Hijrah:
Berubah

Muhasabah

Untuk

YBhg. Prof. Madya Dr. Syarifah Hayaati Syed Ismail dalam
rancangan Tarbiyah yang bersiaran di radio IKIMfm Jumaat lepas
jam 10.15 pagi berbicara tentang “Muhasabah Untuk Berubah”.
Kita masih berada di minggu pertama Muharram dalam tahun
hijrah 1439. Setiap kali peristiwa hijrah, kita sentiasa
mendengar perbincangan berhubung dengan Hijrah Baginda SAW
dengan segala pengorbanan Baginda SAW dan parah Sahabat RA.
Namun satu aspek lagi apabila bertambahnya tahun, bermakna
bertambahnya umur kita. Terasa betapa cepatnya masa berlalu.
Dengan bertambahnya tahun bermakna usia kita juga bertambah.
Itulah realitinya apabila bertambah hari kita, tahun kita,
maka bermakna usia kita juga turut bertambah cuma yang kita
tidak pasti ialah berapakah lagi baki hari kita di atas
mukabumi ini. Tiada siapapun yang tahu berapa lama kita akan
berada di atas mukabumi ini hatta Baginda SAW sendiri tidak
tahu berapa lama Baginda SAW akan berada di atas mukabumi ini.
Dan kerana itu kita katakan dengan kedatangan Tahun Hijrah
ini, kita perlu bermusahabah kerana Allah SWT telah memberi
peluang kedatangan tahun baru, peluang hidup, walaupun kita
bukanlah hamba Allah yang taat dan penuh dengan dosa dan
sering melakukan maksiat
namun Allah SWT terus menerus
memberi peluang kepada kita setahun demi setahun agar kita
berubah ke arah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Betapa
rahmat dan rahimnya Allah SWT apabila tidak pernah berhenti
memberi kita peluang demi peluang walaupun setiap kali peluang
yang diberikan itu disia-siakan. Justeru dengan kedatangan
tahun hijrah yang baharu ini, hendaklah kita sama-sama
mengambil kesempatan ini untuk bermusahabah agar kita berubah
menjadi insan yang lebih baik daripada tahun lepas.
Dalam satu hadith Baginda SAW menyebut, mafhumnya: “orang
Islam itu ialah dia yang selamat orang lain daripada lidahnya

dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang
berpindah daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT (kepada
yang tidak dilarang)” (HR Bukhari). Ini bermaksud hijrah itu
ialah kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh
Allah SWT
kepada ketaatan kepada Allah SWT. Allah SWT
berfirman dalam Surah al-Hasyr 18-19, mafhumnya “wahai orangorang yang beriman bertaqwalah!, dan hendaklah setiap diri
itu memerhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esoknya
(hari Akhirat), bertaqwalah (kamu kepada Allah)! Sesungguhnya
Allah itu Maha Mengetahui akan apa yang kamu lakukan”.
Bila kita sebut Hijrah, hendaklah ia mengingatkan kita tentang
taqwa, pengorbanan, dan ingatkan bahawa masa telah berlalu
dengan pantasnya dan baki masa kita di dunia ini semakin
singkat. Apabila masa itu berlalu dengan pantas itu juga
merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Hijrah itu ialah peluang
dan perancangan untuk masa depan. Dalam ayat Surah al-Hasyr di
atas, “esok hari” itu merujuk kepada Hari Akhirat, bukan esok
di dunia ini. Ini menjadi dalil betapa perancangan untuk
kehidupan di Akhirat itu amat penting sekali dan ia bermula
dengan kehidupan di dunia ini. Kerana itulah Hijrah itu boleh
kita katakan peluang, dan apabila kita melihat ada peluang
maka kita merancang untuk merebut peluang tersebut. Lantaran
itulah Baginda SAW menyebut, berhubung hadith yang sering
disebutkan iaitu rebutlah lima perkara sebelum datang lima
perkara lain. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, orang
muda mempunyai segala kekuatan dan kegagahan; rebutlah masa
kayamu sebelum datanglah masa miskinmu. Masa kita miliki pada
kini gunakanlah untuk bersedekah atau seumpamanya. Jangan kita
tunggu untuk jadi kaya raya baru kita nak bersedekah. Memadai
apa yang kita ada itu kita gunakan untuk bersedekah; rebutlah
waktu sihatmu sebelum tiba waktu sakitmu; waktu lapangmu
sebelum datang waktu suntukmu. Akhir sekali yang kelima pesan
Nabi SAW ialah “waktu hidupmu sebelum tiba matimu”. Sebab itu
kita kena merancang supaya kita dapat kita menggunakan masa
dengan sebaik mungkin agar kita tidak terlepas masa yang
sedang kita miliki. Hari ini kita menyesal, namun ia masih

belum terlewat tetapi sekiranya kita telah tiada usia (mati)
maka pada ketika itu penyesalan kita tidak lagi memberi apaapa makna. Sementara kita mempunyai masa ini maka ambillah
iktibar agar dengan kedatangan tahun Hijrah yang baharu ini
memberi musahabah kepada kita agar menggunakan sebaik mungkin
masa yang berbaki di dunia ini agar menjadi manusia yang
bertaqwa kepada Allah SWT.

