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BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG AHLI SUFI

A. Pengertian Ahli Sufi

Para peneliti baik klasik maupun kontemporer berbeda pendapat seputar asal

muasal kata sufi.Perbedaan pendapat ini melahirkan banyak perbedaan, dan

perbedaan itu mengimbas juga pada definisi tasawuf.Disini penulis akan

menyajikan beberapa pendapattentang asal-muasal kata sufi diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Kata sufi diambil dari kata shaf’ (jernih dan bersih) atau shuf (bulu domba).

Pendapat ini benar, jika dilihat dari sisi makna yang dikandung taswuf, tetapi

salah jika dilihat dari sisi akar katanya. Meskipun kata sufi berdekatan

maknanya dengan katashaf’ yang dikandung dalam diri seorang sufi

tetapimenurut kaidah bahasa penisbatan kata sufi terhadap kata shafa’ tidak

tepat. Nisbat kata shafa’ adalah shafa’i, bukan sufi. Sedangkan nisbat kata

shuf adalahshafawi, bukan sufi.1

2. Sebagian orang berpendapat, kata sufi di nisbatkan  padaahlush shuffah.Kata

ahlush shuffahdipakai untuk menyebut orang-orang fakir dari kalangan

Muhajirin dan Anshar. Mereka dihibur oleh Rasulullah SAWdan dia juga

menganjurkan Sahabat-sahabatnya untuk menghibur ahlush shuffahini. Meski

1Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, al-Hayaah ar-Ruhiyah fi al-Islaam, al-Ha’iah al-
Ammah lit Ta’lif wan Nasyr, 1970.  Hal.86-87. Lihat juga Dr. Badawi, Tariikh at-Tashawwuf al-
Islami, Wakalah al-Mathbu’at, hal.8. LIhat juga Nicolson, at-Tashawwuf al-Islami, terjemahan
Abu Ala Afifi, (Lajnah at-Ta’lif wat Terjemah), hal. 66.
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dilihat dari sisi makna pendapat ini benar, tetapi tidak tepat jika dilihat dari

sisi kaidah bahasa, karena nisbat kata sufiadalah shuff,2 bukan sufi.3

3. Sebagian orang berpendapat bahwa kata sufidiambil dari akar kata shaff.4Jika

diteliti dari maknanya, pendapat ini benar, tetapi dari segi bahasa tidak tepat,

karena nisbat kata shaffadalah Shaffi bukan sufi.5

4. Imam al-Qusyairi berpendapat bahwa sufi adalah Laqab (julukan) dia

mengatakan,“sebutan ini (sufi) diberikan kepada kelompok (yang

mengamalkan ajaran tasawuf)” sedangkan kelompok sufi disebut sebagai

sufiyah. Orang yang sedang belajar Tasawuf disebut sebagai mutashawwif.

Klompok yang sedang belajar tasawuf disebut sebagai “mutashawwifah”.6

5. Dzun Nuun Al-Mishri (wafat tahun 245 H.) Mengatakan, “Sufi adalah seorang

yang tidak dicapekkan oleh upaya mencari dunia dan tidak dirisaukan oleh

besarnya dunia yang didapatkannya”,ia juga mengatakan, “Mereka para sufi

adalah kaum yang mengutamakan Allah SWT diatas segala sesuatu”,maka

Allah SWT pun mengutamakan mereka diatas segala sesuatu.”7

2Ada persamaan gaya hidup antara kaum Ahlush Shuffah dan kaum sufi. Keduanya selalu
mendekatkan diri kepada Allah, bersikap zuhud terhadap dunia dan mencurahkan semua hidupnya
hanya untuk Allah.

3 Ar-Risalah al-Qusyairiyah, (MaktabahShabib Wa auladihi), hal. 216-217. Lihat juga
Dr. Mustafa Hilmi,al-Hayah ar-Ruhiyah, hal, 87. Lihat juga Dr. Badawi, Tarikh at-Tashawwuf al-
Islami, hal.8.

4Kata Shaff mengandung arti menghadap Allah dengan sepenuh jiwa atau bergegas
menuju masjid dan selalu berusaha untuk duduk dibarisan (shaff) terdepan karena duduk dibarisan
terdepan mendapatkan keutamaan yang banyak.

5Nixon, al-Tashawwuf al-Islami wa Tarikhuh, hal. 66.lihat juga Dr. Jamil Muhammad
Abul Ala, at-Tashawwuf al-Islami: Nasy’atuh wa Athwaaruh, hal.6.

6Imam al-Qusairi, ar-Risalah al-Qusyriyah, hal. 216. Lihat jugan Dr. Mustafa Hilmi, al-
HayahAr-Ruhiyah, hal. 88-89.

7Al-luma’, hal.46.
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6. Sakhl bin Abdullah Al-Tustari (wafat tahun 283 H.)8 Mengatakan, “sufi

adalah orang yang bersih dari kotoran, yang pikirannya penuh, yang putus

hubungannya dengan manusia hanya untuk berhubungan dengan Allah SWT

yang memandang sama antara emas dan tanah.”9

7. Al-Junaid mengatakan, “sufiibarat tanah yang dilemparkan padanya segala hal

yang buruk, dan tidak ada yang keluar darinya kecuali segala sesuatu yang

manis.”10

8. Sebagian berpendapat bahwa kata sufi diambil dari kata shuuf (bulu domba

kasar), karena memakai baju dari bulu domba kasar adalah kebiasaan Nabi-

Nabi dan shiddiqin. Pakaian dari bulu domba juga merupakan tanda orang-

orang miskin yang rajin beribadah.11

Dari beberapa pendapat diatas para ulamalebih mendukung pendapat yang

terahir. Yaitu, kata sufidiambil dari akar kata shuuf (bulu domba kasar), karena

dari sisi makna maupun bahasa sangat sesuai. Banyak ulama yang mendukung

pendapat ini, seperti as-Sarraj ath-Thusi dalam Al-Luma’ halaman 42, As-Sahruri

dalam ‘Awarif Al-Ma’arif ‘ala Hamisy al-Ihya’ jilid 5 halaman 64, ibnu Khaldun

dalam Al-Muqaddiamah halaman 42, dan ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Al-

Fatawa jilid I halaman 6.

Ketika mendukung pendapat ini, Dr. Qasim Ghani mengatakan, “walhasil,

pendapat yang paling sesuai dengan logikaakal, manthiq, dan kaidah bahasa

8Abu Muhammad Sahl bin Rafi’. salah satu imam kaumnya. sempat bertemu dengan
Dzun Nun saat menuju ke makkah. wafat tahun 283 H. Lihat At-Thabaqat Al-Kubra Jilid I hal. 85.

9(Dr. Ibrahim Basiyuni,Nasy’atut Tashawwuf Al-Islami, Darul Ma’arif, hal.18).
10(Abdurrahman As-Silm, Thabaqat Ash-Shufiyah,Asy-Sya’bu, 1328 H. hal. 19).
11Ath-Thusi, al-Luma’, diperiksa olehDr. Abduh Halim Mahmud, (Mesir.Darul Kutub Al-

Alhadisah), hal.41.Lihat juga ibnu Khaldun Al-Muqaddimah, hal. 41.
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adalah pendapat yang mengatakan bahwa kata sufiberasal dari bahasa Arab, Shuuf

(bulu domba) Orang-orang Zuhuddan selalu Riyadhah pada Abad-abad pertama

Hijriyah disebut Sufi. Karena mereka terbiasa memakai pakian dari bulu domba

kasar.12

Selain itu, jika dibandingkan dengan pendapat yang lain, pendapat ini

merupakan pendapat yang paling tua usianya, karena sebagian masyarakat

melakukan hidup Zuhuddan merasa cukup walau hanya memakai baju dari bulu

domba kasar. Pendapat ini diperkuat dengan Atsar yang diriwayatkan dari ibnu

Abbas.Ia berkata,

ْوِف  اًجا َعلَْیِھْم ثِیَاُب الصُّ (رواه الحاكم فِي المسدرك)    َسْبُعْوَن نَبِیًّاُحجَّ

“Tujuh puluh Nabi SAW menempuh perjalanan jauh dalam keadaan berhaji dan
mengenakan pekaian dari bulu domba.”(HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak)

Dari definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sufi adalah orang

yang senantiasa bersih, selalu membersihkan waktunya dari segala kotoran

dengan membersihkan hati dari kotoran nafsu. Proses pembersihan hati ini dibantu

dengan selalu merasa butuh dengan Allah SWT. Perasaan membutuhkan Allah

SWTini lah yang menghilangkan kotoran.Setiap kali nafsu bergerak dan nampak

dengan salah satu sifatnya, maka sufimampu mengenali nafsunya tersebut dengan

ilmunya yang luas, lalu sang sufi berlari meninggalkan nafsu untuk menghadap

Tuhan-Nya.13

Selain perbedaan pendapat seputar asal-muasal kata sufi, para peneliti juga

berbeda pendapat seputar definisi tasawuf. Perbedaan ini terjadi karena banyaknya

12Ath-Thusi,Al-Luma’, ditahkik oleh Dr.Abdul Halim Mahmud, (Mesir, darul kutub al-
Hadisah), hal. 41. Lihat juga ibn Khaldun, al-Muqaddimah, hal. 41.

13‘Awarif Al-Ma’arif, (Cairo: As-Sa’adah), hal. 208.
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madzhab dalam tasawuf.Karena itulah, para peneliti membuat definisi yang

beragam hingga jumlahnya mencapai lebih dari seribu definisi.

Banyaknya definisi seputar tasawuf ini disebabkan oleh beberapa hal

diantaranya adalah:

1.Perbedaan raasa (Dzauq) dan kecenderungan dikalangan sufi, khususnya

yang menerima ajaran tasawuf melalui penjelasan dan definisi.

2.Perbedaanfase tasawuf yang dijalankan oleh kaum sufi,serta perbedaan

lingkungan tempat tinggal sufi.14

Orang yang jeli mengamati definisi tasawuf akan menjumpai bahwa setiap

definisi mempunyai arah dan tujuan tertentu.

Diantara definisi Tasawuf adalah sebagai berikut:

1) Ma’ruf Al-Karkhi(W.200H.)15Mendefinisikan tasawuf sebagai“Penempuh

hakikat,dan memutuskan harapan kepada sesama makhluk.”16

2)Abul Hasan Ats-Tsauri17 mengatakan, “Tasawuf berarti membenci dunia

dan mencintai Allah SWT.”18

Berdasarkan pada dua definisi di atas, maka tasawuf bisa diartikan,

“Berzuhud di dunia, mengkhususkan semua amal hanya pada Allah SWT

14(Dr. Jamil Muhammad Abul Ala, At-Tashawwuf Al-Islami: Nasy’atuhu wa Tathawwur,
hal. 15).

