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Hantaran
R.TGB.KH. LALU GED MUHAMMAD ZAINUDDIN AS-TSANI

Amid Ma’had Darul Qur’an wal Hadits NW Anjani dan 
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan NTB

ْمِده بِْسِم هللِا َوِبَ

ُة هللِا َوبََرَكُتُه َلُم َعَلْيُكْ َورَْحَ َالسَّ

Pokoknya NW, Pokok NW Iman dan Taqwa

َضِة اْلَوَطِن ِف نََواِح ْااَلْقَطار َر االِإْسَلَم بَِنْ ِى نَوَّ  َاْلَحْمُد هلِل الَّ

ٍد النَِّبِّ اْلُمْخَتار ِدَن ُمَحمَّ ّيِ َلُم َعَل سسَ َلُة َوالسَّ َوالصَّ

 اما بعد:

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan 
semangat berjuang kepada para nahdliyyin untuk mem
perjuangkan agama Allah ke segala penjuru bumi, me
ninggikan syiar Islam melalui Nahdlatul Wathan dengan 
kemampuan dan bakat masingmasing.

Shalawat dan salam kepada Nabi Agung, yang telah 
mewariskan tuntunan mulia kepada nahdliyyin melalui Sang 
Maha Guru Ninikda alMagfûrulah alÂlimul ‘Allâmah al
Ârifu Billâh Maulana alSyaikh alMasyhûr Abu alBarakât 
wa alNafahât Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin 
Abdul Majid, alAnfanâniy alShaulatiy. Moga keberkahan 
ilmu beliau selalu mengalir untuk seluruh warga Nahdlatul 
Wathan. Âmîn.

Selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan NTB, 
saya merasa bahagia atas terbitnya buku ini. Tulisan Majlis 
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al-Aufiya wal ‘Uqala’ ini menjelaskan dengan gamblang 
tentang bagaimana kita memahami siapa sesungguhnya 
Maulana alSyaikh. Buku ini sangat berarti karena pelajaran 
KeNWan bukan dimulai dari apa itu Nahdlatul Wathan 
sebagai organisasi namun yang paling pertama dan utama 
adalah memahami sosok pendirinya. Suatu kehormatan 
warga Nahdlatul Wathan benarbenar memahami kiprah 
Nahdlatul Wathan, namun yang terpenting dan terhormat 
adalah keyakinan kita kepada Maulana alSyaikh sebagai 
guru. Jika keyakinan kita kepada alMagfurulah Maulana 
alSyaikh tumbuh maka keyakinan kita untuk berjuang 
di Nahdlatul Wathan juga akan terbangun. Mereka yang 
menjadi pengurus Nahdlatul Wathan namun tidak mengenal 
Maulana alSyaikh dikhawatirkan tidak kuat keyakinannya 
terhadap khittah perjuangan Maulana alSyaikh. 

Buku ini juga penting karena sampai saat ini, semenjak 
Ninikda Maulana alSyaikh berpindah ke alam lain, belum 
ada upaya sistematis dan terencana untuk mengkaji al
Magfûrulah alÂlimul ‘Allâmah alÂrifu Billâh Maulana al
Syaikh alMasyhûr Abu alBarakât wa alNafahât Tuan Guru 
Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, alAnfanâniy 
alShaulatiy dari berbagai segi. Demikian publikasi dalam 
bentuk buku yang menyajikan aspekaspek penting sebagai 
bekal berorganisasi belum ada. Materi KeNWan selama ini 
masih berkisar pada buku yang diterbitkan oleh PBNW dan 
belum tersedia buku atau sumber yang lain.

Sebagai pribadi, keluarga dan Ketua PWNW saya 
menyambut baik upaya rekanrekan anggota Majlis al-Aufiya 
wal ‘Uqala untuk berusaha mengumpulkan bahanbahan 
yang berserakan pada pribadi masingmasing warga dan 
tokoh Nahdlatul Wathan dan menyusunnya menjadi bacaan 
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yang dibutuhkan oleh warga Nahdlatul Wathan. Buku ini 
diharapkan menjadi “jendela” untuk melihat masa lalu untuk 
diambil hikmah dan pelajaran di dalamnya sekaligus menjadi 
“gerbang pandang” untuk menatap masa depan Nahdlatul 
Wathan yang gemilang. 

Buku ini penting untuk dibaca dan dikaji. Oleh sebab itu, 
saya serukan kepada segenap warga Nahdlatul Wathan untuk 
memiliki buku ini sebagai sumber belajar KeNWan bukan 
saja untuk kebutuhan sekolah, madrasah atau perguruan 
tinggi namun masingmasing pribadi warga Nahdlatul 
Wathan juga layak memilikinya. 

Selaku Amid Ma’had, saya berharap para nâhidlîn wa 
nâhidlât berkenan menyebarluaskan buku ini ke seluruh 
penjuru nusantara. Sesuai amanah Majlis, seluruh keuntungan 
buku ini akan disumbang untuk pembangunan Masjid Agung 
Maulana alSyaikh Muhammad Zainuddin, Ma’had Darul 
Qur’an wal Hadits (MDQH) Anjani. Mari belajar sambil 
beramal jariah. Moga buku ini manfaat dan mashlahat untuk 
perjuangan MDQH sampai hari kiamat. Âmîn. 

Terakhir, saya berharap Majlis terus istiqamah ber
mudzakarah, terus berkarya, terus menulis, dan tetap 
memegang prinsip sami’na wa atha’na dan selalu tegak 
teguh pendirian, tetap berjuang berdasarkan prinsip yakin, 
ikhlas, dan istiqamah. Jazâkumullâh.

َوهللُا اْلُمَوّفُِق َواْلَهاِدى اإَل َسِبْيِل الرََّشاِد

ُة هللِا َوبََرَكُته َلُم َعَلْيُكْ َورَْحَ َوالسَّ
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Hantaran Majlis

ْمِده بِْسِم هللِا َوِبَ

ُة هللِا َوبََرَكُتُه َلُم َعَلْيُكْ َورَْحَ َالسَّ
{

َمُدُه َجلَّ َجَلل ّبُِح َوَنْ ُنسسَ

ٍد ُهَو َعْبُدُه َورَُسْول ِدَن ُمَحمَّ ّيِ ُ َعَل سسَ َوُنَصّلِ َوُنَسّلِ

Ini adalah buka kedua dari Trilogi Cinta Maulana® yang 
ditulis oleh Majlis al-Aufiya wal ‘Uqala. Istilah Trilogi diambil 
dari spirit perjuangan yang diajarkan Maulana yakni Trilogi 
Perjuangan Nahdlatul Wathan: Yakin, Ikhlas, Istiqamah. 
Goresan hikmah ini merupakan hasil mudzakarah delapan 
kali pertemuan (dwibulan) yang mengupdate pengalaman 
belajar di masa hayat Maulana alSyaikh dengan beberapa 
pengayaan dari berbagai sumber (cross references). Majlis 
masih berusaha mempertahankan sajian gita cita dan cinta 
dengan ceria di buku kedua ini seperti buku pertama. Alasan 
mendasarnya adalah agar bisa “all in” sekaligus dapat “check 
in” atau terregister dengan semangat trilogi perjuangan 
Nahdlatul Wathan.

Bagian pertama buku kedua ini adalah kisah cinta yang 
terpendam lama yakni sejak 1982 sampai 2015. Pesona 
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keagungan yang terpendam sekitar 33 tahun. Ini adalah kisah 
Pelantikan Maulana alSyaikh sebagai Sulthânul Auliya’ dan 
perjumpaan para wali dengan Maulana AlSyaikh Hasan 
al-Masysyath. Sulthânul Auliyâ’ adalah bahasa Shufi untuk 
menyebut raja wali yakni raja dari seluruh waliwali. TGH. 
Fathurrahman sebagai kitâbul-hayât (the great life book) 
adalah sumber tulisan bagian ini. Bagian kedua berisi tentang 
postur tubuh Maulana alSyaikh dan beberapa kebiasaan baik 
beliau. Bagian tiga berisi ulasan terbatas tentang karakter 
Maulana alSyaikh dan bagian keempat adalah belajar 
mencintai ulama. 

Judul “Keagungan Pribadi Sang Pencinta, 
Maulana” dalam buku ini dinilai masih mirip dengan buku 
pertama “Menyusuri Keagungan Cinta Maulana.” 
Cinta adalah muara dari mudzakarah dan juga semangatnya. 
Cinta dalam buku ini adalah bahasa waliyullâh yakni bertitik 
mula dari kata wali itu sendiri. Waliyullâh artinya kekasih 
Allah. Kekasih Allah artinya orang yang mencintai Allah atau 
dicintai Allah. Memang demikian adanya karena begitulah 
niatnya. 

Kata agung dan cinta serta maulana masih dipakai di 
buku kedua ini. Tiga kata itu tampaknya menjadi “milik” 
Majlis yang berusaha menaruh hormat kepada pribadi agung 
tersebut. Cinta juga menjadi brand tulisantulisan Majlis pada 
Trilogi Cinta ini yang diniatkan sebagai tabarrukan kepada 
Maulana. Adapun kata maulana, sebagai bentuk singkat 
sebutan Maulana alSyaikh telah menjadi bahasa Majlis yang 
taktergantikan. Katakata itu semua semisal menjadi bahasa 
program atau operating system (OS) bagi Majlis.
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Menyusuri Keagungan Cinta Maulana  (buku_1)

Keagungan Pribadi Sang Pencinta, Maulana  (buku_2)

Barakah Cinta Maulana    (buku_3)

Tiga judul ini adalah buku Trilogi Cinta Maulana yang 
mengharu biru perjalanan Majlis. Buku pertama diharapkan 
menjadi ladang melangitkan keyakinan (iman), buku kedua 
diharapkan sebagai lahan hamparan semai keikhlasan (islam), 
dan buku ketiga menjadi sarana melautkan keistiqamahan 
(ihsan). Harapannya adalah lahirnya generasi al-mu’minin 
al-muslimin almuhsinin bi idznillah ta’ala, sehingga 
sempurnalah istajabah doa yang diajarkan Maulana:

َضِة اْلَوَطِن ِف اْلَعالَِمْيَ َواْجَعْلِنْ َوُذرَِّيِتْ ِم لَِواَء َنْ  َواْنُشْ َواْحَفْظ َمَدى اْلَأيَّ
اْلَعارِِفْيَ اِص  َواْلَخوَّ اْلَمْحُفْوِظْيَ  اْلُمْخِلِصْيَ  اْلُمَجاِهِدْيَن  ِمن   َواْلُمِحّبِْيَ 

ْ ُكْنُت ِمَن ّنِ
ْبَحانََك اِإ  اْلُمَقرَّبِْيَ َي َمْن ُهَو �َأْنَت �َأْنَت ُهَو اَل اِإَلَ اِإالَّ �َأْنَت سسُ

الِِمْيَ الظَّ

Moga diijabah. Âmîn.

Di sebuah tempat di pojok Mataram, sempat dipertanyakan 
mengapa menggunakan agung. Sang penikmat buku pertama 
menawarkan kata luhur alihalih menggunakan agung. Dua 
kata ini adalah kata serapan dari bahasa Sunda yang artinya 
‘besar’ untuk agung atau ageung dan ‘tinggi’ untuk luhur. 
Luhur  dalam hemat Majlis  berdimensi vertikal sementara 
agung berdimensi horizontal. Luhur lebih pada pujian semata 
namun agung lebih dekat “rasanya” kepada pengambilan 
hikmah, pelajaran, dari sifat terpuji atau luhur beliau. Kata 
cinta dekat dengan kata agung sementara kata luhur kurang 



...........................Keagungan Pribadi Sang PenCinta, Maulana...........................

|     xi     |

compatible (kurang pas) dari sudut kolokasi (kombinasi 
kata). Muncullah istilah baru: the word has it’s world.

Menulis buku kedua ini tidaklah mudah, mengingat topik 
yang ditulis amatlah berat dengan nara sumber yang terbatas. 
Proses penulisannya pun meskipun tidak bermasalah pada 
aspek esensi dan substansi namun kerap timbul keanehan 
demi keanehan. Misalnya, karakter atau huruf Z pada 
keyboard laptop yang digunakan untuk menulis buku ini 
sering tidak berfungsi, sementara yang lain normalnormal 
saja. Setelah beberapa lama kemudian tuts huruf itu normal 
lagi namun kembali lagi takberfungsi. Itu berlangsung 
beberapa hari dan normal lagi beberapa hari.

Juga butuh cara unik untuk tetap bisa berlamalama di 
depan computer karena tidak setiap waktu mood atau ghirah 
menulis ada. Kadang enam sampai dua belas jam harus duduk 
melayani good mood, kadang enam hari bahkan mingguan 
juga susah mendelete “folder” bernama bad mood. Untuk 
reinventing suasana atau atmosphere yang baik tentu pojok 
kampus Universitas Nahdlatul Wathan Mataram menjadi 
pilihan untuk recharging energi. Ya mudzakarah di Majlis 
al-Aufiya wal ‘Uqala itu.

Tantangan lain yang tak kalah dahsyatnya adalah sering 
kali saat menulis bagian demi bagian buku tentang Maulana 
alSyaikh penulis harus sesenggukan larut dalam tangis dan 
saat itu sama beratnya keinginan untuk menikmati tangis 
dan menikmati tulisan. Lanjut menangis atau lanjut menulis. 
Sering terbayang Maulana alSyaikh berdiri di samping 
tempat duduk dan berderailah tangis itu. Jadilah karena 
proses sentimental (over romantic) itu tulisan buku Maulana 
berbau emosional yang menguras feeling atau rasa dan asa 
sehingga seolah larut dalam suasana di tahuntahun berlalu. 
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Beberapa topik tidak friendly karena kurang sumber atau 
nirreferences juga tidak ada template untuk selected topic dan 
proses menulisnya juga yang not easy doing (termasuk susah 
mempertahankan wudlu’). Ini adalah tantangan tersendiri 
dalam menulis buku ini. Duduk lama membuat produksi gas 
beracun meningkat sehingga butuh kerokan plus minyak 
urut, lalu minuman larutan penyegar. Menulisnya pun butuh 
special treatment dari view, lalu mengubah point of view, 
review dan review lagi. 

Yang tidak kalah uniknya, sebut saja unik, adalah pada 
proses proof-reading dan editingnya. Sebelum diterbitkan, 
Majlis dan sidang penulis meminta beberapa ustadz dan 
ustadzah sebut saja mereka sebagai connecting people untuk 
membaca draftnya. Disebut connecting people karena 
mereka adalah pelaku sejarah yang salimah dan shahihah 
aqidah-nya menjadi warga Nahdlatul Wathan. Ini juga nyaris 
tidak banyak memberikan add-ins atau menuliskan footnote 
dari sisi substansi dan juga koreksi tulisan. 

Buku pertama misalnya dibaca oleh ustadzah Ibu Oong 
former student MDQH angkatan 26an. Ia takmampu 
memberikan masukan karena baru beberapa lembar saja, 
ia sudah takmampu menahan tangis. Ia bercerita bahwa 
seharian matanya memerah. Sampai buku naik cetak pun 
ia tidak memberikan masukan sama sekali. Salah seorang 
alumni MDQH angkatan 31, Ustadzah Ummi juga mengalami 
hal yang sama terutama pada buku kedua. Saat membaca, 
ia nyaris tidak bisa berkata apaapa, apalagi memberikan 
masukan untuk penyempurnaan buku tersebut. Mereka 
mampu merasa dan mengalami namun tidak bisa meng
hyperlink rasa itu dan tidak dapat menemukan space atau 
pause yang mungkin bisa disempurnakan. Sampai muncul 
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istilah baru, reading with heartbeat makes heartbreak. 
Membaca dengan penuh penghayatan mencipta sedih.

TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA sebagai pengarah 
Majlis dimintai untuk memberikan masukan dan koreksi 
juga mengalami hal yang sama. Syukur beliau memberikan 
endorsement pada upaya Majlis dan produk Majlis. Dari 
ujung telepon juga disampaikan bahwa sang pembaca draft 
juga tidak mampu memberikan masukan substansial karena 
tidak mampu menahan tangis.

Dr. Marzuki, M.Si. salah seorang editor terbaik UNRAM 
juga diminta penulis untuk mengoreksi tulisan di buku dua, 
juga tidak banyak memberikan masukan terhadap konten 
dan logika tulisan kecuali hanya beberapa bagian saja. 
Beliau justru keasyikan mengutip beberapa bagian tulisan 
dan meramunya menjadi tulisan baru sesuai pengalaman 
membacanya.

Persis seperti jokegag (kelakar) yang disampaikan 
penulis kepada pengarah Majlis (akhuna wa ustadzuna, Ayah 
Elmas): “Plungguh bukannya ngoreksi tetapi menikmati.” 
Beliau sambil tertawa menjawab, ”nggih.” Walaupun begitu 
Majlis merasa berhutang budi kepada beliau karena ternyata 
banyak pengetahuan lama yang justru harus didelete 
terutama tentang sejarah out of date yang sudah kadung 
masuk di file para anggota Majlis.

Masukan berarti datang – alhamdulillah – dari kawan 
lama. Koreksinya semisal tak menjadi tidak, majelis yang 
ditulis majlis, konsistensi singkatan dan lainlain. Termasuk 
juga keraguannya pada katanya yang penulis ganti menjadi 
riwayat dan terutama tentang quote: Raihanun pepadungku 
dait pepadun amangku. Afwan Ustadz, KBBI mencantumkan 
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kata majelis sebagai kata baku, namun Majlis memilih 
menggunakan kata yang tidak beku dan tentu tidak kaku, 
majlis. Untuk kata tak juga masih bertahan karena tulisan ini 
bukan makalah ilmiah namun catatan bercorak popular atau 
popilmiah. Lebihlebih godaan sastrawinya atau adabinya 
juga sering nempel. 

Majlis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak 
yang telah membantu terbitnya buku ini. Terima kasih 
(reciprocal?) kepada seluruh anggota Majlis yang telah 
meninggalkan kesibukan pribadi (bukan peribadi) untuk 
selalu istiqamah (keep on; continue) bermudzakarah. Kak 
Jek yang sering mengcancel undangannya ke Pendopo 
Gubernur. Kak Tuan Haji Khairi yang harus mobile dari 
Lombok Timur hanya untuk find a new file bertemu dengan 
sesama ta’mir Kantor PBNW di Mataram, Dinda Razi yang 
harus kehilangan “amplop” karena harus diskusi rutin di 
markaz tercinta. Ustadz Jen yang walaupun kecapea’an 
hampir selalu memaksa diri untuk hadir on-time, over the 
times. 

Juga ustadz Muja anggota paling senior dalam majlis 
yang bukannya lupa namun terlalu sibuk sehingga sering alfa 
tidak hadir di Majlis. Juga kepada Haji (insya Allah) Satria 
yang sering meninggalkan kewajibannya mengantar istri 
kuliah malammalam ke UNRAM, dan selalu menyiapkan 
makan malam yang hot and spicy untuk Majlis. Spesial menu 
barakah Rumah Makan Upuy di jalan Pemuda Gomong 
Mataram. Rosmalia yang harus fa’a ya-fi’u, mondarmandir 
jelang istrinya melahirkan anak pertama, dan selamat sudah 
lahir sehat selamat. Terima kasih semua. 
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Terima kasih juga kepada Ummi Arkian (open access) 
yang membantu menulis sambil larut dalam tangis, juga atas 
ketelatenannya untuk mengcorrect, oversee dan overview 
naskah awal buku ini. 

Penulis berutang budi kepada TGH. RM. Khairul Atho’ 
Gresik Jawa Timur yang menemani saat menulis dan editing 
bagian awal buku ini beberapa malam dari diskusi ba’da 
Isya, dini hari sampai jelang Subuh. Terima kasih jamuannya 
empat hari lamanya sehingga sebagian buku ini rampung di 
ndalem kesepuhan beliau. Terima kasih juga karena yang 
mulia berkenan memberikan testimony pada buku dan good 
appreciation kepada para Majlis penulisnya. Penjaga markaz 
yang layaknya motherboard PBNW, anda telah menjadi 
processor berarti untuk Majlis. Terimakasih semua. 

The last but not the less. Terima kasih yang takterhingga 
kepada R.TGB dan keluarga karena telah memberikan para 
penulis buku ini senyum bahagia dan berkenan mengupgrade 
keNWan para anggota Majlis. Senyum sempurna itu adalah 
hikmah. Dan terakhir, mohon maaf jika khilaf terutama 
kepada Ummuna yang titahnya belum semua terlaksana oleh 
Majlis. Insya Allah, Aufiya Inside©.

Tulisan ini adalah hasil mudzakarah ushbu’iyyah yang 
dihajatkan untuk para nâhidlîn-nâhidlât generasi lanjutan 
(next generation) yang tidak bersua dengan Maulana al
Syaikh. Sebagai previous experiences, isi atau content buku 
ini tidak seluruhnya bisa digranted dengan baik. Kami para 
penulis yakin bahwa ada bagian yang incompatible secara 
personal maupun komunal. Tentu materinya (terutama 
yang bermuatan tanbihât) ada yang kurang berkenan. Yup, 
accepted or rejected; dinikmati atau dibiarkan! Untuk itu 
kami tidak menutup diri atau overprotected menghadapi 
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kritik. Kami menjamin atau mengguarantee untuk bisa 
menerima secara terbuka atau mengapprove segala masukan 
baik berupa critique dan criticize dari segenap “correcting 
people.” Wassalam.

Ma Tarûmu, 

Fa Aina Tadzhabu

Ramadlan Mubârak, 1436 Hijri
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Testimoni

Râjil Maula (RM) TGH. Khairul Atho’ bin Husnan
(Pimpinan Pondok Pesantren Ushulul Hikmah al-Ibrahimi Manyar 

Gresik Jawa Timur)

“Keagungan Pribadi Sang Pencinta, Maulana,” yang ditulis 
Aya Shofie, dkk. merupakan sisi lain dari sosok teragung 
Maulana AlSyaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul 
Majid ra. disisi kaum nahdliyyin disamping apa yang sudah 
ditulis oleh Muslihan Habib sobat kami terlebih dahulu. 

Sayyidutto’ifah Junaidi alBagdadi ra. pernah ditanya 
oleh salah seorang santrinya: “Mengapa para pendidik itu 
sering menyampaikan kisahkisah dalam ceramahnya?” 
Beliau menjawab: “Kisahkisah itu laksana satu peleton 
pasukan yang diperbantukan oleh Allah untuk memperkuat 
seorang salik peretas jalan sufi dalam pertempuran melawan 
musuhmusuhnya yaitu setan dan sekutunya.” “Adakah 
dalilnya wahai Murabbiku,” tanya santri berlanjut. Beliau 
menjawab: dengarkanlah Allah swt berfirman:

َوُكاً نَُقُصَها َعَلْيَك ِمْن �َأْنَباِء الرُُّسِل َما ُنَثّبُِت بِِه ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك ِف َهِذِه اْلَحقُّ 

َوَمْوِعَظةاً َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنْيَ 
Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, 

ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; 
dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta 
pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.

Semoga apa yang ditulis oleh akhi Aya Shofie dan kawan-
kawan ini menjadi penyemangat penerus perjuangan ayahanda 
Maulana AlSyaikh di tengahtengah gencarnya setan dan 
sekutusekutunya merontokkan semangat pemegang tongkat 
estafet perjuangan beliau. Walafwa minkum. []
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Mari Membuka Majlis dengan Membaca Doa Iftitah
Shalawat Nahdlatul Wathan

َضِة اْلَوَطِن َصَلُة َنْ

ّيِ اْلَأِمْيَ    ّمِ ٍد النَِّبِّ اْلُأ ِدَن ُمَحمَّ ّيِ ْ َوَبرِْك َعَل سسَ ّقِ ُكْن َفَيُكْوُن َصّلِ َوَسّلِ �َأللَُّهمَّ ِبَ
َوَعَل  َمَعُهْم  َوَعَلْيَنا   ، ِعْيَ �َأْجَ ِبِْم  آلِِهْم َوَصْ � َوَعَل  َواْلُمْرَسِلْيَ  َوَعَل َساِئرِْااَلْنِبَياِء 

ِضّيِْيَ َواْلُمْسِلِمَي بَِدَواِم ُمْلِ هللِا رَّبِ اْلَعالَِمْيَ  ْ النَّ

َوُذرَِّيِتْ  َواْجَعْلِنْ  اْلَعالَِمْيَ  ِف  اْلَوَطِن  َضِة  َنْ لَِواَء  ِم  اْلَأيَّ َمَدى  َواْحَفْظ  َواْنُشْ 

َواْلُمِحّبِْيَ ِمن اْلُمَجاِهِدْيَن اْلُمْخِلِصْيَ اْلَمْحُفْوِظْيَ َواْلَخوَّاِص اْلَعارِِفْيَ اْلُمَقرَّبِْيَ َي 

الِِمْيَ ْ ُكْنُت ِمَن الظَّ ّنِ
ْبَحانََك اِإ َمْن ُهَو �َأْنَت �َأْنَت ُهَو اَل اِإَلَ اِإالَّ �َأْنَت سسُ

َمَواِت َواْلَأْرِض َي َذا اْلَجَلِل  ُن َي رَِحْيُ َي َحُّ َي َقيُّْوُم َي بَِدْيَع السَّ  َي �َأهلُل َي رَْحَ

ا اَل اِإَل اِإالَّ �َأْنَت ا َواِحداً ِ شسْيٍ اِإلَهاً
َوااْلِإْكرَاِم َي اِإلََهَنا َواِإَلَ ُكّ

ا َواْرزُْقَنا ِرزْقاًا  ا َقرِْيباً  َي َفتَّاُح َي َعِلْيُ َي َرزَّاُق َي َكِرْيُ َي َقِويُّ َي َمِتْيُ اِإْفَتْح َعَلْيَنا َفْتحاً
ِعْيَ  اِد �َأْجَ َحَلالاً ُمَبارَكاً بَِغْيِ ِحَساٍب َواْكِفَنا َشَّ اْلَخْلِق َواْلُحسَّ

َي َفتَّاُح َي َعِلْيُ َي َرزَّاُق َي َكِرْيُ َي َقِويُّ َي َمِتْيُ َي َقِويُّ َي َمِتْيُ َي َقِويُّ َي َمِتْيُ

ِمْيِل  ا َيِلْيُق ِبَ َضِة اْلَوَطِن َواْلُمْسِلِمْيَ ُلْطفاً  �َأللَُّهمَّ َي لَِطْيُف َي َخِبْيُ �ُأْلُطْف بَِنا َوبَِنْ

َكرَِمَك َوَعِظْيِ ُسْلَطانَِك

ْيُع َي بَِصْيُ َي َداِئَ اْلَفْضِل َوااْلِإْحَساِن َي َحنَّاُن َي َمنَّاُن   َي لَِطْيُف َي َخِبْيُ َي َسِ

آِمْي بُِكْن َفَيُكْوُن  آِمْي � آِمْي � ْيَ َي رَبَّ اْلَعالَِمْيَ � َي �َأرَْحَم الرَّاِحِ

آِلِ َعَدَد َما ِف ِعْلِ هللِا َواِإْفَضاِلِ َواْلَحْمُد  ٍد َو� ِدَن ُمَحمَّ ّيِ َ َعَل سسَ َوَصلَّ هللُا َوَسلَّ

هلِل رَّبِ اْلَعالَِمْيَ )*(
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SHALAWAT NAHDLATUL WATHAN

Duhai Allah, dengan kebenaran kata “kun fayakun”, curahkanlah 
shalawat dan salam serta keberkahan kepada penghulu kami 
Muhammad saw. nabi yang ummy   dan terpercaya. Demikian 
pula kepada seluruh nabi dan rasulnya, keluarga dan sahabatnya 
semua. Demikian pula kepada kami, mereka, nahdliyyin, dan kaum 
muslimin dengan bantuan kekuasaan Allah, tuhan semesta alam.

Sebarkan dan jagalah selamanya panjipanji Nahdlatul Wathan 
di alam semesta, dan jadikanlah aku, keluargaku, dan seluruh 
pencinta menjadi pejuang ikhlas, terpelihara, terpilih, mengenal 
dirinya dan Tuhannya, dekat padaNya, wahai Dia adalah Engkau, 
Engkau adalah Dia.Tiada tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, 

sesungguhnya aku adalah orang yang zhalim.

Ya Allah, wahai Yang Maha Pengasih, wahai Yang Maha Penyayang, 
ya Yang Maha Hidup, wahai yang Maha Mengurus MakhlukNya, 
duhai Sang Pencipta langit dan bumi, duhai pemilik keutamaan dan 
kemuliaan, wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan 

yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Engkau.

Wahai Yang Maha Pembuka, yang Maha Mengetahui, yang Maha 
Pemberi Rizki, yang Maha Pemurah, Yang Maha Kuat yang Perkasa 

(3x).

Duhai Allah, yang Maha Lembut, yang Maha Mengetahui, Lunakkan 
kami dan Nahdlatul Wathan demikian juga kaum muslimin, 
kelembutan yang sesuai dengan kemurahan dan keagungan 

kekuasaanMu.

Wahai Yang Maha Lembut, yang Maha Tahu, Yang Maha 
Mendengar, yang Maha Melihat, wahai zat yang kemurahan dan 
kebaikannya tidak pernah putus, wahai pemberi rizki, pencurah 
karunia, wahai sang Maha Pengasih, duhai Tuhan Semesta Alam. 

Amin, amin, amin dengan berkat kun-fayakun. 

Shalawat salam untuk Sayyidina Muhammad dan keluarganya, se
banyak ilmu Allah dan karunianya. Segala puji bagi Allah, Tuhan 

semesta alam.

(*)



AlÂlim Al‘Allâmah alRabbâniy alÂrif Billâh Sulthânul Auliya’ 
Maulana alSyaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid





 

Bagian I

Pelantikan Maulana;

Sulthânul Auliyâ’

Takriz atau Pujian Syaikh Amin alKutby kepada Maul
ana alSyaikh disimpan 32 tahun

ð

Kisah Pelantikan Maulana alSyaikh sebagai Shultanul 
Auliya disimpan 32 tahun
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Drs. H.L.Gede Wire Sentane, alSyaikh alSayyid 
Muhammad bin Alawi bin Abbas alMaliki, alSyaikh 
Muhammad Zainuddin Abdul Majid, alSyaikh Lalu 

Muhammad Yusuf Hasyim, Lc.

(Kunjungan Sayyid Muhammad bin Alawi tahun 1980an)
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ÎÓ

﴾1﴿

syahaDah CInta yang takteruCap

َاْلَْمُد هلِل َحَْد َعاِلٍ ِبُعُلوِّ َشْأِن اْلِعْلِم َوَاْهِلِه 

ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصَحابَِتِه َلُم َعَلى ُمِبِّْيِه اْلَِلْيِل َسيِِّدنَا ُمَمَّ َلُة َوالسَّ َوالصَّ

Zainuddin adalah ahli ilmu sekaligus inspirasi ahli ilmu 
dalam hal ketaatan,

kesabaran,
ketekunan,
keshalihan,
kecerdasan,

kejujuran, dan
kecintaan pada madrasahnya.

Zainuddin adalah ilmu;
terlalu banyak pelajaran yang diambil oleh keluarga besar al-Shaul-

atiyyah
dari pribadi Zainuddin.

Zainuddin adalah kitab,
catatan,
prosa,
puisi.

Zainuddin menjadi pujian atas keagungan ilmu dan ahlinya.
Wujud Zainuddin adalah ilmu itu sendiri.
Ilmu hidup yang dimiliki al-Shaulatiyyah.

(Renungan Majlis atas Nyanyi Sunyi Syaikh Salim 
Rahmatullah dan Keharuan Syaikh Sayyid Muhammad bin 

Alawi bin Abbas alMaliki)

{
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Suatu hari di madrasah alShaulatiyyah, ada sesuatu yang 
luar biasa, tepatnya kesedihan yang susah tergambarkan 
dengan katakata. Kesedihan akibat kehilangan yang teramat 
dalam. Kesedihan yang berbaur dengan kebanggaan. 
Kehilangan yang bertabur dengan keharuan. Saat itu Mudir 
alShaulatiyyah membuka rahasia hatinya atas cintanya yang 
teramat dalam pada muridnya, Zainuddin. Cerita ini adalah 
cerita gairah ahli ilmu pada sukacita mengajar sepanjang 
tahun di madrasah tertua di jazirah Arabia itu. Cerita tentang 
kehadiran murid cerdas dan paling berpengaruh dalam 
sejarah madrasah itu. Dialah Zainuddin, putra Indonesia. 

Suatu hari Zainuddin datang dengan penuh harap untuk 
menjadi murid di madrasah itu. Ditentengnya ijazah sekolah 
dasar atau sekolah rakyat pemerintah Belanda. Ternyata 
ijazah itu tidak penting. Untuk bisa duduk di madrasah itu, 
siapapun tak terkecuali Zainuddin, wajib mengikuti ujian 
masuk. Hari itu Zainuddin diterima oleh guru Muda bernama 
Hasan bin Muhammad. Guru muda yang nyaris seumuran 
dengan Zainuddin. 

Hari itu juga sang guru muda meminta Zainuddin agar 
siap diuji. Ujian pun berjalan lancar. Berdasarkan hasil tes, 
Zainuddin dinyatakan lulus dengan kenyataan yang tidak 
dibayangkannya. Ia dinyatakan lulus di kelas tiga. Dalam 
rasa tidak percaya, Zainuddin memohon langsung pada guru 
muda yang berada di hadapannya agar ia diperkenankan 
tidak langsung di kelas tiga. Ia meminta agar bisa belajar 
dari kelas dua. Keinginannya tidak langsung diterima karena 
berdasarkan hasil placement test Zainuddin berhak di kelas 
tiga. Dengan pertimbangan yang disampaikan oleh calon 
murid cerdas itu, akhirnya ia diperkenankan masuk di kelas 
dua.
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Bismillah, hari itu ia belajar di kelas dua.

Murid yang direkomendasikan di kelas tiga namun 
memilih belajar di kelas dua itu ternyata murid luar biasa. 
Kemampuannya sangat luar biasa. Diikutinya proses belajar 
dengan mudah, namun justru kemudahan belajar bagi 
Zainuddin yang super cerdas membuat guru di kelas menjadi 
kurang nyaman. Ketidaknyamanan yang bukan bermakna 
negatif. Hal itu karena guru harus memiliki cara berbeda 
menghadapi murid al-Indonesiy itu. Ia bukanlah murid 
biasa dengan kemampuan ratarata, namun dia adalah murid 
dengan kecepatan belajar yang luar biasa. 

Guru kelas dua menyadari potensi muridnya dan 
progress atau kemajuan murid tersebut dilaporkan kepada 
mudir atau kepala sekolah. Sidang dewan guru menetapkan 
Zainuddin untuk dinaikkan kelasnya. Sidang terasa istimewa 
karena gurunya menginginkan ia tidak naik kelas dengan 
kawankawannya atau naik ke kelas tiga. Sidang menaruh 
perhatian luar biasa pada murid fenomenal itu. Mungkin saja 
tidak seluruh guru tahu bahwa murid itu dahulu memang 
murid kelas tiga yang meminta ditempatkan di kelas dua. 
Sidang yang taklazim itu kemudian menempatkan Zainuddin 
dengan keputusan luar biasa. Zainuddin meninggalkan kelas 
dua dan melompati kelas tiga. 

Zainuddin akhirnya diputuskan untuk ditempatkan di 
kelas empat. Bukankah dahulu ia diminta masuk ke kelas 
tiga. Bukankah benar pertimbangan gurunya Hasan bin 
Muhammad bahwa kelas dua tidak cocok baginya. Bukankah 
itu berarti kelas tiga memang juga bukan untuknya. Ia 
sebenarnya murid kelas empat. Lalu dijalaninya harihari 
belajar di kelas empat. Sungguh di kelas ini juga ia menjadi 
murid yang luar biasa. Guruguru di kelas empat justru 
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menjadi kerepotan mengajar bukan karena menghadapi  
murid yang masuk kelas akselerasi itu. Para guru bukan 
repot karena harus mengajar murid itu dengan beberapa 
penyesuaian. Yang menjadi soal adalah murid super cerdas 
ini ternyata sama sekali tidak mengalami kesulitan mengikuti 
pelajaran.

Menghadapi kelas Zainuddin, para guru tidak seperti 
menghadapi kelas yang lain. Para guru harus belajar ekstra 
sebelum masuk kelas Zainuddin. Para ulama itu benarbenar 
harus siap jika masuk mengajar di kelas Zainuddin. Para guru 
bangga memiliki murid cerdas tersebut namun tentu saja 
kebanggaan itu harus berimbas pada keseriusannya belajar 
mempersiapkan diri menghadapi muridnya, Zainuddin dan 
kawankawan. 

Di kelas empat Zainuddin juga mendapat teman baru 
yang justru telah mengenyam pelajaran kelas tiga. Lama 
belajar temannya saat kelas tiga dahulu dan juga umurnya 
tentu saja berbeda dengan Zainuddin. Di kelas ini lagilagi 
Zainuddin membuat teman sekelasnya gelenggeleng kepala. 
Bagaimana mungkin murid dari Lombok itu tidak kesulitan 
sama sekali dalam semua mata pelajaran. Maulana Hasan 
bin Muhammad juga begitu riangnya setiap kali mengajar di 
kelas Zainuddin.

Bahkan alSyaikh Hasan kerap membawa karangannya 
ke dalam kelas Zainuddin. Salah satu kitab karangannya 
adalah al-Taqrirât al-Tsaniyyah Syarah al-Manzumât 
al-Baiquniyyah. Saat di kelas, Sang Syaikh meminta 
Zainuddin mengoreksi (mentashhih) karangannya langsung 
di depan kawankawannya. AlSyaikh Hasan yang bergelar 
al-Muhaddits al-Ushul tidak memintanya secara personal 
namun permintaan tersebut ditunjukkan secara terbuka di 
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depan temanteman Zainuddin. Secara nyata (hal) Maulana 
alHasan menyatakan bahwa muridnya super cerdas itu 
adalah ulama yang berhak mentashhih kitab karangan 
ulama. Dalam hal ini tidak lain adalah gurunya yakni ulama 
alShaulatiyyah yang amat disegani. 

Saat suasana belajar di kelas itu, Zainuddin pada awalnya 
menolak permintaan gurunya mengoreksi kitab tersebut 
namun sang guru terus meminta agar Zainuddin memeriksa 
kitab karangannya. Zainuddin malu pada dirinya dan juga 
sungkan kepada temannya. Zainuddin merasa diri sangat 
tidak layak mengoreksi karangan gurunya dan apalagi di 
hadapan kawankawan sekelasnya. Kitab itupun (dengan 
berat hati) diterimanya dari sang guru dan didekapnya erat 
di jalanan pulang ke kosannya sambil mengikuti pikirannya 
yang berkecamuk tentang hari belajar yang takwajar. 

Sampai akhirnya beliau membaca kitab tulisan gurunya 
tentang ilmu hadits. Benar saja ujian khusus dalam bentuk 
koreksi kitab oleh Maulana alHasan telah menempatkan 
murid cerdas itu pada bagian khusus di hati para ulama 
Haramain tersebut. Ia dengan penuh ta’zim menyampaikan 
catatannya pada kitab tersebut sebagai masukan atau 
koreksi. Dengan hatihati ditulisnya catatan koreksi. Dengan 
penuh kehatihatian pula demi menjaga ta’zim disusunnya 
ungkapan yang tepat ketika memberi catatan koreksi .

Untuk beberapa pertimbangan beliau menulis: lau kâna 
kadzâ lakâna ahsan. [Seandainya ditulis begini mungkin 
lebih cocok]. Beliau bercerita bahwa memberikan komentar 
tidak sulit, namun adab kepada gurulah justru yang sangat 
sulit dijaga. Beliau khawatir tidak tepat dalam memberi 
masukan atau koreksi buku namun beliau lebih khawatir 
jangan sampai komentarnya menjadi kurang sopan (su’ul 
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adab) kepada gurunya. Koreksi beliau pada buku tersebut 
kurang lebih tiga atau empat tempat. 

Para kawan dekatnya juga menyadari keahlian Zainuddin, 
seperti Syaikh Zakaria Abdullah Bila, kawan sekelasnya dari 
Sumatera. Seorang murid alShaulatiyyah yang ahli bahasa itu 
mengenang bagaimana ia takkuasa membendung hasratnya 
mengalahkan Zainuddin. Zainuddin adalah kawan dekatnya 
sekaligus saingan beratnya. Zainuddin adalah sahabatnya 
sekaligus kompetitor tangguhnya di alShaulatiyyah. Zakaria 
minimal telah belajar di alShaulatiyyah lebih lama daripada 
Zainuddin. Zakaria maksimal belajarnya, sempurna pula 
rajinnya merasa bahwa suatu saat nanti ia dapat mengalahkan 
Zainuddin, sekali saja. 

Sampailah pada suatu hari ia menemukan cara jitu 
mengalahkan classmatenya itu. Itu jelang ujian akhir tahun 
dan salah satu mata ujiannya adalah Tafsir. Salah satu 
referensi tafsir itu hanya ada di perpustakaan alShaulatiyyah 
dan tidak dijual bebas. Bergegas ia menuju perpustakaan al
Shaulatiyyah dan meminta kepada penjaga perpustakaan 
agar kitab tersebut dipinjaminya dan disimpankan untuknya 
untuk diambilnya nanti. Ia juga berpesan agar tidak memberi 
tahu siapapun yang mau meminjam buku itu. 

Sambil menyusuri jalanan kota Makkah ia kembali 
ke kosannya. Dalam terpekur mengukur jalanan itu, ia 
menaruh yakin bahwa paling tidak di pelajaran tafsir ia 
akan mampu mengalahkan Zainuddin. Rupanya Zainuddin 
juga mencari kitab yang sama. Suatu hari Zainuddin menuju 
perpustakaan untuk meminjam kitab bersejarah tersebut. 
Ia berusaha membolakbalik kitabkitab tersebut. Nihil. 
Takjua dijumpainya kitab itu. Ia yakin kitab itu ada di 
barisan atau jejeran bukubuku tafsir tetapi kini kemana. Ia 
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kemudian berpikir bahwa buku tersebut pasti sudah ada yang 
meminjamnya. 

Zainuddin pun bergegas menuju penjaga perpustakaan. 
Sang penjaga mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang buku 
itu. Zainuddin pun bertanya lagi untuk menepis keraguannya 
bahwa buku itu memang pernah ada di perpustakaan. 
Tanyanya yang ragu dan berulang itu meyakinkan dirinya 
bahwa sang penjaga agaknya menyimpan sesuatu. Diyakininya 
dari raut muka dan nada serta gaya bicaranya yang tertahan 
itu, sang penjaga menyimpan konspirasi dengan peminjam 
buku. 

Zainuddin lalu mendekatkan wajahnya kepada penjaga 
itu dan berkata dengan setengah berbisik, ”siapa sebenarnya 
yang pinjam buku itu, tolong beri tahu saya“. Awalnya sang 
penjaga takbergeming namun akhirnya dia membisikkan 
kepada Zainuddin agar rahasia konspirasi penjaga dengan 
siapa yang meminjam buku itu tidak bocor. Sudahlah, 
kalau Zakaria yang meminjamnya pasti aku akan dapat 
meminjamnya. 

Dalam langkah berpaut tanya yang takselesai ia pun 
menuju kosan Zakaria. Dia berdiri ragu di depan pintu. 
Salam pun terucap dan sang pemilik kosan pun keluar. 
“Saya mau pinjam buku, berikan saya membacanya karena 
sudah Anda pinjam”. Betapa terperanjatnya Zakaria karena 
ternyata kongkalikongnya dengan penjaga perpustakaan 
terbongkar. Walaupun begitu tekadnya mengalahkan 
Zainuddin di mata pelajaran ini tetap dikukuhkannya. Ia 
juga semakin kukuh meyakinkan kawan baiknya bahwa 
bukan dia yang meminjam buku tersebut. Mata batin 
Zainuddin melihat gejala ketidakwajaran itu. Namun begitu, 
tampaknya ia lebih memilih sabar dan kemudian berpamitan 
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pada kawan baiknya. Ia terjebak dalam dilema antara ingin 
benar membaca buku itu dengan membongkar trik takmanis 
kawannya itu dan mengukir sabar bahwa persahabatan lebih 
utama dibandingkan meraih rangking di kelas.

Cerita ini takterungkap jika saja Syaikh Zakaria, 
ulama sekaligus pedagang serta pengarang cerdas itu tidak 
menceritakannya sendiri kisah konspiratif tersebut. Untuk 
mengalahkan Zainuddin ia harus menyembunyikan kitab 
referensi itu dan membacanya sendiri dengan harapan 
pembaca tentu tahu isi kitab dan tentu dapat menjawab soal
soal ujian itu dengan mudah. Praduganya terkubur ketika 
hasil ujian diterimanya. Ia menatap sahabatnya itu dalam rasa 
kagum yang teramat dalam. Bagaimana mungkin Zainuddin 
mampu menjawab dengan demikian sempurna setiap soal 
dalam kertas ulangan itu sekalipun tidak dibacanya buku 
yang disembunyikannya itu. Bahkan di beberapa jawaban 
Zainuddin merangkai jawabannya dengan syair (puisi) secara 
spontan saat ujian itu. 

Zakaria mengubur hasratnya menyaingi Zainuddin dan 
serta merta mendayung rasa kagumnya pada kawannya itu. 
Zainuddin yang menjadi korban upaya cerdas menekuk 
langkahnya yang selalu sukses juga sesungguhnya tahu itu. 
Namun jika saja tidak diceritakan oleh sahabatnya, maka 
cerita kekaguman yang berbau sabotase itu takkan terungkap. 
Zakaria niatnya hanya menguji apakah dirinya mampu 
mengalahkan sahabatnya itu dalam hal nilai bukan semata 
ingin mengalahkan atau menjatuhkan Zainuddin. Ia juga 
ingin menguji kadar kealiman kawannya itu jika saja materi 
ujian tersebut luput dari belajarnya. 

Nyatanya kealiman Zainuddin semakin memesona 
dirinya, kawannya, gurugurunya dan juga seluruh keluarga 
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alShaulatiyyah. Pesona kekaguman itulah yang diceritakan 
bahwa alangkah sedihnya keluarga besar alShaulatiyyah 
ketika Zainuddin tamat dan pulang ke Indonesia. Benar 
saudaraku,  ini bukan cerita kekaguman namun ini adalah 
cerita kesedihan alShaulatiyyah atas kehilangan murid 
terbaik alShaulatiyyah. Tamatnya Zainuddin telah menjadi 
prasasti abadi kebanggaan alShaulatiyyah namun juga 
kepergian Zainuddin dari halaman alShaulatiyyah telah 
menciptakan rasa dan aura kehilangan yang tiada tara bagi 
alShaulatiyyah.

Saudaraku, yang pernah belajar langsung kepada Maulana 
alSyaikh tentu tahu bahwa sekian pujian yang disampaikan 
oleh guru dan pimpinan madrasah alShaulatiyyah. Pujian 
alSyaikh Amin Kutbi, madah Syaikh Salim, ikrar Syaikh 
Hasan Masysyath, sanjungan kawankawannya, semua itu 
bukan semata pujian. Itu semua bahasa batin, nyanyian 
jiwa, nada sukma yang mengalir pada diri para ulama besar 
itu dan mengalir dalam tutur magis itu. Ini bukan keceriaan 
menyaksikan bulan yang menerpa alam. Ini adalah nyanyian 
pujian dan kesaksian pada terang bulan yang menjadi suluh 
dalam gelap alam maya dengan segala kelebihan yang tidak 
dimiliki murid lain sepanjang sejarah alShaulatiyyah. 
Zainuddin adalah satusatunya murid alShaulatiyyah yang 
masih disimpan rapi lembar jawaban ujian akhirnya di 
perpustakaan. Bahkan sampai saat ini. 

Ketika Zainuddin sudah tidak lagi di altar madrasah al
Shaulatiyyah, rasa kehilangan itu amat nyata. Kehilangan 
yang teramat sangat dirasakan oleh pribadi ulama besar 
bernama alSyaikh Salim Rahmatullah, guru sekaligus mudir 
alShaulatiyyah kala itu. Kecintaaannya pada Zainuddin 
terungkap lewat tuturnya yang teramat dalam: cukuplah 
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al-Shaulatiyyah punya satu murid saja asalkan 
seperti Zainuddin. Ia bernostalgia bagai waktu dahulu 
saat Zainuddin masih di alShaulatiyyah. Ia kerap bermimpi, 
akankah ada murid alShaulatiyyah yang serupa atau 
mendekati kealiman Zainuddin. 

Ungkapan Syaikh Salim itu benar dan jelas bahwa itu 
adalah bahasa cinta sekaligus bahasa kekaguman atas pribadi 
yang dicintainya. Zainuddin adalah putra terbaik yang pernah 
dididik di alShaulatiyyah. Zainuddin adalah murid terbaik 
yang pernah belajar di alShaulatiyyah. Zainudddin adalah 
pemuda terbaik yang melukis keshalihannya dengan belajar 
jutaan hikmah dari gurugurunya. Zainuddin adalah anak 
emas yang telah dilahirkan oleh alam dan dibesarkan di al
Shaulatiyyah. Zainuddin adalah kekasih Allah yang dirasakan 
hikmahnya oleh alShaulatiyyah sepanjang zaman.