[Rencana ini merupakan suntingan bebas dan inspirasi daripada
rancangan Tarbiyyah yang disiarkan di radio IKIMfm. Ia telah
disiarkan dalam akhbar Berita Harian pada 29 September 2017.
Sebarang kesilapan adalah kesalahan penyunting]

Imam al-Ghazali & Ilmu Hadith
1.
Sikap sesetengah para pelajar hadith masakini terutama
yang terus menerus menimbulkan polemik Hadith Palsu dalam
Ihya’ Ulum al-Din karangan Hujjatul Islam Imam al-Ghazali RA
amatlah tidak beradab. Lebih-lebih lagi ada pula sesetengahnya
seolah menggambarkan Imam al-Ghazali jahil ilmu hadith
sedangkan sekalian ulama-ulama besar di zaman silam semuanya
memuji beliau, dan memandang tinggi keilmuannya. Imam alGhazali RA sebagai manusia biasa sudah pasti ada kelemahan,
kesilapan dan tidak maksum, namun kelemahannya itu terlalu
kecil berbanding dengan keilmuan dan jasanya yang amat besar
buat umat Islam.
2. Al-Hafizh adz-Dzahabi
(XIX/322) berkata:

dalam

Siyar

A’lam

an-Nubala’

، ﺣ ُﺠ َّﺔُ اﻻِ ﺳْﻼ َم،اﻟﻐَﺰ َاﻟِﻲ اﻟﺸ َّﻴ ْﺦ اﻻِ ﻣَﺎم اﻟﺒَﺤ ْﺮ
ُ
ُ  زَﻳْﻦ ُ اﻟﺪِّﻳْﻦ أﺑ ُﻮ ﺣ َﺎﻣِﺪ ﺻ َﺎﺣ ِﺐ،أ ﻋ ْﺠ ُﻮْﺑ َﺔ اﻟﺰ َّﻣَﺎن

 وَاﻟﺬ َّﻛ َﺎء اﻟﻤُﻔْﺮ ِط،اﻟﺘَّﺼ َﺎﻧِﻴ ْﻒ
“Al-Ghazali adalah syaikh (mulia), panutan, ilmunya bak
lautan, hujjatul Islam, seseorang yang mengagumkan zaman,
hiasan agama, Abu Hamid, pemilik banyak karya cipta dan
kecerdasan yang luar biasa”
3. Al-Hafizh Abdul Ghafir, dikutip Imam Tajuddin as-Subki
dalam Thabaqat asy-Syafi’iyyah (VI/204), berkata:
ُأﺑ ُﻮ ﺣ َﺎﻣِﺪ اﻟﻐَﺰ َاﻟﻲ ﺣ ُﺠ َّﺔ اﻹﺳْﻼمِ وَاﻟﻤُﺴ ْﻠِﻤِﻴ ْﻦ إﻣَﺎم
َ
ُأ ﺋ ِﻤَّﺔِ اﻟﺪِّﻳْﻦ ﻣَﻦ ْ ﻟَﻢْ ﺗَﺮ َ اﻟﻌُﻴُﻮْنُ ﻣِﺜ ْﻠَﻪ
“Abu Hamid al-Ghazali, Hujjatul Islam dan muslimin, imam-nya
para imam-imam agama, seseorang yang mata tidak pernah melihat
orang semacam dia”
4.

Al-Hafizh

Ibnu

Kathir

dalam

al-Bidayah

wan

Nihayah

(XII/214):
ٌ وَﻟَﻪُ ﻣُﺼ َﻨَّﻔَﺎت،ٍوَﺑ َﺮ ِع َ ﻓ ِﻲ ْ ﻋ ُﻠُﻮْمٍ ﻛ َﺜِﻴ ْﺮ َة
ْ  ﻓ َﻜ َﺎنَ ﻣِﻦ،ٍﻣُﻨْﺘَﺸ ِﺮ َةٌ ﻓ ِﻲ ْ ﻓ ُﻨُﻮنٍ ﻣُﺘَﻌَﺪِّدَة
َ
ِأ ذ ْﻛ ِﻴَﺎءِ اﻟﻌَﺎﻟَﻢِ ﻓ ِﻲ ْ ﻛ ُﻞ ِّ ﻣَﺎ ﻳَﺘَﻜ َﻠَّﻢُ ﻓ ِﻴ ْﻪ
“Al-Ghazali unggul dalam banyak ilmu, dia mempunyai karya
cipta yang tersebar dalam kajian fan (cabang) yang bermacammacam, ia adalah termasuk orang cerdasnya alam ini dalam
setiap yang ia katakan”
5. Berkenaan dengan karya “Magnum Opus” beliau iaitu Ihya’
Ulumuddin yang ditohmah secara zalim oleh segelintir
masyarakat hari ini sebenarnya sudah ratusan tahun dahulu
dijawab oleh ulama-ulama hadith yang pakar, Dalam kitab Ta’rif
al-Ahya’ bi Fadhail al-Ihya (hal. 32) dinaqal ucapan al-Hafizh
al-Iraqi berikut:
َ
َ
ٍاِنَّ ا ﻛ ْﺜَﺮ َ ﻣَﺎ ذ َﻛ َﺮ َه ُ اﻟﻐَﺰ َاﻟِﻲ ّ ﻟ ﻴ ْﺲ َ ﺑِﻤَﻮْﺿ ُﻮْع
َ
َ
ِ ﻛ َﻤَﺎ ﺑ ُﺮ ْﻫَﻦ َ ﻋ َﻠ ﻴ ْﻪِ ﻓ ِﻲ ْ اﻟﺘَّﺨ ْﺮ ِﻳْﺞ ِ وَﻏ ﻴ ْﺮ ُ اﻻ َﻛ ْﺜَﺮ
ْوَﻫُﻮَ ﻓ ِﻲ ْ ﻏ َﺎﻳَﺔِ اﻟﻘِﻠَّﺔِ ر َوَاه ُ ﻋ َﻦ ْ ﻏ َﻴ ْﺮ ِهِ اَو
َﺗَﺒِﻊَ ﻓ ِﻴ ْﻪِ ﻏ َﻴ ْﺮ َه ُ ﻣُﺘَﺒَﺮ ِّﺋًﺎ ﺑِﻨَﺤ ْﻮ ِ ﺻ ِﻴ ْﻐَﺔِ ر ُوِى

