiullah s.a.w, Maka beliau tcrbangun, seraya
b e r s a b d a : -

s . a .w. , ada iah ke -

r . a

9 ' i

(Maa yub-kiiki, yaa-’Aisyah?”
Artinya; Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai ’Aisyah?"
’Aisyah r.a. menjawab: ”Aku teringat akan akhirat. Adakah engkau
peringatkan keluarga engkau hari kiamat?”
Nabi s.a.w. menjawab: "Demi Tuhan, yang diriku di TanganNYA! Pada
tiga tempal. Bahwa seseorang itu tiada mengingatkan, selain dirinya
diri, apabila diletakkan neraca dan ditimbangkan amal. Sehingga anak
Adam itu memandang, adakah ringan timbangannya atau berat. Dan pada
lembaran-lembaran amal. Sehingga ia melihat, adakah dengan tangan ka-
nannya, ia mengambil kitab amalnya atau dengan tangan kirinya? Dan

m e m -

s e n -
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pada titian." (I).
Dari Anas, yang mengatakan; "Anak Adam itu dibawa pada hari kiamat,
sehingga ia disunih berdiri di antara dua daun neraca. Dan diwakilkan se-
orang malaikat dengan dia. Kalau neracanya berat. niscaya malaikai itu
menyerukan dengan suara yang dapai didengar oleh segata makhluk. Ber-
bahagialah si Anu, dengan kebahagiaan, yang ia tiada akan sengsara lagi
untuk selama-lamanya sesudahnya. ”
Ketika ringanlah daun ncraca kebajikan, maka datanglah para malaikai
pengawal ncraka (az-zabaniyah). Di tangan mereka itu sarung jari dari
besi. Atas mereka kain dari apa neraka. Lalu mereka itu mengambil yang
bahagian neraka ke neraka.
Rasulullah s.a.w. hersabda tentang hari kiamat:

yang dipanggil oleh Allah Ta’ala padanya, nabi Adam
Ta'ala berfirman kepadanya: ’’Bangunlah, hai Adam! Maka bangkitlah se-
bagai bangkitnya neraka!”
Adam lalu bertanya: ’’Berapa bangkitnya neraka?”
Allah Ta’ala menjawab: ’’Dari setiap seribu, adalali sembilanratus sembi-
lanpuluh sembilan.”
Tatkala para shahabat mendengar yang demikian, maka mereka itu ber-
duka-cita, sehingga tiada tarripak dari mereka itu yang tertawa. Tatkala
Rasulullah s.a.w. melihat apa yang pada para shahabatnya, lalu beliau ber-
sabda: ’’Bekerjalah dan bergembiralah! Demi Tuhan. yang dirl Muham¬
mad di TanganNya! Bahwa bersama kamu dua tabiai. yang tidak ada se-
kali-kali bersama seseorang, melainkan membanyakkannya bersama orang

binasa, dari anak Adam dan anak Iblis.

’Bahwa itu adalah hari,
a . s . M a k a A l l a h

y a n g
Para shahabat bertanya: ’’Apakah yang dua labial itu, wahai Rasulullah?”
Nabi s.a.w. menjawab: ”Ya-juj dan Ma’-juj.”
Kata perawi: "Maka gembiralah kaum itu. Lalu Rasulullah s.a.w. bersab-
da; ’’Bekerjalah dan bergembiralah! Demi Tuhan, yang diri Muhammad
di TanganNya! Tidaklah kamu pada mausia di hari kiamat itu, selain se-
perti kutil pada lembung unta atau seperti bintik-bintik pada lengan bina-
lang.”

SIFAT FERMUSUHAN DAN PENOLAKAN KEZALIMAN

Anda sudah mengetahui akan huni-haranya neraca dan bahayanya. Bahwa
mata itu melihat kepada daun neraca. Allah Ta’ala berfirman:-

Dirawikan Abu Dawud dari A!-Hasan, isnadnya haik.( I )
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(Fa -ammaa man tsaquiat mawaa-ziinu-hu. Fa huwa I'ii -'iisyatin raa-dli-
yah. Wa -ammaa man khaffal mawaa-ziinu-liu. Fa -iimmuhuu haa-wi-yah,
Wa maa -ad-raaka maa-hi-yah. Naarun haa-mi-yah).
Artinya; ’’Adapun orang yang bcrat cimbangan (amal-baik)nya. Orang iiii
dalam kehidupan yang senang (puas). Teiapi orang yang ringan timbangan
(amal baik)nya. Tempat tinggalnya lobang (yang amat dalam). Dan apa-
kah yang mcnyebabkan engkau mengerti, apakah itu? Api yang mcnyala.”
S. Al-Oari'ah, ayat 6s/d 11.
Ketahuilah, bahwa tidak lerlepas dari bahaya neraca. sclain orang yang
memperhitungkan dirinya di dunia. Dan menimbang padanya dengan tim¬
bangan syara’ (agama) akan segala amal-perbuatan dan pcrkaiaannya. sc-
gaia gurisan dan detiknya, sebagaimana kata Umar r.a.; ''Pcrhitungkanlah
akan dirimu, sebelum kamu diperhiiungkan. Timbangkanlaii. sebeluni
kamu dilimbangkan!”
Sesungguhnya perhitungan (hisab)nya bagi dirinya itu. ialah: bahwa iaber-
tobat dari setiap kemaksiatan sebelum maii. dengan tobat nashuha. Dan ia
memperolehkembaliapa yang telah disia-siakannya daripada keteledoran-
nya, tentang yang difardlu-kan oleh Allah Ta’ala. la mengembalikan sc-
gala h'arla yang zalim, biji demi biji. la minia dihalalkan (minta ma'af) se¬
tiap apa yang telah diperbiiatnya. dengan lidahnya. tangannya dan kebii-
rukan sangkanya dengan hatinya. Dan ia berbaik hati dengan hati
ka. Dan tidak ada lagi padanya kezaliman dan perbuatan fardiu yang li-
d a k d i s e l e s a i k a n .

Maka inilah yang memasukkan ke sorga, dengan tiada hisab (perhitungan
amal).
Kalau ia mali sebelum mengembalikan hal-hal kezaliman. niscaya ia dike-
lilingi oleh musuh-musuhnya. Maka miisuh ini memcgang tangannya. ini
menggenggam ubun-ubunnya. Ini berganiung dengan lehernya. ini menga-
takan; "Engkau berbuat zalim kepadaku.” Ini mengatakan: "Engkau me-
maki aku.” Ini mengatakan; "Engkau mengejek aku." Ini mengatakan:
"Engkau scbutkan aku di belakang. dengan yang memburukkan aku.” Ini
mengatakan: "Engkau bcrlclangga dengan aku, lalu engkau berbuat jahai
dengan letangga.” Ini mengatakan: "Engkau melakukan niuamalah de¬
ngan aku, lalu engkau menipu aku.” Ini mengatakan: "Engkau berjual-
beli dengan aku, lalu engkau menipu-dayakan aku, engkau sembunyikan
daripadaku, akan kekurangan barang engkau." Ini mengatakan: "Engkau

m e r e -
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berdusla lemang harga barang pemiagaan engkau.” Ini mengatakan; "Eng-
kau melihal aku menierlukan dan engkau itu orang yang kaya. Lalu eng¬
kau tidak memberikan makanan kepadaku.” Ini mengatakan: ’’Engkau
dapati aku leraniaya dan engkau sanggup menoiak kezaliman daripadaku.
Maka engkau berbaik-baikan dengan orang yang berbuat zalim dan eng¬
kau tidak memperhatikan aku.”
Di waktu engkau seperti yang demikian dan orang-orang yang bermusuh-
an itu telah menancapkan kukunya pada engkau dan mereka mengokoh-
kan pada icher engkau tangannya dan engkau itu tercengang keheranan
dari banyakiiya mereka. Sehingga tidak tinggal lagi dalam umur engkau
seorang pun. yang engkau ber-muamalah dengan dia atas uang dirham
atau yang engkau duduk-duduk dengan dia pada suatu majelis. Melainkan
ia telah berhak atas engkau oleh perbuatan zalim, dengan umpatan atau
pengkhianatan atau memandang dengan mata kehinaan. Dan engkau le-
mah dari mciawan mereka dan memanjangkan leher pengharapan kepada
Penghulu dan Tuan engkau, semoga la melepaskan engkau dari tangan
mereka. Karena telah diketukkan pendengaran engkau oteh seruan Yang
Mahaperkasa, Yang Mahaagung, dengan firmanNYA;-

(Ai-yauma luj-zaa kuJIu nafsin bi-maa kasabat, laa dhul-mal-yauma).
Artinya; ’’Pada hari ini setiap diri menerima balasan, menurut yang di-
usahakannya. Tidak ada ketidak-adilan hari ini.” S. Al-Mu’min, ayat 17.
Maka ketika itu, tercabutlah hati engkau dari ketakuian. Engkau meya-
kinkan diri engkau dengan kebinasaan. Da’n engkau teringat akan yang di-
peringatkan oleh Allah Ta’ala dengan lisan RasulNYA, di mana IA ber-
fi r m a n ; -

M l
■ >

! l ' l - y y -

(Wa iaa tahsabannal-laaha ghaa-filan -’ammaa ya’-maludh-dhaali-muuna,
innamaa yu-akh-khiruhum li-yaumin tash-khashu fiihil-ab-shaaru. Muh-thi-
’iina muq-ni-’ii ru-uusihim laa yartad-du ilaihim thar-fuhum wa af-ida-
(uhum hawaa-un. Wa-andzi-rin-naasa).

Artinya: "Dan janganiah kamu menganggap bahwa Allah tidak memper-
dulikan perbuatan orang-orang yang zalim itu. Hanyalah Allah memberi
langguh kepada mereka sampai hari ketika itu pemandangan terbuka. Me¬
reka terburu-buru. mengangkatkan kepaianya ke atas, pemandangan me-
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reka liada mengedip. tetapi haii mereka kosortg. Dan peringatkanlah kc-
pada manusia!” S. Ibrahim, ayat 42 —43 -44.
Alangkah bersangatan kegembiraan engkau pada hari ini dengan berku-
mur-kumurnya mulut engkau dengan kehormacan manusia! Dan engkau
ambil harla mereka. Alangkah bersangatan penyesalan engkau pada hari
ini, apabila Tuhan engkau tegak berdiri di atas permadani keadilan dan
langsung berbicara dengan kata-kata kebijaksanaan. Dan engkau iiu orang
yang jatuh, yang miskin, yang lemah, yang hina, yang tidak mampu me-
ngembalikan hak orang atau melahirkan aiasan. Maka pada ketika itu, di-
ambil kebaikan-kebaikan engkau, yang telah engkau payahkan umur eng¬
kau padanya. Dan engkau pindahkan kepada orang-orang yang bermusuh-
an dengan engkau. untuk garni dari hak-hak mereka.
Abu Hurairah berkata: '■Rasulullah s.a.w. bersabda:-

(Hal tadruuna manil-muf-lisu?).
Artinya: "Adakah kamu tabu, siapakah orang yang muflis iiu'.’".
Kami menjawab: muflis pada kami, wahai Rasulullah, ialah: siapa
yang tiada mempunyai dirham, dinar dan haria benda."
Nabi s.a.w. menjawab: "Orang muflis dari ummalku. ialah: siapa yang
datang pada hari kiamat, dengan shalat, puasa dan zakat. la daiang dan ia
teiah memaki si Ini, telah menuduh berzina si Ini, telah memakati haria si
Ini, telah menumpahkan darah si Ini dan telah memukiil si Ini. M.ika di-
berikan kepada si Ini dari kebaikamiya dan kepada si Ini dari kebaikan-
nya. Dan kalau stidah habis kebaikamiya, sebelum lersclesaikan apa yang
harus atasnya, niscaya diambilkan dari kesalahan mereka iiu, lalu dilcni-
parkan ke atasnya. Kemudian. ia dilemparkan dalam ncrakti.” (I).
Maka perhatikanlah kepada musibah engkau pada hari yang seporii ini!
Karena tiada diserahkan bagi engkau kebaikan dari bahaya via dan lipuan
setan. Maka kalau diserahkan suaiu kebaikan pada sciiap masa yang pan-
jang, niscaya bersegcralah orang-orang yang bcrniusuban dengan engkau
dan mengambilkannya.
Semoga, jikalau engkau melakukaii perhiiungan akan diri engkau dan
engkau rajin atas bcrpiiasa di siang hari dan melakukaii shaiai di inalani
hari, niscaya engkau lahu, bahwa tiada bcrlalu salu hari pun dari engkau,
mclainkan bcrlalu alas lidah engkau dari umpalan kepada orang-orang
muslim, yang menghabiskan semua kebaikan engkau. Maka bagaimana
tlcngan sisa kcjahaian dari memakan yang haram dan liana yang diragii-
kan halalnya (haria syubliat). dan keteledoran pada perhuatan tha’ai? Ha-

(I) Dirawikan At-Tiimid?i. Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah.
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baimana engkau mengharapkan kelepasan dari perbuatan zalim, pada hari
yang diambil bela padanya untuk kambing yang lidak bertanduk dari kani-
bing yang bertanduk?
Diriwayatkan Abu Dzar, bahwa Rasululiah s.a.w, melihai dua ekor kam¬
bing yang berkelahi, lalu bersabda:-

(Yaa- Abaa Dzar-rin. atad-rii fii-ma yanta-thihaani?).
Artinya: ”Hai Abu Dzarr! Adakah engkau lahu, tentang apa maka kedua
ekor kambing itu berkelahi?”
Aku menjawab; ’’Tidak!”
Nabi s.a.w. lalu bersabda:-

✓

(Wa lakinnal-laaha yadrii wa sayaq-dlii bainahumaa yaumai-qiyaa-mati).
Artinya: "Akan tetapi Allah tahu dan akan menghukum di antara kedua
ekor kambing itu pada hari kiamat.” (1)
Abu Hurairah berkata tentang firman Allah ’Azza wa Jalla:-

\

(Wa maa min daab-batin fil-ardli wa laa thaa-irin yathii-ru bi-janaa-hai-hi
i l iaa-umamun -amtsaa-lukum).

Artinya; "Dan binatang-binatang yang ada di bumi dan burung yang ter-
bang dengan kedua sayapnya, adalah sebagai bangsa-bangsa seperti kamu
juga.” S- Al-An’am, ayat 38.
Bahwa Allah Ta’ala mengumpulkan makhluk semuanya pada hari kiamat.
binatang-binatang temak, binatang-binatang lain, burung dan setiap sesuatu.
Maka sampailah dari keadilan Allah Ta'ala bahwa lA mcngambii bagi
kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Kemudian
lA berfirman; "Jadilah engkau itu tanah!" Yang demikian ini, adaiah ke-
tika orang kafir mengatakan: "Mudah-mudahan aku ini mcnjadi tanah!”
Maka bagainiana anda, hai orang yang patut dikasihani, pada hari yang
anda lihat akan lembaran amal anda, kosong dari kcbaikan, yang lamalah
padanya kepayahan anda. Lalu anda bertanya: "Di manakah kebaikan-

(I) Dirawikan Ahmad dari Asy-yakh. Mcreka lidak menyebuikan dan Ahu Dzarr.
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k c b a i k a n k u ? ”

Lalu dijawabkan; "Tdah dipindahkan ke halaman amal orang-orang yang
bcrmusuh dengan kamu. Dan lihatlah, bahwa halaman amal kamu itu
dah lerisi dengan kejahatan-kejahatan. yang lamakah kelelahan engkau
bersabar daripadanya. Dan bersangatanlah kesungguhan engkau dengan
scbab niencegah daripadanya, Lalu engkau berkata: ”Hai Tuhanku! Ini
adalah kejahatan-kejahatan yang tiada sekali-kali aku mengerjakannya.”
Lalu dijawabkan; Ini adalah kejahatan orang-orang yang engkau meng-
umpaii mereka, yang engkau memaki mereka, yang engkau maksudkan
mercka dengan kejahatan, yang engkau berbuat zalim kepada mereka pa-
da berjual-beli, bertetangga, berbicara, berdebat, bertukar-pikiran, ber-
bahas pelajaran dan berbagai macam muamalah yang lain!”
Ibnu Mas’ud berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bahwa setan itu ber-
pulus-asa, bahwa disembahkan patung-berhala di bumi Arab ini. Akan te-
tapi, setan akan senang pada kamu, dengan yang kurang dari yang demi-
kian. dengan hal-hal yang hina. Yaitu; hal-hal yang membinasakan amal.
Maka peliharalah dari kezaliman, menurut yang kamu sanggupi! Bahwa
hamba itu akan.datang pada hari kiamat, dengan seperti gunung dari ke-
iha atan. Maka ia mclihal. bahwa ketha’aian-ketha’atan itu akan melepas-
kannya. Maka senantiasalah hamba itu datang, lalu berkata; "Hai Tuhan!
Bahwa si Anu berbuat zalim kepadaku dengan sesuatu kezaliman.” Lalu
hamba itu menyambung: "Hapuskanlah dari kebajikan-kebajikannya!"
Maka senantiasalah hamba itu seperti yang demikian. Sehingga tiada ting-
gal lagi dari kebaikan-kebaikannya sesuatu. Bahwa hal yang demikian itu
adalah seperti orang-orang yang bermusafir, yang singgah di padang bala-
tentara dari bumi, yang tidak ada bersama mereka itu kayu api. Maka
bercerai-beraiiah kaum musafir itu, lalu mereka itu memasang kayu api.
Mereka itu tidak menunggu, bahwa membesarkan api mereka. Dan
ka berbuat apa yang dikehendakinya. Dan seperti demikianlah dosa-dosa
itu.” (1).

Ta t k a l a t u r u n fi r m a n A l l a h Ta ' a l a : -

s u -

m e r e -

!

(Innaka may-yitun wa innahum may-yiluuna. Tsumma innakum yaumal-
c]iyaa-mati -’inda rabbikum takh-tashi-muuna).
Artinya: 'Sesunggtihnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka
(juga) akan mati. Kemudian itu. kamu pada hari kebangkitan (kiamat)

(t) Dirawikan Ahmad dan Al-Baihaqi, isnadnya baik.
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akan bertengkar di hadapan Tuhan karau.” S. Az-Zumar, ayat 30 31.
Az-Zubair bertanya: ’’Wahai Rasulullah! Adakah diulang-ulangi kepada
kita, akan apa yang ada di antara kita di dunia serta dosa-dosa tertentu.'
Nabi s.a.w. menjawab: ”Ya, akan diulang-ulangi kepada kamu. Sehingga
kamu menunaikan kepada setiap yang berhak akan haknya.”
Az-Zubair menjawab: ’’Demi Allah, sungguh urusan itu sangat berat.
( I ) .
Maka pandanglah besar akan kesangatan hari, yang tidak dilonggarkan
padanya dengan satu langkah, tidak dilewatkan padanya dari satu tampar-

dan tidak dari sepatah- perkataan. Sehingga diambil balasan untuk orang
yang ter’aniaya dari orang yang menganiayanya.
Anas berkata: ”Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Dihimpun-
kan oleh Allah akan hamba dengan bertelanjang, berdebu dan buhtnan.''
Anas menyambung riwayatnya; ”Lalu kami bertanya: ’’Apakah buhman
i t u ? ”

Rasulullah s.a.w. menjawab: "Tiada bersama mereka itu sesuatu. Kemu-
dian, mereka diserukan oleh Tuhannya Yang Mahatinggi. dengan suara
yang didengar oleh orang yang jauh, sebagaimana didengar oleh orang
yang dekat: ”AKU raja, AKU yang perkasa! Tiada sayogialah bagi sese-
orang isi sorga bahwa ia masuk sorga, sedang bagi seseorang dari isi nera-
ka ada kezaliman atasnya. Sehingga AKU ambil beia untuk isi neraka itu
dari isi sorga. Dan tiada bagi seseorang dari isi neraka. bahwa ia masuk
neraka, sedang bagi seseorang dari isi sorga ada kezaliman padanya. Se¬
hingga AKU ambil beta untuk isi sorga itu daripadanya. Walaupun hanya
sekali tampar.” ... , .
Kami lalu bertanya: ’’Bagaimana dan sesungguhnya kita datang kepada
Allah 'Azza wa Jalia dengan telanjang, berdebu dan bahmanV'
Nabi s.a.w. ialu menjawab: ’’Dengan kebaikan dan kejahatan, maka ber-
taqwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah!” (2).
Berbuat kezaliman kepada hamba-hamba itu, ialali dengan mengambil
harta mereka. membcntangkan hal-hal yang menyangkut dengan kehor-
matan mereka. mcnyempitkan hati mereka dan bcrakhlak jahat daiam ber-
gaul dengan mereka. Sesungguhnya di antara hamba dan Allah itu ada ke-
khususan. Maka memohonkan ampunan itu hendaklah lebih cepat. Dan
orang yang lerkumpul padanya perbuatan-perbuatan zalim dan la telah
bertobai daripadanya dan sukar atasnya meminta dihalalkan oleh orang-
orang yang dianiayanya, maka hendaklah ia memperbanyakkan kebaikan-
kebaikannya bagi hari penuntutan beia. Dan hendaklah ia sembunyikan
akan sebahagian kebaikan-kebaikan itu, di antaranya dan AUah dengan

a n

(1) Dirawikan At-Tirmidzi. hadits shahih.
(2) Menurut AMraqi, hadits ini bukan dari Anas, akan tetapi dati UbaiduUah bin Anis. di¬

rawikan Ahmad dengan isnad baik-
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kcsempurnaan ikhlas. di mana tiada yang melihai. selain Allah. Senioga
yang demikian itu mendekatkannya kepada Allah Ta’ala. Maka ia mcm-
peroleh dengan yang demikian itu akan kasih-sayangNYA, yang disimpan-
kanNYA bagi kekasih-kekasihNYA orang inumin. pada pcnolakan ke-
zaliman hamba dari mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas, dari
Rasululiah s.a.w.. bahwa Anas berkata: "Sewaktu Rasulullah s.a.w. sc-
dang duduk, tiba-tiba kami melihatnya tertawa. sehingga tampaklah gigi
depannya. Umar laiu bertanya: "Demi engkau. ayahku dan ibuku! Ap
kah yang mentcrtawakan engkau?”
Nabi s.a.w. menjawab; "Dua orang laki-iaki dari ummaiku duduk berlului
di hadapan luhan Rabbui- izzah. Latu salah seorang dari keduanya ber-
kala; Hai Tuhanku! Ambillah bagiku kczalimanku dari saudaraku!"
Maka Allah Ta ala berfirman: "Beriiah kepada saudaramu kezalimannya!"
Yang seorang tadi menjawab: "Hai Tuhanku! Tiada linggal lagi dari kc-
baikanku sesuatu.”

Maka Allah Ta'ala berfirman kepada yang meminta tadi: "Bagaimana eng¬
kau berbuat dan tiada linggal lagi dari kebaikannya
Orang itu menjawab: "Hai Tuhanku! la mcnanggung daripadaku akan se-
gala do.saku."

Anas meneruskan riwayatnya: "Dan bercueuranlah air niata Rasulullah
s.a.w. dengan menangis. Kemudian betiau bersabda: "Bahwa- yang demi¬
kian itu adalah sualu hari yang berai. hari yang diperlukan oleh
unluk diangkat daripadanya akan dosa-dosanya."
Nabi s.a.w. meneruskan sabdanya: "Maka Allah Ta'ala berfirman kepada
yang mennnta: "Angkatlah kepalamu! Maka lihatlah dalam sorga;
Orang itu lalu mengangkatkan kepalanya, seraya berkata: "Hai Tuhanku!
Aku melihat kota-kota dari perak yang tinggi dan istana dari emas. yang
dimahkotai dengan permata. Untuk nabi
shiddiq mana ini? Atau untuk orang syahid mana ini?"
Allah Ta ala berfirman; Untuk yang memberikan kepadaKU harganya."
Orang itu bertanya: "Wahai Tuhanku! Siapakah yang memiliki harga-
iiya?"
Allah Ta'ala berfirman; "Engkau memilikinya!”
Orang itu bertanya: "Apakah harganya itu?"
Allah Ta’ala berfirman: "Kema'afan engkau kepada saudara engkau."
Orang itu menjawab; "Hai Tuhanku! Bahwa aku telah mema'afkannya."
Maka Allah Ta’ala berfirman: "Peganglah tangan saudaramu! Maka
sukkanlah dia ke sorga!"
Kemudian. Rasulullah s.a.w. bersabda ketika itu: "Benaqwalah kepada
Allah dan perbaikilah hal-hal yang ada di antara kamu! Bahwa Allah
memperbaiki di antara orang-orang mu'min." (1).

a -

s e s u a i u . "

m a n u s i a .

ini? Atau untuk orangm a n a

m a -

(1) Dirawik.in Ihnu Abid-dun->-a dan AUHakim daii Anas.
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Ini pemberi-tahuan, bahwa yang demikian itu sesungguhnya dicapai dengan
berakhlak dengan Akhlaq Allah. Yaitu: memperbaiki selang-sengketa dan
pudi-peker(i-budi-pekerti lainnya.
Maka bertafakkurlah sekarang pada diri anda sendiri, jikalau kosonglah
halaman amalan anda dari kezaliman! Atau orang kasih-sayang kepada
anda, sehingga ia metna'afkan anda. Dan anda meyakini dengan kebaha-
giaan abadi. Bagaimana adanya kegembiraan anda pada berpalingnya
da dari tempat penyelesaian hukum. Telah dibukakan kepada anda kain-
pcmberian ke ridla-an. Dan disediakan bagi anda dengan kebahagiaan,

tidak ada kesengsaraan sesudahnya. Dan dengan kenikmatan,
tiada beredar kebinasaan di kelilingnya. Dan kelika itu, terbanglah

a n -

y a n g

y j i n g

bad anda dengan kegembiraan dan kesenangan. Putihlah wajah anda dan
bersinar serta cemerlang. sebagaimana cemerlangnya bulan pada malam
purnama raya, Maka disangkakan oleh kesombongan anda di antara se-
gala makhkik. dengan mengangkatkan kepala anda. yang kosong tulang-
punggung anda dari segala dosa. Keelokan angin kenikmatan dan kedi-

ridla itu bersinar terang dari pelupuk anda, Makhluk yang pertama
dan yang akhir memandang kepada anda dan hal-keadaan anda. Mereka

nggembirakan anda pada kebaikan dan keelokan anda. Para malaikat
herjalan di depan anda dan di belakang anda. Mereka menyerukan di ha-
dapan orang-orang yang hadir: Ini si Anu anak si Anu! Ia diridla-i Allah
dan ia meridla-i Allah, la berbahagia dengan kebahagiaan. yang ia tiada
sengsara sesudahnya uniuk selama-iamanya, Apakah tidak anda berpenda-
pat. bahwa kedudukan ini tidakkah lebih besar dari kedudukan yang anda
pcroleh dalam had makhluk di dunia dengan ke-ria-an anda, berminyak-
minyakan air anda. berbuat-buatnya anda dan berhias-hiasan anda? Jika¬
lau anda mengetahui bahwa itu lebih baik daripadanya, bahkan tiada ban-
dingan baginya, maJca tempuhlah jalan untuk mengetahui tingkat ini de¬
ngan keikhlasan yang bersih dan niat yang benar dalam anda bermuama-
lah dengan Allah. Maka anda tiada memperoleh yang demikian itu, selain
dengan DIA.
Jikalau adalah yang lain -mohon perlindungan kepada Allah
keluarlah dari halaman amalan anda itu dosa, yang anda sangkakan ringan,
pada hal di sisi Allah itu berat, maka lA bend kepada anda karenanya.
Maka IA berfirman: ”Atas engkau laknatKU, hai hamba yang jahat!
AKU tidak terima dari engkau akan ibadah engkau.”
Maka anda tidak mendengar akan seruan ini, selain hitamlah wajah anda.
Kemudian, marahlah para malaikat karena marahnya Allah Ta’ala, Para
malaikat itu berkata: "Atas engkau laknat kami dan laknat makhluk se-

n a i n a n

m e

dengan

muanya.”
Ketika itu berhamburanlah perkataan malaikat penjaga neraka kepada an¬
da. la marah karena marah Khaliqnya. Maka ia datang kepada anda de¬
ngan kekasarannya, perangainya yang tidak baik dan bentuknya yang ti-
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dak menyenangkan. Lalu mereka memegang ubun-ubun anda. Dihelanya
anda atas muka anda di hadapan khalayak ramai. Mereka meniandang ke-
pada kehitaman wajah anda dan jelasnya kehinaan anda. Anda dipanggil
dengan kebinasaan dan kerugian. Mereka mengatakan kepada anda: "Ja-
ngan engkau meminta pada hari ini satu kerugian! Dan minJalah banyak
kerugian!”
Para malaikat itu mcnyerukan dan berkala: "Ini si Anu anak si Anu. Tc-
lah disingkapkan oleh Allah kekejian dan kehinaannya. Telah dikutuk
oleh Allah dengan kejahatan-kejahatannya yang keji. Maka ia sengsara
dengan kesengsaraan, yang ia liada berbahagia scsudahnya ilu untuk scla-
ma-lamanya. Kadang-kadang adalah yang demikian itu dengan suatu dosa
yang diperbuatnya dengan tersembunyi, dari penglihatan hamba-hamba
Allah. Atau karena mencari kedudukan dalam hati mereka. Atau karena

lakut dari terbuka pada mereka. Maka alangkah beralnya kebodohan an¬
da IKarena anda menjaga dari terbukanya pada suatu golongan yang sedi-
kit dari hamba-hamba Allah di dunia yang hancur. Kemudian anda lidak
takuf dari keterbukaan besar pada khalayak yang ramai itu, serta berda-
tangan dengan kemarahan Allah dan siksaanNYA yang pedih. Dan dihalau
dengan tangan malaikat penjaga neraka ke neraka jahannam yang paling
b u r u k .

