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 ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م

Pendahuluan 

 


 وأ��د أن 	�	دا ��ده ور�و�� ا���م �ل و��م ��� 	�	د و��� آ�� أ�	��ن أ	� ��د � :ا��	د � وأ��د أن � إ�� إ

Saya sedang teringat jalan yang tengah saya tempuh, jalan para pengembara yang 

penuh dengan ujian dan cobaan. Sudah banyak orang yang berjatuhan dari jalan itu. 

Tiada seorangpun yang istiqomah di atasnya kecuali orang yang Alloh kokohkan. 

Kemudian pikiran saya berpindah ke Shiroth yang terbentang di atas punggung 

Jahannam pada hari Kiamat, yang mana Shiroth tadi lebih tajam daripada pedang dan 

lebih lembut daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri besi yang melengkung dan 

cakar-cakar yang menyambar-nyambar orang-orang yang berjalan di atasnya sesuai 

dengan perintah Alloh untuk disambar. Barangsiapa tergelincir kakinya dia akan 

terhempas ke dalam Neraka yang Alloh ta’ala berfirman tentangnya: 

َ�� َ'ْرِ	& ِ�َ�َرٍر َ$�ْ�َ#ْ�ِر  ُ� ِ�َ	��ٌَت ُ�ْ-ٌر﴾ * ﴿إِ()  .[33، 32: ا�	ر�1ت[0$ََ()

“Sesungguhnya Neraka itu melemparkan bunga-bunga api bagaikan istana, seakan-akan 

dia itu iringan onta-onta kuning.” 

Saya tidak tahu apakah saya termasuk orang-orang yang selamat ataukah termasuk dari 

orang yang akan binasa? Sementara para perampok jalan itu banyak, dan juga syubuhat 

dan syahwat itu menyambari saya ke kanan dan ke kiri. Ya Alloh selamatkanlah saya, ya 

Alloh selamatkanlah saya. 

Al Imam Ibnul Qoyyim 
 berkata: “Alloh Yang Mahasuci telah memancangkan ر�	� 

jembatan yang orang-orang melintas di atasnya menuju Jannah, dan Alloh 

memancangkan di kedua sisinya duri-duri melengkung yang menyambari manusia 

sesuai dengan amalan mereka. Maka demikianlah duri-duri kebatilan dari pengkaburan 

yang menyesatkan, dan syahwat yang menyesatkan menghalangi orang untuk lurus 

menempuh jalan kebenaran. Orang yang terjaga hanyalah orang yang dijaga oleh Alloh.” 

(“Ash Showa’iqul Mursalah”/2/hal. 146). 

Kemudian pikiran saya beralih ke surat yang isinya: “Apakah jalan Alloh itu 

digambarkan bahwasanya dia itu panjang? Berilah kami faidah, semoga Alloh membalas 

Anda dengan kebaikan.” 

Maka berhubung saya memiliki ucapan sebagian ulama 
– tentang masalah ini ر�	�م 

dan taufiq itu hanyalah dari Alloh semata-, saya mohon pertolongan pada Alloh ta’ala 

untuk menjawab pertanyaan tadi dalam rangka menyebarkan ilmu dan menampilkan 

kebenaran. 

Sebelum saya menjawab inti pertanyaan, kita harus mengetahui apa itu Thoriqulloh 

yang Alloh namai juga dengan Shirotulloh dan Sabillulloh, sebagaimana penamaan tadi 

datang di dalam kitab-Nya yang mulia. 

Adapun tentang Ath Thoriqul Mustaqim, Alloh ta’ala telah berfirman: 
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 َ� � �3ً �َِ	� َ�ْ�َن َ�َدْ�ِ� َ�ْ�ِدي إَِ�� اْ�َ�ق6 َوإَِ�� َطِر�ٍق ُ	ْ�َ'#ِ ﴿��3َُوا َ�� 3َْوَ	َ(� إِ() : ا;�#�ف[�ٍم﴾ ِ	ْ�َ(� ِ$َ'�ً�� أُْ(ِزَل ِ	ْن َ�ْ�ِد ُ	وَ�� ُ	َ�د6
30]. 

“Mereka berkata: Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar suatu kitab 

yang diturunkan sepeninggal Musa dalam keadaan kitab tadi membenarkan kitab yang 

sebelumnya, dan memberikan petunjuk kepada kebenaran dan kepada Thoriq 

Mustaqim (Jalan yang lurus).” 

Al Qurthubiy 
 berkata: “memberikan petunjuk kepada kebenaran” yaitu agama ر�	� 

yang benar, “dan kepada Thoriq Mustaqim” yaitu agama Alloh yang lurus.” (“Al Jami’ Li 

Ahkamil Qur’an”/16/hal. 217). 

Al Imam Ibnu Katsir 
 berkata: “Dan ucapan mereka “memberikan petunjuk ر�	� 

kepada kebenaran” yaitu: dalam masalah aqidah dan pemberitaan. “dan kepada Thoriq 

Mustaqim” yaitu dalam masalah amalan. Karena sesungguhnya Al Qur’an itu mencakup 

dua perkara: berita dan tuntutan. Maka beritanya itu jujur, dan tuntutannya itu adil, 

sebagaimana firman Alloh: 

 ﴾� ،[115: ا;(��م[﴿و'	ت $�	= ر�ك �د�3 و�د

“Dan telah sempurnalah kalimat Robbmu dalam keadaan jujur dan adil.” 

Dan berfirman: 

 ،[33: ا�'و�=[﴿ھو ا�ذي أر�ل ر�و�� ����دى ود�ن ا��ق﴾ 

“Dialah yang mengutus utusan-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar.” 

