
BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Sejarah Syekh Abdus Shomad al-Palimbani 

1. Biografi Syekh Abdus Shomad al-Palimbani 

Beberapa referensi menyatakan bahwa sejarah hidup Syekh Abdus 

Shomad al-Palimbani masih belum banyak diketahui, karena di dalam tulisan-

tulisannya ia tidak memberikan keterangan tentang dirinya. Namun kehidupan 

beliau tidak seluruhnya tidak diketahui, karena di dalam tulisan-tulisannya ia 

selalu mencantumkan tempat dan tanggal.1 Ditambah dengan adanya kitab 

Faidh al-Ihsani yang manuskripnya masih tersimpan di kediaman Kemas 

Andi Syarifuddin banyak menerangkan tentang diri Syekh Abdus Shomad al-

Palimbani. 

Nama lengkapnya sebenarnya adalah Syekh Abdus Somad bin 

Abdurrahman al-Jawi al-Palembani. Lahir di Palembang pada tahun 1150 H 

atau bertepatan dengan tanggal 1737 M dalam lingkungan “Keraton Kuto 

Cerancangan” (antara 17 dan 20 ilir sekarang). Beliau tidak hanya dikenal di 

Palembang saja, di Mekkah pun namanya cukup kesohor.2 Ayahnya menjabat 

sebagai seorang kepala penjaga Istana Kuto Cerancangan Kesultanan 

Palembang Darussalam pada masa Sultan Agung dan Sultan Mahmud 
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Badaruddin I. Ibunya telah meninggal ketika beliau berusia satu tahun.3 

Sebagai putra Palembangdan telah bertahun-tahun di Mekkah mempelajari 

Islam, kemudian pada abad ke-18 M kembali ke Palembang dengan membawa 

metode baru dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beliau adalah anak 

didik dari ulama terkenal di kota Madinah yaitu Syekh Muhammad Ibn 

Abdulkarim as-Sammani al-Madani. Ketika Abdus Shomad berada di 

Mekkah, beliau pernah mengadakan komunikasi dengan Pangeran 

Mangkubumi di Yogyakarta, Mangkunegaraan di Susuhunan Prabu Djaka di 

Surakarta. Melaui surat-surat, beliau tidak hanya menyampaikan hal yang 

berkaitan dengan ilmu agama saja, tetapi juga berhubungan dengan politik 

dalam kaitannya dengan penjajahan Belanda. 

2. Masa Kecil di Palembang 

Sejak masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-10, telah banyak pedagang 

muslim dari Timur Tengah terutama Arab dan Persia yang datang ke 

Palembang. Dalam beberapa kesempatan, mereka dimanfaatkan oleh para 

penguasa Sriwijaya dalam misi diplomatik ke luar negeri. Namun, Islam 

menyebar dengan pesat baru sekitar abad ke-14 pada masa-masa menjelang 

keruntuhan Sriwijaya.4 

Pada abad ke 17 – 18 Masehi, Kesultanan Palembang Darussalam 

mencapai puncak kejayaannya, menjadi salah satu dari empat pusat kajian 
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Islam terbesar di Nusantara. Setelah Aceh mengalami kemunduran pada 17 M, 

kemudian Palembang mengambil alih berkisar tahun 1750-1820, kemudian 

beralih lagi ke Banjarmasin dan Padang.5 

Abdus Shomad adalah murid yang sangat cerdas dan memiliki ingatan 

yang luar biasa. Pada usia 10 tahun ia telah hafal al-Qur‟an. Pada usia ini juga 

dia mendapatkan malam Lailatul Qadar yang banyak keajaiban yang tidak 

bisa dihinggakan.6 Kemudian beliau berangkat ke Mekkah untuk menuntut 

ilmu dalam usia yang belia. 

Melihat dari tahun lahirnya, yaitu 1150 H atau 1737 M, Abdus 

Shomad mengalami masa kecilnya pada masa Kesultanan Palembang 

dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin I (1727-1756). Pada masa ini 

Palembang dikenal sebagai pusat belajar Islam yang penting di Melayu-

Nusantara. Hal ini membuat banyak ulama dari Jazzirah Arab datang, 

bermukim serta mengajar di Palembang hingga melahirkan ulama-ulama baru. 

Kesultanan Palembang juga dikenal menempatkan keagamaan dan 

kesusastraan sebagai bagian penting dalam birokrasinya.  

Kakek Abdus Shamad bernama Syaikh Abdul Jalil dari Yaman. Abdul 

Jalil datang ke Palembang pada awal abad ke- 18. Ia memiliki seorang murid 

bernama Muhammad Jiwa, seorang putra mahkota Kerajaan Kedah. Setelah 

mengaajarrnya selama enam bulan, Abdul Jalil melanjutkan perjalanannya ke 
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Jawa. Muhammad Jiwa ingin terus belaajar pada Abdul Jalil sehingga ia juga 

ikut bersamanya. Namun, setengah tahun kemudian, Abdul Jalil kembali 

meneruskan perjalanannya ke India. Di sana, Abdul Jalil memiliki murid lagi 

bernama Hapisap (Hafizh Sab). Setelah lima tahun kemudian, Muhammad 

Jiwa mengusulkan kepada Abdul Jalil agar mereka berkunjung ke Kedah. Saat 

itu Kedah terjadi kekosongan kekuasaan karena ayah Muhammad Jiwa yaitu 

Sultan Abdullah telah wafat (1706), serta penggantinya Sultan Ahmad 

Tajuddin saudara Jiwa juga telah meninggal. Setibanya di Kedah pada 1710, 

Muhammad Jiwa dinobatkan sebagai Sultan dengan nama Sultan Muhammad 

Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah II yang memerintah sampai 1778. Abdul 

Jalil diangkat menjadi Mufti,s dan Hapisap sebagai Qadi.7 Kemudian, Abdul 

Jalil dijodohkan dengan keluarga anggota istana bernama Wan Zainab. 

Seletah beberapa bulan pernikahan itu, Abdul Jalil diminta ke Palembang 

untuk mengunjungi murid-muridnya di sana. Abdul Jalil berangkat ke 

Palembang lagi dan dijodohkan dengan Raden Ranti. Dari pernikahan inilah 

lahir Abdur Rahman, ayah Abdus Shomad.8 Dari hasil penelusuran referensi 

oleh peneliti, di dapatkan bahwa ayah dari Syekh Abdus Shomad al-Palimbani 

adalah Abdurrahman. Ini berbeda dengan literatur sejarah Abdus Shomad 

yang terdahulu yang mengatakan bahwa ayahnya adalah Abdul Jalil. Dalam 

referensi terbaru yang merupakan terjemahan dari Faydh al-Ihsani  disebutkan 
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bahwa “... yaitu penghulu kita yang memeliharakan akan kita yaitu Syekh 

Abdus Shomad yang anak Abdurrahman telah mengekalkan Allah Ta‟ala 

akan manfaatnya bagi segala manusia ...”9 dan dalam penggalan yang lain” 

Dan aku namai akan dia FAIDH AL-IHSANI, yaitu limpah yang amat baik 

dan midadal lirabbani yakni pertolongan yang amat tetap di dalam 

perhimpunan akan menghampirkan akan setengah kepujian guru kami yang 

arif as-Shamadani wa al-Haikal Nurani yaitu penghulu kita Syekh Abdus 

Samad yang anak Abdurrahman al-Jawi Palembani negerinya”.10 

Namun, sebagai penambahan khazanah keilmuan, peneliti akan tetap 

menyampaikan versi lain yang dikutip Idrus al-kaf dalam buku Quzwain yang 

bersumber dari Salasilah Negeri Kedah karya Hassan bin Tok Kerani 

Mohammad Arsyad yang ditulisnya pada 1968, bahwa Abdus Shamad adalah 

putra Abdul Jalil. Sumber ini menjelaskan bagaimana Abdul Jalil adalah 

tokoh sufi yang menjadi guru agama di Palembang dan menikah dengan 

Raden Ranti lalu menghasilkan keturunan bernama Abdus Shamad.11 

Abdus Shomad ditinggal Ibunya untuk selamanya ketika masih kecil. 

Menurut Faydh al-Ihsani“dan adalah dahulu daripada sampai umurnya 

setahun maka lalu Ibunya ke rahmat Allah Ta‟ala, makaa jadi ia yatim di 
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dalam rabbani amat mudanya...”.12 Ibu Abdus Shomad bernama Masayu 

Syarifah. Yang merupakan perempuan dari lingkungan bangsawan Palembang 

dilihat dari identitas namanya. Pada umur sembilan tahun, ayahnya juga pergi 

berkelana ke Kedah menyusul kakeknya Abdul Jalil. 

3. Masa di Mekkah dan Melanjutkan Pendidikan 

Abdus Shomad meneruskan belajar ke Mekkah setelah mendapat 

pendidikan di Palembang. Abdus Shomad menuntut ilmu di Mekkah bersama 

dengan Muhammad Arsyad al-Banjari, Abdul Wahab Bugis dan Abdul 

Rahman Masri. Abdus Shomad memutuskan untuk hidup, menuntut ilmu dan 

bermukim di sana. Di Mekkah, beliau bergabung dengan komunitas Jawi. 

Beliau belajar di Mekkah selama duapuluh tahun. Diantara guru-guru Abdus 

Shomad ada enam yaitu Muhammad Sa‟id bin Muhammad Sunbul (al-Syafi‟i 

al-Makki), Abd al-Gani bin Muhammad al-Hilal, Ibrahim bin Muhammad 

Zamzami al-Ra‟is (abu al-Fawz Ibrahim bin Muhammad al-Ra‟is al-Zamzami 

al-Makki), Muhammad bin Sulayman al-Kurdi (al-Syafi‟i), Sulayman bin 

Umar bin Manshur Ujayli (yang mashur dengan nama Jamal al-Din), dan Atha 

Allah bin Ahmad (al-Azhari al-Mashri al-Makki).13 Abdus Shomad selalu 

berupaya memperoleh setiap kelebihan masing-masing gurunya.  

Muhammad Sa‟id bin Muhammad Sunbul al-Syafi‟i al-Makki adalah 

ulama fikih dan ahli hadis terkemuka pada masanya. Ia biasa disebut dengan 
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Faqih Marwah karena beliau bermukim di Marwah. Selain itu ia memiliki 

reputasi sebagai imam dari para muhaddist di Mekkah dan Hijaz yang 

didatangi para penuntut ilmu dari berbagai negeri.14 Beliau memiliki anak 

bernama Muhammad, Thahir, dan Muhammad Abbas yang semuanya menjadi 

ulama terkemuka dan mengajar di Masjidil Haram.  

Abdul Gani bin Muhammad Hilal lahir dan dibesarkan di Mekkah. 

Beliau adalah mufti mazhab syafi‟i. Selain faqih, ia juga dikenal karena 

ketekunan ibadah dan keahlian tahqiq, zuhud dan kearifannya.  

Abu al-Fawz Ibrahim bin Muhammad al-Ra‟is al-Zamzami al-Makki 

merupakan ulama termashur karena memiliki banyak pengetahuan agama, 

salah satunya adalah tentang astronomi. Ia berguru pada Abd Allah al-Bashri, 

Ibn al-Thayyib, Ahmad al-Jawhari, Atha Allah al-Mashri dan Hasan al-

Jabarti. 

Muhammad bin Sulayman al-Kurdi juga merupakan mufti mazhab 

syafi‟i. Lahir di Dmaskus pada 1715, pada usia muda ia ikut ayahnya ke 

Madinah. Ia menghabiskan hidupnya di Madinah dan menulis kitab al-

Hawasyi al-Madaniyah yang terkenal di negeri-negeri Melayu.  

Sulayman bin Umar bin Manshur al-Ujayli seorang mufassir besar 

lulusan Universitas al-Azhar, Mesir. Ia sangat lemah fisik hingga tidak bisa 

menulis, membaca dan menghitung, akan tetapi bisa melahirkan kitab tafsir 
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delapan jilid berjudul al-Futuhat al-Ilahiyah yang merupakan hasyiyah atau 

tafsir Jalalayn. 

Atha‟ Allah bin Ahmad al-mashri al-Azhari al-Syafi‟i al-Makki 

seorang muhaddist ternama. Ia juga lulusan Universitas al-Azhar, Mesir, 

kemudian bermukim di Mekkah dan aktif mengajar. Ia dihormati sebagai 

salah satu isnad yang unggul, dan dipandang ahli bidang susastra. Muridnya 

antara lain Abu al-Hasan al-Sindi al-Shagir, Shalih al-Fullaani, dan sejumlah 

ulama Yaman.  

Selain yang telah disebutkan, masih banyak guru Abdus Shomad  

seperti Ahmad bin Abd al-Mun‟im al-Maliki al-Damanhuri, Muhammaad 

Mirdad, Muhammad al-Jawhari, Muhammad Khalil bin Ali bin Muhammad 

bin Murad al-Husayni, Hasanudin bin Ja‟far al-Palimbani, Shalih bin 

Hasanudin al-Palimbani, serta Murtadha al-Zabidi. 

Pada masanya, ada banyak ulama-ulama asal Indonesia yang kemudian 

membentuk suat jaringan ulama Asia Tenggara, beberapa nama yang 

menonjol adalah Abdus Shamad al-Palimbani, Muhammad Arshad al-Banjari, 

Muhammad nafis al-Banjari, Nawawi al-Bantani, Ahmad Khatib al-Sambasi, 

Abd karimal-Bantani, Ahmad Rifa‟i Kalisalak, Ismail al-Khalidi al-

Minangkabawi, Daud ibn Abd Allah al-Fatani, Junayd al-Batawi, Ahmad 



Nahrawi al-Banyumasi, Hasan Mustafa al-Garuti, Sayyid Muhsin al-

Palimbani, dan lain-lain.15 

Dengan pengalaman pendidikan yang begitu tuntas, karena Abdus 

Shomad telah mempelajari semua ilmu Islam seperti hadis, tafsir, kalam, fikih, 

syariat serta tasawuf, membuat karirnya dalam ranah keilmuan berkembang 

cepat.  

4. Pendidikan Tasawuf di Madinah 

Tasawuf nampaknya merupakan spesialisasi Syekh Abdus Shomad al-

Palimbani. Beliau ikut “perhimpunan penghulu orang yang sufi” yang sudah 

diikuti sebelumnya oleh sahabatnya asal Palembang yaitu Dhiyauddin al-

Palimbani. Buku tasawuf pertama yang dibacanya adalah karya Abd al-

Wahhab al-Sya‟rani, Madarij al-Salikin ila Rusum Thariq al-Arifin. Setelah 

itu beliau membaca kitab al-Ghazali, Bidayat al-Hidayah dan Minhaj al-

Abidin.16 Meskipun ada kitab al-Ghazali yang kurang terkenal di Indonesia, 

namun terkenal di dunia Barat yaitu Maqashidul Falasafiah (Maksud ahli-ahli 

Falsafah) dan Tahafutul Falasafiah ( Kekacau-balauan Ahli-Ahli Falsafah).17 

Abdus Shomad menekuni kitab-kitab ini secara terus menerus hingga 

pandangannya berubah.  

Kemudian ia pergi ke Madinah untuk mencari guru di sana. Di sana 

beliau mengambil talqin tarekat Syattariyah pada Ibrahim al-Kurani. Dia juga 
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mengikuti pembacaan ratib Ahmad al-Qusyasyi al-Dajani al-Madani (guru al-

Kurani) dalam halaqoh yang diadakan di madrasah yang diasuh keturunannya, 

Ahmad Abu al-Sa‟adah. Namun, Abdus Shomad merasa belum menemui guru 

sufi yang diinginkannya hingga ia pulang ke Mekkah. Di perjalanan, ia 

singgah di Jeddah dan bertemu dengan Shiddiq al-Madani bin Umar Khan. 

Shiddiq menceritakan tentang gurunya yang bermukim di Madinah yaitu 

Muhammad bin Abd al-Karim al-Samman al-Qurasyi al-Madani.18 

Setelah kembali ke Mekkah, Abdus Shomad membaca risalah 

mengenai al-Samman. Dia menyesal dan kemudian ia memutuskan kembali 

lagi ke Madinah untuk benar-benar berguru pada al-Samman. Selain belajar 

kepada muridnya, tentu saja Abdus Shomad juga belajar pada al-Samman 

langsung. Abdus Shomad termasuk murid yang aktif. Sehingga Abdus 

Shomad diangkat menjadi khalifah al-Samman di negeri Mekkah.  