15Nama lengkapnya adalah Abu Mahfuzh Ma’aruf Al-Karkhi.Dia terkenal sebagai sufi
yang Zahid dan Wara’.Ia termasuk salah satu hamba sahaya Ali bin Musa Ar-Ridha. Meninggal di
Kota Baghdad tahun 200 h. lihatThabaqat Asy-sya’rani jilid I, hal.78.danThabaqat ibnu Khalliqan
jilid 4.hal. 319.

16(Ar-Risalah Al-Qusyairiyyah,jilid 2. hal. 552.)
17 Lahir di kota kufah pada tahun 97 H. dan wafat pada tahun 161 H. Dia adalah sufi

yang alim, banyak ibadah dan zahid. Lihat Thabaqat Asy-sya’rani jilid I hal.52.DanThabaqat Ibnu
Khalikan jilid 2, hal.127.

18(Ar-RisalahAl-Qusyairiyyah, jilid 2, hal. 552).
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dan meninggalkan hal-hal yang membangkitkan syahwat”.Definisi ini

boleh jadi benar karena tasawuf pada fase-fase awalnya belum dicampuri

oleh pikiran-pikiran dan keyakinan luar.

3)Al-Kattani (wafat tahun 322 H).19Mendefinisikan taswuf sebagai “Akhlak,

maka barangsiapa menambah akhlaknya, berarti ia telah menambah

kesucian dirinya.”20 Al-Kittin juga mengatakan,tasawuf berarti shafaa’

(jernih) dan musyaahadah (menyaksikan).21

4)Al-Hariri (wafat tahun 311 H).22Mendefinisikan tasawuf sebagai “Masuk

kedalam akhlak sunni, dan keluar dari akhlak rendah.”23

Tasawuf menurut definisi yang disampaikan oleh Al-Kittani dan Al-Hariri

berarti “menghiasi diri dengan Akhlak yang terpui.”

5)Al-Junaid,24 mendefinisikan tasawuf sebagai, “Engkau bersama Allah SWT

tanpa adanyahubungan. ia juga mendefinisikan tasawuf berarti “engkau di

khususkan oleh Allah SWT dengan kejernihan.”25

6)Asy-Syibli,26 mengatakan, tasawufadalah“memulai dengan mengenal

(Ma’rifat) Allah SWT dan mengahiri dengan mengesakan Allah SWT.”27

19Abu Bakar Muhammad Bin Ali Bin Ja’far.Dari Baghdad ia menyertai Al-Junaidi dan
Ats-Tsauri, wafat tahun 322 H. lihat, Thabaqat Asy-sya’rani, jilid I, hal. 122.

20(Ar-Risalah Al-Qusyairriyyah, jilid 2, hal. 552).
21(Ar-Risalah Al-Qusyairriyyah, jilid 2, hal. 55).
22Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ahmad Bin Muhammad.Ia termasuk salah

satu  shabat Al-Junaidi. Wafat pada tahun 311 H. Lihat Thabaqat Asy-sya’rani, jilid I, hal.104.
23(Ar-RisalahAl-Qusyairiyyah, jilid 2, hal. 552.)
24Nama lengkapnya adalah Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Az-Zajjaj, dari Kota

Nahawad. Lahir dan besar di Irak.Ia adalah pemimpin kaumnya dan ahli Fiqih, wafat pada tahun
297 H. Lihat Thabagat Asy-Sya’rani, jilid I hal. 93.

25(Ar-Risalah Al-Qusyairriyyah, jilid 2, hal. 552.)

26Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Dalaf Bin Jahdar Asy-Syibli Al-
Baghdadi.Dilahirkan dan tumbuh besar di Baghdad, berguru kepada Al-junaid, Wafat pada tahun
334 H. Lihat Thabaqat Asy-sya’rani, jilid I, hal.I. dan Thabaqat ibnu Khalikan jilid 2, hal.39.
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Demikianlah, beberapa definisi tasawuf yang diungkapkan oleh para

ulama.dan penulis dapat menyimpulkan “Tasawuf berartishafaa’ (jernih)

danmusyaahadah (menyaksikan). Dengan demikian tasawuf berarti

“Menjernihkan hati dan mengikhlaskan atau memurnikan ibadah semata hannya

untuk Allah SWT.Jika seorang hamba telah ikhlas demi Allah SWTmengikuti

perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya, serta telah menjernihkan hatinya, maka

ia telah mendapatkan kedududkan musyhadah.Definisi ini juga telah dipilih dan

dikuatkan oleh Dr.Abdul Halim Mahmudbeliau mengatakan, jika kita

memperhatikan definisi diatas. ”tasawufberarti shafaa’ (jernih) dan musyaahadah

(menyaksikan) maka tasawuf berarti “Menjernihkan hati dan mengikhlaskan atau

memurnikan ibadah semata hannya untuk Allah SWT.” Maka kita menjumpai dua

sisi yang menurut kita adalah suatu kesatuan yang sempurna. dua sisi itu adalah

Wasilah,(sarana, atau alat) dan Ghayah,(tujuan, sasaran)yang disebut Wasilah

dalam dunia Tasawuf adalah Shafaa’ (kejernihan hati)sedangkan Ghayah-Nya

adalah Musyahadah. dengan merujuk definisi ini, maka tasawuf adalah jalan

(Thariq) dan tujuan (Ghayah).28

B. Awal Mula Munculnya Ahli Sufi

Para pakar berbeda pendapat seputar kapan dan siapa orang yang pertama

kali disebut sufi. Pendapat mereka terangkum dalam keterangan berikut:

27(Ar-Risalah Al-Qusyairriyyah, jilid 2, hal. 43.)
28 Dr. Abdul Halim Mahmud, Qadhiyyah At-Tasawwuf Al-Munqidz min Adh-Dhalal,

(Darul Ma’arif), hal. 43.)
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1) Ibnu al-Jauzi29 berpendapat bahwa orang yang pertama kali disebut sufi

adalah, al-Ghauts bin Murrah. al-Jauz mengatakan, al-Ghauts dinamaka

Shufah karena anak dari ibunya tidak ada yang hidup lama. Sang ibupun

bernadzar jika anaknya hidup, maka ia akan memakaikan Shuffah (topi dari

bulu domba) dikepala anaknya itu, dan ia akan mengikat anaknya disisi

Ka’bah, akhirnya ibu al-Ghauts melaksanakan nazarnya. Dan sejak itu Al-

Ghauts dan anak-anaknya dipanggil Shuffah.30

2) Sebagian peneliti berpendapat bahwa orang yang pertama kali mengucapkan

kata sufiadalah Hasan al-Bashri (W. 10 H.)31Pendapat ini didukung oleh

Ath-Thusi dalam kitabnya yang berjudul Al-Luma’.Al-Hasan Al-Basri

adalah orang yang pertama kali menempu jalan sufi dan banyak dikenal

orang. ia berkata tentang tasawuf yang selama ini belum dikenal dari salah

satu temannya, lalu orang bertanya padanya. ”Darimana engkau pelajari

ilmu ini? “ia menjawab, dari Hudzaifah bin Yaman,”32 Riwayat ini

menegaskan bahwa tasawuf sudah dikenal sejak ahir abad ke-1 Hijriyah dan

awal abad II Hijriyah.

29Nama lengkapnya adalah Abu Faraj Abdurraman bin Ja’far Al-Quraisyi, orang alaim
pada zamannya, ahli Hadis dan penasihat kaumnya, Tabaqat ibnu Khilikan, Jild 2, hal. 32.

30Talbis Iblis, hal.162.
31 Namanya adalah Al-Hasan bin Abil Hasan  bin Yasar Al-Bashri, ahli fiqih, Sufi dan

penasihat kaumnya. Dia dilahirkan dikota Bashrah tahun 21 H. Pada masa Khalifah Umar Bin
Khatab. RadhiyallahuAnhu. Darinya diriwayatkan kisah-kisah tentang zuhud. dia juga mempunyai
Amtsal (perumpamaan) tentang hikmah. wafat tahun 110 H. Thabqat ibnu Sa’ad jilid 7, hal. 172,
Thabaqat Asy-Sya’rani, jilid 7. hal. 172.Thabaqat Asy-Sya’rani, jilid 1, hal. 31. dan Ahmad
Athiyatullah, Al-Qamus Al-Islami, jilid 2. hal. 82.

32Hudzaifah bin Hasan bin Jabir bin AmruAbdullah Al-Abasi, sang pemegang rahasia
Rasullullah SAW. Tentang siapa saja termasuk orang yang munafik. tidak ada yang mengetahui
siapa saja kecuali Hudzaifah karena ia diberitahu oleh Rasullullah. beliau meninggal tahun 36 H.
lihat, Usud Al-Ghabah 1, no. 1113.
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3) Sebagian besar ulama berpendapat bahwa istilah tasawuf dansufi mulai

muncul dan tersebar pada abad ke-2 Hijriyah dan paruh kedua abad

tersebut.33Salah satu Riwayat yang mengatakan bahwa orang yang pertama

kali disebut sufi adalah Abu Hasyim Al-Kufi, dikatakan bahwa Hasyim

disebut sufi tahun 150 H.

Berdasarkan keterangan diatas ada dua kecenderungan pendapat seputar

munculnya katasufidanTasawwuf

Pertama:KatasufidanTasawufsudah dikenal sejak masa Nabi SAWdan

Sahabat, bahkan pada masa jahiliyah.

Kedua:Katasufidan Tasawwufbaru dikenal pada ahir abad kedua Hijriyah.

pendapat yang benar adalah bahwa Tasawwufsebagai pengamalan zuhud sudah

dikenal secara luas pada abad pertama dan menjelang berahirnya abad kedua

Hijriyah. sedangkan kata Tasawufdan sufibaru muncul menjelang berahirnya abad

kedua Hijriyah, dan tersebar luas hingga menjadi salah stu cabang ilmu keislaman

yang mempunyai kaidah-kaidah dan dasar-dasar seperti cabang-cabang ilmu

lainnnya.

C. Pandangan Ahli Sufi Terhadap Hadits

Haditstidak hanya dijadikan sebagai sandaran dalam istinbath

(pengambilan) hukum oleh ahli fikih semata, tetapi semua ulama sepakat

menjadikan hadits sebagai sumber syari’ah Islam. Sebagaimanaahli fiqih, kaum

sufi juga menjadikan hadits sebagai pijakan dalam pendakian spritual

33Ath-Thusi, Al-luma’, Hal. 42.