Maka inilah hal-ihwal anda dan anda tiuak mera.sakan dengan bahaya
yang lebih besar lagi. Yaitu: bahaya titian.

S I F A T T I T I A N

Kemudian, bertafakkurlah sesudah huni-hara ini pada firman Allah
Ta ’ a l a : -

A - \ - A O

o

%
(Yauma nah-syurul-mutta-qiina ilar-rahmaa-ni wafdan. Wa na,suu-qul-mujri-
miina ilaa jahan-nama wirdan).
Artinya: "Di hari itu, Kami kumpulkan orang-orang yang bertaqwa ke¬
pada Tuhan Yang Mahapemurah, sebagai menyambui utusan. Dan Kami
halau orang-orang yang bersalah itu ke dalam neraka sccara kasar.” S.
Maryam, ayat 65 -86.
Dan pada firman Allah Ta'ala:-
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(Fah-duu-hum -ilaa shiraa-liiil-jahiimi. Wa qifuu-hum innahum mas-uu-
luuna).

Artinya: "Maka tunjukkaniah kepada mereka jalan ke neraka! Dan suruh-
Idh mereka berhenti (berdiri) karena sesungguhnya mereka akan diianyai.”
S. Ash-Shaffat, aval 23 —24,
Maka manusia sesudah huru-hara tersebut, dihalau ke TITIAN. Yaitu:

jembatan yang memanjang di atas panggung neraka. yang lebih tajam dari
pedang dan lebih halus dari rambut. Maka siapa yang bersifat istiqamah di
alam ini di atas jalan yang lurus, niscaya ia ringan di atas titian akhirat.
Dan ia iepas. Dan siapa yang berpaling dari istiqamah di dunia. ia mem-
beratkan punggungnya dengan dosa dan ia mengerjakan perbuatan maksiat,
niscaya ia tergelincir pada permulaan tapak-kakinya dari titian dan ia ja-
t u h .

Maka bertafakkurlah sekarang pada apa, yang melepaskan dari ketakutan
dengan hati anda, apabila anda melihat titian dan kehalusannya! Kemudi-
an, jatuh penglihatan anda atas kehitaman jahannam dari bawahannya.
Kemudian mengetuk pendengaran anda oleh hembusan neraka dan keka-
sarannya. Dan anda telah dipaksakan berjalan di atas titian, serta lemah-
nya keadaan anda, bergoncangannya hati anda, gementamya tapak-kaki
anda dan beratnya punggung anda dengan dosa-dosa. yang mencegah an¬
da dari pada berjalan di atas hamparan bumi, lebih-lebih lagi dari keta-
iaman titian. Maka bagaimana dengqn anda. apabila anda meletakkan di
atasnya, salah satu dari kedua kaki anda. Lain anda merasakan dengan
ketajamannya. Dan anda memerlukan kepada mengangkatkan tapak-kaki
yang kedua. Dan khalayak ramai di hadapan anda itu tergelincir dan ter-
jatuh. Mereka dipegang oleh malaikat pengawal neraka, dengan besi yang
runcing dan besi yang bengkok. Dan anda memandang kepada mereka,
bagaimana mereka itu terbalik, lalu membawah ke arah neraka kepalanya
dan meninggi kakinya. Wahai baginya dari pemandangan, yang alangkah
kejinya, ke tempat tinggi yang alangkah memayahkannya dan ke lempat
yang dilewati, yang alangkah sempitnya!
Maka perhatikanlah kepada keadaan anda! Dan anda iiu merangkak kc
atasnya. Dan mendaki kepadanya, sedang punggung anda itu berat de¬
ngan dosa-dosa anda. Anda berpaling ke kanan dan ke kiri kepada makh-
luk yang ramai. Dan mereka itu bersesak-sesak dalam neraka. Dan Rasul-
uilah s.a.w. berdo’a: "Wahai Tuhan! Selamatkanlah! Selamatkanlah!"

Pekikan dengan kebinasaan dan kesengsaraan itu telah meninggi kepada
anda dari dalam neraka jahannam, karena banyaknya orang yang terge¬
lincir dari titian dari scgala manusia. Maka bagaimana dengan anda, jika-
lau tergelincirlah tapak kaki anda? Dan tiada bermanfa'at bagi anda oleh -
penyesalan anda. Lalu anda menyerukan dengan kebinasaan dan keseng¬
saraan, Dan anda mengatakan: 'Tnilah yang aku takutkan! Wahai mudah-
mudahanlah aku, aku datang bagi hidupku! Wahai mudah-mudahanlah
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aku, aku mengambil jalan bersama RasuH Wahai mudah-mudahanlah aku,
aku tidak mengambil si Anu menjadi kawan! Wahai mudah-mudahanlah
aku, adalah aku ini tanah! Wahai mudah-mudahanlah aku, adalah aku ini
orang yang dilupakan! Wahai mudah-mudahanlah ibuku, lidak melahirkan
a k u ! ; -

Keiika itu, anda disambar oleh api neraka !kiranya dilindungi Allah. Dan
berserulah yang menyerukan: "Mengelak-dirilah kamu padanya dan tidak
k a m u b e r k a t a - k a t a ! "

Maka tidak ada jalan lagi, selatn memekik dan mengeluh, menarik nafas
dan meminta tolong. Maka bagaimana anda melihat sckarang akan aka!
anda dan bahaya-bahaya ini adalah di hadapan anda? Kalau anda itu tidak'
bcriman dengan yang demikian, maka alangkah panjangnya waktu ber-
tcmpatnya anda bersama orang-orang kafir pada tingkat-tingkat neraka ja-
Iiannam. Dan kalau anda itu beriman dengan yang demikian dan anda la-
iai daripadanya dan menganggap enteng dengan persiapan baginya, maka
alangkah besarnya kerugian anda dan kedurhakaah anda! Dan apakah
yang memanfa'alkan anda olch iman anda. apabila tidak menggerakkan
anda kepada berusaha pada mencari ke-ridla-an Allah Ta'ala dengan men-
iha'atiNYA dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiai kepadaNYA?
Maka jikalau tidak adalah di hadapan anda. selain hurii-hara TITIAN dan
kegelisahan hali anda dari bahaya melewatinya, watau pun anda seiamal.
maka alangkah yang demikian itu, yang sangat mencegah anda dari huru-
hara. kegundahan dan ketakutan!
Rasulullah s.a.w. bersabda; "Diletakkan tilian-itu di antara dua tepi
raka jahaiinam. Maka adalah aku orang pertaina vang melewatinya dengan
ummatnya. dari rasul-rasul. Dan tiada yang berkata-kata pada hari itu,
lain rasul-rasul. Dan do’a rasul-rasul pada hari itu. iaiah: "Ya Allah, va
Tuhan. -lelamalkanlah! Ya Allah, ya 'I'lihan. selamatkanlah!" Dan pada
neraka jahannam itu ada besi-besi runcing seperti duri as-sa'dan (se ma-
aim lumluih-iumhuhan yuwg benlurij. Adakah kamu melihat duri as-
s a ' d a n i t u ' . ' "

Mereka ilu niLiijawab: "Ada. wahai Rasululiah!"
K.asuiuilali s.a.w. menvambung sabdanva: "Bahwa besi runcing itu seperti
duri as-sa'dan. ketuaii tiada yang mengetahui kadar besarnya. selain Allah
Ta'ala. la menyambar in.inusia. disehabkan amalan mereka. Maka sebaha-

gian mereka itu. ada orang yang liihatalkan amaiannya. Dan sebahagian
dari mereka ilu dipoiong-potong dagingnya. Kemudian, ia Icpas." (I).
Abu Sa id Al-Khudri berkala: "Kasulullah s.a.w. bersabda: "Manusia me-

lalui di atas litian jahannam. Dan di alas titran ilu pohon duri. besi
eing dan besi bengkok, yang menyambar manusia, kanan dan kiri. I’ada

n c -

s e -

r u n -

Mi Hjdi(« mi disepakati AMiukliari dan ,S1u<liiii (mullnfaq-'alaih) dari Abu Hurairah r . a .
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dua tepinya itu para malaikat yang berdo’a; ”Ya Allah, ya Tuhan. sela-
matkanlah! Ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah!”
Sebahagian manusia itu ada yang melalui seperti kilat cepatnya. Sebahagi-

mereka ada yang melalui seperti angin cepatnya. Sebahagian mereka
ada yang melalui seperti kuda lari cepatnya. Sebahagian mereka ada yang
berjalan, yang cepat langkahnya. Sebahagian mereka ada yang berjalan
dengan perjalanan kaki biasa. Sebahagian mereka ada yang berjalan de-
ngan merangkak. Dan sebahagian mereka ada yang berjalan dengan pung-

a n

g u n g .

Adapun isi neraka, yang mereka itu penduduknya, maka mereka itu lidak
mati dan tidak hidup. Adapun manusia itu, maka diambil dengan dosa
dan kesalahannya. Mereka itu terbakar, lalu menjadi arang. Kemudian di-
izinkan pada memperoleh syafa’at Nabi s.a.w  dan disebutkan
sampai akhir hadits.” (1).
Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Allah mengumpul-

kan orang-orang yang pcrtama dan orang-orang yang penghabisan, pada
suatu tempat di hari yang dimaklumi, dengan berdiri selama empatpuluh
tahun, yang mata mereka memandang ke langit. Mereka itu mcnunggu
penyelesaian hukuman."
Ibnu Mas'ud menyebutkan hadits, sampai ia menyebutkan waktu sujudnya

beriman, di mana Nabi s.a.w. bersabda; "Kemudian,o r a n g - o r a n g y a n g

Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman; "Angkatkanlah kepala
kamu!" Maka mereka itu mengangkaikan kepalanya. Maka lA mcniberi-
kan kepada mereka nur mereka, se kadar amalan mereka. Sebahagian
mereka ada orang yang diberikan nurnya seperti gunung yang besar, yang
ia berjalan di hadapannya. Sebahagian mereka ada orang yang diberikan

lebih kecil dari yang demikian. Sebahagian mereka adan u r n y a , y a n g

orang yang diberikan nurnya seperti pohon kurma. Dan sebahagian mere¬
ka ada orang yang diberikan nurnya, yang lebih kecil dari yang demikian.
Sehingga adalah yang penghabisan dari mereka itu, seorang laki-laki yang
diberikan nurnya di atas ibu-jari tapak-kakinya. Lalu ia menyinarkan se-
kaii dan inenggelapkan sekali. Maka apabila ia menyinarkan. niscaya ia
memajukan lapak-kakinya, lalu ia berjalan. Dan apabila ia menggclapkan,
niscaya ia berhenti, berdiri.”
Kemudian, Nabi s.a.w. menyebutkan lalunya mereka di atas TITIAN, di
atas kadar nur mereka. Maka sebahagian mereka ada yang lalu seperti
cepatnya mala memandang. Sebahagian mereka ada yang lalu seperti ce¬
patnya kilat. Sebahagian mereka ada yang lalu seperti awan. Sebahagian
mereka ada yang lalu seperti susutnya bulan. Sebahagian mereka ada yang
lalu seperti larinya kuda. Dan sebahagian mereka ada yang lalu, seperti

(1) Hadits ini mutlafaq-’alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri.
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larinya seorang lakMaki. Sehingga lalulah orang yang diberikan nurnya di
atas induk jari tapak-kakinya, yang merangkak di atas mukanya, kedua
tangannya dan kedua kakinya. Yang ditarik daripadanya oleh sebelah ta-
ngan dan bergantung tangan yang lain. Berganiung sebelah kaki dan dita¬
rik oleh kaki yang lain. Dan semua bagian badannya kena api neraka.
Nabi s.a.w. bersabda: ”Maka senamiasalah yang seperti demikian, sehing¬
ga ia terlepas. Apabila ia telah tericpas, niscaya ia berdiri padanya. Ke-
mudian mengucapkan: "Segala pujian bagi Allah. Allah telah memberikan
kcpadaku, apa yang tidak diberikanNYA kepada seseorang, Karena IA
melepaskan aku daripadanya. sesudah aku telah melihatnya.”
Maka orang itu pergi ke anak sungai di pintu sorga. Lalu ia mandi.” (1)
Anas bin Malik berkata: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:-
Titian Itu seperti tajamnya pedang atau seperti tajamnya rambui. Dan
para malaikai itu melepaskan orang-orang yang beriman yang laki-laki dan
yang wanita. Dan Jibril a.s. yang akan memegang tempat mengikat tali
celanaku. Dan aku berdo'a; "Wahai Tuhan! Selamatkanlah! Selamatkan-
lah! Maka orang-orang yang tergelincir. yang laki-laki dan yang wanita
pada hari itu banyak.” (2).
Maka inilah huru-hara TITIAN dan maia-petaka-mala-pctaka besarnya.
Maka panjangkanlah padanya pikiran anda! Sesungguhnya manusia yang
lebih selamat dari huru-hara hari kiamat, iaiah orang yang panjanglah pi-
kirannya tentang huru-hara itu se waktu di dunia. Bahwa Allah tidak
mengumpulkan di antara dua takut atas seorang hamba. Maka siapa yang
takut akan huru-hara ini di dunia, niscaya ia aman dari huru-hara itu di
akhirat. Dan tidaklah aku maksudkan dengan takut itu akan ke-lipisan
hati, .seperti tipisnya hati kaum wanita, yang mencucurkan air mala anda.
Dan mclembulkan hati anda ketika mcndengarnya. Kemudian, anda me-
lupakannya dalam waktu dekal. Dan anda kembali kepada senda-gurau
dan perniainan anda. Maka tidaklah ini scdikit pun dari ketakutan, Akan
letapi. orang yang takut akan sesuatu, niscaya ia lari daripadanya. Dan
siapa yang mengharapkan akan sesuatu, niscaya ia mencarikannya. Maka
tiadalah yang melepaskan anda. selain oleh ketakutan, yang mencegah
anda dan perbualan-perbuaian maksiat kepada Allah Ta’ala. Dan yang
menggerakkan anda kepada menia’atiNYA.
Yang lebih jauh dari kehalusan hati wanita, iaiah: ketakutan. . . o rang -o rang
dungu. Apabila mcrcka mendengar huru-hara, niscaya mendahuluilah ke¬
pada lidah mereka. memohonkan perlindungan Allah. Lalu salah seorang
inereka mengucapkan: "Aku meminia tolong pada Allah. Kami berlin-
dung dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanf Selamatkanlah! Selamatkanlah!”

tl) Dirawikan Ibnu 'Uda dan Al-Hakim dari Ibnu Ma»'ud.
(2) Dirawikan Al-Haihaqi dari Anas, isnadnya dia'if.
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Dan mereka itu bersama yang demikian, berkekalan di atas kemaksialan-
kemaksiatan, yang menjadi sebab kebinasaannya. Maka setan itu tertawa
dari permohonan mereka, meminta perlindungan Allah itu, sebagaimana
ia tertawa kepada orang yang ditujukan oleh binatang buas di padang pa-
sir dan di belakangnya ada benteng. Maka apabila ia melihat gigi binatang
buas itu dan runcingnya dari jauh, lalu ia mengucapkan dengan lidahnya;
"Aku berlindung dengan benteng yang kokoh ini. Dan aku meminta to-

kekokohan bangunannya dan keteguhan sendi-sendmya.
ia tetap duduk padalong dengan .

la mengucapkan yang demikian dengan lidahnya dan i
demikian itu melepaskannya dan binatangtempatnya, Seakan-akan yang

Lperti demikian juga huru-hara akhirat. Tiada baginya benteng, selain
dari pada ucapan: LAA ILAAHA ILLAL-LAAH, dengan benar Dan
arti benamya, ialah: bahwa tiada baginya yang dimaksudkan, selain Allah
Ta’ala dan tiada yang disembahkan, selain DIA- Dan barangsiapa meng-
ambil tuhannya hawa-nafsunya, maka dia itu jauh dari kebcnaran tentang
kelauhidannya. Dan halnya itu membahayakan pada dmnya.
Jikalau anda lemah dari yang demikian itu semuanya. maka hendaklah
anda itu mencintai Rasulullah s.a.w., bersungguh-sungguh mengagumkan
SUNNAHnya, rindu menjaga hati orang-orang shalih dan ummatnya dan
mengambi! barakah dengan do’a-do’a mereka. Maka semoga kiranya anda
memperoleh syafa’atnya Nabi s.a.w, atau syafa’atnya mereka. Lalu anda
terlepas dengan syafa’at itu, walau pun anda sedikit barang perbekalan.

SIFAT SYAFA- 'AT

Ketahuilah kiranya, bahwa apabila telah benarlah masuk neraka kepada
beberapa golongan dari orang-orang yang beriman, maka Allah Ta ala
dengan kumiaNYA menerima pada mereka akan syata atnya nabi-nabi
dan orang-orang shiddiq. Bahkan juga syafa'at para uarna dan orang-
orang shalih. Dan setiap orang, yang baginya pada sisi Allah itu kemegah-
an dtn kebagusan mu’amalah, maka baginya itu syafa’at kepada islennya,
kerabatnya, teman-temannya dan orang-orang kenalannya. Maka hendak¬
lah anda itu bersungguh-sungguh mengusahakan bagi din anda pada me¬
reka itu, akan pangkat ke-syafa’at-an. Dan yang demikian itu, dengan ti-
dak anda menghinakan sekali-kali akan manusia (anak Adam). Bahwa
Allah Ta’ala menyembunyikan akan pangkat ke-wali-anNYA pada hamba-
hambaNYA. Maka mungkin orang yang dipandang hma oleh mata anda,
bahwa orang itu wali Allah. Dan janganlah sekali-kali anda memandang
kecil akan perbuatan maksiat! Bahwa Allah Ta’ala menyembunyikan ke-
marahanNYA pada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan terhadap-
NYA. Mungkin kutukan Allah ada padanya. Dan jangan sekali-kali anda
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memandang hina akan perbuatan tha'at. Bahwa Allah Ta’aia menyembu-
nylkan ridla-NYA pada amalan tha'at kepadaNYA- Semoga ke*ridla-,
NYA itu ada padanya. Walau pun sepatah kata yang baik atau se suap
makanan atau niat yang, baik atau yang berlaku seperti yang demikian.
Kesaksian-kesaksian syafa’at dalam Ai-Qur-an dan hadits-hadits itu ba-
nyak. Allah Ta’aia berfirman:-

a n -

! y y

(Wa la-saufa- yu’-thii-ka rabbu-ka fa tar-dlaa).
Artinya; "Dan nanti Tuhan engkau akan memberikan kepada ungkau,
karena itu engkau akan bersenang hati.”S. Adl-Dluha, ayat 5.
‘Amr bin Al-’Ash meriwayalkan bahwa Rasulullah s.a.w. membaca per-
kataan Ibrahim a.s. (yang tersebut dalam AI-Qur-an), yaitu;-

!r .-'■'-‘/i, V x-"’’ ^
o

(Rabbi -inna-hunna -adi-Ialna katsii-ran minan-naasi, fa man tabi-’a nit fa-
innahuu minnii wa man -’ashaa-nii -fa-innaka ghafuu-run rahiimun).
Artinya: 'Tuhanku! Sesungguhnya berhala iiuiah yang menyesatkan ke-
banyakan manusia; sebab itu, siapa yang mcngikuti aku. sudah tentu ia
masuk golonganku dan siapa yang tiada mengikut kepadaku. sesungguh¬
nya Engkaulah Mahapengampun dan Mahapenyayang."S. Ibrahim.

Dan perkalaan Isa a.s., yaitu:-

y y

aya t
36.

... - -'yt'' - y - j *

(In tu-’adz-dzib-hum fa-innahum -’ibaaduka).
Artinya: Kalau mcrcka Engkau azabkan, maka sesungguhnya mereka itu
adalah hamba-hamba Engkau.” S. A!-Maidah. ayat 118.
Kemudian, Nabi s.a.w. mengangkatkan kedua tangannya dan mengucap-
kan: "Ummatku-ummatku (Ummatii-ummatii)." Kemudian, beliau mcna-
ngis. Maka Allah 'Azza wa Jalla bcrfirman; ”Hai Jibril! Porgilali kepada
Muhammad! Maka tanyalah kepadanya: apakah yang menyebabkan eng¬
kau menangis?”
Maka Jibril dalang kepadanya, lalu berianya kepadanya. Maka Nabi
mencrangkan kepada Jibril a.s., bahwa Allah itu Mahamengetahui dengan
yang demikian. Maka Allah Ta'ala berfirmani "Hai Jibril! Pergilah kepada
Muhammad! Katakaniah kepadanya: Bahwa KAMI akan meng-ridlai ene-
kau pada ummat engkau. Dan tidak Kami berbuat buruk kepada

s . a . w .

e n g -
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kau.” (1).
Nabi s.a.w. .bersabda: "Diberikan kepadaku lima perkara, yang tidak di-
berikan kepada seseorahg sebelumku: aku ditolong deitgan ketakutan mu-
suh yang jauhnya perjalanan sebulan daripadaku, dihalalkan bagiku harta
rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi seseorang sebelumku, dijadi-
kan bagiku bumi itu tempat sujud dan tanahnya dapat menyucikan (buat
bertayammum), Maka siapa pun dari ummatku, yang telah sampai waktu
shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat. Diberikan kepadaku ber-
syafa’at. Dan setiap nabi iiu dibangkitkan kepada kaumnya khususnya dan
dibangkitkan aku kepada manusia seluruhnya.” (2).
Nabi s.a.w. bersabda:-

! ^

■ ' :

V

0 y p

5 ^

(Idzaa kaana yaumul-qi-yaamati kuntu imaa-man-nabiy-yiina wa kha-thii-
bahum wa shaa-hiba syafaa-’atihim min ghai-ri fakh-rin).
Artinya: "Adalah pada hari kiamat, aku itu imam para nabi, khalib me-
reka dan yang empunyai syafa’at mereka, dengan tiada sombong.” (3).
Nabi s.a.w. bersabda; ”Aku itu penghulu anak Adam dan tiada sombong.
Aku adalah orang pertama yang terbelahiah bumi daripadanya. Aku ada¬
lah yang pertama memberi syafa’at dan yang pertama-tama diminta mem-
beri syafa’at. Di tanganku bendera pujian (tiwaa-ul-hamdi), yang di ba-
ahnya Adam, lalu orang yang kurang daripadanya.” (4),

Nabi s.a.w. bersabda:-

w

> X

-akh- tab i -a da ’(Li kulli nabiy-yin da'watun mustajaa-batun, fa -uriidu -an
-watii syafaa-’atan li-umma-tii yaumal-qiyaa-mati).
Artinya; ”Bagi setiap nabi itu do’a yang mustajab. Maka aku berkehen-

menyembunyikan do'aku, untuk syafa’al bagi ummatku pada ban
kiamat.” (5).
d a k

bukan dari ’Amr bin Al-'Ash, akan letapi dari puteranya;(1) Menurut Al-lraqi, hadiis ini
Abdullah bin 'Amr bin Al-’Ash, seperti diriwayatkan Muslim.
Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ubai bin Ka’ab, hadits hasan.

(3) Dirawikan Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain.
(4) Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadits hasan (baik).
(5) Hadits ini muttafaq-’alaih dari Anas. Dan dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

(2)
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Ibnu Abbas r.a. berkata: "RasuIuUah s.a.w. bersabda: ’’Didirikan bagi
para nabi beberapa minbar dari emas. Lalu mereka itu duduk padanya.
Dan dnggallah minbarku. Aku tiada duduk padanya, akan tetapi berdiri
d! hadapan Tuhanku, dengan tegak lurus. Karena takut, bahwa dibawa
aku ke sorga dan dnggallah ummatku sesudahku. Maka aku
"Ha i Tuhanku ! Ummatku ! ”

mengaiakan;

Maka Allah ’Azza wa Jalla berfirman: ”Hai Muhammad! Apakah yang
engkau kehendaki AKU berbuat dengan ummat engkau?” Lalu aku men-
jawab: ”Hai Tuhanku! Segerakanlah perhitungan amal mereka (al-hisab)!”
Maka senantiasalah aku bersyafa'at, sehingga aku diberikan suraian peng-
akiian (shikak) dengan orang-orang yang telah dibawa ke neraka. Sehing¬
ga malaikat Malik penjaga neraka mengatakan; ”Hai Muhammad! Tidak
ditinggalkan oleh neraka karena amarah Tuhan engkau pada ummat eng¬
kau dari ke-siksa-an.” (1).
Nabi s.a.w. bersabda:-

o

(Innii la-asy-fa-'u yaumal-qi-yaamati li-ak-tsara mim-maa -'alaa -wajhil-
dli min hajaiin wa madarin).
Artinya: "Sesungguhnya aku memberi syafa’at pada hari kiamat. untuk
yang lebih banyak dari apa, yang di atas permukaan bumi. dari batu dan
lumpur.” (2).