Tarekat sammaniyah adalah tarekat pertama yang mendapat pengkiut 

massal di Nusantara.19 Tarekat Sammaniyah ini telah ada di Aceh sejak abad 

ke-16, sehingga pada akhirnya diadopsi menjadi kesenian Aceh. Ratib 

Samman menjadi jenis tari yang diberi nama tari Seudati. Namun setelah itu, 

hampir tidak ada lagi hubungan tari Seudati dengan Tarekat Sammaniyah.20  

Syekh Abdus Shomad al-Palimbani menguraikan syarat bagi setiap orang 

yang ingin mengikuti tarekat ini, yaitu : 
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a. Bertakwa kepada Allah SWT. dengan sebenar-benar takwa. 
b. Menyiapkan diri dengan senjata zikir. 
c. Tunduk secara total kepada Syekh seperti mayat di hadapan 

petugas yang memandikan. 
d. Bertekad bulat untuk tetap dalam tarekat hingga akhir hayatnya. 
e. Harus memiliki kawan dalam menjalankan ibadah secara bersama-

sama, membaca wirid bersama, dan tolong-menolong demi 
kebaikan.21 
 

Selain itu, al-Palimbani juga meminta muridnya untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban dalam tarekat sebagai berikut : 

a. Membatasi makan, sebagai prasyarat terbukanya pintu hati. 
b. Berjaga tengah malam untuk melakukan ibadah karena sebagai 

prasyarat kesucian hati. 
c. Disiplin dalam menjaga ucapan karena bergurau akan menutup 

pintu makrifat. 
d. Meditasi dan khalwat di tempat khusus dengan mengikuti 

petunjuk-petunjuk Syekh agar hati merasa hadir di sisi Allah SWT. 
Seorang arif yang sudah mencapai makrifat, uzlahnya hanya dalam 
hati sehingga bisa saja berkhalwat di tengah keramaian manusia.22 
 

Tarekat Sammaniyah harus menghabiskan waktu antara magrib dan 

Isya untuk membaca ratib Samman yang urutannya sebagai berikut : 

- Salik memulai dengan membaca surah al-Mulk, kemudian 
diteruskan dengan surah al-Fatihah 28x 

- Surah al-Ikhlash 100x 
- Membaca ayat-ayat 127 dan 128 surah at-Taubah 
- Membaca ya Lathif 128x 
- Membaca ayat 19 surah as-Syura 29x 
- Membaca ya Lathif bi khalqih, ya Aliman bi khalqih, ya Khabiran 

bi khalqih, ulthuf bina ya Kabir 3x 
- Membaca ya Hayyu ya Qayyum 100x 
- Membaca surah ad-Dhuha sampai surah al-Masad 
- Membaca surah al-Ikhlash 3x 
- Membaca surah surah al-Falaq, an-Nas, al-Baqarah dari awal 

sampai ayat 7 
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- Membaca asma Al-Husna dan ditutup dengan puji-pujian dan 
do‟a.23 
 

5. Penyebaran Tarekat Sammaniyah di Palembang 

Setelah belajar di Mekkah, Syekh Abdus Shomad al-Palimbani 

kembali ke Nusantara bersama sahabat-sahabatnya yaitu Syekh Muhammad 

Arsyad bin Abdullah al-Banjari, Syekh Abdurrahman Misri dan Syekh Abdul 

Wahab Bugis. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke daerah masing-

masing kecuali Syekh Abdul Wahab Bugis yang ikut Syekh Muhammad 

Arsyad ke Banjarmasin karena telah menikah dengan puteri Syekh 

Muhammad Arsyad.24 Di Palembang, perkembangan Tarekat Sammaniyah 

tidak lepas dari peranan Kesultanan Palembang Darussalam. Hubungan antara 

Kesultanan dan Tarekat Sammaniyah dimulai ketika ulama Palembang Syekh 

Muhammad Aqib bin Kgs. Hasan al-Din (1736-1818) yang menuntut ilmu ke 

Mekkah dan berkenalan dengan Syekh Abdus Shomad al-Palimbani. Setelah 

pulang ke Palembang, Muhammad Aqib tingal di kampung Peghulon, 

belakang Masjid Agung Palembang dan merupakan tempat yang strategis 

karena dekat dengan keraton. Selain itu ada juga naskah yang berasal dari 

keraton Palembang yang menjadi bukti hubungan Tarekat Sammaniyah 

dengan keraton, Bahr al-Ajaib ditulis oleh Kemas Muhammad ibn Kemas 

Ahmad atas perintah Sultan Mahmud Badaruddin yang juga menulis naskah 
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tentang Hikayat Kramat Syahkh Muhammad Samman.25 Selain itu ada juga 

wakaf dari Sultan Mahmud Bahauddin sebesar 500 real untuk pembangunan 

pondok sufi di Jeddah, sebagai penginapan jama‟ah dari Palembang ketika 

berpergian ke Mekkah termasuk jama‟ah haji asal Palembang.26 Namun, 

setelah Kesultanan runtuh, bukan berarti Tarekat Sammaniyah bubar. Tarekat 

ini justru menjadi kerangka perekat bagi kalangan ningrat Palembang untuk 

pengganti masyarakat keraton. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

bapak Kemas Andi Syarifuddin yang termasuk salah satu dari pimpinan 

Tarekat Sammaniyah Palembang, hingga saat ini masih dilaksanakan ratib 

Samman di Masjid Agung Palembang setiap malam Kamis setiap 

minggunya.27 Komunitas Tarekat Sammaniyah tetap tumbuh subur di 

Palembang, namun tidak memiliki struktur organisasi secara formal.28 Tarekat 

Sammaniyah tetap dikembangkan oleh K.H. Zen Syukri, sehingga tetap ada 

hingga sekarang. Namun menurut peneliti, setelah beliau meninggal, sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Kemas Andi Syarifuddin bahwa Tarekat 

Sammaniyah tetap ada dan setiap malam kamis ada pembacaan ratib Samman 

di Masjid Agung Palembang, maka perkembangan tarekat ini tetap dilanjutkan 

oleh tokoh-tokoh tarekat Samman lainnya di Palembang, salah satunya Kemas 

Andi Syarifuddin.  
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6. Meninggalnya Syekh Abdus Shomad al-Palimbani 

Untuk hal mengenai meninggalnya Syekh Abdus Shomad al-

Palimbani, dalam Sairus Salikin cetakan pertama dijelaskan banyak sekali 

versi, dan belum diketahui yang mana yang benar. Ada yang mengatakan 

beliau wafat setelah tahun 1242 H / 1830 M, karena ditemukan ada artefak 

sejarah berupa sehelai bendera berwarna merah jingga yang terdapat tulisan 

sya‟ir Arab yang menyebutkan kemenangan Kedah atas Siam, banyak ahli 

sejarah mengatakan bahwa sya‟ir itu adalah karya Syekh Abdus Shomad.29 

Ada juga yang mengatakan bahwa Syekh Abdus Shomad meninggal pada 

1203 H / 1789 M. Tetapi pendapat ini disanggah karena tahun itu adalah tahun 

beliau menyelesaikan Sairus Salikin juz ke-empat di Thaif.30 Namun, menurut 

Mal An Abdullah dalam bukunya tentang biografi dan keilmuan Syekh Abdus 

Shomad al-Palimbani, beliau mengatakan bahwa dengan bukti yang semakin 

banyak, termasuk kesertaan Syekh Abdus Shomad dalam perlawanan Patani 

pada 1205 H / 1791 M, kita meyakini bahwa dia memang ikut serta dalam 

perjuangan Kedah dan Patani melawan Siam. Dia wafat sebagai syahid, 

mungkin pada hari Kamis 17 Dzulqaidah 1247 H bersamaan dengan 1 

Februari 1839 M.31 Menurut Mal An Abdullah dalam perjalanannya ke 

Thailand dalam rangka penelitian, kubur Syekh Abdus Shomad al-Palimbani 
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ditemukan di perkebunan karet di ban Trap, Provinsi Songkhla, di Selatan 

Thailand.32 

B. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pemikiran Syekh Abdus Shomad al-

Palimbani 

Berdasarkan kerangka teoritis skripsi ini pada bab satu, maka ada 

beberapa nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdapat dalam kitab Hidayatus 

Shalikin karya Syekh Abdus Shomad al-Palimbani. Seperti yang telah peneliti 

jelaskan di awal bahwasanya skripsi ini dibatasi masalahnya dalam kajian 

khusus kitab Hidayatus Shalikin karena menurut Kemas Andi Syarifuddin 

yang merupakan wakil sekretaris Yayasan Masjid Agung Palembang 

sekaligus penerjemah Hidayatus Shalikin karya Syekh Abdus Shomad al-

Palimbani, nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pemikiran Syekh Abdus 

Shomad terdapat di kitab ini. Kitab ini adalah karangan Syekh Abdus Shomad 

al-Palimbani yang merupakan syarah atau terjemahan bebas dari kitab 

Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Selain itu, pembatasan masalah 

itu juga dilakukan agar skripsi ini tidak terlalu melebar pembahasannya 

karena memang karya-karya Syekh Abdus Shomad al-Palimbani cukup 

banyak, sedangkan yang masih bisa didapatkan sekarang ini hanyalah Sairus 

Salikin dan Hidayatus Shalikin serta Faydh al-Ihsani. 
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1. Nilai Aqidah (Keimanan) 

a. Hak Allah, yang mustahil dan harus bagi Allah. 

Dalam kitab Hidayatus Shalikin disebutkan bahwa Adapun sebagian 

dari sifat wajib bagi Allah itu ada dua puluh sifat : 

“1.Wujud (ada), 2. Kidam (sedia), 3. Baqa‟ (kekal), 4. Mukhalafatuh 
lihawaditsi (berlainan dengan yang baharu), 5. Qiyamuhu ta‟ala 
binafsihi (berdiri sendiri), 6. Wahdaniyat (esa), 7. Qudrat (kuasa), 8. 
Iradat (berkehendak), 9. „Ilmu (mengetahui), 10. Hayat (hidup), 11. 
Sama‟ (mendengar), 12. Bashar (melihat), 13. Kalam (berkata), 14. 
Qadirun (yang kuasa), 15. Muridun (yang berkehendak), 16. „Alimun 
(yang mengetahui), 17. Hayyun (yang hidup), 18. Sami‟un (yang 
mendengar), 19. Bashirun (yang melihat), 20. Mutakallimun (yang 
berkata-kata).”33 

 
Dari sifat-sifat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah SWT. Adalah 

maha segalanya. Sehingga ini bisa menambah keyakinan kita. Selain itu di 

Hidayatus Shalikin tidak disebutkan lawan dari dua puluh sifat wajib 

Allah SWT. Disana hanya dijelaskan bahwa sifat mustahil bagi Allah 

adalah lawan dari kedua puluh sifat wajib-Nya ini.  

b. Allah mengutus seorang nabi yang ummi dari suku Quraisy, dilahirkan di 
Makkah dan dikuburkan di Madinah, bernama Muhammad SAW. 
 

Hal ini dijelaskan dalam Hidayatus Shalikin bahwasanya Allah 

menutus nabi bernama Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul 

Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf.  

“Selain itu diperintahkan pula bagi segenap manusia dan jin untuk 
tidak mematuhi lagi syari‟at-syari‟at yang dibawa oleh para nabi 
sebelum nabi Muhammad SAW., karena nabi Muhammad SAW. 
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adalah penghulu segala nabi, terutama masalah kematian, seperti 
pertanyaan munkar dan nakir, yaitu dua malaikat yang sangat 
menakutkan untuk menanyakan kepada si mayit tentang iman, agama 
dan risalah. Mereka bertanya : “Siapakah Tuhanmu ? Apa agamamu ? 
dan siapa nabimu ?” 34 
 
Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah nabi 

yang diutus Allah kepada umat manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa 

Allah mengutus nabi ditengah kemerosotan akhlak di tengah masyarakat. 

Seperti hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Diutus untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. Selain itu, kita juga harus meyakini 

bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah nabi terakhir yang diutus Allah 

SWT. 

c. Percaya Kepada Siksa Kubur. 

Diwajibkan bagi mereka untuk percaya kepada siksa kubur bagi orang 

yang melakukan maksiat, dan merupakan kesenangan bagi ahli ibadah. 

Allah menyiksa orang yang berbuat maksiat dengan seadilnya, dan 

memberi kesenangan kepada yang taat dengan anugerah-Nya, bukan 

dengan sebab lain.35 

Kubur adalah tempat peristirahatan terakhir manusia. Sebanyak 

apapun harta manusia ketika ia hidup, semua itu tidak akan ada gunanya 

lagi. Kematian bukan hanya milik orang miskin, tetapi juga orang kaya. 

Semua manusia di dunia ini akan merasakan kematian. Orang bijak 
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mengataakan bahwa falsafah Kematian seperti pohon kelapa; yang putik 

akan jatuh, yang degan akan jatuh, apalagi yang tua, juga akan jatuh.36 

Seperti yang kita ketahui, bahwa di alam kubur kita akan ditanyai oleh 

dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir. Setelah itu kita akan diperlihatkan 

kepada amal kita dan dimana kita akan berada (surga atau neraka). Bagi 

yang mendapati bahwa amalnya buruk, maka akan ada siksa kubur hingga 

hari dibangkitkannya seluruh manusia di yaumil akhir.  

d. Percaya kepada mizan, hisab dan sirath. 

Mengenai mizan dan sirath, dalam Hidayatus Shalikin dijelaskan : 

“Diwajibkan pula kita percaya kepada mizan yaitu neraca di 
akhirat, tempat menimbang seluruh amal manusia. Wajib bagi 
mereka percaya pada sirath, yaitu titian di atas neraka jahanam 
yang sangat halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Orang-
orang kafir dan munafik kakinya akan tergelincir dan jatuh ke 
dalam api neraka. Sedang bagi orang mukmin dapat berjalan 
dengan selamat dan masuk ke dalam surga. Perjalanannya ini 
berbeda-beda sesuai dengan amalnya, ada seperti kilat yang 
menyambar, ada seperti burung yang terbang, ada seperti kuda 
yang berlari, ada seperti orang berjalan, ada yang meringkuk dan 
ada yang merayap. Begitulah gambaran mereka sesuai dengan 
amal masing-masing.”37 

 
Sedangkan mengenai hisab, juga dijelaskan dalam Hidayatus 

Shalikin sebagai berikut : 

“Wajib bagi mereka percaya kepada hisab, dan berlainan satu 
sama lain. Sebagian mereka dihisab amat sangat, ada yang sedikit 
hisabnya, dan bahkan ada yang langsung masuk surga tanpa 
dihisab, mereka adalah muqarribun. Bagi paraa nabi akan ditanya 
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tentang risalah yang disampaikannya, bagi orang mukmin akan 
ditanya amalnya, bagi orang ahli bid‟ah akan ditanya tentang 
agamaanya, sedang bagi orang kafir akan ditanya tentang 
mendustakan para nabi.”38 
 

Jika ada yang bertanya, bagaimana pada hari Kiamat amal bisa 

ditimbang padahal ia tidak memiliki badan dan tidak bisa ditimbang ? 

Maka menurut Syekh Abdul Adzim bin Badawi bahwa pada hari Kiamat 

nanti Allah SWT. akan mengubah sesuatu yang tidak berjasad itu menjadi 

suat yang berjasad. Sehingga bisa berat dan bisa ringan sesuai dengan 

baik buruknya.39 Ada hadis yang berkaitan dengannya yaitu : 

“Sesunggunya mayit itu ketika telah diletakkan dalam kuburnya, maka 
akan didatangi oleh amalnya. Jika amalnya baik akan berupa seorang 
pemuda yang gagah dan tampan, berpakaian bagus dan berbau 
harum. Ketika si mayit melihatnya, dia bertanya, “Siapakah kamu? 
Sungguh wajah kamu menunjukkan orang baik dan menyenangkan.” 
Amalnya menjawab, “Akulah amal baikmu. Bergembiralah dengan 
surga yang tinggi, yang telah dijanjikan untukmu.” Adapun jika 
amalnya tidak baik, maka dia akan datang kepada si mayit itu 
berbentuk seorang laki-laki yang buruk, berbau busuk dan 
mengerikan. Si mayit akan berkata kepadanya, “Siapakah kamu? 
Wajahmu menunjukkan kamu orang jahat dan mengerikan.” Orang 
itu  berkata, “Aku adalah amal-amalmu yang buruk. Bersiap-siaplah 
menerima apa yang telah diperingatkan kepadamu. Bagianmu neraka 
yang menyala-nyala.” (HR. Imam Ahmad)40 

 
Hal ini bermaksud agar kita percaya bahwa suatu hari nanti aka 

nada hari dimana seluruh amal perbuatan kita diperhitungkan dihadapan 

Allah SWT. Kemudian hari dimana penentuan apakah kita masuk surge 

dan kekal didalamnya, atau justru neraka. Hadis-hadis diatas menjelaskan 
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bagaimana peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu kita sebagai umat 

manusia, seharusnya meyakini hal ini dengan sungguh-sungguh 

menjalankan perintah Allah SWT. dan menjauhi segala larangan-Nya. Jika 

kita termasuk orang yang beriman, maka kita akan takut dan 

mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi peristiwa-

peristiwa yang dijanjikan Allah ini.  

e. Percaya kepada telaga Kautsar bagi nabi kita Muhammad SAW. 