Maka petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Dan agama yang benar adalah amal sholih. 

Dan demikianlah ucapan para jin (dalam kisah tersebut): “memberikan petunjuk 

kepada kebenaran” dalam perkara-perkara keyakinan, “dan kepada Thoriq Mustaqim” 

yaitu dalam perkara-perkara yang bersifat amalan.” (“Tafsirul Qur’anil ‘Azhim”/7/hal. 

303). 

Adapun Ash Shirothul Mustaqim, Alloh �)���� berfirman tentangnya: 

 .[213: ا��#رة[﴿َو
 َ�ْ�ِدي َ	ْن َ�َ��ُء إَِ�� ِ�َراٍط ُ	ْ�َ'ِ#�ٍم﴾ 

“Dan Alloh memberikan petunjuk untuk orang yang Dia kehendaki kepada Shiroth 

Mustaqim (Jalan yang lurus)” 

Al Imam Abu Ja’far Ath Thobariy 
-menafsirkan: “Alloh Yang tinggi penyebutan ر�	� 

Nya berfirman pada para hamba-Nya: “Wahai para manusia, janganlah kalian mencari 

dunia dan perhiasannya, karena dia akan berakhir pada kemusnahan dan kepunahan, 

sebagaimana kesudahan tanaman yang Alloh bikin sebagai permisalan, menuju pada 

kerusakan dan kebinasaan. Akan tetapi carilah Akhirat yang kekal, dan beramallah 

kalian untuk Akhirat. Dan apa yang ada di sisi Alloh itu carilah dengan ketaatan pada-

Nya, karena sesungguhnya Alloh menyeru kalian kepada negri-Nya, yaitu Jannah-

jannah-Nya yag dia siapkan untuk para wali-Nya. Di dalam Jannah kalian selamat dari 

kegundahan dan kesedihan, dan kalian aman dari binasanya kenikmatan-kenikmatan 

dan kemuliaan yang Alloh sediakan untuk orang yang masuk ke dalamnya. Dan Alloh 

memberikan petunjuk pada makhluk yang Dia kehendaki, memberinya taufiq untuk 

mendapatkan jalan yang lurus, yaitu Islam yang Alloh C ؤه�ل�)  jadikan sebagai sebab 
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untuk mencapai keridhoan-Nya, dan jalan untuk orang yang menempuhnya dan 

berjalan di atasnya menuju Jannah-jannah-Nya dan kemuliaan-Nya.” (“Jami’ul 

Bayan”/15/hal. 59). 

Adapun Sabilloh, maka Alloh ل ذ$ره� telah berfirman tentangnya: 

�ٍت َ'ْ�ِري ِ	ْن ﴿��Eَ)ِذ�َن َھ�َ�ُروا َوأFُِْرُ�وا ِ	ْن ِدَ��ِرِھْم َوأُوُذوا Eِ& َ�ِ��ِ�& َو�3ََ'�ُوا َو3ُِ'�ُوا َ;َُ$-6َرن) َ�ْ(ُ�ْم �َ  ُ�ْم َ�() ()َ�Fِِ�ْم َوَ;ُْد'ِ�Gَ 6�

َواِب﴾ َ'ْ�ِ'َ�� اْ;َْ(َ��ُر Cََواً�� ِ	ْن ِ�ْ(ِد  (Cُن ا��َدهُ ُ�ْ)ْ�ِ 
 .[195: آل �	ران[ َو

“Maka orang-orang yang berhijroh dan dikeluarkan dari negri-negri mereka dan disakiti 

di jalan-Nya, dan berperang dan dibunuh pastilah Aku benar-benar akan menghapus 

dari mereka kejelekan-kejelekan mereka, dan Aku pasti akan memasukkan mereka ke 

dalam Jannah-jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sebagai pahala dari sisi 

Alloh, dan Alloh di sisi-Nya ada pahala yang bagus.” 

Abul Barokat An Nasafiy 
 ,berkata: “Dan disakiti di jalan-Ku” dengan cacian ر�	� 

pukulan, perampokan di jalan agama, “Dan mereka berperang dan dibunuh” dan 

mereka memerangi musyrikin dan mati syahid.” (“Tafsir An Nasafiy”/1/hal. 203). 

Al Imam Asy Syaukaniy 
 ”berkata: “Makna firman-Nya: “Dan disakiti di jalan-Ku ر�	� 

yaitu mereka disakiti dengan sebab mereka ada di jalan-Ku. Jalan di sini adalah: agama 

yang benar. Dan yang dimaksudkan di sini adalah: gangguan yang menimpa mereka dari 

arah kaum musyrikin adalah disebabkan karena mereka beriman pada Alloh dan 

mengamalkan apa yang Alloh syariatkan pada para hamba-Nya.” (“Fathul Qodir”/2/hal. 

70). 

Itu semua adalah satu kesatuan: sabilulloh, shirothulloh, dan thoriqulloh. 

Dan di antara maknanya adalah: agama yang benar, Islam, amal sholih yang 

menyampaikan kepada Negri Keselamatan. Semuanya kembali pada perkara yang sama. 

