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Abstralc Naskah tulisan tangan dengan topik tasawuf merupakan
salah satu topik naskah yang banyak beredar di Indonesia, salah
satu di antaranya adaJah IIsnir illl-SluWlh. Penelitian ini bertujuan
menguak isi dad leks naskah tersebut. Me1aJui metode filologi dan
analisis hermencutik ditemukan bahwa kandungan teks naskah
ini berbicara tentang shalat yang tidak hanya dilihat dati sudut
pandang fikih namun juga dalam perspektif tasawuf. Hal itu dapat
Icrlihat dari uraian penulis yang mcnyaratkan amalan batin derni
kesempumaan shalat. Dengan amaJan batin ini seseorang akan
menghidupkan dan menjadikan shalat Iebih bennakna dan men-

- dalangkan kekhusyukan, sehingga dia dapa! bermi'raj dengan
shalatnya. Perpaduan antara kerangka pikir fikih dengan kerangka
pikir tasawuf ini merupakan kecenderungan pemikiran yang
berkembang abad ke-17 dan ke-18 di Nusantara sebagai akibat
dati pengaruh tasawuf al~aza[j Naskah ini. secara intertekstuaJ,
banyak dipengaruhi oleh karya al-Chazali Ilzya 'Ulilm aI-DIn.

Kala kunci: shalat, fikih, tasawuf, Ichusyu', mi'nij
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Abstract Manuscript with the topic of sufism is one of many topics
that circulated in Indonesia, one of them is The Asrar al-ShaJsih
manuscript. This study aims to reveal the contents of this
manuscript, Through methods of philology and hermeneutics
analysis, it found thai the content of the manuscript is talking about
the prayer;; that are not only viewed from the standpoint of Islamic
jurisprudence, but also the perspective of Sufism. This can be seen
from the description of the writer that requires inner practice for
perfection prayer. With the terms of this inner practice will make
prayer more meaningful and bring humility (al-kllusyu'), so that
he can make a mi'raj with his prayers, The combination of the
Islamic jurisprudence and the sufism is a trend of thought that
developed in the 17th and 18th century in the country as a result
of the influence of al-Ghazali Sufism. This manuscript, as an
intertextual analysis, heavily influenced by the work of al-Ghazali's
l!1ya' 'Ullim ai-Din.

Keywords: prayer, Islamic jurisprudence, sufism. kJrusyu', mi'raj
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ShDlat Sufistilc Menumt Nashh Asnlt aI-SIt4I4h (1..41u tlgus Satrill"",.'

PENDAHULUAN
Naskah tulisan tangan yang btasa disebut dengan

manuskrip' dapat dikatakan sebagai salah satu representasi yang
otoritatif dan otentik dari sejarah masa lampau karena memuat
bcrbagai informasi, penukiran. pengetahuan da n ad a Lis liada Lserla
perilaku masyarakat dahulu}Untuk itulah Hoesein Djayadiningrat
pemah berpolemik dan menentang beberapa sejarawan Belanda
yang mcnganggap naskah tidak layak untuk dijadikan sebagai
salah satu sumber sejarah" karena banyak berisikan milos dan
dongeng.' Sernentara memolah milah antara kcnyataan dan
dongeng serta mitos yang mcnyclubungi, sebagairnana diakui oleh
Guillot, adalah bukan pekerjaan yang mudah,"

Naskah klasik ini dapat ditemui di berbagai bagian wilayah
Nusantara dengan bermacam-macam bahasa dan aksara. Ada
yang ditulis dengan menggunakan bahasa dan aksara [awa,
Sunda, Bali, Aceh, Sasak, Bugis, Melayu, dan bahkan ada yang
menggunakan bahasa dan aksara asing scpcrti Arab. Adapun
kandungan isi yang t=naktub dalam naskah yang beredar dapat
dfkategorikan ka dalam hal-hal yang berhubungan dengan
budaya, agam3, etika, politik, dan .fiIsafat hidup, serta dongeng
bahkan mitos, Naskah yang bemafaskan agama, khususnya agama
Islam baik yang menggunakan bahasa daerah maupun asing
(Arab), banyak ditemukan yang kandungan isinya sangat variatif,
dan hal yang berkenaan dengan filih. aqidah, akhlak, dan tasawuf.
Hal ini terjadisejalan dengan proses islanusasi yang terjadi di bumi
nusantara ini yang banyak mclibalkan ulama-ulama produkti£ di
zamannya.