Dalam Hidayatus Shalikin dijelaskan mengenai percaya pada 

telaga Kautsar bagi nabi kita Muhammad SAW., yaitu : 

“Wajib bagi mereka percaya kepada telaga Kautsar bagi nabi kita 
Muhammad SAW. dan meminum seluruh orang mukmin sebelum 
masuk ke surga setelah meniti Shiratal Mustaqim. Barang siapa 
minum air telaga Kautsar, niscaya tidak akan dahaga selama-
lamanya. Adapun telaga Kautsar itu luasnya seperti perjalanan 
selama satu bulan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari 
madu, dan sekelilingnya disediakan banyak sekali kendi seperti 
jumlah bintang-bintang di langit.”41 
 
Ada dua golongan yang tidak bisa menikmati kesegaran air telaga 

Kautsar, yaitu : 

Pertama, golongan orang yang bid‟ah atau mengada-adakan 

perbuatan yang baru dalam akidah, ibadah, akhlak dan muamalah yang 

bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.42 Hadist dari 
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Abdullah bin Mas‟ud dan Hudzaifah bin Yaman bahwasanya Nabi 

bersabda :  

“Sesungguhnya aku akan mendahului kalian mendatangi telaga. 
Benar-benar akan ada beberapa orang diantara kalian yang 
ditunjukkan kepadaku, lalu mereka diseret menjauh dariku. 
Maka aku berkata, “Wahai rabb, mereka adalah sahabat-
sahabatku.” Maka dijawab oleh Allah, “Sesungguhnya engkau 
tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan (bid‟ah) 
sepeninggalmu.”43(HR. Bukhari). 

 
Kedua, golongan orang yang murtad. Yaitu orang-orang yang 

telah meyakini sebuah keyakinan hingga ia keluar dari Islam. Dalam 

sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah 

SAW. bersabda : 

“Ada segolongan besar dari sahabat-sahabatku (umatku) yang 
mendatangiku pada hari kiamat kelak, namun mereka diusir dari 
telaga. Maka aku berdo‟a, “Ya Allah, mereka adalah ummatku!” 
Maka Allah menjawab, “engkau tidak tahu, hal-hal yang mereka 
ada-adakan (bid‟ah) sepeninggalmu. Mereka telah murtad dan 
berbalik ke belakang sepeninggalmu.”(HR. Bukhari & Muslim). 

 
Hadist-hadist di atas menceritakan bagaimana umat Rasulullah 

SAW. Akan meminum air telaga kautsar setelah melewati shirat. Setelah 

meminum air itu, maka tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. 

Namun ada yang tidak bias meminum air itu, meskipun telah melewati 

shirat, yaitu orang-orang yang sering mengada-ada (bid‟ah) sebagaimana 

dijelaskan hadist di atas. 
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f. Seluruh sahabat nabi Muhammad SAW. itu semuanya adil. 

Mengenai hal ini, dalam Hidayatus Shalikin dijelaskan: 

“Demikian pula wajib kita percaya bahwa seluruh sahabat nabi 
kita Muhammad SAW. itu semuanya adil. Sayidina Abu Bakar 
adalah yang terlebih afdhal setelah nabi Muhammad SAW. dan 
para nabi yang lain. Setelah itu para sahabat yang lain seperti 
Sayidina Umar, Sayidina Usman dan Sayidina Ali. Selanjutnya 
sahabat yang enam yaitu Sayidina Thalha, Zubair bin Awwam, 
Sa‟ad bin Waqash, Sa‟id bin Yazid, Abdurrahman bin Auf, Abu 
Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dan sahabat-sahabat nabi yang lain. 
Barangsiapa percaya semua itu dengan I‟tiqad yang ta‟yin, maka 
mereka adalah termasuk Ahlul Haq yaitu I‟tiqad Ahlus Sunnah 
wal Jama‟ah serta terlepas dari kaum yang sesat dan kaum yang 
bid‟ah. Kita bermohon kepada Allah agar diberi keyakinan yang 
sempurna, keteguhan dalam beragama untuk kita dan segenap 
kaum muslimin, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan 
Penyayang.”44 
 
Syekh Abdus Shomad al-Palimbani menganjurkan kita untuk tidak 

memilih-milih sahabat Rasulullah SAW. Seperti Ali bin Abi Thalib 

saja, dll. Sehingga sahabat lain kita anggap tidak baik. Sebagaimana 

kita ketahui bahwa khulafa‟ur rasyidin adalah generasi terbaik dan 

generasi pertama Islam yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. 

Kemudian muncul zaman khilafah Umayyah, Abbasyiah, dan 

seterusnya yang melanjutkan perjuangan Islam di muka bumi ini. 

Hingga khilafah terakhir yaitu Turki Usmani. Zaman sekarang, kita 

banyak melihat bagaimana umat Islam banyak yang terkotak-kotak. 

Sehingga ia hanya mempercayai pada beberapa sahabat Rasul dan 

                                                           
44Syekh Abdus Shomad al-Palimbani, Hidayatus Shalikin, terjemahan oleh Kemas Andi Syarifuddin, 

Op. Cit., hlm. 18 



bahkan mengafirkan sahabat Rasul yang lain. Masalah ini justru 

membuat umat Islam menjadi seperti bermusuhan satu sama lain.  Hal 

ini menurut Syekh Abdus Shomad al-Palimbani adalah tidak benar.  

2. Nilai Syari’ah (Ibadah) 

a. Shalat Tasbih dan keutamaannya 

Secara bahasa, shalat mengandung makna do‟a dan berkah. 

Sedangkan secara terminologis shoalat adalah serangkaian perkataan dan 

perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan 

salam.45 

Mengenai sholat tasbih dan keutamaannya, Syekh Abdus Shomad 

merujuk pada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ada dua 

riwayat yang disampaikannya yaitu : 

Pertama, mengerjakan sholat empaat rakaat jika diwaktu siang 

hari dengan satu kali salam, lafaz niatnya adalah sebagai berikut : 

ب    .         ّ              ّ  ً ب   ح                    س   ل  ص        ت      ص 

Artinya : “Aku berniat shalat sunnat tasbih empat rakaat karena Allah 

Ta‟ala, Allahu Akbar.” 

Jika mengerjakannya di malam hari, maka kerjakanlah dengan dua 

kali salam, dan tiap-tiap salam disertai dengan niat seperti berikut : 

         ّ  ً ت      س   ب   ح         ل ص         ت   ب    .   ص          ّ     
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Artinya : “Aku berniat shalat sunnat tasbih dua rakaat karena Allah 

Ta‟ala, Allahu Akbar.” 

Hendaklah engkau baca setelah takbiratul ihram itu do‟a iftitah 

yang masyhur seperti biasa atau engkau baca : 

ا        غ        ب ح   ن      ل        س   .      ح           ب        س                ج        

Selain itu, dalam Hidayatus Shalikin dijelaskan tentang surat-surat 

yang dibaca tiap rakaatnya sebagai berikut : 

“Kemudian membaca surat al-Fatihah dan ayat al-Qur‟an. Lebih 
utama bila pada rekaat yang pertama setelah fatihah engkau baca 
surat Yasin, dan rekaat kedua surat Al-Waqi‟ah. Pada rekaat yang 
ketiga surat Ad-Dukhan dan pada rekaat yang keempat 
Tabarakalladzi biyadihil mulku. Atau engkau baca pada rekaat 
yang pertama Wadhdhuha, pada rekaat yang kedua Alam Nasyrah, 
pada rekaat yang ketiga Inna a‟thainakal kautsar dan pada rekaat 
yang keempat Ijaza anashrullahi. Atau engkau baca pada rekaat 
yang pertama Iza zulzilatil ardhu, pada rekaat yang kedua Wal 
„adiyati, pada rekaat yang ketiga Izajaa nashrullahi, dan pada 
rekaat yang keempat Qul huwallahu ahad. Atau engkau baca pada 
rekaat yang pertama Alhakumut takatsur, pada rekaat yang kedua 
Wal „ashri, pada rekaat yang ketiga Qul ya ayyuhal kafirun, dan 
pada rekaat yang keempat Qul huwallahu ahad. Semua bacaan 
serta do‟a sesudah takbir dan surat-surat tertentu itu hamba nukil 
dari risalah karangan murid Syekh Ahmad al-Qusyasyi yang 
menerangkan tentang shalat tasbih.”46 
 
Kemudian baca juga setelah al-fatihah dan surat, yaitu : 

 

ا  ح         ا            ا    ب              ّ      ّ ّ       ا          ا   ّ         ح      ب ح      ل            س           ّ    .  

(Lima belas kali). Setelah itu ruku‟ dan baca di dalamnya : 
Subhana rabbiyal „azhimi 3x, dan membaca : 
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ا           ا     ا ح        ب              ّ       ّ ا            ا         ّ ّ         ح      ب ح      ل            .س          ّ    

(Sepuluh kali). Kemudian i‟tidal serta mengucap: Sami‟allahu 

liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Dan bacalah pula tasbih : 

ا          ا   ا  ح        ب              ّ     ّ      ّ ا          ا         ّ ّ        ح      ب ح      ل            .س          ّ     

(Sepuluh kali). Lalu engkau sujud dan membaca : Subhana 

rabbiyal a‟la wa bihamdih (3x), dan membaca pula : 

ب       ا ح        ا          ا             ّ       ّ ا            ا         ّ ّ        ح      ب ح      ل            س          ّ   

(Sepuluh kali). Lantas duduk antara dua sujud: Rabbi fighli 

warhamni wajburni warfa‟ni warzuqni wahdini wa‟afini wa‟fu‟anni, 

kemudian membaca : 

ا           ا     ب       ا  ح               ّ       ّ ا           ا        ّ ّ        ح      ب ح      ل             س          ّ  

(Sepuluh kali). Sujud kedua: Subhana rabbiyal a‟la wa bihamdih 

(3x), dan tasbih : 

   ّ ا            ا     ا  ح        ب              ّ      ّ ا         ا        ّ ّ        ح      ب ح      ل            س         

(Sepuluh kali). Dan engkau duduk istirahat, baca di dalamnya : 

   ّ ا            ا     ا  ح        ب              ّ      ّ ا         ا        ّ ّ        ح      ب ح      ل            س         

(Sepuluh kali). Inilah rekaat yang pertama berjumlah tasbihnya 

tujuh puluh lima. Kemudian engkau bangun untuk rekaat yang kedua 

dengan cara yang sama.47 

Setelah duduk tasyahud baca juga tasbih sepuluh kali : 

ا            ا   ا  ح        ب              ّ      ّ ا         ا        ّ ّ        ح      ب ح      ل            س          ّ     
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Kemudian di dalam Hidayatus Shalikin kembali dijelaskan : 

“Maka engkau baca tasyahud hingga selesai dan memberi salam. 
Selanjutnya kerjakan pula duaa rekaat lagi seperti sebelumnya, 
hingga seluruhnya menjadi empat rekaat. Jika engkau ingin 
mengerjakan dengan satu kali salam dan satu tasyahud, maka bila 
engkau selesai dari rekaat yang kedua bangkitlah untuk 
mengerjakan rekaat ketiga dan keempat serta bacalah tasbihnya 
kemudian tasyahud dan memberi salam. Jadi jumlah tasbih di 
dalam empat rekaat itu adalah tiga ratus tasbih. Barangsiapa lupa 
membaca tasbih pada tempat-tempatnya, hendaklah ditambah 
pada rukun yang lainnya supaya jumlah tasbihnya genap tiga 
ratus.”48 
 
Dalam suatu riwayat dari Sayidina Abdullah bin Abbas, bahwa 

Rasulullah bersabda kepada pamannya Sayidina Abbas bin Abdul 

Muthalib yang artinya sebagai berikut : 

“Hai pamanku ! Aku hendak memberimu sesuatu apabila engkau 
kerjakan, niscaya diampuni oleh Allah dosaamu yang terdahulu 
dan kemudiaan baik sengaja maupun tidak disengaja, yang 
tersembunyi maupun yang nyata, yang kecil maupun yang besar, 
yaitu engkau kerjakan shalat empat rakaat. Maka baca pada tiap-
tiap rakaat itu fatihah dan surat, apabila selesai bacaan pada 
rakaat pertama disaat masih berdiri, bacalah : 

   ّ ا            ا     ا  ح        ب              ّ      ّ ا         ا        ّ ّ        ح      ب ح      ل            س         

 Lima belas kali. Kemudian engkau ruku‟ baca tasbih ini 10x, 
mengangkat kepala baca tasbih 10x, lalu sujud baca 10x, 
kemudian duduk antara dua sujud baca 10x, sujud yang kedua 
baca 10x, lalu engkau angkat kepalamu maka baca tasbih ini 10x, 
jadi jumlah pada tiap-tiap satu rakaat adalah 75x. Maka engkau 
kerjakanlah yang demikian itu sebanyak empat rakaat. Jika 
engkau kuasa kerjakanlah shalat tasbih ini setiap hari, jika tidak 
sanggup kerjakanlah setiap satu minggu sekali, jika tidak kuasa 
juga maka kerjakanlah satu bulan sekali, atau setahun sekali, atau 
paling tidak sekali seumur hidup.”49 
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Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa jika kita mengerjakan 

shalat tasbih ini niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. 

Kemudian setidaknya kita mengerjakan shalat ini sekali seumur hidup. 

Syekh Abdus Shomad dalam Hidayatus Shalikin mengutip dari 

Syekh Abu Thalib Al-Makki di dalam kitab Qutul Qulub berkata bahwa 

sunnah bagi seseorang melaksanakan shalat tasbih setiap hari jum‟at dua 

kali sekali yaitu pada siang dan malam hari. Jika pada siang hari maka 

buatlah dengan satu kali salam, sedangkan pada malam hari dengan dua 

salam.  

Selain cara mengerjakan di atas, ada satu lagi cara mengerjakan 

shalat tasbih yang dijelaskan Syekh Abdus Shomad dalam Hidayatus 

Shalikin. Yaitu dengan mengerjakan empat rakaat seperti takbiratul ihram 

yang telah diuraikan terdahulu. Lalu membaca Subhanakallahumma 

rabbana wa bihamdika wa tabarokasmuka wa ta‟ala jadduka walaa 

ilaaha ghairuka. Atau bisa dengan membaca iftitah seperti yang tersebut 

dahulu, kemudian membaca tasbih lima belas kali : 

   ّ ا            ا     ا  ح        ب              ّ      ّ ا         ا        ّ ّ        ح      ب ح      ل            س         

“Sebelum membaca fatihah dan surat. Setelah membaca fatihah 
dan surat lalu baca tasbih sepuluh kali. Kemudian ruku‟ membaca 
subhana rabbiyal „azhimi wabihamdih 3x serta membaca tasbih 
sepuluh kali. Lalu engkau I‟tidal dengan membaca sami‟allahu 
liman hamidah (rabbana lakal hamdu) serta tasbih sepuluh kali. 
Kemudian sujud (subhana rabbiyal a‟la wabihamdih 3x) dan 
membaca tasbih sepuluh kali. Selanjutnya duduk antara dua sujud 
(rabbi fighli warhamni wajburni war‟fa‟ni warzuqni wahdini 
wa‟afini wa‟fuanni) dan membaca tasbih sepuluh kali. Lalu sujud 



kedua (subhana rabbiyal a‟la wa bihamdih 3x) dan membaca 
tasbih sepuluh kali. Kemudian engkau bangkit berdiri betul pada 
rekaat kedua langsung membaca tasbih lima belas kali sebelum 
baca fatihah dan surat. Setelah itu engkau baca fatihah dan surat 
seperti yang sudah disebutkan dahulu dan baru engkau baca tasbih 
sepuluh kali, kemudian engkau ruku‟. Demikianlah seterusnya 
engkau kerjakan rekaat yang kedua seperti pada rekaat pertama 
sampai rekaat keempat. Jika engkau mengerjakan shalat tersebut 
pada siang hari, kerjakanlah empat rekaat itu dengan satu salam 
dan satu tasyahud. Namun jika engkau kerjakan pada waktu 
malam hari, hendaklah dengan dua tasyahud dan dua kali 
salam.”50 
 
Syekh Abdus Shomad al-Palimbani dalam Hidayatus Shalikin 

mengutip pernyataan Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin berkata : 

„Riwayat yang kedua ini adalaah terlebih baik dan telah dipilih 
oleh Sidi Abdullah bin Al-Mubarak. Dihimpunkan dalam kedua 
riwayat tersebut jumlah tasbihnya sebanyak tiga ratus. Bila 
dilakukan pada siang hari dengan satu salam dan bila dilakukan 
pada malam hari dengan dua salam. Inilah yang terbaik, karena 
terdapat hadis Nabi SAW. : bahwa shalat pada waktu malam itu 
dua rekaat-dua rekaat. Jika ditambah setelah tasbih itu dengan 
bacaan : 

ل            .         ّ ا  ح        ا           ا         
adalah yang terbaik. Sesungguhnya yang demikian itu bersumber 
dari sebagian riwayat yang dipilih dari beberapa hadis Nabi SAW. 
dan beberapa pendapat jumhur ulama.”51 

 
Riwayat kedua ini dipilih oleh kebanyakan ulama dari ahli tasawuf 

seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad saudaranya Imam Al-Ghazali, 

Syekh Abi Thalib Al-Makki yang memiliki kitab bernama Qutul Qutub 

tentang ilmu tasawuf, Syekh Ahmad Al- Qusyasyi Al-Madani dan 

lainnya. Sedang riwayat pertama dipilih oleh beberapa ulama ahli fiqih 
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seperti Syekh Al-Islam Zakaria Al-Anshari, Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami 

dan lainnya. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa setiap 

versinya memiliki landasan pelaksanaan masing-masing dan dipilih oleh 

ulama-ulama yang memakainya. 