Oleh karena itulah maka Syaikhul Islam 
 berkata: “Sesungguhnya Shiroth ر�	� 

Mustaqim adalah perkara-perkara batiniyyah yang ada di dalam hati, yang berupa 

keyakinan, keinginan dan sebagainya. Dan juga perkara-perkara lahiriyyah yang berupa 

ucapan, perbuatan, bisa jadi berupa ibadah-ibadah, bisa jadi pula berupa adat dalam 

makanan, pakaian, pernikahan, tempat tinggal, perkumpulan, perpisahan, bepergian, 

tinggal di negrinya, naik kendaraan dan sebagainya.” (“Iqtidhoush Shirothil 

Mustaqim”/1/hal. 92). 

Dan tidak mungkin umat ini menempuh Shiroth tadi kecuali di atas jalan para Salafush 

Sholih, karena mereka adalah pemimpin para Shiddiqin, Syuhada dan Sholihin yang 

mendapatkan nikmat dari Alloh untuk dibimbing menuju Shirothol Mustaqim. Dan dalil-

dalil tentang ini telah dijabarkan dalam risalah yang lain. Maka manhaj Salafush Sholih 

itulah Shirothol Mustaqim. 

Al Imam Ibnul Qoyyim 
 berkata: “Oleh karena itulah maka para Salaf menafsirkan ر�	� 

jalan yang lurus dan penempuhnya adalah dengan: Abu Bakr, Umar dan para Shohabat 

Rosululloh –semoga Alloh meridhoi mereka-. Dan itu memang seperti yang mereka 

tafsirkan, karena jalan mereka yang mereka ada di atasnya itu memang benar-benar 

jalan Nabi mereka itu sendiri. Dan mereka itulah yang Alloh beri nikmat kepada mereka, 

dan Alloh murka pada para musuh mereka, dan Alloh menghukum para musuh mereka 

sebagai orang-orang yang sesat. 
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Abul ‘Aliyah Rufai’ Ar Riyahiy dan Al Hasan Al Bashriy –dan keduanya adalah termasuk 

Tabi’in yang paling mulia- berkata: “Jalan yang lurus adalah Rosululloh dan kedua 

Shohabatnya. Abul ‘Aliyah juga berkata tentang firman Alloh ta’ala: 

 ﴿�راط ا�ذ�ن أ(�	ت ����م﴾

“Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka.” 

(beliau berkata:) “Mereka adalah keluarga Rosululloh, Abu Bakr dan Umar.  Dan inilah 

yang benar, karena keluarga Rosululloh, Abu Bakr dan Umar berjalan di atas jalan yang 

sama, tiada perselisihan di antara mereka, dan mereka satu sama lain saling loyal dan 

saling memuji. Dan bahwasanya mereka memerangi orang-orang yang diperangi oleh 

Abu Bakr dan Umar, dan berdamai dengan orang yang diajak damai oleh keduanya itu 

telah diketahui oleh umat ini, ulamanya dan orang awamnya. Zaid bin Aslam berkata: 

“Orang-orang yang Alloh beri nikmat pada mereka adalah Rosululloh, Abu Bakr dan 

Umar.” 

Dan tiada keraguan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan nikmat adalah para 

pengikut beliau, dan yang mendapatkan kemurkaan adalah orang-orang yang keluar 

dari pengikutan pada beliau. Dan umat yang paling mengikuti beliau dan paling taat 

pada beliau adalah para Shohabat beliau dan keluarga beliau. Dan Shohabat yang paling 

mengikuti beliau secara pasti adalah Abu Bakr dan Umar. 

Dan yang paling menyelisihi beliau dari umat ini adalah rofidhoh. Maka penyelisihan 

mereka terhadap beliau telah diketahui oleh seluruh pecahan umat ini. Oleh karena 

itulah mereka membenci sunnah dan Ahlussunnah, memusuhi sunnah dan memusuhi 

Ahlussunnah. Maka mereka adalah musuh dari sunnah beliau. Sementara keluarga 

beliau dan para pengikut beliau di kalangan mereka itu paling banyak mewarisi beliau, 

bahkan mereka itulah pewaris beliau secara hakiki. 

Dan telah jelas bahwasanya jalan yang lurus adalah jalan para Shohabat beliau dan para 

pengikut beliau, sementara jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat adalah jalan 

rofidhoh. Dengan jalan yang lurus ini tertolaklah khowarij karena permusuhan mereka 

terhadap para Shohabat itu telah dikenal.” 

(selesai penukilan dari “Madarijus Salikin”/1/hal. 64-65/cet. Darul hadits). 

Maka Shirothulloh, atau Thoriqulloh, atau Sabilulloh itu adalah syari’at Islam ini, yang 

dibangun di atas Al Kitab dan As Sunnah, berdasarkan pemahaman Salafush Sholih yang 

dikehendaki untuk bisa sampai kepada Alloh ta’ala. 

Dan Shiroth tadi pula sifat-sifat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imam Ibnul 

Qoyyim 
 Dan Shiroth itu adalah suatu jalan yang menggabungkan lima sifat: dia“ :ر�	� 

itu lurus, mudah, sudah banyak dilalui, luas, dan menyampaikan pada tujuan. Orang 

Arob tidak menamakan jalan yang bengkok itu sebagai shiroth. Mereka juga tidak 

menamakan jalan yang susah, yang bercabang, sebagai Shiroth. Mereka juga tidak 

menamakan jalan buntu yang tidak menyampaikan ke tujuan sebagai Shiroth. 

Renungkanlah ungkapan-ungkapan Shiroth di ucapan-ucapan orang Arob dan 

penggunaan mereka, niscaya menjadi jelaslah itu.” (“Badai’ul Fawaid”/2/hal. 254). 
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Jika kita telah tahu bahwasanya di antara sifat Shiroth adalah: menyampaikan kepada 

tujuan dengan cara yang mudah, maka cocoklah untuk Shiroth itu pendek, bukan 

panjang. 

