
"Dan jika beliau berwudhu maka hampir-hampir mereka 

bertabrak-tabrakan lantaran (memperebutkan bekas-bekas) air 

wudhunya". 

Dan para shohabat tidak melakukan ini kepada selain 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, dan orang musyrik tadi 

berkata pula 
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"Demi Alloh, sungguh aku benar-benar telah berjumpa dengan 

para raja, dan aku telah bertemu dengan Kaisar, Kisro dan 

Najasyiy, demi Alloh tidaklah aku melihat seorang raja pun 

diagungkan sebagaimana para shohabat Muhammad 

[Shollallohu 'Alaihi wa Sallam] mengagungkan Muhammad 

[Shollallohu 'Alaihi wa Sallam]. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-

Imam Al-Bukhoriy di dalam "Shohih"nya. 

Dari kisah tersebut menunjukan bahwa mencari berkah pada 

bekas-bekas manusia itu dikhususkan kepada Nabi Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam, setelah beliau meninggal dunia maka tidak 

ada lagi yang mencari berkah pada bekas-bekas seseorang pun, 

dan tidak ada satu dalil pun menerangkan bahwa mereka 

mencari berkah pada bekas-bekas Abu Bakr Ash-Shiddiq, Umar 

Al-Faruq, Utsman dan Ali bin Abi Tholib serta para raja-raja dari 

kaum muslimin di zaman Tabi'in, namun kemudian 

dimunculkan oleh suatu kaum dari sekte Shufiy, mereka sangat 

ghuluw (melampui batas) dalam masalah ini, oleh karena itu 

Syaikhuna Al-Mujahid Abu Usamah 'Adil As-Siyaghiy 

Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu berkata: 
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"Mencari berkah (kepada orang-orang) tidaklah boleh, kecuali 

terhadap apa yang telah disebutkan padanya dalil, dan 

sungguh orang-orang shufiy telah melampui padanya maka 

mereka pun binasa". Ya'ni binasa di dalam kesesatan karena 

perbuatan mereka tanpa di dasari dalil dari Al-Qur'an dan As-

Sunnah. 

Kedua: Mencari berkah kepada apa yang dibolehkan dan 

dianjurkan oleh syari'at Islam, sebagaimana mencari berkah 

pada air zam-zam atau makan berjama'ah dalam sepiring atau 

menghadiri majelis ilmu dan yang semisal itu, yang memang 

benar ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang 

menerangkan ada padanya berkah. 
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MUTIARA SALAF 

 
* Ustadzuna Abul 'Abbas Harmin bin Salim Al-Limboriy 

Rohimahulloh wa  Rodhiya 'Anhu mengatakan: 

B��Dح F"ل ا���H7&وا&� اI ب��اJK وا>7�ا�  

"Hakekat agama adalah melaksanakan perintah-perintah dan 

menjauhi larangan-larangan". 

* Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdurrohman bin Nashir As-Sa'diy 

Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu mengatakan: 

Bك ح����Lا� M�ق  ,+�N أن: -�Pا� �)� �N+, ،0 أو هللا*+, �هللا ,+*0 �(  

"Hakekat berbuat syirik kepada Alloh adalah diibadahi makhluk 

sebagaimana diibadahi Alloh, atau diagungkan sebagaimana 

diagungkan Alloh". 

* Syaikhul Islam Al-Imam Abul Hasan Muhammad An-Najdiy 

Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu berkata: 
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"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan pada zaman 

kita ini lebih dahsyat kesyirikan mereka dari pada orang-orang 

terdahulu, karena orang-orang terdahulu mereka berbuat 

kesyirikan pada masa luang dan mereka berbuat keikhlasan pada 

masa genting (bahaya), sedangkan orang-orang yang berbuat 

kesyirikan pada zaman kita ini maka kesyirikan mereka terus 

menerus pada masa luang dan masa genting". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin AL-AMIN 

Edisi: 10/Jum'at/4/Robiul Awwal/1436 
 

 

 األمين
 

HAKEKAT TAUHID ADALAH 

MELAKSANAKAN PERINTAH DAN 

MENJAUHI LARANGAN 

 ا	���� ا	���� هللا ���

 : ^+� أ&�, ور4�) هللا 
�N &ح(�ا أن وأ�CU هللا، إ= إ�) = أن وأM �CU، ا[.(�

Alloh Ta'ala mengangkat para Nabi dan mengutus para Rosul 

supaya menampakan hakekat agama-Nya, Alloh Ta'ala berkata 

kepada penutup Nabi dan Rosul-Nya Muhammad 

'Alaihishsholatu Wassalam: 