Mengenai faedah dan keutamaannya, Syekh Abdus Shomad 

mengutip dari Syekh Ahmad Al-Qusyasyi di dalam risalah beliau 

mengenai masalah shalat tasbih : 

“Adalah Syekh Qutubul wujud Sidi Ahmad Al-Qusyasyi Ibn 
Muhammad Al-Madani sering menyuruhku dan orang-orang yang 
mengasihinya untuk mengerjakan shalat tasbih. Ia berkata 
bahwasanya mengerjakan shalat tasbih itu dapat memperbaiki hati 
dan ruh serta melembutkannya. Shalat tasbih adalah shalat yang 
sangat agung, dapat membuka hati dan meneranginya, dapat 
menuangi lidah dan hati dengan ilmu hikmah serta terpelihara dari 
semua musuh. Disebut oleh sebagian ulama shaleh dari Ahlul 
Kamal, bahwasanya di dalam shalat tasbih terdapat do‟a yang 
dibaca setelah salam, yaitu do‟a Al-Quthub yang dibaca oleh 
sekalian para penghulu auliya. Do‟a ini mempunyai beberapa 
rahasia dan barokah yang nyata, nur yang menerangi hati serta 
keberkahan yang sifatnya umum, memiliki rahasia ajaib yang 
terpendam, faedah yang nyata, mendatangkan beberapa manfaat, 
dapat menolak segala marabahaya, dan sangat mujarab seperti 
yang disebutkan oleh Syekh Ahmad saudara Imam Al-Ghazali.”52 
 
Dengan demikian, banyak sekali manfaat shalat tasbih. 

Diantaranya adalah membuat hati kita lembut, terhindar dari marabahaya, 

menerangi hati, membuka hati, terpelihara dari musuh, dan lain 

sebagainya. Selain itu, karena shalat tasbih ini terdapat tiga ratus kali 
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tasbih, maka bisa dibayangkan pahala yang didapat dari tasbih sebanyak 

itu dalam empat rekaat shalat tasbih.  

b. Shalat Istikharah 

Jika kita mengerjakan shalat sesuai aturan syara‟ dengan segala 

kekhusyukan dan ketundukan kepada Allah SWT. maka ia akan 

memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendidik diri dan 

meluruskan akhlak sehingga tercapailah kesuksesan dan keuntungan.53 

Syekh Abdus Shomad dalam Hidayatus Shalikin mengatakan 

bahwa arti istikharah adalah memohon kebajikan dari Allah SWT. Karena 

Nabi SAW bersabda : 

ت         . ّ         س   ا       

Artinya : “ Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada orang yang 

memohon kebajikan (istikharah).”54 

Syekh Abdus Shomad mengutip perkataan Al-Ghazali dalam Ihya 

Ulumuddin yaitu : 

 “Barangsiapa menginginkan suatu pekerjaan dan ia tidak dapat 
mengetahui apakah berdampak baik jika ditinggalkan ataukah 
baik jika dilaksanakan. Maka sesungguhnya telah disuruh oleh 
Rasulullah SAW. untuk mengerjakan shalat dua rekaat dengan 
niat istikharah.” 

 
Adapun niat shalat istikharah sebagai berikut : 

ب    .         ّ              ّ ت           ت      س      ا  س  ل            ص 
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Artinya : “Aku berniat shalat sunnat istikharah dua rekaat karena 

Allah Ta‟ala, Allahu Akbar.” 

Dalaam Hidayatus Shalikin, untuk pelaksanaannya, pada rakaat 

pertama setelah fatihah yaitu surah al-Kafirun dan pada rakaat yang kedua 

yaitu surah al-Ikhlas. 55 

Kemudian Syekh Abdus Shomad mengutip lagi pernyataan Al-

Ghazali yaitu menurut sebagian hukkama‟, barangsiapa diberi oleh Allah 

empat perkara niscaya akan diberi empat perkara ; 1. Barangsiaapa 

bersyukur niscaya akan ditambah nikmatnya, 2. Barangsiapa bertaubat 

niscaya akan dikabulkan, 3. Barangsiapa beristikharah niscaya akan 

mendapatkan kebajikan dan 4. Barangsiapa bermusyawaraah niscaya 

akan mendapat kebenaran.56 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa shalat 

istikharah ini untuk mendapat kebajikan. Seperti yang disampaikan Syekh 

Abdus Shomad yaitu ketika kita mendapati kesulitan dalam memilih 

suatu hal, maka kita dianjurkan untuk shalat istikharah. 

c. Shalat Hajat 

Syekh Abdus Shomad mengutip Al-Ghazali yang mengatakan 

barang siapa mempunyai beberapa pekerjaan yang sangat diharapkannya 

untuk kebaikan agama dan dunia tetapi susah dicapai, hendaklah ia 
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mengerjakan shalat hajat. Lalu Wahab Ibnul Warad telah meriwayatkan 

yang dikutip Abdus Shomad  bahwa ia berkata : Termasuk do‟a yang 

tidak ditolak yaitu seorang hamba menunaikan sholat dua belas rekaat, 

dibaca pada tiap-tiap rekaat tersebut surah fatihah, ayat kursi dan 

Qulhuwallahu ahad.57 

Apabila selesai, maka sujud sambil membaca : 

ب ح          ج                س  ب ح                 ف          ب ح             ب س                    س      س 

ب ح                       ب   ح    ا      س  ب ح            ا    ب غ    ت   ل     س  ء     ب ح       ح        ش   ف ض   س 

أ                                ش        ت         ب ح                        س   ح                              س 

ل           ت ل         ت  ا   ل       ج      ا     ج               ا  ا   ج  ا       ت           س       ا        

ح    . ل         ل       س  ل            ّ ل   ح    ص  ل     ل         

Kemudian memohon kepada Allah akan semua hajat yang tidak 

bertujuan maksiat, Insya Allah Allah akan mengabulkannya. 

Dalam Hidayatus Shalikin juga disebutkan hadis oleh Syaikhul 

Islam di dalam Syarah al-Raudhah bahwa shalat hajat itu hanya dua 

rakaat saja, karena Nabi SAW. bersabda yang artinya : 

“Barangsiapa mempunyai hajat kepada Allah atau kepada 

seseorang dari anak Adam, hendaklah ia berwudhu‟ dengan baik, 

kemudian shalatlah dua rekaat, lalu ia memuji Allah serta membaca 

shalawat atas Nabi SAW. dan mengucap :58 
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ّ                         س              ب ح                                ح     ل              س  ّ       ح       ق   ا          ا  

ف             غ                                     غ  ت          ء      ح    ب              ث  ا             ج 

ً          ا   ض   ت           ح         ح     ا  ح   ج  ت       ا   ً     ا  ا    ج  ف           )  ن ب ً  ا  غ            ) .      

  Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa shalat hajat itu dua 

rakaat. Sedangkan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa 

shalat hajat itu dua belas rakaat.59 

  Sedangkan dalam Fiqh Sunnah Sayyid  Sabiq terdapat hadis, 

yaitu Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Darda bahwa 

Rasulullah SAW. bersabda : “Barangsiapa berrwudhu dengan sempurna, 

kemudian mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat dengan sempurna, 

maka Allah pasti akan memberikan kepadanya apa yang dipintanya, baik 

cepat maupun lambat.” 60 

  Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk shalat hajat terlebih 

dahulu atas apa yang ingin kita capai. Kemudian kita berdo‟a sungguh-

sungguh. Dalam berikhtiar, harus diiringi dengan do‟a. Shalat hajat inilah 

termasuk do‟a yang paling dianjurkan. Meskipun kita dianjurkan untuk 

berdo‟a disetiap shalat dan kesempatan yang lainnya. 

d. Fadhilat Zikir 

Ayat-ayat Allah SWT. yang menyatakan zikir dan 

kemuliannya : 
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ث   ً   .      ً        ّ                                        

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut 

nama Allah), zikir yang sebanyak-banyaknya.” (QS. Al-Ahzab 

: 41) 

 ا            ن               .

Artinya: “Ingatlah engkau kepada-Ku niscaya Aku ingat pula 

kepadamu.” (QS-al-Baqarah : 152) 

ل      ف ل ح      . ث   ً             ّ  ا            

Artinya : “Dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu 

beruntung.” (QS. Al-Jumu‟ah : 10) 

ء      ق ل     .                      ّ ّ     ا           ء     ل                                

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat 

Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra‟du : 28) 

ل  ج         .     ً ّ     ت   ً               ا          ض   ت             ا           

Artinya : “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah 

Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk, dan diwaktu berbaring.” 

(QS. An-Nisa‟ : 103) 

Dalam Hidayatus Shalikin disebutkan sabda Nabi SAW. yang artinya : 

 “Maukah kuberi tahukan kepadamu tentang amalmu terbaik 
dan paling bersih dalam pandangan Allah SWT, serta orang 
yang tertinggi derajatnya di antaramu, yang lebih baik dari 
menyedekahkan emas dan perak serta memerangi musuh-
musuhmu dan memotong leher mereka dan mereka juga 



memotong lehermu ? Para sahabat bertanya, apakah itu, 
wahai Rasulullah ? Beliau menjawab: Zikir kepada Allah 
SWT.” (HR. Baihaqi)61 

 
Lalu dalam Hidayatus Shalikin, Syekh Abdus Shomad al-Palimbani 

mengutip dari Syekh Ali al-Murshafi dalam kitabnya Manhajus Salik ila 

Asyarafil Masalik, ada 35 kemuliaan dan kelebihan zikir dibanding 

ibadah-ibadah yang lain : 

1. Menjunjung perintah Allah SWT. 
Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam ayat berikut : 

ث   ً   .      ً        ّ                                        
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan 
menyebut nama Allah), zikir yang sebanyak-banyaknya.” (QS. 
Al-Ahzab : 41) 

2. Allah akan menyebut dirimu. 
Dalam Firman Allah SWT. : 

           ن               .
Atinya : “Sebut olehmu akan Daku, niscaya Aku menyebut pula 

akan dikau.” (QS.al-Baqarah : 152). 
3. Allah SWT. ridha dengan yang demikian. 
4. Nyata ketinggian dan kebesaran Allah SWT. di dalam hatimu 

pada ketika menyebut-Nya. 
Firman Allah SWT. : 

ب    .        ّ            
Artinya : “ Zikrullah itu terlebih besar daripada ibadat-ibadat 

yang lain.” (QS. Al-Ankabut : 45) 
5. Gandrung (masyghul) seluruh anggota badanmu di dalam taat 

akan Allah SWT. 
6. Malaikat menghampirimu dan suka mereka dengan yang 

demikian itu. 
7. Allah dekat dan besertamu dengan tiada sesuatu berkaifiyat/ 

cara dan tiada had, karena firman Allah SWT. 62 
 
Di dalam hadis qudsi yang dikutip dalam Hidayatus Shalikin : 
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ب         ن         ح   ث           ن   .   ن           

Artinya : “Aku selalu mengikuti persangkaan hamba-Ku 

kepada-Ku, dan Aku selalu melindunginya jika ia 

ingat (zikir) pada-Ku.” (Bukhari-Muslim).63 

8. Malaikat yang menjaga segala amal manusia akan segera 
menuliskan kebajikan bagi orang yang berzikir. 

9. Syetan akan menjauhimu. 
Berkata Syekh Afdhaluddin : Sesungguhnya syetan itu menaiki/ 
mengendarai salah seorang dari kita setiap kali ia lalai 
menyebut nama Allah karena ia selalu berdiri menghadap hati 
manusia. Setiap kali ia lalai dari menyebut nama Allah Ta‟ala, 
maka syetan pun menguasainya. Dan setiap kali ia menyebut 
nama Allah Ta‟ala, ia pun turun darinya. Andaikata 
disingkapkan bagi salah seorang dari kita, niscaya ia melihat 
iblis menaikinya sebagaimana salah seorang dari kita menaiki 
keledai. Iblis mengendalikannya sebagaimana dikehendakinya 
sepanjang malam dan siang setiap kali ia lalai, dan turun 
darinya setiap kali ia menyebut nama Allah. 

10. Bahwa orang yang berzikir atas dasar iman itu, pada hakikatnya 
mencintai Tuhannya. 

11. Bahwasanya zikir itu melepaskan kita dari sifat munafik. 
12. Zikir dapat memelihara kita dari syetan. 
13. Zikir dapat memelihara diri kita dari api neraka. 
14. Nikmat dari Allah SWT. bagi diri kita, bahwa ia menjadikan 

kita dari golongan orang yang selalu berzikir kepada Allah dan 
bukannya dari orang yang lalai menyebut Allah SWT. 

15. Hatinya menjadi terang dan terbuka dengan cahaya zikrullah. 
16. Hatinya selalu terjaga dari segala kejahatan. 
17. Orang yang berzikir itu sangat dekat kepada Allah, seakan tidak 

ada sesuatu yang menghalangi. 
Firman Allah SWT. di dalam hadis kudsi : “ Akulah duduk 
hampir akan orang yang menyebut akan Daku.” 

18. Dibukakan baginya semua pintu langit, karena para malaikat 
naik dengan zikir itu. 

19. Setiap tempat dipermukaan bumi ini yang mendengar zikir itu 
akan menjadi saksi bagimu dan mereka gembira serta senang. 

20. Hati menjadi lembut dan khusu‟ dengan berzikir. 
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21. Dihapuskan dengan satu kalimat daripada zikir itu 10 kejahatan. 
22. Hati menjadi tenteram dan tenang. 

Firman Allah SWT: “Hanya dengan mengingat Allah-lah hati 
menjadi tenteram.” (QS. Al-Ra‟du : 28) 

23. Malaikat Kiraman Katibin tidak mencatat amal kejahatanmu, 
keduanya berdo‟a untukmu agar terpelihara dari semua 
kejahatan dan dapat kemenangan di syurga dan terlepas dari 
siksa neraka, serta bersama malaikat yang menanggung Arsy. 
Firman Allah SWT. : “Dan malaikat yang mengucap tasbih 
dengan memuji Tuhan mereka.” (al-Ayat). 

24. Meringankan semua yang berat-berat pada hari kiamat. 
Sabda Nabi SAW. : “Terdahulu masuk surga orang-orang 
yang mufaridun.” Sahabat bertanya : Siapakah mufaridun itu 
ya Rasulullah ? Nabi menjawab : “Mereka itulah yang 
mengekalkan zikrullah, padahal dengan berzikir itu akan dapat 
menghilangkan semua yang berat-berat dari dosa mereka pada 
hari kiamat.”(al-Hadis). 

25. Zikir itu terlebih afdhal daripada haji, jihad, perang sabil, 
sedekah dan daripada semua amal yang wajib. 

26. Bahwasanya Allah SWT. memberi orang yang berzikir itu yang 
terlebih banyak dari orang yang meminta kepada-Nya sekiranya 
ia tidak meminta sekalipun. 
Firman Allah SWT. di dalam hadis kudsi : 

ل                غ  ء   ت         ت    ا ض                  ء        .      ش     س 
Artinya : “Barangsiapa masyghul (gandrung) menyebut akan 
Daku daripada meminta akan Daku, niscaya Aku beri akan dia 
yang terlebih afdhal barang yang Aku beri akan orang yang 
meminta.” 

27. Orang yang berzikir itu melengkapi akan dia oleh rahmat dan 
turun atas mereka itu tetap hati, berkat, dan meliputi akan 
mereka itu oleh malaikat. 

28. Bahwasanya apabila hamba Allah pada permulaan harinya 
memulai dengan zikrullah, dan menyudahi ia dengan zikrullah 
pada akhir harinya, niscaya diampuni permulaan suratan 
(amal)nya, pertengahannya dan akhir suratannya. 