Ini dari sisi ilmu, yang mana pengetahuan tentang Alloh itu mudah dan dimudahkan. 

Alloh ta’ala berfirman: 

ِ$ٍر﴾  ْ$ِر Eََ�ْل ِ	ْن ُ	د) ْرَ(� اْ�ُ#ْرآَن ِ��ذ6  .[17: ا�#	ر[﴿َو�ََ#ْد َ��)

“Dan sungguh Kami telah memudahkan Al Qur’an untuk diingat. Maka adakah yang mau 

mengingat?” 

Al Imam Ibnu Katsir 
 berkata: “Yaitu: Kami telah memudahkan lafazhnya, dan ر�	� 

kami gampangkan maknanya bagi orang yang menginginkannya, agar manusia itu 

ingat.” (“Tafsirul Qur’anil ‘Azhim”/7/hal. 478). 

Maka Alloh ta’ala dengan rohmat-Nya kepada para hamba-Nya telah menancapkan 

alamat-alamat yang banyak untuk mengetahui kebenaran. 

Al Imam Ibnul Qoyyim 
 berkata: “Dan sungguh Alloh ta’ala telah menancapkan di ر�	� 

atas kebenaran itu alamat-alamat yang banyak. Dan Alloh  ����'و �)���� tidak 

menyamakan Antara perkara yang dicintai-Nya dengan perkara yang dimurkai-Nya dari 

segala sisi yang mana tidak bisa dibedakan Antara yang ini dengan yang itu. Dan 

fithroh-fithroh yang selamat itu pasti condong pada kebenaran dan lebih 

mengutamakannya. Dan pastilah ada sebagian alamat pemberat yang membimbing 

fithroh untuk mengetahui kebenaran, sekalipun mungkin berupa mimpi atau ilham. Jika 

ditetapkan misalkan itu semua hilang, dan seluruh tanda tidak terlihat pada suatu 

perkara, maka di sini gugurlah beban dalam hukum kasus tadi, dan jadilah orang tadi 

bagaikan orang yang belum sampai padanya dakwah, terkait dengan kasus tersebut, 

sekalipun dia tetap terbebani dalam kasus-kasus yang lain. Maka hukum-hukum 

pembebanan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar kemantapan ilmu dan 

kemampuan. Allohu a’lam.” (“I’lamul Muwaqqi’im”/4/hal. 219). 

Maka ilmu tentang kebenaran itu mudah bagi orang yang bersungguh-sungguh 

mencarinya. 

Yazid bin Umairoh berkata: 

إن ا���م وا�J	�ن 	$�(�	� 	ن : E#�ل. أ���و(&: �3ل. (��� أ�� ��د ا�ر�	ن أو�: �	� �Iر 	��ذ �ن ��ل ا�	وت �3ل ��
 .(���M)/3804(أFر�� ا�'ر	ذي . (�#ول ذ�ك 1Cث 	رات. ا�'�Kھ	� و�دھ	�

“Ketika datang kematian pada Mu’adz bin Jabal, dikatakan pada beliau: “Wahai Abu 

Abdirrohman, berilah kami wasiat.” Maka beliau berkata: “Dudukkanlah aku.” Lalu 

beliau berkata: “Sungguh ilmu dan iman itu masih ada di tempatnya. Barangsiapa 

mencarinya, maka dia akan mendapatkannya.” Beliau mengucapkan itu tiga kali.” 

(riwayat At Tirmidziy (3804)/shohih). 

Al Imam Ibnul Wazir 
 berkata: “Aku telah mengetahui dengan pengalaman yang ر�	� 

pasti pada diriku sendiri dan pada orang lain bahwasanya mayoritas ketidaktahuan 

orang terhadap hakikat-hakikat suatu perkara itu sebabnya hanyalah karena mereka 

tidak bersungguh-sungguh berusaha mengenal hakikat-hakikat tadi secara adil, bukan 

karena mereka itu tidak paham. Karena Alloh, dan hanya untuk-Nya sajalah pujian, telah 
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menyempurnakan hujjah dengan kemampuan untuk memahami. Hanya saja 

kebanyakan orang mengalami kegagalan karena mereka kurang bersungguh-sungguh 

mempelajari.” (“Itsarul haqq ‘Alal Kholq”/hal. 28). 

Maka apabila cahaya hujjah telah bersinar cerah, dan pemahaman akal itu kuat, jelaslah 

jalan yang lurus, lebih-lebih lagi karena di dalam fithroh itu telah tertanam untuk 

mengutamakan kebenaran daripada kebatilan. Maka jadi mudahlah menempuh jalan 

yang lurus dengan taufiq dari Alloh. 

Al Imam Ibnul Wazir 
 berkata: “Telah diketahui di dalam fithroh-fithroh ر�	� 

bahwasanya kebenaran itu lebih diutamakan daripada kebatilan.” (“Itsarul Haqq ‘alal 

Kholq”/hal. 194). 

Oleh karena itulah makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Al Imam Ibnul Qoyyim 


 menyebutkan bahwasanya Shiroth Mustaqim itu pendek, dan jalan para ahli ر�	�	� 

filsafat itu panjang. 