(  َ̀ �ِ
َٰ

c
َ

�َك  ��َ
ْ
ْر�4َ

َ
JWِ  Bٍ أ َّ&

ُ
ْ�  أ

َ
�  !ْ

َ
�

َ
Y  Fْ&ِ �Cَ�ِNْ

َ
�  0ٌ&َ

ُ
  أَ

ُ
�7ْ7َ�ِ  0ُiِjْ

َ
�
cِي َ

َّ
� ا��ْوَحْ�َ

َ
َ̀  أ �ْ

َ
Dُُ�وَن  َو0ْlُ  ِإ�

ْ
m"َ 

 Fِ ْحَ(ٰ َّ���-ِ  ◌ۚ  @ْ
ُ
�  َlُ Q ِqَّر  

َ
=  َ(

َٰ
  ِإ�

َّ
  ِإ=َlُ  (ِ�ْ

َ
�
َ  !ُ

ْ
�

َّ
Rَ

َ
A  (ِ�ْ

َ
7َ�ِب  َوِإ�&َ ) 

"Demikianlah Kami telah mengutusmu pada umat, sungguh 

telah berlalu dari sebelumnya umat-umat, supaya kamu 

membacakan kepada mereka (Al-Qur'an) yang telah Kami 
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turunkan kepadamu, padahal mereka telah kafir kepada Ar-

Rohman, katakanlah: Dia (Ar-Rohman) adalah Robbku, tidak  

ada sesembahan yang benar kecuali Dia, aku bertawakkal 

hanya kepada-Nya, dan hanya kepada-Nya pula aku 

bertaubat". 

Pada ayat yang mulia ini Alloh menjelaskan kepada kita tentang 

hakekat agama-Nya, yaitu mentauhidkan-Nya. 

Alloh telah mengutus para Nabi dan Rosul dengan maksud 

untuk menyeru umat supaya mereka mentauhidkan-Nya, Alloh 

Ta'ala berkata: 
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"Ketika datang kepada mereka para Rosul dari depan mereka 

dan dari belakang mereka (dengan menyerukan): "Janganlah 

kalian menyembah selain Alloh". 

Pada ayat ini terdapat perintah dan larangan yaitu perintah 

untuk beribadah kepada Alloh semata dan larangan dari 

beribadah kepada selain-Nya. Perintah dan larangan tersebut 

adalah suatu perwujudan dan perealisasian terhadap ma'na 

kalimat tauhid "La Ilaha Illalloh" (tidak ada sesembahan yang 

benar melainkan Alloh), dengan itu ketika para Nabi dan Rosul 

menyeru umat-umat mereka untuk mengatakannya maka 

mereka enggan, Alloh Ta'ala berkata: 
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"Sesungguhnya mereka, jika dikatakan kepada mereka "La 

Ilaha Illalloh" mereka menyombongkan diri". 

Demikianlah keberadaan umat-umat terdahulu, bila kita 

melihat kebanyakan umat di zaman ini maka sungguh mereka 

sangat gampang mengucapkan "La Ilaha Illalloh" namun 

mereka terus menerus tenggelam dalam kesyirikan, kebid'ahan 

dan kema'siatan. Bahkan kebanyakan umat ini menampakan 

penyelisihan yang nyata kepada ma'na "La Ilaha Illalloh", di saat 

kaya maupun di saat miskin, di saat senang maupun di saat 

susah mereka tetap berbuat kesyirikan, berdoa kepada roh-

roh, meminta pertolongan kepada makhluk ghoib, kepada 

jimat-jimat, keris pusaka dan berdoa kepada para wali yang 

sudah meninggal. Berbeda dengan umat terdahulu, kalau 

mereka mendapatkan kesusahan dan penderitaan yang sangat 

atau petaka sudah di depan mata mereka maka mereka 

bergegas kembali kepada Alloh, berdoa kepada-Nya dengan 

penuh keikhlasan, Alloh Ta'ala berkata: 
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"Apabila ombak besar seperti gunung menghantam mereka 

maka mereka berdoa kepada Alloh dalam keadaan 

mengikhlaskan doa kepada-Nya, maka tatkala Alloh 

selamatkan mereka sampai ke daratan, lalu diantara mereka 

ada yang tetap menempuh jalan yang lurus". 

Sebagian mereka ketika sudah selamat sampai di daratan maka 

mereka kembali menyekutukan Alloh, berdoa kepada makhluk 

ghoib, roh-roh nenek moyang, berhala-berhala, patung-patung 

dan benda-benda yang dipusakakan, Alloh Ta'ala berkata: 
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"Ketika mereka menaiki kapal maka mereka berdoa kepada 

Alloh dalam keadaan mengikhlaskan doa hanya kepada-Nya, 

maka tatkala Dia menyelamatkan mereka sampai ke daratan 

mereka pun kembali berbuata kesyirikan". 