ُ ﻋ َﻨْﻪُ وَاَﻣَّﺎ اﻻِ ﻋ ْﺘِﺮ َاض ُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻪِ اَنَّ ﻓ ِﻴ ْﻤَﺎ ذ َﻛ َﺮ َه
اﻟﻀ َّﻌِﻴ ْﻒَ ﺑِﻜ َﺜ ْﺮ َةٍ ﻓ َﻬ ُﻮَ اِﻋ ْﺘِﺮ َاض ٌ ﺳَﺎﻗ ِﻂ ٌ ﻟِﻤَﺎ
ُﺗَﻘَﺮ َّر َ اَﻧَّﻪُ ﻳُﻌْﻤَﻞ ُ ﺑِﻪِ ﻓ ِﻲ اﻟﻔَﻀ َﺎﺋ ِﻞ ِ وَﻛ ِﺘَﺎﺑ ُﻪ
ﻓ ِﻲ اﻟﺮ َّﻗ َﺎﺋ ِﻖ ِ ﻓ َﻬ ُﻮَ ﻣِﻦ ْ ﻗ َﺒِﻴ ْﻠِﻬ َﺎ
“Sesungguhnya kebanyakan yang disebutkan al-Ghazali bukanlah
hadits palsu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam takhrij-nya.
Yang tidak banyak, dan itu sangat sedikit, diriwayatkan dari
orang lain atau mengikuti orang lain dengan menggunakan
shighat pembebasan diri “Diriwayatkan dari…”. Ada pun
sanggahan bahawa Ihya’ di dalamnya banyak memuat hadits dha‘if
adalah pernyataan yang gugur, kerana, hadits dha‘if pun dapat
diamalkan dalam peringkat fadha’il. Dan kitab Ihya’ adalah
dalam perbahasan raqaiq (tentang perbaikan jiwa) dan itu
termasuk dari fadhilah amal”
6. Menurut sebahagian ulama, hadits dalam Ihya’ semuanya
berjumlah 4848 hadits. Jumlah itu didasarkan atas hasil
perhitungan Syaikh Mahmud Said Mamduh dalam kitabnya, Is’af
al-Mulihhin bi Tartib Ahadits Ihya Ulumiddin. Dan perhitungan
tersebut berdasar takhrijnya al-Hafizh al-Iraqi yang berjudul,
al-Mughni an Haml al-Atsar. Padahal, dalam Ihya’ masih ada
hadits yang yang tidak di takhrij oleh al-Iraqi. Dari itu
datang al-Hafizh Ibnu Hajar yang menulis kitab khusus yang
berisi takhrij hadits Ihya’ yang tidak ditakhrij oleh gurunya
tersebut.
7. Menurut catatan Imam Tajuddin as-Subki dalam Thabaqat asySyafi’iyyah al-kubra, ada sekitar 943 hadits dalam Ihya’ yang
dianggap olehnya tidak mempunyai sanad. Akan tetapi, jika kita
menyemak dalam takhrij-nya al-Hafizh al-Iraqi, diantara hadits
yang didakwa oleh Imam Tajuddin as-Subki tidak bersanad
tersebut faktanya mempunyai sanad, meski hanya dhaif, bahkan
ada yang sampai hasan atau shahih.
8. Oleh sebab itu, apabila kita lihat seseorang ulama besar
mengkritik hujjatul Islam Imam Ghazali, haruslah kita sangat
berhati-hati kerana boleh jadi ada ulama besar lain yang

menjumpai sanad hadith yang dibawakan oleh Imam Ghazali.
9. Berikut adalah contoh bagaimana satu ulama besar yang
sekelas Imam As-Subki juga tidak menjumpai sanad namun Ulama
besar yang lain seperti al-Hafidz Al-Iraqi menjumpai sanad
hadith yang dibawa oleh Imam Ghazali. Contoh Pertama:
Imam Tajuddin as-Subki dalam Thabaqat menyebut hadits dibawah
ini tanpa sanad:
ْﻣَﺎ ﻟَﻢ
ْﻳَﻌْﻠَﻢ

َﻋ ِﻠْﻢ

ُاﻟﻠﻪ

ُوَر َّﺛَﻪ

َﻋ َﻠِﻢ

ﺑِﻤَﺎ

َ ﻋ َﻤِﻞ

ْ ﻣَﻦ

“Barang siapa yang mahu mengamalkan ilmunya, maka Allah akan
mewariskan ilmu yang ia tidak mempelajarinya (laduni)”
Tetapi al-Hafizh al-Iraqi menyebut hadits dhaif riwayat Abu
Nu’aim:
َ
َ
ْ
ٍ أ ﺑ ُــﻮ ﻧُﻌَﻴ ْــﻢٍ ﻓ ِــﻲ اﻟْﺤ ِﻠ ﻴَــﺔِ ﻣِــﻦ ْ ﺣ َــﺪِﻳْﺚِ أ ﻧَــﺲ
ُوَﺿ َﻌَّﻔَﻪ
“Riwayat Abu Nu’aim dalam Hilyah al-Auliya dari hadits Anas
dan ia mendhaifkannya”
Imam Tajuddin as-Subki memasukkan
kategori yang tidak bersanad:

hadits

berikut

dalam

َ
ِ ﺣ َﺪِﻳْﺚُ اﻟﻨَّﻬ ْﻲ ِ ﻋ َﻦ ِ اﻟﻤُﻐَﺎﻻ ةِ ﻓ ِﻲ ْ اﻟﻤَﻬ ْﺮ
“(Termasuk hadits “La Ashla Lahu”) adalah hadits larangan
berlebih-lebihan dalam mahar”
Tetapi al-Hafizh al-Iraqi dalam al-Mughni menilai:
( 41 / 2 ) (ِ ﺣ َﺪِﻳْﺚُ )اﻟﻨَّﻬ ْﻲ ِ ﻋ َﻦ ِ اﻟﻤُﻐَﺎﻻَ ةِ ﻓ ِﻲ ْ اﻟﻤَﻬ ْﺮ
َ
َ
َ أ ﺻ ْـﺤ َﺎبُ اﻟﺴ ُّـﻨَﻦ ِ اﻷ ر ْﺑ َﻌَـﺔِ ﻣَﻮْﻗ ُﻮْﻓـﺎً ﻋ َﻠـﻰ َ ﻋ ُﻤَـﺮ
ّوَﺻ َﺤ َّﺤ َﻪُ اﻟﺘِّﺮ ْﻣِﺬِي
“Hadits larangan berlebih-lebihan dalam mahar (II/14)
diriwayatkan oleh pemilik kitab sunan yang empat secara mauquf

pada Umar. Dan Tirmidzi menshahihkannya”
10. Uniknya lagi, kemudian muncul al-Hafizh Imam Murtadha azZabidi dalam kitabnya Ithaf Al Sadah Al Muttaqin yg disusun
oleh Al-Hafiz Al Tijani dalam Nur al-Yaqin fi Takhrij Ahadits
Ihya’ Ulumiddin yang meneliti ulang hadits-hadits Ihya’, dan
hasilnya pun berbeza dengan al-Iraqi. Artinya, ada hadits yang
dinilai lemah oleh al-Iraqi atau bahkan dinilai tidak
mempunyai sanad secara marfu’ tetapi ternyata mempunyai sanad
dan marfu’.
11. Berikut nukilan dari Dr. Hamzah an-Nasyrati dalam kitabnya
yang berjudul Abu Hamid al-Ghazali Hujjatul Islam (hal. 164)
tentang beberapa penelitian ulang az-Zabidi terhadap hadits
Ihya’. Berikut antara contohnya:
Al-Hafizh al-Iraqi menilai hadits riwayat Abu Hurairah dibawah
ini bersanad dhaif:
ْﻳَﻮْمَ اﻟﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻋ َﺎﻟِﻢٌ ﻟَﻢ
ِﻳَﻨْﻔَﻌْﻪُ اﻟﻠﻪ ﺑِﻌِﻠْﻤِﻪ

ﻋ َﺬ َاﺑ ًﺎ

ِاﻟﻨَّﺎس

ُّ أَﺷ َﺪ

“Manusia yang paling pedih adzabnya adalah orang alim yang
ilmunya tidak diberi manfaat oleh Allah” (HR. Thabarani dan
Baihaqi)
Al-Iraqi dan juga ulama-ulama hadits banyak yang menilai
hadits tersebut lemah. Tetapi al-Hafizh Murtadha az-Zabidi
menilainya berbeza. Menurutnya, meskipun benar hadits tersebut
dhaif tetapi mempunyai penguat. Kemudian az-Zabidi mengajukan
riwayat lain dari Khathib al-Baghdadi dalam kitab Iqtidha’ alIlm wal Amal, bahawa ucapan seperti juga diriwayatkan oleh Abu
Nu’aim dalam Hilyah al-Auliya’ dari jalur Abu Kabsyah asSululi yang mendengar dari Abu Darda’, juga riwayat dari jalur
Ibrahim bin al-Asy’asy dari Sufyan.
12. Jika kita terjun ke perbahasan lebih dalam lagi,hadits
tentang shalat Raghaib dan shalat Nishfu Sya’ban dalam Ihya’
yang haditsnya banyak dikritik ulama sebagai hadits palsu,