Syaikhul Islam 
 berkata: “Dan sebagaimana gerakan seperti gerakan batu, dia itu ر�	� 

mencari tempat menetap dengan jalan yang paling pendek, yaitu garis yang lurus. Maka 

bagaimana tuntutan keinginan yang ada di dalam hati para hamba itu melenceng dari 

Ash Shirothul Mustaqim Al Qorib (Jalan yang lurus yang dekat), menuju ke jalan yang 

menyimpang yang jauh? Dan Alloh ta’ala telah memfithrohkan para hamba-Nya di atas 

kesehatan dan kelurusan, kecuali orang yang diseret oleh para setan lalu dikeluarkan 

dari fithrohnya yang Alloh mencipta dirinya di atas fithroh tadi.” (“Majmu’ul 

Fatawa”/6/hal. 569). 

Sisi pendalilan di sini adalah ucapan beliau: “bagaimana tuntutan keinginan yang ada di 

dalam hati para hamba itu melenceng dari Ash Shirothul Mustaqim Al Qorib (Jalan yang 

lurus yang dekat), menuju ke jalan yang menyimpang yang jauh?” 

Beliau 
 juga berkata tentang metode filsafat: “Yang mereka ucapkan itu, bisa jadi ر�	� 

adalah kebatilan, dan bisa jadi adalah berpanjang-panjang yang justru menjauhkan jalan 

dari orang yang mencari petunjuk. Maka hal itu tidak kosong dari kekeliruan yang 

justru menghalangi orang dari kebenaran, atau dia itu adalah jalan yang panjang yang 

membikin capek orangnya sampai baru kemudian mencapai kebenaran, padahal dia itu 

bisa saja mencapainya dengan jalan yang dekat. Ini bagaikan metode yang 

diumpamakan oleh sebagian salaf bahwa ada orang ditanya: “Di manakah telingamu?” 

maka dia mengangkat tangannya tinggi sekali, lalu memutarnya hingga mencapai 

telinga kirinya. Padahal dia bisa saja mengisyaratkan ke telinga kanan atau telinga kiri 

dengan Thoriq Mustaqim (jalan yang lurus). Alangkah bagusnya sifat yang Alloh berikan 

untuk Kitab-Nya dengan firman-Nya: 

 ، [ 9: اJ�راء [ ﴿إن ھذا ا�#رآن ��دي ��'& ھ& أ3وم﴾ 

“Sesungguhnya Qur’an ini membimbing kepada jalan yang lebih lurus.” 

Maka jalan yang paling lurus menuju kepada tuntutan yang paling mulia adalah syariat 

yang Alloh mengutus Rosul-Nya untuk membawanya. Adapun jalan para failasuf tadi, 

bersamaan dengan kesesatan mereka di sebagian perkara, dan kebengkokan jalan 

mereka, dan panjangnya jalan mereka di perkara yang lain, jalan itu hanyalah 

menyampaikan mereka kepada perkara yang tidak bisa menyelamatkan mereka dari 

siksaan Alloh, lebih-lebih untuk bisa menyampaikan mereka pada keberuntungan, 
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lebih-lebih lagi untuk menyampaikan pada kesempurnaan bagi jiwa manusia dengan 

jalan mereka.” (“Majmu’ul Fatawa”/9/hal. 153). 

Al Imam Ibnul Qoyyim 
 berkata: “Kondisi di mana Alloh sebagai Pemberi ر�	� 

petunjuk ke Ash Shirothul Mustaqim, yaitu mengenal kebenaran dan mengamalkannya, 

itu adalah Aqrobuth Thuruq (jalan yang paling dekat) yang menyampaikan kepada 

tujuan, karena sesungguhnya garis yang lurus itu adalah garis terdekat yang 

menyampaikan  antara dua titik. Dan jalan yang lurus tadi tidak diketahui kecuali dari 

para Rosul.” (“Madarijus Salikin”/1/hal. 69). 

Penjelasan ini cukup terang. 

Dan Abu Abdillah Ar Roziy di dalam kitabnya “Aqsamul Ladzdzat” manakala 

menyebutkan keledzatan aqliyyah dan bahwasanya itulah ilmu, dan bahwasanya ilmu 

yang paling besar adalah ilmu tentang Alloh, dia mengakui bahwasanya Aqrobuth 

Thoriq (Jalan yang terdekat) yang menyampaikan kepada Alloh adalah jalan Al Qur’an. 

Dia berkata dalam keadaan dia di puncak penyesalan atas tersia-sianya umurnya dan 

panjangnya jalan dia dalam mencari kebenaran: 

ر ��& ا����	�ن 1Iلوأ$C... (���= إ3دام ا��#ول �#�ل   

و���ل د(��(� أذى وو��ل... وأروا�(� E& و��= 	ن ��و	(�   

�وى أن �	�(� ��E �3ل و�3ل... و�م (�'-د 	ن ��C(� طول �	ر(�   

“Puncak dari kemajuan akal adalah memutar balik kembali. Dan mayoritas upaya 

manusia adalah kesesatan belaka. Ruh-ruh kami kesepian di dalam raga-raga kami, dan 

hasil dari dunia kami adalah gangguan dan kecelakaan. Dan kami tidak mengambil 

faidah dari pencarian sepanjang umur kami kecuali kami sekedar mengumpulkan 

ucapan fulan dan ucapan allan. 

Sungguh aku telah merenungkan jalan-jalan ilmu Kalam dan metode-metode filsafat, 

maka aku tidak mendapatinya menyembuhkan penyakit dan tidak pula menghilangkan 

dahaga. Dan aku melihat Aqrobuth Thuruq (jalan yang terdekat) adalah jalan Al Qur’an. 

Bacalah dalam masalah penetapan: 

 �� ا��رش ا�'وى﴾﴿ا�ر�	ن �

“Ar Rohman tinggi di atas ‘Arsy.” 

