PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillahi rabbil „alamiin, segala puji bagi Allah Tuhan penguasa
seluruh alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai
hari pembalasan, Tuhan yang menjadi tempat menyembah dan
memohon pertolongan, Tuhan yang memberi petunjuk ke jalan
yang lurus, yang membimbing hambaNya dalam membezakan
antara yang hak dan yang batil dan Tuhan yang menjadi tempat
mengadu dan munajat pada waktu malam ketika sebahagian besar
manusia terlelap dalam tidurnya.
Dia berfirman (maksudnya): “Sesungguhnya bangun pada waktu
malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan pada waktu itu
lebih berkesan.” (al-Muzzammil: 6); hingga menjadikan mereka
tenggelam di dalamnya. Mereka adalah orang yang bersih jiwanya,
orang yang bebas dari segala penghambaan kecuali kepada Allah,
Tuhan yang menjadi tempat tujuan mereka.
Selawat dan salam sentiasa dilimpahkan kepada nabi agung
Muhammad Sallallahu „alaihi wasallam, rasul terakhir, pembawa
lampu yang menerangi setiap lekuk dunia yang kelam menjadi
terang-benderang. Semoga dilimpahkan pula kepada keluarga, para
sahabat dan umatnya hingga akhir masa.
Buku yang bertajuk Dalam Keheningan Sufi (Menapak Jalan
Menuju Hati Yang Jernih) ini adalah sebuah karya yang digali dari

beberapa sumber buku-buku (kitab) tasawuf yang ditulis oleh
beberapa ulama sufi klasik. Ada beberapa ulama sufi terkemuka
yang muncul di sini, antara lain: Syaikh Abdul Qadir al-Jailani,
Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, Syaikh Ataillah al-Sakandari
dan masih banyak lagi.
Karya ulama-ulama terkemuka itu sengaja kami jadikan
panduan penulisan buku ini, kerana kualiti keilmuan yang tersaji di
dalamnya sangat tinggi. Selama ini rasanya belum pernah terdengar
orang yang berminat untuk mengkaji masalah sufisme, tidak
mengangkat pemikiran-pemikiran yang jernih mereka untuk
dijadikan panduan dalam mengembangkan kehidupan yang bersih.
Realiti ini menunjukkan bahawa usaha yang dilakukan mereka
untuk membangun manusia yang rela menyerahkan hidupnya
sebagai hamba Allah yang bersih, tidak pernah ditinggalkan orang.
Dari generasi ke generasi, ajaran-ajaran sufistik mereka diikuti
orang tanpa perasaan rendah diri, sekalipun dunia perubahan terus
berubah mengikuti zamannya.
Hadirnya buku ini diharapkan menjadi bacaan yang mampu
mempengaruhi pembacanya untuk merapikan diri menuju
kehidupan yang bebas dari segala penghambaan, kecuali
penghambaan kepada Allah yang maha segalanya.
Akhirnya kepada Perniagaan Jahabersa yang berkenan
menerbitkan buku ini, disampaikan ucapan terima kasih yang tidak
terhingga, semoga segala kebaikannya memperoleh balasan yang
lebih baik lagi. Akhirnya, hanya kepada Allah kami berserah diri dan
hanya kepadaNya kami memohon pertolongan dan hanya redhaNya
yang kami harapkan.
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MUKADIMAH

Salah satu program utama yang dilakukan oleh orang yang sedang
berjalan di atas jalan kebenaran adalah membersihkan hati dari
segala sesuatu yang menghalanginya dari Allah. Sayyidi Ali alKhawwash berkata: “Seseorang tidak memiliki rasa malu yang
sempurna hingga Allah melihat hati, tindakan dan diamnya dan Dia
tidak melihat sesuatu yang Dia benci di sana.” Betapa akhlak ini
sejalan dengan sikap orang yang ingin mencapai kedekatan dengan
Tuhan.
Orang seperti itu tidak suka melihat aib manusia sehingga ia
menganggap dirinya lebih baik dibanding mereka. Sayyidi Ali alKhawwash berkata: “Seorang yang sedang berjalan di atas jalan
Tuhan tidak akan memperoleh kesempurnaan dalam maqam iradah
hingga ia buta dari kekurangan manusia sehingga ia menganggap
mereka baik.
Orang yang melihat kekurangan orang lain adalah seburukburuk manusia kerana ia tidak melihat pada mereka kecuali
gambaran dirinya. Seandainya ia bersih dari semua sifat tercela,
maka ia tidak melihat pada manusia selain kebaikan.” Ia juga berkata:
“Seorang murid perlu memiliki dua mata; mata untuk melihat
kesempurnaan manusia dan mata untuk melihat maksiat mereka lalu
ia mengingkarinya.”
Para sufi sepakat bahawa setiap Muslim wajib
menyebarluaskan kebaikan makhluk dan menutupi aib mereka
kecuali para pelaku bid’ah, kerana setiap Muslim wajib
memberitahu kepada manusia tentang perilaku orang ini agar