53

mereka.34Hal ini bisa dilihat dari pemikiran tokoh-tokoh sufi kenamaan, seperti al-

Junaidi.35menurut al-Junaidi ilmu kaum sufi di dasari oleh al-Qur’an dan hadits.

Pendapat ini dikemukakan sebagai bantahan terhadap orang yangmenuduh bahwa

kaum sufi telah keluar dari rel-rel syari’ahIslam.36Akan tetapi seiring

perkembangan pemikiran dan aliran, ada beberapa diantara kaum sufi yang

melenceng dari ketentuan syari’atdan kaidah-kaidah ilmu hadits. Diantaranya

adalah ungkapan bahwa perkataan tertentu bisa di nisbatkan sebagai haditsNabi

SAWasalkan perkataan tersebut sejalan dengan al-Qur’an, dan disampaikan oleh

orang yang mempunyai tingkat keshalihan yang tinggi.37Dari ungkapan kaum sufi

yang seperti ini, terkesan memiliki kesamaan pola pikir dengan golongan

karramiyyah.38

Dari pola pikir kaum sufi ini, terkesan kaum sufi memiliki metodologi

tersendiri dalam menentukan otentisitas hadits. maka sekurang-kurangnya ada dua

metodologi yang digunakan kau sufi dalam membuktikan otetisitas hadits, yaitu

Liqa’al-Nabi dan Thariqal-Kasyaf.

34 Yusuf al-Qaradhawi, Al-Madkhal li Dirasah al-sunah al-Nabawiyyah Kairo: Maktabah
Wahbah, 1992.cet. ke-2, hal.59.

35 Nama lengkapnya adalah Abu al-Qasim al-Junaidi bin Muhamad wafat pada tahun 297
H. atau 910 M. Lahir dan di besarkan di irak. al-Junaidi termasuk sosok sufi yang cinta pada Hadis
Nabi. hal ini bisa dilihat dari ucapannya: “barang siapa yang tidak menghafal Al-Qur’an dan tidak
menulis Hadis, maka ia tidak patut di ikuti”. lihat, Abd al-Karim al-Qusyayri, al-Risalah aln-
Qusyayriyyah fi Ilm al-Tasawuf. hal. 430-431.

36Abd.Al-Wahab al-Sya’rani, Al-Thabaqat al-Kubroh, hal.4.
37Ahli Hadis menyebutnya dengan rawi yang ‘adil.
38 Pemikiran golongan al-Karramiyyah, yaitusuatu golongan yang mengikuti pemikiran

Muhammad bin Karram al-Sijistani. Mereka membolehkan membuat Hadis palsu dalam rangka
tarhib (menjauhkan perbuatan maksiat) tarqib (mendorong amal kebajikan).dalil yang mereka
gunakan adalah sebuah Hadis yang berbunyi “kami membuat Hadis palsu untuk kebaikan Nabi,
bukan untuk merugikannya.” Muhammad bin Sa’id al-Mashlub mengatakan bahwa seorang boleh
membuat sanad tertentu pada perkataan yang baik. sebagaian golongan rasionalis mengatakan
sebagai mana diceritakan oleh al-Qurthubi, apa-apa yang sesuai dengan hukum qias boleh
disandarkan kepada Rasullullah. lihat Jalal al-Din al-Suyuthi, Tadribal-Rawi. hal. 186.
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1. Liqa’al-Nabi

Kata Liqa’al-Nabi berarti menghadap Nabi SAW, melihat Nabi SAW, dan

bertemu Nabi SAW.Kaum sufi menjadikan Liqa’ al-Nabi sebagai salah satu

metodologi untuk menetapkan otentisitas hadits.Hal ini dapat dilihat dari

banyaknya kaum sufi yang mengklaim pernah bertemu dengan Nabi SAW. Baik

melalui mimpi maupun bercakap-cakap secara langsung dalam keadaan terjaga

(tidak tidur).

Bagi kaum sufi orang yang telah bermimpi bertemu Nabi, maka ia akan

mengalami pertemuan secara langsung dengan beliau. Pertemuan secara langsung

tersebut bukan sekedar berbincang-bincang, tetapi biasanya Rasulullah SAW

memberikan pesan-pesan tetentu. Pesan tersebut adakalanya berupa, wirid,

nasihat, himbauan, dan sebagainya. Di antara sebagian ahli sufi yang pernah

mengalami pertemuan secara langsungadalah, al-Tijani, Abu Hasan al-Syadzili,

Ibnu ‘Arabi, dan Muhammad al-Suhaimi.

Bagi orang yang tidak mengenal dunia tasawuf atau tidak pernah memasuki

dunia tasawuf, tanpaknya pengalaman tersebut irasional dan mungkin

bertentangan dengan akidah mereka. Tapi bagi kaum sufi, pengalaman tersebut

dapat dibenarkan dan memang benar-benar bisa terjadi.39Keyakinan kaum sufi

mengenai kemungkinan seseorang bertemu langsung dengan Nabi SAW setelah

beliau wafat di dasarkan pada Al-Qur’an dan hadits.Mereka berpendapat bahwa

39 Abu Muhammad al-Wilatturi, Ibtigha’ al-Wushu li Hubb Allah wa Madha al-Rasul.
turki: maktabah hakikah, 1997, hal. 57.
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wafatnya Rasulullah SAWpada tanggal 12 Rabi’ul Awwal 11 H.40 Bukan berarti

beliau pergi selama-lamanya, melainkan sebenarnya beliau masih hidup dan terus

menerus mengawasi umatnya. Keyakinan kaum sufi ini berdasarkan surat al-

Baqarah ayat 154 :






“Jangan kamu mengatakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah
(bahwa mereka) mati, tetapi mereka itu sebenarnya hidup tapi kamu tidak
menyadarinya. ( al-Baqarah ayat 154)

Dalam surat Ali ‘Imran ayat 169, Allah SWTmempertegas lagi tentang

adanya kehidupan para syuhada’, sebagaimana firman-Nya:






“Jangan lah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu
mati, tetapi sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat
rizki"(Ali ‘Imran ayat 169)

Kedua ayat diatas menegaskan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah

SAWpada hakikatnya tidak mati namun tetap hidup.Akan tetapi orang-orang di

dunia tidak menyadarinya. Kalau para syuhada’saja dinyatakan oleh al-Qur’an

tidak meninggal, bagaimana dengan Rasulullah SAW yang mempunyai

kedudukan lebih tinggi dibandingkan mereka.41

Dalam surat al-Nisa’ ayat 69 Allah SWTmenegaskan bahwa kehidupan di

alam barzakh tidak dikhususkan bagi orang yang mati syahid (syuhada’), tetapi

40Shafi al-Rahman al-Mubarakafuri, Al-Rahiq al-Makhtum.Riyadh: Maktabah Dar al-
salam, 1994, hal. 469.

41 DiaZohir Syah Miyan Qadiri Mahmudi,Al-Shawa’iq al-Rabbaniyah. Turki: Maktabah
al-Haqiqah, 1994, hal. 241.
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juga untuk para Nabi (Anbiya’), Orang-orang yang jujur (Shiddiqin), dan orang-

orang yang shalih (Shalihin).42Ayat tersebut adalah sebagai berikut:







“Dan siapa yang mentaati Allah SWT, dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-
sama dengan orang-orang yang dianugrahi nikmat Allah SWT,yaitu para Nabi,
para Shiddiqin, orang-orang yang mati Syahid, dan orang-orang Shaleh.dan
mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya.”(Q. S. An-Nisa’: 69).

Dalil lain yang juga menujukan bahwa Nabi SAWmasih hidup (setelah

beliau wafat), menurut kaum  sufi adalahhaditsyang sanadnya cukup kuat. Hadits

tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Darda’. Rasulullah SAW

bersabda:

إِن من افضل ایامكم یوم الجمعة فیھ خلق ادم وفیھ النفخة وفیھ الصعقة . فأكثر واعلى من 

كیف تعرض صال تناعلیك ?ة على فقال رجل یارسول هللا الصالة فیھ. فإن صالتكم معروض

وقدار مت یعنربلیت ؟ فقال : إن هللا قدحرم على اال رض ان تأ كل اجساد االنبیاء 

“Sesungguhnya hari terbaik bagi kalian adalah hari Jum’at. pada hari
itulahdiciptakan Adam, peniupan sangkakala yang pertama (berarti kehancuran),
dan peniupan sangkakala yang kedua berarti (kebangkitan). Maka, perbanyaklah
membaca shalawt kepada-Ku pada hari tersebut (hari Jum’at) karena shalawat
yang kalian bacakan akandiperlihatkan pada-Ku” seorang Sahabat bertanya:
Wahai Rasulullah SWAbagaimana mungkin shalawat kami akan diperlihatkan
pada-Mu, sedangkan Engkau telah hancur disana? Rasulullah SAW. menjawab:
Sesungguhnya Allah SWTtelah mengharamkan kepada bumi memakan jasad para
Nabi SAW.”43

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat-Nya agar mereka

memperbanyak membaca shalawat, walau pun beliau sudah tiada, karena semua

shalawatyang dibacakan kepada-Nya akan disampaikan kepada beliau, dan beliau

42 Hamd Allah al-Dajawi, Al-Bashair li Munkur al-Tawassul bi Ahl al-Maqabir Turki:
Maktabah al-Haqiqah, 1994, hal.241.

43 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Beriut: Dar al-Fikri, 1995), I/43, Nomor Hadis 1085.



57

akan menjawab-Nya. Pada mulanya para sahabat merasa heran, mungkinkah

orang yang sudah meninggal dunia dapat menjawab dan berintraksi dengan orang

yang masih hidup?Imam al-Baihaqi dalam kitabnya Syu’ab al-Imam dan al-

Isfahani dalam kitabnya al-Targhib meriwayatkan hadits yang serupa melalui

jalur Abu Hurairah sebagiai berikut :

من صلى على عند قبرى سمعتھ ومن صلى على نائیا بلغتھ

“Siapa saja yang membaca shalawat kepada-Ku di sisi pemakaman-Ku, maka Aku
akan mendengarnya, dan siapa membaca shalawat kepada-Ku dari jauh maka
Aku akan menyampaikannya”

Sementara imam al-Bukhari dalam kitab Tarikh-nya, meriwayatkan hadits

dari jalur ‘Ammar:

إن هللا ملكا اعطاه اسیاع الخال ئق قائم على قبرى فما من اخد یصلى على صالة االبلغتھ

“Sesungguhnya Allah SWTmempunyai malaikat yang diberikan kemampuan
menghilang di atas para makhluk, ia berdiri diatas kuburan-Ku (Nabi). tidak
seorangpun yang membaca shalawat kepada-Ku kecuali shalawat itu Saya
jawab.”44

Dengan demikian, jelaslah bahwa para Nabi itu memang betul-betul masih

hidup dialam kubur mereka. dari sini muncul pertanyaan, kalau para Nabi itu

masih hidup, mengapa para Nabi tidak pernah terlihat berjalan-jalan disekitar

kita? Jawabnya, tak lain karena kehidupan di alam barzakh dan dunia ini berbeda,

dan masing-masing mempunyai karakter yang berbada.45hanya orang-orang suci

yang telah mendapatkan kasyf (pengalaman keterbukaan) yang memungkinkan

untuk dapat melihat Nabi SAWdan hanya bagimereka yang benar-benar

mengikuti SunnahRasulullah SAWsaja yang akan bisa bertemu secara langsung

dan bercakap-cakap dengan beliau.