Mudir menyadari itu. Mudir menyadari kehilangan 
yang tiada tara itu. Mudir menyadari bahwa Allah belum 
menitipkan lelaki cerdas melebihi Zainuddin. Gedung al
Shaulatiyyah seakan merana, penghuninya nelangsa, guru
guru nyaris kehilangan gairahnya. Loronglorong bisu, 
kelas kaku, halaman pucat pasi. Musim demi musim hanya 
menyimpan kenang, akankah ada ZainuddinZainuddin 
lagi yang datang ke alShaulatiyyah untuk belajar. Sampai 
wafatnya Syaikh Salim takjua dijumpai pengganti murid yang 
sempurna keshalihan dan kecerdasannya. Rasa kehilangan 
itu terlukiskan lewat ucapannya yang terlampau romantis: 
cukuplah al-Shaulatiyyah punya satu murid saja 
asalkan seperti Zainuddin. Zainuddin dinilainya sebagai 
satusatunya cinta yang dimiliki alShaulatiyyah. Masa demi 
masa tidak menyediakan penggantinya. 
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Kesedihan dan rasa kehilangan diceritakannya kepada 
muridmuridnya. Mudir selalu, hampir selalu merenung 
setiap kali mengingat Zainuddin. Demikian pula Maulana 
alSyaikh Hasan alMasysyath. Salah seorang guru al
Shaulatiyyah yang merekam tangis kehilangan itu adalah 
Syaikh Damanhuri. Dalam cerita beliau, seperti dituturkan 
salah satu murid alShaulatiyyah yakni TGH. Sahri Ramadlan 
(kastsarallah mistlah), bahwa betapa alShaulatiyyah 
kehilangan yang teramat sangat. Betapa nama Zainuddin 
adalah nama besar ulama alShaulatiyyah Makkah bukan 
semata ulama Indonesia. 

Syaikh Damanhuri saat itu tidak pernah bersua dengan 
Maulana alSyaikh Zainuddin namun nama Zainuddin 
telah menjadi buah hatinya karena Zainuddin telah menjadi 
buah bibir Mudir yakni Syaikh Salim Rahmatullah dan 
Maulana alSyaikh Hasan alMasysyath, bahkan keluarga al
Shaulatiyyah. Hampir di tiap pengajian beliau hampir selalu 
menyempatkan menyebut Maulana alSyaikh Zainuddin. 
Aneh. Padahal tidak pernah bersua. Aneh. Bagaimana Allah 
menanamkan keyakinan pada diri sang Syaikh itu tentang 
keagungan Zainuddin, murid dari gurunya itu. Bagaimana 
alumni madrasah alFalah itu begitu mencintai Zainuddin 
sebagaimana kecintaan gurugurunya. Rasa cinta Syaikh 
Salim Rahmatullah dan Maulana alSyaikh Zainuddin kepada 
Maulana juga merasuk dalam dirinya. 

Salah satu cerita kehilangan yang diceritakannya adalah 
bahwa dalam sekian kali cerita kehilangan yang tiada tara itu, 
dalam suasana kenang duka kehilangan alSyaikh Maulana 
alSyaikh Hasan alMasysyath berkata: 

 .ilmu telah pergi  ,َذَهَب اْلِعْلُ 
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Mengiringi AlSyaikh Salim putra pendiri alShaulatiyyah, 
Syaikh Hasan alMasysyath menyatakan bahwa keluarga al
Shaulatiyyah telah kehilangan ahli ilmu, alShaulatiyyah telah 
kehilangan kebanggaan. Beliau menyatakan bahwa menara 
ilmu alShaulatiyyah telah redup sinarnya. Sosok Zainuddin 
tidak dilihatnya sebagai murid semata tetapi Zainuddin adalah 
referesentasi ahli ilmu dan kepulangannya ke Indonesia 
adalah kehilangan bagi alShaulatiyyah. Zainuddin tidak 
diyakininya hanya ahli ilmu sebagai pribadi tetapi beliau 
merasa kekeringan ilmu di alShaulatiyyah karena tidak ada 
lagi yang memacu guruguru di alShaulatiyyah demikian 
aktif menghadapi siswa terpilih itu. Tidak ada lagi yang bisa 
menjadi contoh terdekat yang mendorong aktif muridmurid 
alShaulatiyyah setelah Zainuddin pergi.

Zainuddin  dinilainya sebagai ahli ilmu sekaligus 
inspirasi ahli ilmu dalam hal ketaatan, kesabaran, ketekunan, 
keshalihan, kecerdasan, kejujuran, dan kecintaannya pada 
madrasahnya. Zainuddin dinilainya sebagai ilmu karena 
terlalu banyak pelajaran yang diambil oleh keluarga besar 
alShaulatiyyah dari pribadi Zainuddin. Zainuddin menjadi 
kitab, menjadi catatan, menjadi natsar (prosa), menjadi syair 
(puisi). Zainuddin menjadi pujian atas keagungan ilmu dan 
ahlinya. Wujud Zainuddin menurut Syaikh Salim adalah 
ilmu itu sendiri. Ilmu yang hidup yang pernah dimiliki al
Shaulatiyyah. 

Kini kurang lebih 85 tahun setelah Maulana alSyaikh 
meninggalkan madrasah itu, namanya masih menggema di 
tanah Makkah. AlSyaikh Salim telah tiada dan digantikan 
putranya alSyaikh Mas’ud lalu digantikan oleh Syaikh Majid. 
Semuanya mengenang Zainuddin. Zainuddin putra Lombok 
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yang dihormati oleh gurunya karena keluhuran budi, keluasan 
ilmu dan keagungan pribadinya. 

Pantaslah alSyaikh Sayyid Muhammad bin Alawi bin 
Abbas alMaliki sekembalinya dari Ziarah kepada Maulana 
alSyaikh pada tahun 1980an di depan muridmuridnya 
beliau berikrar bahwa Maulana alSyaikh Zainuddin adalah 
manusia yang tiada bandingannya. Zainuddin adalah manusia 
yang tiada duanya. Beliau berkata:

ُه ِف اْلَعالَِم  .Zainuddin tiada duanya di dunia ,َما ِفْيه َقدُّ

Salam untukmu wahai guruku, 

Salam bi azka alsalam.[] 
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AlSyaikh alSayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas alMaliki
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ÎÓ

﴾2﴿

syahaDah CInta yang takteruCap

َاْلَُمُد هلِل َحقَّ َحِْدِه َعَلى َاَلِءِه

ٍد َاْشَرِف اَْوِليَاِءه َلُم َعَلى َسيِِّدنَا ُمَمَّ َلُة َوالسَّ َوالصَّ

“Wah badakne aku, angkunméq sik hadir ito isik Nabi Khidir 
as. Laguq ndak pisan méq becerite léq sai-sai. Parane ante 

kajuman laun. Ndak becerite lamun ndéq ku man maté” 
(Maulana, 1982)

[saya sudah diberi tahu tentang kehadiranmu di sana oleh Nabi Khidir as., 
tetapi jangan sekali-kali kamu bercerita kepada siapapun. Khawatir mereka 
menganggapmu sombong atau ingin dipuji. Jangan bercerita sebelum aku 

mati].

Ada yang luput dari keyakinan berguru kepada Maulana 
alSyaikh yakni kurangnya keyakinankesadaran bahwa 
pelajaran ilmu dan hikmah dari Maulana alSyaikh pada 
prinsipnya adalah pelajaran kewalian. Benar, kita memiliki 
keyakinan sekadarnya tentang kealimankewalian Maulana 
al-Syaikh tetapi belum diberikan hidayah-taufik oleh Allah 
untuk meyakini bahwa setiap ajakan, ajaran, titah, perintah, 
nasihat, bahkan tekanan tegas dan terutama doa adalah 
ajaran Maulana dalam bahasa kewalian beliau. 

Ajaran Maulana alSyaikh bukanlah semata bagaimana 
menjadi alim namun yang harus disadari adalah semua itu 
juga ajaran menjadi wali atau orang yang dicintai Allah. 
Untuk mencapai derajat itu, tidaklah semudah menjadi ‘alim. 
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Seorang murid beliau yang kini menjadi khadam NW di Gresik 
Jawa Timur mengatakan: “untuk menjadi alim (dengan 
masyî’atillâh) bisa ditempuh dalam waktu cepat, misalnya 
dua tahun, namun untuk keberkahan itu tidak bisa ditempuh 
dengan mudah.” Sang Kiyai yang mendapat titisan kewalian 
itu menilai bahwa keberkahan adalah kunci ilmu, pembuka 
kealimankeshalihan, dan untuk meraihnya dibutuhkan 
kesabaran. Keberkahan menurut beliau adalah ajaran utama 
kewalian dan setiap usaha untuk mendapatkan keberkahan 
itu ditempuh melalui proses yang tidak mudah. Keberkahan 
bukanlah hikmah Allah yang gratis. Pepatah mengatakan, 
no free lunch; tidak ada makan siang gratis. Meraih barakah 
adalah keikhlasan menempuh ujian demi ujian.

Kebanyakan murid juga tidak sadar bahwa pelajaran 
Maulana sebenarnya adalah ujian, baik pada saat belajar 
langsung atau saat telah menjalankan kewajiban mengabdi 
meneruskan perjuangan Maulana. Mereka yang semakin 
tekun belajar lalu semakin alim maka proses belajar dan 
raihan kealimannya itu menjadi ujiannya. Mereka yang 
semakin lama semakin bagus kualitas wirid, dzikir dan 
ibadah yang diajarkan Maulana, maka hasanah semisal 
kaya maupun digjaya yang diperoleh akibat amaliah baik itu 
adalah ujian kemuliaan. 

Ujian ketaatan, ujian kesabaran, pengorbanan, dan 
keikhlasan adalah bahan ajar yang sengaja diberikan oleh 
Maulana untuk menjadi ulamaauliya’. Pelajaran sekaligus 
ujian. Maulana tidak ingin atau tak hanya berharap muridnya 
yang alim semata alim. Yang diimpikan adalah alim dengan 
tatakan keshalihan yang sempurna. 

Jika kesadaran berguru, dan sang guru disadarinya 
sebagai ulamawaliyullah maka itu merupakan karunia Allah 
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subhanahu wa ta’ala. Namun karunia tertinggi adalah jika 
saat belajar, saat khidmat, saat mengabdi kepada sang guru, 
tumbuh keyakinan bahwa setiap kebijakan, ajakan, anjuran, 
dan pelajaran sang Maha Guru adalah upaya menjadi 
murid yang terbaik. Sang murid harus menjauhkan diri dari 
prasangka buruk tentang gurunya juga keputusankeputusan 
gurunya meskipun tidak sesuai dengan logika. 

Nilai yang tidak dapat diungkap dari ketaatan dan 
pengabdian kepada guru bukanlah ilmu, bukanlah kecerdasan 
namun yang terpenting adalah keberkahan ilmu. Ilmu yang 
barakah tercermin dari kecintaan pada amal baik termasuk 
di dalamnya menjaga serta memelihara kebaikan yang 
diwariskan guru kepadanya.

Pada waraqât ini disajikan bagaimana kepribadian 
Maulana alSyaikh yang juga tercermin dari kepribadian 
muridnya. Maulana memiliki ribuan murid yang tak mungkin 
diungkap satu persatu. Bukan saja mereka dari generasi tua 
(murid senior, pelingsir), namun ribuan jumlahnya murid 
generasi muda. Sang Ulama ternama itu meninggalkan 
warisan berupa murid yang memiliki maziyyah atau 
keutamaan masingmasing. Di antara mereka ada ulama 
muda. Jika dikelompokkan maka kelompok pertama adalah 
murid Maulana yang dikenal luas di berbagai tingkat dan 
kalangan, dan kedua murid yang tidak dikenal. 

Saat ini majlis mendapatkan hikmah dari cerita seorang 
murid yang tidak banyak dipublikasikan Maulana. Namanya 
Jumrah. Jumrah adalah lelaki tegap yang mengadu 
peruntungannya dalam khidmat penuh barakah madrasah di 
tahuntahun 19501965an. 

Majlis mudzakarah menghaturkan apa adanya cerita 
beliau tanpa olahan dan tentu tanpa interpretasi (tafsir, ta’wil) 
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dari tutur beliau. Hal ini untuk mempertahankan otentisitas
orisinalitas (keaslian) tutur beliau. Lebihlebih beliau juga 
diperintah untuk menuturkan itu kepada Majlis dan beliau 
bersedia menuturkannya secara lisan dan menceritakannya 
melalui tulisan. Perpaduan antara cerita lisan dan tulisan 
beliau menghasilkan goresan hikmah berikut. 

Bagian ini adalah kisah terbukanya rahasia Allah tentang 
pengangkatan Maulana menjadi raja dari seluruh wali. 
Rahasia ini tersimpan pada salah seorang muridnya bernama 
Jumrah. Jumrah adalah tuan guru pelingsir yang ditakdirkan 
masih tegar memegang amanat gurunya. Dapat dibayangkan 
bagaimana sang pemilik rahasia itu menitipkan cerita penuh 
misteri itu tanpa keraguan sedikitpun bahwa sang murid 
itu takdirnya akan masih hidup dalam keadaan sehat afiat 
setelah wafatnya Maulana. 

Maulana wafat tahun 1997 lalu cerita itu dibukanya 
kepada publik tahun 2015. Ini artinya beliau menyimpan 
cerita itu 18 tahun. Adakah ini adalah isyarat dari Maulana 
langsung agar tidak tegesa menceritakan sejarah agung itu 
atau ini adalah kesengajaan Jumrah karena melihat situasi 
yang kurang tepat. Apakah Jumrah tidak khawatir tidak dapat 
menceritakan kejadian penuh misteri itu karena ajal lebih 
dahulu menjemput. Wallahu a’lam. Kita simak, Bismillah []
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ÎÓ

﴾3﴿

syahaDah CInta yang terpenDam

(1)

ِبْسِم اهلِل َوِبَْمِده 

ٍد  ٍد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم, َوَفرِّْج َعْن ُامَِّة ُمَمَّ اَللَُّهمَّ َاْصِلْح ُامََّة ُمَمَّ
َوَسلَّم,  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  ٍد  ُمَمَّ ُامََّة  َواْرَحْم  َوَسلَّْم,  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى 
ٍد َصلَّى اهلُل  َواْنُشْر َواْحَفْظ َواَيِّْد نَْهَضَة اْلَوَطِن ِفى اْلَعالَِْيَ ِبَقِّ ُمَمَّ

َعَلْيِه َوَسلَّم
Duhai Allah, perbaikilah ummat Muhammad saw., mudahkan 
segala urusan ummat Muhammad saw., kasihilah ummat 
Muhammad saw., sebarkanlah dan jagalah serta kuatkanlah 
Nahdlatul Wathan di alam raya dengan kebesaran Nabi 

Muhammad saw.

Catatan Jumrah alias TGH. Fathurrahman tentang pelantikan 
Maulana al-Syaikh sebagai Sulthanul Auliya’:

Dengan mengharap ridla dan magfirah Allah swt. saya 
mencoba menyusun sedikit pengalaman saya selama menge

nal nama NW.

Pada tahun 1957 saya memasuki pendidikan Nahdlatul 
Wathan (NW) yakni masuk di kelas IV Ibtidaiyah NW Pancor. 
Saat itu Ibtidaiyah berkelas sampai kelas lima (lima tahun). 
Saat itu keluar peraturan baru, yakni mulai dibukanya 
Tsanawiyah enam tahun maka kami yang telah berada di 
kelas lima Ibtidaiyah langsung menjadi murid kelas satu 
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Tsanawiyah. Setelah saya berada di kelas tiga Tsanawiyah 
terbentuklah organisasi pelajar IPNW (Ikatan Pelajar NW). 
Pada saat itu tercetus perasaan kami untuk membentuk 
ikatan pelajar kedaerahan, terbentuklah Persatuan Pelajar 
Lombok Tengah (PPLT). 

Kami mengumpulkan temanteman yang bertebaran di 
madrasah NW di Pancor, baik murid di PGA, Tsanawiyah, 
Muallimin dan Takhassus Syari’ah. Kami mendapatkan 
anggota sebanyak ± 200 orang. Saat terbentuknya pengurus 
PPLT saya dipercayakan sebagai ketuanya. Pada saat itu 
telinga kami sudah penuh dengan ocehan yang ditujukan 
kepada Tsanawiyah NW, misalnya dengan ucapan Tsanawiyah 
kolot, Tsanawiyah berterompa dan lainlain. 

Suatu hari kami murid Tsanawiyah dan PPLT menghadap 
kepada Bapak Maulana alSyaikh untuk memohon izin 
membentuk klub olahraga volly, tenis meja, bulu tangkis 
dan sepak bola, dan mengadakan kursuskursus seperti 
kursus tabligh, mengetik, dan kursus fotografi. Dengan 
berkat kegiatan ini khusus murid Tsanawiyah sudah mulai 
menggunakan celana. Mereka sudah mulai menggunakan 
sandal dan sebagian sudah mulai menggunakan sepatu. 
Alhamdulilah semua yang kami jalani disetujui oleh Bapak 
Maulana alSyaikh. Beliau sangat menghargai usaha dan 
hasil kerja keras kami. Bahkan beliau sering menyempatkan 
diri menyaksikan kami berlatih berolahraga. 

Saat matur (melapor) tentang olah raga itu beliau sangat 
setuju dan senang sekali. “Lamun méq betanding mudahan 
méq menang,” doa beliau. Rupanya saat ijabah, saat itu 
madrasah Tsanawiyah menjadi juara bola volley seLombok 
Timur. Kemenangan di cabang volley itu, terutama atas jasa 
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Husen Jantuk, juru smash Lombok Timur. Tukang over 
terbaik kami adalah dari Rembige Lombok Barat. 

Di samping latihan pramuka dan olah raga saya selalu 
menyempatkan diri mengabdi di gedeng (rumah) Bapak 
Maulana alSyaikh yakni di gedeng madrasah. Pada saat itu 
gedeng madrasah sangat sederhana. Setengah bangunannya 
jadi gedeng dan setengah bangunan lainnya menjadi mushalla 
tempat para santri menimba ilmu pagi siang sore malam.

Saya adalah seorang murid yang tidak menonjol pada 
bidang ilmu maupun pada bidang amalan (ibadah), maka 
saya menyempatkan diri untuk menjadi tukang bersih 
halaman, mempersiapkan alatalat sholat maupun tempat 
pengajian. Kalau malam hari saya sering diperintah oleh 
Bapak Maulana alSyaikh untuk berjaga malam bersama 
seorang yang dipercaya bernama Amaq Sue’ Bermi. Di 
samping itu saya dipercaya menjaga putri Bapak Maulana 
alSyaikh yakni Siti Rauhun bersama pamannya Muhammad 
Shaleh. Di samping itu kadangkadang diminta oleh Ummi 
Hajjah Adniyah untuk mengerjakan pekerjaan dapur, seperti 
mengupas dan memarut kelapa, serta menyiapkan makanan 
ayam. Sang Ummi sangat rajin memelihara ayam.

Setelah berada di kelas enam Tsanawiyah saya dipanggil 
oleh Bapak Maulana alSyaikh bersama salah seorang teman 
yang dahulunya bernama Ahmad Mustafa dari Paok Tawah 
Praya. 

Bapak Maulana alSyaikh ngandika (berkata): “ante siq 
due sine méq lalo aning Malang, ito taoq méq pade kuliah 
léq IAIN Malang. [kamu berdua berangkat ke Malang, di sana kamu kuliah 
di IAIN Malang]. 
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Dengan serba kebodohan saya, tibatiba nyeletuk dari 
mulut saya tanpa disadari: “Bapak Maulana alSyaikh, kami 
niki belum tamat. [kami belum tamat]. 

Jawab Bapak Maulana alSyaikh: “Alur so dekekq ndéq 
méq man tamat. Aluh klekang aku penulis atao sekretaris 
Tsanawiyah, suruk ie beketéq.” 

[Biarkan sekalipun belum tamat, panggilkan sekretaris madrasah, suruh 
datang ke sini]. 

Sekretaris Tsanawiyah kebetulan bernama Zainuddin. 

“Zainuddin, pina’ang kanak si due ine ijazah 
Tsanawiyah, genne lalo kuliah aneng Malang. Suru’ ustadz 
méq Haji Afifudin Adnan nékén ie atas nama PB NW bagian 
pendidikan,” perintah Bapak Maulana alSyaikh. 

[Zainuddin buatkan dua anak ini ijazah Tsanawiyah, mereka mau berangkat 
ke Malang. Minta Ustadzmu Haji Afif  menanda-tangani ijazah atas nama PBNW 
bagian pendidikan]. 

Setelah kami menyerahkan pas foto, besok paginya ijazah 
kami sudah jadi. 

Singkat cerita, berangkatlah kami meninggalkan Pancor 
setelah memohon diri pada Bapak Maulana alSyaikh. Itu 
setelah kami berkhidmat di sana selama tujuh tahun. Kami 
langsung bersiapsiap melaksanakan perintah Maulana 
menuju Malang. Di sana kami ditampung di Asrama Lombok 
yang memang sudah lama berdiri megah. Tempatnya di Talun 
Kulon 1311 Malang Jawa Timur. Memang masa pendaftaran 
belum dibuka, namun karena karamah Maulana yang 
mengetahui kekurangan kami dalam bahasa Arab dan bahasa 
Inggris kami diminta kursus selama tiga bulan. Lalu kami 
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mengikuti tes ujian masuk dan alhamdulillah dinyatakan 
lulus.

Kami mulai kuliah di gedung baru IAIN di Dinoyo. Namun 
sayang seribu sayang dimakan mabuk dibuang sayang. 
Perkuliahan tidak bisa berlangsung karena gerakan PKI 30 
September 1965. PKI melancarkan aktivitasnya, terutama 
di kota Malang yang terkenal sebagai basis PKI. Kami anak
anak penghuni asrama Lombok terpaksa bubar. Tidak ada 
makanan. Kami hanya diberi makan jagung. Sebagian kami 
termasuk saya pulang ke Lombok lalu melanjutkan kuliah 
ke IAIN Mataram. Tidak berjalan lama kemudian kandas 
karena ketiadaan biaya. Cuma ada catatan penting di saat 
kami berada di Mataram. Kami bertemu dengan teman 
Himmah NW dan belajar berorganisasi. Kami juga bergotong 
royong membantu mengangkut pasir, batu, untuk membantu 
pembangunan gedung Perguruan Nahdlatul Wathan (NW) 
Mataram.

Setelah kembali ke rumah, saya berangkat ke Pancor 
untuk menghadap Bapak Maulana alSyaikh dengan maksud 
untuk mohon izin mendirikan madrasah di tempat kelahiran 
saya. Tegas beliau: “Ndek méq tao ngajarang léq bale méq, 
ndéqne araq bareng méq ’.” [kamu tidak bisa (belum waktunya) 
mengajar di kampungmu, kawanmu tidak ada]. Selang beberapa lama, 
tepatnya pada tahun 1968 saya dipanggil Bapak Maulana 
alSyaikh. Saya diminta oleh beliau mendirikan madrasah 
di Pengenem, kampung TGH. Taisir Khalidi sebagai cikal 
bakal Pondok Pesantren Kholidy NW yang sekarang. 
Setelah setahun berjalan kemudian, saya dipanggil lagi oleh 
Bapak Maulana alSyaikh dan diperintahkan lagi membuka 
madrasah di Lendang Kekah (d.h. Lendang Kekeh) pada 
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tahun 1969, sebagai cikal bakal ponpes Ishlahul Ummah NW 
Lendang Kekah saat ini. 

Empat tahun kemudian saya diminta membuka MI NW 
di Dusun Punikasih Desa Mas Mas tepatnya pada tahun 
1973 sampai tahun 1979 (tujuh tahun). Madrasah Ibtidaiyah 
tersebut langsung diresmikan oleh Bapak Maulana alSyaikh. 
Dua bulan berjalan saya mengajar di Punikasih pulang
pergi dari Teratak ke Punikasih, dengan jarak tempuh tiga 
kilometer. Bukan itu masalahnya, saya menghadap atau 
parek kepada Bapak Maulana alSyaikh, beliau bertanya, 

“Tepu ante léq Punikasih sino?” 

[apa kamu tinggal di Punikasih?] 

“Ampure (maaf) Bapak Maulana alSyaikh, tiang uléq 
lalo ie rapet” 

[saya pulang pergi karena dekat].

“Taoq ku si rapet, laguq méq jauq anak senineq-méq, 
buk méq tepu ito kenangku.”

 [aku tahu itu dekat, tetapi sebaiknya kamu juga membawa anak istrimu 
tinggal di sana]. 

Setelah mohon doa, kemudian saya pamit. Sejak itu saya 
boyongan dengan istri dan anak.

Saat itu guru belum ada. Hanya saya berdua dengan 
istri yang kebetulan tamatan Muallimat NW Pancor. Setelah 
setahun berjalan saya dipanggil lagi oleh Bapak Maulana al
Syaikh. 

“Jumrah, ndéq te tao ngajarang léq kanak beciq doang 
tengajarang léq dengan toaq endah. Sampik méq néjak 
dengan berhizib. 
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[Jumrah, tidak cukup kita hanya mengajar anak-anak saja, tetapi sebaiknya 
mengajar orang-orang tua kampung, sembari mengajak mereka berhizib]. 

Setelah memohon doa saya pamit. Sejak saat itu saya 
mulai mengajak orang berhizib dan pada awalnya hanya 
beranggotakan lima orang saja.

Saya mencoba membuka majlis taklim, mencoba 
menjalankan perintah Bapak Maulana alSyaikh. Namun 
demikian tidak semua masyarakat antusias. Masyarakat yang 
mau menerima majlis taklim bukan masyarakat Punikasih 
namun masyarakat luar Punikasih, tepatnya dusun Gubuk 
Gunung Langga Lawe. 

Dengan berkat keramat Maulana alSyaikh maka tidak 
lama kemudian majlis ta’lim menjadi ramai dan berjalan 
selama tujuh tahun di Punikasih. Saya  alhamdulillah  
mampu mengelola 11 majlis taklim di berbagai tempat. 
Disamping itu hampir setiap tahun saya diajak oleh jamaah 
haji untuk berziarah kepada Bapak Maulana alSyaikh. 

Selama enam tahun berturutturut saya membawa jamaah 
untuk berziarah. Suatu musim haji saya dipanggil menghadap 
Bapak Maulana alSyaikh, saat itu beliau ngandika:

 “Jumrah, ante tiap taun méq jauq jamaah haji beketéq 
ziarah nunas doa, bekan ante ndéq méq ulak nunas doa, 
ndéq méq melet kéé lalo haji?” [Jumrah, kamu setiap tahun membawa 
jamaah meminta doa dan berziarah kemari, tetapi mengapa kamu sendiri tidak 
meminta didoakan. Apa kamu tidak ingin pergi haji?] 

Saya menjawab dengan tersipusipu,” melét tiang 
Maulana al-Syaikh laguq ndéq ne araq képéng tiang.” 
[kepingin saya, Maulana, tetapi saya tidak memiliki uang]. 
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“Ooo, mne araq képéngku kunyadéq ante siq méq lalo 
belayar,” [oo, ini ada uang, saya berikan untuk biaya naik haji]. 

Saya diberikan selembar uang kertas sebesar 500 
rupiah. Dengan segala khidmat dan takzim saya menerima 
uang tersebut. Saya langsung mencium uang tersebut dan 
meletakkan di atas kepala saya. Saya terus memegangnya 
sambil menunduk diam. Bapak Maulana alSyaikh berkata,

 “Mbah kan méq nunduk.” 

[Loh, kok kamu menunduk?]. 

Lalu dengan kebodohan saya, saya menjawab: “Tiang 
apakan uang ini?” 

“Mbee, sang bodo-méq teusahayang ie agenne bau 
jari setambangan.” [loh, kok bodoh sekali, kamu upayakan agar bisa 
mendapatkan setambangan (ongkos cukup) untuk naik haji]. 

Saya semakin bingung dan bodoh kala itu. 

Saya berkata: saya tidak bisa berusaha karena saya 
hanya mengikuti perintah plungguh (Maulana) untuk terus 
mengajar.” 

Jawab Maulana: “Oo mune ngeno, méq usaha gabah 
sambil méq ngajarang. Dait ante uléq lekan Punikasih sino, 
Méq lalo haji juluk. Dait ndéq ne paut dengan ngajarang léq 
umum mun ndéq méq man haji. Be kedue uléq ante nunggu 
inaq amaq-méq ito léq bale méq. Nunggalang ante mbilin 
inaq amaq-méq wah toaq.” [Kalau begitu, kamu harus berniaga gabah 
sambil mengajar. Kamu juga harus pulang dari Punikasih, untuk persiapan 
ibadah haji. Tidak patut memberi pengajian umum sebelum menunaikan ibadah 
haji. Yang kedua, kamu juga sebaiknya pulang merawat orang tuamu di rumah. 
Selama ini kamu meninggalkannya, sementara itu mereka sudah tua/sepuh]. 

Inilah kalimat yang penuh misteri. 
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Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya berujar enggih 
saja dan nunas (mohon) doa. Lalu saya ingat, kalau saya 
meninggalkan Punikasih dan disuruh pulang siapa yang akan 
menggantikan saya mengajar dan memelihara madrasah 
itu, sedangkan waktu itu belum ada yang tamat. Rupanya, 
perasaan bimbang itu telah dimaklumi oleh Maulana al
Syaikh. Beliau langsung memerintahkan untuk memanggil 
seseorang bernama Wahyudin Jariah yang berasal dari 
Selusuh Mas Mas, berdekatan dengan Punikasih. Saya 
kemudian membawanya menghadap kepada Bapak Maulana 
alSyaikh. 

Bapak Maulana ngandika (berkata): “Wahyudin uléq 
ante, genne uléq loq Jumrah siné. Gentiq ie ngajarang léq 
MI NW Punikasih, ie genne uléq mersiapang diriq-ne gen 
lalo Haji. [Wahyudin, pulanglah, Si Jumrah akan kembali ke kampungnya. 
Gantikan ia mengajar di MI NW Punikasih, ia akan menyiapkan dirinya menunaikan 
ibadah haji]. 

Wahyudin menjawab, “Tiang nunas izin Maulana al-
Syaikh, tiang nunas mustami’ setauun doang.” [Mohon izin 
Maulana, mohon izin untuk menjadi mustami’ (mengaji) setahun lagi]. 

Jawab Maulana: “Ndek, uléq doang ito, ble’an pahala-
méq uléq ngajarang, bareng méq mustami’ ité kenangku.” 
[Tidak, pulang saja sudah, lebih besar pahalamu mengajar dibandingkan dengan 
mengaji. Itu maksudku]. Kami lalu memohon doa dan pamit. 

Sesampai di Punikasih, saya memberitahukan masyarakat 
bahwa saya harus pulang. Pada malam yang telah ditentukan 
saya pulang kampung diantar/diiringi oleh masyarakat 
banyak. Mereka mengantarkan saya baik laki perempuan, 
tuamuda sambil membawa obor. Seperti halnya rombongan 
orang pawai obor. Karena begitu ramainya jemaah yang 
mengantar, masyarakat kampung yang kami lewati kaget; 
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ada apa ini orang ramairamai membawa obor. Segera setelah 
diketahui bahwa kami diantar pulang maka masyarakat 
kampung itu ikut serta mengantar kami hijrah dari Punikasih 
ke Teratak. 

Setelah rombongan yang ratusan jumlahnya berada 
hampir dekat dengan dusun Teratak, orangorang kebingungan 
melihat ratusan obor dan lampu petromak. Mereka ramai 
bergemuruh dari sebelah timur. Mereka yang agak mengerti 
cepatcepat berlari ke Pos Polisi memberitahukan keramaian 
tersebut. Alhamdulillah sekitar setengah kilometer kami 
dikawal polisi sampai di rumah.

Karena kepulangan mendadak, tidak pernah 
direncanakan, maka saya tidak punya rumah. Rumah yang 
saya tinggalkan tujuh tahun lalu sudah ditempati oleh orang 
tua saya. Setelah empat hari tibatiba datang jamaah dari 
Selusuh, Punikasih, Langga Lawe, Goak masingmasing 
membawa alatalat bangunan rumah. Dalam satu minggu 
rumah darurat atau rumah bedek sudah bisa ditempati. Wa 
lillahil hamd ini semua berkat karamah Maulana alSyaikh.

Sejak tahun 1979 itu saya berprofesi sebagai saudagar 
gabah di selasela mengajar di majlis taklim. Jumlah majlis 
ta’lim yang saya kelola kurang lebih sepuluh majlis. 

Di tiaptiap pengajian, orangorang bertanya, “Ustadz 
betul plungguh jari saudagar gabah?” [Ustadz, benarkah Anda 
saudagar gabah?] 

Saya jawab: “Ini perintah Bapak Maulana alSyaikh.” 

Setelah mereka mendengar jawaban saya, banyak yang 
siap menjual gabahnya kepada saya. Ada yang berkata, 
misalnya: “Kalau saya panen ustadz yang ambil gabah saya. 
Bayarnya bisa belakangan.” Akhirnya saya punya modal yang 
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banyak. Usaha ekonomi ini perkembangannya diwajibkan 
untuk dilaporkan kepada Bapak Maulana alSyaikh. Sampai 
pada tahun 1981, kirakira sudah mencukupi ONH, lewat 
umrah saya dipanggil Maulana. 

Beliau ngandika: “Jumrah, oah cukup kéé.. képéngméq 
ongkos Haji no?’.” [Jumrah, cukupkah ongkos untuk berhaji?] 

Saya jawab: “Alhamdulillah berkat doa plungguh.” 

Tanya Maulana: “Sai langanméq ?” [Lewat jasa siapa kamu 
berhaji?]. 

Dengan rendah hati saya matur: “Tuan Gurun Tiang Haji 
Z**** Abdul H****.” 

Dengan lantang beliau menjawab bernada menggah 
(marah): “Ndak langan ie!. Genne lalo njual anak matan 
dengan loq skenik sini. Berangkat ante langan lain!!!” 

[Jangan lewat dia!. Dia mau menjual mata orang oleh si Anu itu. Kamu 
berangkat saja lewat jasa yang lain!!!]. 

Beliau melanjutkan, “Salamku tipaq syaikh-syaikh siq 
araq léq Mekkah” 

[Salam saya kepada para ulama yang ada di Makkah]. 

Dengan penuh keluguan, saya matur lagi kepada Bapak 
Maulana alSyaikh, ”Sampun tiang setor separo timpak iye.” 
[Tiang sudah setor uang separuh padanya]. 

Lagilagi dengan nada yang lebih tinggi Maulana al
Syaikh menggah [marah]: “Islam ie kee?...mune Islam ne saur 
ie, mun ndéq ne Islam alur ne kaken-kaken ke.” [Islam-kah dia? 
Kalau muslim maka dia wajib mengembalikan uangmu. Kalau dia bukan muslim 
biarkan sudah dia makan]. 



...........................Keagungan Pribadi Sang PenCinta, Maulana............................

|     32     |

Ternyata uang itu tidak diganti sampai saya kembali atau 
pulang dari Makkah. 

Namun demikian, dengan cara yang tidak disangka
sangka, kami diajak berziarah ke Lombok Barat ke kelurahan 
Pagutan. Pada suatu hari ada jamaah yang akan menyetor 
ongkos tambang hajinya. Yang satu bernama Ustadz 
Muhammad Taqi dan yang satu bernama Lahmudin. Tiba
tiba di tengah jalan mereka berdua mengalami kecelakaan 
dan keduanya meninggal dunia, menemui ajalnya. Inilah 
yang kami ganti dan langsung mengubah (menyesuaikan) 
identitas. Saya menjadi Muhammad Taqi teman saya menjadi 
Lahmudin.

Pada tahun 1982, Bapak Maulana alSyaikh 
memerintahkan kepada anggota NW untuk diam dan memberi 
isyarat untuk cenderung ke Partai Persatuan Pembangunan 
(Ka’bah), maka marahlah Golkar waktu itu. Bahkan mereka 
mengancam kami. Kalau tidak menjadi anggota Golkar, 
maka kami tidak boleh naik haji dan tidak boleh memasang 
spanduk haji di pinggir jalan. Bukan hanya itu, Kepala Desa 
Teratak, waktu itu mekel (tuan) Baiq Sa’diyah langsung 
mencari kami ke kantor Gubernur. Syukursyukur nama 
kami sudah diganti lengkap dengan alamat sekaligus. Namun 
dia berpesan kepada tata usaha Gubernuran: “Kalau ada 
yang bernama Jumrah dan amaq Nasrudin dengan alamat 
desa Teratak tolong coret namanya, dia tidak boleh naik haji, 
karena dia tidak Golkar.” 

Setelah resmi akan berangkat (naik haji), kami menghadap 
Maulana alSyaikh sambil pamitan. “Bah, sai langan-méq 
payu.” [bah, melalui perantara siapa?]. 

Saya jawab: “ada keluarga di Pagutan Lombok Barat.” 
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“Auq-ke berangkat ante sampik salam te léq Syaikh-
syaikh siq araq léq Mekkah.” [Baiklah, silahkan berangkat dan 
sampaikan salam kepada ulama Makkah]. 

“Dait Calon aran-méq due, Abdurrahman dait 
Fathurrahman. Laun suruq muridku ito Syaikh Wildan 
atau Lalu Adnan ngesahang aran-méq bareng salamku ito.” 
[Calon namamu adalah Abdurrahman dan Fathurrahman. Mohon kepada muridku 
di sana yang bernama Syaikh Wildan atau Syaikh Lalu Adnan untuk mengesahkan 
namamu, sampaikan salamku padanya]. Kemudian yang disetujui oleh 
Syaikh Adnan adalah Fathurrahman. []
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ÎÓ

﴾4﴿

syahaDah CInta yang terpenDam

(2)

ُسْبَحاَن اهللِ َواْلَْمُد هللِ َوَلِالَه ِالَّ اهللُ َواهللُ اَْكَبُ َوَلَحْوَل َوَل ُقوَّةَ ِالَّ ِباهلِل 

ٍد اَْفَضُل َخْلِق اهلِل َصَلُة َربِّي َوَسَلُمُه َعَلى َسيِِّدنَا ُمَمَّ

MENGHADIRI PELANTIKAN MAULANA

“In sya’ Allah jemaq bulan Ramadlan tebedait ito léq Makkah 
telu kali”

[In sya’ Allah nanti bulan Ramadlan kita berjumpa di Makkah tiga kali], 

janji Maulana kemudian.

Tibalah saatnya musim haji. Saat musim haji 1982 itu 
Maulana tidak berhaji. Karena saya dijanjikan berjumpa oleh 
Maulana alSyaikh maka saya menunggununggu. Tanggal 11, 
17, 21, saya tidak bisa bertemu. Akhirnya saya bisa berjumpa 
dengan Maulana alSyaikh pertama kali secara langsung 
satu kali tepatnya tanggal 27 Ramadlan di Masjidil Haram. 
Takterkira kesyukuran saya saat itu ditambah perasaan 
senang dan terharu. Perasaan yang tidak bisa digambarkan 
dengan katakata. Saat itu saya memohon doa dan didoakan 
oleh beliau. Lalu beliau ngandika: “uah ke, laun gitakne ante 
sik dengan parane ante jogang laun.” [sudahlah, nanti kamu dilihat 
orang dan disangkanya kamu gila]. 

Kemudian beliau margi (pergi).



...........................Keagungan Pribadi Sang PenCinta, Maulana...........................

|     35     |

Pada tanggal 29 Ramadlan saya berjumpa dengan 
Maulana lewat mubasysyirât (alam kewalian). Saya berjumpa 
di terowongan air antara sib Ali dengan sib Amir. 

Beliau ngandika: “Ante ndéq méq man fool keyakinan 
méq léq aku.” 

[kamu ternyata tidak begitu yakin padaku]. 

Sambil menangis saya menjawab: “yakin tiang Maulana 
alSyaikh.” 

Beliau mengulangi lagi beberapa kali. 

“Ante ndéq méq man fool keyakinan méq léq aku.” 

[kamu ternyata tidak begitu yakin padaku]. 

Saya menjawab: “yakin tiang Maulana alSyaikh.” 

Tidak lama kemudian, tempat itu berubah menjadi 
lapangan luas, seperti lapangan udara.

 “Mele ante nggitaq aku jari pesawat terbang ke?, laguq 
ndak méq taget,” tanya Maulana. 

[mau kamu melihat saya laksana pesawat terbang?, tetapi kamu jangan 
kaget]. 

“Nggih”.

Maulana langsung berubah menjadi seperti jet tempur 
dan langsung meluncur ke udara dan setelah melakukan 
aksi akrobatik berputarputar beliau meluncur turun tepat di 
depan saya. 

“Ngke.. yakin ante?”, tanya Maulana. [nah.., yakin kamu?] 

“Nggih.” [ya]

“Ke méq yakin-yakin léq aku!” pesan Maulana.
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[Nah, kamu harus yakin sepenuhnya padaku] 

Pertemuan ketiga, saya berjumpa dengan Bapak Maulana 
pada tanggal 4 Syawal malam Jumat di Ma’la. Saat itu Ma’la 
berubah tampakannya menjadi tanah lapang yang sangat luas 
seperti padang Arafah. Yang saya lihat di sana para auliyaullah. 
Mereka menggunakan top (jubah) putih. Lapangan itu penuh. 
Menurut keterangan salah seorang yang saya tanya, mereka 
adalah auliyaullah seluruh dunia. Dalam kebersamaan itu 
seorang peserta nyeletuk bertanya (terkadang dengan Bahasa 
Indonesia, terkadang Bahasa Arab): 

“Apa kamu mengetahui malam apa ini?” 

“Maaf saya tidak tahu,” jawab saya. 

Orang itu berkata: “Malam ini adalah malam upacara 
pembaiatan pengganti sulthânul auliya.” 

Saya tanya: “Siapakah calon pengganti sulthânul auliya’ 
itu? 

Dijawab: “Katanya, dari Indonesia.” 

Saya tanya lagi: “Dari Indonesia mana?” 

“Katanya dari NTB, alAnfananiy alShaulatiy. Nama 
lengkapnya alSyaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid 
alAnfananiy alShaulatiy.” 

Saya tidak tahu seperti apa kegembiraan saya. 

Dengan tidak sadar mulut saya spontan menjawab: “Itu 
Guru saya, Sayyidi dan Maulana saya.” 

Mendengar pernyataan saya, saya kemudian dipeluk 
oleh orang tersebut, sembari berkata: “Berbahagialah engkau 
wahai hamba Allah, menjadi murid orang yang paling mulia 
di sisi Allah.”
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Tidak lama kemudian tibatiba kami mendengar 
komando untuk harus menghadap timur, maka semua yang 
hadir menghadap timur sambil menengadahkan tangan ke 
langit. Tibatiba datanglah helikopter di tengah keramaian 
di lapangan luas itu dan langsung merendah (merunduk) di 
tempat itu. Maulana alSyaikh turun dari helikopter itu kayak 
(seperti) orang terjun perlahan seperti terjun payung. Beliau 
langsung mendarat di telapak tangan para auliya’ yang hadir 
pada saat itu. Telapak tangan itu menjadi jembatan menuju 
panggung yang telah disiapkan.

Tiba di atas panggung itu saya saksikan telah berdiri 
seseorang yang ternyata adalah Maulana alSyaikh Hasan 
Muhammad alMasysyath. Beliau sendiri berdiri menyambut 
kerauhan (kedatangan) Bapak Maulana alSyaikh. Beliau 
berdiri di atas panggung lalu berpidato yang kalau dibahasa
Indonesiakan kurang lebih berbunyi:

“Kamu semua sudah maklum kalau saya ini sudah pindah 
dari alam dunia ke alam lain. Sampai saat ini belum ada 
pengganti saya sebagai shultânul auliya’. Inilah pengganti 
saya, murid saya, saudara saya, kekasih saya, alMuhibb al
Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid alAnfananiy 
alShaulatiy.” Khutbah Syaikh Hasan Masysyath disambut 
serempak dengan ucapan takbir seluruh hadirin. 

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar

Takbir itu menggema memenuhi langit Ma’la.

Saya pun terbangun (dalam mubasysyirat singkat itu) 
dan langsung mengambil atum (ballpoint) dan buku untuk 
menulis kejadian yang luar biasa itu. 

وهللا اعل
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Dua hari setelah pulang ke Indonesia, yakni saat berada 
di rumah muncul suatu kejadian. Pada malam Sabtu, jam 
tiga malam saya bermimpi, Maulana alSyaikh rauh (datang, 
hadir) di pondok saya di Teratak. 

Beliau ngandika: “jemaq dateng ante aning Abrar, 
sampiq méq nejak kakaméq Inaq Syahdan. Méq lemaq-
lemaq datang ito sendéq man kusugul langan khalwat.” 

[besok kamu datang ke rumah al-Abrar, ajak juga kakakmu Inaq Syahdan. 
Datanglah pagi-pagi sebelum aku keluar dari kamar khalwat-ku]. 

Kami pun bersiapsiap bersama kakanda Inaq Syahdan. 
Pagipagi itu kami keluar rumah dan sampai di jalan ternyata 
kendaraan sudah menunggu lalu kami naik (menumpang) 
sampai Pancor Dao. Di Pancor Dao kendaraan juga sudah 
menunggu, yakni kendaraan yang menuju Lombok Timur. 
Wallahu a’lam kami tidak mengetahui bagaimana persisnya 
perjalanan kami, tibatiba kami sudah sampai di Pancor pada 
pagi buta. 

Kami pun langsung marek (menghadap) ke Ummi Hajjah 
Adniyah. 

“Sai sino?,” tanya Ummi. [siapa itu]. 

“Tiang Haji Fathurrahman, bareng Inaq Sahdan.” 

Kami pun dibukakan pintu dan langsung masuk. Ummi 
berkata: “Auq ngonéq oah aku nyuruq Maulana al-Syaikh 
ngelék ante, melétku nggitaq ante, laguq nengke méq terus 
tame aning kamar khalwat, Maulana al-Syaikh wah nganti 
ante.” 

[Benar, tadi saya yang meminta Maulana memanggilmu, saya ingin sekali 
berjumpa denganmu, tetapi tidak apa-apa kamu langsung masuk ke dalam kamar 
khalwat, Maulana al-Syaikh sudah menunggumu].
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Kami kemudian masuk ke kamar khalwat beliau. Saat 
sampai di depan pintu, tabir sudah dibuka, kami langsung 
bersalaman dengan beliau. 

“Aoq datang ante?” 

[Oh ya, kamu datang?]. 

“Inggih,” jawab tiang singkat. 

“Sai nyuruq ante beketéq?,” tanya Maulana. 

[Siapa yang menyuruhmu kemari?]. 

“Plungguhde Maulana alSyaikh.” [Anda]

“Piran kunyuruq ante? tanya beliau. 

[Kapan saya suruh kamu datang?]. 

“Ngonéq jam telu plungguhde manikang tiang bareng 
Inaq Syahdan.” [tadi jam tiga malam, plungguh memerintahkan saya 
bersama Inaq Syahdan].

“Ape oleh-oleh jauang me ite?,” tanya Maulana. 

[Apa oleh-oleh yang kau bawa dari Makkah?]. 

“Ndek narak Maulana al-Syaikh.” 

[tidak ada, Maulana al-Syaikh]. 

Saya terus didesak.

Akhirnya beliau berkata: “Mno catetan ino.” 

[Itu catatan itu]. 

Maulana alSyaikh sendiri kemudian bercerita tentang 
pengangkatannya sebagai Shulthanul Auliya’ yang terjadi di 
Ma’la Makkah itu. 
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“Wah badaq-ne aku, angkun-méq siq hadir ito isiq 
Nabi Khidir as. Laguq ndaq pisan méq becerite léq sai-sai. 
Parane ante kajuman laun. Ndaq becerite lamun ndéq ku 
man maté” 

[saya sudah diberi tahu tentang kehadiranmu di sana oleh Nabi Khidir 
as., tetapi jangan sekali-kali kamu bercerita kepada siapapun, khawatir mereka 
menganggapmu sombong atau ingin dipuji, dan jangan bercerita sebelum aku 
mati]. 

Saya pun mohon izin dan minta doa kepada Bapak 
Maulana alSyaikh. Pamit.

õ

Setelah beberapa lama tiang parek lagi ke Maulana al
Syaikh, tiang bercerita bahwa tiang masih mencari tanah 
untuk madrasah yang di Teratak. 

“Aoq ke mudah-mudahan méq mau’. Jemaq mun méq 
oah mauq klék aku. Nengke ito léq umi méq taoq, ndéq méq 
kanggo uléq mun déq naraq izinne. Kecuali Inaq Syahdan 
aku barengne lalo ngaji ito léq Lombok Barat,” pesan beliau. 
[Ya sudah, moga kamu mendapatkan tanah itu. Nanti kalau kamu sudah 
mendapatkannya, beri tahu saya. Sekarang kamu temui Ummi-mu dan jangan 
pulang kalau tidak dizinkan olehnya. Kecuali Inaq Sahdan, ia harus menemani 
saya berangkat mengajar ke Lombok Barat].

Berangkatlah Inaq Syahdan dan rombongan bersama 
Maulana alSyaikh, sementara saya tinggal bersama Ummi 
Hajjah Adniyah. “Haji Fathurrahman, maksudku meminta 
Maulana alSyaikh memanggil kamu, aku ingin mengetahui 
kenapa kamu naik haji. Saya mengetahui kamu tidak punya 
apaapa. Coba ceritakan saya. 
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Saya pun bercerita singkat: “Saya diperintahkan Maulana 
naik haji dengan diberi modal Rp. 500. Kata beliau, “me 
usahayang ie agene jari setambangan.” Maka tiang usahakan 
beli gabah selama tiga tahun, terus saya berangkat haji,” dan 
seterusnya. 

Setelah cerita itu selesai Ummi mengizinkan saya 
pulang. 