Dati segi penyimpanan ada yang sudah dikonservasi dan
disirnpan di museum dan perpustakaan-perpustakaan baik dalam
maupun luar negeri seperli Belanda, Inggris. Australia. Ada juga
yang masih disimpan secara pribadi di masyarakat, baik itu meru-
pakan koleksi pribadi ataupun merupakan warisan terun-temurun

'Siti Baroroh Batied. PmgntRr Ttori Filologi. (YvsyakOTto: BPPF Sek~;
Filologi FaJ:. Sastra UGM. 1994). 6.

'M,.khHs, Kifob TarjtI_41-·~m.·flllUfflll (Alih At"""" A/fh HaIIll.<a,dJm
AM/isis lsi Bmf" sarfrsn NaskPl! MJ. CXIi23 KoIBsi Mu~U17I SIIII'paTrljoBim.!.lapor.n
Hasil P"""liti;z" l.emlit JAIN Mataram Tahun 2005 tidak diterbitkan, I,

'Ad",diau Ikram. fi~" NU5lV!Iml (Jakarta: Dunia Pustaka '-yo, 1?J7). 7.
'Uk.Tjand'._b KJtjim /Ib>;loh Nash1b )(/n,;ik dOli P""'mpall1tY" baSiKajinn

S'jarair Isla.. dj I.den,si. (Jakarta: Pusli!bang Lektur Keagarn •• " [\ad.n l.itbang
dan r~kl"t I)EI'A(; RI,2IlY»,17.

'Claude Guinot & Ludvik KaIu:<, III.Skrir'>i lsIem Tm"" fli IndonRsilr (lakarta.
KP<';. 2(08), 7.
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dari satu keluarga. Untuk naskah-naskah yang tclah lersimpan di
museum dan perpustakaan akan dapat tetap terawat dan terjaga
dengan baik, Serlangkan nasksh-naskah yang masih tersebar di
tangan masyarakat sangat rentan menjadi ponah dan rusak, untuk
itu perlu dilakukan konscrvasi dan penelilian naskah,

Salah satu naskah klasik yang diternukan di masyaraJcat
adalah Asrur aJ·SJwlQh. Teks naskah ini terdapat dalam bundcl
naskeh (naskah kompilasi) koleksi Abdurrahman Falughah yang
berdomisili di Pontianak. Sejarah neskah ini, sebagaimana yang
dieeritakan kolektornya," adalah hasil pembelian dati seorang yang
mengaku dari Iawa Timur.

Dari hasil pembacaan singkat terhadap teks naskah yang
pcnulisannya selesai tahun 1245 H {l83OM)7 ini dapat dinyatakan
bahwa teks naskah tersehut sangar signihlan untuk dileliti
Signifikansi tersebut dapat terlihat dari upaya penuhs untuk me-
nyuguhhn pembahasan sbalat yang tidak hanya dari pendekatan
legal-foemal fikih an sid. namun juga dan pcndekatan tasawuf.
Dan ini rnencenninkan koo.>nderungan umum Wad ke·17 dan ke-
18 M di Nusantara, yami pemaduan pemikiran fi1:.ih dcngan
pemikiran tasawuI.· Kara1teristik ini mcmpcrlihatkan dan mem-
pertegas pendapat bahwa tasawuf yang berlcembang pada kedua
abad tersebut didominasi oleh pengaruh kuat tasawuf Ghazalian
yang sunni? di mana rasawut dipagari dan dijaga ketat oleh aspek
lahinyah agama (syarial). Produk karya pemildran yang diajarkan
oleh para ulama tersebut telah memberikan corak pemahaman,
lata nilai dan kultur Islam Indonesia sehingga dikenal sebagai
Islam maderat dan toIeran. Melalui IClaah atas naskah mi, pen{~
lilian ini henda1: memperlihatkan. meskipun dengan singkat dan
scderhana, kecenderungan penulisan hnkum Islam deng ..n
pendekatan tasawuf di Nusantara.