Abu Hurairah berkata; ’’Dibawa orang kepada Rasuluilah s.a.w. daging.
Lalu beliau mengangkatkan kepada daging itu lengannya. Lalu beliau
menggigit daging itu dengan gigi depannya sekali gigit. Kemudian bersab¬
da: ”Aku itu penghulu segala rasul pada hari kiamat. Adakah kamu tahu,
dari apa yang demikian itu? Allah mengumpulkan orang-orang yang per-
tama dan orang-orang yang penghabisan pada suatu dataran tinggi. Semua
mereka itu didengar oleh yang memanggil, tembus kepada mereka peng-
lihatan dan matahari pun dekat. Maka sampailah manusia dari kesusahan
dan kesempitan, yang tidak sanggup mereka menanggungnya. Dan
ka tidak dapat menanggiuig lagi. Lalu berkatalah manusia, sebahagian me¬
reka kepada sebahagian yang lain; ’’Apakah tidak kamu melihat

a r -

m e r e -

a p a y a n g

telah sampai kepada kamu? Adakah tidak kamu melihat, siapakah yang
akan memberi syafa’at bagi kamu pada Tuhanmu?”
Lalu sebahagian manusia mengatakan kepada sebahagian: ’’Haruslah ka¬
mu dengan Adam a.s.” Lalu mereka datang kepada nabi Adam a.s. Maka
mereka mengatakan kepadanya: ’’Engkau bapak manusia. Allah mencip-

(I) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas, hadits dia'if.
(2) Hadits ini mutlafaq-’alaih. meskipun ada perbedaan kata-kaianya di sana-sini, dari Abu

H u r a i r a h .
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takafi engkau dengan TanganNYA. lA mengembuskan pada engkau
RUH-NYA. Dan lA menyuruh malaikat, maka mereka itu sujud kepada
engkau. Berilah syafa'at kepada-kami pada Tuhan engkau! Tidakkah eng¬
kau melihat, apa yang kami padanya? Apakah tidak engkau melihat, apa
yang telah sampai kepada kami?”
Maka Adam a.s. berkata kepada mereka: ’’Bahwa Tuhanku maiah pada
hari ini, dengan kemarahan yang belum pemah ada seperii itu sebelum-
nya. Dan lA tiada akan marah seperti itu sesudahnya. lA telah melarang
aku dari pohon kayu itu. Lalu aku mendurhakaiNYA, diriku-diriku. Pergi-
lah kepada yang lain dari aku! Pergilah kepada Nuh!"
Maka merely itu datang kepada nabi Nuh a.s. Lalu mereka itu mengata-
kan: “Hai Nuh! Engkau rasul pertama kepada penduduk bumi. Dan Allah
menyebutkan engkau: Hamba Yang bersyukur. Bersyafa’atlah bagi kami
pada Tuhan engkau! Adakah tidak engkau melihat, akan apa yang kami
padanya?”
Nabi Nuh a.s. menjawab: ’’Bahwa Tuhanku, telah marah pada hari ini,
dengan kemarahan, yang belum pemah lA marah seperti itu sebelumnya.
Dan tiada lA akan marah seperti itu sesudahnya. Bahwa telah ada bagiku
do’a yang aku do’akan kepada kaumku nafsi-nafsi (diri sendiri-diri sendiri).
Pergilah kepada orang yang lain dari aku! Pergilah kepada Ibrahim Kha-
l i l u l - l a h ! ”

Maka mereka itu datang kepada Ibrahim Khalilul-lah a.s. Mereka itu lalu
mengatakan; ’’Engkau itu nabi Allah dan KhalilNYA dari penduduk bu¬
mi. Bersyafa’atlah bagi kami pada Tuhan engkau! Tidakkah engkau me¬
lihat, akan apa yang kami padanya?”
Nabi Ibrahim a.s. menjawab kepada merqka itu: ’’Bahwa Tuhanku marah
pada hari ini dengan kemarahan, yang belum pemah lA marah seperti itu
sebelumnya. Dan tidak akan marah seperti itu lagi sesudahnya. Bahwa
aku telah berdusta tiga kali dan disebutkannya oleh diriku-diriku. Pergilah
kepada orang lain dari aku! Pergilah kepada Musa!”
Mereka lalu datang kepada Musa a.s. Mereka lalu mengatakan: ”Hai
Musa! Engkau itu rasul Allah. DilebihkanNYA engkau dengan risalah-
NYA dan dengan kalamNYA atas manusia. Bersyafa’atiah bagi kami pada
Tuhan engkau! Apakah engkau tidak melihat, akan apa yang kami pada¬
nya?”
Musa a.s. menjawab: ’’Bahwa Tuhanku telah marah pada hari ini, dengan
kemarahan, yang belum pernah lA marah seperti itu sebelumnya. Dan
tiada akan marah seperti itu lagi sesudahnya. Bahwa aku telah membunuh
jiwa, yang aku tidak disuruh membunuhnya -diriku-diriku. Pergilah ke¬
pada orang selain aku! Pergilah kepada Isa a.s.”
Mereka lalu datang kepada Isa a.s. Lalu mengatakan; ”Hai Isa! Engkau
itu rasul Allah dan KalimahNYA. DiletakkanNYA kepada Maryam dan
Ruh daripadaNYA. Engkau berkata-kata dengan manusia dalam ayunan.
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Bcrsyafa’atlah bagi kami. pada Tuhan engkau! Apakah tidak engkau
lihal, akan apa yang kami padanya?”
Isa a.s. lalu menjawab: "Bahwa Tuhanku telSh marah pada hari ini, de-
ngan kemarahan yang belum pernah lA marah seperti itu sebelum’nya.
Dan lA lidak akan marah seperti itu lagi sesudahnya. lA tidak menyebut-
kan dosa-nafsi-nafsi-diriku-diriku. Pergilah kepada orang selain aku! Pergi-
lah kepada Muhammad s.a.w.!”

Mereka itu lalu datang, seraya mengaiakan: ”Hai Muhammad! Engkau itu
rasui Allah dan penutup nabi-nabi. Allah telah mengampunkan dosa eng¬
kau. yang terdahuiu dari dosa engkau dan yang terkemudian. Bersyafa’at-
lafi bagi kami kepada Tuhan engkau! Apakah tidak engkau melihat. akan
apa yang kami padanya?”

Aku lalu berjalan. Lalu aku datang di bawah Ai-’Arasy. Maka aku jatuh
bersujud kepada Tuhanku. Kemudian, Allah membukakan bagiku dari
segala pujianNYA dan kebaikan sanjungan kepadaNYA. akan sesuatu
yang belum pemah dibukakanNYA kepada seseorang sebelum aku. Kê
mudian, dikatakan: ”Hai Muhammad! Angkatkanlah kepala engkau! Min-
talah. niscaya diberikan kepada engkau! Bersyafa’atlah, niscaya disyafa’at-
kan engkau!”

Maka aku angkatkan kepaiaku. Lalu aku mengatakan; "Ummatku! Um-
matku, hai Tuhanku!” Lalu dikatakan; ”Hai Muhammad! Masukkanlah
dari ummatmu, akan

m e -

orang, yang tiada al-hisab atas mereka, dari pintu
yang kanan dari pintu-pintu sorga! Dan mereka itu sekutu-sekutu manu-
sia, pada yang lain dari itu. dari pintu-pintu.”
Kemudian, Nabi s.a.w.menyambung: "Demi Tuhan yang jiwaku di Tangan-
NYA! Bahwa di antara dua samping pintu adalah sebahagian dari sam-
pmg-samping pintu sorga, sebagaimana di antara Makkah dan Himyar
atau sebagaimana antara Makkah dan Bushra.” (1).
Pada hadits yang lain, yang itu benar tujuannya, serta disebutkan kesalah-
an-kesalahan Ibrahim. Yaitu: ucapannya pada bintang-bintang; ”Ini Tu¬
hanku!” Dan ucapannya kepada tuhan-tuhan mereka: ”Teiapi, itu dikerja-
kan oieh yang besar ini dari mereka.” Dan ucapannya: ”Sesungguhnya
a k u s a k i t . ”

Maka inilah syafaat Rasulullah -Dan bagi seseorang dari ummatnya,
dan para ulama dan orang-orang shalih, dapat juga memberi syafa’at. Se-
hingga Rasulullah s.a.w. bersabda:-

s . a . w

^ ^ ‘^ -</r „ . . . , j ^ if j

(Yad-khulul-jannata bi-syafaa-’ati rajulin min ummatii-ak-tsaru
'ata wa mudiara).

m i n r a - b i i -

(I) Hadils ini muttafaq-’alaih dari Abu Hurairah r . a .
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Artinya: ”Akan masuk sorga dengan syafa’at seseorang dari ummatku.
lebih banyak dari suku Rabi’ah dan suku Mudlar.” (1).
Nabi s.a.w. bersabda: "Dikatakan kepada seorang laki-iaki: "Berdirilah
hai Anu! Bersyafa'atlah!”Maka laki-laki itu lalu bangun berdiri. Lalu
memberi syafa'at bagi suatu kabilah (suku), bagi keluarga sendiri. bagi se¬
orang laki-laki dan dua orang laki-laki, menurut kadar amalnya." (2).
Anas berkata: "Rasuiullah s.a.w, bersabda: "Bahwa seorang laki-laki dari
isi sorga mendekali pada hari kiamat kepada isi neraka. Lalu ia dipanggil
oleh seorang laki-laki dari isi neraka, seraya mengatakan: "Hai Anu! Ada-
kah engkau mengenal aku?”
Laki-laki isi sorga itu menjawab; 'Tidak!" Demi Allah, aku tidak menge¬
nal kamu, siapa kamu?”
Laki-laki isi neraka itu menjawab: "Akulah yang engkau lalu padaku di
dunia. Lalu engkau minia padaku seteguk air. Maka aku berikan minum-
an itu kepada engkau."
Isi sorga itu menjawab: "Aku sudah kenal.
Isi neraka itu berkata: "Berilah kepadaku syafa'atmu dengan minuman
itu. pada Tuhanmu!"
Maka dzikir isi sorga itu meminta pada Allah Ta’ala dan mengatakan;
"Bahwa aku mendckati isi neraka, Lalu aku dipanggil oleh seorang laki-
laki dari isi neraka itu, dengan menanyakan: "Adakah engkau mengenal
aku7" Lalu aku menjawab: "Tidak!" Siapakah engkau?"
Lalu ia menjawab: "Akulah yang engkau meminta minum padaku di dunia.
Lalu aku berikan minuman itu kepadamu. Maka berilah syafa’at bagiku
pada Tuhanmu!" Maka syafa’atilah aku untuk orang itu!"
la lalu disyafa’atkan oleh Allah untuk laki-laki isi neraka itu, Lalu ia di-
perintahkan. Maka laki-laki isi neraka itu keluar dari neraka." (3).
Dari Anas, yang mengatakan: "Rasuiullah s.a.w. bersabda; "Aku manusia
yana pertama keluar, apabila dibangkitkan dari kubur. Aku khatib (juru
bicara) mereka, apabila mereka menguiuskan. Aku yang membetikan
berita gembira. apabila mereka itu berputus-asa. Bendera pujian (liwaa-ul-
hamdi) pada hari itu di tanganku, Aku yang termulia anak Adam .pada
Tuhanku. Dan tidak sombong." (4).
Rasuiullah s.a.w. bersabda; "Bahwa aku berdiri di hadapan Tuhanku 'Azza

Jalla- Maka aku dipakaikan pakaian dari pakaian sorga. Kemiidian,
aku berdiri dari kanan AI-’Arasy. Tiada seorang pun dari makhiuk yang
berdiri pada tempat berdiri itu. sclain aku." (5).

(1) Dirawikan At-TirmiUri, Ibnu Majah dan At-Hakim dan kata Al-Tirtnid/i. hadits hasan
s h a h i h .

(2) Dirawikan Ai-Tirmidzi dari Abi Sa'id.
(3) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami, dengan sanad dia’if.
(4) Dirawikan At-Tirmidzi, hadits gharib {tidak terkenal).
(5) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hutairab, hadits shahih.

w a

1060



Ibnu Abbas r.a. berkata: "Duduklah orang-orang dari para shahabat Ra-
sulullah s.a.w. menunggu beliau. Lalu beliau keluar ke tempal itu. Sehing-
ga apabila beliau lelah mendekati mereka, lalu beliau mendengar ber-
mudzakarah (bertukar-pikiran). Beliau mendengar pembicaraan mereka.
Sebahagian mereka lalu mengatakan: ’’Mengherankan! Bahwa Allah ’Azza
wa Jalla mengambil dari makhlukNYA akan khalil (leman). lA mengam-
bil Ibrahim menjadi khalil.”
Yang lain berkata: "Apakah yang lebih menakjubkan dari perkataan
Musa, yang ia berkaia-kala dengan Allah akan perkataan?"
Yang lain berkata; ”Maka Isa itu kalimah Allah dan RuhNYA."
Yang lain berkata: "Adam itu dipUih oleh Allah."
Nabi s.a.w. lalu keluar kcpada mereka dan memberi salam, seraya ber-
sabda: ”Aku telah mendengar perkataan kamu dan keherananmu, bahwa
Ibrahim itu khalil Allah. Dan itu memang seperii yang demikian. Musa
yang dilepaskan oleh Allah (najiy-yullah), Dan itu memang seperti yang
demikian. Isa Ruh Allah dan KalimahNYA. Dan itu memang seperti yang
demikian. Dan Adam itu dipilih oleh Allah. Dan itu memang seperti yang
demikian. Ketahuilah dan aku itu kekasih lhabih) Allah. Dan tidak
bong. Aku itu pembawa bendera pujian (liwaa-ul-hamdi) pada hari kiamat.
Dan tidak sombong. Aku itu yang pertama yang memberi syafa'at dan
yang pertama yang disyafa’ati pada hari kiamat. Dan tidak sombong. Aku
itu orang pertama yang menggerak-gerakan tali sorga. Lalu Allah mem-
bukakan bagiku. Maka aku masuk ke dalamnya. Dan bersama aku itu
orang-orang mu'min yang fakir. Dan tiada sombong. Dan akulah yang ter-
mulia bagi orang-orang yang pertama dan yang akhir. Dan tidak som¬
bong.” (1).

s o m -

S IFAT AL-HAUDL (KOLAM)

Ketahuilah kiranya, bahwa al-haudl itu kemuliaan besar, yang dikhususkan
oleh Allah kepada Nabi kita s.a.w. Telah lengkaplah hadits pada menyifat-
kannya. Dan kami mengharap, bahwa Allah Ta’ala menganugcrahkan kc¬
pada kita mengeiahuinya di dunia dan merasakannya di akhirat. Maka
bahagian dari sifat-sifatnya, iaiah bahwa barangsiapa meminum air al-haudl
itu. tiada akan haus uniuk selama-lamanya. Anas berkata: "Rasulullah
s.a.w, tidur alas tikar jerami. Lalu beliau mengangkatkan kepalanya dengan
tersenyum. Anas bertanya: "Wahai Rasulullah! Mengapa engkau tertawa?”
Rasulullah s.a.w. lalu menjawab: "Ayat yang diturunkan kepadaku tadi."
D a n b e l i a u b a c a k a n : -

s e -

(t) Dirswikan Ai-Tirmidat d.iri ibnu Abbas, hadils gharib {lidak Icrkenal).
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1

r- ^ o < > ^ 1 ?
(Bismil-laabir-rahmaa-nir-rahiim. Innaa -a’-thai-naakaZ-fcau-fsar. Fa-shalli
li-rabbika wan-har. Inna syaa-ni-aka huwal-ab-tar).
Artinya; ’’Dengan nama Allah yang Mahapemurah dan Mahapenyayang.
Sesungguhnya Kami memberikan kepada engkau Al-Kau-tsar. Sebab itu
sembahlah Tuhan engkau dan berkorbanlah! Sesungguhnya musuh engkai
menjadi putus.” S. Al-Kau-tsar, ayat 1-2-3.
Kemudian, beliau bertanya: "Adakah engkau lahu, apakah Al-Kau-tsar
i t u ? ”

Mereka itu menjawab: ’’Allah dan RasulNYA yang iebih tahu.”
Nabi s.a.w. bersabda: ’’Bahwa Al-Kau-tsar itu suatu sungai, yang dijanjikan

kepadaku oleh Tuhanku ’Azza wa Jalla dalam sorga. Pada sungai itu ba-
nyak kebajikan. Di atasnya sebuah kolam (al-haudl), yang akan datang
malku kepadanya. Bejananya itu sebanyak bilangan bintang di langit.” (1).
Anas berkata: ’’Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Sewaktu aku berjalan dalam
sorga, tiba-tiba bertemu dengan sebuah sungai. Kedua tepinya itu beratap
bulat dari permata yang berlobang. Aku bertanya: ’’Apakah ini, hai Ji-
b r i l ? ”

Jibril menjawab: ’’Inilah Al-Kau-tsar yang diberikan kepada engkau oleh
Tuhan engkau. Lalu malaikat menepukkan dengan tangannya. Tiba-tiba
tanahnya kesturi yang harum baunya.” (2).
Anas berkata: ’’Adalah Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Di antara dua tepi
kolamku itu seperti di antara Madinah dan San'a atau seperti di antara Ma-
dinah dan ’Amman.” (3).
Diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa tatkala turun firman Allah Ta'ala:-

(Innaa -a’-thai-naakai-kau-tsar).
Artinya: ’’Sesungguhnya Kami memberikan kepada engkau Al-Kau-tsar."
S. Al-Kau-tsar, ayat 1.
Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Ai-Kau-lsar itu sebuah sungai dalam

sorga. Kedua tepinya dari emas. Minumannya sangat putih dari susu, Iebih
manis dari madu dan Iebih harum baunya dari kesturi. la mengalir atas batu-

u m -

(1) Dirawikan Muslim dari Anas.
Dirawikan At-Tirmidzi dari Anas, hasan shalih.

l3) Dirawikan Muslim dari Anas-
( 2 )
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bcsar-batu-besar dan muliara dan permata-permata kecil.” (1).
Bcrkata Tsauban bekas budak Rasulullah s.a.w.; "RasuluIIah s.a.w. ber-

sabda: ’’Bahwa kolamku itu di antara ’Adan ke ’Amman Al-Balqa’. Airnya
sangat putih dari susu dan lebih manis dari madu. Gelas-minumnya menunit
bilangan bintang di langit. Siapa yang meminum daripadanya sekali minum,
niscaya tidak akan haus !agi sesudah itu untuk selama-Iamanya. Orang yang
pcrtama datang kepadanya itu, ialah orang-orang muhajirin yang miskin.”
Umar bin Al-Khaitab r.a. lalu bertanya; "Siapakah mereka itu, wahai Ra-
s u l u i l a h ? "

Bcliau s.a.w. menjawab: "Mereka itu ialah; orang-orang yang kusut rambut-
nya, kotor kainnya, yang tiada mengawini dengan wanita-wanita yang di-
nikmati dan tiada dibukakan bagi mereka itu piniu-pintu yang terkund.”
(2).
Umar bin Abdul-'aziz berkata: "Demi Allah! Aku telah mengawini wanita-
wanita yang dinikmati. yaitu: Fatimah binti Abdul-malik. Dan telah dibuka¬
kan bagiku pintu-pintu yang terkund. Kecuali, bahwa Allah mengrahmati
aku. tidak pelak lagi, bahwa: bahwa aku tidak meminyaki rambutku, sehing-
ga ia kusut. Tidak aku cudkan kainku yang alas tubuhku, sehingga ia ko-
lor."Dari Abi Dzarr. yang mengatakan: "Aku bertanya: "Wahai Rasulul¬
lah! Apakah bejananya kolam itu?”
Nabi s.a.w. menjawab; "Demi Tuhan, yang nyawa Muhammad di Tangan-
NYA! Sungguh bejana-bejananya itu lebih banyak dari bilangan bintang
tetap di langii dan bintang beredar, pada malam yang gelap dan bersih.
Siapa yang meninum daripadanya, niscaya tiada akan haus lagi. Pada ujung-
nya mengalir dua pancuran air dari sorga. Lebarnya seperti panjangnya, ya¬
itu; sebagai antara ’Amman dan Ailah (nama negeri). Airnya sangat putih
dari susu dan lebih manis dari madu.” (3).
Dari Samrah yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda; "Bahwa ma-
sing-masing nabi itu mempunyai kolam. Mereka itu bangga-membangga-
kan, manakah yang lebih banyak orang datang. Dan aku mengharap, bah¬
wa adalah aku yang terbanyak orang datang.” (4).
Maka inilah harapan Rasulullah s.a.w. Maka hendaklah masing-masing
hamba itu mengharap bahwa adalah dia termasuk dalam jumlah orang-orang
yang datang kepada kolam itu. Dan hendaklah ia menjaga diri bahwa ada
dia orang yang berangan-angan dan terperdaya! la menyangka bahwa dia
*)rang yang mengharap. Maka orang yang mengharap untuk mengetam, ia¬
lah: oiangyang menaburkan bibit, membersihkan tanah dan menyiraminya
dengan air. Kemudian ia duduk mengharap kurnia Allah dengan tumbuh-
nya dan tertolaknya dari segala bahaya, sampai waktu mengetam.

H I D i n i w i k a n A t - T i r m i d z i . h a s a n s h a l i h .

(2) Dirawikan Al Tirmidzi dan Ibnu Majah.
D i r a w i k a n M u s l i m .

D i r a w i k a n A l - T i t m i d z i .
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Adapun orang yang meninggalkan membajak lanah atau menanam, mem-
bersihkan tanah dan menyiraminya dan terus mengharap kumia Allah, bah-

tuTibuhlah baginya biji-bijian dan buah-buahan, maka dia ini orang
yang terperdaya dan berangan-angan. Dan tidaklah dia lermasuk sedikit
pun dari orang-orang yang mengharap.
Begitulah harapan kebanyakan makhluk. Yaitu: tertipunya orang-orang
yang dungu. Kita berlindung dengan Allah dari tipuan dan kelalaian. Bah-
wa ke-ter-tipu-an dengan kepercayaan kepada Allah itu lebih besar dari-
pada ke-tertipu-an dengan dunia. Allah Ta’ala berfirman:

w a

(Fa laa ta-ghur-ranna-kumul-hayaa-tud-dun-ya wa laa ya-ghur-rannakum
bil-laahil-gharuuru).
Arlinya; "Maka janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia ini dan ja-
nganlah kepercayaan kamu kepada Allah tertipu oleh yang amat pandai
mcnipu." S. Fathir, ayat 5.

PEMBICARAAN: tenlang sifat neraka jahannatn, huru-haranya dan be-
lenggu-belenggunya.

Wahai orang yang lalai dari dirinya. yang tertipu dengan apa yang padanya,
dari segala yang menyibukkan bagi dunia ini, yang mendekati kepada habis
dan hiiang! Tinggalkanlah bertafakkur pada apa, yang anda akan berangkat
daripadanya! Arahkanlah pikiran kepada tempat kedatangan anda! Bahwa
anda telah diberi-tahukan, bahwa neraka itu akan datang kepada semua
orang. Karena difirmankan oleh Allah Ta’ala:-

f. */ ! \

(Wa -in minkum illaa waaridu-haa, kaana -’alaa rabbika hatman maq-dliy-
yan. Tsumma nunaj-jil-ladziinat-taqau wa nadza-rudh-dhaalimli-na fiihaa ji-
tsiy-yan).
Artinya: "Dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke da-
lamnya; ituiah keputusan Tuhan yang tak dapai dihindarkan. Akhimya,
Kami lepaskan orang-orang yang bertaqwa dan Kami biarkan orang-orang
yang bersalah berlutut di dalamnya.” S. Maryam, ayat 71 -72.
Maka anda itu termasuk orang yang datang dengan yakin dan termasuk

-

-
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orang yang lepas dengan ragu. Maka tanamkanlah rasa dalam hali anda
akan huru-haranya tempat kedatangan itu! Semoga anda menyiapkan diri
unluk kelepasan daripadanya!
Perhatikanlah teniang hal makhluk! Dan mereka telah membandingkan
dari bala-bencara kiamat itu, akan apa yang telah mereka membandingkan-
nya. Maka di mana mereka itu dalam bahayanya dan huru-haranya, dalam
keadaan berdiri, menunggu akan hakikat beriynya dan pen-syafa’ai-an para
pemberi syafa'atnya. Karena telah diliputi dengan orang-orang yang ber-
dosa itu, oleh kegelapan yang bercabang dan dinaungi alas mereka oleh
neraka yang bemyala-nyala. Mereka mendengar bagi neraka itu hembusan
dan bunyinya yang berulang-ulang yang menjelaskan dari kesangatan ke-
kasaran dan kemarahan. Maka ketika itu, yakinlah orang-orang yang ber-
dosa dengan kebinasaan. Dan bertekuk-lutui segala ummat atas orang yang
berkendaraan. Sehingga orang yang terlepas dari dosa itu, (akut dari buruk-
nya bertukar keadaan. Dan keluarlah orang yang menyerukan dari neraka,
dengan mengatakan: "Mana si Anu anak si Anu, yang menangguhkan diri-
nya di dunia dengan panjang angan-angan, yang menyia-nyiakan umurnya
pada keburukan amal?”

Lalu bersegeralah para malaikai kepada orang itu dengan alai-alai pemukul
dari besi. Mereka menerimanya dengan geriakan-gertakan yang sangal ke-
ras. Mereka menghalaukannya kepada azab yang sangat. Dan menungging-
kannya dalam dasar neraka jahannam. Mereka itu mengatakan kepadany
sebagaimana tersebut dalam Al-Qur-an:-

a p i

a .

(Dzuq innaka antal- 'azii-zul-kariimu).
Artinya; "Rasailah! Sesungguhnya engkau scorang perkasa dan mulia!’’ S.
Ad-Dukhan, ayat 49.

Maka mereka ditempatkan dalam rumah, yang sempit bahagian-bahagian-
nya. yang geiap jaian-jalannya, yang tidak jeias tempai-iempat yang mem-
binasakan, yang kekal di daiamnya orang yang tertawan dan dinyalakan
padanya nyala-api. Minuman mereka padanya itu air yang sangat panas.
Tempat ketetapan mereka itu api yang besar nyalanya. Penjaga-penjaga ne¬
raka itu menahan mereka. Lobang yang daiam itu mengumpulkan mereka.
Angan-angan mereka padanya itu kebinasaan. Dan tidaklah mereka itu ter-
lepas daripadanya. Telah bersangatanlah tapak-kaki mereka itu kc ubun-
ubun. Dan menghitamlah muka mereka dari kegelapan perbuatan maksiat.
Mereka itu dipanggilkan dari sebelah mereka. Mereka itu memekik pada
segala sudut dan tepinya: ”Hai Malik (nama malaikai penjaga neraka)!
Telah berhaklah atas kami janji siksaan! Hai Malik! Telah beratiah alas ka-
mi oleh besi! Hai Malik! Telah hancurlah dari kami kulit! Hai Malik! Ke-
luarkanlah kami daripadanya! Sesungguhnya kami tiada akan kembali.”
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Laiu malaikat penjaga neraka itu menjawab; ’’Peian-pelanLah! Mendekati-
lah masa aman! Dan tiada keluar bagi kamu dari negeri kehinaan, maka
mengelak dirilah padanya dan tidaklah kamu berkata-kata! Jikalau kamu
dikeluarkan daripadanya, niscaya adaiah kamu itu kembab kepada yang di-
larangkan.”
Maka ketika itu, mereka itu berputus-asa. Mereka itu merasa menyesal atas
yang mereka kerjakan dengan meiampaui batas pada sisi Allah. Mereka itu
tiada dilepaskan oleh penyesalan dan tiada memadai oieh kesedihan. Akan
tetapi, mereka itu menelungkup atas mukanya yang dirantaikan. Api ne¬
raka dari atas mereka. Api neraka dari bawah mereka. Api neraka dari ka-
nan mereka. Dan api neraka dari kiri mereka. Maka mereka itu tenggelam
dalam neraka. Makanan mereka itu api. Minuman mereka itu api. Pakaian
mereka itu api. Tempat tidur mereka itu api. Maka mereka itu di antara
baju-baju sempit dari api neraka, pakaiannya terbuat dari ter (aspal), pukul-
an besi-besi dan beratnya rantai-rantai. Maka mereka itu gemetar pada
tempat-tempat sempitnya, hancur pada lingkat-tingkatnya dan terpukul di
antara tepi-tepinya. Dinyalakan api dengan mereka, seperti dinyaiakan pe-
riuk. Diserukan mereka dengan kebinasaan dan keratapan. Manakala me¬
reka diserukan dengan kebinasaan, niscaya disiramkan dari alas kepala me¬
reka itu air panas, yang menghancurkan apa yang dalam perut mereka dan
kulit. Bagi mereka itu alat pukulan dari bcsi, yang menghancurkan dari me¬
reka. Lalu terpancarlah nanah dari mulut mereka. Terputus-putuslah dari
kehausan, jantung mereka. Mengalirlah atas pipi, air mata mereka. Gugur-
lah dari pipi, daging-dagingnya. Berguguranlah dari kepala, kaki dan ta-
ngan, bulu dan rambutnya. Bahkan kulit-kulilnya. Dan manakala kulit-kulit
itu telah hancur, lalu mereka itu digantikan dengan kulit yang lain. Telah
kosonglah tulang mereka dari daging. Maka tinggallah ruh itu menyangkut
dengan urat dan hubungan-hubungan urat saraf. Dan dia itu kering dalam
kehangusan api itu. Dan mereka bersama yang demikian itu menciia-cita-
kan mati. Maka tiadalah mereka itu mati.