ternyata tidak semua ulama menyepakati kepalsuannya.
Sayyid Alawi as-Saqqaf dalam Tarsyih al-Mustafidin (hal. 101)
menukil ucapan al-Jarhazi berikut:
َ
ُ
َ
ّ ﺣ َﺪِﻳْﺜُﻬ ُﻤَﺎ ﻟ ﻪُ ﻃ ﺮ ُقٌ ﻛ َﺜِﻴ ْﺮ َةٌ أ ﺧ ْﺮ َﺟ َﻬ ُﺎ اﻟﺒَﻴ ْﻬ َﻘِﻲ
َّوَﻏ َﻴ ْﺮ ُه ُ وَﻣِﻦ ْ ﺛَﻢَّ ﻗ َﺎلَ اﻟﻤُﻼ َّ ﻋ َﻠِﻲ ّ اﻟﻘَﺎرِي اِن
َﺣ َﺪِﻳْﺜُﻬ ُﻤَﺎ ﻳُﻌْﻤَﻞ ُ ﺑِﻪِ ﻓ ِﻲ ْ اﻟﻔَﻀ َﺎﺋ ِﻞ ِ وَاﻟﻤُﻨْﻜ ِﺮ ُون
َ ﻟَﻬ َﺎ اِﻧَّﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻟِﻤَﺎ ﻳَﻘْﺘَﺮ ِنُ ﺑِﻬ َﺎ ﻣِﻦ َ اﻟﻤَﻔَﺎﺳ ِﺪِ ﻻ
ﻟِﺬ َاﺗِﻬ َﺎ
“Hadits tentang shalat alfiyah (nishfu Sya’ban) dan shalat
raghaib mempunyai banyak jalur riwayat yang dikeluarkan oleh
al-Baihaqi dan yang lain. Oleh kerana itu, Mulla Ali boleh
diamalkan dalam peringkat fadhail amal. Sedangkan ulama-ulama
yang ingkar terhadap kedua shalat tersebut, sebenarnya bukan
ingkar terhadap praktik shalatnya, tetapi kerana mafsadah yang
dapat ditimbulkan oleh kedua shalat tersebut”.
13. Malah, jika pengkaji hadith mengkaji secara mendalam lagi
tentang perbahasan-perbahasan ulama hadith tentang ihya’ akan
ada kenyataan tentang shalat sunat harian yang disampaikan alGhazali dalam Ihya’. Hadits tentang itu dinilai palsu oleh alHafizh Ibnul Jauzi dalam al-Maudhu’at dan disepakati oleh alHafizh as-Suyuthi dalam al-La’ali’ al-Mashnu’ah. Akan tetapi
al-Hafizh az-Zabidi dalam Ittihaf as-Sadah al-Muttaqin
(III/373), setelah menyampaikan pendapat dua hafizh tersebut,
berkata:
ٍاﻟﺤ ُﻜ ْﻢُ ﻋ َﻠَﻰ ﻫَﺬ َا اﻟﺤ َﺪِﻳْﺚِ ﺑِﺎﻟﻮَﺿ ْﻊ ِ ﻟَﻴ ْﺲ َ ﺑِﺴ َﺪِﻳْﺪ
ٌوَﻏ َﺎﻳَﺔُ ﻣَﺎ ﻳُﻘَﺎلُ اِﻧَّﻪُ ﺿ َﻌِﻴ ْﻒ
“Menghukumi hadits ini dengan palsu tidaklah benar. Paling
maksimum yang dapat dikatakan adalah haditsnya dhaif”
14. Disarankan agar point nombor 5 hingga 11 dan selepas itu
fikirkan secara jujur apakah patut isu seperti ini dilemparkan
ditengah masyarakat awam?

15. Akan tetapi, mereka ini amat beradab apabila berhadapan
dengan tokoh-tokoh ulama rujukan mereka contohnya seperti Ibn
Qayyim. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya, Ighatsah alLahfan, selain memasukkan hadits-hadits dhaif, juga memasukkan
hadits palsu. Minimum ada dua hadits palsu yang dimasukkan,
sebagaimana yang ditahqiq oleh Muhammad Afifi. Lihat Ighatsah
cetakan al-Maktab al-Islami pada halaman 377 dan 400.
16. Begitu juga dengan karya beliau yang lain seperti Ar-Ruh.
Namun ia tidak diserang sebagaimana mereka menyerang kitab
Ihya’, Ibnu Uthaymin misalnya mengatakan :
 وﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﻋﺮف أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم اﺑﻦ،اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﻴﻤﺔ وﺟﻴﺪة
 وﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺾ.اﻟﻘﻴﻢ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
 ﻟﻜﻦ ﻛﺄﻧﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ؛،اﻷﻣﻮات ﻓﺎﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻘﻠﺐ وﺗﻮﺟﺐ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﺨﺎف ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ وأن ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ
ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻘﺒﺮ ﻓﺎﻟﻘﺺ ﺣﺴﻦ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ
“ Kitab tersebut (ar-Ruh) terdapat banyak perbahasan yang
berharga dan bagus. Barangsiapa yang membacanya, maka ia akan
mengetahui bahawa itu termasuk ucapan Ibnul Qayyim
rahimahullah. Dan di dalamnya terdapat kisah-kisah yang telah
disebutkannya dari mimpi-mimpi dari sebahagian orang mati,
maka Allah lebih tahu dengan kebenaran (kisah-kisah) tersebut.
Akan tetapi seolah-olah beliau (Ibnul Qayyim) bermudah-mudah
dalam menaqalnya, kerana dapat melembutkan hati dan mewajibkan
manusia untuk takut dari siksa kubur serta termotivasi dengan
kenikmatan dalam kubur, maka kisah itu adalah baik, dan Allah
maha Tahu dengan kebenarannya “

Disunting dengan izin daripada sumber asal yang sediakan oleh:
Pertubuhan Penyelidikan Ahlussunnah Wal Jamaah
Johor Bahru, Johor (ARG Johor)

Nama “Tasawuf” Tidak Jelas
Asalnya?
Q4 . Ada di kalangan yang mempersoalkan nama “tasawuf” tidak
jelas artinya dan ada pelbagai riwayat tentang asal usul
kalimah “tasawuf”. Bagaimana mungkin kita belajar suatu yang
tidak jelas artinya?
Abu al-Hasan al-Bushanji (w.348/959) pernah ditanya
tentang ilmu tasawuf, dan beliau menjawab “tasawuf pada
hari ini memiliki nama tanpa hakikat, dulu ia hakikat
tanpa nama” ( وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،اﻟﺘﺼﻮف اﻟﻴﻮم اﺳﻢ ﺑﻼ ﺣﻘﻴﻘﺔ
)ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻼ اﺳﻢ.
Imam al-Hujwiri (w.1077) ketika mensyarahkan kalam
tersebut berkata: “sesungguhnya nama ini (tasawuf) tidak
pernah wujud di zaman Sahabat dan Salafussoleh, tetapi
makna (hakikatnya) wujud dalam setiap diri mereka,
tetapi hari ini wujud nama tetapi tanpa makna”
 وﻛﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ،ان ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدا وﻗﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺴﻠﻒ
ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ
 وﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ،واﻵن ﻳﻮﺟﺪ اﻻﺳﻢ
Tasawuf ini adalah ilmu yang wujud dan diamalkan di
zaman awal Islam tanpa memiliki nama seperti mana juga
wujudnya ilmu aqidah, fekah, tafsir tanpa nama-namanya.
Kewujudan nama-nama terhadap ilmu-ilmu Islam selari
dengan perkembangan dan keperluan semasa apabila ilmuilmu tersebut dikembangkan dan diperkemaskan lagi
konsepnya.
Ibn Khaldun (w.1406M), sejarawan agung Islam,
dalam
kitabnya Muqaddimah turut menyebut bahawa ilmu tasawuf
ini merupakan salah satu daripada ilmu-ilmu Islam yang