Dart paparan lam belakang tersebut di atas dapat dibuat
rumusan masalah yang ingin dicarikan jawabannya adalah Apa
sajakah isi yang terkandung dalam leks naskah As,,;r tl}-ShDJAh?
Sedangkan tujuan yanr; hendak dicapai dan penelitian ini, di
samping untuk mcmperkaya infonnasi dan khazanah pemikiran

"Abdu rrahma n Fahl8h.i:1h, W4"rUUK'mQ langgallO Januari 2008di Po-ntiaN k,
'T.hun penuhsan ini ICIUIloId.n Ie"""" daIam kolofon yang lord.p't

pod. halaman tcrokhlr le~$ "".Mh inl. UnlUk mcngonv~,," tahun h'Jriyah ke
til-hun masehi, penelili mtnggLtf\o\}...)ll tJ"IH,'J,lm "Slolu·.

;tLl~ba rckHnsiliasi anbJra 6kih dftn tAsawuf lcbth !'oCringdist'but dengan
h.til.ah N~Sufism~ (stiJah ini mcnlJrul A~r4 dipnpulerkan olch Fazrul Rahman.
LihatAzyum~mi Azm,jaringmr lila.,. Ti.. "rTt.,~.d41! J(tl"'im"," N,... nt.rn Ahad
XVII¢< XVIII. Abr P""OOrs ... IW .. tllJml1'$Sd lBandong: Minn. 1""*>1.11l'i.
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intelekrual Islam, adalah untuk mengetahui isi yang terkandung
dalam teks naskah Al.'1ltral·Sha/tih.

Menyangkut penelitian terdahulu, sejauh pengetahuan
penelili, kajian secara filologi alas naskah-naskah klasik telah
banyak dilakukan peneliti Namun yang berkaitan dengan naskah
koleksi pribadi Abdurrahman Falugah barn satu leks naskah yang
diteliti, Penelitian itu diJakukan alas teks naskah kitab Dzikir yang
terdapat pada halaman 285-294 dari bundel naskah yang sama
dengan pcnclitian yang dilakul:an ini. Dari hasil penelitian itu,
peneliti melakukan suntingan leks dan anaJisis isi dengan memo
perlakukan naskah sebagai naskah tunggal (codex unicus). Naskah
tcrsebut berbicara tentang syarat-syarat bcrdzikir, adab tata cara
berdzikir serta tingkatan·tingkatan berdzikir. Di samping itu teks
naskah ini juga bcrbicara tentang seseorang yang ketika berada
dalam tingkatan fana haruslah tclap mempertahankan diri dari
godaan-godaan, sehingga ia tidak terjebak dalam "pengakuan"
penyatuan dengan Allah dan mengabaikan syanat, W Hal itu dipcr-
togas dcngan kutipan-kutipan dati ungkapan-ungkapan dan
pemyataan para ulama akan kedudukan syariat yang jelas sebagai
pengika I dari tasa wuf. U Dan Bini dapa t d ika takan bahwa corak
tasawuf yang dikembangkan dalam leks naskah ini adalah
ta.sawuf Ghazalian yang sunni,

Penelitian naskah kIasik yang terkait dengan pembahasan
shalat adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rafi'i. Rafi'i
menelili teks naskah al-Shalmr yang merupakan koleksi pribadi MA
Tihami dari Banten dan didapat dari tangan puteranya, HeLmi
Faizi Bahrul Ulumi, Dati basil pencli!iannya, Rafi'i menyimpulkan
bahwa teks naskah a/-Slraltlh merupal<an naskah yang rnerepre-
sentasikan harmonisasi antara syari'ah dan tasawuf. al-Ghazah

'1stit.h "Taeawuf GhazaIian- dijO!!Whll oleh M. Alit AnshoIi dengan
tujuan unl;\>k tidak te<jd>ak L! dalam dikolDmi Tasawuf SlUm; dan f.l,..fi. Lilwt
Ansbori, I.I.m f-sQreris: !itl"ii t~ NJzsh>Jt Smll S1I"khSit; Ienar, makalah
disampaikaa pad. remu Rise! &dan Utba"ll Depag Rt bekerjasama dengan
Lembaga l'onpJitian IAJN M,,1aram Tahnn 2iXJl di Hotel Lombok Ra)"a Matararn
Lombok. 24-

Noatam teks naskah tetSEbul sangalje!as dinyalakan bahw a " !!orang stepe
yang mengaku telah menS"'ah"; hah!bt dan mcrtin~tkan syan' .1, rnaka dia
itu adelah p«tdusia dan perbuatannya adaJah suatu keanclik.n".