Maka bagaimana dengan anda, jikalau anda memandang kepada mereka?
Dan telah hitam muka mereka, dengan bersangatan hitamnya dari bara api.
Telah butalah mata mereka. Telah kelulah lidah mereka. Telah patahlah

punggung mereka. Telah hancurlah tulang-belulang mereka. Telah terpo-
tonglah hidung mereka. Telah robeklah kulit-kulit mereka. Telah tcrbeleng-
gulah tangan mereka kepada lehernya. Dan dikumpulkan di antara ubun-
ubun mereka dan tapak-kakinya. Mereka itu bcrjalan di atas api dengan
muka mereka. Mereka itu menginjakkan duri besi dengan biji-mata mere¬
ka. Maka nyalanya api neraka itu berjalan dalam bahagian dalam sendi-
sendinya. Ular dan kala-jengkingnya lobang yang dalam itu bergantungan
dengan anggota badan mereka.
Inilah sebahagian dari jumlah hal-keadaan mereka itu! Dan perhatikanlah
sekarang tentang uraian ke-huru-hara-an mereka! Bertafakkurlah pula ten-
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tang Icmbah-lembah neraka jahannam dan cabang-cabangnya! Nabi s.a.w.
bersabcia; "Bahwa dalam ncraka jahannam iiu tujuhpuluh ribu lembah. Pa-
da masing-masing lembah itu tujuhpuluh ribu cabang. Pada masing-masing
cabang itu tujuhpuluh ribu ular dan tujuhpuluh ribu kala-jengking. Tiada
bcrkesudahanlah orang kafir dan orang munafik, sehingga ia pcrangi yang
dcmikian itu semuanya." (1).
Ali r.a. berkata: "Rasuluilah s.a.w. bcrsabda: "Minta-perlindunganlah ka-
mu dcngan Allah dari telaga kegundahan atau lembah kegundahanV
Lalu ditanyakan; "Wahai Rasuluilah! Apakah lembah atau telaga kegundah¬
an i t u ' . ' "

Nabi s.a.w, nicnjawab: "Suutu lembah dalam neraka jahannam. yang mc-
minta lindung daripadanya neraka jahannam sc tiap hari tujuhpuluh kali.
Disediakan oleh Allah Ta'ala untuk qari'-qari' yang ria." (2),
Maka inilah luasnva neraka jahannam dun pcr-cabang an lembah-lcmbah-
nya. Yaitu; menurut biiangan lembah-lembah dunia dan nafsu-syahwatnya.
Dan biiangan pintu-pintunya menurut biiangan anggota badan yang tujuh.
yang dcngan anggma badan itu. hamba berbuat maksiat. Scbahagian ncra¬
ka itu di atas scbahagian yang lain. Yang teriinggi. iaiah: namanya Jahan¬
nam. Kemudian Saqar. Kemudian Ladhaa. Kemudian Al-Huthamah. Ke-
nuidian As-Sa’iir. Kemudian, Al-Jahiim. Kemudian Al-Haawiyah. Maka
pcrhaiikanlah sekarang tentang dalamnya Al-Haawiyah! Scsungguhnya tiada
batas bagi dalamnya itu. Sebagaimana tiada batas bagi dalamnya nafsu-
syahwat dunia. Maka sebagaimana tiada berkesudahan suatu maksud dari
dunia, selain kepada suatu maksud yang lebih hesar daripadanya. Maka
tiada berkesudahan suatu lobang yang dalam dari neraka jahannam. .selain
kepada suutu lobang yang lebih dalam daripadanya.
A b u H u r a i r a h b e r k a t a : " A d a l a h k a m i b e r s a m a R a s u l u i l a h s . a . w. L a l u k a m i

mendengar suatu benda jatuh. Maka Rasuluilah s.a.w. berianya: "Adakali
kamu tahu, apakah itu?" Kami menjawab; "Allah dan RasulNYA yang
lebih mengelahui." Rasuluilah s.a.w menjawab: "Itu adalah batu yang di-
kirimkan dalam neraka jahannam semenjak tujuhpuluh tahun. Sekarang
telah sampai kepada dasarnya.” (3).
Kemudian perhatikanlah kepada bcrlebih-kurangnya tingkai-tingkai neraka
itu! Bahwa akhirat itu lebih banyak darajat dan lebih banyak kelebihan.
Maka sebagaimana bertiarabnya manusia kepada dunia itu berlebih-kurang.
maka siapa yang terjerumus, yang banyak, adalah seperti orang yang teng-
gelam padanya. Dan siapa yang terjun padanya sampai kepada batas tcr-
tentu. Maka seperti demikianlah tcrcapainya ncraka bagi mereka itu ber¬
lebih-kurang. Bahwa Allah tiada menganiaya scbelum atom pun. Maka tiada

(1) Kata Al-Iraqi, ia tidak menjumpal hadils yang seperti dcmikian.
(2) Dirawikan Ibnu Uda dan katanya hadits baiil.
(3) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
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herikut-ikutlah berbagai macam azab atas setiap orang dalam neraka, ba-
gaimana pun adanya. Bahkan. bagi setiap orang itu mempunyai batas yang
dikctahui alas kadar kemaksiatan dan kedosaannya. Kecuati bahwa yang
tersedikit dosa mereka, jikalau dikemukakan kepadanya dunia dengan se-
gala isinya. niscaya ia tcnebus dengannya itu, dari kesangalan apa, yang ia
padanya. Rasulullah s.a.w. bersabda;-

/ i

o ' *

(Inna -adnaa -ahlin-naari -‘adzaa-ban yaumal-qiyaa-inali -yanta-'ilu bi-na’-
laini min naariii yagh-lii dimaa-ghuhu min harra-rati na’-lailii).
Arlinva: "Bahwa sekurang-kurang azab isi neraka pada hari kiamat itu ia
bcrsandal tlcngaii dua sanda! dari api. yang olaknya itu masuk dari kepanas-
an dua sandalnya." (1).
Maka pcrhatikaniah sckarang kepada orang yang diringankan kepadanya
dan diambil ibaral dengan dia akan orang yang disangatkan aiasnya! Dan
manakala anda ragu tcniang bersangatannya azab neraka. maka dekatkan-
lah anak jari anda kepada api' Dan bandiiigkanlah yang dcniikian itu de-
ngan dial Kemudian kclahuilah. bahwa anda salah pada perbandingan!
Bahwa neraka dunia liada bersesuaian dengan neraka jahannam. Akan te-
i.ipi. manakala adalah yang lerberat azab di dunia itu azab api ini. niscaya
dikelahuilah akan a/ab jahannam dengan dia. Antal jauhlah kiranya. jika¬
lau terdapai isi api yang hernyala-nyala ilu seperti api mi. lalu mcreka ma-
'Uk kc dalamiiya dengan suka-rcla. lari dari apa. yang inereka itu di dalam-
nya. Dan dari ini. diibaratkan pada hadits-hadits. di mana dikaiakan. bah¬
wa: api dunia iui telah diniandikan dengan lujuh puluh air dari air rahmai.
schingga disanggupi oleh penduduk dunia menggiiiiakaniiya (2).
Rasulullah s.a.w. telah mcnegaskan sit'at neraka jahannam itu. Beliau ber-
sabda; ‘‘Allah Ta'ala nicmcrinlahkan bahwa dibakarkan alas neraka itu se-

iibu tahuii. schingga ia merah. Kemudian. dibakarkan atasnya seribu la-
hun. schmgga ia puiih. Kemudian. dibakarkan atasnya seribu tahun. sching¬
ga ia hitam. Maka dia iiu hiiam yang mcnggclapkan." (3).
Nabi s.a.w. bersabda: "Neraka itu mengadu kepada Tuhannya. Ia berkaia:
"Hai Tuhan! Sebahagianku memakan akan sebahagian.” Maka Allah Ta’ala
mengizinkan haginya pada dua nal'as. Satu nafas pada musim dingin dan
satu nafas pada musim panas. Maka yang lebib keras yang kamu memper-
olehnya pada musim panas ilu dari kepanasannya dan yang lebih keras yang
kamu mcmpcrolchnya pada musim dingin ilu dari keseiukannya." (4).

H;tcliis ini discpakati Al-Bukli.iri ilan Miistim dari An-Ni man hin Itasyir
(2) Dirawikan Ibna Ahtlil-barr dari Ibnu Ahba^. hadiu dha-'if
(3) Diniwikan Al-Uaihaqi dari Anas.
(4) Disepakali Al-liaklian dan Maslim dan Abu Hiirairah

1 1 )
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Anas bin Malik berkala: "Diberikan yang paling mcnikmatkan kepada ma-
nusia di dunia, kepada orang-orang kafir. Maka dikatakan; ’’Menyelamlah
kamu dalam api neraka dengan sekali penyelaman!” Kemudian ditanyakan
kepadanya: "Adakah engkau merasakan nikmainya?” la menjawab: 'Ti-
d a k ! "

Dan didatangkan dengan orang yang paling melarai di dunia. Lalu dikata¬
kan: ’’Menyelamlah dalam sorga dengan sekali penyelaman!"
Kemudian, ditanyakan kepadanya: "Adakah engkau merasakan melarat-
nya?” la lalu menjawab: "Tidak!”
Abu Hurairah berkata: "Jikalau ada dalam masjid seratus ribu orang atau
lebih, kemudian bernafas seorang dari isi neraka, niscaya maiilah mereka
i l u s e m u a . "

Berkata sebahagian ulama tentang firman Allah Ta’ala;-

L-

(Tal-fahu wujuu-hahumun-naaru).
Arlinya: "Muka mereka itu dibakar oleh api.” S. Al-Mu’-minun, ayat 104.
Bahwa api itu membakar mereka sekali bakar. Maka tidak ada lagi daging
atas tulang, selain dicampakkannya kc bclakang mereka.
Kemudian. perhatikanlah sesudah ini, tentang busuknya bau nanah yang
mengalir dari badan mereka. Se'hingga meteka itu tenggelam di dalamnya.
Yailu: air daging busuk.
A b u S a ' i d A l - K h u d r i b e r k a t a : " R a s u l u l l a h s . a . w. b e r s a b d a : " J i k a l a u s e t i m -

ba dari air daging busuk Jahannam dituangkan di dunia, niscaya menjadi
busuklah penduduk bumi." (1).
Maka inilah minuman mereka apabila mereka meminta minum dari kehaus-
an. Maka diberi-minumlah scscorang mereka: "dari air kotor (bernanah).
Dihirupnya sedikit dan hampir tidak dapat diteguknya dan kematian datang
kepadanya dari segala tempat, tetapi dia tidak mati.” (2). "Dan kalau me¬
reka meminta minum. diberi minum dengan air seperti tembaga yang di-
hacurkan. menghanguskan muka; itulah minuman yang terburuk dan itu-
lah tempat yang paling jahat." (3).
Kemudian, perhatikanlah kepada makanan mereka, yaitu: zaqum (nama
pohon kayu yang sangal pahit huahnya). Selxigaimana difirmankan oleh Al¬
lah Ta’ala: "Kemudian. hai kamu yang sesat jaian dan membantah kebenar-
an! Sesungguhnya kamu akan mcmakan buah batang zaqum. Maka perut
kamu menjadi penuh karenanya. Dan sesudah itu kamu meminum air yang

It) Diniwikun At-Tirmid?! hadi l^ dU' i f .

(2| SoMiai ilcnjian )jng icrvebut d.ilam AbOur-an. ayal It -17 S. Ibtahim.
(.') Sosuai dengan )ang lerschui dalam Al-Our-an. aval 29 S. A1-Kahf.
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sangat panas. Uan kamu niinum sebagai niinumnya imla yang sangai ko-
hausan." SAl-Waqi’ah, aval 51 s/d 55.
Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya pohon iiu keluar dari dasar ncra-
ka. Mayangnya sebagai kepala setan (ular). Sesungguhnya mereka yang
memakan buah kayu itu dan karenanya perul mereka menjadi penuh. Kc-
mudian, mereka diberi air yang sangai panas untuk campurannya. Kemu-
dian iagi ke dalam api yang menyala tempat kembali mereka.” S. Ash-
Shalfat, ayai 64 s/d 68.
Allah Ta'ala bertirman: "Masiik ke dalam api yang menyala. Diberi miiumi
dan mala air yang sangai panas.” S. Al-Ghasyiah. aval 4-
Allah 'la'ala berfirman: "Sesungguhnya di sisi Kami ada rantai yang benii
dun api neraka. Dan makanan yang mencekikkan dan siksa yang pedih. "S.
A l - M u z a m m i l . a v a l 1 2 - 1 3 .

Ibnu Abbas berkaia: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jikalau se liiik daii air

buah zaqum menitik dalam lautan dunia. niscaya ia merusakkan alas pen-
diuluk dunia kehidupan mereka. Maka bagaimanakah dengan orang yang
makanannya adalah yang demikian iiu?” (I).
Anas berkata; "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Gemarlah pada apa. yang di-
genutrkan oleh Allah! Berhati-haiilah dan takutlah apa yang dipertakuikan
oleh Allah, dari azabNYA,siksaanNYA dan dari neraka iahannami Balwa
jikaiau adalah se lilik air daii sorga hersama kamu dalam dunianui. yang
kanui di dalamnya. niscaya ia memhaikkan bagi kamu. Dan jikalau adalah
saiu tuik air dari neraka. hersama kamu dalam dumamu yang kamu di da-
laninya. niscaya ia memburukkan kepadamu.” (2).
Ahud-Darda' berkaia: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Dicampakkan kela-
paran kepada isi neraka. sehingga bcrpalinglah apa yang mereka mi pada-
ma dari azab. Lalu mereka meminla makanan. Maka diberikan mereka

makanan dari kayu berduri. liada menyuburkan badan dan liada pula meng-
henliknn lapar. Dan mereka meminla Iagi makanan. lain diberikan makan-
aii yang mencekikkan. Maka mereka iiu menyehiitkaii. baliwa mereka se-
bagaimana mcmpcroleh mukanan-makanan yang mencekik-kan dalam dii-
nia. dengan minuman. Lalu mereka iui meminla minuman. Lain diangkat-
kan kepada mereka air yang sangai panas dengan besi yang bengkok. Maka
apabiia mendekati dengan muka mereka. niscaya membakar mukanya. Apa-
bila minuman iiu masuk ke perui mereka. niscaya putiislah apa yang dalam
pcruinya. Lalu mereka berkata: "Panggillah para bendahara neraka jahan-
n a m ! ”

Nabi s.a.w, meneruskan sabdanya: "Lalu mereka iiu memanggil para ben¬
dahara jahannam, dengan mengatakan: "Balwa: panggillah Tiiluiii kamu.
yang meringankan dari kami pada hari ini dari azabl"
Lalu para bendahara itu menjawab: "Apakah lidak dalang kepada kamu

Oirtiwikiin Al-Tirmidzi dim Ihmj Mutah. hailiis hasan shaliih
(2) Mcnurul Al-lraqi. ia lidak mcndiipal isnad hadils
( I )

i n i .
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rasul-rasul kamu dengan keterangan-keterangan?”
Mereka itu menjawab: "Ada!”
Mereka itu menyambung lagi: ’’Berdo’alah! Tiadalah do’a orang-orang ka¬
fir itu, selain dalam kesesatan.”

Nabi s.a.w. meneruskan sabdanya: ”Lalu mereka itu berkata; ’’Panggillah
Malik (malaikat penjaga neraka)!” Lalu mereka panggil, seraya mereka itu
berkata; "Hai Malik! Dapatlah kiranya Tuhan engkau mengakhiri hal kami
i n i ! ”

Nabi s.a.w. menyambung; ”Lalu Malik menjawab kepada mereka; ”Kamu
akan tetap tinggal di sini!”
Ai-A’masy berkata; "Diberi-tahukan kepadaku, bahwa di antara panggilan
mereka dan berkenannya Malik akan panggilan mereka itu seribu tahun
lamanya."
Nabi s.a.w. meneruskan sabdanya; ’’Mereka itu lalu berkata; ’’Berdo’alah
kepada Tuhanmu! Maka tiada seorang pun yang lebih baik dari Tuhanmu.”
Lalu mereka itu berdo’a; ”Hai Tuhan kami! Telah mengeraslah atas kami
kesengsaraan kami dan kami adalah kaum yang sesat. Hai Tuhan kami!
Keluarkanlah kami daripadanya! Maka jikalau kami kembali, maka kami
itu orang-orang yang zalim.”
Nabi s.a.w. menyambung lagi; ’’Malik itu menjawab kepada mereka; ”Ma-
kin jauhlah kamu ke dalamnya! Dan janganlah kamu berbicara deng
a k u ! ”

Nabi s.a.w, menyambung pula; ’’Maka kelika itu, mereka putus asa dari se-
liap kebajikan. Dan ketika itu, mereka itu menarik nafas, menyesal dan
binasa.” (1).
Abu Amamah berkata; "Rasulullah s.a.w. bersabda mengenai firman Allah
Ta ' a l a ; -

a n

! ! "

(Wa yus-qaa min maa-in shadii-din yatajar-ra-’uhuu- wa laa yakaa-du yu-sii-
ghuhuu).
Artinya; ”Dan mereka diberi minum dengan air kolor (bemanah). Dihirup-
nya .sedikit dan hampir tidak dapai diteguknya.” S. Ibrahim, ayat 16 -17.
Nabi s.a.w. meneruskan sabdanya; ’’Didekatkan air kotor bernanah itu.
Maka tidak disukainya. Apabila mendekatinya, niscaya membakar muka-
nya. Lalu jatuhlah kulit kepalanya. Apabila ia minum. niscaya memutuskan
perut panjangnya, sehingga keluar dari duburnya (lobang punggungnya).’

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abid-Datda’. Kala Ad-Darimi, bahwa orang tidak mengenai
h a d i t ^ i n i .
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difirmankan oleh Allah Ta’ala;-y a n g

_ V V _ J U « >NO £ > .

(Wa suquu -maa-an hamiiman fa-qath-tha'a -am-’aa-ahum).
Artinya; ”Dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga putus ber-
potong-potong perul panjangnya.” S. Muhammad, ayat 15.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n ; -

- A o .

(Wa -in yas-taghii-tsuu yughaa-tsuu bi-maa-in kal-muh-li yasy-wil-wujuuh).
Artinya: ”Dan kalau mereka meminta minum, diberi minum dengan air se-
perti tembaga yang dihancurkan, menghanguskan muka.” S. A!-Kahf, ayat
29. (1),
Maka inilah makanan dan minuman mereka, ketika lapar dan haus. Maka
perhatikanlah sekarang kepada ular-ular dan kala-jengking-kala-jengking
neraka jahannam, kepada kesangatan racunnya. besar tubuhnya dan jahat
perangainya!
la telah menguasai atas isi neraka itu dan merusakkannya, la tidak lesu dari
mematuk dan menyengat pada satu sa’at. Abu Hurairah r.a. berkata; Ra-
sulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa dikumiai oleh Allah akan harta. la-
lu ia tidak menunaikan zakatnya, niscaya harta itu dibuatkan baginya pada
hari kiamat, seperti seorang pemberani, yang telah digunduikan oleh dua
titik hitam di atas matanya. yang ia menggantungkannya pada leher di hari
kiamat. Kcmudian mengambilnya dengan lahazimnyd". Lahazim: ialah ra-
/langnya." Lalu orang pemberani itu berkata; "Aku harta engkau. aku gu-
dang engkau!" Kemudian Nabi s.a.w. mcmbaca finnan Allah Ta'ala:-

\yy-yt'yw y-'' v'-'x ^
!i

N^olAi' ^ -:-3

(Wa laa yahsabannal-ladziina yab-khaluuna bi-maa -aataa-humul-laahu min
fadl-lihii huwa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum, sa-yuthaw-waquuna
maa bakhi-luu bihii yaumal-qiyaa-mati, wa lillaa-hi miiraa-tsus-samaa-waati

(l) Dirawikan At-Tirmidzi clan kaianya; hadils ghurib.
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wal-ar-dii, waliaa-hu bimaa la'-maluuna khabiirun).
Aninya: "Janganlah orang-orang yang kikir -memberikan -dengan apa
yang telah dikumiakan Allah kepadanya mengira, bahwa kekikiran itu
nicmbaikkan mereka. Tidak! Melainkan memburukkan mercka; nand haria
yang mereka kikirkan itu akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat..
Allah yang mempusakai langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu
kerjakan.” S. Ali ’Imran, ayat 180 (1).
Rasulullah s.a.w, bersabda; ’’Sesungguhnya dalam neraka itu ular-ular.
pcrtii leher unta, yang mematuk dengan sekali patukan. Maka didapati
panasnya selama empatpuluh musim kharif (musim sebelum musim sejuk).
Bahwa di dalam neraka itu kala-jengking-kala-jengking seperii binatang
baghal yang diikat, yang menyengat dengan sengatan, Lalu didapati
nya selama empatpuluh musim kharif." (2).
Ular-ular dan kala-j$ngking ini. sesungguhnya menguasai alas orang yang
telah dikuasai oleh kekikiran di dunia, buruk perangai dan menyakitkan
manusia. Barangsiapa menjaga diri dari yang demikian, niscaya ia terjaga
dart ular-ular itu. Maka ia tidak menyakitinya.
Kemudian, bertafakkurlah sesudah itu semua, pada pembesaran tubuh isi
neraka. Bahwa Allah Ta’ala menambahkan pada tubuh mereka. panjang
dan lebar. Sehingga bertambahlah azab mereka dengan sebabnya. Lalu me¬
reka itu merasakan dengan bakaran api neraka, sengatan kala-jengkina dan
ular, dari semua bahagiannya sekali gus dengan bcrturut-iurul.
Abu Hurairah berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

s e -

p a n a s -

j !

(Dlir-sul-kaafiri fin-naari mits-lu Uhudin wa ghila-dhu jildihi masiira-lu tsa-
iaa-tsin).

Artinya; "Gigi geraham orang kafir dalam neraka itu seperti bukit Uhud
dan tebal kulitnya sejauh pcrjalanan trga hari.” (3).
Rasulullah s.a.w. bersabda:-

(Syafaluhus-suflaa saaqi-thatun-'alaa shad-rihi wal-'uly
ghath-thai waj-hahu).

Artinya: "Bibirnya yang bawah itu iatuh atas dadanya dan yang atas itu

qauli-shatun qada a

(I) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah dan Muslim dari
(2) Dirawikan Ahmad dari Ibnu Luhai-'ah,
(3) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah

J a b i r .

1 0 7 3



kuncup menutupkan mukanya.” (1).
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

#»!

(Innal-kaatira la-yajurru lisaa-nahu fii sijjii-nin yaumal-C[iyaa-mati ya-tawaa-
tha-uhun-naasu).

Artinya; "Bahwa orang kafir itu menghela lidahnya dalam keadaan orang
vang ditahan pada hari kiamai. yang akan diinjak-injak oleh manusia." (2).
Serta besarnya tubuh seperti yang demikian itu dibakar oleh api ncraka bc-
berapa kali. Lalu memharulah kulit dan dagingnya. Al-Hasan Al-Bashari
berkata tentang firman Allah Ta'ala:-

o - v -

(Kulla-maa nadli-jat juluu-duhum baddal-naahum juluu-dan ghai-rahaa).
Artinya: "Setiap kali kulit mereka telah hangus. Kami ganti dengan kulit
yang lain." S. An-Nisa', ayat 56.
Al-Hasan Al-Bashari mengatakan: “Mereka itu dimakan oleh api neraka
setiap hari tujuhpuluh kali. Setiap kali mereka itu dimakan oleh api ncraka.
dikatakan kepada mereka; "Kembalilah!” Maka mereka itu kcmhali, seba-
gaimana yang telah ada."
kemudian, bertufakkurlali sekarang tentang tangisnya isi neraka, tarikan-
naf'asnya dan do‘a mereka dengan kebinasaan dan kerugian. Bahwa yang
demikian itu menguasai mereka pada permulaan lercampaknya dalam nc¬
raka. Rasuluilah s.a.w. hersahda: “Didatangkan dengan neraka jahannam
pada hari iui, yang baginya tujuhpuluh ribu tali pcnambai. Serta setiap tali
penamhat itu tujuhpuluh ribu malaikat.” (3).
Anas berkata: ’’Rasuluilah s.a.w. bersabda: "Dikirimkan kepada isi neraka

itu langisan. Lain mereka itu menangis. schingga icrputuslah air maia. Ko-
nuidian, mereka itu menangis darah. Schingga terlihai pada muka mereka.
Sepeni keadaan parit besnr. .likalau dilayarkan kapal padanya, niscaya cla-
pal berlayar ’’ (4).
Seiama diperbotehkan bagi mereka itu menangis. menarik nafas, menghela
nafas. berdo’a dengan kebinasaan dan kerugian. maka bagi mereka itu pa¬
danya keislirahatan. Akan ictapi. mereka itu dilarang pula dari yang demi¬
k i a n .

Muhammad bin Ka'ab berkata: “Bagi isi neraka itu lima macam do'a, yang

(I) Dirawikaii .M-Tirniidii dari Abu Sa id, katanya hadiis liasan shahih.
(2) Diruwikan At-Tirmidzi dari Ibru Uassr, hadus gliarlb.
( ' ) D i r a w i k a n M u s l i m d a r i A b d u l l a h b i n M a s i i d .

1^) Di rawikan Ihnu .V1a;ah dan Anas, hadi ts d ia ' i f .
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akan dioerkenankan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada empat macam. Maka
apabiia do’a itu yangke lima, niscaya mereka ku tiada berkata-kata lagi __
sudahnya untuk selama-iamanya:' mereka berdo’a: ’'Wahai Tuhan kami!
Dua kali Engkau memberikan kematian kepada kami dan dua kali engkau
memberikan kehidupan kepada kami! Kami mengakui dosa*dosa kami,
maka masih adakah lagi jalan keiuar?” (1),
Maka Allah Ta’aia berfirman, untuk menjawab do’a mereka; "Hal iiu di-
sebabkan, karena kamu mcnolak ketika diseru, bahwa Tuhan itu hanya Al¬
lah sendirian saja dan kamu hanya mempercayai apabiia diadakan sekutu
dengan Allah. Hukum (perintah) hanyalah kepunyaan Allah Yang Maha-
tinggi dan Mahabesar.” (2),
Kemudian, mereka itu berdo'a: "Wahai Tuhan kami! Kami lelah melihat
dan mendengar -apa yang Engkau firmankan
lah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan perbuatan baik!" (3).
Maka Allah Ta'ala berfirman. untuk menjawab do'a mereka: "Bukankah
dari dahulu. kamu telah bersumpah juga, bahwa kamu lidak akan Icnyap?”

s e -

.Sebab ilu, kembalikan-

(4).

Maka mereka berdo'a: "Wahai Tuhan kami! Keluarkanlah kami,
mi akan mengerjakan perbuatan yang baik. berlainan dari (pckerjaan)
tclah pernah kami kerjakan dahulu!" (.5).
Maka Allah Ta’aia berfirman. untuk menjawab do’a mereka: "Bukankah
Kami telah memberikan

n a n t i k a -

y a n g

umur yang cukup kepada kamu; datam masa itu
orang yang mau mengerti dapal mengambil pengertian: dan (lagi) orang
yang memberikan peringatan telah datang kepada' kamu’.’ Sebab itu. rasai-
lah otchmu (balasan kesalahanmu); dan orang-orang vang bcrsalah itu tiada
memperoleh penolong," (6).