Kebanyakan pada umat sekarang ini, ketika waktu luang 

mereka atau pada hari raya mereka datang ke tempat-tempat 

yang dikeramatkan lalu berdoa kepada apa yang dikeramatkan, 

ada yang kekuburan lalu berdoa dan meminta kebutuhan 

kepada penghuni kubur serta kepada roh-roh para wali, 

padahal Alloh Ta'ala telah berkata di dalam Al-Qur'an: 
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"Jika kalian berdoa kepada mereka maka mereka tidak 

mendengar doa-doa kalian, dan kalaulah mereka mendengar 

maka tentu mereka tidak mampu mengabulkan doa kalian". 

TANYA: Apa boleh membuat perantara atau penengah 

dalam beribadah, dalam artian berdoa ke orang sholih yang 

sudah meninggal supaya dia sampaikan kepada Alloh?. 

JAWAB: Perbuatan ini tidak dibolehkan di dalam agama Islam 

ini, karena Alloh Subhanahu wa Ta'ala telah berkata: 
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"Berdoalah kalian kepada-Ku maka Aku akan kabulkan (doa) 

kalian". 

Siapa saja yang ingin berdoa maka langsung dia berdoa kepada 

Alloh, pada kelanjutan ayat tersebut Alloh berkata: 
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"Sesungguhnya orang-orang yang congkak dari berdoa 

(beribadah) kepada-Ku maka mereka akan masuk neraka 

Jahannam dalam keadaan hina dina". 

Alloh telah membuka peluang untuk berdoa langsung kepada-

Nya maka tidak boleh untuk membuat perantara dalam berdoa 

kepada-Nya, Syaikhuna Abu Abdirrozzaq Riyadh bin 

Muhammad Ar-Rodfaniy Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu 

berkata: 

C� دN+وح�ه ا� = `Z�U ،(� =ج و��دJW (A واB�4 إ�y "ح7N
 �)� (�+D" ،نR�Lل ا��� 

��y هللا+v) : 
َ

=
َ
ِ)  أ

َّ
��ِ  Fُ" �ِ�ُ<  ا�ّ�ِ

َ
�

ْ
Fَ"cِ  ۚ◌  ا[

َّ
وا َوا�

ُ
c

َ
P َّAا  Fْ&ِ  (ِ?ِءَ  ُدو�ْوِ�َ�

َ
� أ&َ  0ْlُ�ُNُ+ْ

َ
|  

َّ
� ِإ=?َ�ُِ�ّ�َ�ُ�ِ 

�
َ
yِإ  (ِ

َّ
Dَٰ�  ا��

ْ
)َ  ِإنَّ  ُز�

َّ
0ُ  ا��

ُ
m0ْ  َ"ْحiُzَ�ْ-َ JWِ �&َ  0ْlُ  (ِ��ِ  َنDُ�ِ7َ

ْ
P"َ  ◌ۗ  َِّإن  َ(

َّ
  ا��

َ
  َ&iْuَ  Fِْ�ي =َlُ  ِذٌب�

َ
R 

�ٌر  َّD
َ

� (0i�cm� 0 هللاl�Dو�. 

"Dia (Alloh) adalah Yang disembah satu-satu-Nya, tidak ada 

sekutu bagi-Nya, dan Dia tidak membutuhkan kepada 

perantara (penengah) dalam beribadah kepada-Nya 

sebagaimana orang-orang musyrik melakukannya, Alloh Ta'ala 

berkata: "Ingatlah hanya bagi Alloh agama yang murni (dari 

syirik), dan mereka yang menjadikan dari selain-Nya sebagai 

wali-wali (para perantara) mengatakan: "Kami tidak 

menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan 

kami kepada Alloh dengan sedekat-dekatnya, sesungguhnya 

Alloh akan memutuskan di antara mereka terhadap apa yang 

mereka perselisihkan tentangnya, sesungguhnya Alloh tidak 

akan memberi petunjuk kepada para pendusta dan orang-

orang kafir". Alloh mendustakan mereka dan mengkafirkan 

mereka". 

TANYA: Bagaimana pandangan Islam tentang "mencari 

berkah"?. 

JAWAB: Perlu diketahui bahwa mencari berkah ada dua 

bentuk: 

Pertama: Mencari berkah ke diri seseorang berupa mengalap 

berkah pada bekas-bekasnya. Bentuk ini dikhususkan pada diri 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wasallam, ketika perjanjian 

Hudaibiyyah para pembesar dan orang orang mulia dari para 

shohabat sangat banyak, seperti Abu Bakr Ash-Shiddiq, Umar 

Al-Faruq dan para shohabat lainnya, namun para shohabat 

yang mengambil dan mencari berkah hanya kepada Nabi 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, sampai seorang musyrik 

menceritakan: 
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