"Pemyat •• n "I."", y""& """8'" j.tas l<>nlang kedudukan syariat bagi
.a<;}wuf ad.l.h ungkapan al-QusyaiIi daIam .1·RisliWl-nya yail" "Se'i,p <)'ariot
yang lidak didukung ol.h h.kekal tidak akan. dil.rim3, dan seliap hakek.l yang
ti·dak h.:.·ik.ald~ng3n ."yari.at lentu tidak ada hasiJnya"'. Lihat, Abdul Kaden jbn
H. ",azan .l~u>1'a iri, QJ Ki.<Il1ah RI Qusytur i!lollfi 71.. a/.Tas"IlWWII[(Ileirul: fJa r .1-
Khai', l.l.), 46.
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adalah figur yang dengan sangat ker.os mengusahakan pengkom-
promian antara huIrum Islam dengan tasawuf, yang kemudian
diikuti oJch para sufi dan juga para ahIi hukum generasi berikut-
nya termasuk yang tcrgabung dalam -j<lringan Tunur Tengah".
Demikian juga teks naskah tersebut sangat menekankan aspek
sufist:il: pada amalan shalat; bahwa di samping dimcnsi. syari'ah
dari ibadah ini, yang juga harus mcnjadi konsen orang yang
menjalankan shalat adalah dimensi dzikirnya. Sedangkan dari
aspek hukurnnya menunjukkan bahwa teks ini telah berbicara
secara dewasa, melalui penggunaan dahl-dahl hukum, akan
pilihan hukum madzhab 5yafTi. Dengan mcndckati teks ini secara
historis, penyandaran kepada madzhab Syafi'i menjadi sesuatu
yang Iumrah dalam konteks petkembangan hukum Islam di
Nusantara.

Adapun kerangka tcoritik yang meniadi fra- pcmikiran
dari tulisan ini adalah bagaimana shala Idjljbat dari perspek til
tasawui Hakekat tasaWufU adalah aI<hlaq yang met ul'a!can inter-
nalisasi dati ihsan. Hal itu dipertegas oleh unskaPan Ahmad al-
Jurairi ketika ditanya tentang tasawuf, beIiau mengatakan lasawuf
adalah memasuki setiap akhlaq yang mulia dan blllar dari setiap
akhlaq tercela." Perwujudan dari konsep akhlaq ini dila.kulcan
dengan cam penyucian jiwa yang dalam tenninologi tasawufbiasa
disebut dengan ta:zJdyahaI-lillis, melalui seranglcaian Iatihan-}a tihan
(riyaaJah) dan rnemerangi (muj6/rJ1dah) nafsu rendah.

Konscp ini lebih dikenal dengan tllkhlllli, tQall1li dan tlljlllli.
Tnkhalli yaitu melcpaskan diri dan ikatan-ikatan dan sifat-sifat
tercela yang mengotori hi:Jti, di mana pada saat yang bersarnaan
hati dihlasi (tab;llll) oteh hal-hal ylng menjernihkan oermin bali
yang dengan demikian dapat benajtlJli atau memanifestasikan sifa t-
sua t dan asma Allah.

Proses berlakhIllli, bcrtlllIlUli, dan bertaj411i Ier3ebnl harus me-
Ialui serangkaian olah batin dalam pojalanan menapaki tangga-
tangga ruhani.secara bertahap, tapak demi tapak, Hal inidik.uena-
k30 jiwa manusia tidalcdapat sampai pada hadirat Dahl jika bclum
bcnar-bcnardapatmelepaskandiri daribclmggn-belenggunya dan
menjadi f"ni"/ (lebur) dari sifat-sifatnya gendiri:

Ilustrasi yang sanga! indah tenting proses perjalanan in;
dnukiskan oleh Fartd al-D"111 al-At>pththlr dalam kilabnyaMotltiliq