﴾��Eر� Mل ا����	إ��� ���د ا�$�م ا�ط�ب وا��﴿. 

“Kepada-Nyalah ucapan yang baik itu naik, dan amal sholih mengangkat ucapan yang 

baik tadi.” 

Dan bacalah dalam masalah peniadaan: 

�&ء﴾ ��C	$ س��﴿ 

“Tiada sesuatupun yang serupa dengan Dia.” 

 .﴿و� ���طون �� ��	�ً﴾

“Dan mereka tidak bisa meliputi diri-Nya dengan ilmu mereka.” 
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Lalu dia berkata: “Dan barangsiapa mencoba seperti percobaan yang aku lakukan, dia 

akan tahu seperti apa yang aku tahu.” 

(dinukilkan oleh Syaikhul Islam dalam kitab beliau “Bayan Talbisil Jahmiyyah Fi Ta’sis 

Bida’ihimil Kalamiyyah”/1/hal. 119). 

Inilah Shirothulloh dari sisi ilmu, bahwasanya dia itu dekat, pendek dan mudah, dengan 

taufiq dari Alloh. 

Sebagian ikhwah –di antaranya adalah Asy Syaikh Abu Malik Ali Al Baitiy 
 – �-ظ� 

bahwasanya Al Imam Al Albaniy 
 dalam membantah para pencari kekuasaan dan ر�	� 

kepemimpinan, beliau berkata: “Sesungguhnya jalan Alloh itu panjang, dan bisa jadi kita 

akan mati di tengah jalan. Alloh tidak membebani kita untuk menghasilkan 

kepemimpinan atau penerapan syariat di suatu negara. Kita hanya diciptakan untuk 

beribadah kepada-Nya. Dan Alloh memberikan kekuasaan kepada yang 

dikehendakinya.” Atau kalimat semacam itu. Semoga Alloh merohmati beliau. Itu ada di 

sebagian kaset beliau, yang belum saya dapatkan sampai sekarang. 

Ini dari sisi amalan. Beliau menggambarkan bahwa Thoriqulloh itu panjang. 

Dan kita harus ingat bahwasanya dari segi balasan, adalah Shiroth lain, Shiroth pada 

hari Kiamat, dialah jembatan yang terbentang di antara dua tepi Jahannam. Kalian telah 

mengetahu bahwasanya Jahannam itu besar dan luas. 

Dari Abdulloh bin Mas’ud �)� 
 &Iر yang berkata: 


 ���� و ��م ��� 
. »	�ك ��رو(�� �ؤ'� ���(م �و	Gذ ��� ���ون أ�ف ز	�م 	Q $ل ز	�م ���ون أ�ف«: �3ل ر�ول 
 .((2842(أFر�� 	��م (

Rosululloh �)� 
 &Iر bersabda: “Pada Hari Kiamat akan didatangkan Jahannam, pada 

hari itu dia memiliki tujuh puluh ribu tali kekang. Dan setiap satu tali kekangnya itu ada 

tujuh puluh ribu malaikat yang menyeretnya.” (HR. Muslim (2842)). 

Dan dari Anas bin Malik �)� 
 &Iر yang berkata: 

� 'زال ��(م ��#� ���E ﴿و'#ول«: �ن ا�(�& ��� 
 ���� و ��م أ(� �3ل : ���E رب ا��زة QI� �'� ،﴾ز�د	ن 	ھل 

 ��� �E �#�F�$(�م و� �زال E& ا��(= IEل �'� . 3ط 3ط ��ز'ك و$ر	ك: 3د	�، �E(زوي ����I إ�� ��ض و'#ول S�)�

 .((2848(و	��م ) 6661(أFر�� ا���Fري . (»IEل ا��(=

“Dari Nabi م��و ���� 
 ��� yang bersabda: “Terus-menerus orang-orang dilemparkan ke 

dalam Jahannam dalam keadaan Jahannam berkata: “Adakah tambahan lagi?” sampai 

Robbul ‘Izzah meletakkan telapak kaki-Nya ke Jahannam tadi, sehingga sebagian 

Jahannam menyisih ke sebagian yang lain seraya berkata: “Cukup, cukup, demi 

keperkasaan-Mu dan kedermawanan-Mu.” Dan terus-menerus di dalam Jannah itu ada 

tempat tersisa sampai Alloh menciptakan suatu makhluk untukya, lalu Dia menjadikan 

mereka tinggal di tempat yang tersisa tadi.“ (HR. Al Bukhoriy (6661) dan Muslim 

(2848)). 

Dan kalian telah megetahui bahwasanya Jahannam itu amat besar dan amat luas. Maka 

barangsiapa lambat dalam menerima kebenaran dan tidak bersegera mengamalkannya 

sebagaimana mestinya, bisa jadi dia akan merasakan bahwasanya Shiroth itu panjang, 

dan melintasinya itu menyakitkan dan banyak bencana yang dialaminya, sesuai kadar 

amalannya di dunia. 
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Ibnu Mas’ud �)� 
 &Iر berkata: 


 ���� و ��م �3ل  ��� 
TEذا . آFر 	ن �دFل ا��(= ر�ل �Eو �	�& 	رة و�$�و 	رة و'�-�� ا�(�ر 	رة«: أن ر�ول 
���Gً 	� أ�ط�ه أ�داً 	ن ا;و��ن واFUر�ن: 	� ��وزھ� ا�'-ت إ���� E#�ل 
. »'��رك ا�ذي (��(& 	(ك، �#د أ�ط�(& 

 .((178(أFر�� 	��م . (ا��د�ث

“Bahwasanya Rosululloh م��و ���� 
 ��� bersabda: “Orang yang terakhir masuk Jannah 

adalah orang yang terkadang berjalan, terkadang tersungkur, terkadang terbakar oleh 

api neraka (saat berjalan di atas jembatan). Maka apabila dia telah melewati Neraka tadi 

dia menoleh ke Neraka seraya berkata: “Maha Penuh berkah Dzat Yang 

menyelamatkanku darimu. Sungguh Alloh telah memberiku sesuatu yang tidak Dia 

berikan kepada seorangpun dari generasi terdahulu dan generasi belakangan.” Sampai 

akhir hadits. (HR. Muslim (178)). 