Sejak itu saya berusaha mencari tanah tempat mendirikan 
madrasah. Akhirnya tahun 1983 mendapat sebidang tanah 
luasnya 40 are, saya langsung nunas parek kepada Bapak 
Maulana alSyaikh sambil meminta kehadiran beliau. Beliau 
memberi kesaksian sebagai tanda beliau menerima tanah 
itu. 

Kami bersama masyarakat bergotong royong meratakan 
tanah tersebut ± selama dua minggu. Tanah tersebut 
digadaikan seharga Rp. 1.500.000, sementara kami hanya 
memiliki Rp. 800.000 maka kami berusaha mencari 
tambahan. Ketika diserahkan, sang pemilik tanah tidak 
mau menerimanya dengan alasan karena belum cukup. 
Kami pun berangkat ke Maulana alSyaikh, matur pewikan 
(menyampaikan laporan) serta mohon doa. 

“Méq ketéq ngéndéng képéng? Salaq aning-méq. Ito léq 
madrasah taoq képéng luéq.”

[Kamu mau minta uang? Kamu salah tempat meminta. Di madrasah ada 
uang banyak]. Demikian komentar beliau.

Sambil saya ngaturang uang Rp.800.000, saya meminta 
kepada beliau agar uang itu didoa. Setelah didoa, kendaraan 
Bapak Maulana alSyaikh tiba. Beliau berkata: “Kee, mudah-
mudahan méq becat cukup.” [ya, semoga segera cukup].
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Akhirnya saya tuntun beliau keluar gedeng menuju 
kendaraan. Ketika tiba di pintu mobil beliau ngandika: 

“Fathurrahman, mne masih araq képéng-te.” 

[Fathurrahman, ini masih ada uang saya]. 

Beliau mengeluarkan uang Rp.100.000 dan saya terima, 
langsung saya bawa ke kendaraan, sampai di pintu kendaraan 
beliau berkata: 

“Fathurrahman kan mne araq képéng-te endah.” 

[Fathurrahman, ini masih ada lagi uang saya]. 

Beliau mengeluarkan uang Rp.10.000. Lalu beliau 
dibukakan pintu kendaraan dan melinggih (duduk). Beliau 
ngandika lagi: 

“Fathurrahman mne araq képéng te Rp.1000” 

[Fathurrahman, ini ada uang lagi, seribu]. 

Total uang yang diberikan berjumlah Rp.111.000.

Setelah sampai di rumah, saya lelah berpikir, mengapa 
berjumlah 111.000. Semalaman saya tidak bisa tidur. 
Akhirnya pagi buta saya menghadap Maulana lagi. Sesampai 
di sana beliau bebase (berkata): 

“Yoq, paling méq ngéndéng képéng?” 

[Yok, kamu pasti mencari uang lagi]. 

Jawab saya: “Nénten, tiang bingung léq jumlah képéng 
saq uik nike, 111 nike.” 

[Saya bingung dengan jumlah uang yang kemarin itu, 111 itu]. 
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Lantas Maulana berkata: “Oo lupakméq shalawat 
bebadongku, méq amalang ie 111 kali sehari semalam. Aluh 
uléq ito.” 

[oh kamu lupa kepada shalawat andalanku itu, baca dia 111 kali sehari 
semalam. Sudahlah, pulang saja]. 

Tiang mohon doa dan pamit. Sesampai di rumah, saya 
wiridkan shalawat Rahmatan Lil’alâmîn sebanyak 111 
kali sehari semalam. (lihat Shalawat ini di bagian akhir) 
Jarak seminggu uang itu telah berjumlah 1.500.000. Saya 
pun menyerahkan uang tersebut kepada tempat tanah itu 
tergadai. Sisanya 750.000 saya serahkan kepada ayahanda 
saya H. Moh. Zakaria.

Tibatiba tanpa disangkasangka sisa tanah itu 20 are 
dijual oleh salah seorang putra Bapak Haji Moh. Zakaria, 
dengan alasan H. Fathurrahman tidak bisa melunasi 
semuanya. Lebih baik saya yang jual untuk ONH saya, jelas 
orang tersebut. Setelah resmi mengetahui bahwa sisa tanah 
itu dijual, berangkatlah saya menghadap Maulana alSyaikh.

 “Mbah, kan ne ngeno, sai siq bejual sino?” 

[Mbah, mengapa demikian, siapa yang menjual itu?]. 

Tiang jawab: “Saudara misan tiang.” 

Tanya beliau: “Kangenméq semeton méq?” 

[Apa kamu sayang saudaramu?]. 

“Nggih.” 

“Mun méq kangen iye, lawan ie!,” tegas Maulana. 

[kalau kamu sayang, lawan dia]. 

“Kan uah terimaq-te ie. Bee, mun ndéq méq kangen ie, 
alurne ngumbe-ngumbe.” 
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[Kan, sudah saya terima itu tanah. Bee, kalau kamu tidak sayang biarkan 
saja apa maunya].

Setelah sampai di rumah, saya dipanggil oleh misan saya 
itu. Saya diajak mengantar sisa uang itu ke TGH. A****din 
A****. Waktu itu Haji A****din membawa jamaah haji 
umrah. Setelah uang itu diserahkan, Haji A****din berkata: 
“Terlambat, tahun depan bisa berangkat.” Kami pun pamit. 
Sampai di rumah takdir sudah menentukan. Misan saya itu 
jatuh sakit yang luar biasa, lumpuh dan bagian tubuhnya 
membusuk serta mengeluarkan aroma bangkai yang luar 
biasa. Semua jenis parfum tidak mempan mengusir bau 
busuk itu, sampai akhirnya ia menemui ajalnya. Inna lillah.

Orang yang membeli tanah itu pun mendirikan rumah di 
atas tanah tersebut. Orang itu pun membantu di madrasah. 
Selang beberapa tahun ajalnya pun datang. Inna lillah. Orang 
kedua lelaki dan perempuan seorang guru SD yang juga 
tinggal di rumah itu tak lama kemudian dipanggil Allah. Inna 
lillah. Yang ketiga datang membeli lagi sebagian, berdekatan 
dengan yang telah meninggal tersebut, malah suami dan 
istrinya meninggal dunia. Inna lillah. Tinggallah anaknya 
yang kini moratmarit kehidupannya. Nauzubillah.

Inilah sekelumit sejarah tanah madrasah yang tidak bisa 
atau gagal dibeli meskipun sesungguhnya telah diserahkan 
dan diterima Maulana. 

Pada tahun 1985, Maulana alSyaikh berkenan 
meresmikan madrasah Fatahillah NW Teratak Batukliang. 
Namun tanah wakaf dapat diserahkan pada tahun 1990. 
Tahun 1998 madrasah Fatahillah mendapat status diakui dan 
kini sudah berjalan 30 tahun. 

õ
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Ahli Hikmah dan Pewaris Hikmah

Akhirnya pada tanggal 15 Shafar 1436 H bertepatan 
dengan 16 Desember 2014, pada malam Senin saya bermimpi 
(mubassyirat) berjumpa dengan alMukarram Bapak 
Maulana alSyaikh. Beliau mengajak saya langsung ke suatu 
tempat di lembah Gunung Rinjani. Tempatnya sangat angker 
dan menyeramkan. Bapak Maulana melinggih (duduk) 
menghadap kiblat. Di sebelah kanan beliau ada sebuah gua 
yang gelap gulita. Tidak lama saya ngiring di sana. Tiba
tiba dari arah gua itu seolaholah ada lampu sorot keluar. 
Ternyata setelah keluar gua itu yang rauh (datang) adalah 
Ummuna PBNW alMukarramah alMujahidah Hajjah Siti 
Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Beliau datang membawa 
sebuah mahkota kerajaan yang terbuat dari emas melulu 
(emas murni). Ternyata itulah sumber cahaya yang terang 
benderang itu. Setelah dekat dengan Bapak Maulana al
Syaikh, sambil mengucap salam. Ummi meminta izin untuk 
memasangkan Bapak Maulana alSyaikh mahkota tersebut. 
Setelah dipasangkan mahkota tersebut beliau pamitan dan 
masuk lagi ke dalam gua tersebut. 

Maulana ngandika: 

“Fathurrahman, tao’q-méq knene umiméq sino siq 
masangang aku mahkota emas siné?” 

[Fathurrahman, apa kamu mengetahui maksud Ummi kamu memasangkan 
mahkota emas ini?] 

“Ampurayan Maulana al-Syaikh, ndéq tiang taoq .” 

[Maaf, Maulana al-Syaikh, saya tidak tahu]. 

Lanjut Maulana: “Ngné kenangku, agen-méq taoq, 
selapuq ilmu hikmahku oah tumpahangku aning ie. 
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[Begini maksudku agar kamu mengetahui bahwa semua ilmu hikmah yang 
ada padaku telah aku tumpahkan kepadanya]. 

Angkaq méq patiq ie. Méq patiq apa jaq suruqne siq 
umi-méq ine, selama ne nejak ante aneng kebagusan dunie 
akherat. Ndaq pisan méq bilin ie. Dait méq suruq jemaahméq 
taat léq Ummi Raehanun agen méq tetu: واطعنا  saya) مسعنا 
dengar, saya taat). 

[Taati. Apa saja yang diperintah agar mengikuti selama untuk kebikan 
dunia akhirat. Jangan kau tinggalkan dia. Suruh juga jamaahmu taat pada Ummi 
Raehanun agar benar-benar terisi sami’na wa atho’na]. 

“Dait Fathurrahman, dakaq-ne ngeno ngne ruen murid 
méq, dakaqne sekejiq jamaah méq, kangenku ie. Mudah-
mudahan ne selamet dunia akhirat bareng NW.” [Demikian juga 
Fathurrahman, sekalipun begitu, begini rupa muridmu, sekalipun sedikit aku cinta 
kepada mereka. Semoga semua selamat dunia akhirat bersama NW]. 

“Kee, wah ito,” saya disuruh pulang. 

[Ya, sudah sana].

Lantas saya terbangun.

Kini kondisi saya sudah kurang sehat. Hanya majlis 
taklim Desa Aik Bukak empat tempat, Mas Mas tiga tempat, 
Desa Teratak dua tempat yang rutin bisa saya asuh. Mohon 
maaf beribu maaf atas sekelumit pengalaman saya di NW, 
tentu banyak kekurangan. 

وهللا املوفق والهادى ال سبيل الرشاد, والسلم عليك ورحة هللا وبركته

Atas nama khadam Madrasah Fatahillah NW Teratak 
Batu Kliang Utara Lombok Tengah. احلاج فتح الرحن

 



...........................Keagungan Pribadi Sang PenCinta, Maulana...........................

|     47     |

صلة رحة للعالي

َرْحًَة  اْلَْبُعْوِث  ٍد  ُمَمَّ َسيِِّدنَا  آل  َوَعَلى  ٍد  ُمَمَّ َسيِِّدنَا  َعَلى  اَللَُّهمَّ َصلِّ 
َمَواِت  السَّ َاْهِل  َصَلَة  اِهِرْيَن,  الطَّ يِِّبْيَ  الطَّ آِلِه  َوَعَلى  ِلْلَعالَِْيَ 
ٍَة َونََفٍس ِبَدَواِم ُمْلِك اهلِل َربِّ اْلَعالَِْيَ, َوَاْجِر  َوْاَلَرِضْيَ ِفى ُكلِّ َلْ
اْلَِفيِّ  اْلَِفيِّ  اْلَِفيِّ  اْلَِفيِّ  اْلَِفيِّ  اْلَِفيِّ  ُلْطِفَك  َخِفيَّ  َمْوَلنَا  يَا 
اْلَِفيِّ ِفى اَْمِري َواَْمِر النَّْهِضيِّْيَ َوالُْْسِلِمْيَ, َواْجَْع بَْيِنْ َوَبْيَ َحِبْيِبَك 
ْوِح َوالنَّْفِس َظاِهًرا َوبَاِطًنا يََقَظًة َوَمنَاًما  الُُْصَطَفى َكَما َجَْعَت َبْيَ الرُّ
َوِاَذا  َوْاَلْرِض,  َمَواِت  َبِدْيُع السَّ اْلَعالَِْيَ, كهيعص حعسق  يَا َربَّ 
نَْهَضَة  َواَيِّْد  َواْحَفْظ  َواْنُشْر  َفَيُكْوُن,  ُكْن  َلُه  يَُقْوُل  َا  َفِانَّ اَْمًرا  َقَضى 

اْلَوَطِن ِفى اْلَعالَِْيَ آِمْي آِمْي آِمْي ِباْلَْبُعْوِث َرْحًَة ِلْلَعالَِْيَ

Tentang shalawat ini lihat buku “AlShalawat alNahdliyyah” 
yang akan segera terbit.
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ÎÓ

﴾5﴿

Misteri Cinta JuMrah

Catatan Majlis

(1)

Jumrah adalah murid Maulana alSyaikh pada periode 
pertengahan (tahun 19501960an). Beliau adalah murid 
madrasah Tsanawiyah. Berdasarkan penuturan Drs.H.Alidah 
Nur, SH, Jumrah dikenal sebagai murid yang cerdas dan 
pandai berpidato. Murid cerdas itu adalah orator kenamaan 
yang pernah dimiliki Nahdlatul Wathan. Kemahirannya 
berpidato terkenal di seantero madrasah Nahdlatul Wathan. 
Jumrah berkhidmat selama tujuh tahun. Waktu yang cukup 
lama untuk belajar dan memahami beragam rupa pelajaran 
dan pendidikan dalam tempaan semangat dari Maulana al
Syaikh. Beliau adalah contoh murid yang nyata kepatuhannya 
pada sang Maha Guru.

Lelaki dari Teratak Batukliang Utara tidak berpikir panjang 
ketika diperintahkan untuk menempuh kehidupan yang lain 
di tanah Jawa. Ia tidak berpikir “mengapa”, walhal dia belum 
tamat. Ia terima saja ijazah lokal (akselerasi) yang bertuliskan 
namanya dan yang penting berbungkus restu gurunya. Ia 
tidak berpikir “bagaimana”, walhal ia sesungguhnya masih 
berharap belajar lebih lama kepada Maulana alSyaikh. Ia 
juga tidak risau dengan “darimana” biaya meskipun hidupnya 
takberkecukupan. Kuliah bukanlah citacita awalnya. 

Berbekal ijazah lokal yang telah terberkati, hatinya mantap 
menunaikan titah gurunya untuk belajar di perguruan tinggi. 
Atmosfir perkuliahan di Malang nyatanya juga tidak membuat 
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ia berubah penghormatan dan ketaatannya kepada sang Guru. 
Ia belajar dan bergaul layaknya mahasiswa yang lain. Hidup 
dalam suasana belajar yang baru dengan berinteraksi dengan 
beragam kalangan tidak membuatnya menjadi sosok yang 
mengaburkan identitas aslinya sebagai seorang santri.

Ia juga tidak protes pada keadaan saat harus menyerah 
ketika revolusi 1965 yang menghempaskan harapnya 
menjadi sarjana seperti yang dicitacitakan gurunya. Cobaan 
kekurangan sandang dan pangan di tahuntahun kuliahnya 
itu tidak membuatnya membangun sesal. Ia tidak menyesal 
atas titah yang berbaris dengan cobaan.  Ia pun pulang 
kepada gurunya sepenuh penghormatan bahwa titah sudah 
dilaksanakan meskipun belum dapat dituntaskan. Inilah 
contoh sami’na wa atho’na fima ahabba au kariha. Tidak 
ada celah untuk ragu pada titah gurunya. Dijalaninya sepenuh 
hati dalam keyakinan bahwa ‘taat kepada guru adalah ilmu 
tertinggi dalam belajar’. 

Kepulangannya ke Lombok selepas kuliah yang taktuntas 
itu juga bukannya merapuhkan semangatnya dalam mengisi 
sepotong pesan gurunya agar ia sempurna menjadi sarjana. Ia 
tunjukkan semua itu dengan ikhtiar tingkat lanjutan dengan 
meneruskan kuliahnya di IAIN Mataram. Dari ceritanya 
diperoleh keterangan bahwa himpitan ekonomilah yang 
mengkandaskan harapnya itu, sekaligus membuatnya harus 
rela mengubur impian yang dititip gurunya untuk menjadi 
sarjana. 

Jumrah pun meniti kisah hidupnya dalam khidmat pada 
apa saja yang diperintah oleh gurunya selepas sekolah dan 
kuliah yang tak sudah itu. Membangun madrasah di berbagai 
tempat adalah salah satu kecerdasannya. Mengajar di berbagai 
pelosok dusun juga tentu keahliannya. Tuan Guru Mahmud 
Yasin (allahu yarham) tersenyum menerima warisan orang 
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tuanya itu. Tuan Guru Taisir Khalidi tersenyum menyambut 
madrasah yang dibangun saudaranya itu. Guru dan ustaz di 
Madrasah NW Teratak begitu riang mengabdi di pesantren 
yang dibangunnya. Para santri dari Punikasih tersenyum 
lebar meneruskan perjuangan madrasah dan majlis ta’lim 
yang diwariskan Jumrah. 

Komunikasi batinnya yang intens dengan Maulana al
Syaikh membuat ia menjadi sosok yang bukan saja cerdas 
namun kecerdasannya itu benarbenar diserahkan sepenuh 
hatinya sebagai wahana mencintai gurunya, sarana mengabdi 
pada gurunya. Kecerdasannya itu membuat ia semakin dekat 
kepada gurunya. Prestasi demi prestasi yang diraihnya dalam 
membangun madrasah tidak pernah diniatkannya menjadi 
“milik” pribadinya. Beliau tunjukkan semua itu sebagai 
buah kecintaan pada gurunya semata, bukan sebagai buah 
tangan perjuangan pribadinya. Jumrah bukanlah murid 
yang mengaku sebagai pemilik sekian madrasahpesantren 
yang didirikannya. Jumrah hanya menakar semua dengan 
kalimah hamdalah dan faal-kesyukuran yang terpuji dengan 
meletakkan penghormatan yang sempurna kepada gurunya. 

Buah dari penghormatan itu diterimanya sempurna. 
Paling tidak ada empat buahhikmah dari ketaatannya itu. (1) 
Kemudahannya mendirikan madrasah dari jalan yang tidak 
disangkasangka. (2) Kemudahannya menjalankan ibadah haji 
dengan kemudahan yang sama sekali di luar prediksinya. (3) 
Keriangannya dalam keanehan berjumpa di Makkah dengan 
gurunya. (4) Keceriaannya hadir di majlis akbar pelantikan 
gurunya sebagai Raja Diraja Waliyullah. Ini semua adalah 
buah penghormatan kepada guru berupa kehormatan Allah 
yang maha Agung kepada sosok Jumrah, lelaki ikhlas itu. 
Buah penghormatan tersebut membuat hatinya terpatri dalam 
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keyakinan bahwa Maulana alSyaikh sang Maha Gurunya 
ternyata memang kekasih Allah; waliyullah yang agung.

Majlis juga mencatat bahwa jika seseorang ditakdirkan 
bersama dalam satu majlis dengan para auliyaullah apalagi itu 
adalah momen yang luar biasa, maka ia adalah bukan manusia 
biasa. Jumrah bukanlah murid biasa. Murid cerdas itu pasti 
dipilih oleh Sang Pemilik Waktu untuk menjadi bagian dari al-
Muqarrabin. Al-Muqarrabin adalah hamba yang dekat kepada 
Allah, hamba yang dekat dengan para kekasih Allah. Inilah 
murid pilihan Maulana alSyaikh yang tidak banyak dikenal di 
dunia pendidikan lahiriah. Jumrah adalah nama yang hilang 
gaungnya di altar madrasah semenjak kepergiannya ke kota 
Malang. Jumrah kemudian hidup dan dikenal orangorang 
tertentu saja di dunia pendidikan kewalian dalam melukis 
kedekatan kepada Allah swt. melalui khidmat pada guru. 

Majlis juga yakin bahwa sosok yang bertanya kepada 
Jumrah dalam tanya yang aneh di Ma’la itu adalah Nabi 
Khidir as.. Tanya nabi Khidir as. itu adalah bukan tanya yang 
membutuhkan jawaban. Tanya nabi Khidir as. adalah dialog 
Sang Nabi dengan Jumrah dalam mencairkan suasana tegang 
menanti detikdetik pelantikan. Nabi Khidir as. juga tahu 
bahwa Jumrah itu adalah Jumrah, murid Maulana alSyaikh 
Zainuddin alAnfananiy. Khidir as. Atau Abu alAbbas juga 
tahu bahwa Jumrah bukanlah hamba Allah yang biasa saja. 
Buktinya sudah jelas yakni kabar kehadiran Jumrah. Nabi 
Khidir as. sendiri yang bercerita langsung saat datang kepada 
Maulana alSyaikh bahwa murid Maulana alSyaikh yang 
bernama Jumrah hadir di pelantikan itu.

Pelukan cinta Nabi Khidir as. kepada Jumrah adalah 
pelukan haru dalam kesyukuran Nabi Khidir as. atas 
persuaannya dengan salah satu murid Maulana alSyaikh. 
Kesyukuran itulah yang disampaikan oleh Nabi Khidir as. 
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kepada Maulana alSyaikh dan diikrarkan oleh Maulana 
alSyaikh di alam nyata bahwa Nabi Khidir as. telah 
menyampaikan kabar pertemuannya dengan Jumrah saat 
hadir bersama dalam pelantikan itu. Jumrah mungkin kurang 
yakin tentang kehadirannya, juga tentang sua dengan sosok 
misterius dengan pertanyaan aneh itu. Semua itu terbongkar 
dan luruh ketika Maulana meminta oleholeh haji yang serba 
aneh itu. 

Kedatangannya ke Pancor di pagi buta atas pesan 
bermedia mimpi tidak dapat dinafikan sebagai sesuatu 
yang tidak mungkin. Atau itu dimaknai sebagai mimpi atas 
perintah angin. Nyatanya, Maulana alSyaikh membenarkan 
bahwa beliau sendiri yang meminta Jumrah alias Haji 
Fathurrahman dan Inak Sahdan untuk datang. Meskipun 
pada awalnya Maulana alSyaikh seolaholah tidak mengakui 
itu. Mirip seperti gaya tanya Nabi Khidir as. pada Jumrah saat 
pelantikan itu. Tahu namun bertanya. Ini semacam prolog 
atau iftitahul kalam dalam dialog waliyullah tersebut. 

Keanehan lain adalah soal oleholeh. Salah satu kebiasaan 
jamaah haji saat pulang dari tanah suci adalah membawa 
buah tangan atau oleholeh. Air zamzam adalah buah tangan 
paling terhormat untuk penduduk bumi yang belum berhaji. 
Jumrah mungkin saja berpikir tentang air zamzam atau apa 
saja untuk oleholeh kepada gurunya. Tetapi, bukankah ia 
beberapa kali bertemu dan bersama di Makkah. Maulana al
Syaikh meminta oleholeh aneh yang tidak dibayangkan sama 
sekali oleh Jumrah yang baru pulang dari Makkah. Maulana 
alSyaikh meminta catatan tentang kehadirannya di majlis 
pelantikan itu. Sesuatu yang tidak disangkasangkanya. 
Catatan itu adalah catatan Jumrah saat tersadar pada sekian 
peristiwa di luar akal tentang persuaannya dengan Maulana 
alSyaikh. []
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Misteri KeKasih allah

Catatan Majlis

(2)

Pelantikan Maulana alSyaikh sebagai Sulthanul Auliya’ 
adalah sejarah yang dipesankan untuk tidak dituturkan 
kecuali yang bersangkutan telah wafat. Dengan kekuasaan 
Allah swt. sejarah itu dapat diterima langsung dari saksi yang 
hadir menyaksikan pelantikan tersebut. Jika saja Jumrah alias 
TGH. Fathurrahman wafat dan tidak sempat menceritakan 
sejarah itu, maka peristiwa mulia tersebut akan terkubur 
tanpa otentifikasi dan kesaksian sejarah. Sebagai saksi hidup, 
TGH. Fathurrahman adalah salah satu murid Maulana al
Syaikh yang masih hidup sampai saat ini yang mencatat 
dengan jelas prosesi pembaiatan atau pelantikan. 

Dari perspektif kesejarahan, pelantikan Maulana al
Syaikh sebagai Sulthanul Auliya hampir serupa dengan 
kesaksian seorang hamba Allah pada saat pelantikan Imam 
Nawawi. Saat pelantikan Imam Nawawi sebagai sulthanul 
auliya terjadi keajaiban. Syaikh Khalid Husen salah satu 
Syaikh alShaulatiyyah bercerita seperti yang dituturkan oleh 
TGH. Mustamin Hafifi (katssarallah mitslah) bahwa saat 
dilantik menjadi sulthanul auliya, Imam Nawawi disaksikan 
oleh seorang shalih lewat mubasysyirat. Pribadi shalih 
menyaksikan seseorang yang diusung dengan singgasana, 
dalam mubasysyirat itu. 

Dalam mubasysyirat, lelaki shalih itu bertanya: siapakah 
gerangan yang diusung dengan demikian terhormat dan 
mengapa diusung?”. Sang penandu menjawab: “Ini adalah 
Imam Nawawi yang akan dinobatkan atau dibaiat sebagai 
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sulthanul auliya”. Ia pun bertanya lagi dari mana asalnya. Ia 
diberi tahu dimana Imam Nawawi berada. Saat terbangun 
itu terbersit dalam hatinya untuk mencari tahu dimana 
gerangan sang Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain 
AnNawawi AdDimasyqiy alias Abu Zakaria berada.

Berharihari dicarinya dimana Imam Nawawi. Hingga 
pada akhirnya dia menemukan majlis Sang Imam. Saat lelaki 
itu  sampai di majlis dan melangkah mendekat, Sang Imam 
pun berdiri menyambut lelaki itu dan maju menemuinya. 
Imam Nawawi, seorang tokoh fiqh mazhab al-Syafi’i yang 
terkemuka, kemudian berbisik kepadanya agar jangan 
menceritakan mimpinya itu. 

Cerita Imam Nawawi yang menguatkan kebenaran mimpi 
seorang shalih itu pertanda bahwa benar Imam Nawawi telah 
dilantik menjadi sulthanul auliya dan Sang Imam tahu bahwa 
lelaki yang datang itu mengetahui tentang pengangkatannya. 
Ia datang untuk meng-konfirmasi tentang pelantikan itu. 
Imam yang bergelar Muhyiddin itu tahu dan sang lelaki itu 
juga tahu. Sang Imam melarang lelaki itu untuk mengungkap 
pelantikannya. Sejarah pelantikan itu tersimpan sampai 
akhir hayatnya.

Jika dilihat munasabahnya dengan Maulana alSyaikh, 
maka mimpi Jumrah saat haji bukanlah mimpi biasa. Ini 
adalah bagian karamah yang sangat jelas. Jumrah bertemu 
tiga kali; pertama bertemu langsung. Hal ini karena Maulana 
alSyaikh memahami catatan Jumrah yang disimpannya. 
Jumrah juga dilarang bercerita oleh Maulana alSyaikh 
kecuali Sang Maulana telah wafat.

Majlis mencatat bahwa peristiwa demi peristiwa tersebut 
bukanlah persitiwa biasa (lumrah). Peristiwa tersebut hanya 
dapat diterima jika dilihat dari sudut ilmu hikmah. Karamah, 
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kewalian, tingkatan kewalian adalah kajian disiplin ilmu 
hikmah atau ilmu tasawwuf yang memiliki metodologi atau 
metode penghampiran yang berbeda dengan metode berpikir 
ilmiah. Seperti halnya iman. Iman tidaklah ditumbuhkan 
tetapi lahir dari hidayah. Iman tidaklah kuasa ilmiah, namun 
kuasa ilahiyah. Iman tidak dibangun atas pembuktian. 
Iman diberikan (given) oleh Allah bukan ikhtiar manusiawi 
semata. 

Majlis mencatat bahwa Jumrah juga mendapat 
mubasysyirat tentang ilmu hikmah. Ini adalah mubasysyirat 
tentang siapa yang meneruskan tradisi belajar ilmu hikmah 
dari keturunan Maulana alSyaikh setelah Ummi Rahmah 
wafat. Tahun 2014 jelang 2015 yakni setahun sebelum cerita 
pelantikan Maulana alSyaikh sebagai raja wali itu dibuka, 
TGH. Fathurrahman menerima bisyarah (pesan baik) 
agar mengikuti putri Maulana alSyaikh dalam perjuangan 
menegakkan panjipanji Nahdlatul Wathan di bumi persada. 
Bahkan di dalam bisyarah itu Maulana alSyaikh menegaskan 
bahwa ilmu hikmah itu telah diwariskan kepada Ummi al
Mujahidah. Ummi adalah ummi ahlul hikmah yang menjadi 
kekayaanwarisan jamaah Nahdlatul Wathan.

Ya Rabb, rahasia apalagi yang Kau simpan 
tentang guru kami. 
Ya Allah, hikmah apalagi yang Kau rahasiakan 
dalam hari-hari belajar kami pada guru kami. 
Ya Ilahi, nikmat apalagi yang Kau hendak berikan 
pada saat menikmati keagungan hamba-Mu 
yang telah Kau hadirkan dalam hidup kami. 
Ya Rabbana, cinta-Mu pada guru kami 
semoga juga tercurah pada kami, 
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murid-murid beliau. 
Pertemukan kami, satukan kami, 
dalam kasih sayang-Mu dalam keridlaan-Mu. 



Bagian II

Postur Tubuh & 

Kebiasaan Maulana
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ÎÓ

﴾6﴿

kerIangan masa keCIl

َاْلَْمُد َلَك يَا َاهلل

َلُم َعَلْيَك يَا َرُسْوَل اهلل اَلسَّ

Attaqdim

Hobi masa kecil Segep (nama kecil Maulana wa Syaikhuna 
TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid) adalah 
menyanyi, mengaji dan membantu teman. Beliau belajar 
seni dan mengaji sejak masih kanakkanak. Hobi menyanyi 
menumbuhkannya menjadi sastrawanseniman atau al-Adîb 
(pujangga ternama), terutama kekaguman sastrawan lain 
pada Wasiat Renungan Masa. Hobi mengaji membentuknya 
menjadi pribadi alim yang takterkira atau al-‘Alim Ar-
Rabbâny (pendidik mumpuni), terutama kemampuan 
mengajarkan berbagai ilmu pada berbagai kalangan. Gemar 
membantu teman membuatnya memiliki kegemaran 
mengajar dan berdakwah sebagai sarana memperbaiki 
ummat, sehingga digelari Abul Madâris wal Masâjid yakni 
Bapak pembangunpembina (the founder, the leader) beribu 
madrasah dan masjid. 

Beliau belajar seni kehidupan dari sekolah alam di 
kampungnya. Sekolahnya terbentang antara ujung Dasan 
Lekong sampai ujung Selong bahkan Labuan Haji. Sekolah 
sekaligus bentangan bukunya adalah sungai, lapangan bola, 
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gedong daya, kebun, halaman papuk Jamlah, sawah, lorong 
dan jalanan kampung Pancor. Fasilitas belajarnya adalah 
semisal air terjun kecil dekat Sekarteja dan batu cadas 
kokok Tojang, pohon jambu, pohon mangga dan karton 
bekas. Sesekali belajar di depan masjid Jami’ Attaqwa. Alat 
tulisnya pohonpohon bambu, rantingranting kayu, dan 
juga ruasruas padi. Umbiumbian dan kembang kapak 
(gadung) menjadi medianya. Alat peraganya semisal kaleng
kaleng bekas. Paling tidak untuk membuat alat komunikasi 
jarak jauh (teleponan kaleng bekas). Seperti yang sesekali 
diceritakannya saat pengajian dahulu. 

Gurunya adalah alam dan juga teman. Kurikulumnya 
nenaek (memanjat), begéong (bergantung di dahan), ngatang 
(berenang), nyelem (menyelam), bekendole (membuat 
dan meniup terompet dari batang padi), ngénjék (berlari 
pagi), bekayaq (bernyanyi), bermain musik tongkeq (alat 
musik kulintang tunggal dari bambu, terutama musik untuk 
membangunkan sahur, pada malammalam Ramadlan), 
belakaq (berbalas pantun), termasuk juga belanjakan (tarung 
bebas) dan beragam jenis permainan. Tujuannya (goals, 
aims) adalah memahami diri dan memahami alam. Ia belajar 
dari harmoni sosial, harmoni alam.

Lewat keriangan masa kecil itu, Maulana belajar dari 
semua, belajar dari sesama, belajar dari kegiatan bermain, 
belajar dari alam. Semua bisa menjadi guru, semua juga 
berperan sebagai siswa. Teman belajarnya adalah komunitas 
anakanak Pancor tanpa ruang kelas, tanpa bimbingan guru, 
tanpa waktu tertentu. Anakanak sekolah itu datang dari 
berbagai kalangan. Jelasnya anak kampung. 

Pertemanan adalah karakteristik belajar yang melekat 
pada komunitas belajar Maulana. Pertemanan menjadi 
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modalitas teman sepermainannya untuk belajar. Dalam 
komunitas itu mereka belajar bekerjasama, belajar mengerti 
dan memahami yang satu dengan yang lain. Dalam konteks 
pendidikan, bentuk pembelajaran ini adalah bentuk solidaritas 
dan penghormatan yang tinggi terhadap komunitas.

Segep kecil tumbuh sebagai anak lakilaki tempaan alam 
Pancor dan tumbuh sebagai pemuda yang tegap bukan hanya 
karena didikan keluarga namun juga didikan alam. Berkat 
kehidupan alamiah itu, ia tumbuh sebagai pribadi yang 
mantap kecerdasan matematislinguistiknya, kecerdasan 
personalinterpersonalnya, kecerdasan emosionalspiritual
nya, kecerdasan spasialkinestetiknya, serta kecerdasan 
naturalistiknya. Secara fisik beliau juga tumbuh sebagai lelaki 
yang menawan. 

Attahrir

Tidak banyak yang bisa diungkap bagaimana postur tubuh 
beliau saat masih belia, saat masih muda. Seperti halnya 
amat sedikit yang bisa diungkap dari postur Nabi saw. Itu 
pun riwayat atau hadits yang diperoleh tentang Nabi dinilai 
banyak yang dlaif (lemah). Hal ini akibat saat periwayatan 
hadits banyak tabiin (generasi Islam setelah sahabat Nabi) 
yang kurang aktif menggali bagaimana sosok nabi secara fisik. 
Periwayatan tentang Nabi yang terbatas itu dapat dijumpai 
dalam kitab ‘Syamayil Muhammadiyyah’ karya Imam Isa, 
yakni Muhammad bin `Isa bin Saurah bin Musa bin ad
Dhahhak asSulami, atau masyhur dengan nama Imam at
Tirmidzi. Di sinilah pentingnya menulis tentang Segep di 
masa kecilnya, Tuan Guru Bajang saat mudanya, Tuan Guru 
saat dewasanya, Maulana wa Syaikhuna saat lanjut usianya, 
dan alMagfurulah saat tak di alam dunia. Saat ini hampir 
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tidak ada yang bisa dimintai keterangan langsung bagaimana 
Segep kecil karena sudah tidak ada referensi hidup (kitâbul 
hayât) tentang Segep.

Postur tubuh beliau yang dapat diungkap adalah ketika 
beliau telah menginjak umur dewasa. Itu pun yang bisa 
diceritakan oleh muridmuridnya. Sedikit saja sebatas yang 
zhaħir. Lebih-lebih para murid sesungguhnya tidak berani 
menatap langsung Maulana apalagi memperhatikan detil 
tubuh beliau. Postur tubuh beliau yang dapat diungkap relatif 
lengkap adalah saat sudah lanjut usia namun masih bugar. 

Sebuah lagu jenaka tentang orang tua yang telah berusia 
lanjut dan udzur. Sebuah lagu unik yang dinyanyikan oleh 
keturunan kawankawan Maulana. Kawan bermain saat kecil 
dahulu. Lagu ini dalam bahasa Pancor.

Papukku oah toaq, 
Bulune buek puteq
Gigine kareng sekeq
Ndekne leket tolang bageq

Papukku bungkuk udang 
Mate saru betetunjang
Telingene kekedokan
Ndekne denger lonceng dokar

Z

Kakekku sudah tua

Rambut putih semua

Giginya satu tersisa

Biji asam takkuat dikunyahnya
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Kakekku mirip udang bungkukan

Mata rabun bertongkat kalau berjalan

Telinganya agak tuli tak jelas pendengaran

Lonceng dokar juga tak kedengaran

Lagu ini mengingatkan dan menceritakan bahwa inilah 
kondisi sebagian besar mereka yang sudah berumur lanjut. 
Rambut yang berubah warna dan berubah nama menjadi 
uban. Gigi rontok (Sasak: congang, cepoh) dan tentu tidak 
mampu mengunyah makanan bertekstur keras. Punggung 
agak melengkung jalan membungkuk. Mata juga rabun 
tak mampu mengenali orang dan barang. Jika berjalan 
harus dengan bantuan tongkat. Telinga juga sudah mulai 
tidak berfungsi normal, mendengar namun samar (Sasak: 
kekedokan). Sampai klakson mobil dan denting lonceng 
dokar (cidomo) yang keras pun tak terdengar. Lebih parah 
lagi kalau sampai ope (pikun; demensia).

Maulana saat sudah berumur dewasa/lanjut usia 
dipanggil kakek, ninik, atau yang populer dipanggil cucu
cucunya di Bermi dengan panggilan ninik Maulana alSyaikh, 
juga cucu dari famili jauh memanggilnya datu’. Beberapa 
kondisi seseorang yang lanjut usia (ekstra 70 tahun) dapat 
ditemukan pada diri beliau. Namun demikian yang patut 
dicatat adalah semua kondisi yang dihadapi Maulana di 
masa tuanya tidak sampai mengurangi muru’ahnya atau 
kehormatannya sebagai ulama besar. 

Maulana tidak pikun, tidak tuli, tidak rabun, dan apalagi 
bungkuk. Beliau beruban dan itu tanda umur dewasa atau 
umur lanjut bukan tanda udzur bukan pula simbol lemah. 
Gigi beliau tidak utuh namun itu tidaklah menjadi aib karena 
berbicara dan cara baca Qur’annya masih tetap fasih. Dalam 
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umur demikian sudah saatnya memang memilih makanan 
yang ramah bagi ususnya yang sudah tua juga. Adapun 
halnya menggunakan tongkat bukanlah sebagai penuntunnya 
berjalan, namun merupakan sunnah atau kebiasaan nabi, 
ulama, auliya. Beliau adalah sosok yang masih sempurna di 
usianya yang telah senja.

Attabsyir

Ulama adalah waratsatul anbiya’. Kemuliaan ulama 
terjaga dari sejak belia sampai lanjut usia. Maulana meskipun 
hidup di lingkungan biasa, dengan pergaulan sosial layaknya 
manusia biasa telah tumbuh menjadi sosok luar biasa dengan 
tuntunan Allah swt. Beliau adalah iqtida’an hasanatan atau 
panutan mulia dalam sikap dan tutur kata. Fisik yang sempurna 
dan bugar terjaga sampai usia ratusan tahun adalah pertanda 
bahwa sang alHayyu al-Qayyum telah memilihnya sebagai 
kekasih. Berbahagialah telah dapat belajar dan khidmat pada 
sebaikbaik Kekasih Allah yang lahir di nusantara persada, 
Indonesia. []
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ÎÓ

﴾7﴿

postur tubuh maulana

َنَْمُدُه َحَْد َعاِلٍ ِبَعَظَمِة َشْأِنِه َوَكَماِل ِاْحَساِنِه
 ُمِْلٍص ِلَنَاِبِه ِبَنَاِنِه َوِلَساِنِه

َوُنَصلِّى َوُنَسلُِّم َعَلى َمْن َهَدانَا ِبَشاِطِع ُبْرَهاِنِه
 ِاَل َداِر َكَراَمِتِه َوِرْضَواِنِه

Attaqdim

Salah satu adab berjumpa dengan ulamaauliya 
sebagaimana ziarah atau sowan kepada Syaikhuna al
Masyhur adalah menghadap dalam jarak yang renggang dan 
tanpa menatapnya. Pandangan dengan menatap langsung 
wajah beliau dengan waktu yang relatif lama dinilai kurang 
etis. Apalagi menatap mata yang mulia, itu adalah perilaku 
su’ul adab (tidak etis). Jika berbicara dan berhadapan pun 
adab yang diajarkan masyayikh atau guru dan ustadz yang 
shalih adalah jangan sampai memandang guru. Jika harus 
memandangnya harus diupayakan agak menunduk, dan 
jika terlalu penting maka sesekali wajah terangkat untuk 
memastikan ucapan dari bibir yang mulia. 

Tampaklah kesulitan sesungguhnya ketika hendak 
menggambarkan wajah beliau dengan acuan wajah asli beliau 
bukan dari foto yang beragam. Kesulitannya adalah karena 
para murid tentu tidak pernah ada yang berlamalama menatap 
beliau untuk keperluan tertentu baik karena memang tidak 
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berani, tidak kuat, atau semata menjaga adab. Sementara itu 
penggambaran melalui foto maka periwayatannya menjadi 
tidak persis karena yang tergambar dari foto hanya terbatas 
pada wajah. Itu pun bagian tertentu saja. Dalam keterbatasan 
itu majlis mudzakarah memutuskan untuk mengetengahkan 
seperlunya (tentunya dengan keterbatasan pengetahuan) 
tentang postur beliau dengan doa semoga jangan sampai 
jatuh kepada sikap su’ul adab atau tidak sopan.

Attahrir

Wajah penulis kitab Mi’raj al-Syibyan ila Sama’i ‘Ilmi al-
Bayan itu berbentuk oval, tidak bundar. Wajah itu ekspresif 
jika menerangkan sesuatu. Ada tahi lalat di salah satu bagian 
wajahnya, persisnya di tulang pipi kiri. Wajah beliau relatif 
lebih cepat terlihat dewasa. Muridmurid yang berjumpa 
dengan beliau ratarata menjumpai beliau dengan postur 
kedewasaan. Jidat atau kening beliau lebar. Keningnya 
tidaklah menghitam bekas sujud sekalipun beliau ahli shalat 
sunnah, ahli shalat malam. Beliau memiliki kebiasaan ber
khalwat atau ibadah personal para auliya’ yang sangat pribadi 
dengan Allah swt. 

Di empat gedeng (rumah), beliau memiliki ruang ibadah 
khusus (khalwat), yakni gedeng desa (dârul hizbi), gedeng 
madrasah (dârul-‘ilmi), gedeng toko (dârut tijârah), dan 
gedeng pajang (dârur râhah). Khalwat adalah tempat khusus 
beribadah berupa kamar berukuran kecil dan tidak dimasuki 
oleh orang lain termasuk oleh anak istri. Hanya orang yang 
diizinkan masuk di waktuwaktu tertentu yang boleh masuk. 
Karena privasi itulah kamar itu disebut khalwat. Khalwat 
adalah bahasa sufi (ahli tasawwuf) artinya menyepi dalam 
sunyi yang sendiri tika mendekatkan diri pada Ilahi.
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Alis beliau berbulu tebal. Di masa tuanya semua alis 
beliau memutih dan bagian ujung luar lebih panjang dari 
bulu alisnya yang lain. Sesekali dirapikannya dengan 
jemarinya saat mengajar di Mushalla alAbrar jika bulu 
unik itu menghalangi beliau saat membaca baris demi baris 
kitab. Itu kerap dilakukan saat mengajar terutama di tahun 
1990an. Beliau suatu hari di tahun 1989an pernah guyon 
(bergurau), sambil menunjukkan alisnya yang panjang dan 
juga sisa pageran (gigi)nya yang panjang, yakni gigi serinya 
yang masih tersisa, dua atau tiga. Kata beliau: 

“No, genne bélo umurku, gigingku bélo, alisku bélo.” 

[lihat, aku akan panjang umur, gigiku memanjang, bulu alisku panjang]. 

Gigi beliau memanjang karena bagian bawah atau 
atas telah tanggal (copot), sehingga tidak ada pasangan 
penyangganya. 

Pernah juga saat pengajian jam 12 MDQH di alAbrar itu 
beliau merasa terganggu dengan ujung alisnya yang panjang 
dan menutupi mata beliau ketika mengajarkan kitab itu. 
“Anih,” ringis beliau saat mencabut paksa bulu alisnya dan 
melemparnya kepada thullab Ma’had kala itu. Para thullab 
pun kala itu berebutan bulu barakah itu. Berbahagialah 
mereka yang tabarruk dengan bulu alis mulia dari yang 
Mulia itu. 

Mata beliau tidak terlalu lebar bukan pula sipit. Tatapan 
mata beliau tajam namun lembut. Mata kanan beliau 
cenderung ke kanan. Suatu waktu beliau pernah berkomentar 
tentang mata kanannya. Beliau menyatakan bahwa posisi 
mata yang agak ke kanan adalah sebagai ciri orang luar biasa, 
suatu ciri orang cerdas. Penjelasan lain tentang pandangan 
mata kanan itu terjadi karena kebiasaan beliau belajar. Beliau 
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sangat rajin muthala’ah, sehingga layak disebut ahli belajar 
(istilah Indonesia: kutu buku). 

Beliau senang tayamun atau memilih dan mengutamakan 
kanan dalam beraktivitas. Memegang, mengambil, berjalan, 
dan juga kegiatan lain beliau selalu mendahulukan kanan 
seperti tuntunan Rasulullah saw. Membaca yang relatif 
mengarah ke kanan dalam duduk dan membaca membuat 
mata kanan beliau agak berat ke kanan. Beliau juga melihat 
dengan jelas siapa saja yang datang ziarah. Beliau juga sangat 
mengenal satu persatu muridnya bila berjumpa di luar 
pengajian atau majlis. Bentuk mata beliau ada kemiripan 
dengan Raden Tuan Guru Bajang Kiyai Haji Lalu Gede 
Muhammad Zainuddin alTsani. 

Beliau tidak pernah menangis dalam majlis. Beliau juga 
amat jarang bersedih. Beliau diketahui amat sedih dan merasa 
kehilangan ketika wafatnya salah satu muridnya yang dikenal 
minger (cepat mengerti persoalan) yakni TGH. Sadaruddin, 
QH (MDQH angkatan I) dari Suralaga, mertua TGH. Drs. 
Khairi Yasri, QH. Di pagi Senin yang sendu itu, beliau meminta 
agar jenazah murid kesayangan itu dibawa ke rumah beliau 
di Mushalla alAbrar untuk beliau shalatkan langsung. Beliau 
menyayangi murid shalih itu dan memberikan penghormatan 
langsung di akhir hayatnya secara pribadi di rumah beliau 
dengan menyolatkan dan mendoakannya di Mushalla al
Abrar sebaikbaik tanah Allah di Lombok. 

Demikian pula ketika beliau menemui salah satu 
kekasihnya, pendamping hidupnya saat terakhir di dunia, 
Ummi Hajjah Adniyah. Beliau larut dalam sedih di hari 
wafatnya itu. “Tepu, ku lalo minang kamu madrasah,” 
ucapnya lirih saat jelang wafatnya itu. [Diamlah di sini, aku akan 
berangkat membuatkanmu madrasah]. Suatu bahasa cinta bertabur 
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ikhlash berjuang untuk istri setia. Saat harihari wafatnya, 
ribuan thullabthalibat Ma’had diminta membaca shalawat 
Nariyah 4444 kali. Ummi Adniyah adalah family woman atau 
perempuan yang hampir seluruh hidupnya adalah menjaga 
dan merawat perjuangan NW melalui aktivitas domestik atau 
aktivitas rumah tangga. Setelah menikah dengan Maulana, 
pengabdiannya sempurna pada suaminya; merawat rumah, 
menyediakan kebutuhan pribadi dan perjuangan suami, 
setelah ditunaikan kewajibannya kepada Allah azza wa 
jalla. 

Maulana alSyaikh tidak berkaca mata baik pada 
saat mengajar maupun pada kegiatan seharihari. Beliau 
membaca jelas bacaanbacaan dengan huruf tertulis kecil. 
Pada saat mengaji Shahih Bukhari setiap sore Sabtu misalnya, 
walaupun huruf dalam kitab tersebut tertulis kecilkecil 
beliau tidak menggunakan kaca mata. Jika kurang jelas beliau 
mendekatkan kitab itu lebih dekat ke wajahnya. Beliau hanya 
kesulitan kalau tulisannya kabur. Bukan karena pandangan 
beliau yang kabur. Pandangan beliau dalam membaca masih 
jelas sampai dua tahun jelang akhir hayatnya di dunia. Hanya 
dua tahunan sebelum wafat beliau tidak mampu mengajar 
dalam waktu lama dengan membaca kitab. Bahkan satu tahun 
terakhir hanya keluar membaca doa saja di majlis alAbrar 
(MDQH). Beliau pernah berkata di tahuntahun terakhir itu: 
“Coba’ ndéq ne kabur penggitakku, kuajar ante kitab siq 
bléq-bléq.” [Kalau mataku masih kuat, aku akan mengajar kalian kitab-kitab 
besar].

Pada saat menjadi anggota MPR, beliau pernah berfoto 
dengan sahabatkaribnya dari Kediri Lombok Barat, TGH 
Lalu Abdul Hafiz Sulaiman al-Faqih, dengan pakaian fulldress 
memakai kaca mata. Namun demikian beliau sesungguhnya 
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tidak pernah rabun penglihatannya. Beliau lebih memilih 
kaca pembesar (lensa cembung) untuk membaca di ruangan 
yang kurang terang (remang) terutama di kamar khalwat. 
Beliau hampir anti dengan alat bantu baca dengan kaca 
mata. Dalam biografi sahabat dan saudaranya TGH Lalu 
Abdul Hafiz Sulaiman Kediri Lombok Barat juga disebutkan 
bahwa karibnya itu juga tidak mau menggunakan kaca mata 
meskipun sudah agak kurang jelas penglihatannya. Dalam 
suatu kesempatan Maulana menerangkan bahwa terlalu 
sering melihat kemaluan sendiri atau istri bisa membuat 
pandangan menjadi kabur. 