"1<.,,,, ini mcnurulal-Qu$yairi lidak rnemilild de<ivas i kata ("ytiqiiq) Ar.b
).,'" gd" I'.t diturunkan dari '"""""" ... fl. I'""" lsira n yan paling m.]suk • k. I",j. k1h
bahw •• lIfi serup.~ d""l}'n ),,,,1.,. IJhalol-QJsy.>id. nI·IQ;,lI4J" 279.

ul~id.. 250
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al-Thbair Buku tersebut men<:eritakan sekelompok burung, yang
merupakan simbolisasi dari jiwa. melakukan perjalanan mclalui
tujuh lemhah penyucian dipimpin oleh burung huahud, unrnk
menemui raja mereka, Simurgh, yang menciptakan scgala macam
burung dari schclai bulunya "bulu keajaiban" yang jatuh di
kegelapan malam, It

Sekelompok burung tersebut mcmulai perjalanan yang
sangat jauh dan bcrat setelah mendapat arahan dan petunjuk dari
sang pimpinan rombongan hudhud. OimuJai dari melewati lembah
thalab, kemudian ke lembah i>-yiq, lalu ke lcmbah ma'rifat, lembah
istigllnt1. lembah tauhid, 1embah hirah, dan sampai pada lcmbah
fllljr WIl ghitul', di mana masing lembah mencerminkan tingkatan-
tingkatan dari perjalanan itu.15 Dalam perjalanan tcrscbut masing-
masing burung menemui dan melihat rlntangan-rintangan yang
berbeda-beda sesuai dengan kcsiapan masing-masing. Tidak sedikit
yang menyerah dan mundur di tengah jalan. Scltingga yang benar-
benar dapat menyelesaikan pezjalanan tersebut hanya tiga puluh
burung saja. Yaitu mereka yang sabar da.n berusaha terus menerus
untuk mengatasi rintangan-rintangan dan halangan-halangan
perjalanan itu. Dan ketika mereka sudah bcrada di hadapan raja,
Simurgh, jiwa mereka teJah Iebur dan hijab telah terbuka schingga
mereka dapat mcnyaksikan sang raja. Oi sin! mereka menyaksikan
Si Mur Gil, tiga puluh burung atau mereka menyaksikan yang
banyak dalarn kesaman. nan ketika mercka berpaling menyaksi-
kan diri mereka, yang meteka lihat adalah kesatuan daJam yang
banyak, Simurgh. Hal ini membingungkan mereka sehingga
dikatakan kepada mereka bahwa kehadiran ini adalah cermin
dimana orang yang mehhat kepada cermin itu tidak akan melihat
kecuali dirinya sendiri.16

Pada intinya adalah orang yang dapat membuka tabir
pemisah, dan dapat menghadirkan dirt di hadapan al-l:!.aq ialah
orang yang telah meny\1dkan diri dari debu-debu maksiat dan
melepaskan sakat-sekat material yang ada pada dirinya dan
terbang di alam ruhani.

"Ahu .I-FJ. Afifi..1- Tnsllar»m¢nJ- TsallroJral-Rl,hiyah/inl-lsIO .. , (Kairo: I.}.lr
al-Ma 'mt, 1963), eet. I. 136-

';o..laon tt.-mino1ogi tasawuf Imgkatan Jembab penyucian tersebut dlscbut
""",amat atau lJogka1an-lingkatan Y"--.g haru.. <lil.lui olch "'>T.ng sahk dalam
pcejalanannya mcnuju kc hadi",t Hah]. MRqi,mi/ (tingketan-tingkatan) yang
di .. borken al-Aththar dalam kisah Ierscbut marujuk pad. tujuh tingkatan
pembagian m.'1iitruil yang <li<l'l"","", ,,"'" al-Th'lSi dalam kitabnya .t·Lw""·fi 11m
111-ra~""",uf· Lihar Abu Nashr aJ-Sorrij al-l1>osi, aJ·'.ul1!tI'Ji fllll.1 Tnsllll«lItj, (Kairu;
Uar al·KululJ <!1.Ha.d~h. 19(0). 65-81.