44Dzahir Syah Mian Qadiri Mahmudi, Op. Cit. hal.9.
45Al-Hammami, Op.Cit.,hal. 263.
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Menurut Imam al-Ghazali,saat menceritakanpengalamannya dalam

menapaki jalan sufi, Orang-orang yang mengikuti metode kaum sufi akan mampu

menyaksikan para Malaikat, roh-roh para Nabi,mereka bisa mendengar suara-

suara spritual, dan mengambil manfaat daripadanya. kemudin pengalaman

kejiwaan mereka (al-bal) akan terus meningkat sampai pada tingkatan yang sulit

diucapkan dengan kata-kata.46

Pengalaman kejiwaan seperti yang tersebut diatas bukan merupaka sesuatu

yang mustahil.Sebagaimana Rasulullah SAWbertemu dengan Nabi Musa A.S.

maka bagi umat beliau yang benar-banar mencintinya, tidak menutup

kemungkinan dapat bertemu secara langsung dan bercakp-cakap dengan beliau.47

Alasan-alasan lain yang mendukung keyakinan bahwa Rasulullah SAW

masih hidup adalah sebagai berikut:

Pertama:Sepeninggal beliau, Isteri-isteri Rasulullah SAW tidak boleh

dinikahi oleh orang lain.48Oleh karena itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam

Ahmad, ketika ‘Aisyah masuk kedalam rumah-Nya dimana terdapat makam

Rasulullah SAW,dan Abu Bakar, ia tidak terlalu ketat menutupi auratnya. Alasan

‘Aisyah melakukan hal itu karena Rasulullah SAWadalah suaminya dan Abu

Bakar adalah ayahnya. berbeda ketika Umar wafat dan dikuburkan disitu, Aisyah

tampak ketat dalam menutupi auratnya. Hal ini karena Umar bukanlah

muhrimnya. Dengan demikian, baik Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar

46Al-Ghazali, Al-Munqidz min al-Dhalal (Turki: Maktabah al-Haqiqah, 1990), hal. 39.
47Al-Hammami, Loc. Cit.,
48Al-Dajawi, Op. Cit., hal. 8, Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Hadza al-Habib Muhammad

SAW. Ya Muhibb, (Riyadh: Dar al-Syuruq, 1989), cet. ke-3, hal.496.
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semuanya masih bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang yang masih

hidup.49

Kedua:Harta peninggalan (tirkah) beliau tidak dibagi-bagikan kepada para

ahli warisnya, tetapi menjadi barang sedekahseperti halnya barang shadaqah

orang-orang yang masih hidup, Rasulullah SAWbersabda:

انامعاشر االنبیاء النورث ماتر كناه صدقة

“Sesungguhnya kami para Nabi tidak mewariskan harta pusaka, apa yang kami
tinggalkan semuanya menjadi barang shadaqah. ”50

Seandainya beliau sudah meninggal, tentu harta peninggalan beliau akan

dibagi-bagikan secara semestinya sebagaimana harta peninggalan orang-orang

yang meninggal pada umumnya.51

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, sebagian ahlisufi mengaku pernah

berjumpa dengan Rasulullah SAW baik itu melalui mimpi maupun bertemu secara

langsung. Pertemuan langsung dengan Rasulullah SAW yang dialami orang sufi

itu adakalanya sempat bercakap-cakap dan memperoleh ajaran-ajaran tertentu dari

Rasulullah SAW,dan adakalanya tidak demikian. Sedangkan pertemuan secara

tidak langsung biasanya terjadi lewat mimpi.

Biasanya kaum sufi akan bermimpi bertemu Rasulullah SAW terlebih

dahulu sebelum bertemu (Liqa’) secara langsung. untuk dapat menilai

kemungkinan dapat tidaknya seseorang bertemu lngsung dengan Nabi SAW.

49Al-Hammami, Op. Cit., hal. 264.
50Al-Bukhari, Op. Cit. IV/4 no.Hadis 6225, 6226, dan 6227.
51Ibid.,
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terlebih dahulu harus diketahui konsep kaum sufi mengenai mimpi itu sendiri. hal

ini karena mimpi itu mempunyai peran yang sangat penting dikalangan kaum sufi.

a) Pandangan Kaum Sufi Tentang Mimpi

Berkaitan dengan pertemuan orang sufi dengan Nabi SAW secara tidak

langsung itu ada sebuah hadits yang mendukung, hadits tersebut diriwayatkan

oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah:

والیتمثل الشیطان بىقظةیال

“siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan
sadar. dan setan tidak dapat menyerupai diriku.”52

Menurut Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fath al-Bari

sebagaimana dikutip oleh Dr. Yusuf al-Qardlawi, mengatakan, banyak sekali

Hadits-hadits yang menerangkan masalah mimpi, sehingga Imam al-Bukhari di

dalam kitabnya,Shahih al-Bukhari menghimpun sebuah kitab khusus yang beliau

namakan Kitab al-Ta’bir.didalam kitab ini terhimpun sebanyak 99 Hadits.

Secarakeseluruhan Hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim,

kecuali beberapa hadits saja.53

Berdasarkanhadits-hadits di atas, maka berkembanglah pemahaman kaum

sufi mengenai mimpi. Mimpi itu sendiri merupakan aktivitas fikiran yang dalam

ke adaan sadar disebut imajinasi. Sebagaimana imajinasi yang jika dikendalikan

oleh kehendak akan menjadi suatu pemikiran, maka mimpi yang diarahkan dan

dikendalikan akan menjadi sebuah mimpi yang nyata. Memang benar bahwa

kehendak akan kehilangan kontrol pada saat manusia tidur, tetapi jika di teliti

52Al-Bukhari, Op. Cit., VIII/92, no.Hadis 6493.
53Dr.Yusuf Al-Qardlawi, Sikap Islam terhadap Ilham, Kasyf, Mimpi,Jimat

perdukunandan jampi, alih bahasa Hermansyah (jakarta: bina Tsaqafah, 1997).cet. ke-7, hal. 155.
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secara mendalam tentang seluruh sifat dan cara kerjanya, mimpi sebenarnya

berada dibawah pengaruh kebiyasaan,54 perwujudan mimpi itu sendiri, adakalanya

berupa bisikan jiwa yang masuk kedalam hati atau kondisi-kondisi rohani yang

tergambar dalam imajinasi. Hal ini karena seluruh perasaan tidak tenggelam pada

saat manusia tidur. Sehingga orang meduga seakan-akan ia dalam keadaan terjaga

dan mampu melihat dengan sebenarnya.Padahal hal itu merupakan proyeksi atau

gambaran yang tertanam di hati manusia. Ketika rasa fisik telah hilang dari

mereka, yang tertinggal adalah obyek-obyek imajinasi yang di ketahui melalui

rasa dan bersifat langsung. kondisi seperti ini menguat di benak pemiliknya.55

Saat orang yang tidur terjaga, ia akan ingat apa yang tergambar dalam

tidurnya, termasuk hal-hal atau peristiwa yang datang dalam hatinya pada saat

tidur. hal-hal yang datang dalam mimpi seseorang, terkadang datangnya dari

setan, daridesakan nafsunya, dari malaikat danmalah terkadang merupakan

pengetahuan langsung dari Allah SWT. yang pada mulanya kondisi-kondisi

tersebut dikreasikan dalam hatinya.56

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

یامما یحدث بھا ؤیامن تحزین الشیطان والرؤیاالصالحة بشرى من هللا والرؤالرئویا ثالثة فالر

الرجل نفسھ

“Mimpi itu ada tiga macam: mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah
SWT mimpi yang membuat sedih datangnya dari setan dan mimpi yang berasal
dari bisikan dirinya.”57

54Inayat Khan, DimensiSpritualPsikologi (Bandung pustaka hidayah, 2000), cet. ke-1,
hal.214.

55Al-Qusyayri, Op.Cit., hal. 365.
56Ibid., hal. 366.
57Muslim bin Hajjaj, Op. Cit., II /387, no Hadis 2262, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud

(Beirut: Dar al-Fikr, 1994) II/486, no. Hadis, 5019: Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Beirut: Dar al-
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Berdasarkan hadits diatas, para ulama membagi mimpi ke dalam tiga

jenispertama:mimpi yang merupakan pengaruh kecemasan atau pengaruh bisikan

hawa nafsu. Mimpi jenis ini di sebut mimpi nafsu (al-Ru’ya’ al-Nafsiyyah).

Kedua:Mimpi yang merupakan campur tangan setan, dimana setan menguasai

atau mempengaruhi tidur seseorang akibat doronganatau kegelisahan jiwanya,

sehingga setan mampu memasukkan apa yang ingin ia masukan, dan hasilnya

adalah mimpi. Ketiga:mimpi rohani atau mimpi yang berasal dari tuhan,58 mimpi

ini disebut dsengan mimpi yang benar (al-Ru’ya’ al-Shahihah).59Selanjutnya

mimpi jenis ketiga ini (al-Ru’ya’ al-Shahihah) terbagi menjadi empat macam

yaitu:

1) Al-Ru’ya’ al-Shadiqah al-Muhaqqaqah

Al-Ru’ya’ al-Shadiqah al-Muhaqqaqah adalah mimpi yang benar-benar

menjadi kenyataan, dan ini merupakan sebagian dari wahyu dan ke-Nabian,

seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Fatah ayat 27:










“Sesungguhnya Allah SWTakan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang
kebenaran mimpi-Nya dengan sebenar-benarnya, yaitu bahwa kamu pasti akan
memasuki Masjid al-Haram, Insyallah dalam keadaan aman dengan mencukur
rambut kepala dan mengguntinya, sedang kamu tidak merasa takut.Allah SWT

Fikr, 1994),IV/120, no. Hadis 2277: lihat juga, Ibnu Majah, Op. Cit., II/463, no. Hadis 3906 dan
3907.

58 Sa’id Hawwa, Jalan Rohani, alih bahasa Kairul Rafi’ M. & Ibnu Thaha Ali(bandung:
Mizan, 1998) cet. ke-7, hal. 221-222.