Rambut beliau lurus lebat dan tidak kaku. Umumnya 
dicukur pendek, kadang dicukur habis. Cukuran sampai bersih 
(“cukur tahallul,” plontos) ini pun menjadi tradisi bagi Ma’had 
DQH dalam penerimaan thullab baru. Walaupun demikian 
rambut beliau pernah panjangnya sebahu terutama di tahun
tahun menjelang wafatnya. Beliau pernah sengaja meniatkan 
agar rambut panjangnya juga menjadi saksi perjuangannya 
membela agama Allah. Tahuntahun menjelang wafat, beliau 
pernah berambut panjang sebahu. 

Rambut beliau dipangkas oleh tukang cukur pilihan. 
Tukang cukur beliau antara lain almarhum Haji Husen 
Bermi dan almarhum Papuk Janah Pancor Sanggeng. Jika 
ingin cukuran, beliau memanggil tukang cukur pribadi ke 
rumahnya. Lokasi tempat cukur diberikan alas berupa kain 
putih yang lebar sehingga dipastikan rambut yang terpangkas 
semua jatuh di kain yang digelar lebar itu. Di atasnya 
diletakkan kursi dan setelah membaca beberapa bacaan 
seperlunya sang tukang cukur (barber) meminta izin untuk 
mulai mencukur. Semua rambut beliau dikumpulkan dan oleh 
tukang cukur tidak boleh ada yang terjatuh ke tanah. Rambut 
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itu entah kemana dibawa. Tetapi muridmurid tertentu dapat 
ditanya dari mana mereka mendapat rambut yang mulia itu 
dan untuk apa. 

Tabarruk atau mengambil barakah dengan rambut ini 
mengingatkan kita kepada Imam AlNabhâni yang mengambil 
barakah dengan membuat gambar sandal Nabi Muhammad 
saw. dan mengambil barakah (azimat) dari gambar sandal itu. 
Hanya gambar sandal bukan sandal sesungguhnya. Kepada 
Nabi saw. Nabhani mengambil barakah gambar sandal, 
kepada Maulana alSyaikh kita nahdliyyin bertabarruk 
dengan rambut. Bersyukur mereka yang bertabarruk dari 
rambut yang mulia pewaris Nabi. Barakah rambut yang 
tumbuh di kepala ulama mulia, baqiyyatus salafus shâlih; 
ulama salaf yang shalih yang disisakan Allah di dunia.

Telinga beliau agak lebar, tidak terlalu. Telinga beliau 
masih mendengar dengan jelas sampai akhir hayat. Beliau 
tajam pendengarannya. Pada saat ijazah doa taskhir (2 
dan 7 Jumada Tsani 1414 H), beliau menjelaskan bahwa 
beliau mendengar apa yang tidak didengar manusia. Allahu 
Akbar. (Doa taskhir adalah doa fenomenal yang menjadi 
kenangkenangan Hultah NWDI 56; ijazahnya dapat diminta 
pada Ummi alMujahidah). Sampai langkah mereka yang 
meninggalkannya saat berbaring atau tertidur masih beliau 
dengar dengan jelas. Beliau bahkan mendengar (mengetahui) 
kata hati sang peziarah yang datang padanya. Tentang 
pendengaran yang supersempurna ini misalnya diriwayatkan 
oleh cucunya Raden Tuan Guru Bajang Kiyai Haji Lalu Gede 
Muhmmad Zainuddin alTsani. 

Dalam berbagai kesempatan, beliau mendengar dengan 
jelas pertanyaan muridnya meskipun dengan suasana yang 
ramai, semisal di majlis ta’lim. Beliau berhidung mancung 
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sedang, tidak berjenggot lebat dan tidak berkumis. Dagu 
beliau hanya ditumbuhi bulubulu lembut yang tidak tampak 
sebagai jenggot dan beliau tidak berkumis, cuma ada beberapa 
helai yang tumbuh namun tidak bisa disebut kumis. Wajah 
beliau adalah wajah asli orang Indonesia. Wajah tokoh Islam 
Indonesia yang kharismatik.

Beliau – oleh murid angkatan 80an, 90an  hampir tidak 
pernah ditemukan bersin, maupun terserang pilek. Suatu 
waktu dokter memeriksa kesehatannya. Tidak ada gangguan 
kesehatan apapun. Dokter hanya menyarankan agar banyak 
istirahat. Saran yang tidak diindahkannya karena mengajar 
bagi beliau adalah kebutuhan jasmani dan rohaninya. Laksana 
kebutuhan makan minum setiap hari. Ketika beliau merasa 
kurang sehat atau mungkin sakit maka pengajian itulah yang 
membuat beliau merasa bugar kembali.

Bibir beliau berbentuk sedang, agak tipis. Gigi beliau 
relatif rapi saat masih muda dan pada usia lanjut gigi beliau 
tidak utuh. Gigi seri tinggal beberapa saja. Gigi seri yang 
tidak lengkap itu membuat gigi yang masih ada menjadi 
agak memanjang. Walaupun demikian beliau fasih membaca 
termasuk masih fasih melafalkan huruf dengan makhraj al-
lisan (lidah) dengan desis berbantuan gigi seperti siin, syiin 
dan huruf ra’. Tidak seperti kebanyakan orang tua yang tidak 
memiliki gigi. Bibir itu kerap menyungging senyum dan 
juga sering lagi tertawa kecil sampai sisa gigi beliau masih 
kelihatan. 

Dagu beliau tidak lancip, sedikit lebar dan pipi tidak 
berisi. Beliau berbicara tidak berbicara dengan cepat, beliau 
berbicara secara jelas dan tegas. Beliau berbicara dengan 
suara yang jelas meskipun sudah berusia di atas 95an tahun. 
Irama suara ketika beliau pidato sangat khas. Sejak awal 
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pidato beliau memilih nada suara tinggi (bariton) bukan 
dengan suara lemah (bas). Variasi dan titi nada beliau teratur 
dan pada halhal yang membutuhkan penekanan beliau 
menaikkan suaranya. Pada saat pengajian atau mengajar di 
Ma’had dengan menggunakan kitab, suara beliau umumnya 
bernada rendah dengan alat bantu speaker. Walaupun 
demikian jika ada penjelasan penting, beliau mengangkat 
bahu dan mengangkat suara sambil menjelaskan. Bahu 
beliau bidang, dan hampir selalu diselempangkan selendang 
(sorban yang berlipat di bahu). 

Kulit beliau putih tetapi tidak terlalu putih, bukan pula 
putih kertas. Di masa kecil beliau dipanggil Loq Bédeng oleh 
kakakkakaknya. Beliau sendiri pernah berkomentar dan 
bercerita sambil menyingsingkan lengan baju bahwa beliau 
tidaklah berkulit kurang terang. 

“Èdeng mah bketéq,” panggil saudara perempuannya.

[Èdeng mari kesini]. Èdeng adalah panggilan sayang dari kata 
bèdeng (si hitam)

Saat seperti itu biasanya Mamiqnya menegur halus 
kepada kakaknya: “Angkak ndaq keléq adimbi bédeng.” 

[Jangan panggil adikmu seperti itu]. 

“Banuq tetu, ie paling bédeng,” sang kakak menimpali. 

[Memang dia paling hitam kok]. 

Segep mengetahui betul itu adalah panggilan sayang 
kakakkakaknya yang penyayang. Beliau tidaklah marah. 
Mungkin saja pada saat kecil, beliau gemar bermain di luar 
rumah. Karena paparan atau terpaan sinar matahari, kulit 
beliau saat itu mungkin kurang cerah dibanding saudaranya, 
walhal  kulit beliau putih mendekati kuning langsat. 
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Postur tubuh beliau tinggi, lebih tinggi dari kebanyakan 
muridnya. Tubuh beliau tegap, baik pada saat berdiri, 
berjalan, atau pun duduk. Duduk beliau selalu tegak, tidak 
pernah membungkuk. Beliau tidak bungkuk walaupun 
berusia lanjut. Beliau menggunakan tongkat tiap kali hadir 
di majlis terutama di majlis pengajian tetapi bukan sebagai 
penopang jalannya. Beliau menggunakan tongkat sebagai 
penanda kedewasaan. Tuan Guru yang mengikuti kebiasaan 
beliau menggunakan tongkat adalah TGH. Mahmud Yasin, 
QH dan TGH. Shalih Ahmad, Allâhu yarhamhuma. 

Perawakan beliau tinggi langsing, relatif ramping. 
Postur tubuh langsing serta tinggi saat muda mirip dengan 
cucunya Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE (Anggota DPR 
RI). Beliau lebih tinggi beberapa sentimeter dibandingkan 
dengan Sang Jenderal Nahdlatul Wathan tersebut. Demikian 
pula wajahnya, bahkan senyumnya. Beliau sehat sampai 
akhir hayat. Beliau ditandu jika menuju majlis pengajian 
kurang lebih dua tahun menjelang wafat. Beliau punya cara 
khusus merawat tubuhnya atau dikenal dengan istilah body-
treatment. Tentang body-treatment beliau dapat dibaca pada 
bagian lanjutan.

Attabsyir

Wabidzikrihim tatanazzalu al-rahamât. Mengingat 
nabi, shahabat, ulama, auliya, shalihin adalah wujud doa. Doa 
dalam wujud bahasa pujian kepada muqarrabîn (makhluk 
Allah yang dekat padaNya). Mengingatnya adalah rahmat; 
menyebutnya adalah dzikir yang mendatangkan rahmat; 
mengenangnya adalah taqarrub yang mendatangkan 
rahmat, mengkajinya adalah ibadah yang menghadirkan 
rahmat. Puncak dari doa dalam berbagai rupa itu adalah 
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upaya menjadi ahli surga. Surga adalah milik personal 
yang dijanjikan Allah, namun untuk menggapainya dapat 
diperoleh dengan memantapkan hati ngiring (ta’at) kepada 
orangorang yang dijamin surganya oleh Allah. Mengikuti 
kelompok orangorang shalih adalah karunia Allah yang amat 
mulia lebihlebih dapat mengamalkan kebiasaan baiknya. 

Untuk memantapkan hati mengiring Maulana 
hendaknya dibantu dengan peneguhan hati berharap kasih 
sayang Allah atau rahmatNya dengan mengkaji hikmah 
maujud-nya di dunia, ajaran hikmatnya serta warisan hikmah 
beliau yang tiada tara. []
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ÎÓ

﴾8﴿

ahlI belajar

َاْلَْمُد هلِل الَِّذى يَتَِّصُف ِبَِمْيِع ِصَفاِت اْلَكَماِل َونَاَل ِمْنُه ِحْكَمتَُه َاْلَْوِليَاء

َلُم َعَلى َخْيِ ِعبَاِدِه َسيِِّد اْلَْصِفيَاء, َلُة َوالسَّ َوالصَّ
 َوَجَعَل ِمْن بَْعِدِه َوَرثَتَُه اْلُعَلَماء.

Attaqdim

Tahuntahun belajar di Makkah diawali Maulana al
Syaikh dalam suasana perang. Saat itu perang antara Bani 
Saud dengan pemerintahan sah saat itu. Saud adalah salah satu 
suku badui penguasa Nejd. Didukung Inggris dan dukungan 
pemikir Wahhabi, mereka menggulingkan pemerintahan 
Syarif Husein (keturunan Rasulullah) yang telah memerintah 
Makkah di bawah kekuasaan Turki Usmani kurang lebih 
selama 700an tahun. 

Saat itulah Maulana datang belajar ke Makkah. Harihari 
itu dipakainya untuk belajar berbagai macam ilmu. Semua 
sekolah saat itu tutup dan halaqah-halaqah atau majlis 
pengajian di Masjidil Haram juga tidak ada. Rasa ingin tahu 
yang tinggi terhadap semua jenis ilmu Allah membuat beliau 
belajar semua jenis ilmu. Beliau belajar bahasa Arab dengan 
berbagai dialek, belajar qasidah dan berbagai ilmu lainnya 
yang tidak diajarkan di Masjidil Haram atau Madrasah. 
Termasuk pernah iseng belajar ilmu magrabi (black-hikmah) 
namun ditinggalkannya karena tidak sesuai dengan ajaran 
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keimanan dan keislaman. Sampai kemudian perang mereda 
dan sekolah kembali beraktivitas, termasuk madrasah al
Shaulatiyyah.

Attahrir

Beliau adalah lulusan madrasah alSyaulatiyyah, 
madrasah tertua di tanah suci itu, dan lulus sebagai ulama. 
Bahkan menurut penuturan kawan sekolahnya di al
Shaulatiyyah beliau sejak masuk sekolah sudah terlihat sosok 
keulamaannya. Ulama cemerlang ini adalah ulama yang rajin 
belajar; ahli belajar. Sebagai ulama yang rajin muthala’ah, 
rajin belajar beliau juga mengingatkan muridnya untuk rajin 
muthala’ah. “Lamun méq mélé tao ngaji méq petela’ahang 
juluq,” beliau mengingatkan. [kalau kamu mau alim kamu harus belajar 
terutama sebelum diajar guru]. (Sabtu, 27 Shafar 1415 H). 

Dipelajari sebelum diajarkan

Being learned before being teached

Umumnya guru mengajarkan agar siswa rajin belajar 
dengan mengulang apa yang sudah diajarkan saja. Siswa 
pun rajin belajar, belajar mengulang saja. Bukan rajin 
belajar mempersiapkan apa yang akan diajarkan oleh guru; 
persiapan belajar agar siap menerima pelajaran dari guru. 
Kalau di kelas, guru disarankan melakukan apersepsi atau 
membangkitkan pengetahuan yang sudah diketahui siswa 
sebelumnya dengan tujuan agar materi baru bergayut
berpaut (nyambung) dengan materi lama. Lalu bagaimana 
guru mampu mengaitkan keduanya sekaligus jika guru hanya 
memerintah siswa mengulang pelajaran yang sudah diajarkan 
saja?
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Maulana alSyaikh tidak demikian dan tidak mengajarkan 
agar guruguru mengajar demikian. Beliau membaca bahan 
pelajaran esok pagi dari sejak dua hari sebelumnya, bahan 
pelajaran lusa juga dua hari sebelumnya. Jika saat ini hari 
Senin, beliau membaca bahan pelajaran untuk hari Rabu, 
bukan untuk pelajaran hari Selasa. Beliau juga punya 
kebiasaan mengulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh 
gurunya. Biasanya segera hari itu juga. Beliau rajin dan 
bukan hanya rajin namun beliau juga telaten, istiqamah 
dalam belajar. “Taoq méq ampoqne sepulu doang nilaéngku 
léq ijazahku? Siq wah taoqku petela’ahangku éndah,” tutur 
beliau suatu hari. [Kamu mau tahu mengapa nilaiku sepuluh semua di 
ijazahku? Itu karena saya mempelajari juga semua yang sudah saya ketahui atau 
yang sudah saya pahami].

surban KeraMat

Beliau bercerita, tentang belajarnya. Cerita ini bukan 
belajarnya di Indonesia, tetapi belajar di Makkah, ditemani 
bundanya. Saat itu sang bunda menemaninya belajar 
sambil wirid di rumah kontrakan sehabis shalat. Belajar 
itu biasanya dilakukan sehabis shalat malam sekitar pukul 
02:00 dan berakhir menjelang fajar, subuh. Beliau tidur 
malam sekitar dua jam. Sang Ibu menemani putranya 
tersebut belajar pada larut malam itu. Sang Ibu tidak 
duduk di dekat putranya melainkan beribadah, duduk 
berdzikir, berwirid di ruangan terpisah namun masih dapat 
memantau putranya. 

Beliau belajar dalam posisi duduk bersila menghadap 
kiblat. Belajarnya diterangi lampu pelita minyak tanah di
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dekatnya. Untuk mendapatkan kenyamanan dalam 
kepenatan yang nikmat itu beliau sesekali mengubah 
posisi duduknya. Secara bergantian yang kanan dan kiri 
memegang kitab dan posisi badan kadang condong ke kiri 
kadang ke kanan. Dalam suasana khusuk belajar tersebut, 
tibatiba Zainuddin, pelajar remaja seumur anak kelas tiga 
SMA itu mencium aroma sesuatu yang terbakar. 

“Inaq, epe motong mambune?,” tanya Zainuddin. 

[Ibu, baunya seperti ada yang terbakar]. 

Sang Ibu pun terhentak, bangun dan bergegas ke dapur 
untuk memeriksa jika saja lupa mematikan kompor. 

“Ndereq, anakku,” jawab sang Ibu dari dapur. 

[tidak ada]. 

Zainuddin pun melanjutkan membaca. 

Beberapa jenak kemudian Zainuddin berteriak lagi 
dalam belajarnya yang takputus itu. 

“Inaq, epe gene motong tini paon membune mné.” 

[Ibu... mungkin ada yang terbakar di dapur, baunya keras sekali, ini]. 

Sang ibu pun bergegas lagi ke dapur. Tidak juga 
dijumpainya suatu apapun yang terbakar. Dibukanya kamar 
lain, diperiksanya sudutsudut ruang, diperiksanya halaman 
belakang. Nihil. Tidak ada yang terbakar. Saat kembali 
berniat menuju tempat belajar anaknya didengarnya lagi 
teriakan ketiga: “epe motong keras epe mambune?” [apa 
yang gosong, keras sekali baunya]. Dalam kebingungan 
yang nyaris itu sang Ibu langsung menuju kamar anaknya 
dan....
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....betapa terperanjatnya Sang Ibu....

“Anakkuuuu.... motong sorban-méééq, anakkuuuu.... 
motong sorban-méééq!!!!!,” teriaknya agak tertahan. 

[anakku sorbanmu terbakar, anakku sorbanmu terbakar].

Dengan sigap dan refleks Maulana membuang sorban 
itu dan memadamkan api yang membakarnya. Dalam bau 
gosong akibat asap hitam pembakaran perapian lampu 
minyak tanah itu, ibu dan anak itu pun diam sejenak sambil 
membayangkan kemungkinan yang akan terjadi. Sang Ibu 
memikirkan anaknya yang mungkin saja terbakar jika 
tidak segera diketahui sumber apinya. Juga dipikirkannya 
akibat kebakaran kecil itu bisa membuat kampung tempat 
kosannya juga terbakar hebat. Sang Ibu memeluk putranya 
dalam sedih dan berbaur haru.

Beliau pun lanjut belajar dan belajar. Beliau bukan 
hanya rajin dan khusuk belajar, namun juga dengan 
memperhatikan adab belajar, etika belajar. Beliau, hampir 
selalu belajar dengan menggunakan pakaian lengkap. 
Lengkap dengan sorbannya. Saat belajar yang asyik 
itulah ujung sorbannya menyentuh ujung panas cerobong 
lampu templok minyak tanah dan membakar sorban itu 
secara perlahan. Aroma terbakar diciumnya tetapi panas 
tidak dirasakannya. Sorban itu terbakar. Sepertiganya 
tak terselamatkan. Sorban itu memberi kesaksian betapa 
asyiknya pemilik sorban itu belajar. 

Lanjutan cerita beliau

Tidak diketahui secara jelas, dari mana kawan
kawannya mendapat kabar tentang insiden bersejarah saat 
belajar itu. Kawankawannya di Madrasah alShaulatiyyah
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datang berkunjung ke rumah (kosan)nya. Mereka 
ingin mendengar cerita itu langsung dari Zainuddin dan 
menyaksikan ruangan tempat kejadian itu terjadi. Dalam 
kerumunan kawankawannya itu, dan cerita yang seru dan 
garib (jarang terjadi) itu, tanpa komando, mereka membagi 
sisa sorban yang terbakar itu, sepotongsepotong kecil. 
Kawankawannya ingin mengambil berkat, barakah dari 
Zainuddin, tepatnya dari sorban itu. Sorban yang diberkati 
dan diharap memberkahi. Potongan sorban bersejarah itu 
menjadi azimat bagi muridmurid Shaulatiyah. Kelak di 
kemudian hari, merekalah ulamaulama besar itu.

Maulana alSyaikh memiliki kebiasaan belajar di tengah 
malam untuk pelajaranpelajaran yang sulit. Ada strategi 
belajar beliau yang jitu terutama saat menghadapi kesulitan 
demi kesulitan dalam memahami bacaan dari kitab. Setiap 
kali beliau merasa kesulitan, beliau shalat sunnat, shalat 
sunnah mutlaq atau shalat hajat, lalu dibacanya kembali 
setelah salam. Biasanya ini memudahkan beliau, ini 
membuat beliau lekas paham.

Beliau bertutur bahwa beliau sering mengalami 
kesulitan, tidak mengetahui jawaban, tidak mengerti atau 
sulit paham saat membaca buku atau belajar. Keadaan 
seperti ini disebut stuck. Beliau sering tidak mampu 
menemukan jawaban masalah dari kitab yang mirip teka
teki itu. Beliau baca, kemudian mengalami stuck, lalu 
beliau shalat sunnat. Dibacanya lagi, stuck lagi, lalu shalat 
sunnat lagi. Dibacanya lagi, stuck lagi, lalu shalat sunnat 
lagi. Terus berkalikali sampai akhirnya pada akhir shalat 
yang kesekian kali itu beliau menemukan jawaban atau 
maksud kitab itu.
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Pernah suatu waktu saat sekian kali isti’anah (memohon 
bantuan Allah) dengan sabar dan shalat saat belajar itu, teka 
teki kitab itu terpecahkan. Kali ini usahanya memahami 
makna kitab itu berhasil. Dalam suasana senang dapat 
membongkar kerumitan makna ibarat (tulisan) kitab 
itu – setelah sekian kali shalat sunnah  beliau selebrasi 
atau merayakan keberhasilannya itu. Beliau spontan 
menganggukkan kepalanya secara kuat. Duuk!!! . . . kepala 
beliau terbentur tembok dan beliau meringis kesakitan. 
Aduh...gemoq (benjol). Cerita ini beliau tuturkan dengan 
riang. Kerap, mengenang masa belajarnya dahulu. Cara 
belajar giat yang bertemali dengan ibadah, kesungguhan 
dan keshalihan.

Attabsyir

Belajar yang sesungguhnya adalah usaha menjadi alim
shalih. Belajar adalah usaha bernilai ibadah agar dekat 
kepada Allah swt. Belajar bukan semata untuk memahami 
pelajaran, namun yang terpenting adalah latihan kedisiplinan. 
Kedisiplinan yang melahirkan ketekunan, ketekunan yang 
membuahkan kesabaran, kesabaran yang menumbuhkan 
ketegaran, ketegaran yang memantapkan keberanian, 
keberanian yang menumbuhkan semangat berjuang. 
Berjuang menegakkan risalah Allah dengan menegakkan 
panjipanji Nahdlatul Wathan di mana pun berada. Moga 
kita dapat hidayah Allah belajar dari cara beliau belajar dan 
diberikan taufik oleh Allah agar istiqamah melaksanakan 
contoh hasanah yang diajarkan beliau. Amin. []
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ÎÓ

﴾9﴿

jemarI ber-tasbIh

اِلَاِت, َاْلَْمُد هلِل الَِّذى ِبِنْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّ

َعاَداِت َواْلَكَراَماِت  اَلَِّذى َجَعَل اْلِعْلَم َمَداًرا ِللسَّ

ٍد َسيِِّد الَْْخُلْوَقاِت, َلُم َعَلى َسيِِّدنَا ُمَمَّ َلُة َوالسَّ َوالصَّ

 َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوالنَّاِهِضْيَ َوالنَّاِهَضاِت

Attaqdim

 adalah salah satu mahfuzhat (kata motivasi)  َحّرِْك َيَدَك ُتْرَزْق
penuh hikmah yang diajarkan oleh salah seorang murid beliau 
yakni TGH. Mahmud Yasin, QH. Allahu yarham. [Gerakkan 
tanganmu dengan pasti, rizki dijamin mesti]. Mengayun tangan untuk 
berbuat baik, beraktivitas, memenuhi kebutuhan pribadi 
adalah gerakan yang bernilai tinggi bahkan jaminannya 
adalah rizki. Membantu orang lain atau kerja biasa seperti 
melukis, menulis, mengangkat beban, memanggul, membajak, 
berkebun, membuka buku, dan seluruh aktivitas dengan 
menggunakan tangan adalah gerakan yang akan melahirkan 
rizki. 

Rizki tidaklah dimaknai sebagai rizki lahir semata 
berwujud kebendaan duniawi, namun Allah juga menyediakan 
fasilitas rizki dalam wujud simpul rizki, semisal relasi atau 
kerabat baik, kebiasaan baik dan tentu nikmat kuatnya iman, 
mantapnya Islam, dan selalu dalam tuntunan Allah adalah 
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nikmat tiada tara. Nikmat lain yang diberikan sebagai bentuk 
rizki spiritual adalah diperolehnya keberkahan. ُبََرَكة  ,َاْلَحَرَكُة 
bergerak adalah berkah.

Melalui tangan beliau yang mulia kita belajar 
memperoleh pelajaran bagaimana mendapatkan barakah 
dan hikmah. Barakah dan hikmah dari jemari mulia yang 
selalu mengamalkan pekerjaan mulia sepanjang hidupnya.

Attahrir

Tangan beliau adalah bagian yang paling berkat dan 
diberkati. Murid dan jamaah, atau tamu dapat menyentuh 
bagian tubuh yang mulia ini, menyentuh telapak lembut 
dan gemulai itu. Telapak lembut disalami jutaan murid baik 
laki maupun perempuan. Beliau tidak menolak bersalaman 
dengan perempuan. Bedanya perempuan dengan lapis tangan 
sebagai adab dan tuntunan serta agar tidak membatalkan 
wudlu. Beliau juga tidak melarang yang bersalaman mencium 
tangan beliau. 

Telapak tangan beliau juga digunakan untuk bertepuk 
tangan. Caranya bukan seperti tepuk tangan biasa dan 
bukan pula tepuk tangan penghargaan (applause). Beliau 
menepuk telapak tangan dengan punggung telapak tangan 
bukan dengan sesama telapaknya. Biasanya tepukan ini 
adalah pertanda selesainya bacaan tahlil saat selesai shalat. 
Cukup sekali. Tepukan seperti ini juga beliau gunakan untuk 
memanggil istri beliau dengan dua tepukan atau tiga tepukan. 
Sang ummi biasanya bergegas datang dengan isyarat tepukan 
punggung tangan ke telapak tangan tersebut. Tangan itu juga 
sangat terlatih dan pemiliknya sangat sabar melayani cukuran 
massal baik saat inagurasi (pembukaan atau peresmian) 
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thullab baru MDQH. Ratusan jumlahnya. Demikian pula 
cukuran balita di setiap majlis pengajian.

Tangan beliau panjang dan lentur layaknya penari. 
Kulitnya bertekstur lembut, dingin dan harum. Jemari juga 
panjang dan gemulai jika mencontohkan atau memperagakan 
mad lagu. Termasuk ketika memperagakan bagaimana 
seni bela diri dan peresean yang baik. Peresean adalah seni 
ketangkasan orang Sasak berupa adu tanding bersenjata 
potongan rotan dan perisai dari kulit lembu/sapi. 

Setiap ruas jari adalah sadaqah. Demikian penjelasan 
hadits. Sebagian guru membuat praktik bertasbih dengan 
ruas jari. Jumlahnya 30, dalam dua kali putaran, ditambah 
tiga menjadi 33 untuk hitungan tasbih 33 kali. Dalam konteks 
ini beliau tidak (langgeng) menggunakannya. Jemari tangan 
beliau total bergerak membantu mengayun tasbih (subhah; 
Lihat Bidayatul Hidayah al-Gazali) atau dalam bahasa 
Syaikh Nawawi alBantani khazaraatun manzumatun 
(butiran berlubang yang tersusun rapi) berupa kerajinan 
tangan dari kayu yang umumnya berbutir besarbesar itu. 
Tasbih itu umumnya berbiji besar yang kadang ditariknya ke 
atas agar memudahkan pergerakan jemarinya menghitung 
bacaan wiridwirid itu. Gemulai jemari yang mulia itu adalah 
gemulai dalam wirid yang tiada henti. Jarijari panjang itu 
tidak pernah lepas memegang tasbih. 

Jemari Maulana adalah jemari aneh. Aneh karena 
jemari itu bukan sembarang jemari. Fisiknya adalah jemari 
yang panjang, lembut, dan agak gemulai. Jemari itu bersih 
dengan kukukuku bersih. Jemari itu juga memancarkan 
aroma harum entah karena beliau menggunakan parfum 
pilihan atau memang harum. Jemari beliau aneh karena jari 
tengahnya juga digunakan sebagai ketokan (ketukan) kepala 
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bagi muridmuridnya. Ketukan punggung ruas jemari tengah 
yang menyiku itu juga ajaib. Ketukan sekali saja. Ajaib karena 
beliau menyebutnya sebagai stempel. Stempel itu setidaknya 
stempel pertanda penerimaan beliau pada penyerahan diri 
muridmurid itu. Bagi yang distempel, perlakuan itu adalah 
doa, perlakuan itu adalah cara menjemput barakah. Stempel 
itu adalah barakah. Hal ini karena pada saat tertentu agak 
sukar mendapatkan stempel itu. 

Jemari itu juga jemari karamah. Dengan jemari itu 
Maulana menandatangani sesuatu. Sebut saja ‘sesuatu’ 
karena beliau tidak hanya menandatangani suratsurat 
penting dengan yadu al-barâ’ah (tangan mulia) itu. Tanda 
tangan beliau yang ditulis dengan huruf Arab dimulai dari 
nama awal beliau Muhammad lalu Zainuddin ditutup dengan 
goresan melingkar dari kanan, melingkar ke atas dan berakhir 
relatif lurus ke bawah. Tanda tangan magis itu juga menjadi 
bertambah magis karena beliau juga menandatangani 
kepala muridmuridnya atau orangorang yang diberikan 
kesempatan menikmati daya barakah itu. 

Beliau menandatangani kepala muridnya dengan tanda 
tangan itu. Doakah itu? Tanda tangankah itu? Atau doa dan 
tandatangankah itu? Kalau tanda tangan saja mengapa 
beliau menyempatkan menandatangani ribuan kepala itu. 
Kalau doa, mengapa takcukup terucap saja lalu dijawab, 
âmîn. Kepala itukah yang didoanya sebagai otak murid 
rajin tidak malas dalam kitab Batu Ngompal itu? Apakah 
kepalakepala itu didoanya sebagai “batubatu ngompal,” 
batu mengapungterapung? Batukah perumpamaan bagi 
otak muridmuridnya yang didoanya cerdas dan menjadi 
luar biasa semisal mengapungnya batu yang takwajar itu? 
Wallahu a’lam.
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Tanda tangan beliau untuk kepala muridnya meng
gunakan jari telunjuknya. Jari telunjuk. Jari yang jika 
diluruskannya berbentuk melengkung, semua jari beliau 
lurus lentik melengkung jika diluruskan. Ada tiga kaifiyat 
atau cara beliau memberi ketokan garansi “kemuridan” itu:

1. mengetuk kepala murid dengan punggung jari tengahnya 
yang menyiku;

2. menandatangani kepala itu dengan tanda tangan beliau 
lalu diketuknya persis di ubunubun; dan

3. mengusapusap (memegang) beberapa detik sambil di
doa, lalu ditandatangani dan terakhir diketuk dengan 
stempel tangan itu. 

Yang terakhir inilah kaifiyat ulya (metode terbaik), dalam 
prosesi tertinggi kaifiyat doa ajaib itu. Kaifiyat pertama belum 
tentu diperoleh, apalagi kedua dan ketiga. Kaifiyat ketiga ini 
biasanya beliau terapkan kepada orang tertentu atau pada 
momen atau kesempatan tertentu. Salah satu momen yang 
paling membanggakan hati beliau dan kelihatan betapa beliau 
sumringah adalah saat menyaksikan pernikahan ma’had 
banin dan ma’had banat. Beliau sumringah bahagia. 

Di sinilah kaifiyat tertinggi itu biasanya beliau hadiahkan. 
Seraya memegang kepala mempelai anyar (baru), laki atau 
perempuan beliau kadang bertanya; “pire taon méq/bi 
bekemélé’an?” [berapa tahun kalian berkenalan]. Sang pengantin 
biasanya tersipu malu menjawab; setahun, dua tahun atau 
lebih. Wallahu a’lam apa makna tanya itu.

Ada juga kaifiyat unik yang jarang terjadi yakni mendoa 
khusus kepala muridnya dengan tanda tangan dan stempel. 
Doa itu ditulisnya dengan jari telunjuknya merata hampir 
di seluruh kepala. Seperti yang dialami oleh salah seorang 
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murid NBDI yang bernama Siti Rahmi ketika meminta doa 
untuk mengikuti lomba Pidato Tingkat Provinsi. Saat itu ia 
ditemani Drs. Saifunnasri dan Drs. Junaidi (almarhum). 

Ia bercerita bahwa sejak kecil ia sudah sering mendapatkan 
stempel dan doa khusus dari Maulana alSyaikh, terutama 
saat pengajian Datu’nya TGH. Abdillah Mispalah, Allahu 
yarhamhu. Bedanya saat memohon doa untuk perlombaan 
tersebut ia terlebih dahulu diijazahkan Shalawat Nahdlatain. 
Lalu ia didoa sambil dituliskan atau ditandatangani dengan doa 
panjang serta tandatangan beliau. Bacaan panjang tersebut 
dituliskan melingkari hampir seluruh kepalanya. Setelah 
itu distempel. Maulana mengajarkan agar saat membaca 
shalawat itu, hendaknya berhenti sejenak pada kalimat wa 
antanshurana..untuk niat tertentu lalu dilanjutkan sampai 
akhir. 

Tentang jari manis beliau tidak banyak yang terungkap. 
Paling tidak karena sebenarnya beliau bukan penggemar 
berat cincin. Walaupun demikian, dalam sejarahnya beliau 
memiliki cincin bertuliskan: hamdan liman zayyanaddin, 
[aku memuji Allah, yang menghiasi agama], atau cerita cincin gurunya 
(alSyaikh Muhsin Musawa) yang bertulis: rabby kun fi 
aqibati muhsinan [Rabbi, jadikan jalan hidupku baik]. alSyaikh 
Muhsin Musawa adalah pendiri Darul Ulum Makkah. Beliau 
pernah terlihat menggunakan cincin di jari manis dan jari 
tengah tangan kanan. Pernah juga di jari tengah saja. Dua 
cincin sekaligus. Beliau tidak pernah terlihat menggunakan 
cincin di jarijari tangan kirinya.

Beliau menggunakan cincin bermata akik di jari manis 
kanan, dan kadang menggunakan cincin logam di jari tengah 
tangan kanan. Beliau tidak pernah terlihat menggunakan 
cincin di tangan kiri atau menggunakan cincin pada tangan 
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kanan dan kiri sekaligus. Salah satu cincin beliau yang 
ditemukan setelah beberapa tahun beliau wafat adalah veros 
bergurat Gunung Rinjani lengkap dengan SegaraAnak. 
Bentuknya pipih, sehingga harus ditempel pada wadah lain 
agar bisa dikenakan. Cincin itu sekarang dipakai oleh cucunya 
Raden Tuan Guru Bajang Kiyai Haji Lalu Gede Muhmmad 
Zainuddin alTsani. 

Sejarah menarik tentang jemari beliau adalah jari terluar 
dan yang terkecil yakni kelingking. Kelingking tidaklah 
banyak yang bisa diungkap atau terungkap secara khusus 
jika tidak karena sejarah mengajarnya yang laksana matahari 
itu. Kelingking beliau di tahun 1990an beberapa kali patah 
akibat jamaah yang berebut salaman. Terakhir dan yang 
paling parah adalah akibat salaman jamaah Penujak Lombok 
Tengah. Beliau bercerita, mereka senang sekali dengan 
pengajian Maulana, terpesona, tertarik. Mereka senang 
karena selama ini ada pantun olokan bagi kampung itu. 

Penujak Batu Jai
Pade tujak loang tai

Pantun dua baris ini, adalah penistaan, oleh karena 
itu pada saat pengajian Maulana di tempat itu, Maulana 
menggantinya dengan pantun agamais:

Penujak Batu jai

Memang banyak calon Kiyai.

Masyarakat yang hadir dan mendengar pembahasan 
terkait kampungnya saat itu pun tersanjung, lantas berebut 
bersalaman. Puisi dua baris ini ternyata doa Maulana yang 
makbul. Dari wilayah itu, banyak lahir tuan guru. Di beberapa 
kesempatan di tahuntahun jelang akhir hayat, beliau sering 
menerangkan sejarah kelingkingnya yang menjadi saksi 
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sejarah perjuangannya, saksi sejarah beliau mengajar ke 
daerah selatan pulau Lombok. Beliau jelaskan untuk tidak 
melayani salaman akibat rasa sakit yang tertahan pada 
kelingking yang terpisah dengan jemarinya yang lain. Beliau 
kerap mengangkatnya, memperlihatkan kelingking yang 
terpisah patah itu. 

Subhanallah
Allahu Akbar. 

Ada juga lelakaq Sasak yang diubah oleh beliau, di 
samping banyak juga yang lain, yakni

Selebung Batu Beléq
Oah kedung gente kumbéq

diubah menjadi

Selebung Batu Beléq
Pade betedung munte oah beléq

Satu yang belum terungkap dari tangan barakah itu, 
yakni jari yang relatif terpendek dan tergemuk, ibu jari atau 
jempol. Jempol beliau tidaklah pendek . Karena jari beliau 
semua panjang, maka jempol beliau juga agak panjang dan 
mengikuti gemulai jemarinya yang lain. Jempol yang taklurus 
jika diluruskan. 

Jempol beliau juga jempol saksi hidup, saksi sejarah 
kehidupan dan perjuangan beliau. Sejarah kehidupan beliau 
dapat disaksikan secara zahir dari melihat langsung jempol 
barakah itu. Jempol mulia itu melekuk (tidak rata) akibat 
tiada henti memegang butirbutir tasbih. Warnanya juga 
berubah pada bagian yang sepanjang hidupnya tidak lepas 
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dari butiran kayukayu pilihan itu. Melekuk dan sedikit 
menghitam. 

Mengenang jemari dan terutama ibu jari itu kerap membuat 
sedih (terharu) bahwa betapa dalam hidup Maha Guru kita 
yang mulia itu, melalui ibu jari yang mulia itu didapatkan 
sejarah bahwa sepanjang hidup beliau adalah dzikir; dzikir 
adalah hidup beliau. Saat berdiri atau duduk, terjaga atau 
tidur (qiyâman wa qu’udan, yaqazhatan wa manâman) 
tangan beliau tidak pernah lepas dari tasbih (benda produk 
olahan kayu) yang jadi alat bantu membaca wirid, dzikir 
(tasbih, tahmid, takbir dan tahlil) atau bacaanbacaan yang 
hikmahnya tidak saja diperoleh lewat membacanya namun 
juga ada hikmah yang didapat dari bilangan bacaannya. 

Jari itu takpernah tidur. Sesaat pun tidak. Meskipun 
tubuh induknya tertidur. Jemari itu masih aktif bergerak di 
luar kuasa manusia biasa. Hatinya masih aktif berdzikir yang 
dibuktikan dari gerak tasbih itu, jemari mulia itu. Lisannya 
masih basah dengan bacaan demi bacaan itu. Jari itu saksi 
sejarah, jari yang tidak pernah lepas dari fa’al khairat (ibadah) 
mengiringi hati dalam aurad wa adda’awat (wirid dan doa). 
Jari itu bergerak sepanjang hidupnya bergerak berputar, 
memutar butir demi butir kayu itu sehingga seluruh badan 
beliau hakikatnya berdzikir sepanjang hidupnya. 

Dalam pengajianpengajian di tahuntahun itu dapat 
disaksikan dengan jelas. Jika jari tangan kanan memegang 
kitab, maka jari tangan kiri mengurai butiran tasbih. Jika jari 
tangan kiri memegang kitab, maka tasbih berpindah ke jemari 
tangan kanan. Tangan kirikanan beliau berimbang dalam 
tasbih. Bahkan diceritakan bahwa pernah beliau meletakkan 
tasbihnya untuk ke kamar kecil, tasbih beliau berputar dan 
berjalan sendiri. Subhanallah.
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Ada juga keanehan dalam “mentawafkan” tasbih itu. 
Beliau menariknya perlahan, sama seperti yang lain. Yang 
berbeda adalah beliau bukan menariknya satusatu, namun 
duadua. Beliau menarik tasbih itu dengan irama yang 
konstan atau tetap yakni dua biji perdua biji. Keanehan juga 
muncul ketika tangan yang mulia itu tidak sedang memegang 
tongkat atau memegang kitab atau memegang apa saja. 
Layaknya tanpa komando, kedua tangan itu bertemu dalam 
satu tasbih itu. Secara serempak menarik menggerus tasbih 
itu, serentak. Jemarinya kiri kanan tidak kesulitan dan selalu 
terlihat seimbang dalam mengikuti irama tasbih duadua 
itu. Imbang. Salah satu putrinya yang mengikuti kebiasaan 
bertasbih dua butir demi dua butir adalah Ummuna Hajjah 
Sayyidati Raihanun Zainuddin Abdul Majid.

Tasbih dan gerakan tasbih beliau adalah sepanjang hidup. 
Beliaulah contoh guru contoh ulama yang menyeimbangkan 
antara muthala’ah (belajar) dan wirid, seimbang antara wirid 
dan muthala’ah. Dalam muthala’ah itu beliau tetap wirid. 
Sampai akhir hayat, berhentinya gerakan tangan beliau 
pertanda beliau telah wafat. 

Tuan Guru Bajang bercerita: “tiang diminta menemani 
Maulana alSyaikh beberapa tahun terakhir. Tiang tidak mau 
karena tiang memang masih kanakkanak. Kata Maulana: 
“Tuan Guru Bajang melengku” [aku ingin Tuan Guru Bajang yang 
memijatku, menemaniku]. TGB menuturkan: “Beliau meminta 
tiang memijitnya. Saat itu tiang masih berada di sekolah 
dasar. Suatu waktu tiang merasa kelelahan memijit beliau. 
Beliau juga saat itu sudah tertidur. Tiang mencoba bangkit 
dan keluar untuk istirahat. Menjelang sampai di pintu dalam 
lelap tidur beliau itu, beliau spontan bertanya: “oah lelah 
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ante ke?” [sudah capek kamu?]. Tiang kaget, ternyata Maulana 
tahu, meskipun tertidur.” 

Raden Tuan Guru Bajang Kiyai Haji Lalu Gede 
Muhammad Zainuddin alTsani yang tidak saja diberi nama 
sesuai namanya, namun juga sejak masih kecil, tepatnya umur 
empat tahun dipanggil Tuan Guru Bajang oleh Maulana al
Syaikh itu punya cerita unik terkait kakeknya itu. TGB duplikat 
Maulana alSyaikh itu tidak pernah meninggalkan Maulana 
alSyaikh sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1997 (tahun 
wafat Maulana). Artinya beliau menemani Maulana al
Syaikh selama 16 tahun. Subhanallah. “Tiang tidak pernah 
meninggalkan kaki Maulana dari tahun 19811997. Jika 
tidur, kaki beliau menjadi bantal tiang,” tutur TGB. Hampir 
tujuh belas tahun sang TGB ini khidmat di sekitar jemari kaki 
Maulana. TGB bercerita: “tangan beliau tidak pernah lepas 
dari tasbih dan selalu bergerak bertasbih baik dalam posisi 
tidur apalagi terjaga. Tangan beliau terutama ibu jarinya tidak 
berhenti bertasbih, kecuali persis pada saat wafat saja, jemari 
itu berhenti. Pertanda bahwa beliau sudah pindah alam.” 
TGB tegas dan jelas menyatakan keyakinannya. Ia berkata: 
“Yakin beliau masih ada, yakin beliau tidak meninggal.” 

Attabsyir

Dalam kitab Addurrussamin (hal.14) dinyatakan bahwa 
sebagian ulama besar berkata: Ketahuilah wahai orang 
miskin, bahwasanya wajib memuliakan ulama dan mencium 
tangan mereka ..... Kita juga mengambil berkah dengan 
pakaian yang mendapat kemuliaan karena sentuhan badan 
mereka yang telah diberkahi dan tanah yang mereka langkahi 
bahkan negeri yang mereka diami. #Lebih berkah lagi jika 
kita mengambil pelajaran dari kebiasaan beliau dan mewarisi 
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kebiasaan baik itu. Beliau meniatkan seluruh bagian tubuhnya 
adalah untuk beribadah dan seluruh inci dari tubuhnya beliau 
siapkan menjadi saksi bagi amaliah yang dikerjakannya di 
dunia. Subhanallah. []
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﴾10﴿

perawatan tubuh 
ala maulana al-syaIkh ZaInuDDIn

َاْلَْمُد هلِل الَِّذى َل ِاَلَه ِالَّ ُهَو اَْلَِلُك ُذْو اْلََلِل اْلَُتَعال,

ٍد َصاِدُق اْلَْقَواِل َواْلَْفَعاِل َواْلَْحَوال َلُم َعَلى ُمَمَّ َلُة َوالسَّ َوالصَّ

Attaqdim

Maulana adalah pemilik tubuh dengan stamina prima. 
Beliau bukanlah lelaki kurus atau kerempeng, beliau juga 
tidak gemuk apalagi kegemukan. Bodi beliau tinggi dengan 
tinggi ideal dan proporsional. Ada resep beliau dalam men
treatment atau merawat tubuhnya, tepatnya menjaga 
kebugaran dan kesehatannya. Kecuali itu, jika melinggih 
(duduk), beliau terlihat lebih tinggi.

Dalam hal perawatan tubuh, bukanlah persoalan suplemen 
(tambahan gizi, vitamin, mineral) yang digunakan beliau, atau 
asupan gizi untuk pembentukan tubuhnya atau body builder
nya. Ini soal metode, soal kaifiyat memperlakukan tubuh 
itu sendiri. Beliau mengajarkan dua perawatan (treatment) 
dengan gerakan sederhana. Sederhana saja. Gerakannya juga 
tidak butuh pemanasan. Yang pertama adalah treatment 
tubuh saat bangun tidur. Beliau mengajarkan metode self
therapy (terapi mandiri) atau selfhealing (pengobatan 
sendiri) berupa pergerakan ringan yang dilakukan persis 
ketika bangun tidur. 
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Beliau memelihara tubuhnya sebagai modalitas 
ibadahnya. Beliau hampir selalu sehat, karenanya ibadah 
beliau bernilai sempurna ditopang istiqamah dan mulazamah 
(tekun). Istiqamah bukan saja timbul dari azam atau asa atau 
keinginan berbuat baik semata, namun beliau juga merawat 
tubuh yang bertugas melakukan ibadah itu. Beliau belajar 
bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan beliau juga 
belajar banyak bagaimana tubuhnya menopang hasratnya 
mendekatkan diri kepada Allah.

Attahrir

Metode perawatan tubuh yang diajarkan beliau adalah 
ketika bangun dari tidur jangan langsung bangun dan 
berjalan. Duduklah di tempat tidur dengan kaki selonjor 
lurus. Setelah itu arahkan kepala perlahan dan perlahan untuk 
mencium lutut. Posisi tangan juga diluruskan seiring dengan 
lurusnya kaki. Upayakan hidung menyentuh lutut dan tangan 
menyentuh atau melampaui kaki. Lurus saja. Lakukan sekali 
saja namun dalam waktu yang agak lama. Healing ini juga 
disertai dengan physio-therapy (semisal penyembuhan hati) 
berupa bacaan surat alIkhlash. Bacaan ini sebanyak yang 
diinginkan satu, tiga, atau tujuh. Lama metode lipat bodi ini 
sesuai jumlah pilihan bacaan alIkhlash tadi.

Kedua, beliau mengajarkan bahwa setiap gerakan itu 
adalah gerakan yang terencana. Duduk dan berdiri adalah 
gerakan yang sering dilakukan tanpa perhitungan dan tanpa 
kesadaran. Dalam metode healing ini sesungguhnya tidak 
ada gerakan khusus. Cukup dengan bacaan yang ringan saja. 
Bacaannya adalah Allâhus shomad. Dibaca setiap kali mau 
duduk atau mau berdiri dari posisi duduk. Usahakan bantuan 
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tangan pada setiap kali bangun dari duduk, demikian pula 
ketika mau duduk. 

Dua gerakan ringan ini sesungguhnya setiap orang dapat 
melakukannya. Bacaannya pun ringan. Untuk mendapatkan 
kebaikan, keberkahan, dan juga hikmah dari gerakan ringan 
tersebut, perlu mendapatkan ijazah dari ahli ijazah ilmu 
hikmah. Terutama ijazah surat alIkhlash dan ijazah bacaan 
allahusshomad itu. Ummi alMujahidah adalah Ahli Ijâzah 
ilmu hikmah, warisan Maulana. 

Dua body-treatment ini adalah warisan Maulana untuk 
kita. Untuk kesehatan jasmani plus kemantapan rohani. 
Manfaat kaifiyat ini adalah (1) agar pinggang sehat, tidak 
nyeri, tidak pegal, tidak sakit pinggang terutama yang duduk 
berlamalama; ini jelas bentuk peregangan otot pinggul; (2) 
terhindar dari penyakit stroke atau kelumpuhan yang banyak 
menimpa kawula tua, juga yang muda; metode ini membantu 
fungsi saraf memasok darah dan oksigen ke otak (3) terhindar 
dari osteoporosis yakni penyakit yang mempunyai sifat khas 
berupa massa tulang yang rendah, disertai mikro arsitektur 
tulang dan penurunan kualitas tulang sehingga menyebabkan 
tulang rapuh lalu terbentuk kelengkungan tulang belakang 
sehingga terlihat bungkuk (bongkok; Sasak).