Kemudian mereka berdo’a: "Wahai Tuhan kami! Nasib making lelah mo-
maksa kami dan kami menjadi kaum yang tersesai. Wahai Tuhan kami!
Keluarkanlah kami dari sini! Kalau kami kembali pula (mengerjakan dosa)
sudah lentu kami menjadi orang-orang yang bersalah." (7).
Maka Allah Ta’aia berfirman, untuk menjawab do’a mereka: "Makin jauh-
lah ke dalamnya! Dan janganlah kamu berbicara dengan Aku!" (8).
Maka mereka itu tiada berbicara lagi sesudahnya untuk selama-iamanya.
Dan yang demikian itu kesangaian azab.
Malik bin Anas r.a. berkaia: ’Yazid bin Aslam mengatakan leniang firman

(I) Sesuaidengan yang tersebul datam Al-Oor-an. S. Al-Mu'min, aval II.
(2) Sesuaidengan yang icrsebul dal.mi Al-Our-an. S. Al-Mu'min. ay.ii 12.
I.t) -Sesuai dengan yang tersebiil daUim Al-Our-an. S. As-Sajadah. .lyal 12.
(4) Sesuaidengan yang icrsebul dal.im Al-Our-an. S. Ibrahim, ayal 44.
(-^) Sesuaidengan yang lersebul dalam Al-Oiir-an, S. Falhir. ayal .17.
(6) Sesuaidengan yang lersebut dalam Ai-Our-an, S. r-atliir. ayat 37.
(7t Sesuai dengan yang lersebul dalamAl-Our-an. S. Al-Mu'minun, ayal 106
(8) .Sesuai dengan yang lersebul dalamAl-Our-an. S. Al-Mu'minun, ayat 108.

107.
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A l l a h Ta ’ a l a : -

T y y

x ^

(Sawaa-un -’alainaa -a jazi’-naa-am shabar-naa maa lanaa min mahiish).
Artinya: "Sekarang keadaan kita sama saja, kita gelisah atau kita sabar
tiadalah kita mempunyai tempat berlindung." S. Ibrahim, ayat 21.
Yazid bin Aslam berkata: "Mereka itu sabar seratus tahun. Kemudian. me-
reka itu gelisah seratus tahun. Kemudian mereka itu sabar seratus tahun.
Kemudian, mereka itu mengatakan: "Sekarang keadaan kita sama saja, ki¬
ta gelisah atau kita sabar.”
N a b i s . a . w. b e r s a b d a : -

z'! ^ 9y ' a y

(Yu’-taa bil-mauti yaumal-qiyaa-mati ka-annahu kab-syun -amlahu fa yudz-
bahu bainal-jannati wan-naari. wa yuqaalu; yaa -ahlal-jannaii khuluu-dun
bi laa mautin wa yaa -ahlan-naari khuluu-dun bi laa mautin).
Artinya: "Didaiangkan mati pada hari kiamai, seakan-akan seekor kibasy
yang manis. Lalu disembelihkan di antara sorga dan neraka. Dan dikata
kan: "Hai isi sorga! Kekekalan dengan tidak mati. Dan hai isi neraka! Ke-
kekalan dengan tidak mati." (I).
Dari A!-Hasan Al-Bashari. yang mengatakan: "Seorang laki-laki akan ke-
luar dari neraka se sudah serihu tahun, Semoga kiranya adalah aku laki-laki
i t u . ”

Dimimpikan At-Hasan r.a. duduk di suatu sudul rumah dan ia sedang me-
nangis. Lalu ditanyakan kepadanya: "Mengapa engkau menangis?"
la menjawab: "Aku takut bahwa Allah mencampakkan aku dalam neraka
dan IA tidak memperdulikan aku."
Maka inilah bermacam-macam jenis azab neraka jahannam sceara kesclu-
ruhan. Penguraian ke-duka-cila-an, kesedihan. percohaan dan pcngcluhan
itu tiada berkesudahan. Maka persoalan yang lerbesar atas mereka. serta
apa yang ditemui mereka. dari kesangatan azab, ialah pengelulian iuputnya
kenikmatan sorga. Iuputnya bertemu dengan Allah Ta'ala dan Iuputnya ke-
ndla-an Allah Ta'ala. Serta mereka itu tahu. bahwa mereka telah menjual
semua yang demikian itu, dengan harga yang rendah, beberapa dirham
yang dapat dihitung dengan mudah. Karena mereka itu tiada menjual yang
demikian itu. selain dengan nafsu-syahwat yang hina di dunia, behcrapa
hari yang pendek. Dan adalah itu tidak hersih. Akan tetapi, adalah keruh.

(I) Dirawikan Al-Bukhari dari Ibnu Umar dan Muslim dari Abi Sa'id.
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yang nienyempitkan. Maka mereka itu mengaiakan pada dirinya: "Aduhai
sebalnya haliku! Bagaimana kami telah membinasakan diri kami. dengan
mendurhakai Tuhan kami! Dan bagaimana kami tidak memaksakan diri ka¬
mi dengan sabar dalam beberapa hari yang sedikit! Jikalau kami bersabar,
niscaya adalah hari-hari itu telah berlalu dari kami. Dan tinggallah kami
karang dalam iingkungan Tuhan semesia alam, yang menikmati dengan lA
ridla kepada kami dan kami ridia kepadaNya! Maka wahai kesebalan hati
mereka itu! Telah luput kepada mereka, apa yang telah luput dan mereka
telah dicoba dengan apa yang telah dicobakan. Dan tiada tinggal lagi ber-
sama mereka akan sesualu dari kenikmatan dunia dan ketazatannya.
Kemiidian, jikalau mereka tidak menyaksikan kenikmatan sorga, niscaya li-
dak besarlali kesebalan hati mereka. Akan tetapi, sorga ilu didatangkan ke¬
pada mereka. Maka Rasulullah s.a.w, bersabda; "Pada hari kiamat dibawa
manusia dari neraka ke sorga. Sehingga, apabila mereka itu dekat kepada-
nya, menghirup baunya dan melihai kepada istana-istananya dan kepada
yang disediakan oleh Allah kepada penduduknya di dalam sorga itu. nis¬
caya mereka itu discrukan, bahwa: "Palingkanlah mereka itu dari sorga!
Tiada bahagian bagi mereka itu padanya,” Maka mereka itu kembali de¬
ngan kesebalan hati, apa yang telah kembalilah orang-orang yang pertama
dan orang-orang yang penghabisan, dengan seperti yang demikian. Maka
mereka mengucapkan: 'Hai Tuhan kami! Jikalau Engkau masukkan kami
ke neraka, sebeliim Engkau memperlihatkan kepada kami. akan yang telah
Engkau memperlihatkannya, dari pahala balasan Engkau dan yang leiah
Engkau sediakan di dalamnya bagi wali-wali Engkau, niscaya adalah yang
demikian itu lebih ringan atas kami!" Maka Allah Ta'ala berfirman: "Yang
demikian itu Aku kchendaki dengan kamu! Adalah kamu, apabila kamu itu
dalam kcadaan sepi (sendirian), niscaya kamu menampakkan Aku dengan
kebesaran. Dan apabila kamu bertemu dengan manusia, niscaya kamu ber-
temu dengan mereka itu dengan merendahkan diri. Kamu memperlihatkan
kepada manusia, dengan kebalikan dari apa yang kamu berikan kepada-
KU dari hatimu. Kamu berikan kepada manusia dan tidak kamu berikan
kepadaKU. Kamu mengagungkan manusia dan kamu tidak mengagungkan
AKU. Kamu tinggalkan bagi manusia dan kamu tidak linggalkan bagiKU.
Maka pada hari ini, AKU rasakan kamu akan azab yang pedih. serta AKU
haramkan bagi kamu. pahala yang berketciapan." (1).
Ahmad bin Harb berkata; "Bahwa seseorang kita memilih naungan dari
matahari. Kemudian, ia tidak memilih sorga dari neraka."
Isa a.s. berkata; "Berapa banyak dari badan yang sehat, wajah yang cerah
dan lisan yang fasih, besok ia menjadi di aiiiara lapisan neraka."
Nabi Dawud a.s. berkata; "Hai Tuhanku! Tiada kesabaran bagiku di atas

s e -

(!) Dirawikan Alh-Thabrani, Abu iNa'im, Ibnu 'A«akir dan Ibnun-Najjar dan 'Uda bin
Halim -(Syarah Ihya'-Al-lliahaf. juz X. halaman .S2D).
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kepanasan matahariM’J. Maka bagaimanakah kesabaranku atas kepanasan
nerakaMU? Dan tiada kesabaran bagiku atas suaranya rahmatMU. Maka
bagaimanakah atas suaranya azabMU?”
Maka perhatikanlah, hai orang yang patut dikasihaiTi pada huru-hara ini!
Dan ketahuilah, bahwa Allah Ta’ala telah menciptakan neraka dengan huru-
hara-huru-haranya. Dan menciptakan bagi neraka itu isi yang tidak lebih
dan tidak kurang! Bahwa ini adalah persoatan yang telah menjadi keletap-
an dan telah selesai daripadanya. Allah Ta’ala berfirman:-

I''!vv ! <

t^v-5' -^e-j— s. '̂-3̂ -̂y-
(Wa -an-dzirhum yaumal-has-rati -idz qudli-yal-amru wa hum fii ghaf-latin
wa hum laa yu’-minuuna).
Artinya: ”Dan berilah mereka peringatan terhadap hari penyesalan itu.
ketika perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian dan tidak
percaya.” S. Maryam, ayat 39.
Demi umurku! Bahwa isyarat dengan yang demikian itu, adalah kepada
hari kiamat. Bahkan juga kepada azal-azali. Akan tetapi, yang lebih jelas
hari kiamat itu. ialah yang telah terdahulu ketetapannya.
Maka yang heran dari engkau, ialah di mana engkau itu tertawa dan ber-
main-main dan engkau sibuk dengan hal-hal yang hina di dunia. Dan eng¬
kau tidak tahu, bahwa ketetapan (qadla’) itu, dengan apakah yang telah
terdahulu pada hak diri engkau?
Jikalau engkau bertanya; "Kiranya aku rasakan, apakah tempat kedatang-
anku? Kepada apakah tempat tinggalku dan tempat kembaliku? Apakah
yang telah terdahulu ketetapan pada hak diriku?”
Maka bagi engkau itu ada tanda, yang jinaklah had engkau dengan dia.
Dan engkau membenarkan harapan engkau dengan sebabnya. Yaitu: bah¬
wa engkau memandang kepada hal-keadaan engkau dan amal-perbuatan
engkau. Maka setiap orang itu dimudahkan bagi apa, yang ia diciptakan
baginya. Maka jikalau telah dimudahkan bagi engkau jalan kebajikan.
maka bergembiralah, bahwa engkau itu dijauhkan darineraka! Dan jika¬
lau adalah engkau itu tidak bermaksud kepada kebajikan. melainkan eng¬
kau dikelilingi deh penghalang-penghalang. lalu engkau menolak kebajik¬
an itu. Dan engkau tidak bermaksud akan kejahatan. melainkan dipermu-
dahkan bagi engkau akan sebab-sebabnya. Maka ketahuilah, bahwa eng¬
kau tefah ditetapkan yang demikian alas engkau. Bahwa tunjukan ini ke¬
pada akibat, adalah seperti tunjukan hujan atas tumbuh-tumbuhan dan
tunjukan asap atas api. Allah Ta’ala berfirman:-

! X

\

y

1 0 7 8



flnnal-abraa*ra la fii na-’iimin. Wa innal-fujja'ara la fii jahiimin).
Artinya: ’’Se'sungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kesenangan.
Sesungguhnya orang-orang yang jahat berada dalam neraka.” S. Al-Infi-
thar, ayat 13 -14.

Maka datangkanlah diri anda kepada dua ayat ini! Dan anda mengetahui
akan tempat ketetapan anda dari dua negeri itii (dunia dan akhirat).
Allah Yang Mahatahu.

P E M B I C A R A A N

teniang sifal sorga dan Jenis-Jenis nikmalnya.

Ketahuilah kiranya, bahwa negeri itu yang anda keiahui kesusahan dan
kedukaannya, berlawanan dengan negeri yang lain. Lalu anda memperhati-
kan akan kenikmaian dan kegembiraannya. Maka siapa yang jauh dari sa-
lah satu, dari keduanya. niscaya —sudah pasti -ia akan menetap pada
yang lain. Maka taburkanlah ketakutan dari hali anda. dengan lamanya
berfikir tentang huru-hara neraka! Dan taburkanlah harapan dctigan lama¬
nya berfikir pada kenikmatan yang berkekalan, yang dijanjikan bagi isi
sorga! Halaukanlah diri anda dengan cambuk ketakutan dan lunlunkantah
dengan kekang harapan kepada jalan yang lurus! Maka dengan demikian,
anda akan mdmperoleh kerajaan besar dan selamat dari azab yang pedih.
Maka bertafakkurlah tentang isi sorga! Pada mnka mereka cahaya kese¬
nangan. Mereka diberi minum dengan minuman yang dicap (ditutup). Me¬
reka duduk di atas mimbar yakut yang merah. Di dalam tenda dari mutia-
ra yang basah, lagi putih, Padanya bamparan dari permadani yang hijau.
Mereka duduk bersandar di atas dipan (ranjang), yang ditegakkan di atas
pinggir sungai, yang didatangkan dengan khamar dan air madu, yang di-
kelilingi dengan bujang-bujang dan anak remaja. yang dihiaskan dengan
bidadari. dari yang baik-baik dan canlik. Scakan-akan mereka itu yakut
dan mirjan. yang tidak disentuh sebelumnya oleh insan dan jin. Bidadari-
bidadari itu berjalan dalam tingkat-tingkai sorga. Apabila cederalah salah
seorang mereka dalam perjalanannya. niscaya dibawa dari segala samping-
nya oleh tujuhpuluh ribu pemuda-remaja. Di atas dipan itu hermacam-
macam sutera putih, yang mengherankan penglihaian, yang dipakaikan
mahkota yang bertatahkan muiiara dan permata kecil-kecil, berbagai ben-
tuk. mempunyai kelemah-lembiitan, berbau harum, aman dari ketuaan
dan kesusahan, terpelihara dalam rumah, dalam istana dari yakut, yang
dibangun di tengah-tengah taman sorga, ada gadis-gadis yang sopan setia,
dengan mata yang jelita. Kemudian, diedarkan di keliling mereka dan
anak-anak gadis itu gelas dan cerek serta piala dari mata-air yang bening,
putih yang lazat cita-rasanya bagi orang-orang yang minum. Diedarkan di
keliling mereka pelayan-pelayan dan anak-anak muda remaja, laksana in-
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tan yang tersembunyi, sebagai balasan dengan apa-yang telah mereka ker-
jakan, pada tempat yang aman. dalam sorga dan mata air, dalam sorga
dan sungai, pada tempat duduk kebenaran, di sisi Raja Yang Mahakuasa.
Mereka memandang padanya kepada Wajah Raja Yang Mahamulia. Dan
telah cemerlanglah pada wajah mereka kecantikan nikmat, yang tidak di-
kenakan oleh debu dan kehinaan. Bahkan adalah hamba-hamba yang di-
muliakan. Dan dengan berbagai-macam hadiah yang dijanjikan dari Tu-
han mereka- Maka mereka itu kekal pada yang dirindukan oleh diri me¬
reka. Mereka tiada takut padanya dan tiada gundah. Mereka itu merasa
ainan dari keraguan bahaya. Mereka itu bersenang-senang di dalamnya.
Mereka makan dari makanan-makanannya. Mereka minum dari sungai-
sungainya. susu. khamar dan air madu, pada sungai, yang tanahnya dari
perak dan tambaknya permata-permata kecil. Di alas lantai tanahnya kes-
turi yang sangat harum. Tambuh-tumbuhannya pohon kumkuma. Mereka
dihujani dari awan. yang padanya dari air mawar putih, di atas bukit ka-
pur-barus. Mereka diberikan gelas-gelas dan manakah gelas-gelas itu? De¬
ngan gelas dari perak. yang dihiasi dengan permaia, yakut dan permata-
permata kecil. Gelas, yang di dalamnya minuman yang ditutup, yang di-
campurkan dengan air dari mata-air salsabil (1). Gelas, yang cemeriang
nurnya dari kebersihan zatnya, yang tampaklah minuman itu dari betakang-
nya. dengan kehalusan dan kemerahannya, yang tidak diciptakan oleh
anak Adam. Lalu mereka itu telfedor pada membaguskan ciptaannya dan
mencantikkan perbuaiannya. Dalam tapak-tangan pelayan, yang diserupa-
kan cahaya mukanya dengan matahari pada waktu terbitnya. Akan tetapi,
dari manakah bagi matahari itu kemanisan seperti kemanisan bentuknya.
kebagusah pelipisnya dan kecantikan biji matanya?
Maka alangkah mengherankan ba'gi orang yang beriman dengan negeri.
yang ini sifatnva! Dan ia yakin. bahwa tiadalah mati penduduknya. Tidak
bertempat bala-bencana dengan orang yang bertempat di halamannya.
Dan tiada dipandang oleh hal-hal yang baru dengan mata perobahan ke¬
pada penduduknya- Bagaimana ia berjinak hati dengan negeri. yang telah
diizinkan oleh Allah pada kerobohannya. Dan ia merasa tenieram dengan
hidiip dengan tiadanya. Demi Allah, jikalau tidak adalah padanya, selain
selamatnva badan, serta' aman dari kematian, kelaparan, kehausan dan
Iain-lain jenis kejadian, niscaya adalah pantas, bahwa ia meninggalkan du-
nia dengan sebabnya. Dan bahwa ia tidak mengutamakan atasnya, akan
apa itu beiputus-putiisan dan kesempiian hidup daripada daruratnya- Ba¬
gaimana. dan penduduknya itu raja-raja yang aman. Dan mereka berse¬
nang-senang dalam herbagai macam kegembiraan. Bagi mereka padanya
iltt (ictiap apa yang diingininya. Dan mereka pada se tiap hari itu datang
di halaman ’Arasy. Mereka itu memandang kepada Wajah Allah Yang

(1) Saisabil, sebagaimana tersebut pada ayal 18 S.Ad-Dahr yaily: nama mata-air dalam
sorga (Hent.).

1080



Mahamulia. Mereka memperoleh dengan pandangan dan Allah, apa yang
tiada diperoleh mereka bersamanya kepada kenikmatan sorga yang lain.
Dan mereka itu tiada menolehnya. Dan mereka itu bulak-balik berkekal-
an di antara bermacam jenis nikmat-nikmat ini. Dan mereka itu merasa
aman daripada hilangnya!
Abu Hurai rah berkata: "Rasulu l lah s.a.w. bersabda: ’ ’Diserukan oleh

orang yang menyerukan: ”Hai penduduk sorga! Sesungguhnya bagi kamu
itu memperoleh kesehatan. Maka kamu tiada akan sakit untuk selama-la-
manya. Bahwa bagi kamu itu hidup, maka kamu tiada akan mati untuk se-
lama-lamanya. Bahwa bagi kamu itu muda, maka kamu tiada akan tua un¬
tuk selama-lamanya. Bahwa bagi kamu itu bersenang-senang. Maka kamu
tiada akan susah untuk selama-lamanya. Maka yang demikian itu firman
A l l a h ' A z z a w a J a l t a : -

'o' 'j>
(Wa nuuduu an tilkumul-jannatu uurits-tumuu-haa bi-maa kuntum ta’-ma-
luuna).
Artinya: ”Dan diserukan kepada mereka, bahwa itulah sorga, dipusakakan
kepada kamu, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.” S. Al-A’-raf,
ayat 43.
Manakala anda bermaksud untuk mengeiahui sifat sorga, maka bacalah AI-
Qur-an. Tiadalah di balik penjelasan Allah Ta’ala itu penjelasan lagi. Baca¬
l a h d a r i fi r m a n N Y A Ta ’ a l a : -

y

‘i.A t o - - t l A A j .
> >

(Wa li man khaafa maqaama rabbihii janna-taani).
Artinya: "Dan siapa yang takut terhadap waktu berdiri di hadapan Tuhan-
nya, dia memperoleh dua taman (sorga).” S. Ar-Rahman, ayat 46.
Sampai kepada penghabisan S. Ar-Rahman. Dan bacalah S. Al-Waqi-’ah
dan surat-surat yang lain!
Jikalau engkau bermaksud untuk mengeiahui penguraian sifat-sifat sorga
itu dari hadits-hadits, maka perhatikanlah sekarang penguraiannya. sesudah
engkau melihat kepada jumlahnya! Dan pcrhatikanlah_pertama-tama: bi-
langan sorga! Rasulullah s.a.w. bersabda tentang firman Allah Ta’ala:

(Wa li man khaafa maqaama rabbihii janna-taani).
Artinya: ”Dan siapa yang takut terhadap waktu berdiri di hadapan Tuhan-
nya, dia memperoleh dua taman (sorga)." S. Ar-Rahman, ayat 46.
Maka Nabi s.a.w. bersabda: ”Dua taman (sorga) itu dari perak, bcjananya
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dan apa yang padanya. Dua laman (sorga) iiu dari emas, bejananya dan
apa yang padanya. Dan apa yang di antara kaum iiu dan di antara yang di-
pandang mercka kepada Tuhannya. selain selendang kebesaran di atas
WAJAHNYA pada sorga Adan.” (1).
Kcmudian. perhatikanlah kepada pintu-pintu sorga. Bahwa pintu sorga itu
banyak, menurut kiraan pokok-pokoknya tha'al. Sebagaimana pintu neraka
menurut kiraan pokok-pokoknya maksiat. Abu Hurairah berkata: "Rasul-
ullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa memberikan belanja dua isterinya dari
hartanya pada jalan Allah, niscaya ia dipanggil dari pintu-pintu sorga se-
muanya. Dan bagi sorga itu delapan pintu. Maka siapa yang termasuk dari'
orang yang mcnegakkan shalat, niscaya ia dipanggil dari pintu shalat. Siapa
vang termasuk dari orang yang mengerjakan puasa, niscaya ia dipanggil
dari pintu puasa. Siapa yang termasuk dari orang yang bersedekah, niscaya
ia dipanggil dari pintu sedekah. Dan siapa yang termasuk dari orang yang
berjihad, niscaya ia dipanggil dari pintu jihad."
Lalu Abubakar r.a. bcrtanya; "Demi Allah! Tiada atas seorang pun yang
termasuk darurat. dari pintu inana di dipanggil. Adakah seseorang itu di¬
panggil dari pintu-pintu itu semuanya?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Ada! Dan aku mengharap. bahwa adalah engkau
dari mereka iui." (2).
Dari 'Ashim bin DIamrah, dari Ali r.a.. bahwa ia menyebulkan neraka.
Maka ia membesarkan persoalan neraka itu deiigan sebutan. yang lidak
a k u h a f a l . K e i m i d i a n i a m e m b a c a : -

■s/Y'-

(Wa siiqBl-lad/ciinal-tatiau rabbalium ilal-jannali zumaraa).
Artinya; "Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhannya, dibawa kc
sorga berombong-rombongan." S. Az-Zumar, ayat 73.
Schiiigga apabila mercka itu sampai kepada salah satu dari pintu-pintunya,
niscaya mereka memperoleh padanya sebatang kayu, yang keluar dari ba-
wah batangnya dua mata-air yang mengalir. Lalu mereka tnenuju kepada
salah satu daripada keduanya. sebagaimana mereka diperintahkan. Lalu
mereka meminum daripadanya. Maka menghilangkan apa yang dalam pe-
rut mereka, dari kesakitan atau kc-putus-asa-an. Kemudian, mereka me-
nuju kepada mata-air yang satu lagi. Maka mercka bersuci daripadanya.
Lalu mengalirlah kepada mereka kecantikan nikmai. Maka liadalah ber-
obah rambut mereka sesudah itu untuk selama-lamanya. Dan tiada kusut

kepala mereka. Seolah-olah telah diminyaki dengan minyak yang harum.

(I) Disepakaii (mutlafaq-'alaih) Al-Bukliari dan-Muslim dari Abi Musa.
(2) Hadils ini niuttaliK|-'alaih juga, dirawikan Al-Bukhari dan Muslim.
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Kemudian. sampailah mereka ke sorga. Lalu penjaga-penjaga sorga itu
mengucapkan kepada mereka; "Salam sejahtera kepada kamu. selalu da-
lam kebaikan. Maka masuklah ke dalamnya dengan berkekalan!"
Kemudian, mereka itu ditemui oleh muda-remaja, yang mengelilingi
ka. Scbagaimana muda-remaja penduduk dunia mengelilingi orang yang di-
kasihinya, yang datang kepada mereka dari tempat yang jauh, di mana me-
rcka itu mengucapkan kepadanya: ’’Bergembiralah! Allah telah menyedia-
kan bagi anda dari kemuliaan akan demikian.”
AH r.a. meneruskan riwayatnya; "Maka berjalanlah seorang bujang dari
muda-remaja itu kepada sebahagian dari isterinya, dari bidadari. Maka ia
mengatakan; 'Telah datang si Anu, dengan namanya yang dipanggil dahulu
d i d u n i a . ”

Bidadari itu laiu berlanya: "Anda telah meiihatnya?"
Bujang remaja itu menjawab: "Aku sudah meiihatnya. Dan dia itu di bela-
kangku.”
Maka bidadari itu masih kurang kegembiraannya. Schingga, datanglah
orang itu ke depan pintunya.
Tatkala telah sampai ke tempatnya. orang itu memandang sendi bangunan-
nya. Rupanya sendi itu mutiara besar. Di atasnya mahligai merah, hijau
dan kuning, dari scliap wama. Kemudian, ia mengangkatkan kepalanya,
lalu ia memandang kepada lotengnya. Rupanya adatah seperti kilat. Jikalau
tidaklah Allah Ta’ala mentakdirkan, niscaya ia akan mengaiami dengan
hilang penglihatannya. Kemudian, ia menundukkan kepalanya, tiba-tiba
terlihat isteri-isterinya, piala-piala yang diletakkan, bantal-bantal yang ter-
susun dan permadani yang terbentang, Kemudian, ia duduk bersandar, se-
raya berdo’a: "Segala pujian bagi Allah yang menunjukkan kami kepada
ini. Dan tiadalah kami mcmpcroleh petunjuk, jikalau kami tidak ditunjuki
o l e h A l l a h . ”

Kemudian menyerulah seorang penyeru; ”Kamu akan hidup, maka tiadalah
kamu akan mati uniuk selama-lamanya. Kamu akan menetap, maka tiada-
iah kamu akan berpindah untuk selama-lamanya. Dan kamu akan sehat,
maka tiadalah kamu akan sakit untuk selama-lamanya."
Rasulullah s.a.w. bersabda: "Aku akan datang pada hari kiamat ke pintu
sorga. Lalu aku minta dibukakan. Maka bertanya penjaganya; "Siapa eng-
kau?” Laiu aku menjawab; "Muhammad!” Maka pcnjaga itu mengatakan;
"Dengan sebab engkau aku diperintahkan, bahwa tiada aku bukakan bagi
seorang pun. sebelum engkau." (1).
Kemudian, perhatikanlah sekarang tentang kamar-kamar sorga dan per-
bedaan darajat ketinggian padanya! Bahwa akhiral itu lebih besar darajat
dan lebih besar kelebihan. Scbagaimana di antara manusia tentang iha'ai
zahiriyah dan akhlak batiniyah yang terpuji itu berlebih kurang secara
hiriyah, maka seperti demikian juga tentang apa dibalaskan kepada mereka
(1) Dirawikan Muslim dari Anas.

m e r e -

z a -
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itu berlebih-kurang zahiriyahnya. Jikalau anda mencari darajat yang ter-
tinggi, maka bersungguh-sungguhlah bahwa tidak didahului anda oleh sese-
urang dengan tha’at kepada Allah Ta’ala. Anda telah disuruh oleh Allah,
dengan dahulu-mendahulukan dan berlomba-lombaan padanya. Allah Ta'ala
b e r fi r m a n : -

✓

(Saabi-quu -ilaa magh-firatin min rabbi-kum).
Artinya: "Dahulu-mendahulukanlah memohonkan keampunan dari Tuhan-
mu."S. Al-Hadid, ayat21.
A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

\'K,'. ■

(Wa fii dzaalika fal-yatanaa-fasil-mutanaa-fisuuna).
Artinya: "Dan pada yang demikian itu, maka hendaklah berlomba-lomba
orang yang mau berlomba-iomba.” S. Al-Muthaffifin, ayat 26.
Yang mengherankan ialah, jikalau tampil atasengkau teman-teman engkau
atau tetangga engkau, dengan kelcbihan sc dirham atau dengan ketinggian
riimah. niscaya beratlah yang demikian itu atas engkau. Sempitlah dengan
yang demikian itu dada engkau. Keruhlah dengan sebab kedengkian itu ke-
hidupan engkau.
Baguskanlah hal-ihwal engkau. bahwa engkau akan meneiap dalam sorga.
Dan engkau tidak selamal padanya dari goiongan-goiongan yang mendahu-
iui engkau, dengan sifat-sifat yang halus, yang tidak diseimbangkan oleh
dunia dengan segala isinya. Abu Sa'id AI-Khudri berkala: "Rasuluilah
s.a.w. bersabda: "Bahwa penduduk sorga itu lihat-melihat dengan orang-
orang yang mempunyai kamar di atas mereka, sebagaimanakamu lihat-me¬
lihat akan bintang yang masih ada di ufuk langit, dari Timur dan Barat,
karena bericbih-berkurang yang di antara mereka itu."
Para shahabat lain berkata: "Wahai Rasuluilah! Itu adalah tempat nabi-
nabi, yang tiada sampai kepadanya, selain mereka itu."
Nabi s.a.w, menjawab: "Tidak! Demi Tuhan yang diriku di TanganNYA!
Mereka itu laki-laki yang beriman dengan Allah dan membenarkan rasui-
rasul." (1).