59 Amir al-Najjar, Ilmu jiwa dalam Tasawwuf, alih bahasa Hasan Abrori (jakarta: Pustaka
Azzam, 2000), cet. ke-1, hal.132.
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mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan dia memberikan itu sebelum
kemenangan yang dekat.“

Menurut Imam al-Ghazali, untuk mendapatkan mimpi seperti ini seseorang

harus mampu membuang penutup yang ada pada hatinya.Oleh karena itu, setiap

mimpi tidak bisa dipercayai kecuali mimpinya orang-orang yang shaleh.Orang

yang banyak dustanya, mimpinya tidak dapat dipercaya.Sementara orang yang

banyak membuat kerusakan dan maksiat, maka hatinya menjadi gelap.orang yang

seperti ini mimpinya hanya sekedar hiasan tidur.60

Untuk mendapatkan mimpi yang benar, hendaknya seseorang berwudlu

terlebih dahulu sebelum tidur.Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah

SAW.dengan berwudlu, batin seseorang akan menjadi suci. Jika batinnya telah

suci maka orang tersebut akan memperoleh Kasyf dalam mimpinya, sebagaimana

mimpinya Rasulillah SAW, mimpi memasuki kota Makah sebelum benar-benbar

memasukinya, seperti terlihat dalam ayat diatas.61

Mimpi yang benar ini terbagi menjadi dua bagian: pertama: berbentuk

mimpi yang jelas dengan lafazh yang jelas dan tidak memerlukan kepada

penafsiran atau ta’wil, seperti mimpi Rasulullah SAW di atas dan mimpi Nabi

Ibrahim untuk menyembelih putranya, Nabi Isma’il.62

Mengomentari mimpi Nabi Ibrahim tersebut, Abu Ali al-Daqqaq

mengatakan, Ismai’lA.S. berkata: “Wahai ayah, inilah balasan orang yang tidur

60Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din (Beirut: Dar al-Fikar, 1995), IV/428.
60 Amir al-Najjar, ilmu jiwa dalam Tasawwuf, alih bahasa Hasan Abrori (jakarta: Pustaka

Azzam, 2000), cet. ke-1, hal.132.
61Ibid.,
62Amir al-Najjar, Loc. Cit.,
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lupa terhadap kekasihnya. Seandainya engkau tidak tidur, pasti engkau tidak

diperintahkan menyembelih anak.”63

Kedua: Mimpi yang masih samar-samar yang didalamnya terkandung

hikmah, dan mimpi jenis ini masih membutuhkan penafsiran, seperti mimpi Nabi

Yusuf A.S. yang disebutkan di dalam Al-Qur’an.

2) Al-Ru’ya’ al-Shalihah

Al-Ru’ya’ al-Shalihah adalah mimpi yang baik yang merupakan berita

gembira dari Allah SWT.64 Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang

artinya:

“Sebaik-baik mimpi seseorang diantara kalian adalah bila bermimpi
melihat Rabb-Nya, atau melihat Nabi-Nya, ataupun mimpi bertemu dengan kedua
orang tuanya yang muslim.”

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah SAW apakah seseorang akan

bermimpi melihat Rabb-Nya?Rasulullah SAW bersabda, “al-Sulthan,yaitu

kekuatan dan kekuatan itu adalah Allah SWT.

Dari kedua mimpi diatas penulis dapat menyipulkan bahwasannya kedua

mimpi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu keduanya sama-sama

mimpi yang benar dan baik yang datangnya dari Allah SWT yang di berikan Allah

SWT kepada orang-orang yang berakhlak mulia. sedangkan letak perbedaanya

adalah mimpi yang pertama sering terjadi pada diri seorang Nabi atau Rasul yang

bisa disebut sebagai wahyu. Sedangkan mimpi yang kedua adalah salah satu

63Al-Qusyayri, Loc. Cit.,
64Amir al-Najjar, Op. Cit.,hal.133.
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mimpi yang terjadi pada orang-orang biasa yang berakhlak mulia yang merupakan

sebuah kabar gembira.

3) Al-Ru’ya’ al-Hatifah al-Marmuzah

Al-Ru’ya’ al-Hatifah al-Marmuzah adalah Mimpi yang berupa bisikan dan

berbentuk simbolik.Mimpi ini diberikan oleh Allah SWT untuk menjelaskan suatu

persoalan atau kesulitan yang sedang dihadapi oleh seseorang di dalam kehidupan

sehari-hari, akibat dari tidak adanya suatu bentuk penyelesaian yang baik.dalam

hal ini, malaikat di suruh oleh Allah SWT untuk memberikan mimpi yang

mengandung bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang sedang di hadapinya

dalam bentuk rumus atau simbolik. Penafsiran mimpi yang demikian harus di

sesuaikan dengan dasar-dasar penafsiran mimpi.65

Mimpi simbolik kebanyakan mengenai diri kita sendiri. ia menunjukkan

kepada manusia tentang urusan tertentu dan kaidah-kaidah dari orang yang di

cintainya. Alasan mengapa satu simbol menunjukkan kepada kita apa yang

tersembunyi pada masalalu, kini, dan masa yang akan datang, adalah bahwa

simbol tersebut merupakan suatu bentuk yang merupakan awal seseorang

membangun dirinya, lalu mengubah bentuknya kepermukaan.66

4) Al-Ru’ya’ al-Muhadzirah

Al-Ru’ya’ al-Muhadzirah adalah mimpi sebagai peringatan.Mimpi ini

dibawa oleh malaikat sebagai peringatan akan terjadinya bahaya yang akan

mengancam orang yang bermimpi. Biasanya mimpi ini dikuatkan dengan syahid,

65Ibid.,
66 Inayat Khan, Op. Cit., hal.220.
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yaitu indikasi atau keterangan yang datang bersama dengan mimpi tersebut yang

juga berfungsi sebagai pertimbangan ta’wil nya.hal ini seperti yang di sebutkan

Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 43 tentang mimpi al-Malik (Raja Mesir) yang

di ungkapkan kepada Nabi Yusuf AS:









“Dan al-Malik (Raja Mesir) berkata: Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh
ekor sapi gemuk tuju ekor sapi kurus. (Q. S. Yusuf: 43)

Yang dimaksud dengan tujuh ekor sapi gemuk adalah musim subur dan

makmur.Sedangkan tujuh ekor sapi kurus adalah musim susah dan terjadinya

kelaparan.67Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum menerima wahyu dalam

keadaan jaga, beliau menerima wahyu melalui mimpi.68Mimpi-mimpi tersebut

merupakan permulaan wahyu. mimpi ini berlangsung selama setengah tahun,

kemudian beralih kepada wahyu dalam keadaan sadar selama 23 tahun, semenjak

beliau diutus sampai wafat-Nya.69Masa penurunan wahyu melalui mimpi ini

dalam sebuah Hadits Shahih disebut sebagai bagian dari empat puluh enam

kenabian,70Tetapi terdapat riwayat lain yang sama Shahihnya yang menyebutkan

67Amir al-Najjar, Loc. Cit.,
68Mengenai mimpi Nabi Muhammad SAW.sebelum di angkat menjadi Rasull SAW.

terdapat dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Lihat al-Bukhari,
Op. Cit.,1/4, no.Hadis 3, V1/105. no hadis 9953, 4955, dan 4966, VIII/86, no. Hadis 6972.

69Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Madarij al-Salikin (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), I/50.
70 Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak Ahli Hadis, lihat, Al-Bukhari, Op.Cit.,

VIII/88, no. Hadis 6987, 6988, dan 6989: Muslim bin Hajjaj, Op. Cit.,II/ 388-389, no. Hadis 2269
dan 2264: Abu dawud, Op. Cit., II/486, no Hadis 5018: Al-Tirmidzi, Op. Cit.,IV/120, no. Hadis
2277, 2278, 2285, dan 2286: Ibnu Majah, Op. Cit. II/460, no. Hadis 3893 dan 3894.
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bahwa, “Sesungguhnya mimpi yang benar itu merupakan salah satu bagian dari

tujuh puluh bagian kenabian.”71

Dalam mengokompromikan kedua riwayat ini, ada yang berpendapat bahwa

hal itu diperhitungkan menurut kondisi orang yang bermimpi. Mimpi orang yang

Shaddiqin termasuk ke dalam salah satu bagian dari empat puluh enam bagian ke

Nabian (seperempat puluh enam bagian ke Nabian). sedangkan mimpi orang

mukmin kalangan umum adalah sepertujuh puluh bagian ke Nabian. 72

Mimpi merupakan permulaan wahyu, dan kebenarannya tergantung sampai

dimana tingkat kebenarannya dan kejujurannya orang yang bermimpi

tersebut.Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar

perkataannya.mimpi ini pada zaman mendekati hari akhir hampir tidak pernah

keliru, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW:

مان لم تكدرؤیاالمسلم تكزب واصدقكم رؤیا اصدقكم حدیثااذا قترب الز
“Ketika zaman mendekati akhir, maka hampir saja mimpi orang Islam itu menjadi
kenyataan. dan orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling
benar perkataannya (jujur)”73

Hal ini disebabkan karena telah jauhnya zaman kenabian dan pengaruh-

pengarunya, sehingga orang-orang mukmin menerima gantinya berupa mimpi

yang benar.sedangakan pada zaman kenabian masih kuat, tidak diperlukan mimpi-

mimpi tersebut.74

Mimpi yang benar biasanya terjadi pada waktu Sahur (setelah dua pertiga

malam), karena waktu itu adalah waktu turunnya Rahmat Allah SWT dan

71Lihat, Muslim Bin Hajjaj, Op Cit., II/390, no. Hadis 2265: Ibnu Majah, Op. Cit., II/460,
no. Hadis, 3895 dan 3896.

72Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Loc. Cit.,
73 Muslim Bin Hajjaj, Op. Cit.,II/388, no. Hadis 2263.
74Ibid.,
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Maghfirah, Serta berhentinya setan.Sebaliknya mimpi yang datang pada waktu

‘atamah (seper tiga malam yang pertama), ketika setan dan roh-roh setan

bergentayangan adalah mimpi yang tidak benar. ‘Ubadadah bin al-Shamit berkata:

“Mimpinya orang-orang mukmin adalah pembicaraan Allah SWT kepada

hambanya didalam tidur.75

b) Mimpinya Kaum Sufi

Salah seorang sufi pernah mengatakan bahwa didalam tidur, ada saat-saat

yang tidak dapat dalam waktu sadar, antara lain dapat melihat Rasulullah SAW,

Para Sahabat, dan para ulama salaf, dimana hal ini tidak dapat dilihat saat jaga.