baharu yang mengikut jalan asal mereka yang terdahulu
secara berterusan daripada kalangan para Sahabah dan
Salafussoleh bertujuan agar fokus kepada ibadah dan
berterusan mengingati Allah SWT. Seterusnya beliau
menyebut…
،وﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ – ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺼﻮف – ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺔ
وأﺻﻠﻪ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻟﻢ ﺗﺰل ﻋﻦ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ وﻛﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﺪاﻳﺔ وأﺻﻠﻬﺎ اﻟﻌﻜﻮف
 واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ زﺧﺮف اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة واﻻﻧﻘﻄﺎع إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 واﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﻟﺬة ﻣﺎل وﺟﺎه،وزﻳﻨﺘﻬﺎ
واﻻﻧﻔﺮاد ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺨﻠﻮة ﻟﻠﻌﺒﺎدة وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺸﺎ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﺑﻌﺪه:واﻟﺴﻠﻒ
وﺟﻨﺢ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﺧﺘﺺ اﻟﻤﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة ﺑﺎﺳﻢ
)اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ.
Walaupun amat mustahak mengetahui sejarah asal usul
kalimah “tasawuf” itu, yang akan kita jelaskan dalam
makalah yang akan datang insya Allah kenapa ia dinamakan
tasawuf, namun yang lebih utama lagi ialah mengetahui
kandungan, makna dan konsep sebenar ilmu tersebut.
Sekiranya ia tidak bercanggah dengan Islam, maka ia
boleh dipelajari dan dihayati. Ada sesetengah ilmu yang
tidak pun kita ketahui sejarah asal usul nama ilmu
tersebut. Ada juga disiplin ilmu yang memiliki banyak
nama misalnya, ilmu aqidah juga dikenali dengan “ilmu
tauhid” , “ilmu Usuluddin”, ilmu Kalam, dan “ilmu Sifat
20” namun ia membawa makna yang sama dan tujuan yang
sama, dan inilah yang lebih penting lagi dan bukan
diperbesar atau diperdebatkan isu asal-usul nama
tersebut kerana tindakan memberi nama sesuatu ilmu itu
muncul hanyalah di kemudian hari bagi membezakan antara
satu disiplin ilmu dengan ilmu yang lain. Di awal Islam
dahulu, semuanya terangkum dalam ajaran Islam tanpa ada
pecahan-pecahan disiplin ilmu yang khusus setiap satu
seperti hari ini.
Misalnya, di awal Islam dahulu istilah “fiqh” merujuk

kepada seorang yang menguasai ilmu Islam secara
menyeluruh seperti mana doa yang dibacakan oleh Bagindaﷺ
kepada Abdullah ibn Abbas RA: “Ya Allah! Kau
faqihkanlahnya (Ibn Abbas) dalam agama, dan ajarkannya
takwil”.
(( ِوَﻗ َﺎلَ اﻟﻨَّﺒِﻲ ُّ ﺻ َﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻪ
َّ اﻟﻠَّﻬ ُﻢ: ٍوَﺳَﻠَّﻢَ ﻟِﻌَﺒْﺪِ اﻟﻠَّﻪِ ﺑ ْﻦ ِ ﻋ َﺒَّﺎس
َ  وَﻋ َﻠِّﻤْﻪُ اﻟﺘَّﺄْوِﻳﻞ، ِ )) ﻓ َﻘِّﻬ ْﻪُ ﻓ ِﻲ اﻟﺪِّﻳﻦ.
Namun, hari ini istilah “fiqh” atau “fekah”
menjadi
lebih khusus merujuk kepada perkara yang bersifat ibadat
atau amalan dalam hal Syariat. Namun ruang lingkup
kajian fiqh pada hari ini semakin berkembang dan
munculnya pelbagai disiplin baharu yang berpaksikan fiqh
seperti “fiqh muamalat”, “fiqh jinayat”
fiqh
awlawiyat”, “fiqh ta’amul” , ‘fiqh bi’ah” dan lain-lain
selari dengan perkembangan semasa yang memerlukannya.
Kemaskini: 24 September 2017
#100Q&ATasawuf
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Alhamdulillah, lama dah berniat untuk terus kembali menulis di
blog. Sejak ledakan facebook ini, blog tidak lagi rancak
seperti sebelum ini. Pada pandangan saya facebook lebih untuk
bersosial di alam maya dengan status santai dan ringkas,
tetapi blog atau laman web lebih untuk rencana yang panjang
dan mungkin sedikit ilmiah, tetapi masih boleh dikongsi
(share) di facebook. Hasrat saya melalui penulisan di blog
yang ini dapat dikumpulkan dan ditambahbaik untuk diterbitkan
sebagai buku atau kertas kerja. Doakan ianya berhasil demi
saham dan jariah di alam sana.