Nabi s.a.w. bersabda pula: "Bahwa orang yang mempunyai darajat tinggi
itu akan dilihat mereka oleh orang-orang di bawahnya. sebagaimana eng¬
kau melihat bintang yang terbit pada salah satu ufuk (kaki) langit. Bahwa
Abubakar dan Umar adalah sebahagian dari mereka dan keduanya dicurah-
kan nikmat dengan kelebihan tingkat." (2).

(I) Disepakati (mutiafaq-'alaih) Al-Bukhah dan Muslim.
l3) Dirawikan At-TIrmidzi dan Ibnu Majah dari Abl Sa'id.
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Jabir berkata: ’’Rasulullah s.a.w. bertanya kcpada kami; ’’Apakah tidak
aku terangkan kepada kamu akan kamar-kamar sorga?”
Jabir berkata: ”Aku lalu menjawab: ’’Belum, wahai Rasulullah! Kiranya
Allah mencurahkan rahmat kepada engkau, demi engkau, bapak kami dan
i b u k a m i ! ”

Nabi s.a.w. menjawab: "Bahwa dalam sorga itu kamar-kamar dari segala
jenis inian-permata seluruhnya. Terlihat luarnya dari dalainnya dan dalam-
nya dari luarnya. Dan padanya dari kenikmatan. kesenangan dan kege
biraan. yang belum pernah mata melihat, teiinga mendengar dan belum
pernah terguris pada hati manusia.”
Jabir berkata; Aku lalu bertanya; "Wahai Rasulullah! Untuk siapa kamar-
k a m a r i t u ? "

Nabi s.a.w. menjawab; "Unluk orang yang mengembangkan salam
berikan makanan, selalu mengerjakan puasa dan mengerjakan shalat
lam. sedang manusia lain itu tidur."
Jabir meneruskan riwayatnya; "Kami lalu bertanya: "Wahai Rasulullah!
Siapakah yang sanggup demikian?"
Nabi s;'a.w. menjawab; "Ummaiku sanggup demikian. Dan akan aku te¬
rangkan kepada kamu dari yang demikian, bahwa .siapa yang bcrtemu de-
ngan saudaranya, lalu memberi salam kepadanya atau menjawab salam.
maka dia itu lelah mengembangkan salam. Barangsiapa memberikan
kanan kepada isterinya dan keluarganya dari makanan. sehingga menge-
nyangkan mereka, maka ia telah memberikan makanan. Barang siapa me¬
ngerjakan puasa butan Ramadlan dan dari se liap bulan tiga hari, maka ia
telah selalu mengerjakan puasa. Dan barangsiapa mengerjakan shalat Isya

!yang akhir dan mengerjakan shalat pagi (Shubuh) dengan berjama'ah.
ka ia telah mengerjakan shalat di malam hari dun manusia lain itu tidur."
Yakni: orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. (1).
Dilanyakan Rasulullah s.a.w. teniang firman Allah Ta'ala:-

. ^ . / - A ^

m -

. m e m -

m a -

m a -

m a -

>— /

NY v.-Y '-diT"

(Wa masaa-kina ihay-yibatan fii janna-ti -‘adnin).
Artinya: "Dan tempat-tempal tinggal yang indah di sorga Aden." S. Ash-
Shaff. ayat 12.
Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Istana-istana dari miiiiara. Pada se tiap istana
itu lujuhpuluh kampung dari yakut merah. Pada se tiap kampung itu tujuli-
puluh rumah dari zamrud hijau. Pada se tiap rumah itu tempat tidur. Di
alas se liap tempat tidur itu tujuhpuluh tikar dari se tiap warna. Di atas se
tiap tikar itu isteri dari bidadari. Pada se tiap rumah itu tujuhpuluh hidang-
an. Di alas se tiap hidangan itu tujuhpuluh warna dari makanan. Pada se

( 1 ) D i r a w i k a n A b u N a ’ i m d a r i J a b i r .
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tiap rumah itu tujuhpuluh pelayan wanita. Dan diberikan kepada orang
mu’min pada se tiap pagi” -yakni: dari kekuatan” akan apa yang ia da-
tangi kepada yang demikian itu semua.” (1).

S I F A T

dinding sorga, lantai-lanlainya, kayu-kayuarmya dan sungai-sungainya

Perhatikanlah tentang bentuk sorgal Dan bertafakkurlah tentang kegemar-
penduduk-penduduknyadan tentang penyesalan orang yang tiada mem-

perolehnya. karena dipadainya dengan dunia, sebagai ganti daripadanya.
Abu Hurairah berkata; ’’Rasulultah s.a.w. bersabda: ’’Bahwa dinding sorga
itu batu bata dari perak dan batu bata dari emas. Tanahnya pohon kum-
kuma (za’faran) dan buminya kesturi.” (2).
Ditanyakan Rasuluilah s.a.w. tentang tanah sorga, maka beliau menjawab;
‘Tanah licin putih, kesturi murni." (3).
Abu Hurairah berkata: "Rasulultah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa menyu-
kai bahwa ia diberi minum khamar oleh Allah ’Azza wa Jalla di akhirat.
maka hendaklah dilinggalkannya di dunia. Dan barangsiapa menyukai bah-

ia diberi pakaian sutera oleh Allah di akhirat. maka hendaklah'diting-
galkannya di dunia. (4). Sungai-sungai sorga itu memancar dari bawah
hukit atau bawah bukit-bukii kesturi. (5). Dan jikalau adalah pakaian isi
sorga yang paling rendah itu dibandingkan dengan pakaian penduduk dunia
sekaliannya, niscaya adalah pakaian yang diberikan oleh Allah ’Azza wa
Jalla di akhirat itu kbih utama dari pakaian dunia semuanya.” (6).
Abu Hurairah berkata: "Rasulultah s.a.w. bersabda: "Bahwa dalam sorga

itu ada se batang kayu, di mana orang yang berkenderaan dapat berjalan
pada naungannya seratus tahun, yang tiada dapat dihabiskannya. Bacalah
k a l a u k a m u k e h e n d a k i : -

a n

w a

T! ^

(Wa dhil-lin mamduudin).
Artinya: "Dan naungan yang terbentang luas.” S. Al-Waqi’ah, ayat 30.
Abu Amamah berkata; "Adalah para shahabat Rasuluilah s.a.w. mengata-
kan: "Bahwa Allah ’Azza wa Jalla memanfa’atkan kita dengan orang-orang

(]) Dirawikan Abu$y-Syaikh Ibnu Hibban dari Al-Hasan.
(2) Dirawikan Al-Bazzar dari Abi Sa'id, dengan isnad sbahih.
(3) Dirawikan Muslim dari Abi Sa’id.
(4) Dirawikan Ath-Thabrani dengan isnad baik.
(5) Hadits tentang sungai sorga itu, dirawikan Al-'Uqaili dari Abu Hurairah.
(6) Mengenai pakaian itu, dirawikan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah.
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Arab desa dan persoalan*persoalan mereka. Lain datanglah seorang Arab
desa, seraya berkata: "Wahat Rasululiah! Allah letah menyebulkan dalam
Al-Our-an, batang kayu yang menyakitkan. Dan aku tidak mengeiahui,
bahwa dalam sorga ilu ada pohon kayu yang menyakitkan orang yang diam
di dalamnya."
Lalu Rasululiah s.a.w. bertanya; ’’Apakah pohon itu?”
Arab desa itu menjawab: ’’Pohon Sidr. Bahwa pohon itu berduri."
L a l u N a b i s . a . w. b e r s a b d a : ’ ’ A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

(Fii sidrin makh-dluu-din).
Artinya: "Pada pohon sidr (teratai), yang lerbuang durinya.” S. Al-Waqi’ah.
ayat 28.
Dibuang oleh Allah durinya. Lalu lA menjadikan pada lempat se tiap duri
itu buah. Kemudian, buah itu memecah daripadanya tujiihpuluh dua warms
dari makanan, Tiada daripadanya sualu warna pun yang menyerupai dc-
ngan wama yang lain." (1).
Jarir bin Abdullah berkata: ’’Kami bertempat di Shaffah. Tiba-tiba ada se¬
orang laki-laki tidur di bawah pohon kayu. yang telah hampir matahari
sampai kepadanya. Lalu aku berkata kepada orang itu: "Berjalanlah dc-
ngan permadani ini, lalu bcrnaunglah!"
Maka orang itu berjalan, lalu menaungkan dirinya dengan permadani tadi.
Ketika ia bangun dari tidurnya rupanya dia itu Salman. Lalu aku datang
kepadanya, memberi salam kepadanya.”
Maka Sa lman be rka ta : ”Ha i Ja r i r ! Me rendahkan d i r i l ah ka rena A l l ah ! Bah¬

wa barangsiapa merendahkan diri karena Allah di dunia, niscaya ia diang-
katkan oleh Allah pada hari kiamat. Adakah engkau tahu, apakah naungan
itu pada hart kiamat?”
Aku menjawab: "Aku tidak tahu.”
Salman menjawab: ’’Dinaungi oleh manusia, sebahagian mereka akan se-
bahagian yang lain.”
Kemudian, ia mengambil dahan kecil, yang hampir aku tidak dapat mcli-
hatnya, dari kekedlannya, seraya berkata: ”Hai Jarir! Jikalau engkau men-
cari seperti ini dalam sorga, niscaya tidak engkau akan mendapatinya."
Lalu aku bertanya: ”Hai Bapak Abdullah! Maka di manakah batang kurma
dan pohon yang lain?”
Salman menjawab: "Pokoknya mutiara dan emas. Dan yang tertinggi dari-
padanya, ialah: buah."

(I) Dirawikan lbnul-Mubarak dari Salim bin 'Amir, hadits muml.
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S I F A T

pakaian penduduk sorga, tikar, lempat lidur, ranjang dan lenda mereka

A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

^ o —

-J V

(Yuhallau-na fii-haa min-asaa-wira min dza-habin wa lu'-lu-an wa libaa-
suhum fii-haa hariirun).
Artinya: ’’Mereka diberi perhiasan dalam sorga dari gelang emas dan mu-
liara dan memakai pakaian sutera.” S. Al-Hajj, ayat 23.
Ayat-ayat mengenai yang demikian itu banyak. Dan penguraiannya itu da¬
lam hadils-hadits. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w.
bersabda: "Siapa yang masuk sorga, niscaya ia bersenang-senang, tiada ber-
duka-cita, tiada buruk pakaiannya dan tiada hilang kcmudaannya. Dalain
sorga itu apa yang tiada pernah dilihat oieh mata. Tiada pernah didengar
oleh telinga. Dan tiada pernah terguris di hati manusia.” (1).
Seorang laki-laki bertanya: ’’Wahai Rasulullah! Terangkanlah kepada kami
tentang pakaian penduduk sorga! Adakah kain buruk yang lelah buruk aiau
tenunan yang telah icrtenun?”
Rasulullah s.a.w. lalu diam. Dan sebahagian orang-orang itu tertawa. Maka
Ra.sulullah s.a.w. lalu bertanya: ’’Dari apakah kamu tertawa? Dari orang
bodoh yang bertanya kepada orang yang tahu?”
Kemudian, Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Akan tetapi, pecah daripadanya
buahan .sorga dua kali.” (2).
Abu Hurairah berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: ’Rombongan pertama
yang masuk sorga, adalah rupa mereka itu seperti rupa bulan pada malam
purnama. Mereka itu tiada meludah padanya. tiada beringus dan tiada be-
rak. Bejana mereka itu dan sisirnya dari emas dan perak. Peluh mereka itu
bau kesturi. Bagi masing-masing dari mereka itu dua orang isteri. Ia me-
lihat otak tulang betisnya dari belakang daging dari kecantikan. Tiada pcr-
se l is ihan d i an tara mereka dan t iada bermarah-marahan. Hat i mereka i tu d i

alas satu hati. Mereka itu mengucapkan tasbih kepada Allah pagi dan
sore." Dan pada sualu riwayat: "Pada se tiap isteri itu tujuhpukih pakai¬
an.’’ (3).
Nabi s.a.w. bersabda mengenai firman Allah Ta’ala:-

V r

(!!) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan An-Nasa-i dari Abdullah bin 'Amr.
(.1) Muiiaf.ig-'alaih (disepakaii) dl antara Al-Bukharl dan Muslim.
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(Yuhallau-na fii-haa min -asaa-wira min dzahabin).
Artinya: "Mereka diberi perhiasan dalam sorga dari gelang emas." S. Al-
Hajj, ayat 23.
Maka Nabi s.a.w. bersabda: "Bahwa atas mereka itu mahkoia-mahkoia.

Bahwa sekurang-kurang mutiara padanya, iaiah dapat menerangkan di an-
tara Timur dan Barat.” (I).
Nabi s.a.w. bersabda: ’Tenda itu permala yang berlobang. Panjangnya di
iangit enampuluh mil. Pada se tiap sudut daripadanya bagi orang mu'min
itu keluarga, yang tiada dilihat oleh orang yang lain.” -diriwayatkan Al-
Bukhari dalam kitab Ash-Shahih.” (2).
Ibnu Abbas berkata: "Tenda itu permata yang berlobang. Dari mil ke mil
itu mempunyai empat ribu potong emas.”
Abu Sa’id Al-Khudri berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda mcngenai fir¬
m a n A l l a h Ta ' a l a : -

- V - -

(Wa furusyin marfuu-’atin).
Artinya: "Dan tikar-tikar yang ditinggikan." S. Al-Waqi’ah, ayat 34.
Maka Nabi s.a.w. bersabda: "Di antara dua tikar itu seperti di antara Iangit
dan bumi.” (3).

S 1 F A T

makartan penduduk sorga.

Penjelasan makanan penduduk sorga itu tersebut dalam AI-Qur-an: dari
buah-buahan, burung-burung yang gemuk, al-manna (rasanya seperti air
madu), as-salwa (sebangsa burung puyuh), air madu, susu dan berbagai
macan yang banyak, yang tiada terhinggakan. Allah Ta’ala berfirman:-

XO V, -

(Kulla-maa ruziquu minhaa min tsama-ratin rizqan qaaluu haa-dzal-ladzii

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Sa’id.
(2) Hadits ini mutlafaq-’alaih dari Abu Musa Al- Asy-^i.
(3) Dirawikan Al-Tirrnidzi dan katanya; hadits gharib.
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ruziq-naa min qablu wa-utuu bihii mutasyaa-bihan).
Arlinya: "Setiap mereka beroleh pemberian di dalam sorga dari se macam
buah-buahan. mereka mengatakan; ini pemberian yang kita terima dahulu
dan kepada mereka diberikan pemberian yang serupa.” S. Al-Baqarah.
ayat 25.
Disebutkan oleh Allah Ta'ala minuman penduduk sorga pada banyak tern-

pat. Tsau-ban bekas sahaya Rasulullah s.a.w. perkala: "Adalah aku berdiri
di sisi Rasulullah s.a.w. maka datanglah salah seorang pendeia Yahudi.
Maka disebutkannya beberapa pertanyaan, sehingga ia berlanya: "Maka
siapakah orang pertama yang diperbolehkan?” —Yakni: atas Titian.
Nabi s.a.w. lain menjawab: "Orang-orang muhajirin yang qari' (ahli mem-
baca Al-Qur-an).
Yahudi itu bertanya lagi: "Apakah hadiah mereka ketika mereka masuk
sorga?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Buih hati ikan paus."
Yahudi itu bertanya pula: "Apakah makanan mereka sesudah itu?”
Nabi s.a.w. menjawab: "Disembelihkan bagi mep'ka itu lembu jantan
sorga, yang makan di tepi-tepi sorga."
Yahudi itu bertanya kembali: "Apakah minuman mereka sesudah mema-
kan lembu jantan itu?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Dari mata-air dalam sorga, yang dinamakan: Sal-
s a b i l . "

Pendeta Yahudi itu berkata: "Benar engkau!" (1).
Zaib bin Arqam berkata: "Seorang laki-laki Yahudi datang kepada Rasul¬
ullah s.a.w.. seraya bertanya: "Hai Ayah Al-Oasim! Adakah tidak engkau
mondakwakan bahwa penduduk sorga itu makan dan minum di dalam
sorga?"
Dan Yahudi itu mengatakan kepada teman-temannya: "Jikalau ia mengaku
bagiku dengan yang demikian, niscaya akan aku kalahkan dia dengan alas-
a n .

L.alu Rasulullah s.a.w. menjawab: "Benar! Demi Tuhan, yang diriku di
TanganNYA! Bahwa seseorang mereka diberikan kekuatan seratus laki-
laki pada makan, minum dan berseiubuh."
Maka orang Yahudi itu menjawab: "Bahwa orang yang makan dan minum
itu ada baginya hajat-keperluan."
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Hajat-keperluan mereka iaiah keringat
yang mclimpah dari kulit mereka .seperti kesturi. Jadi, maka perut itu lelah
kurus." (2).

(I) Dirawikan Muslim dengan ada lambahan pada perniulaan d.iti penghabisan hadiis ler-
s e b u l .

(2) Diniwik.in An-Nasa-i dengan isnad shahib.

1 0 9 0



Ibnu Mas’ud berkata: "Rasulullah s.a.w. bcrsabda: ’’Sesungguhnya engka
memandang kepada burung dalam sorga. Lalu engkau mengingininya.
Maka burung itu jatuh tersungkur di hadapan engkau dengan keadaan su-
dah terbakar masak.” (1).
Hudzaifah berkala; "Rasuluilah s.a.w, bersabda: "Bahwa dalam sorga iiu
ada burung, seperti unta besar.”
Abubakar r.a. bertanya; "Bahwa burung iiu sungguh menikmatkan, wahai
R a s u l u i l a h ? ”

Nabi s.a.w. menjawab: ’’Dinikmati akan burung itu oleh orang yang me-
makannya. Dan engkau termasuk orang yang memakannya, wahai Abuba¬
kar!" (2).
Abdullah bin ‘Amr berkata lenlang firman Allah Ta’ala:-

u

(Yuthaa-fu-'alaihim bi-shi-haafin).
Artinya: "Diedarkan kepada mereka piring-piring." S. Az-Zukh-ruf, ayal
7 1 .

Maka Abdullah bin ’Amr itu mengaiakan: "Diedarkan kepada mereka
tujuhpuluh piring dari emas. Se tiap piring, padanya itu warna, yang tidak
ada pada piring yang lain seperti itu.”
Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata icniang firman Allah Ta'ala:-

, \ :

(Wa mizaajuhuu min tasniimin).
Artinya: "Dan campurannya dari mata-air lasniini." S. Al-Muthafifiin. ayai
27. (3).
Maka Abdullah bin Mas'ud mcngatakan; "Dicampurkan bagi orang-iirang
golongan kanan dan akan diminum oleh orang-orang al-inuqarrabin semata-
m a l a . "

Abud-Darda r.a. mengaiakan lentang I'irnian Allah Ta'ala:-

(Khitaa-muhu miskun).

Artinya: "Kesudahannya iaiah kasturi.”S. Al-MuihatTifiin, ayai 26.
Maka Abud-Darda' r.a. mcngatakan; ''luilah minunian putih seperti perak,
yang disudahkan mereka pada akhir mimimannya. Jikalau seorang laki-laki
dari pcnduduk dunia memasukkan tangannya dalam minuman itu. keniu-

(1) Dirawikan Al-Bazzar dengan isnad din-'if.
(2) Dirawikan Ahmad dari Anas, dengan isnad shahih.
(3) Tasniim: nama sualu mala-air dalam sorga.
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dian mengeluarkannya, niscaya tidak linggallah yang mempunyai bau’
bauan, melainkan ia memperoleh keharuman baunya."

S I F A T

bidadari dan muda-remaja

Telah berulang-ulang dalam Al-Qur-an penyifatan mereka. Dan telah da-
tang hadits-hadits dengan tebih banyak uraian temang yang demikian. Di-
riwayatkan Anas r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Waktu pagi
pada jalan Allah atau waktu sore itu lebih baik dari dunia dan isinya, Se-
sungguhnya tali panah seseorang kamu atau tempat tapak kakinya dari sor-
ga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jikalau seorang wanita dari wanita-
wanita penduduk sorga itu melihat ke bumi, niscaya bercahayalah dan pe-
nuhlah di antara bumi dan sorga itu bau-bauan. Dan kainnya di atas kc-
palanya itu lebih baik dari dunia dengan isinya.” Yakni: kain penulup ke-
pala (1).
Abu Sa’id Al-Khudri berkata: ’’Rasulullah s.a.w. bersabda mengenai fir¬
m a n A l l a h Ta ’ a l a : -

r- ^ \ ' ' M * .

(Ka-annahunnal-yaaquutu wal-mar-jaanu).
Artinya: ’’Mereka bagai permata delima dan mutiara.” S. Ar-Rahman, ayat

Maka Nabi s.a.w. bersabda: ’’Dipandang kepada wajahnya dalam tabirnya.
lebih bersih dari cermin. Mutiara yang paling kurang padanya itu menyi-
narkan di antara Timur dan Barat. Bahwa di atasnya itu tujuhpuluh lapis
pakaian, yang ditembuskan oleh penglihatannya. Sehingga ia melihat benak
tulang betisnya dari belakang yang demikian.” (2).
Anas berkata: ’’Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Tatkala aku di-isra’-kan (di-
jalankan pada malam hari), maka aku masuk sorga, pada suatu tempat,
yang dinamakan: al-baidakk. Di atasnya tenda dari mutiara, batu zabarjad
hijau dan yakut merah. Mereka itu mengucapkan: ’’Salam sejahtera kepada
engkau, wahai Rasul Allah!” Lalu aku bertanya; ”Hai Jibrii! Apakah scru-
an itu?” Jibrii menjawab: ’’Mereka itu bidadari-bidadari yang terpeliiiara
baik dalam rumah. Mereka itu meminta izin pada Tuhannya. untuk mem-
beri salam kepada engkau. Maka ALLAH mengizinkan kepada mereka.
Maka mulailah mereka itu mengalakan; ’’Kami senang. Maka kami tiada
marah untuk selama-lamanya. Kami terus di sini. Maka kami tidak pergi

5 8 .

(1) Dirawikan Al-Bukhan dari Anas.
(2) Dirawikan Abu Yu’la dari Abi Sa'id dengan isnad baik.
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untuk selama-lamanya.”
Rasulullah s.a.w. lalu membaca firman Allah Ta’ala;-

(Huurun maq-shuuraa-tun fil-khi-yaami).
Artinya: ’’Yang suci-bersih, terpelihara baik di dalam rumah.” S. Ar-Rah-
man, ayat 72. (1).
Mujahid berkata tentang firman Allah Ta'ala:-

' ‘ O

(Wa -az-waajun rnuthah-haraJun).
Artinya: ”Dan isteri-isteri (pasangan) yang suci." S. Ali ’Imran, ayat 15.
Maka Mujahid mengatakan: ”Suci dari haidi (datang bulan), berak, ken-
cing, air ludah, dahak, mani dan anak.”
Al-Auza’i berkata, tentang firman Allah Ta’ala:-

-

(Fii syu-ghulin faaki-huuna).
Artinya: "Bersenang-senang dalam pekerjaannya.” S. Ya Sin. ayat 55.
Maka Al-Auza’i mengatakan: ’’Pekerjaan mereka. ialah: mengambil ke-
perawanan-nya . ”

Seorang laki-laki bertanya: ”Wahai Rasulullah! Adakah berseiubuh pen-
duduk sorga?”
Nabi s.a.w. menjawab: ’’Seorang laki-laki dari mereka diberi kekuaian pa-
da salu hari. lebih utama dari tujuhpuluh orang dari kamu." (2).
Abdullah bin Umar berkata; ’’Bahwa tingkat yang paling rendah bagi pen-
duduk sorga, ialah orang yang berusaha bersama dia seribu pelayan. Se tiap
pelayan itu pada pekerjaan, yang liada padanya tcmannya.”
Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Bahwa seorang laki-laki dari pcnduduk sorga
ilu kawin dengan limaratus wanita, yang mala putihnya amal puiih dan mala
hUamnya amai hitam (haura'), empal ribu wanita perawan dan delapan ribu
janda. la berpeluk-pelukan dengan masing-masing dari mereka itu sepan-
jang umurnya di dunia.” (3).
Nabi s.a.w. bersabda: ’’Bahwa dalam sorga itu ada pasar, yang tidak ada
padanya bcrjual-beli. Selain gambar dari laki-laki dan wanita. Maka apabila

(1) Menurul Ai-Iraqi, bahwa ia tidak menjumpai hadiis scpcrli itu.
f21 Dirawikan Al-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Anas.
(3J Dirawikan Abusy-Syaikh dari Ibnu Abi Aufa’.
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laki-faki merindukan suatu gambar, niscaya ia masuk padanya.s e o r a n g

Dan bahwa padanya itu tempat berkumpulnya bidadari. yang meninggikan
suaranya, yang belum pernahlah makhluk manusia mendengar yang seperti
itu. Mereka itu mengatakan: "Kami berkekalan di sini, maka tidaklah kami
berpindah jauh. Kami bersenang-senang, maka tidaklah kami itu berduka-
cita. Kami senang dengan ridla hati, maka tidaklah kami marah. Maka sen-
tosalah bagi orang, yang dia itu untuk kami dan kami itu untuk dia." (1).
Anas r.a. berkata: ’’RasuluUah s.a.w, bersabda; ’’Bahwa bidadari dalam sor-

ga itu bernyanyi: ’’Kami adalah bidadari yang cantik. Kami disembunyikan
untuk suami-suami yang mulia.” (2).
Yahya bin Katsir berkata tentang firman Allah Ta’ala;-

! J . . y "✓- r *

(Fii rau-diatin yuh-baruuna).
Artinya: ”Di dalam taman (sorga) mereka itu bersuka-ria,” S. Ar-Rum.
ayat 15.
Yahya bin Katsir mengatakan: ”Bersuka-ria itu dengan mendengar suara-
suara yang merindukan dalam sorga."
Abu Amamah Al-Bahili berkata: "Rasuluilah s.a.w. bersabda: "Tiadalah
dari seorang hamba yang masuk sorga, melainkan duduklah pada sisi l:e-
palanya dan sisi dua kakinya, dua orang bidadari, yang bernyanyi untuk
dia, dengan suara yang paling bagus, yang didengar oleh insa'n dan jin. Dan
tidaklah itu dengan serunai setan. Akan tetapi, dengan pemujian dan peng-
kudus-an kepada Allah.” (3).