Begitu juga dalam tidur, sufi dapat melihat Allah SWT dan ini merupakan

keistimewaan yang agung.76

1) Mimpi Bertemu Allah SWT.

Diriwayatkan dari Abu Yazid al-Busthami, ia berkata:

“Aku mimpi bertemu Allah SWT kemudian aku bertanya kepada-Nya,
bagaimana aku menempuh ke jalan-Mu? Allah SWTberfirman: “Tinggalkan
dirimu dan kemarilah.”77

Abu Hatim al-Razi menceritakan dari Qubishah bin ‘Uqbah, ia berkata:

”Saya mimpi bertemu Sufyan al-Tsauri” Saya berkata kepadanya. ” apa yang telah

dilakukan Allah SWT kepadamu? ia berkata:

“Saya melihat Tuhanku dengan berhadapan muka, ia berkata kepadaku,
selamat, keridlaan-Ku tercurah kepadamu wahai Ibnu Sa'id.engkau telah berdiri
tegak (shalat), ketika malam telah gelap dengan cucuran air mata dan hati yang

75Ibid.,hal. 52.
76Al-Qusyayri, Op. Cit., hal.367.
77Ibid.,hal. 368.
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gundah, oleh karen itu, ambil dan pilihlah istana mana yang kau inginkan dan
kunjungilah Aku, karena Aku tidak jauh darimu”78

Yahya bin Sai’id al-Qaththan bercerita

“Aku bermimpi melihat Tuhanku.lalu aku bermohon, Tuhanku, berapa
lama aku memohon kepdamu, namun belum juga engkau kabulkan? Allah SWT
Menjawab, “Wahai Yahya, Sesunggunya Aku senang mendengar suaramu.”79

Saya (al-Qusyayri) mendengar Syeikh Abu Ali al-Daqqaq mengatkan

bahwa Syeikh al-Kirmani selalu terjaga, kemudian suatu kali ia ketiduran. Dalam

tidurnya, ia melihat Allah SWT setelah mimpi itu ia selalu berusaha untuk tidur.

Ketika hal itu ditanyakan, ia hanya menjawab melelui untaian sya’ir:

“Kulihat girangnya kalbu dalam mimpiku karnanya aku selalu berhasrat
untuk dilanda kantuk dan tidur.”80

2) Mimpi Bertemu Rasulullah SAW.

Sirri al-Saqthi sering kali meminta al-Junadi agar berbicara di depan

umum, namun al-Junaid enggan memenuhi permintaan itu. karena seringnya al-

Junaid menolak permintaan tersebut, maka pada hari jum’at ia bermimpi bertemu

Rasulullah SAW, dalam mimpi itu Rasulullah SAW, meminta al-Junaid agar ia

mau berbicara di depan umum. al-Junaid bangun dan kemudian menuju rumah

Sirri al-Saqthi sebelum subuh. Kemudian ia mengetuk pintu rumah Sirri al-Saqthi.

pintu dibuka dan Sirri al-Saqthi berkata: “Engkau tak pernah percaya padaku,

sehingga Rasulullah SAW datang dan menyuruhmu.”81

78 Al-Ghazali,Ihya’Ulumuddin, Op., Cit., IV/432, Zain al-Din al-Mumayri, Siraj al-Qulub
wa ‘Ilaj al-Dzunub, dicetak bersama Qut al-Qulub (beirut: Dar al-Fikr, tth. ), I/194.

79Al-Qusyayri, Op., Cit., hal.369.
80Ibid.,hal. 467.
81 Reynol A. Nicholson, Mistik Dalam Islam,alih bahasa Tim Penerjemah BA (Jakarta:

Bumi Aksara, 1998) cet. ke-1, hal. 41.
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Ketika terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang manakah

bacaan Tasyahhud yang utama.Abu Thalib al-Malikki bermimpi bertemu

Rasulullah SAW.kemudia ia bertanya: “Wahai Rasulullah SAW. Para ulama

berbeda pendapat mengenai bacaan Tasyahhud, riwayat siapkah yang harus saya

ambil? Rasulullah SAW menjawab: “Ambilah riwayat dari Ibnu Ummi ‘Abd.”82

Al-Kattani menceritakan bahwa ia pernah bermimpi bertemu Rasulullah

SAW dan aku memohon kepadanya agar beliau sudi berdo’a kepada Allah SWT.

Supaya tidak mematikan hatinya.maka Rasulullah SAW.bersabda: Ucapkanlah

empat puluh kali sehari, یاقیوم الالھ االانتیاحي  maka Allah SWT akan menghidupkan

hatimu.”83

c) Kaum Sufi yang Mengklaim Bertemu Nabi SAW.

Berdasarkan keyakinan masih hidupnya Nabi Muhammad SAW dan

banyaknya kaum sufi yang sempat bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW

banyak kaum sufi yang mengalami pertemuan secara langsung dengan Nabi

Muhammd SAW. Keyakinan kaum sufi seperti ini, menurut mereka didukung

oleh al-Qur’an dan hadits Nabi SAW. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Bagi kaum sufi orang yang telah bermimpi bertemu Nabi Muhammad

SAW maka ia akan mengalami pertemuan secara langsung dengan beliau.

pertemuan secara langsung tersebut bukan sekedar “Ngobrol-ngobrol” tetapi

82Abu Thalib Muhammad bin ‘Ali al-Makki, Qut al-Qulub fi Mu’amalah al-Mahbub
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), II/210.

83Al-Qusyayri Op. Cit., hal.  368, Abd al-Wahhab al-Sya’rani, Al-Anwar al-Qudsiyyah fi
Ma’rifat al-Qawa’id al-Shufiyyah (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1992)cet. ke-2, II/91.
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biasanya Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan tertentu. Pesan-pesan tersebut

adakalanya berupa, Wirid, nasihat, himbauan, dan sebagainya.

Selanjutnya kalau dilihat salah satu definisi hadits, yaitu segala sesuatu

yang datang dari Rasulullah SAW baik sebelum diutus (bi’tsah) maupun

setelahnya,84 maka pesan-pesan yang disampaikan Rasulullah SAW baik melalui

mimpi maupun pertemuan secara langsung, oleh kaum sufi disebut sebagai hadits.

oleh karena itu dalam pembahasan ini, penulis akan sedikit mengemukakan

beberapa pengalaman kaum sufi yang mengklaim pernah bertemu dengan Nabi

Muhammad SAW. dan pesan yang didapat kaum sufi dari pertemuan secara

langsung dengan Nabi Muhammad SAW diantara kaum sufi itu adalah:

1. al-Tijani

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar al-

Tijani, lahir tahun 1150 H/ 1737 M. Ia berasal dari bani Tajwin, sebelum desa

Barbar85 di Maghrib ia menisbatkan dirinya kepada keluarga Rasulullah SAW.

Sebagaimana menjadi kebiasaan setiap pendiri thariqah sufistik.86

Sebelum mendirikan thariqah, al-Tijani sering berpindah-pindah thariqah

dari satu thariqah kethariqah yang lain dan dari guru sufi satu ke guru sufi satu

lainnya, hingga pada akhirnya ia mengaku melihat Rasulullah SAWdengan mata

kepalanya dan tidak dalam keadaan tidur.Rasullah SAW memberinya ketegasan

padanya bahwa beliau adalahSyeikh Murobbi, dan penjamin baginya.Beliau

84Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, Ushulal-Hadis ‘Ulumuhu wa Musthalahuhu, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1989), hal.27.

85Magrib adalah nama suatu wilayah atau Negara yang terletak di Afrika Utara.
86 Syeikh Abdul al-Rahman Abdul al-Khaliq, Penyimpangan-penyimpangan Tasawuf,

Alih bahasa Ahmad Misbach (Jakarta: Rabbani Press, 2001), cet.  Ke-1, hal.299.
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adalah pendiri al-Thariqah al-Tijaniyah.Thariqah ini dinamakan dengan Thariqah

Muhammadiyah.Dasar penamaan ini, karenaSyeikh Ahmad al-Tijani

mendapatkan semua ajaran Thariqah nya langsung dari Nabi Muhammad SAW

dalam keadaan jaga, bukan melalui mimpi.87

Menurut Syeikh Ahmad al-Tijani dasar ajaran Thariqah adalah dengan

memperbanyak membaca shalawat. Manfaat dari memperbanyak shalawat, lanjut

Syeikh Ahmad al-Tijani, sangat banyak diantaranya bisa bertemu langsung

dengan Rasulullah SAW, bertanya langsung mengenai masalah-masalah

keduniaan, dan tentang hadits-hadits yang dianggap lemah oleh para ahli hadits,

sementara dikalangan sufi hadits-hadits tersebut diamalkan.88

2. Abu Hasan al-Syadzili

Ia buta seperti dikatakan oleh Ibnu al-Mulaqqin. Ia buta dan zuhud seperti

yang dikatakan al-Sya’rani. Matanya yang buta tidak menghalanginya menuntut

ilmu kecuali setelah beberapa waktu seperti yang terlihat pada biografinya dalam

banyak buku.89

Menurut pengakuan Abu Hasan al-Syadzili, pada sutau hari ia pernah

bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dalam pertemuan itu, Rasulullah SAW

memberinya sebuah wirid tertentu, wirid tersebut diberi nama Wirid al-Bihar.

adapun terjemahan wirid tersebut dalah sebagai berikut:

“Tuhanku,mudahkanlah dan jagan persulit kami, wahai dzat yang memudahkan
seluruh kesulitan dengan benar. Ba, Ta, Tsa, dan seterusnya, Basmalah adalah

87 Muhammad Fathan, Al-Durah al-Kharidah (beirut: Dar al-Fikr, 1984), 1/23.
88Ibid.,
89 Ihsan Ilahi Dlahir, Op. Cit., hal. 270-271.
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pintu kami, Tabarak adalah tembok kami, Yasin adalah atap kami, Kaf yak ‘Ain
Shad adalah pelindung kami, Ha Mim ‘Ain Sin Qaf adalah pengetahuan kami,
dan seterusnya.90

Ketika Orang-orang memproses eksistensi wirid tersebut, Syeikh Abu

Hasan al-Syadzali berkata: “Demi Allah, aku menerima wirid tersebut huruf per

huruf langsung dari Rasulullah SAW.91

3. Ibnu ‘Arabi

Nama Ibnu ‘Arabi tidak hanya dimiliki oleh satu orang dalam sejarah

pemikiran Islam, ada dua tokoh terkemuka yang mempunyai nama sama. Kedua

tokoh ini sama-sama dari Andalusia. Yang pertama adalah Abu Bakar Muhammad

bin Abdullah bin al-‘Arabi al-Ma’afir, lahir pada tahun 468 H/ 1076 M.Dan wafat

pada tahun 543 H/ 1146 M. di Seville. Beliau adalah seorang ahli hadits. Beliau

pernah menjadi Qadli di kota tersebut, tetapi kemudian beliau mengudurkan diri

dari kedudukan itu dan kemudian mengapdikan dirinya bagi kegiatan ilmiah, baik

mengajar maupun menulis.