Jika Maulana mengajarkan jemari bertasbih mengiringi 
fa’al hati, maka di body-builder ini beliau mengajarkan bodi-
bertasbih. Moga ajaran kebajikan, kebijakanmu bermanfaat 
sehat afiat dunia akhirat. Maha Guru-ku. Al-Fatihah.

Jalan beliau tegap laksana turun dari pendakian, tegap 
dan juga cepat (nyanjak; Sasak). Langkah beliau panjang; 
suka berjalan kaki; berjalan lurus tidak suka menoleh kiri dan 
kanan. Duduk beliau juga tegak. Di majlis beliau biasanya 
duduk bersila. Beliau kelihatan lebih tinggi dari mereka yang 



...........................Keagungan Pribadi Sang PenCinta, Maulana...........................

|     97     |

hadir pada majlis itu. Bukan karena posisi duduk yang tinggi, 
tetapi ditopang oleh kebiasaan duduk beliau yang tegak.

Beliau juga memiliki kebiasaan mandi malam. Beliau 
mandi setiap kali bangun untuk qiyamu al-lail (ibadah 
malam). Kebiasaan shalat malam juga menjadi sarana body 
builder bagi beliau. Bukan hanya ibadah semata. Beliau 
duduk dalam waktu yang lama untuk belajar (muthala’ah), 
berwirid, dzikir dan doa. Dua tiga empat jam beliau sanggup 
duduk untuk itu. Untuk mengimbangi masa duduk yang lama 
itu, Maulana melakukan peregangan dalam bentuk ibadah 
yang memaksimalkan gerakan badan yakni shalat. Beliau 
ibadah sekaligus bernilai olah raga. Ditambah lagi hobi beliau 
berjalan namun bukan jalanjalan.

Berdiri tegak setelah duduk lama, rukuk yang me
regangkan otot punggung dan pinggul, sujud yang lama 
melancarkan aliran darah ke otak adalah sarana menjaga 
tubuh agar menjadi sehat dan tumbuh seimbang. Akhir shalat 
yang ditutup dengan gerakan salam memberi kesempurnaan 
berupa peregangan otot leher yang merefresh (menyegarkan) 
aliran darah ke seluruh tubuh.

Ada juga rahasia Allah yang dititip lewat jemari. Seseorang 
yang merasa lemah, kepala pusing dan sedikit tegang dapat 
memijat jarijari tangannya agar mendapatkan refreshing 
kembali. Maulana tidak mengajarkan itu, namun Maulana 
menggantinya dengan tasbih yang memijit jemarinya setiap 
kali berdzikir. Beliau memijat diri dengan tasbih. Gerakan 
aktif jemari adalah gerakan kesehatan.
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Attabsyir

Maulana mengajarkan ilmu bagaimana memanfaatkan 
fungsi umur dengan memaksimalkan kesehatan. Beliau 
adalah pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 
Termasuk di dalamnya tentang ilmu kesehatan jasmani dan 
rohani. Ilmu kesehatan tersebut bukan semata dijadikan 
sebagai ilmu namun diaplikasikannya dalam amal. Amal 
itu pun diarahkan selalu dan selalu untuk kepentingan 
‘ubudiyyah (ibadah) dan taqarrub atau mendekatkan diri 
kepada Allah.

Ilmu ini sesungguhnya adalah rahasia kebugaran dan 
vitalitas beliau, meskipun sesungguhnya bukan ilmu rahasia. 
Resepnya sederhana, namun yang tidak sederhana adalah 
kemampuan melakukannya secara terus menerus (istiqamah) 
seperti beliau memperaktikkannya. []
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﴾11﴿

melangkah seumpama rasul

َاْلَْمُد هلِل الَِّذى َل ِنَهايََة ِلَكَماِله

ٍد َوآِلِه  اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَاِرْك َعَلى َسيِِّدنَا ُمَمَّ

َكَما َل ِنَهايََة ِلَكَماِلَك َوَعدِّ َكَماِلِه

Attaqdim

Ini juga riwayat bagaimana memanfaatkan dan mem
berdayakan umur. Sederhana kedengarannya, yakni cara 
jalan. Berjalan adalah hal biasa, namun bagaimana kalau 
berjalan itu menjadi barang mewah yang diperlombakan di 
ajang olimpiade dunia, atau lomba jalan sehat. Melangkah 
adalah hal yang biasa tetapi menjadi luar biasa jika takarannya 
jelas, niatnya lugas dan tujuannya tepat. Jalan cepat adalah 
olah raga tiada tara nilainya. Oleh karena itu diperlombakan 
sebagai bagian dari cabang olah raga. Sementara itu berjalan 
(santai) tanpa perhitungan jelas adalah sikap kurang baik 
bahkan kerap mencerminkan pribadi yang kurang tertata. 
Jalan adalah untuk kesehatan sementara jalan santai adalah 
amal yang kurang bermanfaat. 

Riwayat langkah Maulana tidak sembarang riwayat 
namun riwayat penuh hikmat terutama hikmah mengenang 
pribadi santun ditilik dari postur tubuhnya. Perpaduan 
kaki dan tubuh beliau yang proporsional mungkin tidak 
bisa dianggap sebagai kelebihan. Hal itu sudah umum. Hal 
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yang menarik dari sisi ini adalah bagaimana kaki tersebut 
mengayun mendukung tubuh nan mulia itu. Cerita hikmah 
ini diperoleh dari murid semasa Zunnurain tahun 1985an. 
Pe Zun adalah salah seorang thullab (murid) dari Suralaga 
ini dahulu tinggal di samping alAbrar dengan santri dari 
Pegayaman Singaraja Bali, dan kini ia menjadi penduduk 
Malaysia. Dalam beberapa kali mengantar dan menjemput 
Maulana ke Gedeng Desa (Darul Hizbi) atau ke Gedeng Toko 
(Darut-Tijâroh) menuju Gedeng Madrasah (Darul Ilmi) 
beliau di tahuntahun itu sering diantarnya dengan jalan 
kaki. 

Attahrir

Tiga Sekawan: Nasri, Zakaria dan Zunnurain

Suatu waktu, pernah tiga orang thullab ma’had diminta 
menjemput ke gedeng desa itu. Sesampainya ketiga thullab 
tersebut Maulana tidak meminta dicarikan mobil namun 
meminta berjalan kaki saja untuk pindah (giliran) ke gedeng 
madrasah. Mereka pun berjalan kaki mengiring beliau dari 
gedeng darul hizbi, rumah Ummi Hajjah Rahmatullah Allahu 
yarham menuju darul-ilmi rumah Ummi Hajjah Adniyah 
Allahu yarham. Hari itu hujan. Hujan tidak terlalu deras. 
Zunnurain bertindak sebagai juru payung. Dalam hujan itu, 
Maulana berjalan sangat cepat. Thullab bertiga tersebut lari 
mengikuti beliau yang berjalan tak biasa itu. Sang juru payung 
pun selalu ketinggalan dan nyaris tidak memayungi Maulana 
lantaran posisi payung selalu di belakang. 

Anehnya beliau tidak basah, kaki beliau tidak kotor, baju 
beliau juga tidak terpercik kotoran dalam langkah cepat itu, 
padahal beliau tidak menyingsingkan baju jubahnya, dan 
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tentu nyaris tidak pernah terpayungi. Sampai di mushalla al
Abrar tiga sekawan itu basah sementara beliau tidak basah 
dan tidak juga kotor dengan percikan air hujan. Zakaria 
basah, Nasri basah, Zunnurain pembawa payung juga basah. 
Sementara Maulana yang dipayungi dan dikejar (baca: 
dikawal) dari belakang tidaklah basah. Di sinilah keutamaan 
demi keutamaan Maulana tampak. Subhanallah.

Kisah tentang jalannya beliau juga datang dari dua orang 
santri Muallimat kala itu. Santri itu bernama Rauhul Hilmi. 
Ia saat ini berkhidmat di Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Asma’ul Husna Aik Bukaq Batukliang Lombok 
Tengah dan juga PAUD Assyifa di teras rumahnya. Santri 
kedua bernama Halimah, kini menjadi salah satu pimpinan 
dan mudarrisah pada Pondok Pesantren Gunung Galesa NW 
di Moyo Hilir Sumbawa Besar. Ia juga guru PNS di salah satu 
SMAN di Sumbawa. Keduanya memiliki kesamaan yakni 
samasama cantik dalam padu kulit blacksweet dan juga 
memiliki karakter tegas dalam hilmiyyah (santun). Santri itu 
panggil saja dengan panggilan Hilmi dan Halima

Dua Sejoli: Hilmi dan Halima

Dua orang santri putri bernama Hilmi dan Halima juga 
pernah mengalami hal yang serupa, yakni berlari mengejar 
Maulana yang berjalan biasa. Saat itu pagi menjelang siang. 
Kurang lebih jam keempat sampai keenam pelajaran di 
Madrasah Nahdlatul Banat (Muallimat) itu. Hari Sabtu. 
Maulana mengajarkan KeNWan tiap Sabtu siang kala itu. 
Jelang jam pelajaran yang asyik itu, dua orang santri (baca: 
santriwati) diminta Ummi Zuhriah untuk menjemput (baca: 
matur, melapor) ke Maulana. Saat itu Maulana di gedeng 
madrasah. Beliau ada di gedeng Darul Ilmi. Keduanya 
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bergegas menuju Gedeng. Keduanya dalam rasa hormat yang 
dalam dan suasana hati yang berbeda, getar jantung yang lebih 
cepat dari biasanya secepatnya berjalan menuju alAbrar dan 
memberi salam di pintu. Mereka disambut Ummi Adniyah, 
dan Ummi pun matur ke Maulana dan kedua ustadzah kecil 
itu menunggu. Menunggu. 

Maulana pun keluar dengan jubahnya dan siap mengajar. 
Dua santri berpostur mungil ini berdiri di selasar gedeng 
Madrasah. Maulana menyapa keduanya dan mengangguk 
pertanda beliau siap berangkat. Beliau memilih berjalan kaki. 
Dua orang santri cantik dengan seragam putih abuabu itu 
mengikuti (mengiringi) Maulana berjalan dari belakang.

Menjelang siang itu Maulana memilih berjalan kaki saja 
dari Gedeng alAbrar menuju Muallimat. Dilihat dari tahun 
kejadiannya yakni tahun 1986 dan dikurangi dengan tahun 
kelahiran beliau yakni 2 Agustus 1898 maka beliau saat itu 
sedang berumur 90an tahun. Pada umur seperti itu beliau 
masih tegar dan masih kuat berjalan kaki. Subhanallah.

Yang unik juga tentu cara berjalan yang mulia itu. 
Kedua murid Muallimat yang juga kelak (1989an) alumni 
MDQH Banat dan mendapat peringkat I dan II itu, berjalan 
mengiringi Maulana dari belakang. Keduanya berusaha 
mengikuti Maulana, bukan lagi sekadar ngiring. Dua gadis 
mungil itu mengikuti Maulana dengan cara berlari sambil 
menyingsingkan rok abuabu mereka. Maulana tak terkejar. 
Maulana terlampau cepat berjalan. Bukan karena postur 
tubuh yang tinggi dan langkahnya yang panjang namun 
karena Maulana tidak berjalan seperti manusia kebanyakan. 
Beliau berjalan laksana cepatnya orang yang berlari apalagi 
jika dibandingkan dengan kedua murid madrasah itu. Itu 
pun Maulana tidak menoleh sedikit pun apalagi meminta 
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keduanya berjalan cepat. Dua murid itu pun tertinggal jauh 
di belakang. 

Spinate kata mereka dalam hati. Apa boleh buat, tidak ada 
langkah cepat lagi yang dimilikinya meskipun telah berusaha 
cepat dan hampir berlari. Mereka, dalam rasa bersalah 
sekaligus rasa pasrah karena takmampu mengimbangi 
langkah Maulana, melanjutkan jalannya sampai terengah
engah. Keduanya sampai di Muallimat, dan pelajaran hampir 
dimulai karena doa pembuka, shalawat telah usai.

Kejadian yang sama juga terulang saat menghadiri 
wafatnya TGH. Ahmad Rifai bin Abdul Majid, saudara lain ibu 
Maulana. Hari itu pemakaman berlangsung di Taman Makam 
Pahlawan Selong. Pemakaman berlangsung dalam upacara 
penghormatan bergaya militer. Hal ini karena almarhum 
tercatat sebagai pejuang yang ikut memperjuangkan 
kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. 

Santri Muallimat bersamaan berangkatnya dengan 
Maulana, dari madrasah. Begitu pula kejadiannya, Maulana 
berjalan sejauh kurang lebih 400an meter dari madrasah 
menuju Makam pahlawan di tahuntahun itu juga. Siswa 
Muallimat berhamburan berlari mengejar (baca: mengiring) 
Maulana dengan berlari berhamburan. Mereka berusaha 
mengikuti langkah cepat Maulana sambil terengahengah. 
“Tak pernah seletih itu kami mengiring (mengejar) beliau,” 
tutur Hilmi. Jelas terbayang, mereka pasti tertinggal jauh di 
belakang.

Attabsyir

Tentang cara beliau berjalan mengingatkan pada hadits 
yang bermakna: “Tiada satupun kulihat lebih indah daripada 
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Rasulullah saw., seolaholah mentari beredar di wajahnya. 
Juga tiada seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya 
daripada Rasulullah saw., seolaholah bumi ini dilipatlipat 
untuknya. Sungguh, kami harus bersusah payah melakukan 
hal itu, sedangkan Rasulullah saw tidak menghiraukan.” (HR. 
Qutaibah bin Sa’id). 

Cara beliau berjalan bukanlah cara berjalan yang aneh, 
meskipun tidak banyak yang mau memperaktikkannya. 
Beliau berjalan sesungguhnya sebagai wujud mengikuti 
sunnah Rasulullah saw. Beliau mengajarkan keduanya yakni 
mengikuti sunnah Rasul dan menjaga kesehatan jantung. 
Mau sehat, berpahala dan barakah? Ikuti kebaikan yang 
beliau ajarkan, meskipun dalam perkara sederhana semisal 
cara berjalan. []
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﴾12﴿

Cara berpakaIan

ُسْبَحاَن اهلِل, َواْلَْمُد هلل 
ٍد ْبِن َعْبِد اهلل َوُاَصلِّى َوُاَسلُِّم َعَلى َسيِِّدنَا َوَمْوَلنَا ُمَمَّ

Attaqdim

Pakaian adalah hiasan setelah kewajiban menutup 
aurat terpenuhi. Izzah atau kemuliaan seseorang dapat 
diperolehnya dari cara ia berpakaian dan pakaian yang 
dipilihnya. Penghormatan, penghargaan dan juga takzim 
dari sesama manusia bukanlah tujuan. Hal itu tentu karena 
nilainya bergeser dari arah yang baik akibat niat yang kurang 
tepat tersebut. Disegani karena atribut aksesoris tubuh 
berupa pakaian itu baik, namun jika berpakaian diniatkan 
agar memperoleh pujian sesama manusia maka siasialah 
upaya tampil sempurna.

Berpakaian baik bagi ahli ilmu adalah salah satu cara 
menghargai ilmu dan menghargai diri yang mengambil 
manfaat dari belajar ilmu Allah. Itu juga yang ditekankan oleh 
Maulana alSyaikh. Ada pertimbangan syar’i ketika berbuat 
termasuk dalam hal berpakaian. Berikut adalah riwayat 
seputar pakaian dan cara beliau berpakaian.
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Attahrir

Beliau adalah ulama yang dapat disejajarkan dengan 
Imam Maliki dalam hal berpakaian. Imam Maliki dalam 
sejarah dituliskan sebagai pribadi yang selalu necis/rapi 
jika menghadiri Majlis pengajian terutama ketika majlis itu 
adalah majlis pengkajian hadits. Sang Imam juga tidak lupa 
memakai wangiwangian dan selalu dawâmu al-thahârah 
(selalu suci). Maulana juga necis setiap di majelis. Paling 
tidak beliau tidak akan mengajar tanpa turban.

Beliau umumnya menggunakan jubah, berkopiah. Saat 
usia muda kerap menggunakan songkok hitam nasional 
atau peci nasional di luar jam mengajar. Beliau selalu 
menggunakan imamah (sorban, turban, kain berlilit di 
kepala). Beliau jika di dalam rumah selalu menggunakan peci 
atau songkok, kecuali waktu istirahat. Kadang saat istirahat 
beliau menggunakan kaos dan pakaian sederhana. Beliau 
selalu menggunakan sorban dan jubah pada saat mengajar, 
menghadiri majlis, dan menerima tamu. Beliau mengajar 
dengan pakaian yang necis, menghormati ilmu, menghormati 
ahli ilmu. Beliau tidak akan keluar menerima tamu kecuali 
beliau telah siap dengan pakaian lengkap; sorban, jubah dan 
kadang selempang (selendang). 

Warna turban (sorban) dan jubah beliau umumnya 
putih atau putih tulang. Jarang sekali beliau menggunakan 
sorban lain. Apalagi menggunakan sorban dan jubah warna 
warni. Beliau tidak suka sorban merah. Juga tidak pernah 
menggunakan sorban hitam. Sorban beliau juga selalu besar
tebal, bukan lilitannya kecil dengan bahan kain yang tipis. 
Sorban beliau selalu dengan sorban tebal. Beliaupun sangat 
cekatan memasang sorban dengan kuncir atau ujung belakang 
sorban yang tergerai ke bahu kanan. 
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Kegemarannya adalah menggunakan pakaian berwarna 
putih. Beliau gemar mengikuti kebiasaan Nabi saw. memakai 
pakaian putih. Rasulullah saw. bersabda: “Hendaklah 
kalian berpakaian putih, untuk dipakai sewaktu hidup. 
Dan jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati. 
Sebab kain putih itu sebaik baik pakaian bagi kalian.” 
(Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa’id, dari Basyar bin al
Mufadhdhal, dari `Utsman Ibnu Khaitsam, dari Sa’id bin 
Jubeir, yang bersumber dari Ibnu `Abbas r.a.; lih. Syamayil 
Muhammadiyyah). Adapun penggunaan jubah dengan 
lengan tergerai. Beliau juga mengikuti kebiasaan ulama, 
terutama Imam Syafi’i, salah satu imam idola beliau. Sang 
Imam pernah berkata: 

ُعْوا اَْكَماَمُكْم   ُمْوا َعَماِئَمُكْم َوَوسِّ َعظِّ
[perbesar imamah atau sorbanmu, perlebar ujung lengan 

bajumu]

Adapun jubah (berompi) hitam pernah beliau gunakan 
hanya sesekali dalam situasi yang diprediksi memiliki 
moment khusus. Beliau juga memiliki selempang atau 
selendang berwarna warni, dengan garis merah tua yang 
tegas lengkap dengan songkok yang unik bermotif bunga. 
Di bagian bawah melingkari songkok itu terdapat bantalan 
putih. Songkok dan juga selempang itu adalah hadiah dari 
guru besarnya Almagfurulah alSyaikh Hasan alMasysyath. 
Selempang dan kopiah ini kerap beliau gunakan dalam situasi 
atau momen yang dinilai khusus oleh muridmuridnya yang 
khas. Misalnya, pada saat persoalan di tubuh organisasi NW 
kurang stabil. Jika beliau menggunakan kopiah itu, biasanya 
imamah tidak dililitkan di kepalanya. Selempang itu terlihat 
diwarisi oleh cucu beliau, Amir Murni. 
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Selain selendangselempang putih yang digunakan, 
beliau juga kerap menggunakan selempang warna hijau. 
Menurut beliau, ini adalah tradisi haba’ib atau tradisi 
keturunan Rasulullah. Penggunaan selempang warna hijau 
ini pun biasanya pada saatsaat tertentu saja. 

Sorban plus jubah bagi ulama adalah lambang kemuliaan 
dan etika memuliakan ilmu dan etika menghadapi ahli ilmu. 
Sorban yang terlilit di kepala alihalih menjadi kerudung yang 
tergerai indah di pundak, yang meliuk dari araq kanan ke 
kiri  adalah pilihan untuk memberi syiar tentang keagungan 
ilmu, bukan semata keagungan diri. Sorban dengan jubah 
besar tersebut adalah tradisi alumni alShaulatiyyah, syiar 
alShaulatiyyah.

AlShaulatiyyah adalah madrasah tertua di tanah suci 
Makkah yang alumninya memiliki karakter yang berbeda 
dengan alumni sekolah atau madrasah lain. Demikian 
pula cara berpakaiannya. alShaulatiyyah mendidik anak 
muridnya untuk meletakkan syiar madrasah sebagaimana 
alumni terbaiknya mempopulerkannya dengan berbagai cara 
dan saluran. Juga dengan doa, lagu, wasiat, kitab dan tentu 
saja cara berpakaian. Alumni terbaiknya sepanjang sejarah 
madrasah tertua itu berpakaian seperti ahli ilmu, ahli ibadah 
atau kebiasaan orang shalih (da’bussholihin).

Beliau adalah lakilaki bersarung. Sarung, sebagai 
khazanah nusantara beliau kenakan atau gunakan seharihari. 
Beliau memakai sarung setiap hari. Sarung adalah pakaian 
lengkapnya pada saat mengenakan jubah. Sarung pada 
prinsipnya hanyalah sarung, dan dikenal penggunaannya 
di kalangan warga melayu. Sarung bukanlah pakaian Islam 
maupun pakaian shalat, bukan pula pakaian warisan dari 
Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Iran, Irak, maupun Saudi. 
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Sarung dipopulerkan oleh beliau, serempak dengan budaya 
timur tengah terutama cara berpakaiannya yang menggunakan 
top (jubah). Beliau berjubah bukan dengan celana panjang 
sebagai lapisan pakaian bagian dalam, namun menggunakan 
sarung. 

Ada tradisi beliau, bahkan menjadi tradisi Nahdlatul 
Wathan terkait dengan pakaian berjahit lurus satu jahitan 
yang membentuk pola pakaian melingkar. Itulah kain sarung. 
Melalui kain sarung ini beliau dan keluarga NW memiliki 
tradisi berhadiah. Maulana alSyaikh biasanya berhadiah 
kepada gurugurunya, sahabatsahabatnya, dan keluarga 
gurunya dengan hadiah sarung. Ada ratusan sarung setiap kali 
musim haji dititipkan lewat jemaah haji untuk disampaikan 
kepada alamat pilihan. 

Sarung itu bersumber dari beliau dan juga dari jamaah 
haji. Sarung dari beliau umumnya untuk orangorang khusus. 
Sarung dari jemaah haji biasanya dibawa oleh jemaah 
haji kepada Maulana alSyaikh sambil berziarah sebelum 
berangkat, kemudian sarung tersebut “diberkati,” dan calon 
jemaah haji tersebut menerima kembali untuk disampaikan 
kepada alamat yang dituju di Makkah atau Madinah. Beliau 
bangga berhadiah dengan khazanah kekayaan Nusantara, 
kekayaan Melayu, produk Nasional. Bukan berhadiah jubah 
atau sorban layaknya pakaian mereka di Arab sana. Beliau 
pembela produk lokal, produk nasional.

Dalam sejarah berhadiah sarung ini ada kejadian unik. 
Maulana hampir setiap musim haji selalu mengirim sarung 
kepada seorang pelajar alShaulatiyyah. Pelajar tersebut 
justru tidak pernah bertemu atau belajar sebelumnya kepada 
Maulana. Maulana juga tidak pernah mengetahui wajah 
pelajar tersebut. Apa yang membuat Maulana selalu mengirim 
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kain dan untuk apa, belumlah jelas. Sampai di kemudian hari 
setelah tamat, pelajar yang tidak pernah nyantri di madrasah 
Nahdlatul Wathan itu menjadi pejuang Nahdlatul Wathan 
yang disegani. 

Pada waktu muda beliau juga pernah menggunakan 
stelan lengkap (full dress). Pakaian lengkap dengan jas dan 
berdasi dapat ditemukan pada saat beliau menjadi anggota 
konstituante bersama TGH. Lalu Abdul Hafiz Sulaiman Kediri 
Lombok Barat. Beliau bukan penyuka dasi kupukupu. Pada 
masamasa barubaru menikah dan anakanak beliau masih 
kecil beliau juga kerap mengenakan jas dengan kain sarung 
namun tetap dengan menggunakan surban.

Stelan lengkap juga bukanlah perkara sederhana 
sesungguhnya bagi Maulana. Bisa saja beliau menggunakan 
pakaian yang memberi kejelasan bahwa beliau ulama. 
Sebagaimana kostum ulama. Di sinilah kenegarawanan 
beliau terlihat dengan mengikuti model berpakaian anggota 
konstituante yang lain. Meskipun sesungguhnya beliau 
mewakili partai Islam saat itu. Beliau nasionalisreligius. 
Layaknya Ki Agus Salim, layaknya HOS Cokroaminoto.

Baju beliau umumnya adalah baju yang sengaja di
jahitkan. Baju dijahitkan biasanya oleh muridnya termasuk 
yang menjadi tradisi adalah dibuatkan atau dijahitkan 
oleh senat thullab atau panitia penamatan Ma’had. Baju 
dihadiahkan dengan ukuran yang sudah ada mengacu pada 
baju beliau. Melengkapi pakaian yang biasa dipakai, Maulana 
juga menggunakan sandal, biasanya menggunakan sandal 
slop (sandal model tertutup bagian depan). Di dalam rumah 
juga menggunakan slop. Beliau tidak terlihat menggunakan 
sandal jepit. 
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Attabsyir

Moga keberkahan melimpah kepada siapa saja yang 
mengikuti Rasulullah saw, dengan mengikuti pewaris 
Rasul yakni para ulama. Kesyukuran di atas kesyukuran 
juga dilimpahkan karena telah memperoleh sebaikbaik 
warasatul anbiya’ (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul 
Majid) menjadi guru tempat menimba ilmu agama dan ilmu 
hikmah. Kesyukuran yang tiada tara juga kepada mereka yang 
tidak pernah bertemu Maulana alSyaikh namun yakin akan 
keutamaan dan kemuliaan beliau, dan menyambung silsilah 
ilmunya melalui guruguru, ustadz, masyayikh yang pernah 
belajar kepada Maulana. Laksana keyakinan kita bersama 
terhadap Rasulullah saw. meskipun tidak pernah berjumpa 
dengannya.

Kiyai Hamzanwadi, guru dan ilmunya bersambung sampai 
nabi. Pesan Sang Kiyai; ante pade siq ngaji léq ite agenne 
berkah ilmu-méq dakaq ndéq méq pade alim lamun méq 
sugul luar méq besongkoq, lamun méq wah haji mane-mane 
méq nyampéq sorban’. [kamu semua yang mengaji di sini agar berkah 
ilmumu sekalipun tidak alim, kalau kamu keluar rumah hendaklah menggunakan 
peci, kalau kamu sudah berhaji maka paling tidak kamu selempangkan surban di 
pundakmu]. []
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ÎÓ

﴾13﴿

makan mInum maulana

ِبْسِم اهلِل َوِبَْمِده

َلُم َعَلى َرُسْوِلِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َلُة َوالسَّ  َوالصَّ

Attaqdim

Makan minum adalah kebutuhan dan sekaligus sifat 
insani bahkan hewani. Maulana juga secara tidak langsung 
mengajarkan muridnya agar kebutuhan makanminum 
dapat meningkat derajat dan nilainya di sisi Allah dan tidak 
berperilaku hewani semata. Makan minum adalah sarana atau 
wasilah menguatkan tubuh agar tubuh sehariharinya dapat 
dan kuat dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah 
swt. Menyeimbangkan porsi udara, makanan dan minuman 
dalam lambung adalah cara hidup sehat. Ini pola hidup 
sehat. Makan tidak sampai kekenyangan dan makan pada 
saat merasa lapar adalah etika makan yang sehat. Berikut 
riwayat tentang aktivitas beliau menghadapi rizki makanan 
dari Allah swt.

Attahrir

Makanan yang halal lagi baik disebutkan dalam alQuran. 
Makanan apapun dengan kriteria halal dan menyehatkan 
bukan saja bermanfaat bagi tubuh tetapi mampu membuat 
tubuh menjadi berarti karena dapat digunakan untuk 
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beribadah kepada Allah Yang Maha Pemberi Rizki. Allah juga 
memerintahkan agar tidak berlebihan dalam makan minum. 
Berlebihan bahkan dianggap sebagai bukan perilaku manusia 
namun perilaku setan. Setan musuh manusia. Itu tegas Allah 
swt. 

Nabi juga mengingatkan bahwa makan dan berpakaian 
harus dibarengi dengan kebiasaan bersedakah maupun 
berbagi. Makan minum yang enak jangan membuat kita 
keenakan. Pakaian jangan hanya membuat kita senang 
mengenakannya dan senang juga memperlihatkannya. Rasul 
juga meminta agar kita berbagi dengan sesama. 

Tayyibat adalah makanan, minuman, pakaian, rumah, 
kendaraan, kekayaan yang halal. Kehalalan itu akan ternoda 
dan tercela ketika pemiliknya berlebihan maupun tidak 
memperdulikan keluarga, sahabat, tetangga dan orangorang 
yang tidak beruntung nasibnya secara ekonomi. Semua itu 
sudah jelas dan tegas dalam alQuran dan telah menjadi 
panutan bagi mereka yang memperhatikannya.

Maulana alSyaikh tidak membaca teks (nash) alQuran 
Hadits itu berulangulang ketika mengajarkan muridnya 
tentang makan dan minum. Beliau mencontohkan pada 
diri beliau sendiri. Sebagaimana dituturkan pada bagian 
sebelumnya bahwa Maulana alSyaikh adalah anak terkaya, 
pemuda terkaya di masanya. Bagaimana tidak, beliau sejak 
kecil telah diberikan modal berupa tanah sawah dalam 
jumlah yang fantastis. Hal ini beliau ceritakan kepada murid
muridnya. Sampai beliau menjelaskan bagaimana luasnya 
sawah beliau. Tegasnya beliau orang kaya dengan hasil 
pertanian yang tidak habishabisnya untuk dimakan dan 
dibelanjakan. 
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Faktanya dalam hidup beliau, tidak ada indikasi bahwa 
beliau orang kaya raya jika tidak dijelaskan oleh beliau sendiri. 
Beliau bercerita bahwa luas dan batas tanah sawah beliau 
sendiri tidak tahu persisnya. Beliau kaya namun memilih 
hidup sederhana. Demikian pula kesederhanaan dalam 
hal tempat tinggal, kendaraan, berpakaian, dan kehidupan 
seharihari termasuk dalam hal makan dan minum.

Beliau makan sekadarnya saja dengan menu yang tidak 
dipilihpilihnya. Ini etika makan minum. Tidak memilih rizki 
yang disukai saja namun menghargai rizki tersebut adalah 
adab makan dan minum. Makanan yang tidak sesuai selera 
tidak boleh dicela. Ini adalah etika atau adab menghadapi 
hidangan.

Beliau pada prinsipnya tidak pilihpilih makanan. Beliau 
memakan apa saja yang disuguhkan oleh ummi. Komak, 
antap, lembain, ketujur, kelor, atau apa saja yang ditanam 
oleh ummi di samping rumah atau di sawah. Semua jenis 
sayuran biasanya tersedia di samping rumah, terutama di 
gedeng Abrar. Pupuknya alami, organik, diambilkan dari 
limbah ayam kampung dari kandang belakang rumah. Beliau 
juga mengkonsumsi ikan dan daging. Hampir tidak ada 
pantangan sama sekali. 

Beliau juga menikmati sajian bebalung (sup tulang iga, 
sup kikil) yang paling kerap disajikan setiap kali dijamu 
selepas mengaji. Bebalung yang disajikan biasanya diperkaya 
dengan bumbu daun asam muda untuk mendapatkan cita 
rasa asam yang kuat dan berselera. Model masakan ini beliau 
sering menyebutnya; bebalung bumbu romot (daun asam 
muda). Bebalung atau sate juga disantap beliau tanpa pilih
pilih.
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Adapun ikan, beliau menyukai semua jenis ikan pada 
umumnya. Namun ikan yang paling digemari adalah ikan 
Gurami. Beliau sendiri bercerita tentang hal itu. Bahkan 
beliau menyitir satu puisi Cinta dan didendangkannya dengan 
indah:

َغَراِمي َطِوْيٌل
[sudah lama terpendam kerinduanku]

ُدْوُد ُمَواِصٌل َوالسُّ
[tetapi halangan yang merintangiku]

Jenis sayuran yang paling digemari sampai usia tuanya 
adalah perie (pare). Mungkin bukan jatuh hati dengan 
makanan itu terlebih rasanya yang pahit namun beliau 
menyukainya karena beliau mengilmukan makanan itu. Ada 
filosofi pahit dan rahasia kesehatan yang tersimpan pada 
makanan ini. Hal ini karena untuk urusan makanan beliau 
tidaklah memiliki pilihan prioritas. Jamuan sayur ini juga 
kerap disajikan oleh jamaah selepas pengajian. 

Beliau juga sering menyebut jenis sayuran ini di 
pengajianpengajian. Tumbuhan rambat ini juga tidak 
perlu pemeliharaan khusus. Tumbuhan ini juga beliau sukai 
karena pertimbangan kesehatan. Beliau menilai bahwa sayur 
ini adalah sayuran herbal, mengingat dari cita rasanya yang 
pahit tidak semua orang menyukainya. Beliau menyantap 
sajian lauk ini dengan segala varian bumbu. 

Beliau menegur masakan sayur pare dimasak dengan 
membuang bagian dalamnya dan diganti dengan daging 
cincang. Beliau menyebutnya sebagai perie munafik. Pare 
yang berbeda isi dengan kulitnya. Beliau suka pare asli tanpa 
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dihilangkan pahitnya misalnya dengan mencuci irisannya 
dengan air garam. Beliau juga suka pare tanpa dengan bumbu 
apa saja, dan mungkin kurang disadari beliau menegur 
daging yang berbungkus pare itu. Kerap beliau menceritakan 
sayuran ini sebagai sayuran yang bisa diperoleh cepat karena 
dapat ditanam di lahan seadanya.

Makanan beliau juga sangat sederhana. Apa yang ada. 
Beliau kerap menjelaskan bahwa beliau sarapan dengan 
lauk apa adanya. “Mun ndéq naraq, be cukup siq kécap” [jika 
tidak ada, aku cukup makan berlauk kecap], tutur beliau. Dari sekian 
produk olahan lauk, beliau memilih mengkonsumsi kecap. 
Beliau menuturkan bahwa beliau kerap makan dengan 
bumbu pelengkap kecap asin. Teloq campur kécap [telur dan 
kecap], terang beliau. 

Beliau sarapan setelah shalat Dluha, seperti halnya 
Rasul. Beliau sarapan yang biasanya nasi plus lauk telur 
ayam kampung dimasak setengah matang berbumbu kecap 
asin dilengkapi potongan bawang merah dan bawang putih 
dan cabe rawit. Cabe rawitnya tidak boleh lebih dari tiga 
biji dan dipotong kecilkecil. Biasanya sarapan seperti ini 
juga dilengkapi dengan ikan laut yang digoreng utuh. Beliau 
meminta agar ikan tidak dipotongpotong. 

Beliau mengkonsumsi telur ayam. Biasanya telur ayam 
kampung. Ummi Hajjah Adniyah, sebagai istri telaten, sangat 
memperhatikan gizi suaminya. Beliau biasanya menyediakan 
telur yang diperoleh dari ayam yang dipiaranya di samping 
rumah. Alami, tanpa pakan tambahan dari produk pabrikan.

Semua buahbuahan juga beliau tidak dipilihpilihnya. 
Di musim Durian jamaah juga kerap membawakan beliau 
Durian (duren). Dari semua jenis buahbuahan itu beliau 
suka pisang hijau, pisang susu, namun tidak suka pisang raja. 
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Beliau pernah mengatakan: “ndéq-ku beraja léq puntiq.” 
Tidak jelas mengapa beliau tidak begitu gemar pisang ini. 
Beliau paling menyukai pisang mas dan kerap disuguhkan 
pisang langka ini. Demikian juga beliau tidak suka melewati 
tikar yang terbuat dari anyaman pandan (Sasak: tipah gabe). 
Tentang dua hal ini belum pernah ada penjelasan tentang 
argumennya. 

Beliau juga sering sarapan dengan roti tawar, roti bakar. 
Biasanya beliau mengkonsumsinya dengan madu alam. Dalam 
hal meminum madu, beliau mengajarkan agar minum madu 
ala-rriq, yakni meminumnya saat liur pagi belum bercampur 
dengan apapun. Minum madu sebelum makan atau sebelum 
minum yang lain. Beliau hampir selalu memiliki persediaan 
madu dan muridmuridnya mengetahui itu. Beliau juga 
minum susu, teh dan juga tidak menolak kopi. Juga meminum 
minuman berkarbonasi sekadarnya jika ada dalam suatu 
jamuan, untuk menghargai sâhibul hâjah semata. 

Beliau juga kerap disajikan minuman alami yakni air 
tangkai buah muda pohon enau, yang biasanya menjadi bahan 
dasar untuk membuat gula aren. Orang Sasak menyebutnya 
tuak manis. Biasanya ini disajikan segar (baru diturunkan dari 
pohon) setiap pengajian pagi oleh seorang murid setia beliau. 
Sebut saja Papuk Uci. Ada juga dikenang seorang thullab 
ma’had bernama Mariah alias Haji Abdullah Fahri berasal 
dari Kebon Ayu Gerung. Ia hampir tiga tahunan membuatkan 
teh manis di pengajian alAbrar, setiap pagi. Beliau juga kerap 
meminum teh di sore hari ditemani panganan kecil.

Beliau makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. 
Beliau juga tidak suka menyisakan makanan di dalam piring 
yang disajikan. Ini yang sering diingatkan saat pengajian. 
Beliau kerap disajikan dalam jamuan selepas pengajian 
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dengan porsi nasi dalam jumlah tidak biasanya dengan piring 
yang relatif besar. Dalam hal ini beliau mengerti bahwa 
sang pemilik jamuan memiliki maksud tertentu sehingga 
beliau memakannya seperlunya dan menyisakannya sesuai 
keinginan tuan rumah. 

Biasanya, untuk pengajian yang berulang dan sajian 
makan berulang itu beliau menyantapnya di semua tempat, 
dan mencicipi makanan yang disajikan, seperlunya meskipun 
berulang. Jamaah biasanya menyajikan nasi atau lainnya 
dengan piring yang relatif besar dengan isian banyak untuk 
mendapatkan lungsuran makanan beliau atau lebih tepatnya 
barakah. Lungsuran adalah bagian yang tidak dimakan dari 
satu sajian utuh bukan sisa dalam jumlah yang sedikit. Salah 
satu kebiasaan warga Nahdlatul Wathan adalah mengambil 
barakah dari sisa makanan beliau. Makanan tersebut 
sesungguhnya bukan sisa karena jumlah yang dikonsumsi 
amat sedikit dibandingkan dengan sejumlah besar yang tidak 
dikonsumsi. Sisa maksudnya di sini adalah bagian yang tidak 
dikonsumsi beliau namun sebagian kecil saja sempat dicicipi. 
Inilah yang disebut sebagai su’r al-mu’min. 

Lungsuran inilah yang dinyatakan dalam hadits sebagai 
su’r al-mu’min. Su’ru al-mu’min diyakini sebagai dawâ’un 
likulli dâ’in, obat dari berbagai jenis penyakit dan keluhan. 
Sisa makanan adalah obat, sisa makanan kawan muslim itu 
bernilai obat. Su’ru al-mu’min khususnya bagian yang tidak 
beliau konsumsi adalah barakah. Bukan saja makanan namun 
juga minuman. Bukan saja makanan dan minuman bahkan 
cuci tangan beliau. 

Keluarga TGH.Lalu Abdul Muhyi Abidin misalnya, 
setiap kali menjamu Maulana alSyaikh di rumahnya, selalu 
menyedikan air cuci tangan hangat. Beliau bercerita bahwa 
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air cuci tangan yang hangat itu disamping bagus untuk 
cuci tangan sebelum makan demikian pula setelah makan. 
Terutama untuk makanan yang sedikit berlemak. Yang 
terpenting bukan saja untuk itu atau untuk Maulana alSyaikh 
sendiri, tetapi juga karena yang terpenting adalah agar seluruh 
anggota keluarga itu dapat meminumnya. Tabarrukan su’ru 
yang paling tinggi nilainya.

Beliau juga mengajarkan bahwa setiap makan hendaklah 
memulainya dengan membaca basmalah dan doa terlebih 
dahulu. Setelah itu memulainya dengan secolek garam. 
Garam dicolek dengan ujung jari tengah dan dicolekkan ke 
lidah. Lalu makanlah dari bagian yang paling pinggir persis 
di depan. Jangan makan dari sembarang bagian apalagi 
melewati tengah piring. 

Beliau mengingatkan supaya makan di bagian paling 
depan dengan posisi duduk terus ke bagian tengah. Beliau 
sangat menggah (marah) jika makan dimulai dari bagian 
tengah. Beliau mengatakan bahwa bagian paling tengah 
makanan adalah makân li nuzûl al-barakah (tempat 
turunnya barakah). Toping atau puncak makanan ada di 
tengahtengah. Sebagian dari adab makan adalah mengambil 
suapan pertama tidak dari tengah namun harus dari 
pinggir. Mengambil suapan dari tengahtengah sama saja 
menghilangkan berkah makanan. Beliau menjelaskan bahwa 
puncak (bagian tengah) sajian nasi adalah sumber turunnya 
barakah. Jangan memulai dari sana. 

Suapan beliau kecilkecil dan dikunyah dengan kunyahan 
berbilangbilang. Beliau juga tidak mengajarkan makan 
dengan bantuan alat semisal sendok. Beliau mencuci tangan 
dan selanjutnya makan dengan tangan beliau langsung. 
Suapan beliau juga kecil dan beliau tidak selalu dengan tiga 
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jari. Yang jelas dengan suapansuapan kecil. Setelah selesai 
beliau menutupnya dengan garam yang dicolekkan ke lidah 
beliau. Alhamdulillah. 

Beliau juga minum dengan menyeruputnya sedikit demi 
sedikit bukan menenggaknya. Biasanya tiga kali. Setiap satu 
seruput, wadah minuman itu dijauhkan sedikit, diminumnya 
lagi, dijauhkannya dari depan hidungnya sedikit saja dan 
biasanya setelah seruput ketiga beliau meletakkannya. 

Jika ingin minum kembali dalam beberapa jenak beliau 
mengulanginya dengan cara yang sama. Beliau tidak minum 
sekaligus atau tegukan dalam jumlah banyak. Beliau juga 
tidak terus menerus. Tiga kali, istirahat, tiga kali istirahat, dan 
seterusnya. Beliau memperlakukan semua minuman seperti 
itu. Berulang. Untuk minuman yang tidak ingin diminumnya 
dalam jumlah relatif banyak biasanya cukup dengan tiga 
seruput saja, tidak diulangnya. Cara minum yang tertib.

Beliau juga mengajarkan agar tidak meniup makanan 
saat panas. Berbahaya. Minuman beliau juga biasanya tidak 
banyak bergula (less sugar). Beliau juga kerap mengingatkan 
agar jangan membiarkan makanan berada di depan mulut 
atau hidung sambil bernapas. La tatanaffas fi al-ina’ [jangan 
meniup makanan]. Jauhkan makanan dan minuman dari 
hembusan napas terutama saat minum itu. Beliau minum 
dari gelas atau cangkir bukan minum dari ceret atau botolnya. 
Beliau juga minum bukan menggunakan alat bantu berupa 
sedotan. Beliau minum langsung. 

Beliau juga tidak mengkonsumsi suplemen baik makanan 
maupun minuman khusus. Beliau juga hampir tidak pernah 
berobat dengan obat olahan, tetapi selalu sehat. Kecuali itu 
pada saat jelang akhir umurnya, beliau pernah disarankan 
oleh dokter untuk tidak mengurangi waktu tidur dan banyak 
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istirahat karena lemah. Lemah karena terlalu banyak 
mengajar.

Beliau tidak biasa mengkonsumsi produk olahan kecuali 
yang pernah beliau sebut yakni kecap, dan jajanan berupa roti 
tawar. Beliau mengkonsumsi yang alami saja. Ayam kampung, 
telur, sayur, air enau, teh, kopi asli, susu, madu, buah, dan 
sayur mayur. Kopi misalnya kerap disiapkan khusus sebagai 
hadiah berharap barakah oleh sebuah keluarga pejuang dari 
lereng gunung di sekitar pusuk pas jelang perbatasan Lombok 
Barat dan Lombok Utara. Kopi buatan keluarga Ustaz 
Zainuddin yang amat sederhana dari Kampung Kedondong 
ini adalah olahan kopi murni pilihan dari hutan paling barat 
kawasan Rinjani.

Beliau juga tidak pernah mengomentari negatif setiap 
makanan yang disajikan. Jeruk yang tidak terlalu manis 
misalnya, manggis yang sedikit kecut, pisang yang agak 
hambar tidak akan dikomentari dengan tanggapan kurang 
sedap. Beliau menyantapnya jika berkenan dan diletakkannya 
jika tak berkenan, tanpa komentar. Kebiasaan beliau ini 
juga bukan sebagai kebiasaan pribadi semata namun juga 
diajarkan kepada muridnya. Jangan mencela makanan jika 
taksuka, apalagi makanan dari alam, bukan produk olahan. 
Jangan pernah berkomentar pada cita rasa yang kurang pas 
di lidah. Oah jari lengan Allah ta’ala. Ndeqte kanggo nyelaq 
pepinan Allah ta’ala [hasil racikan Allah swt., tidak boleh mencela buatan 
Allah], tegas beliau. 

Beliau makan dalam posisi duduk bukan duduk di 
atas kursi dengan sajian di atas meja. Beliau makan dalam 
posisi duduk dengan paha merapat dan dengkul menyatu 
satu dengan yang lain sambil dirapatkan ke arah perut, satu 
diangkat satu menapak di lantai. Posisi pantat tetap menapak 
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di tempat duduk. Beliau makan dalam kesehariannya dengan 
duduk seperti itu, namun sering juga duduk bersila. Beliau 
bersila jika mengajar dan duduk menerima tamu. Beliau juga 
tidak pernah makan sambil bersandar di sandaran tempat 
duduknya. Kebiasaan setiap hari adalah duduk dengan 
duduk merapat itu. Selepas makan, beliau menutupnya 
dengan hamdalah dan doa selepas makan namun tidak 
diawali dengan ritual jilat jari. Beliau tidak terlihat menjilat 
jemarinya setiap selesai makan.

Kesehatan beliau alami, sehat tegap sampai umur 
seratus tahunan. Hal ini salah satunya karena (1) menghargai 
makanan; makanan yang disantapnya beliau hargai, (2) yakin 
kehalalannya; bagaimana pun rasanya diyakini dari Allah, 
(3) dimanfaatkan energinya; digunakan untuk ibadah atau 
kebaikan, (4) sekadarnya; dimakan tidak berlebihan atau 
secukupnya saja, dan tentu (5) prioritas; lebih mengutamakan 
makanan yang alami. 

Yang paling penting adalah beliau tidak pernah melupakan 
meminta izin kepada Allah setiap kali makan atau minum. 
Yang terakhir ini kelihatan sederhana jika tidak diperhatikan. 
Beliau tidak hanya membaca basmalah di awal minum 
semata, namun basmalah beliau berulang setiap tahap demi 
tahap minumnya, tiga kali lalu istirahat, dan memulai lagi 
tiga kedua dan seterusnya itu dengan basmalah. Ini mungkin 
rahasia resep bugar dan awet sehat beliau. 

Attabsyir

Makanan beliau adalah makanan halal. Dalam upaya 
menjaga kehalalan itu beliau menyediakan kebutuhan 
makanan harian lewat usaha pertanian dan terutama dapur 
hijau di sekitar rumah (Abrar). Di luar itu beliau menikmati 
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hidangan hajat masyarakat. Beliau mengajarkan kemandirian 
pangan keluarga lewat Ummi Adniyah. Juga lewat usaha 
niaga Ummi Hajjah Baiq Zuhriah. Itu pun beliau sudah lebih 
dari cukup. Beliau sungguh sangat sederhana dan sangat 
bersahaja pada persoalan makan dan minum. Makan minum 
beliau adalah “menegakkan tulang rusuk” atau menjaga 
kesehatan tubuh. Makan minumnya adalah dzikir, terutama 
adab minumnya adalah perpaduan antara menikmati asma 
Allah dan menikmati karunia Allah. Subhanallah.[]
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ÎÓ

﴾14﴿

Cara tIDur maulana

ِبْسِمَك الّلُهمَّ َاْحيَا َوِبْسِمَك اَُمْوُت

Attaqdim

Tidur adalah istirahat. Istirahat bermakna upaya rahah, 
atau usaha memberi senang pada tubuh, cara menyenangkan 
tubuh, bahkan mungkin memanjakannya. Tubuh yang 
dimanjakan dengan tidur yang lama biasanya akan menuntut 
istirahâh tidur dalam waktu yang lama. Tubuh yang terlatih 
menikmati sedikit saja waktu untuk mencari râhah itu akan 
menyesuaikan diri dan menikmatinya. Istirahat lama atau 
istirahat sesempatnya dalam wujud tidur adalah persoalan 
pembiasaan. Bukan utama persoalan tuntutan kesehatan. 

Tidur adalah kebutuhan namun bukan semata keinginan. 
Kebutuhan itu diatur sendiri oleh yang membutuhkan apakah 
membutuhkan waktu sedikit atau waktu yang banyak. 
Ngantuk adalah bahasa tubuh. Seseorang dapat berdialog 
dengan tubuhnya sendiri untuk melatihnya tidur dalam 
jumlah sepuasnya atau tidur sekadarnya saja.