P E N J E L A S A N :

kalimat-kalimai yang bercerai-berai dari sifat-sifat
penduduk sorga, yang tersebui pada hadits-hadits.

Usamah bin Zaid meriwayatkan, bahwa Rasuluilah s.a.w. bersabda kepada
para shahabatnya: "Ketahuilah! Adakah orang yang sangat bersungguh-
sungguh bagi sorga? Bahwa sorga, tiadalah bahaya baginya. Sorga itu -
demi Yang Empunya Ka’bah -adalah cahaya yang bersinar-sinar, bau-bau-

yang harum, yang menggerakkan, istana yang kokoh kuat, sungai yang
mengalir, buah-buahan yang banyak dan masak, isteri yang cantik molek,
dalam kesukaan dan kenikmatan pada tempat tinggai itu untuk selama-lama-
nya. Dan yang bagus dalam rumah yang tinggi, cantik dan sejahtera."

a n

(1) Dirawikan Al-Tirmidzi dari Ali.
, D i r a w i k a n A t h - T h a b r a n i d a r i A n a s -

(3) Dirawikan Ath-Thabrani dengan isnad baik
(2)
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Para shahabat itu berkata: ’’Kami i(u sangat bersungguh-sungguh bagi sorga,
w a h a i R a s u l u l l a h ! ”

Nabi s.a.w. lalu menjawab: ’’Katakanlah: Insya Allahu Ta'ala!”
Kemudian, beiiau menyebutkan jihad dan menggerakkan kepada Jihad itu.
Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah s.a.w., seraya bertanya: "Ada-
kah dalam sorga itu kuda? Adakah kuda itu menakjubkan aku?”
Nabi s.a.w. menjawab: ’’Jikalau engkau menyukai yang demikian, niscaya
didatangkan kepada engkau se ekor kuda dari yakut yang merah. Maka ia
terbang dengan engkau dalam sorga, ke mana saja engkau kehendaki.” (1).
Seorang laki-iaki berkata kepada Nabi s.a.w.:
kan aku. Maka adakah dalam sorga itu unta?
Nabi s.a.w. lalu menjawab: "Hai hamba Allah! Kalau engkau dimasukkan
ke dalam sorga, maka bagi engkau dalam sorga itu apa yang diingini oleh
nafsu engkau dan yang dipandang lazat oleh dua mata engkau.” (2).
Dari Abi Sa’id Al-Khudri, yang mengatakan: ’’Rasulullah s.a.w. bersabda:
Bahwa orang laki-laki itu dilahiri:an baginya seorang anak, sebagaimana

yang diingininya. Adalah hamilnya, diceraikan dari susunya dan ke-pemuda-
annya itu dalam satu sa’at.” (3).
Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila telah menetaplah pcnduduk

Bahwa unta itu menakjub-

s o r g a

dalam sorga. niscaya saudara-saudara itu rindu kepada saudara-saudaranya.
Maka berjalanlah lempat tidur si Ini kepada tempat tidur si Ini. Lalu ke-
duanya bertemu dan bercakap-cakap, yang tidak pemah ada di antara ke-
duanya dalam negeri dunia. Maka ia berkata: ”Hai saudaraku! Engkau ingat
akan hari itu pada tempat duduk itu. Lalu kiia berdo’a kepada Allah ’Azza
wa Jalla. Maka lA mengampunkan bagi kita.” (4).
Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Bahwa penduduk sorga itu tidak berbulu ba-
dannya, muda-belia, putih, keriting rambutnya, yang bcrcclak matanya,
pemuda berumur tigapuluh tiga tahun di atas beniuk kejadian Adam. Tinggi
mercka itu enampuluh hasta, dalam lintangnya tujuh hasta.” (5).
Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sekurang-kurangnya penduduk sorga itu
punyai dclapanpuluh ribu pelayan dan tujuhpuluh dua isteri. Dan didirikan
baginya suatu atap bundar (kubbah) dari mutiara, zabarjad dan yakut,
bagaimana antara Al-Jabiyah ke Sana’a. Bahwa di alas mereka itu mahkota.
Dan sekurang-kurangnya mutiara daripadanya itu dapat menerangkan di

m e m -

s e -

(I) Dirawikan Ihnu Majah dan Ibnu Hibban.
(2) Dirawikan Al-Tirmidzi dari Buraidah.

(3) Dirawikan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan kaianya, hadils hasan gharib
t-*) Dirawikan Al-li.izrar dari Anas.

(3) Dirawikan Al-Tirmidzi dari Ma**adz dan dipandangnya baik.
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antara Timur dan Barat.” (1).
Nabi s.a.w. bersabda; ”Aku memandang ke sorga. Maka rupanya, buah de-
iimanya adalah seperti kulit unta yang terlipat. Rupanya, burung sorga itu
seperti unta besar. Rupanya, dalam sorga ilu ada budak wanita. Lalu aku
bertanya; ”Hai budak wanita! Untuk siapa engkau?” Maka ia menjawab:
"Untuk Zaid bin Haritsah.” Rupanya, dalam sorga itu ada yang belum per-
nah dilihat oleh mata, belum pemah terdengar oleh telinga dan belum per-
nah terguris pada hati manusia.” (2).
Ka’bul-Ahbar berkata: ’’Allah Ta’ala menciptakan Adam dengan TA-
NGANNYA. IA menulis Taurat dengan TANGANNYA. Dan LA mena-
namkan sorga dengan TANGANNYA. Kemudian IA berfirraan kepada-
nya: "Berbicaralah!”
Maka aorga itu membacakan:-

\

(Qad -aflahal-mu’-minuuna).
Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu.” S.
Al-Mu’minun, ayat 1.
Maka inilah sifat-sifat sorga. yang telah kami sebutkan itu secara keseluruh-
an. Kemudian, kami nukilkan secara terurai. Al-Hasan Al-Bashari r.a. me-
nyebutkan secara keseluruhannya. Maka beliau mengatakan: ’’Bahwa buah
delima sorga itu seperti timba. Bahwa sungai-sungainya adalah dari air yang
tidak berobah-obah. Dan sungai-sungai dari susu yang tidak berobah rasa-
nya. Sungai-sungai dari air madu, yang bersih, yang tidak dapat disifatkan.
Dan sungai-sungai dari khamar yang lazat bagi orang-orang yang meminum-
nya, yang tidak melemahkan akal-pikiran dan tidak memusingkan kepala.
Bahwa dalam sorga itu ada yang belum pemah dilihat oleh mata, tidak
pemah didengar oleh telinga dan tidak pemah terguris pada hati manusia.
Raja-raja yang bersenang-senang dengan nikmat, putera-putera yang ber-
umur tigapuluh tiga tahun, dalam satu usia. Tingginya enampuluh hasta ke
atas, bercelak, tiada berambut di badan, muda-belia, yang merasa aman
dari azab. Dan tenanglah bagi mereka perkampungan itu. Sungai-sungainya
mengalir atas batu-batu kecil dari yakut dan zabarjad. Urat-uratnya, batang
kurmanya dan batang anggurnya itu mutiara. Dan buah-buahnya tidak di-
ketahui akan pengetahuannya, selain oleh Allah Ta’ala. Bau harumnya,
didapati dari perjalanan limaratus tahun. Bahwa bagi mereka di dalam sor¬
ga itu kuda dan unta yang cepat berjalan. Kenderaannya, kekangnya dan
pelananya dari yakut, yang kunjung-mengunjungi mereka itu padanya. Is-

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Sa’id, hadits munqathi (putus isnadnya).
(2) Dirawikan Ais-Tsa'labi dari Abi Sa'id, hadits dia’if.
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icri mereka iti; bidadari, seolah-olah mereka itu telur yang tersimpan rapi.
Bahwa wanila itu mengambil dengan dua anak-jarinya, tujuhpuluh potong
pakaian. Lalu dipakainya. Maka tcrlihatlah benak dalam betisnya dari be-
lakang pakaian yang (ujuhpuluh itu. Allah telah mensucikan akhlak dari
sifat yang buruk dan tubuh dari kematian. Mereka itu tiada berair-ingus
padanya. Tiada kencing dan tiada berak. Hanya sesungguhnya itu sandawa
dan kcringat kasturi. Bagi mereka itu rezeki pada pagi hari dan pada sore-
nya. Bahwa tidaklah malam, yang kembali pagi kepada sore dan sore ke-
pada pagi. Bahwa penghabisan orang yang masuk sorga dan yang paling
rendah kedudukan dari mereka itu dipanjangkan penglihatannya dan ke-
rajaannya, seperti jalanan seratus tahun, dalam istana dari cmas. perak dan
tenda mutiara. Dan dilapangkan baginya pada penglihatannya. sehingga ia
memandang kepada yang sejauh-jauhnya, sebagaimana ia memandang ke¬
pada yang sedekat-dekatnya. Diberi makanan pagi kepada mereka itu de¬
ngan tujuhpuluh ribu piring dari emas. Dan diberi makanan sore kepada
mereka seperti itu pula. Pada se tiap piring itu warna yang tidak ada pada
piring yang lain, yang seperti itu. Dan diperolehnya rasa yang penghabisaii-
nya, sebagaimana diperolehnya rasa yang permulaannya. Bahwa dalam sor¬
ga itu suatu mutiara yakut, yang padanya tujuhpuluh ribu kampung. Pada
.se tiap kampung itu tujuhpuluh ribu rumah, yang tiada padanya pecah dan
lobang.
Mujahid berkata: ’’Bahwa serendah-rendah'kedudukan bagi penduduk sor¬
ga. bagi orang yang berjalan dalam kerajaannya itu seribu tahun. Ia akan
melihal yang terjauh, sebagaimana ia melihac yang terdekai. Dan yang ter-
linggi mereka, ialah yang melihat kepada Tuhannya pada pagi hari dan sore-
nya.”
Sa'id bin Musayyab berkata; ’Tiada seorang pun dari isi sorga, melainkan
pada tangannya tiga gelang. Satu gelang dari emas, satu gelang dari mutiara
dan satu gelang dari perak.”
Abu Hurairah r.a. berkata: "Bahwa dalam sorga itu ada bidadari, yang di-
namakan: Al-‘Aina'. Apabila ia berjalan, maka berjalanlah di kanannya
dan di kirinya tujuhpuluh ribu pelayan wanita. Dan bidadari itu bertanya:
"Di manakah orang-orang ber-amar-ma’ruf dan ber-nahi-munkar?”
Yahya bin Ma’adz berkata; "Meninggalkan dunia itu sukar. Dan hilangnya
sorga itu lebih sukar. Dan meninggalkan dunia itu adalah emas kawin
a k h i r a l . ”

Yahya bin Ma’adz berkata pula: "Pada mencari dunia itu kehinaan bagi
diri. Dan pada mencari akhirat itu kemuliaan bagi diri. Maka alangkah
mengherankan, kepada orang yang memilih kehinaan pada mencari apa
yang akan lenyap. Dan meninggalkan kemuliaan pada mencari apa yang
a k a n k c k a l . ”
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S 1 F A T

melihat dan memandang kepada WAJAH Allah Yang
Mahasuci dan Yang Mahatinggi.

A l l a h Ta ’ a l a b e r fi r m a n : -

(Lil-ladziina -ah-sanul-hus-naa wa ziyaa-datun).
Artinya: ”Bagi orang-orang yang berbuai kebaikan, mendapai (pahala)
yang baik dan tambahannya.” S. Yunus, ayat 26.
Dan tambahannya ini, ialah memandang kepada WAJAH Allah Ta’ala.
Dan itu adalah kelazalan yang paling besar yang melupakan padanya, akan
kenikmalan penduduk sorga. Dan telah kami sebutkan hakikatnya pada
Kilab Kecintaan. Dan telah disaksikan bagi yang demikian itu oleh Kitab
dan Sunnah Nabi, kebalikan dari yang dii’tikadkan oleh orang-orang bid’ah.
Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkala: "Adalah kami duduk di samping Ra-
suiullah s.a.w. Lalu beliau melihat bulan pada malam purnama. Maka be-
liau bersabda: "Bahwa kamu akan melihat Tuhanrau. sebagaimana kamu
melihat bulan ini, yang liada berkuranglah kamu pada melihatNYA. Maka
jikalau kamu sanggup bahwa kamu lidak merasa berat kepada shalat sebe-
ium lerbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka kerjakanlah!" Kemu-
dian, Nabi s.a.w. membaca ayat ini:-

(Wa sabbih bi-hamdi rabbika qabla thuluu-’isy-syam-si wa qab-la ghuruu-
bihaa).
Artinya: "Dan mengucapkan tasbihlah dengan memujikan Tuhan engkau.
sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya!" S. Tha Ha, ayat 130.
Hadits ini dikeluarkan pada Kitab Ash-Shahihain (Shahih Al-Bukhari dan
Shahih Muslim).
Dirawikan Muslim dalam Ash-Shahih. dari Shuhaib, yang mengatakan:
"Rasulullah s.a.w. membaca firman Allah Ta’ala:-

YA -

(Lil-ladziina -ahsanul-hus-naa wa ziyaa-datun).
Artinya: "Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mendapat (pahala)
yang baik dan tambahannya.” S. Yunus, ayat 26.
Lalu beliau meneruskan; "Apabila isi sorga itu masuk sorga dan isi nereka
itu masuk neraka, niscaya berserulah orang yang berseru: "Hai isi sorga!
Bahwa bagi kamu pada sisi Allah itu ada janji, yang lA berkehendak akan
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menunaikannya kcpada kamu."
Isi sorga itu berlanya; ’’Apakah janji ilu? Apa tidakkah akan membcratkan
neraca kami, memutihkan wajab kami, memasukkan kami kc sorga dan
menghelakan kami dari neraka?”
Nabi s.a.w. meneruskan sabdanya: ”Maka diangkatlah hijab dan mereka
itu memandang kepada WAJAH Allah ’Azza wa Jalla. Maka tiadalah me¬
reka itu diberikan akan sesuatu, yang lebih mereka sukai, daripada meman¬
dang kepadaNYA.” (1).
Teiah diriwayatkan oleh segolongan dari para shahabat akan hadits melihai
Allah Ta’ala. Dan ini adalah yang paling baik dan penghabisan nikmat.
Dan se liap apa yang teiah kami uraikan daripada bersenang-senang pada
sisi nikmat ini ditupakan orang- Dan tiadalah bagi kegembiraan penduduk
sorga pada kebahagiaan bertemu dengan Allah Ta’ala itu berkesudahan.
Bahkan. tiadalah bandingan bagi sesuatu dari kelazatan sorga, kepada ke-
lazalan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan teiah kami ringkaskan kata di
sini. karena apa yang teiah kami uraikan pada Kitab Cinla, Rindu dan Ridla
dahiilu. Maka tiada sayogialah bahwa ada cita-cita hamba dari sorga de¬
ngan sesuatu, selain bertemu dengan Allah Tuhan kita. Adapun \nikmai
sorga yang lain, maka berkongsi padanya binatang ternak yang dilepaskan
pada tempat penggcmbalaan.

K A M I M E N Y U D A H I K I T A B I N I D E N G A N B A B :

T E N TA N G K E L U A S A N R A H M AT A L L A H TA ' A L A , ATA S J A L A N
M E N C A M B I L S E M P E N A PA D A YA N G D E M I K I A N I T U

Adalah Rasulullah s.a.w. mcnyukai ambil-sempena (ai-iafa-ul). Dan liada-
lah bagi kita dari amal-perbuatan, yang tidak kita harapkan akan hmpunan
.Allah (magh-firah). Maka kita inengikuti Rasulullah s.a.w. pada mengam-
bil .sempcna itu. Dan kita inengbarap kiranya lA menyudahkaii akibat pcr-
buatan kita dengan kebajikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita
nicnyudahi Kitab ini dengan mcnyebulkan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta’ala
b e r fi r m a n : -

!L9

(Innal-laaha laa yagh-firu -an yusy-raka bihi'wa yagh-firu maa diiuna dzaa-
lika li man yasyaa-u).

(I) Dirawikun Muslicn dari Shuhiiib.
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Artinya: ’’Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan -dosa -jika DIA
dipersekutukan. tetapi diampuniNYA selain dari ttu, bagi siapa yang dike-
hcndakiNYA.” S. An-Nisa’, ayat 48.
Dan firman Al lah Ta’ala:-

! / '
A

(Oul yaa -'ibaadiyal-ladziina -asrafuu -’alaa-anfusihim laa taqnathiiu min
rahmatil-llahi -innal-iaaha yagh-firudz-dzunuuba jamii-'an innahu huwal-
ghafuu-rur-rahiimu).
Artinya: ’’Katakanlah! Hai hamba-hambaKU yang melampaui batas men-
celakakan dirinya sendiri! Janganlah kamu putus harapan dari rahmat Al¬
lah! Sesungguhnya Allah itu mengampuni segenap dosa. Sesungguhnya
DIA Mahapengampun dan Mahapenyayang." S. Az-Zumar, ayat 53.
Dan Alkh Ta 'a la berfirman:-

(Wa man ya’-mal suu-an au yadh-lim nafsahuu tsumma yas-tagh-firil-laaha
yajidil-laaha ghafuu-ran rahiiman).
Artinya: ’’Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya diri¬
nya sendiri, kemudian itu dia meminta ampun kepada Allah, niscaya akan
diperolehnya. bahwa Allah itu Mahapengampun dan Mahapenyayang.” S.
An-Nisa’, ayat 110.
Kami meminta ampun pada Allah Ta’ala dari setiap yang lergelincir tapak
kaki kami. Atau pena itu melampaui batas pada Kitab kami yang ini dan
pada kitab-kitab kami yang lain. Dan kami meminta ampun padaNYA dari
perkataan-perkataan kami yang tidak bersesuaian dengan perbuatan-per-
buatan kami. Dan kami meminta ampun padaNYA dari yang kami men-
dakwakan dan melahirkannya dari pengetahuan dan penglihatan mata-hati
dengan agama Allah Ta’ala, serta keteledoran padanya. Kami meminta am¬
pun padaNYA dari setiap ilmu dan amal, yang kami maksudkan akan Wa-
jahNYA Yang Mahamuiia, kemudian dicampuri oleh yang lain. Kami me¬
minta ampun padaNYA dari setiap janji yang kami berjanji pada diri kami
sendiri, kemudian kami teledor pada menepatinya. Kami meminta ampun
padaNYA dari setiap nikmat, yang telah dinikmatkanNYA kepada kami.
ialu kami memakaikannya pada kemaksiatan kepadaNYA. Kami meminta
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ampun padaNYA dari setiap yang terus-terang dan sindiran. dengan keku-
rangan yang kurang dan keteledoran yang meneledorkan, yang Kami ber-
sifat dengan yang demikian, Dan kami meminia ampun padaNYA dari se¬
tiap kaii, yang membawa kami kepada berbuat-buat dan memberal-berai-
kan diri.yang menghiasi manusia, dalam kitab yang telah kami gariskan
atau perkalaan yang telah kami susunkan atau ilmu yang telah kami facdah-
kan auu yang telah kami mengambil faedah daripadanya. Dan kami meng-
harap sesudah mcminta ampun dari sekalian yang demikian seluruhnya,
bagi kami dan bagi yang membaca Kitab kami ini atau yang menuliskannya
ataii yang mendcngarnya, bahwa ia bermurah haii meminta ampun, memo-
honkan rahmat dan terlepas dari semua kejahatan. dhahir dan batin. Bah¬
wa kemurahan kasih-sayang iiu meraiai, rahmat itu meluas dan kemurahan
nikmat kepada segala jenis makhluk itu melimpah-limpah. Dan kiia itu
adalah suatu makhluk dari makhluk Allah ’Azza wa Jalla, tiada jalan bagi
kila kepadaNYA, selain oleh kurnia dan kemuliaanNYA. Rasulullah
bersabda: "Bahwa bagi Allah Ta'ala itu seraius rahmat, yang diturunkan-

daripadanya satu rahmat antara jin, manusia, burung, binatang ler-
nak dan binatang-binatang kecil. Maka dengan nikmat yang saiu itu, merc-
ka berkasih-kasihan dan sayang-menyayangi. Dan dikemudiankanNYA
akan yang scmbilanpuluh sembiian rahmat itu, yang akan dirahmatiNYA
dengan nikmat-nikmat lerscbut kepada hamba-hambaNYA pada had kia-
mat." (1),

Diriwayatkan, bahwa pada hari kiamat, Allah Ta’ala mengeluarkan Kiiab
tSuratan) dari bawah AI-’Arasy. yang padanya tersebul: "Bahwa rahmai-
KU itu mendahului kemarahanKU. Dan AKU itu Mahapengasih dari sc-
gala yang pengasih."
Maka isi sorga itu kcluar dari neraka dalam keadaan

s . a . w .

yang scrupa.
Rasulullah s.a.w, bersabda: "Menampaklah (ai-iajalli) Allah ’Azza wa Jalla
bagi kita pada hari kiamat dengan tersenyum. Maka lA berfirman; "Ber-
gcmbiralah hai orang-orang muslimin!. Bahwa tiada seorang pun daripada
kamu. melainkan telah AKU jadikan tempatnya dalam neraka iiu. kepada
orang Yahudi atau orang Nasrani." (2).
Nabi s.a.w. bersabda: "Disyafa’aikan oleh Allah Ta’ala kepada Adam pada
hari kiamat dari semua keiurunannya pada ratusan jutaan dan puluhah juta-
an orang," (3).

Nabi s.a.w. bersabda: ’’Bahwa Allah ’Azza wa Jalla berfirman pada hari
kiamat kepada orang-orang yang beriman: ’’Adakah kamu menyukai berte-
mu dengan AKUV" Mereka itu lalu menjawab: "Ya. wahai Tuhan kami!"

(I) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah dan Salman.
( 2 ) D i r a w i k a n M u s l i m d a r i A b u M

(3) Dirawikan Ath-Thabrani dari Anas dengan isnad dia'if.
u s a .

I I O I



Maka lA berfirman: "Mengapa?”
Maka mereka itu menjawab: ’’Kami mengharap kema’afan ENGKATJ dan
ampunan ENGKAU.”
Allah lalu berfirman: "Telah AKU haruskan bagi kamu akan ampunan-
K U " ( 1 ) .
Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Allah ’Azza wa Jalla berfirman pada hari kia-

’Keluarkanlah dari neraka, akan orang yang mengingati (ber-dzikir)m a l :

kepadaKU pada suatu hari atau takut kepadaKU pada suatu tempat.”(2).
Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Apabila telah berkumpul isi neraka dalam
neraka dan orang yang dikehendaki oleh Allah dari orang yang berkiblat
(orang muslim), maka orang-orang kafir itu berlanya kepada orang-orang
muslimin: ’’Apakah kamu itu bukan orang Islam?”
Orang-orang muslimin itu menjawab; ”Ya!”
Maka orang-orang kafir itu bertanya lagi: ’’Apakah Islam kamu itu tidak
mencukupkan bagi kamu, karena kamu itu bersama kami dalam neraka?”
Orang-orang Islam itu lalu menjawab: ’’Adalah kami.itu mempunyai dosa.
Maka disiksakanlah kami dengan dosa-dosa itu.”
Maka didengar oleh Allah ’Azza wa Jalla, yang dikalakan oleh orang-orang
Islam itu. Lalu lA memerintahkan untuk dikeiuarkan orang-orang yang
dalam neraka, dari orang-orang yang berkiblat. Maka mereka itu pun ke-
luar. Maka apabila dilihat oleh orang-orang kafir, lalu mereka mengatakan:
"Wahai kiranya, adalah kami ini orang Islam. Maka kami dikeiuarkan, se-
bagaimana mereka itu dikeiuarkan.”
Kemudian. Rasulullah s.a.w. membaca finnan Allah Ta’ala:-

Y

(Rubba-maa yawad-dul-ladziina kafaruu, lau kaanuu muslimiina).
Artinya: "Kadang-kadang orang-orang yang kafir itu mengingini kalau me¬
reka menjadi orang-orang Islam.” S. Al-Hijr, ayat 2. (3).
Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Sesungguhnya Allah itu paling menyayangi
hambaNYA yang mu’min, daripada ibu-kandung dengan anaknya.”(4).
Jabir bin Abdullah berkata: ’’Barangsiapa yang lebih kebaikannya di atas
kejahatannya pada hari kiamat, maka itulah orang yang masuk sorga, de¬
ngan riada hisab (tiada perhitungan amal). Dan barangsiapa yang sama ke¬
baikannya dan kejahatannya, maka itulah orang yang diadakan perhitungan
amal dengan perhitungan yang mudah. Kemudian, ia masuk sorga. Sesung-

(1) Dirawikan Ahmad dan Alh-Thabrani dari Ma'ack, dengan sanad dla’if.
(2) Dirawikan At-Tirtnidzi dari Anas, kaianya hadits hasan gharib.
(3) Dirawikan An-Nasa-i dari Jabir dengan isnad shahih.
(4) Hadits ini muttafaq-'alaih (disepakafi Al-Bukhari dan Muslim, dari Umar bin Al-Katlab.
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guhnya syafa’at Rasuluilah s.a.
dan memberaikan punggungnya.”
Diriwayalkan, bahwa Allah 'Azza wa

!w. itu bagi orang yang menghinakan dirinya

Jalla bcrfirman kepada Musa a.s.?
"Hai Musa! Bahwa Karun itu meminta lolong pada engkau, maka engk
lidak menolongnya. Demi kemuliaanKU dan kebesaranKU! Jikalau iu mc-
minta tolong padaKU, niscaya AKU menolongnya dan mema'afkannya."
Sa'ad bin Bilal bcrkata: ’’Diperintahkan pada hari kianiat mengcluarkaii
dua orang laki-laki dari neraka. Maka Allah Yang Mahasuci dan Yang Ma-
hatinggi bcrfirman; "Yang demikian itu discbabkan yang dikerjakan oleh
tangan keduanya. Dan liadalah AKU berbuat zalim kepada segala hamba.
Dan lA memerintahkan mengembalikan keduanya ke neraka. Maka larilah
salah seorang daripada keduanya dalam rantainya. Sehingga ia masuk kc
neraka- Dan yang seorang lagi terlambat. Maka diperintahkan deng
ngembalikan keduanya. Dan Allah menanyakan keduanya dari perbuatun-
nya. Lalu menjawab yang lari ke neraka: "Telah diperingaikan aku dari
bahaya maksiat. Maka tidaklah aku kerjakan lagi untuk kali kedua karemi
k e m a r a h a n E N G K A U . ”

a u

a n m c -

Dan menjawab yang terlambat: "Bagusnya sangkaanku kepada Engk
memberi-tahukan kepadaku, bahwa Engkau tidak akan mengembalik
aku lagi ke neraka. scsudah Engkau mcngeluarkan aku daripadanya,"
Maka Allah memerintahkan supaya keduanya itu ke sorga.”
Rasuluilah s.a.w. bersabda; "Diserukan oleh penyeru dari bawah AI-'Ar;
pada hari kiamat: "Hai umniat Muhammad! Adapun yang ada bagiKU pa¬
da pihak kamu. make telah AKU berikan kepada kamu dan tinggallah hak-
hak manusia. Maka beri-membcrikanlah dia! Dan masuklah ke
ngan rahmaiKU.” (I).
Diviwayatkan, bahwa seorang Arab desa meiulengar Ibnu Abbas niembaca:

a u I t u

a n

a s v

sorga de-

(Wa kuntum -'aiaa syafaa hul'-ratin minan-iiaari fa-anqadzaa-kum miiihua).
Ariinya: “Dan kamu dahulu bcradu di topi lobang neraka, maka dilepaskaii
oleh Allah daripadanya." S. Ali !Imran, ayat 1(13,
Orang Arab cicsa itu lalu mengatakaii: "Demi Allah! lA tidak melepaskan
kamu daripadanya. lA bcrkchendak bahwa menjatuhkan kamu ke daU
n v a . "

m i -

Maka Ibnu Abbas menjawab: "Ambillah kalimal hikmal iiu dcnean liada
orang yang memahamkannya!"
Ash-Shanabihi berkata; "Aku masuk ke lempai Ubbadah bin Asli-Sli.uiiit
dan ia dalam sakit yang mcmbawa kepada wafainya. Maka aku msnaneiv
L a l u i a b e r k a t a : Pcian-pcian! Mengapa engkau mciiangis? Dcroi Al!;ih!