Yang kedua adalah Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin al-‘Arabi al-

Tha’i al-Hatimi, seorang sufi termashur di Andalusi. ia dilahirkan pada 17

Ramadhan 560 H. Bertepatan 28 Juli 1165 M. Di Mursia, sepanyol bagian

tenggara. Pada waktu kelahirannya, Mursia diperintah oleh Muhammad bin Sa’id

bin Mardanasi.

Tokoh pertama, sang Qadli, bukan objek pembicaraan dalam penelitian ini.

yang menjadi pembicaraan di sini adalah tokoh kedua, sang Sufi. ia sendiri

90Ibid.,hal. 234.
91Ibid.,
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banyak memaparkan kehidupan pribadinya secara detail karya-karyanya. Sufi ini

adalah seorang keturunan Arab kuno, Thayy.Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu

al-‘Arabi (dengan al-), atau Ibnu ‘Arabi (tanpa al-) untuk membedakannya dengan

Ibnu ‘Arabi yang lain. Dua gelarnya yang paling masyur adalah Muhy al-Din

(Penghidup agama) dan al-Syeikh al-Ahmar (guru terbesar).gelar terahir

tanpaknya lebih dikenal daripada gelar pertama. Dan ia berasal dari keluarga

sangat taat beragama.92Ibnu ‘Arabi wafat pada tanggal 22 Rabi’ al-Tsani 638

H/November 1240 M. di Damaskus. Qadli Kepala, al-Zaki dan dua muridnya ikut

melaksanakan upacara pemakamannya ia dimakamkan di Shaliyyah di kaki bukit

Qashiundi bagian utara kota Damaskus.93

Dalam muqadimah karyanya, Fushus al-Hikam, Ibnu ‘Arabi menyatakan

bahwa ia pernah bertemu Rasulullah SAW sekitar tanggal 20 bulan Muharram

tahun 627 H. di Damaskus. berikut penuturan Ibnu ‘Arabih:

“Aku melihat Rasulullah SAWdalam mimpi yang diperlihatkan kepadaku
pada sepuluh terahir bulan Muharram tahun 627 H. di damaskus. Beliau
memegang buku dan bersabda kepadaku, ini bukuFushush al-Hikam, ambilah dan
bawalah kepada manusia, semoga mereka mendapatkan manfaat kepada buku
tersebut. Aku berkata, aku dengar dan taat kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan
para pemimpin dari kalangan kami sebagaimana diperintahkan kepada
kami.setelah itu aku mewujudkan harapan, mengikhlaskan niat, dan memurnikan
semangat hingga keluarlah buku ini seperti ditentukan Rasulullah SAW. tanpa
penambahan dan pengurangan sedikitpun.aku berdoa kepada Allah SWT Semoga
menjadikanku dan kondisiku termasuk kedalam orang-orang yang tidak dikuasai
setan. Aku juga berdoa semoga dengan apa saja yang di tulis dengan jari-jariku,
diucapkan dengan lidahku, dan di kandung oleh hatiku. Allah SWT memberikanku
pelajaran suci, bisikan rohani kedalam hatiku dengan didukung pemeliharaan
sehingga aku menjadi penerjemah wahyu dan tidak bertindak ngawur, agar wali-
wali Allah SWT yang tak lain adalah pemilik hati yang bersih dari keinginan-
keinginan jiwa yang bisa dimasuki peniupan. aku berharap kiranya ketika Allah

92 Kautsar Azhar Noer, Ibnu ‘Arabi Wahdat al-Wujud Dalam Perdebatan (jakarta:
Paramadina, 1995), cit. ke-1, hal. 17.

93Ibid.,hal.24.
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SWT mendengar doaku ini, maka dia mengabulkan-Nya, kemudian dia tidak
menurunkan apa-apa ditulisan ini kecuali yang Dia turunkan kepadaku. Aku
bukanlah seorang Nabi dan bukan pula Rasull.Namun aku adalah pewaris dan
penjaga akhiratku.

Dari Allah SWT dengarlah kalian dan kepada Allah SWT kembalilah
kalian jika kalian mendengar apa-apa yang aku bawa, maka pahamilah dengan
pemahaman itu ber Shalawatlah dengan segenap ucapan dan berkumpulah
kemudian berikanlah buku ini kepada orang yang mencarinya, janganlah kau
halangi Rahmat Allah SWT Ini yang telah ku lapangkan kepada kalian, maka
perluaslah.”94

Atas dasar inilah, Ibnu ‘Arabi menyebarkan kitab tersebut tanpa ada

pengaruh dan penambahan sedikitpun, sebagaimana saat pertama kali ia terima

dari Rasulullah SAW95 Karya ini mengandung dua puluh tujuh bab, Setiap bab

memakai nama Nabi SAW untuk judulnya. Setiap namaNabi disimbolkan dengan

Fash (“Pengikat permata pada cincin”),sesuai  dengan judulnya, Fushush al-

Hikam, karya ini bertujuan untuk memaparkan aspek-aspek tertentu kebijaksanaan

Ilahi dalan konteks kehidupan dan pesan dua puluh tujuh Nabi.96

Karya ini sangat sulit untuk di pahami.Karena sulitnya, kitab ini hampir-

hampir tak bisa dipahami tanpa bantuan komentar-komentar atau bimbingan dari

guru yang menguasainya. Menurut Usman Yahia, lebih dari 100 komentar tentang

kitab ini, Komentar-komentar itu ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap.

diantara komentar-komentar yang sangat terkenal ialah yang ditulis oleh Shadar

al-Din al-Qunawi (W. 673/1274), Mu’ayyid al-Din al-Jandi (W. 720/1330), Syaraf

al-Din Dawud al-Qayshari (W. 751/1350), Abd al- Rahman Jami (W. 898/1492),

94Ibn ‘Arabi, Fushush al-Hikam, editor Abu al-‘Ala ‘Afifi (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi,
1980), cet. ke-2, hal. 47.

95Ibid.,
96Kautsar Azhari Noer, Op. Cit.,hal.26.
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dan Bali Afandi (W. 960/1553). Fushush al-Hikam juga telah diterjemahkan

kedalam beberapa bahasa diantaranya bahasa inggris, prancis, persi.97

2. Thariq al-Kasyf

Kecintaan kaum sufi terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya menyebabkan

hati mereka selalu terpaut untuk senantiasa mengingatnya dan mengikuti semua

petunjuknya. Buah dari kecintaannya itu kadang terbawa samapai ke alam mimpi,

sehingga tak jarang kaum sufi yang mengalami mimpi bertemu dengan keduanya.

Ketika seseorang telah terbiasa dengan melakukan oleh spiritual (riadlah

al-nafs), yaitu dengan menahan segala keinginan dan berusaha ikhlas dalam setiap

amalnya.Maka pada saat itulah mereka mampu mendapatkan cahaya

ketuhanan.98Cahaya ketuhanan itu bisa berupa pengalaman keterbukaan

(Kasyf).Ibnu ‘Arabi menyebut perolehan Kasyf dengan Ilmu laduni.Ilmu laduni ini

merupakan buah dari ketaatan terhadap Rasulullah SAW dalam segala aspeknya,

baik ucapanya, maupun perbuatannya.dengan kata lain, seorang sufi hanya akan

memperoleh Kasyf jika ia telah mengikuti aturan Syari’t. Jika ada orang yang

mengku memperoleh Ksayf tetapi masih melakukan maksiat, atau menghalal kan

sesuatu yang diharamkan, maka orang tersebut telah melakukan kedustaan.99

Berdasarkan pengalamannya bergulat dalam dunia tasawuf melalui Sunnah

Rasulullah SAW Ibnu ‘Arabi mengenalkan Thariq al-kasyf sebagai salah satu

97Ibid.,
98Viktor Sa’id Basil, Manhaj al-Bahts’an Ma’rifat Indah al-Ghazali (beirut: Dar al-Kitab

al-Lubnani, t. th. ), hal. 230-231.
99 Ibrahim Hilal, Al-Tashawwuf al-Islami Baina al-Din wa al-Falsafah (Kairo: Dar al-

Nahdlah al-‘Arabiyyah, 1979), hal. 153.
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metodologi dalam menetapakan otentisitas hadits.di antara hadits yang ditetapkan

Shahih oleh Ibnu ‘Arabi melalui Thariq al-Kasyf adalah sebagai berikut:

من عرف نفسھ فقد عرف ربھ
“Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal tuhannya.”100

Dalam dua karya monumentalnya, yakni al-Futuhat al-Makkiyah101dan

Fushush al-Hikam,102 Ibnu ‘Arabi sering mengutib hadits ini sebagai salah satu

dalil mengenai Ma’rifat.Sementara Al-Ghazali tidak memberikan label hadits

pada perkataan tersebut.103 Untuk mengetahui argumentasi kaum sufi mengenai

Thariq al-Kasyf, perlu diketahui dulu pandangan kaum sufi tentang Kasyf.

a) Pandangan Kaum Sufi Tentang Kasyf

Kasyf secara bahasa berarti menampakan, mengangkat sesuatu yang

menyelubungi atau menutupinya.104 Menurut Ibnu ‘Arabi Kasyf berarti

penyingkapan tabir dari pengetahuan potensial dan penggugahan kesadaran

kudus yang sedang tidur dalam hati manusia. Apabila tabir itu diangkat maka

100‘Ulama Ahli Hadis menolak perkataan tersebut sebagai Hadis.Menurut Imam al-
Nawawi perkataan tersebut bukan Hadis.sebagian orang menisbatkan perkataan tersebut kepada
Abu Sa’id al-Harraz, ada juga yang menisbatkannya kepada Yahya bin Mu’adz al-Rizi, Lihat,
Muhammad Darwis al-Hut, Asna al-Mathahh fi Ahadis Mukhtalif al-Maratib (Beirut: Dar al-kitab
al-‘Arabi, 1983), Cet. ke-2, hal. 299. Sementara itu Ibnu Taymiyyah menyebutnya sebagai Hadis
palsu (Maudlu’). Hadis tersebut termasuk kedalam katagori Hadis terkenal (Masyhur).untuk
mengecek lebih lanjut, lihat, Syams al-Din Abu al-Khair Muhammad bin Abd al-Rahman al-
Sakhawi, Al-Maqashid al-Hasanah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979), Cet. ke-1, hal.  419.
Ali al-Qari al-Harawi al-Makki, Al-Mashnu fi Ma’rifa al-Hadis al-Maudlu’ (Riyadh: Maktabah al-
Rusyd, 1984), Cet. ke-4, hal.  189. Isma’il bin Muhammad al-Ajluni al-Jarrash, Kasyf al-Khafa’
wa Muzil al-Iibas (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), Cet. ke-3, II/343.