Maka barangsiapa lambat, dikhawatirkan dia akan merasakan bahwasanya Shiroth itu 

panjang baginya, sehingga dia tidak segera meraih kemuliaan yang banyak di Jannah 

sebagaimana yang lainnya. 

Abu Huroiroh �)� 
 &Iر berkata: Rosululloh م��و ���� 
 ��� bersabda: 

 .((2690(أFر�� 	��م . (»و	ن �ط0 �� �	�� �م ��رع �� (���»

“Dan barangsiapa amalannya itu memperlambat dirinya, nasabnya tidak akan 

mempercepatnya.” (HR. Muslim (2690)). 

Al Imam Ibnu Rojab 
 berkata: “Maknanya adalah: bahwasanya amalan itulah yang ر�	� 

menyampaikan sang hamba kepada derajat-derajat di Akhirat, sebagaimana Alloh ta’ala 

berfirman: 

� َ�ِ	�ُوا   [19: ا;�#�ف[َو�ُِ$لW َدَرَ��ٌت ِ		)

“Dan setiap orang akan mendapatkan derajat-derajat dari apa yang mereka amalkan.” 

Maka barangsiapa amalannya membikinnya lambat untuk mencapai posisi-posisi tinggi 

di sisi Alloh, nasabnya tidak akan mempercepatnya untuk mencapai derajat-derajat tadi, 

karena sungguh Alloh ta’ala telah menetapkan balasan itu sesuai dengan amalan, bukan 

sesuai dengan nasabnya, sebagaimana Alloh ta’ala berfirman: 

 ﴿TEذا (-E X& ا��ور 1E أ(��ب ��(�م �و	Gذ و� �'��ء�ون﴾

“Maka apabila terompet telah ditiup, maka tiada nasab lagi di antara mereka pada hari 

ini, dan mereka tidak saling bertanya.” 

Sungguh Alloh ta’ala telah memerintahkan untuk berlomba-lomba menuju pada 

ampunan-Nya dan rohmat-Nya dengan amalan-amalan.” (“Jami’ul ‘Ulum Wal 

Hikam”/syarh hadits ketiga puluh enam). 

Dan barangsiapa bersungguh-sungguh berusaha mengetahui kebenaran dan bersegera 

menerimanya dan mengamalkannya, dia dengan taufiq dari Alloh akan segera meraih 

ketinggian derajat-derajat dan banyaknya kemuliaan di Jannah, dan Shiroth yang 

menyampaikannya ke Alloh dan negri kemuliaan-Nya terasa pendek baginya insya 

Alloh. 

Abu Huroiroh �)� 
 &Iر berkata: Rosululloh م��و ���� 
 ��� bersabda: 
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و��د �ن ) 2450(أFر�� ا�'ر	ذي . (»
 ا��(= 	ن �Fف أد�] و	ن أد�] ��Z ا�	(زل أ� إن ���= 
 ���Y= أ� إن ���=»
 .(��ن)/1460(�	�د 

“Barangsiapa takut, dia akan berangkat di awal malam. Dan barangsiapa berangkat di 

awal malam dia akan tiba di tempat tinggal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya barang 

dagangan Alloh itu mahal, ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Alloh itu 

adalah Jannah.” (HR. At Tirmidziy (2450) dan Abd bin Humaid (1460)/hadits hasan). 

Al Imam Al Mundziriy 
 ,berkata: “Dan makna hadits adalah: barangsiapa takut ر�	� 

rasa takut tadi mengharuskan dirinya untuk berjalan ke Akhirat dan bersegera beramal 

sholih karena dia takut ada halangan dan rintangan di jalan.” (“At Targhib Wat 

Tarhib”/4/hal. 131). 

Al Imam Ibnul Qoyyim 
 berkata: “Jika malam telah membayang, keinginan untuk ر�	� 

tidur bertarung dengan keinginan untuk begadang. Maka rasa takut dan kerinduan ada 

di bagian depan pasukan kesadaran. Kemalasan dan sikap menunda-nunda ada di 

pasukan kelalaian. Maka apabila tekad jiwa itu melakukan serangan, dia akan 

menyerang sayap kanan, dan kalahlah tentara kemalasan. Maka tidaklah fajar itu 

menyingsing kecuali dalam keadaan hasil rampasan perang dibagi-bagi, dan pasukan 

yang berhak merasa senang dengan bagian yang dia dapatkan. Perjalanan di waktu 

malam tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang biasa sedikit makan dan memikul 

rasa lapar. Kuda-kuda jagoan itu ada di bagian depan, sementara kuda pemikul beban 

itu ada di belakang.” (“Al Fawaid”/hal. 51). 