(I) Dirawikan hadiR ini dalam Siba-'iyyal Abil-As’ad Al-Ou'vairi dari Anas
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Tiada satu hadits pun yang aku dengar dari Rasulullah s.a.w. yang ada ke-
bajikan bagi kamu padanya, melainkan aku ceriterakan dia kepada kamu.
selain satu hadits. Dan akan aku ceriterakan dia kepada kamu pada hari
ini. Dan telah dikelilingi pada diriku. Aku mendengar Rasulullah s.a.w.
b e r s a b d a : -

(Man syahida an laa -ilaaha illal-laahu wa -anna Muhammadan rasulul-laa-
hi harramal-laahu -’alaihim-naara).
Artinya: "Barangsiapa mengaku, bahwa tiada yang disembah, selain Allah
dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, niscaya diharamkan oleh Allah
atasnya neraka." (1).
Abdullah bin ’Amr bin AI-'Ash berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Bahwa Allah memilih seorang laki-laki dari ummatku di hadapan orang
banvak pada hari kiamat. Laiu lA beniangkan kepadanya sembilanpuluh
sembilan daftar amal. Masing-masing daftar amal ini seperti sepanjang peng-
lihatan. Kemudian lA berfirman; "Adakah engkau membantah dari ini
akan sesuatu? Adakah engkau dianiayai oleh penulis-penulisKU yang men-
jagakan?”
Laki-laki itumenjawab: "Tidak. wahai Tuhan!"
Allah lalu berfirman: "Adakah bagi engkau halangan?"
Laki-laki itu menjawab: "Tidak. wahai Tuhan!"
Allah lalu berfirman: ’’Ada! Bahwa bagi engkau pada Kami itu kebaikan.
Bahwa tiada penganiayaan atas engkau pada hari ini. Maka Allah menge-
luarkan satu kartu, yang padanya tertulis: "Asyhadu an-laa ilaaha illal-laahu
wa -asy-hadu anna Muhammadan rasulul-laahi."
Laki-laki itu lalu bertanya: "Hai Tuhanku! Apakah kartu ini bersama daf-
t a r - d a f t a r a m a l i n i ? "

Allah lalu berfirman: "Bahwa engkau tiada dianiayakan.”
Nabi s.a.w. meneruskan sabdanya: "Daftar-daftar amal itu diletakkan pada
satu dawun neraca dan kartu itu diletakkan pada dawun neraca yang satu
lagi."
Nabi s.a.w. lalu meneruskan sabdanya: "Maka ringanlah daftar-daftar amal
itu dan beratlah kartu itu. Maka tiadalah sesuatu yang berat bersama nama
Allah.” (2).
Rasulullah s.a.w. bersabda pada suatu hadits lain yang panjang. yang ia
menyifatkan padanya akan kiamat dan titian, yaitu: "Bahwa Allah berfir¬
man kepada para malaikat: "Siapa yang kamu dapati pada hatinya seberat

(l) Dirawikan Muslim dan sepakai Al-Bukhari dan Muslim dari perawi yang bukan Ash-
Shaiiabihi dengan lafal yang lain.

(2) Dirawikan Ibnu Majah dan Ai-Titmidzi dan kalaoya: hasan gharib.
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uung dinar dari kebajikan, maka keluarkaniah dia dari neraka!"
Maka para malaikat itu mengeluarkan makhluk yang banyak. Kemudian,
mcreka itu berkata: "Hai Tuhan kami! Tidak kami linggalkan dalam nera¬
ka itu seseorang. dari orang yang Engkau perintahkan kami teniang orang
I t u . "

Kemudian. Allah berfirman; "Kembalilahl Maka siapa yang kamu dapati
pada hatinya seberat setengah dinar dari kebajikan, maka keluarkaniah
d i a ! "

l.alu para malaikat itu mengeluarkan makhluk yang banyak. Kemudian me-
reka itu mengatakan: "Hai Tuhan kami! Tiada kami tinggalkan seorang
pun dalam neraka dari orang yang Engkau perintahkan kami tcntang orang
i l i i . ”

Kemudian. Allah berfirman: "Kambalilah! Maka siapa yang kamu dapati
pada hatinya seberat atom dari kebajikan, maka keluarkaniah dia!”
Lalu para malaikat itu mengeluarkan makhluk yang banyak. Kemudian me-
reka itu berkata: "Hai Tuhan kami! Tiada kami tinggalkan seorang pun da-
lam neraka dari orang yang Engkau perintahkan kami tcntang orang itu.”
Maka Abu Sa’id Al-Khudri berkata: "Jikal i iu kamu t idak membenarkan

h a d i t s i n i . m a k a b a c a l a h k a l a u k a m u m a u : -

.y t _ - ^ y ' l ^
V < ‘ » /

<1..

(Innal-laaha laa yadh-limu mits-qaala dzar-raiin wa in laku hasanatan yudlaa-
'if-haa wa yu’-ti min ladun-hu ajran-'adhiiman).
Artinya: "Bahwa Allah tidak menganiaya seseorang barang sebesar atom
(dzarrah). Meski pun perbuatan baik itu sebesar dzarrah, akan dilipat-gan-
dakan oleh Allah juga dan akan diberiNYA pahala yang bcsar dari sisi-
NYA.” S. An-Nisa', ayat 40.
Nabi s.a.w, meneruskan sabdanya: "Maka Allah Ta'ala berfirman: ’’Para
malaikat itu memberi syafa’at- Nabi-nabi itu membcri syafa’at. Dan orang-
orang mu'min itu memberi syafa’al. Dan tidak ada lagi, selain Yang Maha-
pcngasih dari pcngasih-pengasih. Lalu lA menggenggam dengan genggam-
an. Maka dikeluarkanNYA daripadanya itu suatu kaum yang tiada sekali-
kali berbual kebajikan. yang telah hitam dari karena terbakar. Lalu dicam-
pakkanNYA mereka itu dalam scbuah sungai pada mulur sorga. yang dina-
makan: Nahrul-hayah (Sungai kehidupan). Maka kcluarlah mereka dari¬
padanya, sebagaimana keluarnya biji-bijian pada lepi air bah. Adakah ti¬
dak kamu melihatnya, bahwa dia itu mengiringi baiu dan kayu. Yang ada
ke matahari itu kuning dan hijau. Dan yang ada daripadanya ke naungan
itu putih.”
Mereka itu lalu bertanya: ’’Wahai Rasulullah! Seolah-olah engkau berada
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niengembala di desa.”
Nabi s.a.w. menjawab: "Maka mereka itu keluar. seperli mutiara. Pada
leher mereka itu cap (setempel), yang dikenal mereka oleh penduduk sor-
ga, yang mengatakan: "Mereka ilu orang-orang yang dimerdekakab oleh
Tuhan Yang Mahapengasih, yang dimasukkanNYA mereka itu ko sorga.
ciengan tiada amal yang dikerjakan mereka dan tiada kebajikan yang dike-
mukakan mereka. Kemudian lA berfirman: "Masuklah ke sorga! Maka apa
yang kamu lihat. adalah itu bagi kaniu."
Lalu mereka itu niengucapkan: ”Hai Tuhan kami! ENGKAU memberikan
kepada kami, apa yang tidak ENGKAU berikan kepada sesctirang dari
a l a m s e m e s t a i n i . "

Maka Allah Ta'ala berfirman: "Bahwa bagi kamu pada sisiKU adalah apa
yang lebih baik dari ini."
Lalu mereka itu bertanya; "Wahai Tuhan kami! Barang manakah yang le¬
b i h b a i k d a r i i n i ? "

Allah Ta'ala berfirman: "RidlaKU kepada kamu. Maka AKU tiada marah
iintuk seiama-iamanya kepada kamu." Dirawikan AL-Bukhari dan Muslim
dalam Kiiab Shahih dari keduanya.
Dirawikan Al-Bukhari pula dari Ibiiu Abbas r.a. yang mengalakaii: "Pada
suatu hari Rasululiah s.a.w. datang kepada kami, lalu bersabda: "Didalang-
kan kepadaku ummat-ummal. Lalulah scorang nabi dan bersama dia se-
orang laki-laki. Lalulah seorang nabi yang lain dan bersama dia dua orang
laki-laki. Lalulah seorang nabi yang lain lagi, yang tidak ada bersama dia
seorang pun. Dan lalu pula seorang nabi yang lain, yang bersama dia itu
kaum keluarga. Maka aku meliliai rombongan yang banyak. Aku niengha-
rap bahwa itu adalah ummatku. Lalu dikatakan kepadaku: "Ini Musa dan
kauninya!"
Kemudian. dikatakan kepadaku: “Lihatlah!" Lalu aku melihal suatu rom¬
bongan yang banyak. yang telah menutupkan icpi langit. Lalu dikatakan
kepadaku: "Lihatlah begini-begini!" Maka aku melihat sualu rombongan
vang banyak. Lalu dikatakan kepadaku: "Mereka ilu ummalmu. Dan ber¬
sama mereka itu tujuhpuluh ribu orang yang akan masuk sorga. dengan tiada
hisab (dengan tidak diadakan hiiungan amat)."
Maka cerai-berailah manusia dan tidak ditcrangkan oleh Rasululiah s.a.w.
kepada mereka. Lalu para shahabai ber-mudzakarah (ber-diskusi) yang de-
mikian itu. seraya mereka itu mengatakan: "Adapun kita maka telah dila-
hirkan dalam syirik (karena waktu itu belum iahir Agama Islam -Peny.).
Akan tetapi, kita telah beriman dengan Allah dan RasulNYA. Dan mereka
i l u a d a l a h a r. a k - a n a k k i t a . "

Maka sampailah yang demikian ilu kepada Rasululiah s.a.w., lalu beliau
bersabda: "Mereka itu tidak bertenung, tidak menjampi dan tidak mene-
ngok unlung. Dan kepada Tuhan mereka menyerah diri (bcrtaw-akkal)."
Lalu bangun berdiri 'Akasyah. seraya berkaia: "Berdo'alah. kepada Allah.
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kiranya lA nienjadikan aku dari mereka itu, wahai Rasulullah!”
Nabi s.a.w. lalu menjawab: ’’Engkau sebahagian dari mereka itu.”
Kcmudian, bangun berdiri yang Lain, iaiu mengatakan seperti yang dikata-
kan Akasyah. Maka Nabi s.a.w, menjawab: ”Telah didahutui engkau de-
ngan yang demikian itu oieh ’Akasyah."
Dari Amr bin Hazm Al-Anshari. yang mengatakan: "Menghilang dari ka-
mi Rasulullah s.a.w. tiga hari, yang ia tidafc keluar untuk shalat fardlu. Ke-
mudian, ia kembali. Maka p>ada hari ke empat, ia datang kepada kami. Lalu
kami berkata; "Wahai Rasulullah! Engkau mengurung diri dari kami,
hingga kami mcnyangka. bahwa ada terjadi sesuatu kejadian.”
Rasulullah s.a.w, menjawab: 'Tidak terjadi, selain yang baik. Bahwa Tu-
hanku Azza wa Jalla menjanjikan kepadaku, bahwa IA mcmasnkkan dari
ummatku ke sorga scbanyak lujuhpuluh ribu, yang tiada perhimngan amal
alas mereka. Bahwa aku bermohon kepada Tuhanku pada tiga hari terse-
but akan tambahan. Maka aku dapati Tuhanku itu Yang Berkebesaran,
Yang Kasihsayang dan Yang Berkcmuliaan. Maka IA memberikan kepada¬
ku. serla setiap scorang dari tujuhpuluh ribu itu tujuhpuluh ribu.”
Nabi s.a.w, meneruskan sabdanya: "Aku lalu mengatakan: "Wahai Tuhan¬
ku! Sampaikah ummatku akan jumlah itu?"
Allah Ta'aia berfirman. “AKU akan scmpurnakan bagi engkau akan bilang-
an. dari orang-orang Arab desa.” (1).
Abu Dzarr berkata: ’Rasulullah s.a.w. bersabda: "Datang kepadaku Jibril
di Janibil-harrah (nama suatu lempai di Madinah). Lalu ia berkata: "Berita-
kanlah kabar gembira kepada ummatmu,bahwa; barangsiapa yang mening-
gal. yang tiada mempersekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya ia masuk
sorga."

Lalu aku bertanya: "Hai Jibril! Jikalau ia mencuri? Dan jikalau ia ber-
z i n a ? "

Jibril menjawab; "Ya! Walau pun ia mencuri! Walau pun ia berzina!”
Aku bertanya lagi: "Walau pun ia mencuri? Walau pun ia berzina?”
Jibril lalu menjawab lagi: "Walau pun ia mencuri! Walau pun ia berzina!”
Aku bertanya pula: "Walau pun ia mencuri? Walau pun ia berzina?”
Jibril menjawab lagi: "Walau pun ia mencuri! Walau pun ia berzina!"
Dan walau pun ia mcminum khamar!" (2).
Abud-Darda’ berkata: "Rasulullah s.a.w. membaca ayat:-

^ / -

'■>;
(Wa ii-man khaafa maqaa-ma rabbihii jannataani).
Artinya: "Dan siapa yang takut terhadap waktu berdiri di hadapan Tuhan-

s e -

. v - I ' '

fv h .
y

(1) Dirawikan Al-Baihaqi dm Ath-Thabrani dari Abdurrahman bin Abubakar.
(2) Hadics ini muuafaq-'alaih (disepakali amara AI-Bukhari dan Muslim).
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nya, niscaya dia memperoleh dua-taman (sorga).” S. Ar-Rahman. ayat 46.
Lalu aku bertanya: ’’Jikalau ia mencuri dan berzina, wahai Rasulullah?"
Beliau membaca lagi:-

(Wa U-man khaafa maqaa-ma rabbihii jannataani).
Artinya: ”Dan siapa yang takut terhadap waktu berdiri di hadapan Tuhan-
nya niscaya dia memperoleh dua taman (sorga).” S. Ar-Rahman, ayat 46.
Lalu aku bertanya lagi: ”Dan jikalau ia mencuri dan berzina?”
Beliau membaca kembab:-

\ < / < ! o y

(Wa U-man khaafa maqaa-ma rabbihii jannataani).
Artinya; ”Dan siapa yang takut te'rhadap waktu berdiri di hadapan Tuhan-
nya, niscaya dia memperoleh dua taman (sorga).” S. Ar-Rahman, ayat 46.
Maka aku bertanya lagi: ”Dan jikalau ia mencuri dan berzina, wahai Rasul¬
u l lah?”

Beliau'menjawab: ’’Walau pun tidak disenangi Abud-Darda’.” (1).
Rasulullah s.a.w. bersabda: ’’Apabila telah ada hari kiamat nanti, niscaya
ditolakkan kepada se tiap orang mu’min, seorang laki-laki dari pemeluk
agama-agama. Lalu dikatakan kepada orang mu’min itu: ”Ini adalah tebus-
anmu dari neraka.” (2).
Diriwayatkan Muslim dalam kitab "Ash-Shahih” dari Abu Bardah, bahwa
diceriterakan Umar bin Abdul-'aziz dari ayahnya Abu Bardah, yaitu: Abi
Musa, AI-Asy-'ari dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda: "Tiada matilah
s e o r a n g

lempatnya di neraka, seorang Yahudi atau Nasrani”, lalu Umar bin Abdul-
’aziz meminta Abu Bardah bersumpah dengan Allah, yang tiada disembah,
selain DIA, tiga kali, bahwa ayahnya itu menceriterakannya dari Rasulullah
s.a.w. Lalu.Abu Bardah itu bersumpah untuk yang demikian.
Diriwayatkan, bahwa berdirilah seorang anak kccil pada sebahagian pe-
perangan, yang diserukan pada orang yang mau menambahkan harganya
anak kecil itu (sebagai tawanan perang), pada suaiu hari di musim panas,
yang sangat panas harinya. Lalu dilihat oleh seorang wanita dalam lenda
kaum itu akan anak kecil tadi. Maka wanita itu datang kepadanya dengan
amat sukar. Dan teman-temannya mengikuti di belakangnya. Sehingga ia
mengambil anak kecil itu dan diiekatkannya ke dadanya. Kemudian, ia me-

laki-laki muslim, melainkan dimasukkan oleh Allah Ta'ala pada

(I) Dirawikan Ahmad dengan isnad shahih.
(2) Dirawikan Muslim dari Abi Musa.
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lemparkan punggungnya ke sungai, yang ada padanya batu-batu kecil. Dan
diletakkannya anak itu ke atas perutnya, Dipeliharanya anak i(u dari kepa-
nasan. Dan ia mengatakan: ’’Anakku! Anakku!”
Maka menangislah orang banyak dan mereka itu mentnggalkan apa yang
sedang dikerjakannya. Lalu datanglah Rasulullah s.a.w., sehingga hdiau
berdiri pada mereka itu. Maka mereka menerangkan kepadanya akan berita
tersebut. Lalu beliau bergembira dengan kasih-sayang mereka. Kemudian.
beliau menyampaikan kabar gembira kepada mereka, seraya bersabda:
"Adakah kamu heran dari kasih-sayangnya wanita ini kepada anaknyaV
Mereka itu menjawab: ”Ya!”

Nabi s.a.w. lalu bersabda: ’’Bahwa Allah Ta’ala Mahasuci dan Mahaiinggi
itu lebih iagi kasih-sayangNYA kepada kamu semua, dari wanita ini kepada
anaknya.” (1).

Maka berpisahlah orang-orang Islam itu di atas kegembiraan yang lebih
utama dan kesukaan yang lebih besar.
Maka hadits-hadits tersebut dan yang telah kami kemukakan pada Kiiab
Harap itu menggembirakan kita dengan keluasan rahmat Allah Ta'ala. Ma¬
ka kita mengharap daripada Allah Ta’ala. bahwa IA tiada bermu’amalah
dengan kita, dengan apa, yang kita berhak padanya (karena banyak keiele-
doran kita). Dan LA mengumiakan kepada kita dengan yang dipunyai-
NYA, dengan pemberianNYA, keluasan kurniaNYA dan rahmatNYA.
(Dengan ini selesailah saya menterjemahkan IHYA'-ULUMID-DIN ka-
rangan Imam Al-Ghazali r.a. pada jam 17.23 W.I.B. hari Sabtu langgal 21
Rabiul akhir 1400 H. bertepatan dengan tanggal 8Maret 1980 di Wisma
DPR—R[ Blok H. 87 Senayan Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala
memberkahinya dengan taufiq dan hidayahNYA -Amin Ya Rabbal
-’alamin!!!!!).

tl) Hadits ini muttafaq-'alaih dengan diringkaskan. dari Umar bin Khaiiab
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KATA PENUTUP DARI PENTERJEMAH

Dengan ini selesailah sudah terjemahan IHYA’-AL-GHAZALI, saya
terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan memakan waktu 16 ta-
hun. 4bulan 27 hari. Terhitung dari sejak permulaannya saya menterjemah-
kannya pada tanggal 30 Agustus 1963 s/d hari ini, tanggal 8Maret 1980.
Lamanya masa tersebut tidaklah seluruhnya saya pergunakan secara terus-

untuk menterjemahkan itu. Bahkan kalau dihitungkan benar, ha-
nya beberapa tahun saja yang benar-benar saya pergunakan untuk penter-
jemahan itu. Dari permulaannya terjemahan itu sejak 30 Agustus 1963 saya
kerjakan di Medan, sewaktu saya menjadi Rektor Universitas Al-Washliyah
(UNIVA) sampai bulan Juli 1965, sa’at saya berpindah ke Surabaya men¬
jadi rektor Institut Agama Islam Negeri (I.A.I.N.) Sunan Ampel. Dalam

hampir dua tahun tadi, saya menyelesaikan jilid Idan II. Dan diter-
bitkan di Medan. Kemudian dari bulan Juli 1965 sampai bulan Oktober
1972, selama saya menjadi rektor I.A.I.N. Sunan Ampel, yang lamanya itu
lebih dari tujuh tahun, hanya saya dapat menyelesaikan jilid Ill-nya. Ka-

seluruh kegiatan saya pergunakan untuk kepentingan I.A.I.N. Sunan

m e n e r u s

m a s a

r e n a

Ampel. Kemudian, sesudah saya berpindah ke Semarang menjadi rektor
I.A.I.N. Wali Songo Jawa-Tengah pada bulan Oktober 1972, maka mulai-
lah saya menggiatkan kembali penterjemahan ini. Lebih-iebih sesudah saya
kembali dari Cairo (Mesir) dalam rangka menunaikan ibadah hajji tahun
1975 menemani Bapak H. Munadi (Bekas gubernur Jawa-Tengah) beserta
Ibu Al-Marhumah Hajjah Isyriali, di mana sesudah berpamitan di Jeddah
dan kcduanya berangkal ke Tanah Air pada bulan Desember 1975, lalu
saya meneruskan perjalanan ke Mesir. Di sana saya bertamu kepada Syaikh
Al-Azhar Dr Abdulhalim Mahmud, dengan ditemani Dr Hamid Jami’, be¬
kas dosen I.A.I.N. Sunan Ampel semasa saya masih rektornya.
Dr Hamid Jami’, menerangkan kepada Syaikh Al-Azhar itu. di antara lain,
bahwa karya ilmiyah saya ialah menterjemahkan Ihya’ -Al-Ghaza!i ke da-
lam bahasa Indonesia. Sewaktu beliau menanyakan, apakah sudah siap se¬
luruhnya diterjemahkan, maka saya menjawab baru tiga jilid dalam bahasa
Indonesia dan baru kira-kira sepertiga dari aslinya. Lalu beliau menganjur-
kan dengan tegas, supaya disiapkan dengan segera. demi kepentingan
dakwah dan pembinaan akhlak karimah.
Maka ketika saya tiba kembali di Tanah Air pada permulaan tahun 1976.
mulailah saya bergiat kembali menterjemahkan Ihya’-Al-Ghazali itu, sam-
bil memperbaiki terjemahannya yang tiga jilid, yang sudah siap dahulu dan
menuliskan ayat-ayat AI-Qur-anul-Karim dan Al-Haditsun-Nabawi dengan
huruf aslinya (huruf Arab) dan mengusahakan penerbitannya dari jilid per-
lamanya, yang sudah terhenti dalam waktu yang sekian lama.
Jadi, dapatlah dikatakan, bahwa sejak tahun 1976 itu, barulah biduk pen¬
terjemahan tadi saya dayungkan kembali dan saya giatkan. Lebih-iebih se-

111 0



relah saya menjadi anggota MPR/DPR-R.I. pada buian Oktober J977 dan
saya pensiun dari kepegawaian negeri sebagai Rektor l.A.I.N. Wait Songo
Jawa-Tengah, maka hampirlah dapat saya katakan, bahwa seluruh kcgiatan
saya curahkan untuk penlerjemahan itu, selain dari untuk tugas-tugas saya
seiaku anggota DPR/MPR dan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya. Maka
al-hamdulil-lah wasy-syukru lillah, dalam waktu yang lidak begitu lama,
dari sejak Oktober 1977 s/d 8Maret 1980, yaitu kira-kira 2lahun 4buian
lebih, dapatlah saya menyelesaikan penterjcmahan Ihya’-Al-Ghazali selu-
ruhnya. Yaitu: lima jilid iagi. Sehingga semuanya berjumlah delapan jilid.
dengan tiga jilid yang sudah siap dahulu. Ihya’ itu dalam bahasa Arab, ada-
iah: empat jilid lebal. Lalu masing-masing jilidnya saya jadikan dua jilid da¬
lam bahasa Indonesia. Supaya tidak tcrlalu tebal, melebihi seribu halaman.
Alhamdulillah, saya memanjatkan puji dan syukur ke hadlarat Allah Sub-
hanahu wa Ta’ala, atas limpahan kumia dan taufiq-hidayahNYA atas sele-
sainya tugas, panggilan hati nurani saya. Dan selama masa-masa kcgiatan
ini, saya setalu berada dalam keadaan sehat-wal’afiat, walau pun kadang-
kadang saya baru beristirahat sesudah jauh malam dan paginya besok sudah
menunggu pula tugas-tugas lain. Dan bila saya sudah duduk di meja tulis
dan tangan di mesin tulis, maka terasalah nikmat Allah dan seluruh jiwa-
raga tertumpahlah kepadanya. KepadaNYA-jualah saya menyampaikan
puji dan syukur serta mcngharapkan ridla-NYA -Amin!
Dalam melaksanakan amal-ibadah ini, saya banyak mendapat bantuan mo¬
ral dan dorongan dari isteri saya Hajjah Fatimah, yang selalu mcndampingi
saya. Kadang-kadang sampai jauh malam.
Kcmudian, pada sa’atsaya telah menyelesaikan penlerjemahan ini, ingatan
saya melayang kepada Al-Mukarram Bapak Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,
Menteri Agama pada waktu permulaan terjemahan ini, dengan ”KATA
PENGANTAR” beliau berianggal 2April 1964, yang termuat pada jilid 1,
serta petunjuk dan dorongan beliau dengan lisan, yang amat berkesan dan
memantapkan hati saya. Maka dengan ini, saya menyampaikan terinia
kasih dengan setulus-tulusnya.
Kcmudian, saya menyampaikan lerima kasih dengan setulus-tulusnya ke¬
pada Bapak Prof. Dr HAMKA, yang menyambut amal saya ini dengan
tulisan, yang berjudul: SAMBUTAN TERJEMAHAN IHYA-’ULUMID-
DIN”, bertanggal Rajab 1382/Desember 1963, yang termuat pada jilid I.
Saya datang dari Medan ke tempat kediaman beliau di Kebayoran Baru
Jakarta, dengan membawa copy terjemahannya yang demikian tebal. Maka
setelah saya mendengar sambutan beliau dengan lisan, di samping dengan
tulisan itu, amatlah memantapkan dan menyejukkan hati saya. Sehingga
.saya berjanji, semoga dengan izin Allah dan pertolonganNYA dapatlah
kiranya saya menyelesaikan terjemahan itu! Dan alhamdulillah sekarang
sudah se lesa i !
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Kemudian, saya menyampaikan pula ucapan terima kasih yang setinggi-
tingginya kepada Bapak H.M. Yusuf Hasyim Pimpinan Universitas Hasyim
Asy'ari Tebuereng Jombang Jawa-Timur, di mana sewaktu saya menjadi
salah seorang dosennya, selagi masih berdomisili di Surabaya dahulu. maka
kepada saya dipinjamkan Kiiab Ittihaf. syarah Ihya’. sehingga lebih mcmu-
dahkan terjemahan iiu. Dan mengizinkan peminjaman tersebut sampai ter-
jemahan ini selesai. Juga kepada Bapak Mayor Usman Mansur, Dekan
Fakultas Tarbiyah I.A.I.N. Sunan Ampel cabang Malang waktu nu. yang
meminjamkan sejilid Kiiab ITTIhaf, yang kebetulan tidak ada pada Per-
pustakaan Universitas Hasyim Asy'ari iiu. Kitab Ittihaf ini seluruhnya se-
puluh jilid tebal. Kepada keduanya dengan ini saya menyampaikan banyak
l e r i m a k a s i h .

Akhirnya. kepada semua pihak yang telah mendorong dan membaniu saya
daiam melaksanakan amal-ibadah ini. saya menyampaikan terima kasih
dengan setulus-tulusnya. Semoga Allah Ta’ala meridlai dan membalasinya
-Amin ya Rabbal-’alamin!!!!!
Sekian, terima kasih!

21 Rabiul-akhir 1400 H.
Wisma DPR-Rl Blok H.87 Jakarta 1980 H.8 M a r e t

W a s s a l a m

H . I . Y .
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