101 Ibnu ‘Arabi mengutip Hadis tersebut dalam beberapa tempat dalam karyanya al-
Futuhat al-Makkiyah, Lihat, Ibnu ‘Arabi, Al-Futuhat Al-Makkiyah (Beirut: Dar al-Fikar, t. th),
II/308, dan 472,III/72, 101, 305 dan 404.

102Ibnu ‘Arabi, Fushush al-Hikam, Op.Cit.,1/81 dan 92, II/324.
103 Al-Ghazali, Ihya’, Op. Cit.,III/15.
104 Luwis Ma’luf, Op. Cit.,hal. 687.
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mata hati akan mampu melihat semua hal, abadi dan temporal, aktual, dan

potensial bagi mereka dalam keadaan latensi (tsubut).105

Pengetahuan yang didapat dari Kasyf tidak hanya bersifat spesifik, tetapi

bersifat pasti106 Oleh karena itu, al-Ghazali berpendpat bahwa orang yang mengira

Kasyf harus  berdasarkan pada dalil-dalil rasio semata, maka ia telah

mempersempit rahmat Allah SWT yang luas.107

Lebih lanjut al-Ghazali menyatakan bahwaKasyf adalah metode

pengetahuan yang tertinggi. Selanjutnya Al-Ghazali membagi para pencari

kebenaran menjadi tiga tingkatan: Pertama: orang awam, metode pengetahuannya

adalah peniruan penuh (al-Taqlid al-Mahdl).Kedua: Teologi, metode

pengetahuannya adalah pembuktian rasional. dan peringkatnya, menurut al-

Ghazali, mendekati peringkat orang awam. Ketiga: Orang arif yang sufi, metode

pengetahuannya adalah dengan penyaksian cahaya keyakinan.108

Dalam memberikan ketiga contoh tersebut, al-Ghazali membuat suatu

pengandaian. Untuk orang awam, seandainya dia mendapat pemberitaan yang di

percayainya bahwa dalam sebuah rumah ada orang, maka ia akan

membenarkannya tanpa sedikitpun terbesit dalam benaknya untuk menyelidiki

nya. Sedangkan seorang teolog, dalam hal ini bagaikan orang yang hanya

mendengar suara manusia dari rumah tersebut.lalu, ia mencari bukti-bukti

kebenaran adanya suara tersebut. sementara orang sufi, dalam hal ini, seperti

105A. E. Afifi Filsafat mistis Ibnu ‘Arabi (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), cet, ke-1,
hal.151.

106Ibid.,
107Al-Ghazali, Al-Munqidz, Op.Cit.,hal. 14.
108 Al-Ghazali, Ihya’, Op. Cit.,III/15.
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halnya seseorang yang masuk kedalam rumah tersebut dan melihat orang yang ada

didalamnya. penyaksian seperti itulah yang disebut dengan pengetahuan hakiki.109

Atas dasar pemikiran seperti ini maka secara tidak langsung dalam ke

Imanan orang sufi terkandung pula keimanan orang awam maupun teolog. Namun

keimanan orang sufi tersebut dilengkapi dengan keistimewaan yang mustahil

keliru, yaitu penyaksian langsung yang menimbulkan keyakinan.110 Dengan kata

lain, uraian ini menunjukkan bahwa para sufi yang dapat mencapai penghayatan

kejiwaan secara langsung terhadap tuhan dan alam gaib, merasa dirinya punnya

kelebihan atau ke khususan diatas derajat cendikiawan atau para ahli teologi.

dalam kitabnya, Ihya’, Al-Ghazali mempropagandakan bahwa tingkat kedalaman

spritual para sufi juga mencapai tingkat tertinggi dan mendukung ketekunan

beribadah yang melebihi dari golongan awam dan ahli agama biasa.111

Dalam menanggapi sikap para sufi mengenai Kasyf, Ibnu Taymiyah dan

Ibnu Qayyim al-Jauzyyah mengakui kemungkinan para sufi memperoleh

pengalaman Kasyf. Namun, keduanya menolak klaim seolah-olah Kasyftidak bisa

salah dan menekankan bahwa kehandalan Kasyf sebanding dengan kebersihan

moral dari kalbu. baik Ibnu Taymiyah maupun Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

sesungguhnya mengaku pernah mengalami Kasyf sendiri.112

Agar Kasyf bisa diterima sebagi salah satu metode ilmu pengetahuan,

maka Sahruradri al-Maqtul mencari argomentasi rasional setelah ia mengalami

109Ibid.,
110 Abu al-Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani, sufi dari zaman ke zaman, alih bahasa Ahmad

Rafi’ Utsmanni (bandung: pustaka, 1997), cet. ke-2 hal. 173-174.
111 Simuh, Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam (jakarta: Rajawali Pers, 1997),

cet. ke-2. hal.236-237.
112 Nurcolis Madjid, Islam Agama Perubahan (Jakarta: Paramadina, 2000), cet. ke-2, hal.
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Kasyf. dalam hal ini Suhrawadi al-Maqtul mengenakan istilah Hikmah al-Isyraq

sebagai peganti dari Kasyf, lebih lanjut ia berkata: “Jika argumentasi yang saya

dapatkan itu benar-benar telah pasti, sedikitpun saya tidak ragu terhadapnya,

sekalipun orang lain meragukannya.”113

Sekalipun Kasyf bukan tujuan utama kaum sufi. tetapi kedudukannya

sangat penting dalam dunia Tasawuf. Tujuan utama kaum sufi melakukan Olah

spiritual sebagaimana ditulis oleh Harun Nasution adalah kesadaran akan adanya

komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan melalui pengasingan diri

dan kontemplasi.114Istilah pengasingan diri dalam Tasawuf disebut Khalwat.

b) Tangga Mencapai Kasyf

Untuk sampai pada pengalaman Kasyf, seorang sufi terlebih dahulu harus

menjalani beberapa tahapan disebut dengan Maqamat.115Dalam buku-buku

tasawuf tidak selamanya memberikan tingkatan-tingkatan untuk memperoleh

kasyf itu sama. Disini penulis akan membagi tahapan seseorang itu bisa

memperoleh tingkatan kasyf kedalam beberapa tingkatan. Dalam kitab al-Luma’

fi al-Tasawwuf.Dalam buku ini diketengahkan ada tujuh maqam (tingkatan atau

tahapan) yang secara urut masing-masing terdapat kitab lainnya.116ketujuh makam

itu ialah:

113Al-Taftazani.Op. Cit., hal.196.
114 Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme Dalam Islam (Jakarta bulan bintang 1995),

cet. ke-9, hal. 56.
115Maqamat adalah tahapan adap (etika), seorang hamba dalam usaha mencapai Wushul

kepada-Nya dengan berbagai macam upaya, diwujudkan denagn suatu tujuan pencarian dan
ukuran tugas. lihat, Al-Qusyayri, Op. Cit.,hal. 56.

116 Abu Nasr Abdullah bin ‘Ali al-Sarraj al-Thusi, kitab al-Luma’ fi al-Tashawwuf (T. tp:
Isyarat Juhnan, t. th. ), hal. 42.
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1) Maqam Taubat.117

2) Maqam Wara’.118

3) Maqam Zuhud.119

4) Maqam Fakir.120

5) Maqam Sabar.121

6) Maqam Tawakkal.122

7) Maqam Ridla.123

117Dalam melakukan taubat, seseorang harus memenuhi tiga persyaratan: pertama,
menyesali pelanggaran yang telah dilakukan kedua, meninggalkan secarlangsungdosa tersebut, dan
yang tiga dengan mantap sesorang memutuskan untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang
sama.

118Syikh Abu ‘Ali al-Daqqaq mengatakan, Wara’ adalah meninggalkan apapun yang
Syubhat. dalam hal ini Ibrahim bin Adham mengatakan Wara’ adalah meninggalkan segala sesuatu
yang meragukan, segala sesuatu yang tidak berarti, dan yang berlebihan.

119al-Ghazali mengatakan Zuhud sebagai berpalingnya jiwa dari dunia karena taat kepada
Allah SWT padahal ia telah menguasainya. Lihat, Al-Ghazali, Kitab al-Arab’in fi Ushul al-Din,
hal.154.Ibnu al-Khafif berkata: “Pertanda Zuhud adalah adanya sikap tenang ketika berpisah
dengan harta yang dimiliki.

120 Al-Nuri berkata: “sifat dari seseorang yang fakir itu adalah berdiam diri kalau tidak
ada sesutu pada dirinya, dan bermurah hati dikala mempunyai sesuatu. Lihat, Al-
Kalabadzi,hal.121.

121Abu Thalib al-Makki membagi kesabaran menjadi tiga macam: Pertama,
menghentikan keluh kesah, dan ini termasuk kedalam tahapan taubat. Kedua, merasa puas dengan
apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dan ini temasuk kedalam tingkatan Zuhud. Ketiga,
menerima dan menyenangi semua yang telah ditentukan Allah SWT kepada kita, dan ini termasuk
kedalam tahapan seorang shabat sejati Allah SWT.Lihat Al-Ghazali, Ihya’, IV/52.al-Qusyari
membagi kesabaran menjadi dua macam: Sabar dalam menjalankan perintah dan Sabar dalam
menjauhi larangan-Nya. Lihat, Al-Qusyari, hal. 183.

122Dalam syari’at Islam diajarkan bahwa Tawakkal dilakukan sesudah segala daya upaya
dan ikhtiyar dijalankan. Jadi yang ditawakkalkan atau yang digantungkan pada pertolongan Allah
SWT.adalah hasil usaha yang maksimal.Tawakkal harus dilandas  dengan kerja keras. Lihat,
Simuh, hal.  66. Sedangkan secara bahasa Tawakkal berarti pasrah, tetapi bukan berarti tanpa ada
usaha. Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, II, hal.115.

123Ridla adalah orang Yang menerima segala ketentuan (takdir) Allah SWT baik dan
buruk. Pada saat menerima takdir yang jelek, ia bersabar dan pada saat mendapatkan kenikmatan,
ia tidak lupa bersukur. Lihat, M. Faiz Almath, Puncak Rubani Kaum Sufi,(Surabaya: Pusataka
Progrresif, 1996), cet. Ke-I. hal. 201.
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