Attahrir

Maulana juga tidur, meskipun tidak pernah terlihat 
mengantuk. Beliau juga mengantuk meskipun tidak pernah 
terlihat menguap (Sasak: ngoam; Arab: tasa’ab). Dalam 
catatan beberapa muridnya, beliau tidur dua jam saja dalam 
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satu malam. Beliau biasa tidur di atas jam 11.00 dan bangun 
pada dini hari kurang lebih pukul 01.00 atau 02.00. Jadi 
beliau tidur larut malam namun tidak terlalu larut malam. 
Lalu bangun dini (di atas tengah malam) hari pada saat 
manusia di wilayah itu masih terlelap. Jika dirataratakan, 
beliau tidur dua jam saja dalam semalam. Dua jaman. Beliau 
sejak muda telah melatih keinginan jasmaniahnya untuk 
dapat tidur sesuai keinginan pemiliknya. 

Di masa mudanya sampai sekitar tahun 1990an beliau 
hampir tidak menyempatkan diri tidur siang, karena 
mengajar. Beliau mengajar seiring terang matahari dari pagi 
sampai malam. Beliau biasa istirahat di dalam mobil sembari 
pulang atau berpindah lokasi pengajian. 

Menurut Maulana, tidur menurut anjuran kesehatan 
adalah ± 8 jam, tidur menurut anjuran keilmuan ± 3 jam. 
Beliau juga menceritakan bahwa Imam Nawawi ra. hanya 
tidur satu jam saja. Sang Imam juga tidak berani minum 
di siang hari terlalu banyak dan sering makan malam hari 
dengan kerak nasi (empit, empik; Sasak). Bahkan Imam 
Hanafi tidak pernah tidur malam karena pernah mendengar 
komentar tetangganya mengatakan: “ini orang yang tidak 
pernah tidur malam.”(Catatan MDQH 17 Juni 1992).

Saat usia senja beliau kerap istirahat siang. Beliau tidur 
siang, bukan sekadar qailulah, atau tidur sejenak jelang azan 
shalat zuhur menyeru. Waktu istirahat siang beliau adalah 
ba’da zuhur sampai jelang ashar. 

Dari tidur siang ini diperoleh riwayat tentang bagaimana 
tidur beliau. Beliau tidur di tempat tidur sederhana, di atas 
kasur kapuk sederhana, di kamar yang sederhana. Kamar 
tidur beliau umumnya tidaklah terang benderang dan relatif 
ukurannya sempit saja. Kurang lebih ukuran 4x5 saja. Di 
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gedeng Desa malah beliau sering melantai atau tidur beralas 
seperlunya di lantai. Kamar beliau bukan tidak diterangi 
cahaya lampu, tetapi karena kamar tersebut juga sebagai 
tempat khalwat (wirid, dzikir, doa) maka kamar itu bukan 
layaknya kamar tidur yang mewah. 

Sebagai orang kaya beliau bisa saja memanjakan diri 
untuk memilih tempat tidur terbaik, kasur pegas termahal 
dengan bed-cover terbaik, lighting (pencahayaan) yang 
mewah lengkap dengan meja, lampu baca dan lampu tidur, 
dengan penyejuk udara yang bermerek. Beliau bisa saja 
memilih kemewahan, karena bukankah beliau sejak kecil 
telah mendapatkan fasilitas kekayaan tiada tara? Beliau 
memilih kehidupan sederhana yang bersahaja, termasuk 
dalam memilih tempat istirahat beberapa jenak. Bukankah 
nikmat tidur itu sesungguhnya setelah bangun dan terbangun 
dalam keadaan bugar?

Kamar tidur beliau yang paling sederhana dan relatif 
paling sempit adalah bilik istirahatnya di Gedeng Toko. 
Gedeng Toko adalah rumah tinggalnya bersama Ummi 
Bangsawan Tanjung itu, rumah sekaligus toko di Gubuk Lauk 
Masjid (Gubug Barat). Kamar itu dilengkapi dengan meja 
kecil dan bangku kayu ukuran kecil layaknya bangku anak
anak SD. Kamar itu dilengkapi tempat tidur kayu (bukan 
kayu pilihan) dilengkapi dengan kelambu, kasur kapuk 
randu bukan kasur pegas, dengan kain penutup kasur yang 
sederhana pula. Lengkap, namun sederhana dan bersahaja. 
Seperti biasa, pencahayaan apa adanya. 

Suatu hari datanglah rombongan cucu beliau ke Gedeng 
Toko itu. Putriputri Hajjah Siti Hawa yang masih bije sanak 
(anak saudara) Maulana ditemani putra Hajjah Baiq Siti 
Khadijah, sepupunya. Sekitar pukul 15.30an menjelang 
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waktu Asar tiba. Salah satu pesan Ummi jika keluarga ingin 
menjumpai Maulana hendaklah menjumpainya bukan pada 
jam ramai tamu atau jam pengajian, tapi datanglah pada 
saat tidak ada tamu, dan itu waktu istirahat beliau. Setelah 
memberi salam dan dipersilahkan duduk, mereka ditanya oleh 
Ummi tentang maksud kedatangannya. Ummi menjelaskan, 
“Ninik épé masih mesaré, laguq mune penting urasang 
oah” [Kakekmu masih tidur, tetapi kalau ada urusan penting bangunkan saja]. 
Setelah itu ummi mempersilahkan saja kepada cucucucu 
itu untuk masuk langsung menemui niniknya (kakeknya). 
Cucu tersebut sesungguhnya bukan cucu langsung Maulana, 
namun cucu dari saudara perempuan Maulana.

“Aro ndéq tiang rani Ummi, ndéq ne maiq idap tiang, 
Ummi aja silaq, kami ndéq kami rani,” tukas salah satu dari 
cucu itu. [Kami tidak berani, Ummi, kami tidak enak hati; silahkan Ummi yang 
membangunkan, kami tidak berani]. 

Sang ummi menjawab, “lamun aku ngurasang ninik-
méq laun terganggu ie, laguq lamun anta papune jek ndéq 
ne ngumbe-ngumbe, malah seneng ie. Apalagi jarang ie 
bedait bareng ante, ke wah méq pade tame, bi pade tame” 
lanjut Ummi. [Kalau saya yang membangunkannya justru khawatir beliau 
terganggu, kalau kalian para cucunya tidak apa-apa, malah ia pasti senang. 
Apalagi ia jarang bertemu kalian, ayo sudah kalian masuk] 

Ketiga cucu itu masih ragu dan berdiam dalam ragu 
dengan sedikit keberanian yang tertahan. 

“Tama oah langsung dendéq pri nganti ninikméq uras.” 
[masuk saja jangan menunggu kakekmu bangun]. 

Tampaknya ummi juga sangat takzim kepada Maulana 
termasuk dalam hal membangunkannya dari tidur 
istirahatnya.
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Karena kebutuhan harus bertemu segera, sang cucu 
lelaki dari rombongan itu memberanikan diri. Ia memberi 
salam dan masuk ke kamar istirahat beliau. Salam pertama 
belum membangunkan beliau, sang cucu mendekat lagi 
dan memberi salam yang kedua namun beliau belum juga 
terbangun. Terakhir sang cucu mendekat lebih dekat dan 
memberi salam ketiga lengkap. Beliau kemudian terbangun 
dan menjawab salam cucunya itu. 

Saat itu beliau terbangun dan beliau langsung mengambil 
pena atau ballpoint dan menandai kitabnya. Kemudian beliau 
duduk sambil memegang kitabnya tanpa meletakkannya 
lalu bertanya menegaskan siapa yang datang. Ene, anak 
haji Khadijah ente? [putra Ibu Khadijah kamu?]. Beliau berusaha 
mengingat siapa yang datang. Sang cucu mengiyakan bahwa 
ia adalah anak Hajjah Baiq Khadijah. Maulana tidak mengajak 
tamunya itu, cucunya itu untuk keluar menuju ruang tamu 
atau duduk di luar tetapi beliau memerintahkan untuk 
masuk, “kléq semeton méq !” [panggil saudaramu]. Saat sang 
cucu menoleh ke arah pintu dan memanggil misannya yang 
juga cucu Maulana itu, Maulana bukannya melepas kitab itu 
namun masih memegang dan melanjutkan bacaannya. Dalam 
posisi itu beliau meneruskan membaca. 

Saat sowan atau ziarah itu beliau masih tidur dan posisi 
tidurnya tidak terlentang. Beliau juga saat itu masih memegang 
kitab yang ditopang jemarinya. Sementara telunjuknya masih 
berada menyelip di halaman kitab itu, seolah penanda batas 
bacaan. “Sayangnya saya tidak membaca judul kitab itu,” tegas 
cucu tersebut. Beliau tidur dengan posisi tidur menyamping 
ke kanan. Beliau meletakkan telapak tangan kanannya di 
bawah pipi kanannya. Beliau meletakkan tangannya di atas 
bantal sekaligus menjadi bantalnya. Ujung tangan kanannya 
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diposisikan agak berjarak dengan kepala dan dalam posisi 
memegang kitab itu. Kitab itu tidak sampai ditiduri namun 
dalam posisi setengah terbuka dan jemari telunjuk beliau 
sebagai penanda batasnya.

Ziarah itu dan ziarah di waktu yang lain sang cucu juga 
menemukan cara beliau tidur yang sama. Beliau tidur dengan 
menyamping ke kanan dengan posisi kaki tidak terbujur 
lurus, namun ditekuk sehingga tidur beliau membentuk mirip 
huruf z (kurang lebih) dengan posisi kaki kiri di atas kaki 
kanan. Beliau tidur di atas lambung kanan, lutut ditekuk dan 
kitabnya masih dalam posisi itu juga. Jubahnya diletakkan di 
sandaran kursi didekat tempat tidur, dan tidur menggunakan 
kaos biasa dan tentu tidak berkopiah. 

Tidur dengan menyamping ke kanan adalah posisi 
tidur terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Dari 
berbagai sumber disebutkan bahwa pada saat tidur dalam 
posisi ini jantung hanya akan terbebani oleh paruparu kiri 
yang berukuran kecil. Selain itu tidur dengan cara ini akan 
menempatkan hati pada posisi yang stabil. Posisi ini juga 
sangat baik bagi pencernaan. Penelitian menunjukkan saat 
tidur dengan menyamping ke kanan, makanan akan mampu 
dicerna oleh usus dalam 2,5 sampai 4,5 jam. Adapun dalam 
posisi tidur yang lain, makanan baru akan selesai dicerna 
setelah 5 sampai 8 jam.

Saat ziarah yang kedua, sang cucu tersebut, juga 
menemukan beliau dalam posisi masih memegang kitab. 
Artinya, beliau tidur siang dalam posisi sedang belajar, sedang 
muthala’ah. Sebelum tidur membaca kitab dan setelah tidur 
juga membaca kitab. Ada kesempatan sekian detik saja beliau 
menyempatkan diri membaca buku. Tidur beliau adalah 
antara tidur dan membaca kitab. Dalam posisi membaca 
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kitab itu tangan beliau juga tidak lepas dari tasbih, bahkan 
saat menerima tamu keluarga (baca: papu dan bije sanak) 
beliau dalam posisi membaca dan berwirid. Saat membaca 
di ruangan yang tidak terang itu beliau menggunakan kaca 
pembesar (kaca cembung). Beliau tidak menggunakan kaca 
mata. Beliau membantu diri membaca agar lebih jelas karena 
memang pencahayaan kurang terang.

Jika diperhatikan, saat bangun tersebut beliau langsung 
melanjutkan muthala’ahnya. Beliau sambilan saja menerima 
tamunya, cucucucunya. Beliau membaca kitab dalam 
kondisi baru bangun tidur. Secara fiqh wudlu’ beliau batal. 
Jika batal, maka untuk belajar beliau pasti akan berwudlu’ 
sebelum melanjutkan bacaan kitab itu. Faktanya beliau tidak 
mengambil air wudlu’ namun langsung membaca kitab. 
Batalkah? 

Jika mengacu kepada penuturan RTGB bahwa beliau 
tidak pernah tidak berdzikir walaupun dalam posisi 
tidur, maka tergambar bahwa sesungguhnya beliau tidur 
namun tidur beliau tidak seperti manusia biasa. Kalau fiqh 
menghukum zahir maka wudlu’ beliau batal. Di luar Fiqh 
ada pranata lain yang digunakan yakni pandangan tasawwuf. 
Beliau jelas tidak batal wudlu’nya. Alasannya adalah karena 
beliau memiliki kebiasaan dawâmul wudlu’ juga dawâmut-
thahârah. Artinya beliau selalu berwudlu’ dan selalu dalam 
keadaan suci badan dan pakaian. Wallahu a’lam.

Attabsyir

Tidur ahli ilmu adalah lebih baik dari ibadah orang 
ahli ibadah saja. Karena tidurnya adalah bernilai ibadah. 
Bagaimana kalau ahli ilmu sekaligus ahli ibadah. Maulana 
alSyaikh adalah ahli ilmu dan tidak diragukan lagi adalah 
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ahli ibadah. Beliau menuntun muridnya bagaimana menjadi 
ahli pada kedua bagian itu. Ketinggian ilmu beliau dapat 
diperoleh dari bagaimana sesungguhnya beliau tidur. Tidur 
beliau adalah tidur yang berdasarkan ilmu dan itu juga tidur 
yang didasarkan kepada sunnah Nabi saw. 

Dengan berkat beliau mempraktikkan kebiasaan 
Rasulullah saw. maka beliau mendapatkan kebaikan yang 
hampir sama dengan Rasululah yakni bisa melihat atau bisa 
mengetahui hal yang tidak bisa dilihat di dalam tidur. Hati 
beliau tetap hidup pada saat tubuh atau jasad istirahat. []
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ÎÓ

﴾15﴿

Doa maulana menjelang tIDur

َاْلَْمُد هلِل الَِّذى َل ُيَيُِّب َراِجْيِه َوَل َيُردُّ َداِعْيه

ٍد َوَاْهِل بَْيِتِه َوَصْحِبه َلُم َعَلى َسيِِّدنَا ُمَمَّ َلُة َوالسَّ َوالصَّ

Attaqdim

Ini juga tentang tidur yang mulia, namun ini lebih spesifik 
lagi yakni bacaan beliau sebelum tidur. Ini doa ajaib karena 
doa tidur beliau adalah ilmu hikmah, bukan semata bacaan 
bukan juga semata doa. Doa ini adalah doa tidur dan juga 
doa ilmu hikmah yang menidurkan orang lain. Orang Sasak 
menyebutnya sirep. Doa ini adalah senjata orang mukmin 
dalam menghadapi perilaku jahat manusia. Doa tidur adalah 
doa pasrah namun doa tidur juga adalah doa kedigjayaan. 
Mari mengambil manfaat dari hikmah yang diajarkan 
Maulana alSyaikh.

Attahrir

Beliau tidur dan beliau sengaja tidur, bukan karena 
tertidur atau ketiduran. Tidur beliau adalah faal (pekerjaan) 
ibadah yang beliau sengaja lakukan bukan faal badaniah 
yang tidak terencana juga tidak teratur. Hal ini dapat dilihat 
dari beberapa penjelasan beliau tentang bagaimana beliau 
memang menyiapkan diri untuk tidur setiap kali hendak 
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tidur. Beliau membaca doa tidur dan yang paling jelas dan 
tegas beliau tidur dalam keadaan berwudlu’. Itu selalu beliau 
lakukan yaitu wudlu tidak batal saat menuju tempat tidur. 
Beliau tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan masih 
memelihara wudlu’.

Isyarat sikap dan kebiasaan itu diperoleh dari pernyataan 
tegas beliau yang bernada marah ketika mengingatkan bahwa 
tidur tanpa wudlu itu amat tidak baik. Hari Ahad 6 Rabiul 
Awal 1415 H bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 1994 
beliau berkata: “Selekne pade sik ndéq udlu’ sikne gen tindoq. 
Ruh sino tergantung jasad. Ie nggelamang sik te tindoq” 
[Selek (jahat, nakal) kamu yang tidak wudlu’ saat mau tidur. Ruh itu tergantung 
jasad. Ruh itu berkelana saat kita tidur]. Hanya orang jahat atau nakal 
yang tidur tidak dalam wudlu, tegas beliau. Berwudlu’ atau 
usaha menetapkan masih wudlu’ menjelang tidur. Ini adalah 
isyarat bahwa beliau tidak pernah tidur dalam keadaan batal 
wudlu’ atau junub.

Apa doa beliau sebelum atau menjelang tidur. Doa jelang 
tidur beliau keterangannya diperoleh dari cerita seorang 
murid yang suatu saat diminta mengajar ke wilayah sekitar 
Keruak (Tanjung Luar, Lungkak, dan Selebung). Menjelang 
berangkat Tuan Guru tersebut memohon izin dan meminta 
doa mengingat wilayah itu dikenal masih rawan. Daerah itu 
masih dihuni oleh ahli sihir dan ilmuilmu hitam lainnya. 
“Aro ino wah doa tindoq méq inget” [itu saja doa tidur yang harus 
kau ingat], pesan Maulana pada sang murid cerdas itu. Lalu 
Maulana membaca menjelang tidur itu: 
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ْضُت أَْمِرْي  ْهُت َوْجِهْي ِإلَْيَك َوَفوَّ أَللَُّهمَّ َأْسَلْمُت نَْفِسْي ِإلَْيَك َوَوجَّ

ِإلَْيَك َوَأْلَْأُت َظهِرْي ِإلَْيَك َوَل َمْلَجأَ َوَل َمْنَجى ِإلَّ ِإلَْيَك

Sang Tuan Guru yang diperintah mengajar oleh Maulana 
alSyaikh berangkat menggunakan sepeda menuju daerah 
rawan itu. Ia berangkat mengajar dengan bekal doa itu 
tadi. Sang guru adalah salah satu Tuan Guru yang dipilih 
mengajar ke daerah tertentu dengan persyaratan tertentu. 
Salah satunya karena beliau memiliki sepeda. Saat itu sepeda 
adalah kendaraan yang mewah dan tentu kalangan tertentu 
yang memilikinya.

Dikayuhnya sepeda itu dari Selong menyusuri Rumbuk, 
Sakra, Rensing, Sepit, Selebung, terus ke selatan sampai 
ke Tanjung Luar dan Lungkak. Wilayah Tanjung Luar dan 
Lungkak saat itu didiami oleh beberapa keluarga keturunan 
Rasulullah (sayyid). Sang Tuan Guru Selong ini pun mengajar 
di kampung pesisir itu. Setelah mengaji, kurang lebih setelah 
isya’ atau sekitar pukul 21.00 sang Tuan Guru pun pulang dan 
mengayuh sepedanya pulang ke Selong. Di perjalanan pulang 
itu di sekitar daerah Songak, Tuan Guru santun ini dicegat 
sekawanan perampok. 

Rampok bukanlah lawan yang ditakuti oleh sang Tuan 
Guru karena sang Tuan Guru juga memiliki persiapan 
menghadapi segala kemungkinan itu. Ia adalah salah satu 
pendekar Korleko, dan salah satu kriteria ia dipilih berdakwah 
ke daerah itu adalah karena kependekarannya. Saat perampok 
itu menghadang, beliau berhenti pada jarak yang dirasa masih 
aman. Sang Tuan Guru Selong ini mencoba membaca semua 
doa, wirid dan jampijampi untuk menghadapi gerombolan 
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perampok itu. Ia pun menepikan sepedanya dan disandarkan 
di sebuah batu di pinggir jalan itu. 

Anehnya tidak ada satu pun doa yang diingatnya saat 
itu, termasuk bacaan untuk keteguhan dan kekebalan 
serta bacaanbacaan yang dapat membentengi diri dari 
kemungkinan perampokan terhadap dirinya itu. Dicobanya 
membaca bacaan lain, semua tak diingatnya, dicoba kaifiat 
lain juga tidak bisa. Dengan kuasa Allah, sang Tuan Guru 
saat itu hanya terlintas gurunya dan mengingat doa jelang 
tidur itu. Sejenak kemudian beliau membaca doa itu dengan 
mantap. 

Mamiq dari TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin ini hanya 
mengingat satu saja yakni doa jelang tidur itu. Doa tidur yang 
diingatkan oleh Maulana alSyaikh menjelang ia berangkat 
mengajar itu. Selepas doa itu terucap, gerombolan perampok 
itu sudah dekat sekali. Anehnya perampok itu saling pandang 
dan saling bertanya kemana orang yang bersepeda yang 
dilihatnya baru saja. Mereka bertanya satu sama lain. Sang 
Tuan Guru itu pun mencoba menuntun sepedanya. Anehnya 
juga Tuan Guru dan sepedanya tidak terlihat. Tuan guru yang 
shalih itu pun mengayuh sepedanya di depan perampok itu, 
meninggalkan kebengongan perampok itu. Sang Tuan Guru 
pun selamat sampai di Selong.

Attabsyir

Pelajaran hikmah dari Maulana alSyaikh tidaklah melulu 
bacaanbacaan tertentu dan dijazahkan secara tertentu 
dan juga dilaksanakan (diriadlahkan) secara tertentu pula. 
Mengingat beliau adalah ilmu hikmah, mengingat nama 
beliau juga ilmu hikmah, mengingat apa yang diajarkan beliau 
itu juga ilmu hikmah. Ilmu dasar adalah contoh nyata untuk 
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itu dan tentu riwayat tentang doa tidur tersebut. Sungguh 
kemuliaan demi kemuliaan berguru hanyalah milik mereka 
yang sadar sepenuhnya bahwa setiap ajaran beliau adalah 
hikmah yang teruntai terangkai indah sejak zaman azali.[]



Bagian III

 Karakter Maulana wa Syaikhuna
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ÎÓ

﴾16﴿

prIbaDI sabar

Ada perasaan yang aneh menjalar ketika ingin 
menceritakan sifat dan karakter Maulana. Ada perasaan 
khawatir; khawatir su’ul adab atau melanggar etika. Hal 
ini mengingat mengurai siapa beliau dengan sifat mulianya 
sama maknanya dengan memberi penilaian siapa beliau 
sesungguhnya. Pemberi nilai itu mestinya adalah para ulama 
yang lebih tinggi dari beliau atau minimal selevel. Jika tidak, 
maka penilai beliau mestinya adalah mereka yang pernah 
mulâzamah atau lama bersama beliau. Itu pun terbatas pada 
penyaksian yang dangkal.

Penilai itu adalah mereka yang memahami siapa yang 
dinilai, dan penilai juga mempunyai ilmu untuk menilai. Jika 
menilai positif, maka nilainilai itu benarbenar dikenalnya, 
demikian pula sebaliknya. Hal ini yang sulit. Apalagi karena 
penilai dan yang dinilai berada pada posisi yang tidak sederajat. 
Jauh. Jauhnya laksana jarak timur  barat, langit  bumi. Atau 
sejauh jarak tsurayya (bintang soraya, bintang terjauh) dan 
sumber minyak (perut bumi). Para peserta mudzakarah ini 
bukanlah penilai, namun mereka adalah murid yang nekat 
bercerita pada muridmuridnya bahwa gurunya dikenalnya 
seperti ini, perawakannya, sifatnya, dan beberapa yang 
diketahui saja. Sejauh yang mereka tahu saja. Itu pun dengan 
penuh hatihati agar bermaknalah penggambaran pujian baik 
itu. Dan moga jauh dari perilaku su’ul adab yang tentu jauh 
dari rencana dan harap.
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Kali ini mudzakarah mengurai sifat beliau yakni 
kepribadian beliau yang sungguh penyabar. Sabar identik 
dengan sikap bertahan, tangguh, telaten dan keuletan berpadu 
dengan sikap hati yang berserah diri, bersedia menerima apa
pun resiko dalam melaksanakan amal kebaikan, beralaskan 
keyakinan bahwa ada kuasa Allah di atas ikhtiar itu. 

Jauh sebelum madrasah itu berdiri, sang maha guru 
itu diuji dengan kesabaran yang tiada tara. Dua tahun ia 
harus meniti kesabaran merasa terasing setiap minggu di 
kampungnya sendiri. Setiap jumat setiap minggu. Guru 
muda itu, atau tepatnya Tuan Guru bajang yang saat itu 
sedang menginjak usia 30an, sudah mengalami ujian yang 
tiada tara yakni kesabaran memegang prinsip mendirikan 
madrasah itu dan kesabaran menghadapi cemooh dan teror 
dari para hâsidin itu. 

Ujian kesabaran itu mungkin saja tidaklah begitu 
mengharukan jika diceritakan tidak dengan momentum 
umur sang guru itu. Dapat dibayangkan dalam usia belia, 
ia sudah didera pengasingan dan ia sendiri menghadapinya 
tanpa merasa terasing. Anak muda penuh dedikasi itu 
menyiasati derita terkucil itu tidak sebagai derita. Derita itu 
ditangkapnya tegas dalam harap yang jelas, ia menakarnya 
bukan hambatan namun tantangan yang membuat ia semakin 
mantap menatap masa depan madrasah yang baru dirintisnya 
tersebut. Kesabaran dan kesadaran penuh itu dilukiskannya 
dalam lagu anti ya pancor yang lirih itu. 

Jika menelaah momentum lahirnya lagu itu, maka 
sesungguhnya dalam usia sebelia itu, Tuan Guru Bajang itu 
telah tampak bahwa beliau bukanlah manusia biasa. Beliau 
diberikan kelebihan lebih awal untuk mampu melihat rahasia 
keagungan dan kebesaran Allah jauh sebelum jerih payahnya 
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tertunaikan dengan menjelmanya ratusan madrasah itu. 
Dalam ujian kesabaran itu, ujian pertama dua tahun itu 
dijalankan dengan indah, karena berakhir dengan indah jua 
pada akhirnya. Inilah ujian kesabaran mendirikan madrasah. 
Ujian kesabaran itu juga ternyata penuh tantangan karena 
penolakan demi penolakan luar biasa dahsyatnya. []
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ÎÓ

﴾17﴿

sabar:
menumpang Dokar

َة ِالَّ ِباهلل ْكُر هلِل َوَل َحْوَل َوَل ُقوَّ َاْلَْمُد هلِل َوالشُّ

َلُم َعَلى  َرُسْوِل اهلِل َوَعَلى  َحِبْيِب اهلل َلُة َوالسَّ َوالصَّ

Attaqdim

Sabar dan juga ketegaran adalah lukisan indah karunia 
Ilahi yang diperoleh Maulana wa Syaikhuna. Kesabaran itu 
adalah ibarat cat dasar bagi lukisan dan mozaik kemuliaan
kemuliaan yang dimilikinya. 

Tak lebih dari dua tahun setelah pengajian di majlis 
di pesantren alMujahidin, Syaikhuna gelisah pada nasib 
bangsanya, nasib negerinya. Dalam alam pikirnya, kalau 
hanya pengajian demi pengajian dengan kitab demi kitab 
yang ditelaah dan alumninya hanya menjadi ta’mir masjid 
pemuka agama di kampung di desa maka sama saja dengan 
menekur tradisi. Yakni tradisi mengajar dengan cara klasik 
tradisional dengan kitabkitab klasik yang ditakar sebagai 
teksteks suci, baku dan cenderung kaku. Bukankah praktik 
ini sudah lama membumi di persada negeri termasuk di 
kampung kelahirannya sendiri? 
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Attahrir

Terbayang, dalam diskusi dengan Abahnya (Sang 
Mujahid Islam Lombok), Maulana pun berketetapan hati 
untuk mendirikan madrasah. Dalam hatinya, aku telah 
belajar di Makkah di Madrasah alShaulatiyyah dan guruku 
memaksaku pulang untuk mengajar penduduk negeriku 
maka bagaimana aku mengajar sesuai harapan guruku jika 
aku hanya menunggu jamaah datang mengaji ke mushalla 
dekat rumahku. Jika aku hanya menunggu kesadaran satu 
dua orang untuk datang mengaji ke mushollaku dan itu tak 
lebih dari jumlah yang bisa ditampung di musholla itu, maka 
dimana perintah paksa untuk pulang akan bernilai sempurna. 
Sama saja dengan tuan guru Lombok kebanyakan yang hanya 
mengajar segelintir manusia yang sadar untuk belajar agama 
atau segelintir pemuda yang mau mondok (bekerebung) 
tanpa kejelasan target dan tujuan belajar. 

Kenangan indah belajar di madrasah alShaulatiyyah 
dengan sistem sekolahan (klasikal), dengan kelas yang jelas 
berjenjang, kurikulum yang tersusun cermat adalah kesan 
yang memiliki pesan yang tegas bagi pribadi Tuan Guru Bajang 
itu. Demikian pula sistem administrasi yang mapan, guru
guru pilihan di setiap kelas dan jenjang. Maulana terobsesi 
untuk memboyong sistem sekolah di negeri para Rasul itu. 
Ya, alShaulatiyyah adalah model ideal bagi Maulana dalam 
mengisi pesan gurunya ketika pulang ke Indonesia. 

alSyaikh Hasan berkata: “pahalamu bukan di sini 
(Makkah), pahalamu ada di negerimu.” Maulana alHasan 
menolak permohonan Maulana untuk lebih lama belajar 
pada gurunya itu, namun ia diperintahkan pulang untuk 
meraih pahala yang nilainya lebih tinggi dari ibadah di negeri 
haram itu lantaran amal yang dilakukannya adalah amal yang 
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berguna untuk kemanfaatan ribuan bahkan jutaan orang. 
Tidak ada yang membantah besarnya pahala beribadah di 
negeri Rasulullah itu, dan Maulana yakin itu. Akan tetapi siapa 
juga yang mampu membantah jika ibadah jariyah (mengalir) 
lebih besar pahalanya dari ibadah fardiyyah (perorangan) 
yang tidak memberi efek baik bagi jutaan orang lain.

Dua tahunan Ayah para nahdliyyin ini mengajar di 
mushalla dekat rumahnya menunggu siapa yang datang 
mengaji. Seukuran mengajar ngaji kitab dan ilmu hikmah, 
maka Sang Maha Guru merasa tidak cukup sukses, tidak 
cukup puas, meskipun setiap Jumat masyarakat kampungnya 
memberi kesempatan untuk menjadi imam dan khatib di 
Masjid Attaqwa Pancor kala itu. Saat itu gelar Tuan Guru 
Bajang telah disandangnya dan mamiqnya masih sehat dan 
kuat membantunya.

Sampailah suatu waktu Sang Tuan Guru Bajang 
ini memantapkan hatinya untuk mendirikan madrasah 
(sekolah). Keinginan tersebut disampaikan orang tuanya 
dan kabar tentang itu sampai jua kepada ketua dan pengurus 
jemaah masjid itu. Di sinilah lonceng ujian kesabaran itu 
mendentang. Ujian pertama, ujian mendirikan madrasah.

Para pemuka agama pemuka masyarakat mulai 
membicarakan baik secara sembunyisembunyi maupun 
terangterangan menyoal keinginan TGB yang tak wajar 
itu. Mereka menilai bahwa sang Guru Muda itu membawa 
ajaran yang tidak lazim saat itu dan ajaran tersebut dinilai 
sebagai hasil edukasi atau pendidikan yang salah. Cara pikir 
Guru Muda itu terhadap pendidikan Islam dinilai sebagai 
pemikiran yang keluar dari kebiasaan umum (mainstream). 
Mereka kemudian memberi label atau sebutan bagi cara pikir 
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itu sebagai cara pikir Mu’tazilah pemikiran kaum Wahhabi 
(Allahu yahdiihim). 

Tuan Guru Bajang yang dieluelukan, Tuan Guru Muda 
yang dinanti kepulangannya oleh penduduk kampungnya 
ternyata dituding membawa ajaran atau gerakan yang tidak 
elok bagi kaum muslimin saat itu. Lalu suatu waktu di tahun
tahun itu, para pemuka masjid dan pemuka masyarakat 
berkumpul di masjid bermusyawarah dalam menyikapi 
gagasan yang dinilai ganjil tersebut. Mereka pun sepakat 
untuk mengundang sang Tuan Guru dan menyampaikan 
keputusan sikap tetua masjid dan tetua masyarakat saat itu. 

Majlis musyawarah yang mirip pengadilan (tahkim) 
itu mendakwa seorang ulama muda. Guru muda itu adalah 
terdakwa dengan tuduhan membawa ajaran sesat yakni 
ajaran wahabi. Sang Guru Muda itu pun menerima keputusan 
bahwa jika mendirikan madrasah, maka ia tidak boleh 
menjadi imam dan khatib.

Secara diplomatis, Maulana Muda dipersilahkan 
memilih antara menjadi imamkhatib atau mendirikan 
madrasah, maka Maulana memilih mendirikan madrasah. 
Tendensi dari hukuman itu jelas adalah mencegah Maulana 
mendirikan madrasah, bukan semata tidak mengizinkannya 
menjadi imam atau khatib kembali layaknya sebelum niatan 
mendirikan madrasah itu menjadi rahasia umum. Bukankah 
melalui orang perorang yang datang ke majlis Mujahidin 
sudah disampaikan agar TGB meletakkan saja hasratnya 
mendidikan madrasah itu. 

Ketegasan jawaban Maulana itu berimplikasi pada tidak 
diperkenankannya beliau shalat jumat di masjid itu. Bukan 
hanya tugas imam dan khatib saja. Tampaknya mereka 
saat itu mengira jabatan imam dan khatib sebagai citacita 
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tertinggi Maulana. Mereka menilai menjadi khatib dan 
imam adalah sarana dakwah terbaik dan wahana meraih 
popularitas terbaik yang pasti dipilih Maulana dan tentu akan 
dipertahankannya. Nyatanya mereka salah sangka, perkiraan 
mereka meleset. 

Hal itu jelas, jika beliau diminta memilih antara menjadi 
imamkhatib atau mendirikan madrasah sebagai pilihan 
sederhana maka tidak ada konsekwensi lain dari keputusan 
memilih mendirikan madrasah itu. Nyatanya, beliau 
dihambat untuk mendirikan madrasah. Nyatanya juga beliau 
takdiperkenankan jumatan di sana setelah keputusan final 
itu.

Jika pilihan mendirikan madrasah bukan dinilainya 
sebagai aib, maka mengapa kemudian sang Maulana harus 
menjalani hukuman dengan tidak boleh jumatan (ibadah 
Jumat) dan melewati empat kampung besar untuk sekadar 
jumatan. Beliau melewati masjid di Selong (Mbung Papak 
atau Mujahidin), lalu masjid Kelayu (alUmari), masjid Teros, 
masjid Tanjung, dan harus memilih masjid besar alIttihad 
Labuan Haji. 

Tiga tahun dijalaninya jumatan yang agung itu. Masyarakat 
Selong juga tidak mau mengambil resiko menerima Maulana, 
Kelayu demikian pula. Apalagi Tanjung dan Teros yang 
merupakan basis penentang kaum ahlussunnah wal jama’ah 
saat itu. Geretak kereta (dokar) menjadi saksi kesabaran 
yang sangat sulit itu. Kesulitan mendirikan madrasah akibat 
intimidasi masyarakat di tingkat struktural (tetua kampung) 
maupun di tingkat kultural (masyarakat awam). 

Kemamang (untunglah) ada seorang Sayyid keturunan 
Rasulullah yang menerimanya di Labuhan Haji dan beliau 
dipersilahkan menjadi imam dan khatib di sana. Saat itu 
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beliau belum mengenal Johariah (Selong), Adniyah (Kelayu), 
atau Zuhriah (Teros). Saat itu perempuanperempuan itu 
mungkin saja belum lahir atau masih kecil. Perempuan
perempuan yang tinggal di sepanjang jalan yang dilaluinya 
itu pun kelak yang menjadi pendamping hidupnya. Jangan 
dipikir Maulana berambisi menjadi imam dan khatib 
sehingga harus melewati minimal empat masjid itu. Tetapi 
yang patut dicatat adalah betapa para elit di empat kampung 
itu menilai bahwa TGB belumlah bisa diterima idenya dan 
konsekwensinya sehingga tidak boleh menjadi jamaah Jumat 
di masjidmasjid itu. 

Inilah ujian kesabaran Maulana yang dijalaninya di awal 
mendirikan madrasah. Ujian Allah dari kaum elit penduduk 
negerinya. Beliau memilih kepahitan perjuangan bukan 
kemewahan pujian. Beliau menepis kebanggaan menjadi 
imam dan khatib dengan predikat TGB saat itu. Beliau ingin 
meraih kebanggaan bahwa penduduk negerinya memahami 
agama dan memiliki pandangan yang terbuka untuk 
perjuangan Islam. Inilah ujian kesabaran berbuah muhibah. 
Muhibahnya adalah kelak beliau mempersunting perempuan 
yang tinggal di kampungkampung yang menjadi saksi bisu, 
saksi sejarah perjuangan ulama muda menjalankan amanat 
gurunya, meninggikan syiar agama Allah. 

Catatan hikmah dari titian muhibah ini adalah kebiasaan 
beliau mendatangi kampung, masjid, mushalla, di pelosok 
negeri untuk mengajarkan mereka ilmu agama. Dari sinilah 
beliau mengisi panggilan bersahaja sebagai abul madâris wal 
masâjid. Beliau sediakan madrasah, beliau datangi masjid. 
Beliau mendirikan madrasah beliau mentakmirkan masjid. 

Dipilihkannya madrasah dan masjid, maka dipilihnya 
madrasah. Karena ia memilih madrasah Allah memilihkan 
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madrasah dan masjid sekaligus. Dipilihnya fardlu ‘ain 
yakni mendirikan madrasah dan didapatnya hikmah fardlu 
kifâyah yakni menjadi pencetak takmir masjid. Mendirikan 
madrasah adalah fardlu ‘ain dalam pandangan beliau 
karena belum ada madrasah di seantero pulau Lombok saat 
itu. Sementara menjadi imam dan khatib dapat dilakukan 
oleh siapa saja, dan tidak mesti Maulana. Beliau sukses 
mendirikan madrasah dan beliau juga sukses menggembleng 
calon imam dan khatib dan mengirimnya ke berbagai kota, 
desa dan kelurahan juga dusun dan dasan. Meski akhirnya 
masyarakat Pancor menyerahkan amanah imam dan khatib 
itu di kemudian hari kepada Tuan Guru yang sabar itu.

Attabsyir

Beliau mengajarkan bahwa bukan seberapa tangguh kita 
berjuang, namun seberapa yakin kita terhadap apa yang kita 
perjuangkan. Pejuang sejati adalah pejuang yang memiliki visi 
jelas, himmah (semangat) jelas dan target jelas. Pejuang sejati 
bukan hanya sekadar tahan uji tahan cobaan namun pejuang 
sejati adalah pribadi yag ditagih kualitas keyakinannya, 
dituntut kebersihan dan kebeningan jiwanya (ikhlash), dan 
tahan banting dalam menghadapi segala macam cobaan dan 
rintangan (istiqamah). 

Bagi murid atau abituren, memperjuangkan NW bukanlah 
suatu hal yang harus dibanggakan atau pekerjaan yang harus 
disyukuri. Hal ini karena abituren sesungguhnya tinggal 
melanjutkan dengan memanen hasil dari tanaman yang 
disemai Maulana alSyaikh. Hal itu juga tidak patut disyukuri 
karena berjuang untuk kemuliaan Islam melalui pengabdian 
kepada guru adalah kewajiban. Anda akan ditertawakan 
kucing jika Anda bersyukur dapat melaksanakan shalat 
fardlu. []
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ÎÓ

﴾8﴿

sabar:
menghaDapI leaq

ُل َعَلْيه, َاِمِد َوُنْؤِمُن ِبِه َونََتَوكَّ  َنَْمُدُه ِبَِمْيِع اْلَ

َفاَعِة َوَمْن تَِبَع ُرْشَده َوَنْسأَُلَك اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى النَِّبِّ َصاِحِب الشَّ

Attaqdim

Ujian kesabaran yang dihadapi oleh Maulana pada 
paparan sebelumnya adalah dari masyarakat yang berkelas, 
kaum elit (borju) atau bahkan kaum yang mengetahui 
agama mengerti Islam. Masalahnya adalah pada perbedaan 
keyakinan dalam hal mendirikan madrasah yang tidak ada 
penjelasan tekstualnya dalam kitab fiqh, apalagi isyarat pada 
kitab nahwu, atau sharf. Apalagi mau dicari dalilnya dalam 
kitab perukunan, atau dalam kajian masa’ilah, atau mungkin 
kitab Bidâyatul Muhtadîn yang berbahasa Arab melayu itu. 
Jelas tidak ada yang menulis tentang keharaman mendirikan 
madrasah dan juga tidak ada nash di dalam kitab yang dibaca 
para tuan guru kala itu yang memerintahkan mendirikan 
madrasah yang memiliki jenjang dan kelas, juga memiliki 
kurikulum seperti pendidikan umum lainnya.

Attahrir

Tantangan yang tidak kalah beratnya dan juga 
merupakan imbas dari penolakan kaum elit atau pesohor 
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kampungnya saat itu adalah tantangan dari masyarakat 
awam. Beliau menerima pengasingan hampir sempurna 
karena hampir total penduduk negerinya menolak hasratnya 
membangun madrasah itu. Menurut TGH. Mahmud Yasin, 
yang mendukung hanya 0,01 % dan yang menolak hampir 
99,99 %.

Tercatat hanya keluarga Papuk Jamlah yang bersimpati 
kepadanya dan diamdiam membantunya. Penduduk 
negerinya bukan hanya menolak pendirian madrasah, namun 
juga melakukan perlawanan dengan menarik kembali anak
anak mereka yang mengaji di pesantren alMujahidin. Mereka 
juga melakukan tindakan blokade dengan menarik kembali 
wakaf yang telah diserahkannya. Mereka mengintimidasi 
murid dan orang tua. Madrasah yang dibangunnya pertama 
beratapkan ilalang kering itu pun kerap didatangi orang 
untuk dibakar namun berhasil digagalkan. 

Penolakan demi penolakan bahkan cibiran demi cibiran 
dijalaninya dengan hati sabar. Yang tak kalah dahsyatnya 
adalah perlawanan kaumnya dengan black magic. Tuan Guru 
Muda yang cerdas itu dianggap mengusik tatanan yang sudah 
mapan dan tentu melawan tradisi. 

Menghentikannya dengan menitip pesan dengan sedikit 
intimidasi tidak sukses. Mencegahnya dengan diplomasi 
tidak berhasil. Menghalanginya dengan kekerasan semisal 
dengan menghunus pedang hampir tidak mungkin. Untuk 
yang terakhir ini alasannya jelas bahwa Maulana alSyaikh 
adalah keluarga besar Datu’ Majid dengan komposisi (jumlah, 
sebaran) saudara yang banyak. Keluarga besar tentu saja akan 
membela trah keluarga mereka jika disakiti. Demikian pula 
Datu’ Majid masih hayat dan ketenarannya sebagai panglima 
perang, kemasyhurannya sebagai pepadu atau jagoan main 
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pedang, kelihaiannya mengatur siasat perang, dan tentu ahli 
ilmu kekebalan dan kedigjayaan membuat siapa saja ciut 
nyalinya jika ingin menyakiti Tuan Guru dengan terang
terangan.

Mereka pun memilih jalan sunyi untuk melawan Sang 
Tuan Guru itu. Pagi sore siang malam serangan bertubi
tubi dari setiap penjuru angin: utara, timur laut, timur, 
tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Senjata itu 
dikirim berperantara angin yang mematikan, minyak yang 
membunuh, cahaya yang mencekik, sapa yang membungkam, 
kilatan yang menyayat, aura yang menyesakkan dada, tuah 
yang melumpuhkan, mantra yang membuat gila, dan tentu 
ritual yang mampu menghilangkan nyawa. Bagi orang yang 
terkena sihir seperti itu akibatnya adalah mati mendadak 
atau mati perlahan dan membusuk. 

Maulana menghadapi sihir atau black magic yang tiada 
terkira jumlahnya, taktertakar beratnya, takjelas pelakunya. 
Bahkan séhér dan begik tersebut (sebutan black magic di 
Lombok), sengaja didatangkan (diimpor) oleh pelakunya 
dari berbagai daerah. Sebut saja, Sumbawa dan Bali bahkan 
Sulawesi juga luar negeri seperti Maroko atau Magrabi. Saat 
tahun 1995an pun impor sihir masih ada dan dihadapi oleh 
muridnya. Haji Mustafa Dasan Lekong misalnya bertarung 
dengan makhluk kiriman penyihir dari Sulawesi di atap/
lantai atas Mushalla alAbrar.

Tantangan yang tidak kalah menantangnya adalah 
timbulnya serangan melalui makhluk jadijadian. Makhluk 
jadijadian itu dikenal dengan nama tau selaq atau tuselaq. 
Tau dalam bahasa sasak Bayan bermakna orang, sementara 
selaq bermakna rakus. Rakus di sini terkait dengan 
kegemaran makhluk ini memakan kotoran dan bangkai. 
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Bahkan mereka melakukan pekerjaan yang tidak senonoh 
seperti berhubungan intim layaknya binatang. Orang yang 
gemar melakukan pekerjaan tidak senonoh dalam Bahasa 
Sasak Pancor disebut Loq Seleq (kancan loq Seleq). Seleq dan 
selaq hampir sama yakni samasama perilaku buruk yang 
keduanya bermakna jahat. 

Tuselaq bisa mengubah dirinya menjadi wujud kucing, 
anjing, perempuan (bagi selaq laki), menjadi burung buruk 
rupa, manusia setengah binatang, dan sebagainya. Perilaku 
tuselaq bukan saja efek menakutkan namun ada juga yang 
sampai pada tingkatan tertinggi yakni mampu mengeksekusi 
pembunuhan lewat varian magicnya. Tuselaq bunge adalah 
tuselaq terbang yang bermisi membunuh. Tuselaq seperti 
ini menyerang hampir tiap malam di awalawal berdirinya 
madrasah tersebut.

Ditantang dan ditentangnya Tuan Guru itu dengan amunisi 
atau senjata magic dan mereka berharap langkah sang guru 
itu tertahan dan tersungkur, detak jantungnya berhenti dan 
lantas mati. Ujian kesabaran berupa ujicoba pembunuhan 
tersebut yang jumlahnya berbilang sama sekali tidak 
membuat Maulana goyah. Tantangan itu tidak membuatnya 
gentar, penistaan itu tak membuatnya ragu. Ujian kesabaran 
itu membuatnya semakin mantap hatinya semakin tergugah 
semangatnya bahwa penduduk negerinya masih buta mata 
hatinya, rabun mata batinnya melihat kebenaran oleh 
karena itu harus disadarkan. Beliau yakin bahwa ini semua 
adalah ujian berjuang, resiko jihad memperjuangkan Islam. 
Bukankah Rasulullah juga mengalami hal serupa? Bukankah 
para rasul yang lain juga mengalami hal sama? 

Cukuplah modal untuk menghadapi mereka yakni 
doa Maulana alHasan, dan doa gurugurunya. Doa guru 
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beliau adalah benteng utama perjuangan menghadapi 
ujian demi ujian tersebut. Terlebih lagi juga Maulana telah 
membaca banyak buku tentang kedigjayaan dan telah teruji 
keampuhannya (mujarrab). Apalagi beliau pernah belajar 
ilmu serupa dari gurugurunya yang berasal dari Maroko 
(African black magic). Meskipun kemudian ditinggalkannya 
karena metodenya tidak sesuai syariah dan prasyaratnya 
mengikis akidah. Beliau menuturkan bahwa black magic itu 
tidak mungkin diterima oleh tubuh yang mempelajarinya jika 
imannya benar dan kuat. 

Semua bentuk serangan siang malam itu bukanlah 
masalah bagi alumni alShaulatiyyah itu. Walaupun 
demikian siapa manusia biasa yang setiap hari setiap 
malam kuat dan tahan menghadapi semua itu. Maulana 
menghadapinya dengan sabar, sabar menghadapi ujian 
bertubitubi, sabar menghadapi tantangan setiap malam 
setiap hari, sabar menghadapi kelaliman dalam waktu yang 
lama sekali. Menghadapi itu semua beliau membentengi 
madrasahnya dan menjaga muridmuridnya dari perilaku 
zalim itu dengan mengarang Hizib Nahdlatul Wathan. Hizib 
adalah bacaan surat dan ayat pilihan, asmaillah al’zhom atau 
nama Allah yang agung, qasidah atau pujian pilihan, doa wali 
Allah dan shalawat. Fungsi awalnya adalah mengukuhkan 
pribadi (capacity building), membentengi perjuangan 
madrasi (madrasah, yayasan, pondok, dan sebagainya). 
Maka berdirilah dengan tegak Madrasah NWDI. Buah dari 
ujian kesabaran beliau yang sempurna, buah dari doa Hizib 
Nahdlatul Wathan nanjaya. 
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Attabsyir

Dua puluh tahun pertama sejak berdirinya NWDI 
beliau menilainya sebagai periode awal yang sukses dalam 
perjuangannya. Periode ini adalah seperlima abad pertama 
dalam kehidupan Nahdlatul Wathan dan juga jika dihitung 
dari umur beliau maka itu adalah seperlima abad kedua dalam 
kehidupan pribadinya di dunia. Sukses 20 tahun pertama 
NWDI yang kemudian diperkuat oleh NBDI mendorong 
lahirnya organisasi madrasi yang bernama Nahdlatul Wathan 
(NW). Lulusanlulusan awal 20 tahunan itu banyak yang 
mendirikan madrasah cabang dan banyak pula yang dikirim 
belajar ke daerah seberang.