mereka berhati-hati. Orang ini menanggung dosa setiap orang yang
menirunya selain harus menanggung dosanya sendiri.
Sikap memberitahu ini termasuk perbuatan menyingkirkan
sesuatu yang menyakiti di jalan. Tidak ada perbezaan antara
menyingkirkannya dari jalan zahir atau jalan batin. Majoriti manusia
yang meninggalkan akhlak ini adalah orang yang tidak memiliki guru
sejak permulaan suluknya. Maka tawarkanlah akhlak ini kepada
orang yang mengaku benar pada zamanmu, nescaya kamu akan
mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya dan jangan lupakan
dirimu!
Orang yang berakhlak benar tidak cenderung kepada
makhluk dengan hati kecuali sebatas darurat. Mereka gemar
memberikan apa sahaja yang dimiliki kepada orang yang
memerlukan tanpa menyisakan selain untuk keperluan yang
mendesak (darurat). Orang yang tidak membantu manusia yang
perlu padahal ia mampu termasuk pencinta dunia. Tidak patut
mereka disebut sufi, sekalipun menyukai jubah sufi.
Ketika manusia telah mencapai kesempurnaan, maka ia
menggunakan ketentuan baharu, iaitu mendahulukan keperluan diri
sendiri atas keperluan orang lain. Dalam hadith disebutkan: “Orang
yang paling dekat lebih utama untuk diberi.” Tidak ada yang lebih
dekat kepada manusia selain dirinya sendiri. Allah tidak memuji
orang yang mementingkan orang lain kecuali untuk menguatkan hati
mereka agar keluar dari sifat kikir yang mereka miliki sejak lahir.
Sifat ini termasuk sifat mukmin yang paling tercela. Ketika
sifat ini telah tiada dari dirinya, maka ia tidak berasa mementingkan
orang lain dengan hartanya. Ia hanya memberi kepada manusia apa
yang dibahagikan Allah kepada mereka. Ketika demikian, ia
diperintahkan untuk mendahulukan diri sendiri. Nabi Sallallahu
„alaihi wasallam bersabda: “Mulailah dari dirimu lalu orang yang kamu
tanggung nafkahnya.”
Di bahagian lain, golongan ini juga rajin mengekang diri
menjauhi perkara yang disukai nafsu, misalnya bersikap hedonis
dalam segala kehidupan. Berbeza jika ia memperoleh sesuatu tanpa

bersusah-payah dan tanpa meminta-minta, maka ia boleh
menggunakannya. Ini pun terkecuali ketika berada dalam maqam
mujahadah atau maqam menyempurnakan kelazatan pada tempatnya
yang hakiki.
Di antara golongan yang berada pada tingkatan ini adalah
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Zar Radhiallahu „anhum
dan sesama mereka. Sifat ini diwarisi oleh Umar bin Abdul Aziz,
Utbah Ghulam, Bisyr al-Hafi, Sayyidi Abdul Aziz al-Dirini, Sayyidi
Abdullah al-Manufi, Syaikh Abdul Halim bin Muslih dan sesama
mereka. Orang yang belum mencapai tingkatan mereka sebaiknya
tidak memakan makanan lazat yang ia sukai.
Ibrahim bin Adham berkata: “Dunia haram atas ahli akhirat
dan akhirat haram atas ahli Allah.”
Dalam ibadah, orang yang sedang menempuh jalan Allah
selalu berusaha maksimum untuk hudhur (hadir) bersama Allah. Ia
tidak berasa puas dengan apa pun yang ia lakukan tanpa hudhur.
Sebab, perkara yang dilakukan tanpa hudhur dianggap sebagai adat
kebiasaan, bukan ibadah. Adat tidak mendatangkan pahala dan tidak
mendekatkan diri kepada Allah.
Allah berkata kepada malaikat pencatat amalan: “Tulislah amal
hambaKu, Fulan dan tulislah di mana hatinya ketika ia beramal agar aku
membalasnya dengan yang sepadan.” Amal seseorang diibaratkan
seperti gunung menurut perasaannya, padahal kenyataannya kurang
dari sepotong. Amal seperti ini lebih dekat kepada dosa.