29. Orang yang berzikir itu diseru akan mereka itu oleh munadi 
daripada langit : berdiri kamu, maka sesungguhnya telah 
digantikan akan kejahatan kamu dengan segala kebajikan dan 
diampuni bagi kamu sekalian dosa kamu. 

30. Bermula satu majelis/ perhimpunan orang yang saleh duduk 
berzikir itu menghapuskan daripada orang yang mukmin akan 
sejuta daripada perhimpunan orang yang duduk berbuat 
kejahatan. 



31. Bahwasanya orang yang membanyakkan zikrullah itu pada hari 
kiamat duduk di atas beberapa mimbar dari nur dan kedua 
tangannya itu kanan pada hal mnegotong-royong akan mereka 
itu oleh malaikat dan anbiya‟ bagi kedudukan mereka itu dan 
muka mereka itu terlebih bercahaya dari bulan purnama empat 
belas pada hal takut segala manusia dan tiada takut mereka itu 
dan gentar manusia dan tiada gentar mereka itu. 

32. Orang yang membanyakkan zikrullah itu adalah orang yang 
amat mulia pada hari kiamat atas kehendak Allah. 

33. Orang yang ahli zikir itu, mereka bermain-main dan mengambil 
buah-buahan setiap waktu di dalam kebun syurga. 
Sabda Rasulullah SAW. : “ Apabila kamu melewati kebun 
syurga, maka ambil olehmu buah-buahannya. Para sahabat 
berkata : Ya Rasulullah, apakah kebun syurga itu ? Nabi SAW. 
menjawab : itulah majelis-majelis zikir.” 
Ketahuilah olehmu bahwasanya Nabi SAW. menyamakan 
majelis zikir itu seperti kebun di dalam syurga, karena tempat 
perhimpunan duduk berzikir itu tempat turunnya rahmat, 
hidayah, rahasia yang ajaib-ajaib dan makrifat yang ghaib-
ghaib yang didapat oleh orang yang berzikir itu seperti orang 
yang masuk di dalam kebunnya, yaitu tempat mengambil buah-
buahan yang indah dan lezat di dalam kebun itu. 

34. Zikrullah itu di dalam bumi, cahaya baginya. 
Sabda Nabi SAW. :“Orang yang berzikir di dalam 
perhimpunan orang yang lalai, seperti pohon kayu yang hijau 
di dalam perhimpunan kayu yang kering.” 

35. Bahwasanya zikir khafi itu disebutkan dengan orang yang 
mempunyai zikir khafi itu pada hadirat Allah Ta‟ala dan 
mempertaruhkan akan dia oleh Allah Ta‟ala baginya satu 
perbandaran dan hingga hari kiamat. Maka apabila masuk ia 
akan syurga, maka firman Allah Ta‟ala baginya : “Adalah 
bagimu pada-Ku pahala yang Aku balaskan bagimu yaitu 
pahala zikir khafi yang tiada melihat oleh seseorang yang lain 
daripada Aku.”64 

 
Ada perbedaan pendapat ulama tentang berzikir dengan suara keras 

(jahar) atau dengan perlahan (sir) yang lebih baik. Dalam Hidayatus 

Shalikin, Syekh Abdus Shomad mengutip perkataan Syekh Abul 
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Mawahib Asy-Syazili yang berkata bahwa Zikir dengan suara keras lebih 

utama bagi orang yang masih pemula dalam menyelusuri jalan Allah yang 

hatinya masih keras dan kelam.65 

Sedangkan menurut Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya‟rani, 

sebagaimana dikutip juga oleh Syekh Abdus Shomad al-Palimbani bahwa 

ia mengatakan Telah menjadi kesepakatan diantara ulama ahli tasawuf 

bahwa bagi murid permulaan diwajibkan berzikir dengan suara keras dan 

nyaring. Sesungguhnya zikir dengan pelan dan perlahan tidak memberi 

manfaat untuk naik ke martabat yang lebih tinggi. 66 

Syekh Abdus Shomad juga menganjurkan untuk berzikir dengan 

keras hingga bergerak/ bergoyang tubuhnya dari kaki sampai kepala. 

Karena menurutnya, seperti filosofi batu yang keras, maka untuk 

memecahkannya juga harus dengan kekuatan. Demikian juga dengan hati 

manusia, tidak akan lembut kecuali dipukul dengan zikir yang keras.67 

Oleh karena itu, zikir bias membuat hati kita tenang dan selalu 

mengingat Allah. Karena hakikat zikir adalah untuk mengingat Allah 

SWT. Sehingga kita selalu merasa dalam lindungan Allah dimanapun dan 

kapanpun kita berada. Jelas bahwa zikir ini termasuk nilai pendidikan 

Islam, karena juga bisa untuk mendidik akhlak kita menjadi manusia yang 

tawadhu, sabar dan tawakal kepada Allah SWT. 
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3. Nilai Akhlak (Budi Pekerti) 

Nilai akhlak bisa kita definisikan juga sebagai amal saleh. Amal saleh 

secara bahasa dapat diartikan sebagai perbuatan baik, karya yang bermanfaat, 

aktifitas yang berkualitas dan lain-lain. Secara terminologi amal saleh adalah 

perbuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau 

menunaikan kewajiban agama seperti perbuatan baik terhadap sesama 

manusia.68 Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa amal saleh 

adalah perbuatan yang baik yang diniatkan semata-mata karena Allah SWT. 

a. Kibir 

Kibir artinya adalah membesarkan diri atau sombong. Dalam 

Hidayatus Shalikin, Syekh Abdus Shomad al-Palimbani mengatakan 

bahwa kibir merupakan penyakit dan maksiat terbesar di dalam hati yang 

dicela oleh syara‟. 69 

Pasal yang kedelapan menyatakan kibir. Adapun kibir yaitu 
membesarkan diri atau sombong. Inilah penyakit dan maksiat 
terbesar di dalam hati yang dicela oleh syara‟. 
Firman Allah SWT. : “Maka masukilah pintu-pintu Neraka 

Jahannam, kamu kekal di dalamnya. 
Maka amat buruklah tempat orang-
orang yang menyombongkan diri itu.” 

Firman Allah SWT. : “Bukankah dalam Neraka Jahannam itu ada 
tempat bagi orang-orang yang 
menyombongkan diri ?” (QS. Az-
Zumar : 60) 
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Nabi SAW. bersabda : “Tidak akan masuk ke surga orang yang 
dalam hatinya terdapat takabbur sebesar 
biji sawi.” 

Sabda Nabi SAW. : “Penguasa-penguasa zalim yang sombong 
akan digiring di Mahsyar, ibarat semut 
kecil yang diinjak manusia karena sangat 
hinanya disisi Allah Azza wa Jalla.” 

Nabi SAW. bersabda pula : “Barangsiapa menyombongkan diri 
dan berjalan dengan lagak 
sombong, akan bertemu dengan 
Allah yang sangat murka 
kepadanya.”70 

 
Bentuk kibir itu dalam Hidayatus Shalikin adalah membanggakan 

diri sendiri dengan merasa lebih baik dari orang lain. Misalnya berkata 

“aku lebih baik dari si Fulan, atau aku lebih mulia dari si Fulan”. Ia juga 

tidak mau menerima masukan dan nasihat dari orang lain. Orang kibir juga 

tidak mau kedudukannya lebih rendah dari orang lain. Dia tidak mau kalah 

jika berbicara dengan orang lain meskipun dia salah. Syekh Abdus Shomad 

juga mengatakan bahwa jika orang yang merasa dirinya lebih mulia dari 

sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. termasuk atas hewan sekalipun, 

maka ia termasuk orang yang sombong. 

Syekh Abdus Shomad al-Palimbani menjelaskan juga agar kita 

i‟tiqadkan bahwa kita lebih hina dari segala makhluk Allah SWT., dengan 

memandang orang lain lebih mulia dari kita. Misalnya kita melihat anak 

kecil, maka kita mengatakan bahwa anak kecil itu lebih mulia dari kita 

karena dia masih kecil dan belum berbuat dosa, sedangkan kita sudah 
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berbuat maksiat. Jika kita bertemu orangtua maka kita mengatakan 

orangtua itu lebih mulia dari kita karena dia sudah lebih lama hidup dari 

kita. Beliau sudah banyak melakukan ibadah daripada kita. Jika kita 

bertemu orang yang cerdas atau ahli pengetahuan, maka kita katakan dia 

juga lebih mulia dari kita karena dia telah mendapatkan ilmu yang tidak 

diberikan kepada kita dan kita tidak menyamai dia. Bila kita bertemu orang 

bodoh maka kita mengatakan bahwa orang itu berbuat kemaksiatan karena 

dia bodoh, sedangkan kita berbuat maksiat dalam keadaan mengerti, 

dengan demikian kita lebih mendapat kesalahan daripada dia, sedangkan 

dia lebih baik dari kita. Termasuk jika bertemu orang kafiir, maka kita 

mengatakan bahwa kita tidak mengetahui bagaimana kedepannya orang itu. 

Siapa tahu dia masuk Islam lalu meninggal lalu mendapat ampunan dari 

Allah SWT., sedangkan kita mati dalam kejahatan. 

Syekh Abdus Shomad mengutip perkataan Al-Ghazali dalam 

Bidayatul Hidayah : 

Imam Al-Ghazali berkata dalam Bidayatul Hidayah: Orang 

takabbur itu bila ditegur oleh orang lain ia akan marah dan benci, dan jika 

ia tidak suka kepada seseorang  ia berkata keras dan bila ditegur tidak mau 

menerima.71 
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b. Riya‟ 

Riya‟ dinamakan syirik khafi (syirik tersembunyi) dan para ulama 

sepakat hukumnya haram dan tercela.72  Firman Allah yang astinya “ Maka 

kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang 

lalai dari shalatnya.” (QS. Al-Ma‟un 4-5) 

Yaitu bagi mereka yang sengaja memperlihatkan sholatnya agar 

mendapatkan pujian bagi orang lain. Agar orang lain menganggap dirinya 

orang soleh. Bukan karena Allah semata.  

Seperti yang dikutip Syekh Abdus Shomad dalam Hidayatus 

Shalikin, yaitu sabda Nabi SAW. :  

“Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadapmu adalah syirik kecil. 
Dikatakan: Apakah itu ? Nabi bersabda : Riya‟, Allah azza wa jalla 
berfirman dihari kiamat ketika memberikan balasan kepada hamba-
hamba-Nya sesuai amal perbuatan mereka, “Pergilah kepada 
orang-orang yang mana engkau berbuat ibadah karenanya, 
lihatlah apakah engkau mendapatkan balasan di sisi mereka.”73 
 
Dalam Hidayatus Shalikin disebutkan dua Sabda Nabi SAW yaitu : 

ق                        ء  ّ       ً ا         ا   ق ب   

Artinya : “Allah tidak akan menerima suat amal yang mengandung 

riya‟ meski sekecil semut.”74 

Sabda Nabi SAW. : “Mintalah engkau perlindungan kepada Allah dari 
Jubbul hazan. Berkata sahabat : Apa Jubbul hazan 
itu ya Rasulullah ? Maka sabdanya: Sungai di dalam 
neraka Jahannam yang disediakan bagi qori‟ yang 
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riya‟ yang ingin dipuji oleh orang akan bacaan dan 
iramanya.”75 

Dari penjelasan hadist di atas, Syekh Abdus Shomad mengatakan 

dalam Hidayatus Shalikin: 

Yang demikian itu adalah riya‟ lagi haram. Imam Al-Ghazali 
berkata : Hakekat riya‟ itu mengharap pujian di hati orang lain 
dengan bertopeng pada ibadah dan beberapa amalan baik. Orang 
yang riya‟ berbuat demikian agar mendapat pujian, diagungkan, 
dihormati, dicintai, dekat dengan orang shaleh dan sebagainya. 
Semua perilaku ini haram dan termasuk dosa besar.76 
 
Menurut Al-Ghazali yang dikutip dalam Hidayatus Shalikin bahwa 

orang yang ibadah dengan dua tujuan yaitu ibadah dan riya‟, maka 

ibadahnya tidak mendapaat pahala karena tertutup dengan kejahatannya.77 

Sedangkan menurut Syekh Abdus Shomad al-Palimbani masalah ini tidak 

akan lepas dari dosa dan siksa. Sebagaimana dalam Hidayatus Shalikin : 

Sedang menurutku masalah ini tidak akan sepi dari dosa dan siksa. 
Adakalanya lebih dimaksudkannya kepada ibadah ketimbang riya‟. 
Kata Imam Al-Ghazali : Masalah ini kuharap pahalanya tidak akan 
hilang sekedar ibadah dan sah serta diberi pahala. Namun akan 
disiksa jika tujuannya riya‟ atau setidaknya dikurangi pahala 
ibadahnya.78 
 
Dari sana dapat kita mengerti bahwa menurutnya, jika tujuannya 

murni ibadah, bukan riya‟, meskipun nantinya akan mendapatkan pujian 

orang, maka itu tetap mendapat pahala. Namun jika tujuannya sudah riya‟, 

maka akan disiksa atau setidaknya pahalanya berkurang. Hal ini sesuai 
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dengan pendat Imam Nawawi dalam bukunya Riyadush Shalihin, hadist 

dari Abu Dzar Ra. Berkata Rasulullah SAW pernah ditanya, 

“Bagaimanakah pendapatmu mengenai seseorang laki-laki yang 

mengerjakan suat amalan yang baik dan ia mendapatkan pujian dari 

orang banyak karena amalannya itu?” Beliau lalu bersabda, “Yang 

demikian itulah kegembiraan seorang mukmin yang diterima secara 

segera.” (HR. Muslim)79 

Syekh Abdus Shomad menyampaikan sebuah hadis dalam 

Hidayatus Shalikin. Dari Ibnul Mubarak sebuah hadis dengan isnadnya dari 

seorang laki-laki bahwasanya ia berkata kepada Mu‟az. Wahai Mu‟az, 

ceritakan padaku tentang hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. 

Mu‟az menangis, lalu berhenti dan menceritakannya. 

Sabda Nabi SAW.: “Kemudian Malaikat Hafazah membawa 
hasil amal baik dari perbuatan seseorang yang dibagusi dan 
dilipatgandakannya, sehingga sampai pada langit kedua. Tetapi 
malaikat penjaga langit kedua menolak sambil berkata : 
Kembalikan dan pukulkan amal itu ke muka orangnya. Aku 
ditugaskan mengawasi tentang riya‟, dan orang yang memiliki amal 
itu masih mempunyai sifat riya‟. Tuhan melarangku membiarkan 
amal orang seperti itu lewat, sebab amal itu dilakukan oleh orang 
yang hanya ingin mendapat pujian dan kehormatan di antara 
manusia.”80 
 

Nabi SAW. terus bersabda : “Malaikat Hafazhah naik lagi ke 
langit sambil membawa amal seseorang dari amal puasa, shalat, 
nafkah, jihad, dan wara‟ yang bersuara bagaikan suara dengungan 
segerombolan lebah, bercahaya berkilauan bagaikan sinar matahari 

                                                           
79Imam An-Nawawi, Olah Batin Orang-Orang Shalih (Riyadhus Shalihin), (Jogjakarta : Diva Press, 

2011, hlm. 445  
80Syekh Abdus Shomad al-Palimbani, Hidayatus Shalikin, terjemahan oleh Kemas Andi Syarifuddin, 