Saya sedang menumpukan untuk menyiapkan 100 soalan lazim
tentang tasawuf, kompilasi yang ditambahbaik daripada bahanbahan yang pernah tersiar dalam majalan Q&A beberapa tahun
lalu, terbitan Galeri Ilmu Sdn.Bhd. Doakan ia berhasil. Deraf
tulisan tersebut akan saya postkan di blog ini.

Hadith Jibril AS
َ
ﻋ َﻦ ْ ﻋ ُﻤ َﺮ َ ر َﺿ ِﻲ َ اﻟﻠﻪُ ﺗ َﻌَﺎﻟ َﻰ ﻋ َﻨْﻪُ أ ﻳﻀﺎً ﻗ َﺎل:
ﺑ َﻴْﻨَﻤ َﺎ ﻧ َﺤ ْﻦ ُ ﺟ ُﻠ ُﻮ ْسٌ ﻋ ِﻨْﺪ َ ر َﺳ ُﻮل ِ اﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ذ َاتَ ﻳَﻮ ْمٍ إِذ ْ ﻃ َﻠ َﻊ َ ﻋ َﻠ َﻴْﻨَﺎ ر َﺟ ُﻞ ٌ ﺷ َﺪ ِﻳْﺪ ُ
ﺑ َﻴَﺎضِ اﻟﺜ ِّﻴَﺎبِ ﺷ َﺪ ِﻳْﺪ ُ ﺳ َﻮ َادِ اﻟﺸ َّﻌْﺮ ِ ﻻ َ ﻳُﺮ َى
َ
َ
ﻋ َﻠ َﻴْﻪِ أ ﺛ َﺮ ُ اﻟﺴ َّﻔ َﺮ ِ وَﻻ َ ﻳَﻌْﺮ ِﻓ ُﻪُ ﻣ ِﻨَّﺎ أ ﺣ َﺪ ٌ ﺣ َﺘ َّﻰ
َ
ﺟ َﻠ َﺲ َ إِﻟ َﻰ اﻟﻨَّﺒِـﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ َﺄ ﺳ ْﻨَﺪ َ
ر ُﻛ ْﺒَﺘ َﻴْﻪِ إِﻟ َﻰ ر ُﻛ ْﺒَﺘ َﻴْﻪِ وَوَﺿ َﻊ َ ﻛ َﻔ َّﻴْﻪِ ﻋ َﻠ َﻰ
َ
ﻓ َﺨ ِﺬَﻳْﻪِ وَﻗ َﺎلَ :ﻳَﺎ ﻣ ُﺤ َﻤ َّﺪ ُ أ ﺧ ْﺒِﺮ ْﻧ ِﻲ ﻋ َﻦ ِ اﻹ ِﺳ ْﻼ َم،
َ
ﻓ َﻘ َﺎلَ ر َﺳ ُﻮلُ اﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) :اﻹ ِﺳ ْﻼ َمُ أ نْ
ﺗ َﺸ ْﻬ َﺪ َ أَنْ ﻻ َ إ ﻟ َﻪَ إ ﻻ َّ اﻟﻠﻪُ وَ أَنَّ ﻣ ُﺤ َﻤ َّﺪ َاً
ِ
ِ
َ
ْ
ر َﺳ ُﻮلُ اﻟﻠﻪ،وَﺗ ُﻘِﻴْﻢ َ اﻟﺼ َّﻼ ة ،وَﺗ ُﺆ ﺗ ِﻲ َ
اﻟﺰ َّﻛ َﺎة َ،وَﺗ َﺼ ُﻮ ْم َ ر َﻣ َﻀ َﺎنَ ،وَﺗ َﺤ ُﺞَّ اﻟﺒﻴْﺖَ إِنِ
اِﺳ ْﺘ َﻄ َﻌﺖَ إِﻟﻴْﻪِ ﺳ َﺒِﻴْﻼ ً( ،ﻗ َﺎلَ :ﺻ َﺪ َﻗ ْﺖَ .ﻓ َﻌَﺠ ِﺒْﻨَﺎ
َ
َ
َ
ﻟ َﻪُ ﻳَﺴ ْﺄ ﻟ ُﻪُ وَﻳُﺼ َﺪ ِّﻗ ُﻪُ ،ﻗ َﺎل  :ﻓ َﺄ ﺧ ْﺒِﺮ ْﻧ ِﻲ ْ ﻋ َﻦ ِ
َ
اﻹ ِﻳْﻤ َﺎنِ ،ﻗ َﺎلَ) :أ نْ ﺗ ُﺆ ْﻣ ِﻦ َ
ﺑِﺎﻟﻠﻪ،وَﻣ َﻼﺋِﻜ َﺘ ِﻪ،وَﻛ ُﺘ ُﺒِﻪِ ،وَر ُﺳ ُﻠِﻪِ ،وَاﻟ ْﻴَﻮ ْمِ
اﻵ َﺧ ِﺮ،وَﺗ ُﺆ ْﻣ ِﻦ َ ﺑِﺎﻟﻘ َﺪ َرِ ﺧ َﻴْﺮ ِهِ وَﺷ َﺮ ِ ّهِ( ،ﻗ َﺎلَ:
َ
َ
ﺻ َﺪ َﻗ ْﺖَ ،ﻗ َﺎلَ :ﻓ َﺄ ﺧ ْﺒِﺮ ْﻧ ِﻲ ْ ﻋ َﻦ ِ اﻹ ِﺣ ْﺴ َﺎنِ ،ﻗ َﺎلَ) :أ نْ
َ
ﺗ َﻌْﺒُﺪ َ اﻟﻠﻪَ ﻛ َﺄ ﻧ َّﻚ َ ﺗ َﺮ َاه ُ ،ﻓ َﺈِ نْ ﻟ َﻢ ْ ﺗ َﻜ ُﻦ ْ ﺗ َﺮ َاه ُ
َ
ﻓ َﺈِ ﻧ َّﻪُ ﻳَﺮ َاك َ( ،ﻗ َﺎلَ :ﻓ َﺄ ﺧ ْﺒِﺮ ْﻧ ِﻲ ﻋ َﻦ ِ اﻟﺴ َّﺎﻋ َﺔِ،
َ
ﻗ َﺎلَ) :ﻣ َﺎ اﻟ ْﻤ َﺴﺌ ُﻮ ُلُ ﻋ َﻨْﻬ َﺎ ﺑِﺄ ﻋ ْﻠ َﻢ َ ﻣ ِﻦ َ اﻟﺴ َّﺎﺋِﻞ ِ(،
َ
ﻗ َﺎلَ :ﻓ َﺄ ﺧ ْﺒِﺮ ْﻧ ِﻲ ْ ﻋ َﻦ ْ أَﻣ َﺎر َاﺗ ِﻬﺎ ،ﻗ َﺎلَ) :أَنْ ﺗ َﻠِﺪ َ
اﻷ َﻣ َﺔ ُ ر َﺑ َّﺘ َﻬ َﺎ،وَأَنْ ﺗ َﺮى اﻟ ْﺤ ُﻔ َﺎة َ اﻟﻌُﺮ َاة َ اﻟﻌَﺎﻟ َﺔ َ
رِﻋ َﺎءَ اﻟﺸ َّﺎءِ ﻳَﺘ َﻄ َﺎوَﻟ ُﻮ ْنَ ﻓ ِﻲ اﻟﺒُﻨْﻴَﺎنِ( ،ﺛ ُﻢ َّ
اﻧ ْﻄ َﻠ َﻖَ ﻓ َﻠ َﺒِﺜ ْﺖُ ﻣ َﻠِﻴَّﺎً ﺛ ُﻢ َّ ﻗ َﺎلَ) :ﻳَﺎ ﻋ ُﻤ َﺮ ُ