Ada dendang qasidah yang melambangkan kegigihan 
hati beliau sekaligus kematangan hati menghadapi ujian 
kesabaran itu yakni al-qasidah almunfarijah. Qasidah ini 
karya alSyaikh alImam Yusuf bin Muhammad. Beliau 
dikenal dengan pangilan Abu alFadlil. Di kalangan ulama 
diberi gelar Ibnu alNahwi. Qasidah itu bukanlah doa namun 
isinya adalah kidung semangat perjuangan. Kidung ini adalah 
idola ulama dan juga idola Maulana. Inilah yang menjadi 
bekal rohani beliau dalam berjuang. Bait awalnya berbunyi:

ي اَْزَمُة تَْنَفِرِجي =  َقْد أََذَن لَْيُلِك ِبْالبََلِج ِاْشَتدِّ
Datanglah segera wahai segala coba

sesegera itu juga kau akan sirna 

Berlalulah gelap malam

Disusul mentari dalam cahaya temaram

Sabar adalah keindahan, 

Buahnya adalah kemuliaan.
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ÎÓ

﴾19﴿

sabar:
anak khIanat

َمد, َاْلَْمُد هلِل اْلَواِحُد ْاَلَحُد اْلَفْرُد الصَّ

 اَلَِّذى َلْ يَِلْد َوَلْ ُيْوَلْد َوَلْ َيُكْن َلُه ُكْفًوا َاَحد

ٍد َخْيُ اْلِعبَاد َلُم َعَلى َسيِِّدنَا ُمَمَّ َلُة َوالسَّ َوالصَّ

Attaqdim

Di periode dua puluh tahun (seperlima abad) pertama 
Pancor ramai oleh santri yang datang dari penjuru negeri, 
bukan saja dari Lombok namun juga dari luar pulau Lombok 
seperti Sumbawa dan Bali. Pembangunan madrasah tak 
mampu digagalkan, hasrat belajar tak kuasa dibendung maka 
berkembanglah NWDI menjadi lembaga yang diperhitungkan. 
Usaikah ujian kesabaran itu? Tidak! Ada beragam ujian 
kesabaran lain yang menanti. Contoh ujian kesabaran yang 
sangat lama adalah datang dari muridnya. 

Attahrir

Suatu hari guru muda ini didatangi oleh seorang 
bapak beserta seorang anaknya. Sudah menjadi kebiasaan 
di Nahdlatul Wathan bahwa anak yang ingin belajar di 
madrasah harus diserahkan kepada gurunya oleh orang 
tuanya langsung. Saat itu seorang anak dari wilayah sekitar 
Aikmel itu ditemani kakeknya datang menjumpai sang 
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Guru Muda didampingi Datu’ Majid (ayah Maulana). Dalam 
prosesi penyerahan itu Maulana memandang lekat pada anak 
kecil yang hendak diserahkan oleh kakeknya itu. Ia termangu, 
menatap anak itu.

Tak lama kemudian, kakek itu pun mengucapkan lafaz 
penyerahan: 

“Tiang serah papun tiang belajar léq madrasah” ucap 
sang orang tua itu.

[saya serahkan cucu saya belajar di madrasah] 

Tuan Guru Muda itu tak menjawab. 

“Tiang serah papun tiang belajar léq madrasah, tiang 
serah mayung sebungkul” ulangnya.

[saya serahkan cucu saya belajar di madrasah, saya serah satu “rusa” 
utuh], 

Tuan Guru Muda itu tak juga menjawab. Dia menatap 
kosong, bengong. Untuk ketiga kalinya, orang tua itu 
mengulangi lagi permintaannya dalam bahasa penyerahan 
itu. 

“Tiang serah papun tiang belajar léq madrasah,” 
ulangnya sekali lagi, kali ketiga. Tuan Guru Bajang itu tetap 
juga diam. Ia pun memandang ke arah orang tuanya tanpa 
berani menatap wajahnya, dan masih juga ia belum memberi 
jawaban. 

Datu’ Majid pun menyela dialog yang takberpaut itu. 
Ia memandang sesekali kepada tamu anaknya itu, sesekali 
juga kepada anaknya yang masih terpekur ragu. Datu’ pun 
berkata: 
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“Nggih ngente” seraya meminta anaknya menjawab 
penyerahan orang tua itu.

[tolong jawab ‘ya’], 

Dalam lirih, permohonan ayahnya itu dijawab:

 “Nggih” [ya]. 

Maulana hanya menjawab permintaan ayahnya itu. 

Sang anak kecil itu pun masuk madrasah. Pelajaran demi 
pelajaran dilaluinya dengan mudah. Santri belia ini tumbuh 
menjadi siswa yang rajin, pintar, dan tekun. Ia adalah contoh 
murid yang cerdas dan menerima pelajaran dengan mudah. 
Bahkan ia diperlakukan berbeda dengan yang lain. Apalagi ia 
tinggal tidak jauh dari rumah Maulana. Perbedaan perlakuan 
dengan murid lain dinilai sebagai perlakuan istimewa bahkan 
anak tersebut dinilai sebagai anak angkat Maulana

Karena potensi kecerdasan plus kedekatan itu, maka 
ketika anak muda itu selesai sekolah lanjutan atas ia diberikan 
fasilitas oleh gurunya. Maulana mengirimnya untuk mengikuti 
studi lanjut. Tak tanggungtanggung ia dikirim belajar ke ibu 
kota Jawa Tengah. Saat itu belajar ke Jawa Tengah belumlah 
masyhur. Ia dikirim untuk belajar di jurusan dakwah, 
tepatnya kulliyyatul muballigin. Ia menempuh ujian akhir 
yang gemilang. Ia adalah salah satu dari tiga alumni terbaik 
lulusan “fakultas dakwah” itu. Dari tiga orang itu dia adalah 
lulusan terbaik, predikat terbaik.

Selepas belajar itu ia pun pulang. Lalu ia dipercaya 
oleh Maulana memangku jabatan strategis, bahkan pernah 
menjadi orang kedua di tubuh organisasi Nahdlatul Wathan 
kala itu. Ia pun terkenal sebagai orator ulung. Bahkan 
penduduk kampung ada yang lebih suka mendengar 
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ceramahnya dibandingkan mendengar ceramah Maulana. 
Tutur bersih, dalil nash terlantun fasih, ceramah mengalir 
tenang dan tentu menghanyutkan. Ceramahnya mempesona. 
Di berbagai kalangan dengan berbagai even atau kegiatan ia 
sangat mahir membaca audiens (pendengar atau jamaah) 
dan tentu sangat mahir mengatur pola retorika (ceramah)
nya. Dai yang nyaris tanpa cela. 

Sampailah suatu tahun di tahuntahun puncak 
ketenarannya. Sekitar tahun 1990an. Keraguan Maulana 
ketika menerimanya hari pertama dia diantar orang tuanya 
itu terbukti. Ia menolak kedatangan gurunya untuk mengajar 
dikampungnya. Tak tanggungtanggung ia meminta aparat 
pemerintah untuk memerintahkan agar sang Maulana 
membatalkan pengajian itu dan aparat juga diminta untuk 
berjaga di lokasi tersebut. Sang guru ditentang dengan terang 
oleh murid yang dibesarkan oleh guru dengan penuh harap 
dan sepenuh kesabaran.

Cerita Maulana kepada murid Ma’had kala itu bukanlah 
cerita tentang kesabaran beliau. Beliau hanya bercerita 
tentang murid yang dinilai melawan itu. Namun demikian, 
tanpa diceritakan dengan topik kesabaran pun jelas dari 
cerita lanjutan beliau bahwa betapa lamanya beliau menjalani 
kesabaran menghadapi satu orang murid itu.

Lanjutan cerita Maulana, beliau berkata: “Laéq waktune 
teserah siq papuqne, ndéq ku langsung terimaq ie. Laguq 
amangku nyuruk aku nerimaq ie. Taoqku oah ie, laguq 
amangku nyuruq aku. léq angenku, sang ne berobah laun 
jemaq, sang ne berobah.” [Dahulu, saat ia diserahkan orang tuanya untuk 
belajar, saya tidak lantas segera menerimanya. Tetapi atas desakan ayah saya, 
saya menerimanya. Saya mengetahui anak itu, tetapi saya harus taat perintah 
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ayah saya. Dalam hati saya terlintas (doa), moga saja ia berubah menjadi baik 
suatu hari, moga ia berubah]. 

Susah membayangkan bagaimana drama kekeramatan 
yang penuh misteri itu, sejarah yang menyimpan rahasia itu. 
Bagaimana mungkin guru muda itu mengetahui bahwa anak 
itu memang sudah tergurat jelas takdirnya sejak masih kecil 
bahwa di suatu hari nasibnya akan menjadi cobaan berat 
bagi gurunya. Bagaimana keteguhan hati dan kesabarannya 
menjalankan ketaatan dengan menerima permintaan ayahnya 
agar menerima anak itu hari itu. 

Bagaimana sang guru menyimpan kesabaran dalam 
harapnya yang tidak putus agar anak itu kelak takdirnya 
benar. Jika dirunut semenjak ia diserahkan sampai jelas 
perlawanannya kepada guru itu, maka paling tidak ujian 
kesabaran tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1950
an sampai tahun 1990an. 40an tahun Maulana bersabar 
menjalani ketaatan kepada ayahnya itu. 

Attabsyir

Dalam berjuang, tidak seluruh prediksi dan ekspektasi 
bisa dihitung cermat. Yang bisa diperkirakan atau diramalkan 
juga tidak seluruhnya dapat terlaksana sesuai rencana. Jika 
kita memiliki rencana A, mungkin Allah merencanakan hal 
yang sama namun sedikit berbeda misalnya A2. Jika kita 
memiliki plan atau rencana A, lalu disiapkan B, dan juga C. 
Jika keduanya tidak berhasil, mungkin saja Allah memiliki 
rencana D atau mungkin saja tergantikan dengan hal yang 
senilai atau lebih baik. 

Bahkan dalam berjuang, Allah tidak segan menguji 
kita dengan tidak memberikan apa yang kita minta. Kisah 
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Maulana dengan anak angkatnya, kisah Musa Samiri anak 
angkat Jibril adalah dua contoh nyata bahwa kita diberikan 
kesuksesan lain dalam berjuang yakni bertambahnya 
keyakinan kita kepada Allah swt. dan tentu keyakinan adalah 
dasar dari seluruh napas dan dimensi perjuangan. []
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ÎÓ

﴾20﴿

sabar:
murID mungkIr

َة ِالَّ ِباهلل ِبْسِم اهلِل َل َحْوَل َوَل ُقوَّ
Attaqdim

Wasiat Renungan Masa adalah rekaman sejarah, bahkan 
ia adalah sejarah itu sendiri. Ia adalah lintasan masa yang 
terlintas dalam renungan, dan renungan itu pun dilukiskan 
dalam guratan pena sehingga ia menjadi sejarah. Wasiat itu 
bukanlah tulisan tentang masa lalu yang ditulis di saat masa 
sejarah itu telah selesai. Ia adalah renungan masa yang telah 
berlalu, saat ini, dan masa yang akan datang (past, now and 
future). Wasiat itu disusun jauh sebelum suasana problematik 
dan dilematis banyak menimpa perjuangan NW.

20 tahunan kedua mestinya menjadi periode indah 
perjuangan Maulana, lebih indah dari dua puluh tahun 
pertama. Saat itu muridmurid yang dikirim sekolah ke Jawa 
telah pulang dan tentu diharapkan kiprahnya di Nahdlatul 
Wathan. Berdentanglah lagi ujian kesabaran itu; ujian naik 
kelas menjadi madrasah terbaik, organisasi terbaik. “Materi” 
ujian itu telah dicerna cermat oleh Maulana jauh sebelum 
ujian itu berlangsung. 

Murid yang bertingkah, 

menantu yang berulah, 

keluarga yang kerap mengundang marah, 

nahdliyyin yang taatnya susah, 
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Semua adalah warna ujian kesabaran yang kisi
kisinya sudah ditulisnya terlebih dahulu sebelum ujian itu 
berlangsung. Wasiat bukanlah sekadar produk karamah, 
bukan sekadar tulisan tangan keramat dari jiwa dan pribadi 
penuh karamah. Ia adalah bingkai lukisan kesabaran dalam 
lara dan duka yang menyayat hati.

Ia seorang pujangga yang melukis kenang, rindu, ingatan, 
mimpi, pikir, harap, rasa, keterasingan, gerimis, hujan, badai, 
gelombang, visi, gelisah, gundah, dan entah. Pujangga besar 
itu melukis semua rasa dan kecerdasan merasa itu membuat 
ia mampu mengukir tangis berujung tawa, duka berbuah 
suka, mimpi berwujud realiti. Seperti yang dikatakan oleh 
Khalil Gibran: “Semakin dalam kesedihan menggoreskan 
luka ke dalam jiwa semakin mampu sang jiwa menampung 
kebahagiaan.” Inilah cara beliau menyapa lara (bonjour 
tristesse). Melukisnya seolah lagu meskipun sesungguhnya 
lagu, menulisnya seolah puisi dan benar puisi, mengukirnya 
seolah ukiran perasaan dan sungguh itu ditulis dalam 
rasa yang luar biasa. Wasiat itu bagian utamanya adalah 
tulisan resah yang teramat sangat atas prediksiantisipasi 
tingkah laku keluarga, murid, dan situasi yang merongrong 
perjuangan NW. 

Anehnya, wasiat itu diperintahkan untuk dibaca di muka 
umum. Bahkan menjadi menu wajib pengajian beliau, lalu 
direkam dan disebarluaskan pada sekitar tahun 1993 (jelang 
lima tahunan beliau tak di alam dunia lagi). Wasiat karamat 
itu disebarkan untuk diperdengarkan, didendangkan, dan 
diingat lalu diharapkan dipahami, mengkristal dalam diri 
dan menjadi spirit berbuat baik, spirit berjuang melalui NW. 
Ini juga misteri seperlima abad (20 tahun ketiga). Abul Asâtiz 
Tuan Guru Haji Mahmud Yasin Allahu yarham berkata suatu 
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hari beberapa bulan setelah wafat Maulana bahwa kita ternyata 
tidak paham isyarat Maulana dengan dipopulerkannya wasiat 
itu. “Jika seorang ulama mengeluarkan wasiat, maka itu 
adalah pertanda bahwa umur kehidupannya di dunia ini tidak 
akan lama lagi. Kita lengah dan tidak ngeh,” tegas beliau. 

Attahrir

Saat itu adalah tahuntahun kepulangan murid itu. 
Nyatanya dari 53 murid yang menjadi duta belajar di tanah 
Jawa itu hanya beberapa orang yang menyadari dirinya. 
Mereka lebih memilih kehidupan yang dijanjikan oleh 
kehidupan di luar pagar. Mereka yang tidak mengetahui balas 
jasa terhadap pribadi gurunya bukanlah masalah prinsip 
bagi Maulana, meskipun tentu menyakitkan. Muridmurid 
itu menghilang sejak ia dikirim sekolah itu. Tidak mereka 
saja yang bersikap kurang patut itu, murid yang tidak pernah 
dikirim ke Jawa dan hanya belajar di madrasah pun juga 
banyak bertingkah. 

Maulana alSyaikh misalnya diuji kesabarannya oleh 
Allah melalui murid yang dinilai paling shalih. Kejadian ini 
di sekitar tahun 1980an. Murid itu terkenal dan berasal 
dari jantung kota di Lombok Tengah. Maulana merasa inilah 
muridnya yang bisa mengikuti istiqâmahnya beribadah, 
mulâzamahnya qiyâmullail. 

Ketika pondok pesantrennya berdiri, menerima murid 
banyak dan keluarga pondok itu terkenal, maka timbullah 
rasa percaya diri dengan porsi berlebihan pada diri tuan 
haji itu. Pondok telah berdiri, murid ramai, pengajian aktif, 
kebutuhan lebih dari cukup, pengaruh kuat. Tahuntahun 
itu, sang tuan haji memilih mandiri dan lepas dari gurunya. 
Ia tegas melepas dirinya dari hubungan cinta gurunya. Entah 
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dalil apa yang digunakan mengukuhkan hujjahnya pada 
keputusannya memutus cinta gurunya padanya. Takterbersit 
rasa sesal di dalam dadanya, apalagi kan tumbuh rasa malu. 
Suatu kesalahan yang disadarinya, kesalahan yang jelas. Tujuh 
kali ia diminta datang oleh gurunya (Maulana alSyaikh) 
untuk datang ke Pancor, sekian kali itu juga ia menolak. Ia 
berkilah belum diizinkan makhluk gaib.

Persoalan itu disusul dengan tampilnya putranya di 
kancah politik. Sang abah takmau peduli apakah langkah 
putranya telah selaras dengan  titah Maulana. Sang ayah 
juga takluk pada keinginan putranya untuk melawan titah 
Maulana yang berbeda kancah politik kala itu. Sang ayah 
takluk pada anaknya karena menurutnya tentu itu lebih 
mashlahat dibandingkan taat pada gurunya. Terlebih lagi 
pondok sudah eksis, ramai dan tentu bisa mandiri. Keputusan 
berani itu dinikmatinya juga karena jaminan dari pemerintah 
dan partai amatlah menggiurkan. Mendukung partai dan 
itu partai pemerintah bernilai ganda yakni fasilitas yang 
didapat dari partai dan fasilitas dari pemerintah. Sang ayah 
mendukung kebulatan hati anaknya dan tentu secara sadar 
dia telah membuat jurang pemisah yang semakin besar antara 
dirinya dan gurunya.

Dampaknya adalah penentangan secara tegas. Sang 
Maha Guru tidak lagi dipersilahkan mengajar di madrasah 
NW itu. Sang Maha Guru tidak lagi dianggap ada tidak lagi 
dinilai berjasa. Kebesaran madrasah NW itu seolah terkubur 
sebagai cerita lama dan seolah sama sekali tidak ada sangkut 
pautnya dengan gurunya. Sang murid juga tidak berani 
menginjakkan kakinya di ummul madaris. Sang murid lebih 
memilih berbicara dengan makhluk gaib, lebih memilih sunyi 
dalam sendiri. Murid itu pun larut dalam (seolah) keshalihan 
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pribadi yang dilukiskannya sendiri dan menghindar dari 
banyak bertemu dengan gurunya dan berinteraksi dengan 
masyarakat. 

Sempurnalah ujian cinta Maulana kepada muridnya yang 
satu ini. Jadilah ujian kesabaran dilaluinya melalui muridnya 
yang menekur shalih personal ini. Harapan Maulana kandas 
ketika sang murid tidak lulus dalam ujian ketaatan tingkat 
tinggi itu. Harapan ini mengingatkan pada sebuah syair

ُفُن ـْدِرُكــُه # َتِْرى الِّريَاُح ِبَا َل َتْشَتِهى السُّ َما كــُلُّ َما تََتَمنَّى اْلَــْرُء يـُ
Tidak seluruh yang diinginkan seseorang akan diraihnya 

selalu,

Laksana angin berhembus kearah yang tak dikendaki 
perahu.

Murid itu jauh dan makin jauh, bahkan lupa episode 
cintanya dalam khidmat agung itu dalam sekian tahun 
belajar di Pancor dahulu. Lupa dan Allah membuat dia lupa 
semuanya. Lalu madrasah itu enggan menyandang nama 
lama, nama Nahdlatul Wathan. Perlahan dan samar nama itu 
digosok, dihapus dan dipendam lalu hilang, hilang dan hilang. 
Meskipun jejak sejarahnya tak mampu dihapusnya. Puncak 
kasih sang murid itu adalah ketiadaan (fana). Barakah hilang 
dan semuanya seperti tidak bermakna. Laksana gentong air 
yang penuh berisi lalu bocor kecil sekecil lobang jarum, kering 
jua bejana itu akhirnya.

Marahkah sang kekasih, Sang Guru atas sikap itu. Tidak! 
Sang guru justru bersedih kehilangan sang murid yang gagal 
ujian itu. Dalam sekian kali sang guru datang mengajar 
ke Praya ke Pondok Pesantren Darul Muhibbin yang juga 
pondok muridnya yang shalih Datu’ TGH. Abdillah, allahu 



yarham, beliau sering terdiam dalam sedih. Terkenang di 
utara pondok itu ada muridnya yang masih dalam kenang. 
Beliau sadar dan beliau bersabar bahwa itu sudah hukum 
Allah. Seperti puisi Taufik Ismail yang dinyanyikan Bimbo 
“Aku jauh Engkau jauh, aku dekat Engkau dekat.” Jika jauh 
dari Allah, Allah juga akan jauh darimu, Jika dinisbahkan 
kedekatan itu maka dapat dimaknai: jika jauh dari guru maka 
guru juga akan jauh darimu. Jika dekat padanya, guru dekat 
padamu. Jika gurumu kau hargai, maka kamu akan dihargai 
oleh gurumu dan masyarakatmu.

Persoalan kesabaran yang harus dihadapi dengan 
ketegasan dan membuncah menjadi marah adalah ketika 
sejarah dirusak oleh murid yang lupa itu. Beliau marah 
karena murid itu merusak perjuangan Islam. Murid itu telah 
membangkang langsung kepada Syaikh Hasan Masysyath. 
Murid itu telah merusak perjuangan Islam melalui Nahdlatul 
Wathan.

Murid itu alfa mungkin juga sengaja (yang dirundung 
malu) sehingga mengubah dengan jelas status madrasah 
itu bahwa madrasah tersebut lepas dari NW. Sang guru 
pun marah. “Madrasah rampasan, madrasah rampasan, 
madrasah rampasan,” tegas Maulana. Maulana marah dengan 
nada tinggi, marah bukan karena dikhianati semata namun 
perampokan madrasah adalah kezhaliman, tindak pidana 
yang tak termaafkan. Ini pembangkang, penantang terang, 
penentang. Penentang terangterangan disebut mujâhirun.

Attabsyir

Ummi alMujahidah mencatat bahwa terjadi 
kecenderungan pada pondok pesantren yang menganggap 
atau menilai dirinya besar (anâniyah) untuk menentang 
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pondok pesantren induknya atau PBNW. Di arah utara 
pesantren ini juga ada pesantren yang pimpinannya diuji 
melalui anaknya dan merasa sempurna melawan PBNW. 
Jadilah pimpinan organisasi induk dan juga induk madrasah 
laksana ‘kekasih yang takdianggap’.

Ikhtiar membuat orang lain menjadi baik adalah ladang 
pahala, dan jika mereka yang dididik untuk menjadi baik 
namun tidak berubah juga atau malah menjadi penentang, 
maka itu tidak mengurangi pahala berikhtiar. Ikhtiar adalah 
faal bernilai ibadah, sementara hasilnya adalah faal Allah 
ta’ala dan Allah pasti menitipkan hikmah di dalamnya. Namun 
demikian menentang kezaliman harus dilawan dengan tegas 
dan hukum harus ditegakkan.[]
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ÎÓ

﴾21﴿

sabar

keluarga mangkIr

 َاْلَْمُد هلِل َربِّ اْلَعالَِْيَ َوَكَفى,

ْدِق َواْلَوَفى َلُم َعَلى النَِّبِّ الُْْصَطَفى, َاْهُل الصِّ َلُة َوالسَّ َوالصَّ

Attaqdim

Rasul juga sabar menghadapi keluarganya. Sabar sekali. 
Abu Thalib pamannya, Abu Lahab juga pamannya. Keduanya 
sayang kepada nabi dan membantu kebutuhan anak 
saudaranya itu. Hanya sebatas keharusan karena hubungan 
kekeluargaan. Nabi mengakui hal itu, bahwa Abu Lahab 
adalah pamannya dan sang paman mengakui Muhammad 
adalah keponakannya. 

Dalam sejarah Islam, Abu Thalib tidak sampai lengkap 
syahadatnya berislam. Beliau mencintai nabi layaknya anak 
sendiri. Abu Thalib adalah bapak asuh Nabi ketika kakek 
yang mengasuhnya tutup usia. Abu Thalib juga yang meminta 
Nabi agar segera menikah di umur 25an itu. Paman yang 
pencinta itu menangis ketika meminta keponakannya yang 
amat disayanginya untuk menikah. Kurang lebih ia berkata: 
“bukan maksudku menyuruhmu keluar dari rumah ini, dengan 
memintamu bekerja dan menikah, tapi kau mengetahui 
bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan.” Saat itu Nabi 
bekerja mengambil upah menggembala kambing dengan 
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upah beberapa qarârith atau remahremah rupiah dirham 
(rupiah). Upah yang jauh dari layak apalagi cukup. Abu 
Thalib mencintai anak saudaranya, yaitu Abdullah bin Abdul 
Muttalib, namun menentang risalah Allah yang dibawa anak 
saudaranya, Nabi Muhammad.

Attahrir

Abu Lahab adalah wajah beringas dan licik yang 
dituturkan Quran kepada ummat manusia. Lahab bukanlah 
nama namun laqab yang ditulis Quran kepadanya. Lahab 
sayang kepada anak saudaranya. Apalagi diketahuinya anak 
saudaranya adalah yatim yang harus disayanginya. Amat 
besar rasa sayang pamanpaman Rasulullah kepada Nabi 
ketika itu. Segera setelah Rasul menyatakan diri menjadi 
Nabi, maka orang pertama yang tidak percaya bukanlah 
keluarga jauh namun justru keluarga dekatnya. Revolusi 
akidah yang dibawa Nabi Muhammad telah menempatkan 
keluarga menjadi rabun terhadap keagungan Muhammad si 
Yatim itu. Dalam sejarah kehidupan Nabi diterangkan bahwa 
cinta berada bukan dalam wilayah, ranah atau domain yang 
sama dengan iman. Cinta adalah hak dan iman adalah hak 
yang lain.

Abu Thalib bin Abdul Muttalib, Abu alUzza bin Abdul 
Muttalib, juga Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman 
yang penyayang. Mereka sayang, mereka cinta namun 
mereka tidak melihat kebenaran kerasulan itu ada pada diri 
Muhammad, keponakan mereka yang tampan dan shalih itu. 
Abbas hanyalah satusatunya paman yang terekam jejaknya 
menyatakan iman kepada kerasulan Muhammad meskipun 
sangat terlambat. Sementara Abu Thalib dan Abu Lahab itu 
meninggalkan Muhammad dalam penentangan yang nyaris 
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takhenti. Abu Thalib masih mencintai keponakannya dalam 
tangis akhir Nabi ketika jelang wafatnya meski hidayah 
Allah tidak diraihnya. Sementara itu Abu Lahab sempurna 
penolakannya kepada Muhammad, keponakannya.

Cobaan terberat yang diterima para nabi bukanlah dari 
masyarakat awam semata, namun dari masyarakat elit, kaum 
bangsawan, kaum ningrat, kaum terpelajar, kaum borjuis, 
selebriti dan yang paling berat dari semua itu adalah kalangan 
keluarga dekat yang kebetulan memiliki kelas dan strata sosial 
tinggi. Nabi Muhammad juga demikian, sehingga Nabi yang 
termasuk lima besar nabi yang paling banyak cobaannya, 
bahkan Nabi yang paling besar cobaannya. Adakah itu semua 
terjadi pada ulama Jawabannya tegas, tentu! Sabda nabi 
Muhammad saw.

ِانَّ َاَشدَّ النَّاِس َبَلًءا َاْلَْنِبيَاُء ُثمَّ ْاَلْوِليَاُء ُثمَّ اْلَْمَثُل َفاْلَْمَثُل
[Yang paling dahsyat cobaannya adalah nabi kemudian 

wali lalu yang lebih rendah] 

Dalam hadits lain:

ُكْم َبَلًءا اَنَا ُثمَّ ْاَلْنِبيَاُء ُثمَّ ْاَلْوِليَاُء ُثمَّ اْلَْمَثُل َفاْلَْمَثُل  َاَشدُّ
[Yang paling dahsyat ujiannya adalah aku (Muhammad), 

lalu nabi yang lain, lalu para wali, lalu yang lain]

Ulama dan tentu para Nabi adalah kekasih Allah yang 
diberikan cobaan oleh Allah. Cobaannya tidak akan mampu 
dihadapi oleh manusia biasa. Memilih profesi Tuan Guru 
adalah pilihan penuh cobaan. Tentu Tuan Guru sungguhan 
bukan tuan guru percobaan. Tuan guru sungguhan adalah 
ulama. Ulama seperti halnya juga para nabi menerima 
takdirnya sebagai pribadi yang banyak menerima cobaan dari 
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Allah swt. Cobaan terberat adalah cobaan ujian kesabaran 
menghadapi keluarga sendiri. 

Nabi Yusuf disandra karena saudaranya yang lain merasa 
dinomorduakan oleh ayah mereka nabi Ya’kub, Yusuf 
diceburkan ke sumur, lalu pemungutnya menjual sang nabi 
itu di pasar sebagai budak. Itu tantangan keluarga dekat nabi. 
Sampai kemudian ulama mengambil azimat dari tangis nabi 
Ya’kub tersebut. Azimat ini adalah obat penangkal sakit mata. 
Siapa yang menghapalnya tidak akan sakit mata. (Ijazahnya 
dari salah seorang Masyayikh)

ــُه اْلَكَمُد يَانَاِظَريَّ ِبَيْعُقْوَب ُاِعْيُذُكــــــَمــا # ِبَا اْســــَتَعاَذ ِبِه ِاْذ َمسَّ

َمُد َقِمْيُص ُيْوُسَف ِاْذ َجاَء اْلَبِشْيُِبِه # ِبَقِّ َيْعُقْوَب ِاْذَهْب اَيَُّها الرَّ
Wahai dua mataku, aku mohon perlindungan bagimu 

dengan kebesaran Nabi Ya’kub yang mulia.

Seperti saat beliau memohon perlindungan ketika ditimpa 
duka lara tiada tara.

Dengan baju nabi Yusuf yang datang membawa kabar berita, 

(bahwa masih hidup putranya).

Dengan berkah nabi Ya’kub yang mulia, 

menyingkirlah wahai penyakit mata.

Cerita duka lain datang dari Nabi Nuh yang ditentang 
istri dan anaknya. Setelah itu ujian melalui para penguasa 
(elit). Imam Hanafi yang dipenjara oleh penguasa, Imam 
Maliki, Imam Hambali yang dipenjara dan dihukum cambuk 
setiap hari adalah contoh sejarah bahwa betapa sulit, rumit 
dan sangat tidak mudahnya mendakwahkan risalah Allah 
meskipun akhirnya menjadi sangat luar biasa. Semuanya 
sulit dan tidak ada yang gratis. 
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Maulana juga di awal perjuangannya memang tidak 
langsung disergap oleh persoalan keluarga namun dihadapkan 
pada ujian dari kaum elitis. Ujian Allah dari kaum elit ini 
berlangsung sampai wafatnya bahkan sampai beliau tiada di 
semesta. Ujian kaum elit semakin menjadijadi. 

Maulana menghadapi goncangan cobaan keluarga justru 
setelah seperlima abad perjuangannya. Tepatnya seperlima 
abad kedua pada periode perjuangannya. Tahun itu tahun 
70an. Langit Pancor masih bersih, hamparan sawah masih 
hijau di barat dan timur. Air sungai masih jernih mengalir 
mengairi sawah dan kebun menjadi sumber air bersih dan 
tempat mandi penduduk negerinya. Tuan Guru senior ada 
yang masih hayat dan para murid masih nyata khidmat dan 
penuh hormat. Pancor masih menjadi surga bagi kehidupan 
sosial yang beradab. Dalam suasana tenang itu perlahan Allah 
mempersiapkan satu ujian berat yakni perbedaan pandangan 
dengan anaknya sendiri yakni anak sabab (menantu). 

Di sinilah ujian berat itu datang. Niat hati beliau 
menikahkan putrinya dengan seorang pejabat pemerintah agar 
tersebarlah NW di persada nusantara ternyata membuahkan 
ujian perjuangan. Allah menunjukkan kuasanya bahwa bukan 
hasil istikharah yang tidak bagus atau perhitungan ayu ale 
menge méngkem yang tidak pas. Bukan pula perhitungan 
abajadun hawazun yang ditebak isyaratnya sebagai bunga 
di atas kuburan atau mata air di puncak gunung. Pas, 
peruntungan diri anaknya dan diri si Dia. Istikharah bagus, 
musyawarah juga mulus. Dilarunglah bahtera cinta keduanya 
sampai akhirnya ketika rumah tangga itu sudah berjalan 
lama bahtera cinta itu terhempas. Putri sulungnya diminta 
kembali dan lelaki suaminya itu pun menjalani takdirnya 
sendiri. Siapa yang berharap kejadian seperti ini. Siapa? 
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Tidak pernah sedetil itu Maulana mengukir sabar dalam 
gundah yang sangat bahwa sang menantu ternyata adalah 
problem perjuangan dan karena itu penonaktifannya pun 
dari NW adalah persoalan berat perjuangan. Yang menjadi 
soal adalah perlawanan tertulis lelaki itu layaknya press 
release atau laporan tertulis yang dibaca oleh mereka yang 
mendapatkannya bukan hanya sekadar pernyataan semata. 
Tulisannya cerdas dan bernas namun juga sempurna dalam 
memaki bahkan bertendensi fitnah. 

Maulana membalas perlawanan yang takwajar itu 
dengan menjelaskan persoalan yang sebenarnya dengan 
data dan fakta yang bertemali dengan sikap beliau yang 
benarbenar atas dasar menjunjung tinggi perintah agama. 
Dalil nash Quran Hadits dan juga hikmah terukir sebagai 
jawaban bantahan atas fitnah itu. Remuk redam dan dera 
sakit yang beliau rasakan menghadapi lelaki pegawai tinggi 
itu tidaklah kecil tidaklah sederhana. Namun Maulana harus 
menjelaskannya sebagai fakta yang harus diketahui (li bayâni 
al-wâqi’) dan bukan sebagai fitnah. Penjelasan fakta adalah 
wajib, tegas beliau. Saat itulah muncul Muktamar Kilat Luar 
Biasa. Bias dari fitnah yang menjadi ladang ujian kesabaran 
Maulana yang kesekian kalinya.

Attabsyir

Jangan tanya bagaimana dengan keluarga Maulana yang 
lain. Tidak seluruh keluarganya menempatkan Maulana 
sebagai ulama yang disegani. Mereka banyak memandang 
Maulana sebagai keluarga biasa, ya kakak, ya adik, ya 
keponakan, ya mertua, ya ninik, ya paman, ya pak de, ya apa 
saja sebutan dalam keluarga. Lalu jika mereka bertingkah 
seolah tingkah itu dianggap wajar padahal yang dihadapinya 
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itu bukanlah semata kakak, adik, ponakan, mertua, ninik, 
paman, pakde, atau apa saja tetapi yang dihadapi adalah 
ulama auliya’ullah. Nasab bisa jadi sama, namun derajat 
telah dibedakannya tegas oleh Allah. Sungguh ujian keluarga 
teramat dahsyatnya karena itu menyangkut rahasia demi 
rahasia yang susah jika tidak dijelaskan karena menolak 
fitnah itu wajib, namun persoalan seperti ini amat rumit 
untuk dituturkan.

Mungkin Anda menganggap diri dekat dengan Ulama, 
tetapi mungkin Anda tidak sadar bahwa derajat Anda berada 
jauh di bawah sandal ulama yang Anda dekati itu. Awas, 
kedekatan jangan sampai membuat kita terpental jauh dari 
ulama. Apalagi kedekatan itu membuat kita tidak dapat 
mengambil faidah apapun namun justru menjadi bumerang 
bagi kita.[]
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﴾22﴿

prIbaDI tegas

َاْلَْمُد هلِل الَِّذى اْصَطَفى ِمْن َبْيِ ِعبَاِدِه اْلُْرَسِلْيَ َواْلَْنِبيَاَء َواْلُعَلَماء

َلُم َعَلى َسيِِّد اْلَْذِكيَاِء َوِاَماِم اْلَْتِقيَاء َلُة َوالسَّ َوالصَّ

Attaqdim

Saat berdiskusi tentang ketegasan, para peserta 
mudzakarah tidak mengerti benar tentang tegas dan 
ketegasan. Terbersit di benak, bukankah marah itu sama 
dengan tegas. Orang tegas cenderung pemarah begitu salah 
seorang mudzakir menyimpulkan. 

Tegas bukan marah, dan marah bukan seluruhnya 
menunjukkan ketegasan. Oleh karena itu tidak setiap yang 
marah itu tegas, dan tidak setiap ketegasan diekspresikan 
lewat marah. Tegas adalah sikap terpuji sementara pemarah 
adalah sikap kurang terpuji meskipun marah yang wajar 
itu sendiri adalah sikap lumrah atau wajar. Tegas biasanya 
muncul dengan argumen (alasan) dan cara pandang yang 
jelas sementara marah adalah sikap yang sering muncul dari 
alam bawah sadar yang (relatif) tidak atas kendali pikir atau 
nalar. Meskipun ekspresi tegas dapat berwujud kemarahan. 

Keputusan untuk diam tidak mau ikut tidak mau terlibat 
misalnya, bukanlah marah tetapi itu adalah sikap, suatu 
bentuk ketegasan. Demikian pula dengan larangan bisa jadi 
adalah wujud ketegasan. Melarang bisa saja tidak dikatakan 
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atau dinyatakan dengan marah. Marah lebih dekat kepada 
sikap keras, kaku yang tidak atau kurang berdasar. Tegas 
adalah prinsip sementara marah adalah ekspresi bahkan 
wujud emosi. Dalam salah satu ayat dijelaskan karakteristik 
bangsa Arab yang saat itu awal mula memeluk Islam:

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر, ُرَحَاُء بَْيَنُهْم ُد َرُسْوُل اهلِل َوالَِّذْيَن َمَعُه َاِشدَّ ُمَمَّ
Muhammad Rasulullah dan orangorang yang 

menyertainya, tegas terhadap orang kapir (perilakunya), 
penyayang kepada sesama.

Attahrir

Maulana alSyaikh juga memiliki sifat tegas. Beliau 
tegas dalam persoalan agama. “Lamun pribadingku jak 
ndéq ne ngumbe-ngumbe, laguq lamun agame méq kedah, 
nyawangku jari taro’ane,” tegas beliau. [kalau diri pribadiku tidak 
apa-apa tetapi kalau agama kau perlakukan semena-mena maka nyawaku 
taruhannya]. Ini bentuk ketegasan beliau membela agama 
meskipun harus mengorbankan diri. Marahkah bentuknya? 
Tidak! Berikut ini beberapa catatan yang menggambarkan 
bagaimana ketegasan beliau dalam kebenaran, membela 
yang haq dan menghancurkan yang bathil.

Beliau juga sesekali marah. Marah beliau lumrah 
dan wajar. Marah beliau hampir selalu terkait dengan 
pelanggaranpelanggaran nilai kepatutan dan kepatuhan 
pada agama. Dalam mendudukkan masalah dan berhadapan 
dengan pemikiran atau gagasan yang tidak cermat dan asal
asalan beliau sering berkomentar: “ndéq méq taoq lisung 
bedak.” [Kamu tidak mengetahui lisung bedah]. Biasanya diungkapkan 
dengan suara yang agak tinggi, dengan penekanan nada pada 
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kata terakhir. Lisung adalah alat atau tempat menumbuk 
padi yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Alat tumbuk 
dari kayu dan batu disebut geneng. Akibat ditumbuk terlalu 
keras atau terlalu sering lisung tersebut bedah atau sobek 
dan itu biasanya kurang diperhatikan oleh yang menumbuk 
padi tersebut. Ini adalah kiasan bagi orang yang menjelaskan 
masalah tanpa pengetahuan yang memadai atau mau 
mengerjakan pekerjaan dengan memaksa diri tanpa ilmu dan 
keahlian atau bekerja ceroboh.

Ketegasan yang tanpa toleransi dapat dilihat pada saat 
seorang murid dipecat dari NW dan juga dari tugasnya 
sebagai pengurus organisasi. Karena pemecatan itu opini 
terbelah menjadi dua yakni ada yang maklum dan ada 
yang menganggapnya sebagai hal yang keliru bahkan tidak 
mungkin. Banyak fitnah timbul dari keputusan tegas Maulana 
itu. Maulana dicap dengan bermacammacam tuduhan 
dan cemoohan. Beliau tidak kalah tegasnya menegakkan 
prinsipnya, prinsip ketegasannya dan itu prinsip agama. 
Beliau mengupas tuntas mengapa keputusan diambil dan 
bagaimana beliau mendudukkan masalah yang sebenarnya. 
Penjelasan demi penjelasan itu disampaikan kepada publik 
dan publik menilai itu masih juga terlalu naïf. Beliau berkata: 
“kalau tidak menjadi fitnah di atas fitnah aku tidak akan 
ungkap dan tidak akan aku sampaikan kepada kalian.” Beliau 
dengan tegas memecat dan tegas pula menjelaskan alasan 
pemecatan itu yakni agar tidak semakin tersebarnya dosa 
dan fitnah.

Begitu juga kepada keluarganya. Beliau tidak segan 
memecat anak saudaranya jika bertingkah, bahkan sampai 
memukulnya. Namun demikian jika hal tersebut tidak 
terlalu prinsip dan yang bersangkutan mau berubah, maka 
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Maulana segera memaafkannya. Kecuali kalau terkait dengan 
penentangan agama maka beliau tegas tidak akan mengubah 
keputusannya.

1. Tegas: Membela Guru
Suatu waktu ada undangan jamuan para ulama besar di 

Makkah saat Maulana masih belajar di sana. Turut diundang 
Maulana al-Syaikh al-Muhaddits, al-Ushuliy, al-Shufiy, 
Hasan Muhammad alMasysyath. Sang pembawa acara (MC) 
meminta alSyaikh Hasan untuk membaca Maulid alBarzanji. 
Beliau pun berkenan membacanya. Pada pertengahan 
bacaan itu, alSyaikh Hasan ditegur pada bacaan inna yang 
dibaca anna. Yang menegur adalah salah seorang murid yang 
mengaji pada beliau. Sang Syaikh menjelaskan kebolehannya 
membacanya dengan dua bacaan. Namun tampaknya si 
penegur tidak peduli dan tidak menerima penjelasan Sang 
gurunya. alSyaikh Hasan pun marah. Sikap marah gurunya 
itu disikapi tegas oleh Maulana dengan cara ikut tidak suka 
kepada murid yang protes itu. Setelah beberapa lama sang 
murid yang protes itu minta maaf pada alSyaikh Hasan 
atas dorongan temantemannya dan cerita itu sampai pada 
Maulana. Ia pun kembali baikan berteman dengan murid 
tersebut. Murid yang tak lain adalah temannya sendiri.

2. Tegas: Hak Keluarga
Maulana memiliki pendamping hidup yang setia. Beliau 

bercerita tentang seorang ulama yang memiliki lebih dari 
satu istri. Di antara mereka ada yang menunjukkan perilaku 
yang dinilainya menyimpang dari tuntunan agama. Ada 
hal ihwal yang kurang terpuji dan itu aib. Ada istrinya yang 
beliau lepaskan dan ulama itu tidak pernah memintanya 
(rujuk) kembali. Penyebabnya adalah pelanggaran berupa 
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ketidaktaatan pada suami yang kebetulan suami tersebut 
adalah ulama besar. Ia dipesan oleh ulama itu agar jangan 
keluar rumah jika beliau tidak di rumah apalagi tidak minta 
izin. 

Suatu hari, seorang dari para istri saat itu merasa begitu 
emosi karena suatu dan lain hal. Pulanglah ia ke rumah 
keluarganya tanpa izin dan menginap lebih dari tiga hari. 
Saat pulang tanpa izin tersebut, seekor anjing menggonggong 
dan mengejarnya bahkan berusaha menggigitnya. Ia berpikir 
sepertinya aku memang diingatkan oleh anjing ini agar 
tidak pulang. Anjing itu datang menghalanginya. Walaupun 
demikian karena emosi yang membuncah dilawannya juga 
kata hatinya. Ketika kembali ke rumah suaminya itu, ia 
langsung ditalak dan saat itu sedang hamil tua. 

Maulana menceritakan tentang ulama tersebut untuk 
menunjukkan bahwa beliau juga tegas jika menyangkut 
hukum agama. Dan sikap tegas itu harus ditegakkan meskipun 
beresiko. Beliau mengingatkan : 

ا ُقْل اْلَقَّ َوَلْو َعَلى نَْفِسَك, ُقْل اَلقَّ َوَلْو َكاَن ُمرًّ
Kebenaran harus ditegakkan walaupun ada konsekuensi 
bagi diri pribadi. Tegakkan kebenaran walaupun tidak 

nyaman (pahit).

Dalam satu riwayat dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana 
hukum ditegakkan.

ٍد َلَقَطْعُت َيَدَها َلْو َسَرَقْت َفاِطَمُة ِبْنُت ُمَمَّ
Andaikata Fathimah putri Muhammad mencuri aku akan 

potong tangannya (Hadits).
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Seperti diungkap sejarah bahwa tantangan sebagian nabi 
dan ulama adalah dari keluarga. Maulana juga demikian. 
Tidak seluruh keluarga paham kebijakan Maulana. Jika 
paham pun tidak seluruhnya bisa menerima meskipun 
diketahuinya itu benar dan tepat. Fenomena Zainuddin Tsani 
misalnya tidak seluruh keluarga menghargai pemberian 
nama itu. Pembelaan menantu yang membelanya berjuang 
matimatian tidak seluruhnya diapresiasi baik oleh seluruh 
keluarga. Fam atau marga Datu’ Majid adalah keluarga besar, 
yang mungkin jika dikumpulkan jumlahnya saat ini adalah 
satu dusun. Susah membayangkan semuanya menerima 
dan susah pula mengharap semuanya menerimanya dengan 
ikhlas. 

Melihat gelagat perlawanan dan juga arah gerakan 
perlawanan itu Maulana sampai pada titik simpulan yang 
tegas yaitu tidak seluruh keluarga mau membesarkan 
Nahdlatul Wathan. Jika perlawanan terhadap kebijakan 
Maulana sudah muncul dan itu mereka langsung berhadapan 
dengan Maulana maka beliau menilai bagaimana nanti jika 
beliau telah tiada. Keluarlah pernyataan beliau yang tegas 
bahwa trah (keturunan) yang ini jangan diberikan amanat 
memegang yayasan namun diperbolehkan mengajar dan 
kegiatan lain. Ini keputusan tegas demi berlangsungnya 
perjuangan menegakkan Islam, meskipun ketegasan ini 
menambah panjang daftar perlawanan. 

3. Tegas: Mendidik Murid
Muridmurid madrasah Tsanawiyah saat itu akan 

menghadapi ujian. Di samping ujian sekolah ada juga ujian 
khusus. Ujian ini merupakan ujian yang sifatnya pilihan 
namun sangat penting. Karena pentingnya ujian tersebut, 
Maulana meminta muridmurid itu untuk mengikuti ujian 
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tersebut. Semua tanpa terkecuali. Tampaknya banyak dari 
mereka yang masih ragu. Melihat gelagat anakanak sekolah 
itu Maulana membuka ikat pinggangnya dan memerintahkan 
mereka untuk ikut ujian sambil mengacungkan ikat pinggang 
itu. “Ayoayo ikut ujian, ikut ujian,” teriaknya sambil 
mengangkat ikat pinggangnya yang besar itu. Inilah contoh 
bagaimana beliau tegas mendidik muridnya jika itu untuk 
kemashlahatan. 

(*)

Suatu hari di tahun 1993an, dalam suatu pengajian yang 
dihadiri oleh seluruh masyayikh Ma’had, Maulana alSyaikh 
menyampaikan tentang kebiasaan baik dengan merawat 
tradisi baik saat belajar kepada ulama. Salah satu tradisi itu 
adalah tradisi guruguru atau masyayikh alShaulatiyyah 
menggunakan surban. Muridmurid alShaulatiyyah pun 
menurut beliau harus bersurban setelah mereka mengajar di 
negerinya. Surban di sini adalah kain yang dililitkan di kepala 
melingkari songkok. Para ulama menyebutnya imamah. 
Menggunakan surban maksudnya menggunakan imamah. 

Beliau menyatakan bahwa tidak semestinya para 
masyayikh Ma’had tidak menggunakan surban. Tidak layak 
seorang masyayikh hanya berkopiah saja tanpa surban. 
Tidak patut juga berkopiah lalu surban diselempangkan 
saja. Kurang patut juga bagi masyayikh Ma’had berkopiah 
namun surban dipakai sebagai kerudung saja. “Mangkunte 
siq léq Shaulatiyah te besorban, ndak méq betedung doang. 
Lamun méq betedung Wahabi sino,” tegas beliau. [Layaknya di 
al-Shaulatiyyah hendaklah menggunakan surban, jangan hanya berkerudung, 
kalau kalian berkerudung sama saja dengan wahabi]. Wahabi termasuk 
yang menista imamah (surban).



Saat itu beliau menyindir dengan tegas, lebih tepatnya 
mendamprat masyayikh di depan umum. Hal ini tidak lazim 
beliau menegur seperti itu dan membuat malu mereka yang 
ditegur. Namun tampaknya beliau gusar melihat masyayikh 
yang tidak menggunakan surban sebagai identitas para 
guru Ma’had atau surban sebagai pakaian resmi (seragam) 
masyayikh Ma’had. Beliau ingin mengajarkan bahwa cara 
berpakaian beliau adalah tradisi baik para ulama dan itu 
yang dipraktikkan dalam hidup Syaikhul Ma’had itu. Hal ini 
bermakna bahwa para masyayikh harus bersurban seperti 
Maulana al-Syaikh yang menghargai tradisi Imam Syafii. 

Dampratan keras itu membuat para masyayikh yang tidak 
bersurban menjadi merah mukanya menahan rasa malu. 
Keesokan harinya para masyaikh semuanya menggunakan 
surban. Beliau tegas menyamakan masyayikh dengan wahabi 
karena tidak membiasakan bersurban saat mengajar di 
MDQH. Surban adalah identitas dan syiar alSyaulatiyyah 
yang menjadi syiar dan identitas MDQH. Surban adalah 
identitas dan tidak bersurban adalah identitas yang lain. 