Op. Cit., hlm. 158 



dan diiringi oleh 3000 malaikat sehingga sampai pada langit yang 
ke tujuh. Tetapi dihadang oleh penjaga langit ini dan katanya : 
Kembalikan dan siksalah orang itu dengan perbuatannya itu. 
Kuncikan ia ke hatinya. Aku ditugaskan oleh Tuhanku untuk 
mengawasi amal yang dilakukan bukan karena Allah. Orang itu 
beramal karena mengharap hadiah sanjungan dari para ulama, 
mengharap namanya masyhur di kalangan ilmuwan, dan mengharap 
berpengaruh terhadap penduduk negeri. Tuhanku melarangku 
memberi izin amal yang demikian itu lewat, sebab amal itu hanya 
karena riya‟, tidak tulus ikhlas karena Allah. Maka Allah tidak akan 
menerima amal orang yang riya‟.” 
 Nabi SAW. melanjutkan kembali : “Malaikat Hafazhah naik 
kembali dengan membawa amal yang penuh kebaikan dari 
pekerjaan shalat, zakat, puasa, haji, umrah, I‟tikaf, zikir dan 
sebagainya. Diiringi pula oleh semua malaikat penghuni ketujuh 
langit hingga menembus tabir menghadap Allah SWT. dan semua 
malaikat itu penuh harap di hadapan Allah karena mereka yakin 
amal itu dari orang yang ikhlas. Berfirman Allah SWT: Kalian 
semua mengawasi seluruh amal hamba-Ku. Aku adalah yang 
melihat dan mengawasi hati sanubari mereka. Amal yang dilakukan 
orang itu bukan ikhlas karena Aku, tetapi juga karena dunia. Maka 
aku melaknatnya. Dan semua malaikat itupun melaknati orang yang 
punya amal itu, dan seluruh isi bumi dan langit tujuh itupun 
melaknatinya.” 
 Maka menangislah Mu‟az dengan meratap yang memilukan. 
Berkata Mu‟az : Aku berkata kepada Rasulullah SAW. : Ya 
Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, sedang aku hanyalah 
seorang hamba biasa. Bagaimana aku bisa ikhlas beramal dan 
selamat dan mencapai kesucian ? 
 Bersabda Nabi SAW. : “Selalulah mencontoh dan mengikuti 
aku, sekalipun untuk mengamalkan itu semua umurmu terbatas. Ya 
Mu‟az, peliharalah lidahmu dari memfitnah dan memburuk-
burukkan orang lain, terutama saudara-saudaramu yang ahli al-
Qur‟an, dan semua mereka yang ada Islam dalam hatinya. Dosamu 
tergantung pada dirimu sendiri. Oleh sebab itu jangan suka 
menyalahkan orang lain. Jangan selalu menganggap hanya dirimu 
yang benar dan jangan membenci, mencela dan takabbur. Jangan 
beranggapan bahwa dirimu yang hebat sendiri, sedang orang lain 
remeh dan hina. Jangan pula mencampur adukkan amalan akhirat 
dengan kepentingan dunia. Jangan bicara bisik-bisik menggunjing 
orang lain, jangan membuka aib dan cacat orang lain dan jangan 
pula engkau mencela dan mengutuk orang. Sebab nanti engkau 
akan dirobek-robek oleh api neraka, dilaknat dan dikeroyok oleh 



anjing neraka. Firman Allah SWT. : “(Dan demi serigala yang 
merobek dengan robekan). Apakah engkau sudah tahu Ya Mu‟az, 
siapa itu ?” 
 Maka kataku : Demi bapakku, engkau, dan ibuku Ya 
Rasulullah, apakah itu ? Sabda beliau: “Ialah anjing neraka yang 
merobek dan mengoyak daging dan tulangnya.” Aku bertanya lagi, 
Demi bapakku, engkau dan ibuku, siapakah yang akan kuat 
merasakan yang demikian itu dan siapa yang akan selamat, Ya 
Rasulullah ? 
 Beliau bersabda : “Ya Mu‟az, hal itu menjadi mudah bagi yang 
memberi kemudahan oleh Allah. Janganlah kamu terlalu berduka. 
Jika ingin selamat, cukuplah engkau saling menghargai dan saling 
menghormati sesama manusia. Kasihilah manusia sebagaimana 
mengasihi dirimu, janganlah engkau mementingkan dirimu sendiri. 
Ya Mu‟az, jika engkau melakukan dan memperhatikan semua 
nasehatku, pastilah engkau selamat.”81 
 
Oleh karena itulah, kita hendaknya melakukan apapun di dunia ini 

dengan semata-mata karena Allah SWT. Kita hanyalah hamba-Nya yang 

kecil dan tidak memiliki daya apa-apa dibanding dengan-Nya. Hendaknya 

kita semakin tawadhu‟ dan mengingat bahwa hidup hanya sementara saja. 

Kemudian kita melakukan yang terbaik untuk mendapat pahala dari Allah 

SWT. dengan melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Semua harus diniatkan karena Allah semata, bukan untuk mendapat 

pujian dan semacamnya. Kita sholat khusyu‟ mengingat Allah, kita 

belajar untuk mengetahui hakikat hidup dan melihat kebesaran Allah, kita 

bekerja dengan niat beribadah karena Allah semata, serta kita menjaga 

lingkungan bumi karena Allah semata dan saling menghargai sesama 

makhluk ciptaan Allah SWT. 
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Syekh Abdus Shomad mengutip dalam Hidayatus Shalikin 

perkataan Al-Ghazali, yaitu : 

Imam Al-Ghazali berkata : Maka oleh sebab itu wahai pecinta 
ilmu, reningkanlah keterangan yang tersebut dalam hadis ini. 
Ketahuilah, sesungguhnya sebab utama timbulnya penyakit hati, 
sifat-sifat buruk dalam hati, ialah karena usaha mencari ilmu yang 
hanya berniat mencari kebanggaan dan kedudukan di dunia. Orang 
yang bodoh tentu tidak banyak terpengaruh dengan sifat-sifat itu, 
sebab tidak ada yang dapat dibanggakan. Namun penyakit ini 
kebanyakan bersarang di dalam hati orang-orang yang baru belajar 
ilmu fiqih yang kebanyakan ia bersifat kecelaan yang tersebut di 
dalam bab ke empat ini. mereka yang menuntut ilmu tidak untuk 
tujuan akhirat, tetapi hanya untuk dunia semata-mata, kibir, riya‟, 
hasud, dan ujub. Orang seperti itulah yang menuju kebinasaan.82 

 
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernyataan Al-Ghazali 

maksudnya adalah banyak orang zaman sekarang berlomba-lomba 

menuntut ilmu setinggi-tingginya untu kepentingan dunia dan mencari 

kebanggaan serta kedudukan di dunia. Misalnya orang kuliah hingga S3, 

hanya untuk mendapat gelar Doktor dan mendapat kenaikan pangkat serta 

gaji saja, bukan dengan niat karena Allah semata. Seharusnya kita 

meniatkannya karena Allah semata untuk menggali ilmu dan melihat 

kebesaran Allah dan mengamalkannya. Hal ini juga banyak terjadi 

dikalangan orang yang pendidikan tinggi, sedangkan orang bodoh tidak 

terlibat dengan ini karena tidak ada yang perlu dibanggakan dan mencari 

kedudukan. Jika kita memang berilmu luas, maka sejatinya semakin kita 

banyak belajar, semakin kita merasa bodoh. Karena ilmu itu tiada batas di 
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dunia ini, dan semakin kita mempelajarinya, maka akan semakin tumbuh 

rasa kurang puas dengan ilmu yang kita miliki. Dengan demikian, kita 

akan merasa bahwa kita ini bodoh dan kecil dihadapan Allah serta merasa 

masih banyak orang yang lebih baik dari kita. Maka kita akan terus 

belajar untuk mencari ilmu, bukan karena untuk kedudukan dan 

kepentingan dunia, melainkan untuk mengetahui kebesaran Allah di dunia 

ini dan dalam upaya membangun bumi ini agar lebih baik lagi dengan niat 

semata-mata karena Allah SWT. Jadi, jika ada orang yang merasa dirinya 

lebih baik dari orang lain, maka sesungguhnya dia adalah orang bodoh. 

Karena orang yang cerdas, ia akan merasa dirinya bodoh, kecil dan 

merasa banyak yang lebih baik darinya.  

c. Hasud 

Hasud adalah dengki, yang merupakan sebesar-besar kejahatan 

manusia dan dicela oleh syara‟ serta haram hukumnya.83 

Dalam Hidayatus Shalikin dijelaskan seperti berikut : 

Imam Al-Ghazali berkata : Ketahuilah, bahwa dengki itu haram, 
sebab engkau suka atas hilangnya kenikmatan orang lain atau 
engkau suka dia mendapat musibah. Dan tidak haram munafisah 
yakni engkau suka untuk mendapatkan nikmat sebagaimana milik 
orang lain dan engkau juga tidak senang bila temanmu kehilangan 
nikmat itu. Harus engkau menyukai agar nikmat orang zalim itu 
hilang agar berhenti dari perbuatan zalimnya itu.84 
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Dari penjelasan itu bisa peneliti jelaskan bahwa hasud itu dengki. 

Dengki itu haram karena senang melihat orang susah dan susah melihat 

orang senang. Artinya kita tidak memiliki rasa kepedulian dengan sesama 

manusia. Bisa juga dikatakan bahwa kita mementiingkan diri sendiri atau 

serakah dan itu termasuk sifat tercela. Seharusnya, menurut Al-Ghazali, 

jika kita melihat orang zalim karena kenikmatan yang diberi kepadanya, 

maka lebih baik kenikmatan itu hilang agar orang itu tidak lagi menjadi 

zalim. 

Dalam Hidayatus Shalikin, disebutkan hadis Nabi SAW. tentang 

hasud : 

ً  ا       ح       ء         ح                 ء                 ح              ش             ح 

Artinya : “Berhati-hatilah terhadap hasud. Sesungguhnya hasud 

dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan 

kayu bakar.”85 

Dalam Syajaratul Ma‟arif disebutkan dua firman Allah SWT 

tentang hasud yaitu : 

“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran 

karunia yang Allah telah berikan kepadanya?” (QS. An-Nisaa : 

54) 
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“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 

yang lain.” (QS. An-Nisaa : 32)86 

d. Ujub 

Ujub adalah heran dan takjub dengan sesuatu yang ada pada 

dirinya.87 Dalam firman Allah : “Dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu 

diwaktu kamu menjadi takjub karena banyaknya jumlahmu.” (QS. At-

Taubah : 25) 

Ujub itu juga bisa dikatakan menganggap dirinya paling sempurna. 

Namun ada beberapa batasan ujub, seperti yang disebutkan dalam 

Hidayatus Shalikin : 

Imam Al-Ghazali berkata di dalam Mukhtashar Ihya Ulumuddin : 
Hakekat ujub itu adalah takabbur yang di dalam hati dengan 
menyangka dirinya bersifat sempurna dengan ilmu dan amalnya, 
serta lupa bersandar kepada Allah. Jika ia mengkhawatirkan 
kelenyapannya, maka ia pun tidak ujub. Bilamana ia gembira atas 
kedudukannya sebagaimana nikmat dari Allah, maka ini bukan 
ujub. Bilamana ia melihat kepadanya sebagai sifat tanpa 
memperhatikan kemungkinan lenyapnya ilmu dan amal 
perbuatannya, maka tidak termasuk ujub. Bila seseorang 
bergembira terhadap nikmat Allah yang diberikan ini juga termasuk 
tidak ujub.88 
 
Ujub bisa juga dicontohkan dalam hal kepintaran. Banyak orang 

yang merasa dirinya paling pintar dan sempurna. Padahal kita harus tau 
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bahwa setiap ada orang pintar pasrti ada orang lain yang lebih pintar. Ada 

suat hadis yang berkaitan dengan ini, yaitu diriwayatkan oleh Abu Ya‟la 

dan Ad Dailami dari Jabir bin Abdillah r.a. Al Haitsami, Rasulullah 

pernah ditanya tentang siapa manusia yang paling pintar, Nabi SAW 

menjawab : “Orang yang paling pintar adalah orang yang sanggup 

menghimpun segala pengetahuan manusia ke dalam pengetahuannya 

sendiri, dan setiap ahli ilmu itu merasa haus ilmu (ghartsan).”89 

Dari hadis itu bisa peneliti simpulkan bahwa orang yang berilmu 

pengetahuan (ahli ilmu), maka ia akan selalu merasa bodoh dan haus akan 

ilmu pengetahuan. Maka tidak akan dia menjadi sombong dan takabbur 

dengan kemampuannya. Karena salah satu faedah ilmu adalah 

menghindarkan bisikan setan di dalam jiwa, menghilangkan keresahan, 

kesuntukan, dan kesedihan.90 

e. Syukur 

Firman Allah SWT. : 

ا . ف                     ش            ش         ا      ن              

Artinya : “Sesungguhnya jika engkau bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika engkau 

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 

amat pedih.” (QS. Ibrahim : 7) 
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ف        . ا          ش              

Artinya : “Dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah engkau 

mengingkari (nikmat-Ku).” (QS. Al-Baqarah : 125) 

Dalam Hidayatus Shalikin, disebutkan sabda Nabi SAW. : “Pahala 

orang makan yang bersyukur sama dengan orang puasa yang sabar.”91 

Kemudian Nabi SAW juga bersabda :  

“Pada hari kiamat akan ada panggilan : Orang-orang yang 
sering memuji kepada Allah, hendaklah berdiri. Lalu segolongan 
manusia berdiri, lantas mereka diberi jalan menuju surga dan 
memasukinya. Dikatakan : Siapakah orang-orang yang suka 
memuji itu ? Rasulullah bersabda : Mereka yang bersyukur 
kepada Allah setiap keadaan.”92 

 
Dalam Hidayatus Shalikin, dijelaskan ada yang namanya hakikat 

syukur, yaitu : 

1. Ilmu, yakni engkau mengetahui bahwa segala nikmat dari Allah 
bukan dari yang lainnya. Jika engkau lihat nikmat dari lainnya 
sekedar sebab. Dan engkau harus yakin dalam hati atas hal itu. 

2. Hal, yakni engkau terima dan engkau menghormati nikmat dari 
Allah, lantas engkau senang kepada Tuhan yang memberinya, 
lalu engkau mengagungkan-Nya serta engkau rendahkan dirimu. 

3. Amal, yakni engkau gunakan nikmat tersebut untuk apa yang 
disenangi oleh Allah dan engkau hindari segala yang dibenci 
Allah, sebab segala anggota tubuhmu nikmat Allah. Segala 
ibadah akan disenangi oleh Allah dan semua maksiat akan 
dibenci-Nya. Engkau gunakan matamu untuk melihat al-Qur‟an, 
kitab ilmu agama, langit, bumi, dan seluruh makhluk agar 
hatimu mengerti bahwa Allah lah yang menjadikannya. Engkau 
gunakan telingamu untuk mendengarkan zikir, al-Qur‟an, ilmu 
agama yang dapat memberikan manfaat ke akhirat dan jangan 
sampai mendengarkan perkara haram, makruh dan segala yang 
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sia-sia. Engkau gunakan lidahmu untuk zikir, membaca al-
Qur‟an, mengucap syukur dan Alhamdulillah bagi Allah karena 
menyatakan rasa syukur kepada Allah yang telah mendatangkan 
nikmat kepadamu. Demikian pula dengan seluruh anggotamu 
seperti tangan, kakimu dan lainnya, hendaklah engkau 
mengerjakan yang disukai Allah dan engkau jauhi apa-apa yang 
dibenci-Nya.93 
 

Sedangkan dalam buku Madarijus Salikin karya  Ibnu Qayim Al 

Jauziyah mengatakan bahwa makna syukur ada tiga macam yaitu 

mengetahui nikmat, menerima nikmat dan memuji karena nikmat itu.94 

Syukur dilandaskan dalam lima sendi; orang yang bersyukur tunduk 

kepada yang disyukuri, mencintai-Nya, mengakui nikmat-Nya, memuji-

Nya karena nikmat itu, dan tidak menggunakan nikmat itu un tuk sesuatu 

yang dibencinya.95 

Kemudian dalam referensi berbeda, disebutkan bahwa takwa 

merupakan jalan menuju syukur karena maqam syukur lebih tinggi 

daripada maqam takwa.96 Sesuai firman Allah SWT.“Karena itu 

bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya.” (QS.Ali-

Imran : 123) 

Dari penjelasan itu, peneliti menarik analisis bahwa syukur itu ada 

tiga hakikat menurut Syekh Abdus Shomad, yaitu ilmu, hal dan amal. 

Kita harus mengetahui dan yakin terlebih dahulu, kemudian menerima 
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dan mengagungkan Allah atas nikmat-Nya, kemudian beramal dengan 

segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. 

f. Adab anak terhadap Ibu Bapak 

Dalam hal ini, Syekh Abdus Shomad dalam Hidayatus Shalikin 

menguti dari Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, bahwa ada sepuluh 

perkara adab anak terhadap Ibu Bapak, yaitu : 

1. Mendengar dan patuh kepada perkataan Ibu dan Bapaknya, serta 
segala apa yang disuruh oleh Ibu Bapaknya wajib diterima dan 
haram ditolak. Apa yang dilarang harus dihindari. 

2. Berdiri jika Ibu dan Bapak berdiri karena mengtakzimkannya. 
3. Jangan berjalan di hadapan Ibu dan Bapaknya. 
4. Jangan meninggikan suara melebihi suara Ibu dan Bapak. 
5. Apabila Ibu dan Bapak memanggil hendaklah dijawab dengan 

kalimat yang sopan, yang mengesankan penghormatan seperti : 
Labbaik atau na‟am, sayyidi atau siti jika dengan bahasa Arab. 