َ
،ُ  اﻟﻠﻪُ وَر َﺳ ُﻮﻟﻪ أ ﻋ ْﻠ َﻢ:ُأﺗ َﺪ ْرِي ﻣ َﻦ ِ اﻟﺴ َّﺎﺋِﻞ ُ؟( ﻗ ُﻠ ْﺖ
َ
ْ  )ﻓ َﺈِ ﻧ َّﻪُ ﺟ ِﺒْﺮ ِﻳْﻞ ُ أ ﺗ َﺎﻛ ُﻢ ْ ﻳُﻌَﻠِ ّﻤ ُﻜ ُﻢ:َﻗ َﺎل
ٌ  رواه ﻣ ُﺴﻠِﻢ.(ْ دِﻳْﻨَﻜ ُﻢ
Dari Umar RA dia menceritakan, “Ketika kami sedang duduk-duduk
bersama Rasulullahﷺ, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang
pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan pada
dirinya tiada bekas-bekas datang dari perjalanan, namun tiada
seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian, dia
duduk di dekat Nabi  ﷺDia merapatkan lututnya ke lutut Nabi ﷺ
dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi ﷺkemudian
dia bertanya, ‘Wahai Muhammad, apakah itu Islam? Nabi ﷺ
menjawab, “Islam adalah engkau bersyahadah bahwasanya tiada
Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah
utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di
bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau
mampu.’ Orang ini berkata, ‘Engkau benar.’” Umar pun
mengatakan, “Kami hairan, dia bertanya lalu dibenarkannya
sendiri. Orang tersebut bertanya, ‘Apakah pula Iman!’ Nabi ﷺ
menjawab, ‘Iman itu, engkau beriman kepada Allah, para
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari akhir,
serta beriman kepada takdir baik maupun buruk.’ Orang tersebut
menyahut, ‘Kamu benar. Sampaikan pula kepadaku apa itu ihsan!’
Nabi  ﷺmenjawab, ‘Ihsan itu, engkau beribadah kepada Allah
seolah engkau melihatNya. Jika engkau tidak mampu melihatNya,
maka sesungguhnya Allah melihatmu.’ Orang itu bertanya,
‘Sampaikan kepadaku, bilakan kiamat terjadi?’ Nabi  ﷺmenjawab,
‘Orang yang ditanyai tidak lebih tahu daripada orang yang
bertanya.’ Orang itu bertanya lagi, ‘Sampaikan kepadaku
tentang tanda-tandanya (kiamat)!’ Nabi  ﷺmenjawab, ‘Budakbudak wanita akan melahirkan tuannya, dan engkau akan melihat
orang yang tidak memakai alas kaki,
tidak memakai baju,
miskin, dan penggembala kambing berlumba-lumba dalam membuat
bangunan yang tinggi.’ Kemudian, orang tersebut pergi,
sementara aku (Umar) diam beberapa hari. Setelah itu, Nabi ﷺ
bertanya, ‘Wahai Umar, tahukah kamu, siapa orang yang
(kelmarin) bertanya itu?’ Umar mengatakan, ‘Allah dan Rasul-

Nya yang lebih tahu.’ Nabi ﷺbersabda, ‘Sesungguhnya, dia
adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan
agama kalian.’” (HR. Muslim, no. 1)