Iya, balasan itu sesuai dengan amalan. Dari Abu Huroiroh �)� 
 &Iر : 

�ً، �E	ر أو�$م «: �ل�ن ا�(�& ��� 
 ���� وآ�� و��م 3�	�و'ر�ل ا;	�(= وا�ر�م E'#و	�ن �(�'& ا��راط �	�(�ً و
أ�م 'روا إ�� ا��رق $�ف �	ّر و�ر�E Q& طرE= ��ن؟ Cم «: �0�& أ(ت وأ	& أّي �&ء $	ّر ا��رق؟ �3ل: �3ت: �3ل» $���رق

رب ��م ��م، �'� '��ز : �راط �#ول$	ّر ا�ر�C Mم $	ّر ا�ط�ر و�ّد ا�ر��ل، '�ري ��م أ�	���م، و(��$م G�3م ��� ا�
وE�� &E'& ا��راط $��1ب 	��#= 	0	ورة �F0ذ 	ن «: �3ل» أ�	�ل ا����د �'� ��&ء ا�ر�ل 1E ��'ط�Q ا���ر إ� ز�-�ً 

 .، وا�ذي (-س أ�& ھر�رة ��ده إن �3ر ��(م ����ون Fر�-�»أ	رت ��، E	Fدوش (�ج، و	$دوس E& ا�(�ر

Dari Nabi ��و ���� 
م���   yang bersabda: “Akan diutuslah amanah dan rohim, lalu 

keduanya akan berdiri di kedua sisi Shiroth sebelah kanan dan kiri. Maka yang pertama 

dari kalian akan melintas seperti kilat.” Maka kukatakan: “Ayah dan ibuku sebagai 

jaminan Anda. Apa itu sesuatu yang seperti lintasan kilat?” beliau menjawab: “Tidakkah 

kalian melihat kilat bagaimana lewat dan kembali seperti kedipan mata? Lalu seperti 

lintasan angin, lalu seperti lintasan pria-pria yang kuat. Amalan merekalah yang 

memperjalankan mereka. Dan Nabi kalian berdiri di atas Shiroth dengan berkata: 

“Robbi selamatkanlah selamatkanlah.” Hingga melemahlah amalan para hamba, hingga 

datang orang yang tak sanggup berjalan kecuali merangkak.” Beliau bersabda: “Dan di 

kedua tepi Shorith ada cakar-cakar yang tergantung dan diperintahkan untuk 

mengambil orang yang diperintahkan untuk diambil. Maka ada orang yang tercakar tapi 

selamat, ada yang terdorong dan jatuh ke dalam neraka.” Dan demi Dzat yang jiwa Abu 

Huroiroh di tangan-Nya, sesungguhnya jurang Jahannam benar-benar sedalam tujuh 

puluh tahun.” (HR. Muslim (195)). 

Perhatikanlah sabda Nabi م��و ���� 
 ���: “Amalan merekalah yang memperjalankan 

mereka.” 
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Maka tidak ada yang selamat dari kekerasan ini kecuali orang yang kokoh di atas 

kebenaran dalam memerangi syubuhat dan syahawat. Al Imam Ibnul Qoyyim 
 ر�	� 

berkata: "Maka barangsiapa mendapatkan petunjuk di dunia ini ke shiroth Alloh yang 

lurus yang dengannya Alloh mengutus para Rosul-Nya, dan menurunkan dengannya 

kitab-kitab-Nya, maka dia akan mendapatkan petunjuk di sana (akhirat) ke shiroth yang 

lurus yang menyampaikannya ke jannah Alloh dan negeri pahala-Nya. Dan sesuai kadar 

kokohnya kaki sang hamba di atas shiroth yang Alloh pancangkan untuk para hamba-

Nya di dunia inilah kekokohan kakinya di atas shiroth yang dipancangkan di atas 

punggung jahannam. Dan sesuai dengan kadar perjalanannya di atas shiroth di sinilah 

perjalanannya di atas shiroth di sana. Maka di antara mereka ada yang melintas seperti 

kilat, dan di antara mereka ada yang melintas seperti kedipan mata. Di antara mereka 

ada yang melintas seperti angin, di antara mereka ada yang melintas seperti tunggangan 

yang cepat, di antara mereka ada yang melintas dengan berlari, di antara mereka ada 

yang melintas dengan berlari, ada yang merangkak. Ada yang tercakar tapi 

diselamatkan, ada yang terjatuh ke dalam neraka. Maka hendaknya sang hamba 

memperhatikan perjalanannya di shiroth tersebut berdasarkan perjalanannya di atas 

shiroth di sini, sama persis bagaikan bulu panah yang kiri dengan yang kanan 

( �E��3زاء و ( 

“Sebagai balasan yang sesuai.” 

 )ھل '�زون إ� 	� $('م '�	�ون)

“Tidaklah kalian dibalasi kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan.” 

Dan hendaknya dia memperhatikan syubuhat dan syahawat yang menggelincirkannya 

dari perjalanannya di atas shiroth ini, karena dia itu adalah cakar-cakar besi yang ada di 

kedua tepi shiroth tadi, menyambarnya dan menggelincirkannya dari perlintasannya. 

Jika syubuhat dan syahawat tadi banyak dan kuat di sini, demikian pula di sana 

nantinya. 

 .)و	� ر�ك �ظ1م �����د)

“Dan tidaklah Robbmu menzholimi hamba-Nya." 

("Madarijus Salikin" 1/hal. 10/cet. Darul Hadits). 

Inilah jawaban yang saya miliki, berdasarkan dalil dan ucapan ulama yang sampai 

kepada saya. Alloh ta’ala paling tahu akan jawaban yang benar. 

Shon’a, 3 Jumadats Tsaniyah 1435 H 