6. Bersungguh-sungguh dalam menuntut keridhaan orang tua 
dengan perkataan atau perbuatan serta merendahkan diri. 

7. Berbuat kebajikanlah kepada Ibu dan Bapak dengan pekerjaan 
atau ucapan. 

8. Jangan memandang kepada Ibu dan Bapak dengan pandangan 
yang menyakitkan atau membikin mereka marah. 

9. Jangan bermuka masam di hadapan kedua orang tua karena 
akan membuat keduanya marah. 

10. Jangan pergi sebelum mendapat izin dari keduanya kecuali jika 
berpergiannya untuk berangkat haji yang fardhu ain, maka tidak 
usah untuk minta izin, tetapi sunnat belaka. Apabila 
menjalankan haji sunnat maka harus minta izin kepada 
keduanya. Demikian juga pergi untuk berziarah ke makam 
anbiya‟, aulia atau untuk menuntut ilmu.97 
 

Peneliti menyimpulkan bahwa ke sepuluh hakikat ini merupakan 

cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita mesti berbakti kepada 
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orang tua kita, termasuk dengan mendo‟akannya, serta merawatnya dihari 

tuanya. Kita sering mendengar ungkapan bahwa surga di bawah telapak 

kaki Ibu. Maksudnya adalah Ibu adalah orang yang harus kita hormati, 

karena darinya do‟a yang mustajab kepada anak-anaknya. Setelaah Ibu, 

ada juga Bapak yang harus kita hormati karena dia telah merawat dan 

menyayangi Ibu kita, serta menafkahi Ibu dan anak-anaknya. 

g. Adab Jum‟at 

Dalam Hidayatus Shalikin disebutkan adab Jum‟at itu ada 20, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Hendaklah engkau mempersiapkan dirimu sejak hari Kamis, 
yaitu dengan membersihkan kain dan baju, memperbanyak 
mengucap tasbih dan istighfar sejak sore Kamis itu. Karena saat 
itu mempunyai keutamaan yang menyamai hari Jum‟at. 

2. Sunnat engkau berpuasa pada hari Jum‟at yang dirangkaikan 
dengan puasa hari Sabtu atau puasa hari Kamis, karena makruh 
puasa pada hari Jum‟at kalau tidak disertakan dengan hari Sabtu 
atau hari Kamis. 

3. Apabila terbit fajar disunnatkan mandi, karena batas waktu 
mandi Jum‟at itu dari terbit fajar hingga mengerjakan shalat 
Jum‟at. Akan tetapi disaat akan pergi shalat Jum‟at itulah 
terlebih utama. Sabda Nabi SAW. :  

ت ل  . ح  ل        ً       ج      غ       ج   
Artinya : “Mandi pada hari Jum‟at itu wajib (sunnat muakkad) 

bagi tiap-tiap orang yang akil balig.” 
4. Sunnat menghias dirinya dengan memakai pakaian putih, karena 

lebih disukai oleh Allah. Sabda Nabi SAW : “Sesungguhnya 
syurga itu paling putih, dan sesuatu yang paling dikasihi Allah 
adalah putih.” 

5. Sunnat memakai harum-haruman (minyak wangi) seperti kasturi 
dan lainnya. Dan makruh memakai minyak wangi perempuan 
(zayad), sebab menurut mazhab Imam Ahmad Hanbali zayad itu 
najis. 



6. Betul-betul membasuh badan dengan bersih dari bau busuk dan 
kotoran-kotoran. Juga dianjurkan mencukur bulu ari-ari, 
memotong kuku, bersiwak, dan mencabut bulu ketiak. 

7. Sunnat datang lebih pagi ke masjid, berjalan dengan tenang, hati 
khusu‟ kepada Allah, selalu berzikir, membaca al-Qur‟an dan 
bershalawat. Sabda Nabi SAW. :“Barangsiapa yang lebih 
pertama datang ke masjid untuk shalat Jum‟at, maka ia seolah-
olah berkurban seekor onta. Barangsiapa yang datang pada 
waktu kedua, seolah-olah ia berkurban seekor sapi. 
Barangsiapa yang datang pada waktu ketiiga, seolah-olah ia 
berkurban seekor kambing. Barangsiapa yang datang pada 
waktu keempat, seolah-olah ia berkurban seekor ayam. 
Barangsiapa yang daatang pada waktu kelima, seolah-olah ia 
memberi hadiah seekor burung ciap. Dan barangsiapa yang 
datang pada waktu keenam, seolah-olah memberi hadiah 
sebutir telur. Maka apabila imam telah keluar (ke atas mimbar), 
ditutuplah buku catatan dan diangkat pena para malaikat dan 
mereka berkumpul di dekat mimbar untuk mendengarkan zikir 
dan khotbah.” 

8. Apabila masuk ke masjid, tempatilah saf yang paling depan. 
9. Jangan ia melangkahi bahu orang lain ketika masuk ke masjid. 
10. Jangan lewat di depan orang yang sedang shalat. 
11. Sunnat ia duduk dekat diwal atau tiang, kalau tidak 

memungkinkan / sulit maka sunnat meletakkan di depannya itu 
sesuatu yang dapat mencegah orang lewat di hadapannya. Sabda 
Nabi SAW. : “Buatlah penutup (dinding) ketika kamu shalat 
dengan sesuatu di hadapanmu walaupun dengan panah 
sekalipun. Maka bila engkau tidak mampu, hamparkanlah 
sesuatu pada tempat shalatmu. Maka bila engkau tidak mampu, 
buatlah garis di hadapanmu.” 

12. Jangan duduk dalam masjid sebelum engkau shalat tahiyatul 
masjid terlebih dahulu. Memadailah dikerjakan tahiyatul masjid 
itu dua rekaat. Dan jangan pula engkau meninggalkan shalat 
tahiyatul masjid meskipun imam sudah berkhutbah. Tetapi pada 
ketika ini jangan lebih dari dua rekaat dengan niat seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Imam Al-Ghazali, yang 
terlebih baik bahwa engkau kerjakan shalat tahiyatul masjid 
pada hari Jum‟at itu empat rekaat dengan satu salam. Bacalah 
pada tiap-tiap satu rekaat setelah fatihah yaitu Qul huwallahu 
ahad 50x.  

13. Sunnat sholat empat rekaat selain tahiyatul masjid dengan 
membaca surat seteklah fatihah pada rekaat pertama yaitu surat 
al-An‟am, pada rekaat kedua surat al-Kahfi, pada rekaat ketiga 



surat Thaha, dan pada rekaat keempat surat Yasiin. Jika engkau 
tidak mampu membaca surat-surat itu, maka bacalah pada 
masing-masing rekaat surat Yasiin, surat Alif lam mim tanzil, 
surat ad-Dukhan dan surat al-Mulk. 

14. Jangan engkau tinggalkan membaca surat-surat itu semua pada 
malam Jum‟at atau siangnya, karena surat-surat tersebut 
semuanya sangat besar pahalanya. Keutamaan membaca surat 
Kahfi pada hari Jum‟at cukup banyak, diantaranya Sabda Nabi 
SAW. :“Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari 
Jum‟at, niscaya akan diberi cahaya yang dapat memberi 
penerangan di antara dua Jum‟at.” 

15. Seyogyanya engkau banyak-banyak membaca shalawat atas 
Nabi SAW. pada hari Jum‟at dan malamnya, yaitu terlebih dari 
hari yang lainnya. Karena kelebihan membaca shalawat pada 
hari Jum‟at itu cukup banyak, antara lain sabda Nabi SAW. 
:“Barangsiapa bershalawat kepadaku dihari Jum‟at delapan 
puluh kali, niscaya diampuni oleh Allah dosanya delapan puluh 
tahun.” 

16. Apabila imam (khatib) telah naik mimbar, maka tidak 
diharuskan shalat lagi karena akan tidak sah shalatnya, kecuali 
shalat tahiyatul masjid dua rekaat atau dua rekaat sunnat Jum‟at 
ketika ia masuk ke dalam masjid. Makruh bercakap-cakap 
ketika itu, kecuali menjawab seruan azan (bang) hukumnya 
sunnat. Telah berkata Fakahi di dalam Syarah Bidayatul 
Hidayah, ia nukil dari Imam Al-Ghazali dan Imam Haramain : 
“Haram bagi orang empat puluh yang menjadi jemaah itu 
bercakap-cakap. Tetapi yang mu‟tamad pada Imam Nawawi dan 
Imam Rafi‟i yaitu hukumnya makruh.” Sunnat mendengarkan 
khatib membaca khutbah dengan khusu‟, kecuali bila ia berada 
di tempat yang jauh sehingga tidak dapat mendengarkan 
khutbah. Maka ketika itu sunnat ia mengisinya dengan 
membaca al-Qur‟an, zikir dan shalawat. 

17. Apabila selesai shalat Jum‟at, disunnatkan membaca Fatihah 7x, 
Qulhuwallahu ahad 7x, Qul a‟uzu birabbil falaq 7x, dan Qul 
a‟uzu birabbin nas 7x sebelum berkata apa-apa. Membaca itu 
semua dapat menjaga dirimu dari semua kejahatan dari satu 
Jum‟at ke Jum‟at lainnya dan terpelihara dari rayuan setan.  

18. Sunnat engkau shalat setelah shalat Jum‟at dua rekaat yang 
muakkad atau empat rekaat yang masing-masing dua rekaatnya 
ada yang muakkad dan ghairu muakkad menurut ahli fiqih 
(fuqaha‟), atau engkau lakukan shalat enam rekaat. Kesemuanya 
itu sunnat muakkad menurut mazhab ahli tasawuf, karena 
tersebut di dalam hadis Nabi SAW. 



19. Sunnat setelah shalat Jum‟at itu untuk tetap duduk di masjid 
sampai waktu maghrib atau ashar sambil berniat i‟tikaf. Imam 
Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin berkata : “Barangsiapa 
shalat ashar di dalam masjid Jami‟, niscaya akan mendapatkan 
pahala umrah. Barangsiapa shalat maghrib di dalam masjid 
Jami‟, niscaya akan mendapatkan pahala haji dan umrah.” Dan 
hendaklah engkau bersungguh-sungguh memohon do‟a kepada 
Allah dengan khusu‟ dan khudhu‟, karena pada malam dan hari 
Jum‟at itu terdapat waktu yang mustajab yang dirahasiakan 
Allah SWT. Mudah-mudahan engkau menemui saat mustajab 
itu dikala sedang berdo‟a. 

Seyogyanya engkau perbanyaklah berdo‟a pada hari 
Jum‟at di waktu-waktu tertentu seperti dikala matahari terbit, di 
saat matahari tergelincir, dan disaat matahari terbenam. Juga 
ketika iqamat Jum‟at diserukan, ketika imam naik mimbar dan 
ketika semua orang berdiri untuk shalat, karena mudah-
mudahan saja saat-saat tersebut akan mustajab. 

20. Hendaklah engkau berupaya memberi sedekah pada hari Jum‟at 
itu semampunya, serta engkau mengumpullkan pada hari itu 
semua ibadah : shalat, puasa, sedekah, membaca al-Qur‟an, 
zikir, dan shalawat. Hendaklah pula engkau jadikan hari Jum‟at 
itu khusus bagi akhiratmu, mudah-mudahan akan dapat menjadi 
kafarat (pengganti) bagi hari-harimu selain hari Jum‟at. 
Wallahu a‟lam bis shawab.98 

 
Dalam kitab Bulughul Maram, ada beberapa hadis mengenai sholat 

Jum‟at, yaitu : 

Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda 
: “Barangsiapa yang mandi, kemudian menghadiri shalat Jum‟at, 
melaksanakan shalat semampunya, diam sampai imam selesai dari 
khutbahnya, kemudian shalat bersama imam, maka diampuni dosa-
dosanya antara Jum‟at saat itu dan Jum‟at berikutnya serta tiga 
Hawari setelahnya.” (HR. Muslim)99 
 
Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda : 
“Barangsiapa berbicara pada shalat Jum‟at ketika imam sedang 
berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Dan 
orang yang berkata kepadanya : “Diamlah,” tidak mendapatkan 

                                                           
98Ibid. hlm. 98-109 
99Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Bandung : Jabal, 2011), hlm. 108  



pahala shalat Jum‟at.” Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad 
yang tidak bermasalah, karena ia (menafsirkan hadis Abu Hurairah 
yang marfu‟ dalam Shahih Bukhari dan Sahih Muslim).100 
 
Dari Jabir bin samurah, disebutkan bahwasanya Rasulullah 
menyampaikan khutbah dengan berdiri, lalu duduk, kemudian 
bangkit lagi untuk berkhutbah dengan posisi berdiri. Jadi 
barangsiapa yang memberitahu engkau bahwa Rasulullah 
menyampaikan khutbah dengan posisi duduk, maka sesungguhnya 
ia telah berbohong. (HR. Muslim)101 
 
Oleh karena itulah, hari jum‟at adalah hari yang istimewa sehingga 

kita dianjurkan mempersiapkan diri dari hari kamis hingga sholat jum‟at. 

Seperti yang dijelaskan di atas, semestinya kita bisa menjadikan ini 

sebagai rutinitas kita dalam beribadah, bahkan selain Jum‟at sekalipun. 

Nilai Pendidikan Islam di adab Jum‟at ini mengajarkan kita untuk serius 

dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita dianjurkan berpuasa sunnat 

hari Kamis, dating ke masjid lebih awal, memakai wangi-wangian, 

membersihkan diri dengan sungguh-sungguh, membaca shalawat, 

menempati saf terdepan, dan lain-lain.  

h. Adab Pelajar 
 

Dalam Hidayatus Shalikin, Syekh Abdus Shomad al-Palimbani 

mengutip dari Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah yaitu : 

1. Bila bertemu guru, hendaklah mendahulukan memberi salam 
dan minta izin masuk. 

2. Jangan banyak bicara di depan guru. 
3. Jangan berkata sesuatu yang tidak ditanya oleh guru. 
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4. Jangan bertanya kepada guru melainkan minta izin terlebih 
dahulu 

5. Jangan menyangkal perkataan guru dengan mengatakan si fulan 
berbeda dengan perkataanmu. 

6. Tidak menyanggah pendapat guru bila berbeda denganmu, 
sehingga menjatuhkan martabatnya dan mengurangi barokah. 

7. Jangan berbisik dengan orang di muka guru. 
8. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri di muka guru, tetapi 

duduk sambil menundukkan pandangannya dengan tenang dan 
sopan seakan-akan ia di dalam shalat. 

9. Jangan memperbanyak pertanyaan kepada guru atau ketika 
beliau lelah. 

10. Apabila guru berdiri, maka murid pun berdiri untuk 
menghorrmatinya. Tidak bertanya di jalan, tetapi tunggulah 
sampai ia tiba di rumahnya atau tempat duduknya. 

11. Jangan berburuk sangka kepada guru bila melihat perbuatannya 
berlainan dengan i‟tikadmu, atau berlainan dengan 
perbuatanmu, karena guru lebih mengetahui rahasia-rahasianya 
seperti hikayat nabi Musa dan nabi Khidir (balya‟ ibnu mulkan). 
Dimana Khidir merusak sampan yang dinaiki, membunuh anak 
kecil yang kenyataannya menyalahi syariat. Oleh sebab itu, nabi 
Musa ingkar kepadanya. Namun hakekatnya tidak menyalahi 
aspek batin dan syariat. Dan akhirnya nabi Musa juga 
membenarkan nabi Khidir.102 
 

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwasanya kita mesti 

menghormati guru dan berlaku sopan dengannya agar berkah ilmu yang ia 

berikan kepada kita.Kita menganggap bahwa guru adalah orangtua kita 

setelah Ibu Bapak kandung kita.Oleh karena itu, kita harus menaati guru 

karena dia mengajari kita, dan diantara hak guru adalah dihormati dan 

diperhitungkan. Hanya saja ketaatan itu harus dalam batas-batas yang 

baik. Jika guru itu mengajarkan sesuatu yang selaras dengan al-Qur‟an 

dan Sunnah, maka tidak diragukan lagi, mentaatinya wajib hukumnya. 
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Adapun jika guru mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan al-

Qur‟an dan hadis, maka murid tidak wajib mentaatinya.103 Kemudian 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata : 

 “Secara umum, baik guru maupun yang lain, jika mereka 
menyuruh untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka perintahnya 
ditaati. Dan jika mereka menyuruh kepada sesuatu yang 
bertentangan dengannya, maka tidak boleh ditaati karena tidak 
ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah dan 
tidak ada seorang pun yang terjaga dari kesalahan, kecuali 
Rasulullah SAW. Ini berlaku pada guru yang dikenal 
keagamaannya dan mengamalkannya.”104 

 
i. Adab Berteman. 