4. Tegas: Menghargai Hak Personal
Salah satu bentuk ketegasan beliau jika itu kaitannya 

dengan kemashlahatan dan penghormatan terhadap hakhak 
personal atau komunal adalah saat cucunya menikah dengan 
lelaki bukan bangsawan. Beliau dengan tegas dan dalam nada 
marah mengatakan: “Gede Sentane keturunan bangsawan, 
harus kamu hargai kebangsawanannya.” 

Persoalan ini tidak terkait langsung dengan urusan agama 
namun berkaitan dengan urusan adat. Beliau menghargai adat 
yang lahir dan tumbuh sebagai kekayaan komunalsosial dan 
mendukung upaya penegakannya. Beliau juga menghargai 
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strata sosial seseorang sekaligus hakhaknya bukan semata 
karena familinya. Jika adat tidak dipersoalkan oleh dua belah 
pihak maka beliau juga tidak mempersoalkannya. (*)

Masih dalam konteks ketegasan di lingkup keluarga 
beliau juga tegas dengan nada marah menggambarkan 
bagaimana besar dosanya orang yang memisahkan hubungan 
suami istri tanpa ada persoalan agama di dalamnya. Beliau 
marah karena agama dikalahkan oleh kepentingan dan ego 
keluarga. Ketegasan ini muncul saat dua cucunya menikah 
dan dipisahkan oleh oknum tertentu, sementara pihak suami 
tidak pernah menceraikan istrinya itu.

Attabsyir

Tegas adalah sifat pejuang. Sifat ini juga harus dibarengi 
sifat hilm (sabar, penyayang dan tindih). Maulana memiliki 
keduanya, tegas dari sang Ayah, dan hilm dari sang Ibu. Ini juga 
sifat yang beliau dapatkan dari Allah terutama mengamalkan 
ayat tentang sifat pantang menyerah dan ketegasan Rasul 
dan Shahabat kepada perilaku orang yang menentang Agama 
Allah dan bagaimana jiwa santun, mengalah, ramah, pemurah 
kepada sesama saudara seiman. []



Bagian IV

Mencintai Ulama
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keagungan maulana

َرَجات َاْلَْمُد هلِل الَِّذى َيْرَفُع َاْهَل اْلِعْلِم َاْعَلى الدَّ

َلُم َعَلى َاْشَرِف الَْْخُلْوَقات َلُة َوالسَّ َوالصَّ

Attaqdim

Di suatu pengajian, tepatnya pengajian di Majlis Pengajian 
Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasyri di Mushalla Majma’uttullab 
Gubuk Lauk Masjid berlangsung pengajian tentang 
keutamaan Ulama. Beliau bercerita tentang keutamaan 
ulama dibandingkan dengan ahli ibadah. Salah satu bagian 
dari pengajian itu adalah tentang anekdot dialog iblis dan 
seorang wali. Anekdot adalah cerita rekaan yang memiliki 
pesanpesan khusus. Cerita anekdot yang disampaikan Tuan 
Guru saksi sejarah itu juga diperoleh melalui kitab yang 
pernah dikaji dalam majlis Maulana. Kitab itu bernama 
Addurrussamin, karya Imam Abdul Bari Amuh. Anekdot itu 
adalah kisah persuaan atau perjumpaan iblis dengan wali 
yang bersamasama berkunjung ke rumah ahli ibadah (abid) 
dan ahli ilmu (alim).

Attahrir

Iblis Bersua dengan Wali 1. 

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau 
bersabda: Catatlah ilmu sebelum perginya ulama, karena 
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hilangnya ilmu adalah wafatnya ulama, (HR. Ibnu alNajjar). 
Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwasanya beliau 
bersabda: Wafatnya ulama adalah musibah yang tidak bisa 
ditutupi, retak yang tidak bisa ditambal dan bintang yang 
hilang. Meninggalnya satu kabilah lebih ringan dari pada 
wafatnya satu orang alim (HR. alBaihaqi). Berkata Sayyidina 
Ali karramallahu wajhahu: Apabila wafat satu orang alim 
maka terjadilah keretakan di dalam Islam yang tidak bisa 
ditambal oleh apapun sampai hari kiamat. 

Diriwayatkan dari Abi Ja’far ra, bahwa wafatnya satu 
orang alim lebih disukai oleh iblis dari pada meninggalnya 
tujuh puluh ahli ibadah. Dalam suatu hadits dari Rasulullah 
saw disebutkan, satu orang ahli fiqih lebih ditakuti oleh 
setan dari pada seribu ahli ibadah (HR. alTirmizi dan Ibnu 
Majah).

Dikisahkan pula bahwa seorang wali berkata kepada 
iblis: “mana yang lebih berat bagimu, satu orang alim yang 
malas ibadah atau ahli ibadah yang bodoh? 

Iblis menjawab: “satu orang alim yang malas ibadah 
lebih dahsyat bagi saya dan saya akan perlihatkan kepadamu 
tentang hal itu.” 

Kemudian wali itu pergi bersama iblis ke sebuah rumah 
seorang ahli ibadah yang bodoh di waktu tengah hari (istiwâ’). 
Iblis mengetuk pintu rumah dan menyapa dari luar, 

“bukakan pintu, saya Jibril.” 

Iblis lalu menjauh dari pintu lalu ahli ibadah keluar tetapi 
tidak melihat seorang pun sehingga dia sedih dan mendongak 
ke langit. Iblis mendekatinya dan berkata kepadanya: 

“Ada apa denganmu?” 
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Ahli ibadah itu menjawab: “Jibril telah turun dari langit 
dan mengetuk pintu sementara saya sedang melaksanakan 
shalat sunat, ketika saya keluar Jibril telah naik ke langit.” 

Iblis berkata kepadanya, “engkau kan ahli ibadah yang 
shaleh, Jibril pasti akan turun satu kali lagi kepadamu maka 
janganlah bersedih.” 

Kepada ahli ibadah itu Iblis mengujinya kembali dengan 
menyodorkan firman Allah QS al-A’raf:40.

َماِء  ُبْوا ِبأيَِتنَا َواْسَتْكَبُْوا َعْنَها َل ُتَفتَُّح َلُْم أَْبَواُب السَّ ِإنَّ الَِّذْيَن كََذَّ
َوَكَذِلَك  اْلِيَاِط  َسمِّ  ِفى  اْلََمُل  يَِلَج  َحتَّى  اْلَنََّة  َيْدُخُلْوَن  َوَل 

َنِْزي الُِْْرِمْيَ
“Sesungguhnya orangorang yang mendustakan ayat

ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali
kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintupintu langit 
dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk 
ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan 
kepada orangorang yang berbuat kejahatan.”

 “Apakah Allah kuasa memasukkan unta pada lubang 
jarum?” tanya Iblis. Ahli ibadah tidak menjawab dan ragu 
dalam masalah itu. Lalu Iblis berpaling dan berbisik kepada 
seorang wali: 

“Perhatikanlah keadaan ahli ibadah yang bodoh ini, 
bagaimana bingungnya karena kebodohannya dalam masalah 
kekuasaan Allah. Sementara itu dia shalat di waktu yang 
dilarang. Dia juga menghayalkan turunnya Jibril kepadanya 
setelah sebelumnya tidak bisa masuk rumah karena pintu 
rumahnya tertutup. Dia menganggap dirinya orang yang 
paling tekun ibadah dan orang yang paling mulia diantara 
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manusia. Maka alangkah mudahnya godaan dan penyesatan 
saya pada orang bodoh.” 

Kemudian keesokan harinya, iblis pergi bersama seorang 
wali pada waktu istiwa’ ke rumah orang alim yang malas 
ibadah dan saat ia mengetuk pintu, orang alim bertanya: 

“Siapa di depan pintu?” 

Iblis menjawab: “Jibril.” 

Orang alim berkata: “Keparat kamu wahai Iblis, enyahlah 
wahai setan terkutuk. Sungguh wahyu telah terputus !!!” 

Orang alim itu keluar membawa tongkat (hendak 
memukul) dan iblis menjauh dari pintu sehingga orang alim 
tidak menemukan seorang pun di depan pintu rumahnya. 
Tidak lama kemudian iblis mendekat kepada orang alim itu 
dan berkata kepadanya: 

“Ada apa denganmu?” 

Orang alim menjawab: “Sungguh setan telah 
menggangguku dari tidur istirahat siang (qailulah).” 

Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Nabi saw bahwasa
nya beliau bersabda: Hendaklah tidur istirahat siang 
(qailulah)! Sesungguhnya syaitan tidak melakukan 
qailulah

Kemudian Iblis mengajukan pertanyaan yang sama yakni 
tentang unta masuk lubang jarum di atas kepada orang alim. 
Orang alim itu menjawab: “Sesungguhnya Allah swt. berkuasa 
untuk meluaskan lubang jarum dan melunakkan badan unta, 
sesungguhnya Allah swt. berkuasa atas segala sesuatu.” 

Iblis berpaling kepada sang wali lalu berbisik: “perhatikan
lah bagaimana dia mengenal saya ketika saya mengetuk 



...........................Keagungan Pribadi Sang PenCinta, Maulana............................

|     188     |

pintu bahwa dia telah mengetahui saya adalah iblis. Dia juga 
menghardik dan mengusir saya ketika saya berkata Jibril di 
depan pintu. Orang Alim itu juga menjawab pertanyaan saya 
dengan jawaban yang sesuai dengan keagungan Allah.” 

Abdul Bari berkata, kesimpulannya adalah sesungguhnya 
keutamaan orang alim banyak dan keistimewaannya tidak 
terhingga sekalipun pernah keliru dan berbuat salah. 
Kehinaan orang bodoh banyak dan celaannya tidak terhingga 
sekalipun beribadah pagi dan sore. 

Ilmu dan Amal2. 

Diriwayatkan dalam sebuah hadits, dosa orang alim 
(jika berbuat salah) satu dan dosa orang bodoh adalah dua. 
Rasul saw. ditanya, mengapa ya Rasulullah? Rasul saw 
menjawab: Orang alim disiksa karena berbuat dosa tetapi 
orang bodoh disiksa karena mengerjakan dosa dan karena 
tidak belajar (HR. alDailamiy). Syaikh Amuh mengatakan, 
bahwa makna hadits itu adalah sesungguhnya setiap manusia 
dituntut memiliki ilmu dan amal. Jadi, orang alim apabila 
telah memiliki ilmu dan berbuat buruk, maka dia telah 
melaksanakan salah satu dari dua kewajiban yang dituntut 
dan telah menciderai kewajiban yang lain. Adapun orang 
bodoh menciderai dua kewajiban sekaligus. 

Diriwayatkan dalam sebuah hadits, Allah Azza wa Jalla 
berfirman kepada ulama bahwa pada hari kiamat saat Allah 
duduk di atas kursiNya untuk menyeleksi hambahambanya: 
Saya tidak akan menaruh ilmu dan kesabaran saya pada kalian 
melainkan karena saya ingin mengampuni dosadosa kalian 
dan saya tidak akan mempedulikannya (HR. alThabrani, 
periwayatannya tsiqah). Diriwayatkan dari Rasulullah saw 
beliau bersabda: Akan dibangkitkan pada hari kiamat semua 
hamba Allah dan akan dipisahkan para ulama. 
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Kemudian Allah berfirman pada hadits Qudsi: Wahai 
para ulama, saya tidak pernah menaruh ilmu saya pada 
kalian untuk menyiksa kalian, maka hendaklah kalian pergi, 
saya sungguh telah mengampuni kalian, (HR. alTabrani). 
Diriwayatkan dalam hadits, tidur dalam keadaan berilmu 
lebih baik dari pada shalat dalam keadaan bodoh (HR. Abu 
Na’im). Rasululah saw bersabda: Tidak termasuk golongan 
ummatku orang yang tidak memuliakan orang yang lebih 
tua dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil dan tidak 
mengetahui hak orang alim (HR. Ahmad). Rasulullah saw 
telah bersabda: Tempatkanlah orangorang di tempat mereka, 
(HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda: 
Tiga golongan orang yang tidak boleh dianggap enteng haknya 
kecuali orang munafik, yaitu orang tua yang beragama Islam, 
orang yang memiliki ilmu dan imam (pemimpin) yang adil 
(HR. alTabrani). Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa 
beliau bersabda: Orang alim adalah raja milik Allah di bumi, 
barang siapa yang jatuh padanya maka dia telah hancur (HR. 
alDailami). 

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau 
bersabda: Muliakanlah ulama karena mereka adalah pewaris 
para nabi, barang siapa yang memuliakan mereka maka ia 
telah memuliakan Allah dan Rasulnya. (HR. alKhatib). 

Telah berkata alArif bi Allah alImam alSya’rani: Kami 
diberikan nasehat oleh Rasulullah saw. untuk menghargai 
ulama walaupun belum sempurna mengamalkan ilmunya. 
Kita harus memberikan hak ulama dan menyerahkan urusan 
mereka kepada Allah. Barang siapa yang menciderai hak 
ulama berupa kemuliaan dan kehormatan maka orang itu 
telah berkhianat kepada Allah dan RasulNya. Hal itu karena 
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ulama adalah pewaris para nabi dan pengganti Rasulullah 
saw. alHafni telah berkata, maka seharusnya memuliakan 
ulama itu seperti memuliakan para nabi. 

Berkata sebagian ulama besar: Ketahuilah wahai orang 
miskin, bahwasanya wajib memuliakan ulama dan mencium 
tangan mereka bahkan kaki mereka, bahkan bumi yang 
ditempati berjalan dan sandal yang di kaki mereka yang 
memiliki kemuliaan dan keutamaan karena merupakan alas 
kaki mereka yang mulia. Kita juga mengambil berkah dengan 
pakaian yang mendapat kemuliaan karena sentuhan badan 
mereka yang telah diberkahi dan tanah yang mereka langkahi 
bahkan negeri yang mereka diami. 

Kita harus memuliakan semua orang yang memiliki 
hubungan nasab dengan ulama dan orangorang yang 
mengetahui tingginya kedudukan mereka di sisi Allah. Ulama 
adalah kekasih Allah secara benar dan jujur baik dikala hidup 
maupun setelah mereka wafat. Sesungguhnya kecintaan 
terhadap mereka akan bermanfaat kepada kita di dunia, di 
alam kubur, di padang mahsyar dan di akhirat sekalipun kita 
tidak beramal seperti amal mereka sebagaimana dikabarkan 
hal itu oleh alShadiq alMasduq Rasulullah saw. 

Sesungguhnya telah diriwayatkan oleh alBukhari 
dan Muslim dari hadits Anas bahwasanya seorang laki
laki bertanya kepada Rasulullah saw tentang hari kiamat, 
Nabi balik bertanya “apa yang telah kau persiapkan untuk 
menghadapinya.” Orang itu menjawab, “tidak ada sesuatu 
kecuali saya mencintai Allah dan RasulNya.” Lalu Rasul 
bersabda, “engkau bersama orang yang kau cintai.” Rasulullah 
saw bersabda: Mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara 
hidupnya. 
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Rasul saw bersabda: Seseorang akan dikumpulkan 
bersama orang yang dia cintai. Rasul saw bersabda: Siapa 
mencintai suatu kaum maka Allah akan mengumpulkannya 
pada kelompok kaum itu (HR. alTabrani). Diantara alasan 
yang bisa dijadikan dalil wajibnya mengagungkan dan 
memuliakan ulama adalah firman Allah swt. QS al-Hajj: 30. 

ْم ُحُرْوَماِت اهلِل َفُهَو ُخْيٌ َلُه ِعْنَد َربِِّه.... َذِلَك َوَمْن ُيَعظَّ
“Barang siapa yang mengagungkan hakhak Allah maka 

hal itu lebih baik baginya di sisi Allah”. Dan firman Allah 
ta’ala:

مِْ َشَعاِئَراهلِل َفإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلْوِب.... َذِلَك َوَمْن ُيَعظَّ
”Barang siapa yang mengagungkan Syiar Allah maka itu 

termasuk ketakwaan hati (QS alHajj: 32). {

Di tahun 1992, tepatnya Rabu 12 Pebruari 1992, TGH. 
Mahmud Yasin, QH., memberikan penjelasan bahwa ulama 
yang mengamalkan ilmunya lebih tinggi kedudukannya 
dari wali. Hal ini karena semua ulama yang mengamalkan 
ilmunya dengan ikhlas otomatis menjadi wali. Namun tidak 
sebaliknya, wali belum tentu ulama’. Ulama dan wali ibarat 
rasul dengan nabi tegas beliau. Sebagai pencinta ulama 
dan pengamal ilmu ulama’ maka beliau adalah kelompok 
atau komunitas (zumratu) ‘ulama. Berdasarkan keterangan 
tersebut beliau adalah murid Maulana alSyaikh yang 
mendapatkan ijabah doa. Doa tersebut adalah mudahan-
mudahan ante pade jari ulama’ al-amilin wa al-auliya al-
arifin. Beliau adalah kelompok ulama auliya’. Beliau juga 
menggambarkan tingkatan ulama itu menjadi empat yakni:

Tin1. gkat tertinggi adalah al-Rabbâny (الربانى  yakni (العال 
pandai mengajar berbagai tingkatan ilmu, dan berbagai 
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tingkatan masyarakat. Pandai mengajarkan berbagai 
kitab mulai dari kitab yang ringkas (matan), maupun 
syarah hâsyiyah-nya. Pandai mengajar pada anak
anak sekaligus pandai mengajar pada kelompok sarjana 
cendekia. Di tingkat ini ada tingkatannya. Tingkatan da
lam kelompok ini pada level kedua disebut al-allamah 
al-rabbany.

al-Wa’îzh2.  (الوعيظ  Ulama seperti ini adalah ulama .(العامل 
yang suka memberikan nasihat, peringatan, wejangan, 
petunjuk dan petuah. Ulama yang suka memberi moti
vasi kepada muridnya. 

al-Rahhâl3.  (العامل الرحال), ulama yang suka bergerak menuju 
lurah, kota, desa, dusun dan dasan untuk mengajar. Ula
ma yang suka mendatangi muridnya untuk mengajar. 

Shahib al-Ayâdy 4. (الايدى yakni ulama yang ban (صاحب 
yak jasanya bagi ummat Islam sekalipun kurang mampu 
mengajar.

Adapun derajat tertinggi yakni al-alim al-rabbany sudah 
diraih Maulana alSyaikh sebagaimana dijelaskannya pada 
pengajian tahun baru Islam hari Ahad tanggal 11 Muharram 
1413 H bertepatan dengan 2 Juli 1992. Maulana alSyaikh 
menuturkan bahwa beliau aktif menyebarkan pengajian 
tentang salam dan basmalah karena beliau akan dilantik 
menjadi al-alim al-rabbany tingkatan kedua. Al-Alim al-
rabbany tingkatan pertama sudah diraihnya. Ini tingkatan 
ulama.
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Attabsyir

Ulama adalah termasuk hakhak Allah yang paling mulia 
dan syiar Allah yang paling agung. Maka berhatihatilah orang 
yang mengingkari perintah Allah, mereka akan ditimpa fitnah 
dan mereka akan ditimpa azab yang pedih. Menghormati 
ulama adalah perintah Allah bukan semata perintah guru 
kepada muridnya. []
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ÎÓ

﴾24﴿

ZaInuDDIn tsanI:
kontestasI tuan guru bajang

َفاُت اْلُعْليَا  اُء اْلُْسَنى َوالصِّ َاْلَْمُد هلِل َوَلُه اْلَمْسَ

ٍد ُمْرِشُد النَّاِس ِاَل َجنَِّة اْلَْأَوى َصلِّ َوَسلِّْم َوبَاِرْك َعَلى َسيِِّدنَا ُمَمَّ

’Tuan’ adalah sebutan bagi lelaki atau perempuan Sasak 
yang sudah melaksanakan haji. Bagi yang sudah menikah 
oleh anakanaknya dipanggil Bapak atau dalam bahasa 
Pancor mereka dipanggil ‘mamiq’, sementara si ibu dipanggil 
‘inaq tuan’ atau dalam tradisi panggilan Sasak Ampenan 
mereka dipanggil ‘ummi’. Bagi saudara yang lebih tua mereka 
dipanggil ‘kak tuan’ dan yang lebih muda dipanggil ‘ariq tuan’. 
Haji yang berlatar belakang guru agama dan dinilai cakap 
dalam mengajarkan agama dan dinilai sholeh pribadi dan 
akhlaknya, maka ia diberi panggilan baru dengan panggilan 
‘tuan guru’. 

Akhirakhir ini muncul wacana tentang identitas tuan 
guru yang sebelumnya tidak dipersoalkan sama sekali. 
Wacana tersebut adalah tuan guru dengan atribut tambahan 
‘bajang’. Sebutan tuan guru tidak pernah dipersoalkan 
baik itu tuan guru sungguhan atau tuan guru cobaan dan 
percobaan. Banyak tuan guru yang segera mengangkat dirinya 
menjadi tuan guru setelah menunaikan ibadah haji meskipun 
sesungguhnya dia bukan guru agama yang tentu profesinya 
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adalah mengajar ilmu agama. Banyak pula tuan guru yang 
dinobatkan menjadi tuan guru oleh muridnya meskipun 
hanya sebatas sebagai da’i saja bukan sebagai guru agama 
(ustadz). Namun, ‘tuan guru’ tidak pernah ramai dibicarakan 
jika dibandingkan sebutan ‘tuan guru bajang’

Sebutan tuan guru dengan atribut ‘bajang’ adalah sebutan 
tuan guru muda. Maulana alSyaikh adalah tuan guru bajang 
yang paling awal dikenal dengan sebutan tuan guru bajang. 
Saat kepulangannya dari Makkah itu tidak banyak tuan guru 
muda yang ada. Jika ada pun mereka tidak dikenal dengan 
sebutan tuan guru bajang. Sejak beliau menanggalkan istilah 
yang diberikan kepadanya sebagai tuan guru bajang, tidak 
banyak terdengar tuan guru muda yang dipangggil tuan guru 
bajang. Dialektika sosial masyarakat Sasak justru menggeliat 
resah dengan sebutan tuan guru bajang ketika Maulana al
Syaikh telah wafat.

Dalam sejarah Nahdlatul Wathan, Maulana alSyaikh 
adalah Tuan Guru Bajang pertama yang dimiliki Nahdlatul 
Wathan. Panggilan itu didengar atau terdengar di awal
awal kepulangannya dari Makkah sampai beberapa tahun 
kemudian. Beberapa tuan guru pelingsir pada saat itu 
banyak yang meragukan kemampuan Haji Zainuddin yang 
disebut dengan tuan guru bajang tersebut. Mereka sebagian 
menerima gelar itu sebagian juga menistanya. Beberapa tuan 
guru meragukan kemampuannya namun juga penasaran 
dengan sang tuan guru bajang tersebut. Salah seorang dari 
mereka kemudian menguji kemampuan sang tuan guru 
bajang dengan berbagai model pertanyaan baik menyangkut 
penguasaan kitab kuning (turats) maupun kemampuan dasar 
membaca kitabnya atau ilmu alat nahwu sharaf. 
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Melalui ujian ketuanguruan itu Haji Zainuddin dinilai 
layak menyandang gelar ‘tuan guru bajang’ dan ketuanguru
annya tidak diragukan lagi. Ujian TGB tersebut sepintas hanya 
sebagai koreksi terhadap layak atau tidaknya sang tuan guru 
muda itu menyandang gelar tuan guru bajang. Namun jika 
ditilik secara mendalam gelar tuan guru bajang yang diberikan 
kepadanya bukanlah melalui sebutan atau panggilan spontan 
tetapi melalui proses ujian. Dengan kata lain Maulana al
Syaikh menjadi tuan guru bajang di awal kepulangannya 
dari Makkah adalah melalui proses ‘pelantikan’ karena telah 
lulus ujian tuan guru. Ia menyandang gelar tersebut secara 
sah karena pemberian gelar itu adalah pemberian gelar oleh 
tuan guru bukan sematamata panggilan orangorang awam 
(apalagi orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan). Gelar 
ini bagi beliau adalah gelar penghormatan dari sesama ulama 
sesuai pengakuan dan panggilan masyarakat terhadapnya. 

Salah satu fenomena menarik dalam sebutan tuan 
guru bajang adalah panggilan tuan guru bajang kepada al
Muhtaram Amidul Ma’had RTGB. KH. Lalu Gede Muhammad 
Zainuddin alTsani. Beliau dipanggil oleh Maulana alSyaikh 
sejak anakanak dengan panggilan tuan guru bajang. Beliau 
mendapatkan nama dari kakeknya seperti nama kakeknya 
yakni Zainuddin. Nama dan panggilan itu bahkan kedua
duanya dia dapatkan dari ulama waliullah besar tersebut. 
Nama Muhammad Zainuddin alTsani menjadi fenomenal 
sejak dia lahir dan menyandang nama itu. Saatsaat itu para 
elit Nahdlatul Wathan banyak yang mempertanyakan dan 
memberi komentar tentang nama tersebut. Bagi cendekia 
Nahdlatul Wathan terutama di kalangan Himmah NW nama 
itu bahkan menjadi materi ujian latihan dasar kepemimpinan 
(LDK). Baik pelatih atau kanda senior dan Himmawan
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Himmawati memiliki pandangan beragam terhadap nama 
putra pasangan Gede Sentane dan Ummi Raihanun itu. 

Saat itu nama tuan guru bajang yang juga menjadi nama 
kedua bagi Zainuddin Tsani tidak banyak didengar di kalangan 
masyarakat. Tuan guru bajang adalah panggilan yang sering 
digunakan oleh Maulana alSyaikh saat menyebut atau 
memanggil Zainuddin cucunya yang masih kecil tersebut. 
Saat jelang wafatnya terutama bulanbulan terakhir beliau 
hampir selalu menginginkan agar Zainuddin cucunya tidak 
jauh darinya. 

”Meno Tuan Guru Bajang melengku,” tukas beliau. 

[Itu, Tuan Guru Bajang yang kumaksud]

Mbe Tsani-ku, mbe Tsani-ku, tanya beliau. 

[Mana Zainuddin kedua-ku, mana Zainuddin kedua-ku]

Beliau meminta agar Zainuddin Tsani yang menemani 
dan memijitnya di pembaringan. Meskipun Maulana al
Syaikh telah mempopulerkan panggilan tersebut di kalangan 
keluarganya namun panggilan itu tidaklah terdengar di 
masyarakat luas. Saat Zainuddin kecil dibawa oleh niniknya 
Zainuddin pelingsir, ia diperkenalkan sebagai Zainuddin 
Tsani saja dan tidak diperkenalkan dengan sebutan yang 
kedua. 

Zainuddin Tsani menjadi polemik sementara tuan guru 
bajang yang disandangnya sejak masih anakanak tidak 
sampai menjadi polemik. Artinya jika dianalogikan atau 
diqiaskan maka yang paling utama dipersoalkan bukan 
Zainuddin Tsaninya tetapi tuan guru bajangnya. Zainuddin 
Tsani bukanlah hanya sebuah nama meskipun bukan nama 
sembarangan sementara tuan guru bajang adalah gelar 
kehormatan dan pengakuan kealiman. Nama Zainuddin 
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lebih menarik mereka pertentangkan saat Maulana masih 
hidup di dunia sedangkan gelar kehormatan hampir nyaris 
terlupakan. 

Wafatnya Maulana alSyaikh menimbulkan geliat resah 
yang tak berkesudahan. Hal ini karena banyak halhal di luar 
nalar yang nyata dan tak terbantahkan terjadi di kalangan 
Nahdlatul Wathan. Zainuddin Tsani salah satunya. Sekalipun 
masih fenomenal namun tampaknya para “pemikir iseng” 
sudah tidak mengotakatik lagi nama tersebut. Mereka 
hanyut oleh godaan mengotakatik kelayakan dan kepatutan 
Zainuddin Tsani itu menyandang gelar tuan guru bajang. 
Resistensi tuan guru bajang ternyata lebih tinggi dari 
Zainuddin Tsani. Orang mempersoalkan gelar setelah jenuh 
mempersoalkan nama. Nama dan gelar tersebut mereka nilai 
tidak layak. 

Keisengan emosional mempersoalkan gelar tuan guru 
bukanlah tanpa alasan. Pemicu atau pemantiknya adalah 
adanya cucu Maulana alSyaikh yang juga dipanggil oleh 
masyarakat awam dengan panggilan tuan guru bajang. 
Di sinilah kemudian muncul kontestasi atau sebut saja 
perlombaan dalam mengapresiasi sebutan tuan guru 
bajang tersebut. Masyarakat awam menilai ada yang layak 
dan ada yang tidak layak menyandang gelar itu. Masing
masing dengan klaim, argumen, bahkan atas keyakinan yang 
dibangunnya masingmasing. 

Gelar tuan guru bajang sesungguhnya adalah gelar tuan 
guru muda yang sepatutnya dapat dimiliki oleh setiap laki
laki yang sudah berhaji dan memilih profesi sebagai guru 
ngaji. Tak jadi soal apakah dia titisan tuan guru atau titisan 
tuan haji atau juga titisan guru yang belum haji bahkan 
keturunan yang bukan guru juga bukan haji atau masyarakat 
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biasa. Faktanya ada berpuluhpuluh alumni madrasah al
Saulatiah yang kini menjadi kyai, ajengan, tuan guru di tengah 
masyarakat. Belum lagi para tuan guru muda alumni Mesir, 
Yordan, Yaman, Maroko, dan negaranegara Islam lainnya. 

Mereka dari sisi usia masih belia dan tentu amat pantas 
menyandang gelar tuan guru bajang. Sebut saja tuan guru 
Mustamin, tuan guru Syahri Ramadlan, tuan guru Iskandar, 
tuan guru Fu’ad Zaini, tuan guru Abdul Malik, tuan guru 
Abdussyakur, tuan guru Muzayyin, tuan Guru Shabri, mereka 
adalah tuan guru yang tidak sempat mengenyam gelar tuan 
guru bajang meskipun mereka juga berhak untuk itu. Mereka 
juga tidak diperkenalkan sebagai tuan guru muda meskipun 
usianya masih muda dan sebagian masih bujang dan bajang.

Muhammad Zainuddin al-Tsani &
Muhammad Zainul Majdi

Masyarakat sudah kadung memilih dua kontestan untuk 
naik ke panggung “Kontes Akademi Tuan Guru Bajang”. 
Mereka tidak menilai bahwa gelar tuan guru justru lebih 
tinggi dari gelar tuan guru bajang. Tuan guru adalah gelar 
sempurna atas keilmuan dan kedewasaan, sementara tuan 
guru bajang adalah gelar yang diberikan karena dianggap 
masih terlalu muda untuk diberikan gelar tuan guru tanpa 
atribut bajang. Jika disingkat TG lebih molek dari TGB, TGH 
lebih populer dari TGBH. Dan inilah realitas sosial. Para elit 
mestinya tidak akan membalik posisi tuan guru di bawah 
tuan guru bajang akibat upaya mengkonfrontasi dua tuan 
guru muda Nahdlatul Wathan. 

Dilihat dari sisi umur, kapankah sesungguhnya disebut 
dewasa? Para ulama memberikan batasan bahwa umur 
dewasa atau umur kematangan itu adalah umur 40 tahun 
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ke atas. Life begin at 40. [hidup dimulai pada umur 40 tahun]. Hal 
ini jika mengacu kepada nabi Muhammad saw. beliau 
diangkat menjadi rasul saat berumur 40an tahun. Dalam 
konteks masyarakat Sasak, ini artinya Rasulullah dilantik 
menjadi rasul terakhir pada saat usianya sudah tidak bajang 
lagi. Beliau harus menunggu 40 tahun sejak lahirnya untuk 
dinobatkan sebagai rasul terakhir. 

Sejak kecil nama Muhammad menjadi fenomenal karena 
nama tersebut menyalahi kebiasaan namanama bangsa 
Quraisy. Muhammad bukanlah nama bani Quraisy tetapi 
nama itu adalah ‘bisyarah’ (pemberitahuan baik) dari Allah 
kepada kakeknya Abdul Muthallib. Saat itu bapaknya telah 
tiada. Jadilah datuknya yang memilihkan nama dan nama 
itu adalah Muhammad, sementara di langit dikenal dengan 
nama Ahmad. Muhammad harus menunggu waktu yang 
lama untuk pelantikan itu, meskipun ia sesungguhnya telah 
menjadi nabi sejak ia lahir karena ia lahir dengan tanda
tanda kenabian. Sejak masih kanakkanak ia dikenal sebagai 
pribadi yang santun dan tumbuh sebagai remaja belia yang 
terpercaya. Di awal berkeluarganya ia juga dikenal sebagai 
pedagang yang sukses dan saat itu pun para ahli kitab telah 
menyadari siapa saudagar besar suami konglomerat Quraisy 
yang bernama Khadijah itu. 

Tuan guru demikian pula halnya. Mestinya setelah 
guruguru agama atau guruguru ngaji yang sudah berhaji 
dan layak disebut tuan guru sebutlah ia tuan guru tanpa 
atribut bajang jika ia telah mencapai umur kedewasaan dan 
berperilaku layaknya orang dewasa. Jika tidak atau belum 
berumur dewasa, namun ia telah dewasa pembawaannya 
baik tutur kata dan bahasa serta tingkah lakunya, maka 
ia harus dipanggil tuan guru bajang. Karena persyaratan 
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tuan guru bajang sama dengan tuan guru yakni telah 
menunjukkan perilaku dewasa meskipun belum mencapai 
umur kedewasaan. Haji Muhammad Zainul Majdi bin Haji 
Jalaludin mestinya sudah tidak dipanggil dengan panggilan 
tuan guru bajang lagi, namun cukup dipanggil tuan guru saja. 
Hal ini karena beliau telah dewasa dari sisi umur. Sementara 
itu, Zainuddin alTsani karena masih belia ia tetap layak 
menyandang gelar tuan guru bajang sampai kemudian beliau 
berumur dewasa. Baik tuan guru dan tuan guru bajang 
keduanya harus diletakkan sebagai penghormatan.

Ada yang berbeda dalam panggilan tuan guru bajang 
terhadap dua cucu Maulana tersebut. Tuan guru bajang 
yang lebih senior adalah panggilan dari Nahdliyiin atau 
masyarakat Sasak kepadanya. Sementara itu tuan guru 
bajang yang dilekatkan kepada Zainuddin Tsani adalah gelar 
ulama sekaligus auliya besar ternama yakni alMugfurulahu 
Maulana alSyaikh. Keduanya sebutan dengan sumber 
yang berbeda. Yang pertama bersumber dari arus bawah 
(grassroot) sementara yang kedua berasal dari ulama besar. 

Gelar ini kemudian menjadi ladang diskusi yang jika 
didekati dari sudut logika maka akan muncul justifikasi atau 
pengakuan siapa yang layak dan tidak layak. Namun ditilik 
dari sudut pandang keguruan, yakni ketaatan dan kerelaan 
menerima dengan sepenuh keyakinan terhadap pilihan dan 
juga sebutan baik bagi cucucucunya maka tidak perlu lagi 
justifikasi rasional. Ukuran yang bisa dikompromikan adalah 
pemberian gelar itu sendiri. Gelar adalah pemberian orang 
atau pihak yang memiliki tingkatan atau strata yang lebih 
tinggi daripada orang yang diberikan gelar. Jika gelar tuan 
guru bajang dinilai sebagai gelar keulamaan, maka yang 
pantas memegang gelar itu adalah mereka yang diberi gelar 
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itu oleh ulama. Jika tuan guru bajang itu adalah sebutan 
bukan semata gelar, maka siapapun berhak menyebut atau 
memanggilnya dengan panggilan tersebut. Yang lebih pantas 
adalah jika dari panggilan dan gelar tersebut diberikan dan 
dipopulerkan oleh ulama. 

Nabi akhir zaman dikomplain namanya karena 
menggunakan nama yang tak lazim. Muhammad bukanlah 
nama bani Quraisy, nama itu asing. Datu’nya bersikeras 
menentang tanya yang iseng dan usil itu. Ia menjelaskan 
bahwa muhammad adalah nama yang layak dan yang 
layak memberi nama adalah kakeknya, terlebih dia yatim. 
Zainuddin Tsani juga dipersoalkan namanya karena Datu’ 
atau Niniknya memberikan nama dengan nama aneh. Aneh 
karena Zainuddin juga nama Maulana alSyaikh. Ini juga 
otoritas Maulana alSyaikh memberi nama cucunya. Kalau 
Datu’ Abdul Muttalib dikomplain keluarganya, Datu’ Maulana 
alSyaikh tidak dikomplain keluarganya apalagi masyarakat. 
Para hasidin saja yang mencoba teriak dan berbisik atas 
ketidaksetujuan itu.

Attabsyir

Ketika Nabi menyatakan sendiri tentang pengangkatannya 
sebagai Rasul, hanya istrinya yang percaya. Setelah itu Abu 
Bakar sahabatnya. Setelah itu beberapa orang saja. Nabi 
harus menunggu 20 tahun lagi sampai gelar kenabian itu 
diterima oleh masyarakat Makkah saat itu. Tuan Guru Bajang 
juga dicerca sempurna baik dalam dunia nyata maupun dunia 
maya. Hanya mereka atau sedikit dari mereka yang mendapat 
hidayah untuk menghormati niat, sebutan, dan warisan baik 
Maulana alSyaikh. Biarkan Tuan Guru Bajang itu menjadi 
sebutan awam kepada tuan guru tertentu, namun jangan hina 
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Maulana alSyaikh dengan menista gelar Tuan Guru Bajang 
yang diberikannya kepada cucunya. Suka atau tidak suka. 
Tuan Guru Bajang sama dengan Maulana alSyaikh, tempat 
dan hari tanggal kelahirannya. Sang Datu’ pemberi gelar 
itu adalah waliyullah, sang cucu itu adalah cucu waliyullah 
sekaligus keturunan Rasulullah. Life begin at 40. Hatihati, 
jangan sampai meremehkannya. []
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الدعوات عند زيارة
َمْشَهُد �ُأّمِ اْلَمَدِارِس

Doa Ziarah MaKaM

Maulana al-syaiKh MuhaMMaD ZainuDDin abDul MaJiD

Saat di pintu makam ucaplah:

السلم عليكم ورحة اهلل وبركاته

ُه( َس ِسرَّ ْيُخ اْلَْشُهْوُر,َرِضَي اهلُل َعْنُه َوَقدَّ )ِاَل اَْلَْغُفْورَلُه َمْوَلنَا الشَّ

1. الفاحتة

ٍد َسيِِّد ْاَلنَاِم َوِلَساِئِر ِاْخَواِنِه ْاَلْنِبيَاِء َواْلُْرَسِلْيَ َواَِلِْم  ِلَسيِِّدنَا ُمَمَّ  �
َوَاْصَحاِبِهُم اْلِكَراِم َاْجَِعْيَ ... الفاحتة

بَّاِنى  الرَّ َمُة   اْلَعلَّ اَْلَعاِلُ  اَْلَْغُفْوُرَلُه  ِرْيَقِة  َوالطَّ اْلِْزِب  ِلَصاِحِب   �
اَْلَعاِرُف ِباهلِل ُسْلَطاُن ْاَلْوِلِياِء اَُبْو اْلَبََكاِت َوالنََّفَحاِت ِاَماُم ُامَِّة 
ْيُخ اَُبْو َرْوٌح َوَرْيَاٌن ُتَواْن ُغْوُرْو ِكيَاِهى  َماِن َمْوَلنَا الشَّ آِخِر الزَّ
ْوَلِت  اُف َاْلَْنَفنَاِني اَلصَّ غَّ ِْيِد اَلسَّ ْيِن ْبُن َعْبِد اْلَ ُد َزْيُن الدِّ َاْلَاجُّ ُمَمَّ

ُه( ...الفاحتة َس ِسرَّ َاْلِْنُدْوِنيِسي اْلَْشُهْوُر )َرِضَي اهلُل َعْنُه َوَقدَّ

ِلَِمْيِع اْلُعَلَماِء اْلَعاِمِلْيَ َوْاَلْوِليَاِء اْلَعاِرِفْيَ َوِلَواِلِدْينَا َوِلََشاِيِنَا  �
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َوالُْْسِلَماِت  الُْْسِلِمْيَ  َوِلَِمْيِع  َوالنَّْهِضيَّاِت  َوِللنَّْهِضيِّْيَ   �
...الفاحتة

2. صلة النهضتي

ٍد َوَعَلى  أَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك ِبَك َأْن ُتَصلَِّي َوُتَسلَِّم َعَلى َسيِِّدنَا ُمَمَّ
َر  َساِئِر اْلَْنِبيَاِء َواْلُْرَسِلْيَ َوَعَلى آِلِْم َوَصْحِبِهْم َأْجَْعِيَ َوَأْن ُتَعمِّ
َوَأْن  ْيِن  الدِّ َيْوِم  ِإَل  ِبُفُرْوِعِهَما  اْلبَنَاِت  َونَْهَضَة  اْلَوَطِن  نَْهَضَة 
تَْنُصَرنَا َوَتْفَتَح َعَلْينَا َوَتْرُزَقنَا َوحَتَْفَظنَا َوَتْغِفَرلَنَا َوِلَِمْيِع الُْْسِلِمْيَ 

يَا أهلُل يَا َحيُّ يَا َقيُّْوُم َل ِإَلَه ِإلَّ أَْنَت )11 ×(

3. اية الكرسى

َاهلُل َل إله ِالَّ ُهَو اْلَيُّ اْلَقيُّْوُم, َل تَْأُخُذُه ِسنٌَة َوَل َنْوٌم, َلُه َما   
ِالَّ  ِعْنَدُه  َيْشَفُع  َذاالَِّذى  َمْن  ْاَلْرِض,  ِفى  َوَما  َماَواِت  السَّ ِفى 
ِبِإْذِنِه, َيْعَلُم َما َبْيَ اَْيِدْيِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَل ُيِْيُطْوَن ِبَشْيٍئ ِمْن 
َماَواِت َوْاَلْرَض َوَل َيُؤُدُه  ِعْلِمِه ِالَّ ِبَا َشاَء, َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظْيُم )1×(

4. سورة الخلص

َمد, َلْ يَِلْد  ِبْسِم اهلِل الرَّْحَِن الرَِّحْيم, ُقْل ُهَو اهلُل َاَحد, اهلُل الصَّ  
َوَلْ ُيْوَلد, َوَلْ َيُكْن َلُه ُكْفًوا َاَحد )11×(
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5. صلة الخلصي 

َسيِِّدنَا  آِل  َوَعَلى  ٍد  ُمَمَّ َسيِِّدنَا  َعَلى  َوبَاِرْك  َوَسلِّْم  َصلِّ  اَللَُّهمَّ   
ِفى  اْلَوَطِن  نَْهَضِة  ِلَواَء  َواْنُشْر  َيُكْوُن,  َوَما  َكاَن  َعَدَدَما  ٍد  ُمَمَّ
َاِهِدْيَن  الُْ ِمَن  ِفْيَك  َاَحبَّنَا  َوَمْن  يَّتَنَا  َوُذرِّ َواْجَعْلنَا  اْلَعالَِْيَ, 
آِمْي,  اْلَعالَِْيَ,  َربَّ  يَا  ِعْنَدَك  ِبْيَ  اْلَُقرَّ اْلَْقُبْوِلْيَ  الُْْخِلِصْيَ 
آِمْي, آِمْي, ِبُكْن َفَيُكْوُن اَللَُّهمَّ ُكْن َفَيُكْوُن, َواْلَْمُد هلِل َربِّ 

اْلَعالَِْيَ )11×(

6. صلة رحة للعالي

ٍد اْلَْبُعْوِث َرْحًَة  ٍد َوَعَلى آِل َسيِِّدنَا ُمَمَّ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا ُمَمَّ  
َمَواِت  السَّ َاْهِل  َصَلَة  اِهِرْيَن,  الطَّ يِِّبْيَ  الطَّ آِلِه  َوَعَلى  ِلْلَعالَِْيَ 
اْلَعالَِْيَ,  اهلِل َربِّ  ُمْلِك  ِبَدَواِم  َونََفٍس  ٍَة  َلْ ُكلِّ  ِفى  َوْاَلَرِضْيَ 
َوَاْجِر يَا َمْوَلنَا َخِفيَّ ُلْطِفَك اْلَِفيِّ اْلَِفيِّ اْلَِفيِّ اْلَِفيِّ اْلَِفيِّ 
اْلَِفيِّ اْلَِفيِّ ِفى اَْمِري َواَْمِر النَّْهِضيِّْيَ َوالُْْسِلِمْيَ, َواْجَْع بَْيِنْ 
َظاِهًرا  َوالنَّْفِس  ْوِح  الرُّ َبْيَ  َكَما َجَْعَت  الُُْصَطَفى  َحِبْيِبَك  َوَبْيَ 
َبِدْيُع  حعسق  كهيعص  اْلَعالَِْيَ,  َربَّ  يَا  َوَمنَاًما  يََقَظًة  َوبَاِطًنا 
َا يَُقْوُل َلُه ُكْن َفَيُكْوُن,  َمَواِت َوْاَلْرِض, َوِاَذا َقَضى اَْمًرا َفِانَّ السَّ
َواْنُشْر َواْحَفْظ َواَيِّْد نَْهَضَة اْلَوَطِن ِفى اْلَعالَِْيَ آِمْي آِمْي آِمْي 

ِباْلَْبُعْوِث َرْحًَة ِلْلَعالَِْيَ. َواْلَْمُد هلِل َرِب اْلَعالَِْيَ )1×(
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َة َاْعُيٍ َواْجَعْلنَا ِلْلُمتَِّقْيَ  يَّاِتنَا ُقرَّ 7.  ربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن اَْزَواِجنَا َوُذرِّ
ِاَماًما )3×(

ْنيَا َحَسنٌَة َوِفى ْاآلِخَرِة َحَسنٌَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر )3×( 8. َربَّنَا آِتنَا ِفى الدُّ

9. بسم اهلل الرحن الرحيم, 

َربِّ َعلِّْمنَا الَِّذى يَْنَفُعنَا ۞ َربَّنَــا اْنَفْعنَـا ِبَا َعلَّْمتَنَـا
َوَقَرابَاٍت لَنَا ِفى ِدْيِننَا ۞ َربِّ َفقِّْهنَا َوَفقِّْه َاْهَلنَا

َمَع َاْهِل اْلُقْطِر اُْنَثى َوَذَكر
َتْرَتِضى َقْوًل َوِفْعًل َكَرًما ۞ َربِّ َوفِّْقنَا َوَوفِّْقُهْم ِلَا

َوَاِخـلًّ  اَْتِقيَاَء   ُعَلًما ۞ َواْرُزِق اْلُكلَّ َحَلًل َداِئًما 

َنَْظ ِباْلَْيِ َوُنْكَف ُكلَّ َشرٍّ
َواَِقرَّ ِبالرَِّضا ِمْنَك اْلُعُيْوَن ۞ ُئْوِن َربَّنَا َاْصِلْح لَنَا ُكلَّ الشُّ
َقْبَل َاْن تَْأِتيَنَا ُرْسُل اْلَُنْون ۞ ُيْون َواْقِض َعنَّا َربَّنَا ُكلَّ الدُّ

َواْغِفِر اْسُتْ اَْنَت اَْكَرم َمْن َست
اُْنُشَرْن ِلَواَء نَْهَضِة اْلَوَطن ۞ َربَّنَا يَا َذااْلََلِل َواْلَِنن

َنن َواْهِدَيْن ِرَجاَلَا َعَلى السُّ ۞ َواْحَفَظْنَها َدِائًما ِمَن اْلِفت
َواْنُصَرْنُهْم ِفى اْلَعَشايَا َواْلُبَكر )3×(

َمْن ِاَل اْلَقِّ َدَعانَا َواْلَوَفا  ۞ َوَصَلُة اهلِل َتْغَشى الُْْصَطَفى
َرَفا َوَعَلى اْلَْهِل اْلِكَراِم الشُّ ۞ ِبِكتَاٍب ِفْيِه ِللنَّاِس ِشَفا

ْحِب الََْصاِبْيِح اْلُغَرِر َوَعَلى الصَّ



َواَْرَوِت اْلَْيَش ِبَاٍء َهاِمٍر ۞ اَْمَرْرُت َكفًّا َسبََّحْت ِفْيَها اْلََصا
يَِّتى َوبَاِطِنى َوَظاِهِرى ُذرِّ ۞ َعَلى َمَعاِشى َوَمَعاِدى َوَعَلى

(*)

َدِهَم  ْاَلْمُر َجَل َما  َدِهَما ۞ ْنِع يَا َمْن ُكلََّما يَا َجِْيَل الصُّ
َماِضَي اْلُْكِم ِاَذا َما َحَكَما ۞ يَا ِغيَاَث الُْْسَتِغْيِثْيَ  َويَا

ِانَّ َذا ْاَلْمَر  َعَلْينَا  َعُظَما ۞ نَفِِّس  ْاَلْمَر  َعَلْينَا  ُسْرَعًة
يَا َكِريًْا اَْنَت  َربُّ اْلُكَرَما ۞ َواْسَتِجْب ِمنَّا  ُدَعانَا َكَرَما
َمْن  ِاَل اْلَْيِ َدَعانَا  َكَرَما ۞ َوَصَلُة اهلِل َتْغَشى الُْْصَطَفى

َلََع اْلَبُْق َوُمْزٌن َقْد َهَما ۞ َما َوَعَلى ْاَلِل َوَصْحٍب َعدَّ

10. دعاء خاص  

(doa pribadi masingmasing)
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