Dalam Hidayatus Shalikin, Syekh Abduus Shomad kembali 

mengutip Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah tentang adab dalam 

berteman, yaitu : 

1. Mendahulukan teman dengan memberi harta, sekalipun kita 
sangat membutuhkan. 

2. Biila tidak mampu berbuat demikian, berikan sesuatu yang lebih 
dari kebutuhan diri bila temannya berkehendak. 

3. Memberikan pertolongan secepat mungkin kepada teman untuk 
mencapai tujuannya, sekalipun teman tidak minta tolong. 

4. Menutup rahasia. 
5. Menutup aib teman. 
6. Bila ada orang yang mengatakan aib temannya, jangan 

didengar. 
7. Apabila mendengar orang memuji teman atau mendengar 

sesuatu yang menyenangkannya, sampaikanlah hal itu 
kepadanya. 

8. Apabila si teman memberi kabar, dengarkanlah dengan 
sungguh-sungguh. 

9. Jangan suka berdebat. 
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10. Panggilah nama temanmu dengan nama kesenangannya. 
11. Apabila teman berbuat baik, bersyukurlah dan berterima kasih 

kepadanya. 
12. Melarang orang yang mencela teman yang tidak ada (ghibah) 
13. Memberi nasihat kepada teman dengan lemah lembut. 
14. Memaafkan kesalahan teman. 
15. Mendo‟akan kepada teman waktu shalat, atau diwaktu qunut, 

baik masih hidup atau sudah mati. 
16. Hendaklah berbuat baik kepada keluarga teman. 
17. Jangan membebani teman untuk melaksanakan suaatu hajat agar 

senang hatinya. 
18. Menyatakan gembira atas keberhasilan teman dan sedih atas 

musibahnya. 
19. Memberi salam ketika bertemu dengan teman. 
20. Bila teman datang di suat majelis, berilah tempat yang luas 

untuknya. 
21. Antarkan bila teman bangkit. 
22. Diamlah bila teman berkata. 
23. Tidak mencampuri perkataannya.105 

 
Dari semua penjelasan ini, kita mesti membuat teman kita gembira, 

bukan membuat mereka benci. Jika kita menginginkan hubungan kita 

dengan teman bisa akrab baik dalam pekerjaan, agama, menuntut ilmu 

dan lain sebagainya, Syekh Abdus Shomad memberi tips memilih teman 

yaitu : 

1. Orang yang berakal. Karena menurut beliau musuh yang berakal 
lebih baik dari pada teman yang tidak punya akal. Karena jika 
berteman dengan teman yang tidak punya akal, akan terjadi 
pertengkaran dan sakit hati. 

2. Orang yang baik kelakuan dan perangainya. Jangan berteman 
dengan orang jahat, yaitu orang yang tidak mampu 
mengendalikan amarah dan hawa nafsu. 

3. Bertemanlah dengan orang shaleh. 
4. Jangan berteman dengan orang yang sangat cinta kepada dunia. 
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5. Hendaklah berteman dengan orang yang jujur, bukan dengan 
orang pendusta.106 
 

Menurut Syekh Abdus Shomad, manusia itu terbagi menjadi tiga 

yaitu : 

1. Seperti makanan yang tidak disukai. 

2. Seperti obat yang hendak diminum waktu sakit, sedang waktu 

sembuh tidak diinginkan. 

3. Seperti penyakit yang tidak dikehendaki oleh seluruh orang.107 

Kemudian beliau juga mengatakan teman itu terbagi menjadi, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Teman bagi akhiratmu. Maka jangan engkau pelihara di 
dalamnya melainkan agama. 

2. Teman bagi dunia. Maka jangan engkau pelihara di dalamnya 
melainkan perangai yang baik dan pekerjaan yang membawa 
kebajikan. 

3. Teman bagi berbaik-baikan dengannya. Maka jangan engkau 
pelihara di dalamnya melainkan terhindar dari tipu daya dan 
kejahatannya.108 
 

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kita harus menjaga 

persaudaraan dengan teman. Awal mula kita berkenalan, kemudian saling 

memahami, selanjutnya saling membantu sesama teman. Islam juga 

mengajarkan kita bahwa sesama muslim itu bersaudara. Jika satu saudara 

kita sakit, maka kita semestinya juga ikut merasakan itu dan 

membantunya. Islam juga mengajarkan kita untuk memahami perasaan 
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teman terlebih dahulu. Jika setiap kita berusaha memahami perasaan 

teman, maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin begitu erat dan baik. 

j. Adab Berkenalan. 
 

Adab berkenalan adalah adab bagaimana kita ketika bertemu 

dengan orang yang belum kita kenal, yaitu ketika pertama kali 

berkenalan. Dalam Hidayatus Shalikin disebutkan adab-adab itu, antara 

lain terdapat dalam berbagai paragraf di bab terakhir (penutup) Hidayatus 

Shalikin, yaitu sebagai berikut. 

Sedang adab bersama orang yang engkau kenal terdapat beberapa 
perkara, diantaranya adalah jangan menghinanya , siapa tahu 
mereka lebih baik dari kamu. Jangan mengagungkan mereka karena 
dunianya. 
Dan sebagian lagi, jika mereka marah atau membantah, jangan 
engkau lawan. Jangan suka kepada mereka, sebab mereka sering 
memujimu dan bermulut manis yang kalau engkau mengetahui 
yang sebenarnya tidaklah demikian. Dan lagi jangan engkau heran 
dan marah jika dicela. Jangan tamak kepada harta, kemewahan dan 
pertolongan mereka. Jika mereka menolong ucapkanlah terima 
kasih, jika mereka tidak memberi jangan marah dan mencela, tetapi 
carilah alasan dan jangan mengadukan kepada orang lain. 
Jangan memberi nasihat dan menggurui seseorang di antara mereka 
kecuali jika engkau telah mengetahui tanda-tanda ia akan 
menerima. Jika tidak demikian, nasehatmu tidak akan didengar dan 
akan menjadi perbantahan. 
Jika mereka melakukan kesalahan dalam suat masalah dan tidak 
mau belajar kepadamu, maka janganlah mengajari mereka. Karena 
mereka akan mengambil manfaat ilmu dan akan menjadi musuhmu. 
Kecuali dalam hal yang berkaitan dengan kemaksiatan yang mereka 
lakukan karena kebodohan, maka katakan dengan benar dan lemah 
lembut, jangan dengan keras. 
Apabila engkau melihat kemuliaan dan kebaikan, bersyukurlah 
kepada Allah yang menyenangkan kepada mereka. Jika engkau 
melihat kejelekan pada mereka maka serahkan saja kepada Allah 
dan mintalah perlindungan kepada-Nya dari kejelekan mereka. 
Jangan engkau mencela mereka dan jangan berkata kepada mereka : 



mengapa engkau tidak mengetahui kedudukanku. Aku adalah fulan 
bin fulan. Aku orang yang berilmu. Karena perkataan tersebut 
menunjukkan kebodohan. Hendaklah engkau apabila hadir bersama 
mereka mendengarkan saja pembicaraan mereka yang benar, dan 
jika mendengar perkataannya yang keji dan dusta, maka tulikan 
telingamu. 
Jangan memandang sesuatu dengan tajam, dan jangan sering 
berpaling ke kiri dan ke kanan atau ke belakang, serta jangan 
berhenti di suat majelis ketika berjalan. Apabila engkau duduk di 
muka orang banyak, jangan membesarkan dirimu. Peliharalah 
tanganmu dan jangan memainkan jenggotmu, cincinmu, menyelahi 
gigi di muka mereka. Jangan memasukkan jarimu ke lobang 
telingamu, jangan sering berludah, membuang ingus, menangkap 
lalat, menggeliat dan menguap di hadapan mereka atau diwaktu 
shalat dan lainnya. 
Hendaklah engkau jadikan kedudukanmu pemberi petunjuk yang 
membawa kebaikan kepada orang dan perkataanmu diatur. 
Dengarkanlah perkataan yang baik. Jangan bercerita yang akan 
membuat ketawa. Jangan engkau ceritakan perbuatanmu yang 
menakjubkan, syair yang indah, puisi, karangan yang bagus dan 
seluruh kehebatanmu kepada orang lain. 
Jangan engkau berhias seperti perempuan, berperangai seperti 
perempuan, dan jangan berpakian seperti budak. Jangan berlebihan 
dalam mengenakan celak atau minyak. Jangan meminta sesuatu 
dengan setengah memaksa, jangan menganjurkan kezaliman. 
Jangan terlalu banyak bergurau dengan gundik dan budakmu, 
karena akan menghilangkan wibawamu di hati mereka. Jadilah 
pemaaf dan jangan berbuat bodoh. Jangan suka menuding ketika 
berbantahan dan jangan sering melihat kepada orang dibelakangmu. 
Berhati-hatilah terhadap sahabat yang berteman diwaktu engkau 
kaya dan sehat saja. Sesungguhnya ia menjadi musuh utama. Jangan 
jadikan hartamu melebihi dari kebutuhanmu.109 
 
Disini mengajarkan kita bahwa ketika bertemu dengan orang yang 

belum kita kenal, maka kita harus menjaga diri untuk tidak berbuat yang 

bisa membuatnya berperasaan tidak enak. Semua ini dimaksudkan 

menjadi awal dari ukhuwah atau persaudaraan kepada teman yang baru. 
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Jika diawal kita bisa memulainya dengan baik, maka seterusnya juga 

Insya Allah akan ikut baik. Adab berkenalan ini kembali menguatkan 

bagaimana kita harus menjalin silaturahim kepada sesama manusia. 

Dengan bersilaturahim bisa membuat kita panjang umur, banyak rezeki 

dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. 

C. Relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pemikiran Syekh Abdus 

Shomad al-Palimbani terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. 

Tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan UU Sisdiknas Tahun 

2003 Bab II tentang dasar, fungsi, dan tujuan pasal tiga menyebutkan “…. 

Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”110 Dari pasal 

ini jelas bahwa tujuan pendidikan kita adalah untuk membangun karakter 

atau akhlak peserta didik. 

1. Nilai Aqidah 

Nilai Aqidah sangat penting diajarkan kepada peserta didik di 

Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan di 

Indonesia bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter. Dalam 

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab X Pasal 36 Ayat 3 disebutkan 

bahwa “kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 
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kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. 

Peningkatan Iman dan Takwa; b. Peningkatan akhlak mulia; …..”111  

Dengan demikian kita bisa melihat bahwa untuk meningkatkan 

iman dan takwa seseorang, maka harus dimulai dengan aqidah. Syekh 

Abdus Shomad al-Palimbani memaparkan bagaimana konsep aqidahnya 

seperti hak Allah (yang wajib dan mustahil bagi Allah), Allah mengutus 

Rasulullah SAW, percaya kepada siksa kubur, percaya kepada mizan, 

hisab, dan sirath, serta percaya kepada telaga kautsar bagi nabi 

Muhammad SAW dan percaya bahwa seluruh sahabat Nabi SAW itu adil. 

Semua ini relevan dengan keadaan negeri ini yang sedang dilanda krisis 

kepercayaan, seperti kebiasaan syirik dimasyarakat. Masyarakat 

Indonesia tidak sedikit kita jumpai masih ada yang percaya dengan hal-

hal yang berbau syirik seperti perdukunan. Sehingga hal ini tentu saja bisa 

membuat tujuan pendidikan kita untuk membentuk manusia yang beriman 

dan takwa menjadi terhalang. Solusi untuk mengatasi ini yaitu dengan 

memberikan pelajaran tentang aqidah seperti hak Allah dan mustahil bagi 

Allah. Pada meteri itu akan dijelaskan bagaimana kebesaran Allah SWT 

atas segala kehidupan di dunia dan akhirat. Kemudian bisa ditambah 

dengan materi siksa kubur, mizan, hisab dan sirath yang akan membuat 

peserta didik yakin dan merasa takut dengan hal itu, lalu berupaya 

memperbaiki diri hingga membentuk manusia yang beriman dan takwa 
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seperti yang tercantum dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Hal 

ini juga ada konten kurikulum KTSP yang masih dipakai saat ini di 

Madrasah Aliyah yaitu pada Standar Kompetensi tentang memaahami 

syirik dalam Islam, meningkatkan keimanan kepada Allah melalui sifat-

sifat-Nya dalam Asmaul Husna, dan memahami ilmu kalam.112 Disana 

jelas kita juga bisa melihat bagaimana Standar Kompetensi yang dibuat 

adalah untuk meningkatkan keimanan peserta didik. Dengan demikian, 

adanya nilai aqidah menurut pemikiran Syekh ABdus Shomad al-

Palimbani dalam buku Hidayatus Shalikin ini akan bisa memperkuat 

konten pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. 

2. Nilai Syari‟ah (Ibadah) 

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, sebagaimana kita 

ketahui bahwa salah satu perhatian pemerintah yaitu pada peningkatan 

akhlak mulia. 113 Untuk meningkatkan akhlak mulia itu, tentu saja tidak 

bisa dilakukan hanya dengan pembelajaran berbasis teori saja, namun 

harus diiringi dengan pembelajaran yang berorientasi pada aspek 

psikomotorik peserta didik. Sehingga mereka terbiasa dengan hal itu, dan 

diiringi dengan materi pembelajaran aqidah dan akhlak dalam ranah 

teoritik, sehingga ada system pembelajaran yang saling berkaitan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Dalam ranah implementasi, peserta didik 
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akan dibiasakan praktik sekaligus teoritik yang berorientasi pada ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara efektif. Tentu saja 

dengan model pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. 

Nilai ibadah yang ada dalam Hidayatus Shalikin seperti shalat 

tasbih, shalat istikharah, shalat hajat serta fadhilat zikir, memiliki 

penjelasan yang panjang seperti yang peneliti paparkan di bab-bab 

sebelumnya. Dengan rangkaian ibadah ini, yang jelas mengarahkan 

kepada tujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa serta 

berakhlak mulia, yang tidak bisa dicapai hanya dengan materi teoritik saja. 

Peserta didik bisa dibiasakan sholat lima waktu, zikir pagi dan sore, serta 

anjuran melaksanakan sholat tasbih, istikharah dan hajat serta sholat 

malam lainnya. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur‟an : 

                                                                      
 

Artinya : “Dan dirikanlah shhalat, tuunaikanlah zakat dan ruku‟lah 

beserta orang-orang yang ruku‟” (QS. Al-Baqarah : 43) 

3. Nilai Akhlak (Budi Pekerti) 

Syekh Abdus Shomad al-Palimbani dalam Hidayatus Shalikin 

telah banyak menjelaskan hal yang berkaitan dengan akhlak. Hal ini 

relevan dengan kondisi Negara kita yang sedang dialami krisis moral. Kita 

lihat bagaimana masalah kenakalan remaja yang setiap tahun tidak pernah 

usai. BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan lembaga-lembaga terkait 



juga setiap tahun tidak lelah mengadakan sosialisasi dan seminar-seminar 

tentang kenakalan remaja bagi para pelajar, mahasiswa dan umum. Tapi 

permasalahan ini sepertinya tidak pernah ada habisnya dan seakan 

masalah abadi. Menurut peneliti, salah satu upaya untuk mengatasinya 

adalah dengan pendidikan. Dalam konten Standar Kompetensi kurikulum 

KTSP kita menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan akhlak seperti 

menghindari perilaku tercela dan membiasakan perilaku terpuji. Dalam 

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 juga telah kita bahas sebelumnya 

bahwa pendidikan Indonesia memperhatikan pada peningkatan akhlak 

mulia. Maka jelas, nilai akhlak dalam Hidayatus Shalikin ini relevan 

dengan pendidikan di Indonesia. 

Peneliti telah membahas pada bab-bab sebelumnya tentang 

beberapa nilai-nilai akhlak menurut Syekh Abdus Shomad al-Palimbani, 

diantaranya kibir, riya‟, hasud, ujub, syukur, adab anak terhadap Ibu 

Bapak, adab Jum‟at, adab pelajar, adab berteman, dan adab berkenalan. 

Sebagaimana Rasulullah pernah berkata : 

تإن   ث ب  حأ   ق    ل   اخ

Artinya : “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang   

sholeh”. (HR. Bukhari). 

Peneliti berpendapat bahwa hal ini penting bagi pendidikan di 

Indonesia. Kita sebagai orang pendidikan, tentunya harus memandang dan 

memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa dengan pendidikan. 



Peneliti yakin, semua masalah bangsa ini mulai dari korupsi, kemiskinan, 

moral, prostitusi, dan lain-lain bermula dari pribadi manusia Indonesia. 

Jika pribadi manusia Indonesia berkarakter dan berakhlak, maka tidak 

akan ada permasalahan-permasalahan itu. Materi-materi yang peneliti 

jelaskan mengutip dari nilai akhlak dalam Hidayatus Shalikin ini, relevan 

untuk memulai membangun dan membekali calon-calon pemegang 

nahkoda bahtera negeri ini di masa depan. Tentunya seperti yang telah 

dibahas pada poin sebelumnya, harus diiringi dalam porsi yang seimbang 

melalui ranah teoritik dan praktik menuju pada aspek kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. 

 

 

 

 