'·At;ii. al- Tas/morr{ •.•• 1:16.
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Salah satu diantara sekian hanyak jalan dan cara untuk
dapat hadir di hadirat Ilahi adalah shalat Secara etimologi shalat
bermakna berdoa," mengingat, mcnycrah." Sccara khusus ter-
minologi ini mcngacu pada ibadah ritual khusus yang dilakukan
pada waktu tertcnru, paling tidak lima kali sehari, dan dcngan
cara tertE'ntu pula scpern dimnlai dati takbir dan ditutup salarn,
Shalat merupakan hubungan ardara hamba dan Tuhannya" yang
di dalamnya dilemukan !1lDqarnlit dan jalan menuju ke hadirat-
Nya sejak awal hingga akhir, sebab sebagaimana yang dinyatakan
dalarn hadis bahwa shalat adalah mfrdj orang-orang beriman.2<l

Untuk dapat bermi'riij dengan shaJat, seorang mukmin
harus berkonsentrasi penuh dan ingat terns menerus kepada Allah.
Di sini berarti bahwa dia harus menghadirkan hatinya, .•ebah
tanpa kehadiran hati da1arn shaIat. shalat tidak akan bermakna
apa-apa. Tidak hanya itu da1arn makna yang lebih lues, shalat
seperti inipun bisa dilakukan setiap saar scpanjang hari yang
disebut dengan "shalat hati". Hal ini seperti apa yang diungkap-
kan nleh Abd al-Qadir al-jailani, sebagaimana dikutif oleh Syed
Ali Asyraf, ketika menafsirkan ayat 238 dari sural al-Baqarah,
"Pclihara/ah shalatmu. dan terufIlmQ shalat yang di tengah (wustha)".
Deliau rncnyatakan bahwa yang dimaksud dengan "shalat
wustha" bukan shalat ashar akan telapi shalat qalb (bati), yakni
yang bersifat spiritual dan bukan fisik, n Sehingga shalat tidak
hanya dilihat dari gerak fisiknya seja, akan letapi disertai juga
dcngan amalan-amalan batin.

METODE PENEUTIAN
Dalam suatu peneJiti.m metodc yang sesuai dengan sifat

data mutlak diperlukan untuk dapat menemukan data-data yang
hendak d icari, diolah dan dianalisi, Dikarenakan penelilian in;
adalah pcnclinan naskah klasik, maka teor'i, pendekatan dan

"Luis Ma/luf .I·M "ltjid fi .I-Luglu:h "'" al:>\ ·lAm,~.Ke-28, (Beirul: D.ic al-
Ma<yriq. 1986),4..14

"al-Huiwiri, Kils!lful.lMhjub.leJj. Abd Hadi WM. (B.ndung: Mi.>n. 1992),
2b9.

>,AmatulJah Am>iTung. KliazJmaIJ lsti/ah Srrft:Kunci Memllhmlli ()" .... T4.'tJI1JfJ{.
lorj. '\1.5. NasrulJah & Ahmad Ilaiqwti. (Iian<hmg: Mizan. 19%). 259.

'·>I-llujwi<i. Kasyftll Mai1job, 2b9.
"'Sycd Ali Asyr.r. 'Makna I!atin Rituo-Ritus 1s13m: Shalat, Hajl. Puasa,

Jih..)fi" dalam SAyyt-'(ll-lll~n Na5f~F.RsikJcpriTt1Rld6 SpirifunlitaslsJtlln. Wrj. Rahmani
Astuti (Bandung: Mizan. 2002). 152.

lll\.tubiJlIlfUad Abdull",h~ Primstnlkst SGsfTa PtsnnfrtlJ: rill)l()~i,c.;t·"tkr,
FiJ>aj;,1dml Twlogi Isloll1 (5emarang; F...uu!o P""' ....20(6). 61.
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mctodc yang sesuai adaJah di~1in filologi. Penggunaan disiplin
filologi di sini akan menghasilkan suntingan leks.%!Filologi sendiri
memiliki tiga kerangka kerja, dalam menangani naskah klasik ter-
sebut, yakni rcscnsi (resencio), eksaminasi (exarnillatio), dan
rekonstruksi (divirwtio)." Disiplin filologi melalui kritik leks pada
mulanya bertujuan untuk rncnghadirkan teks yang paling dekat
atau paling tidak mendekati teks aslinya."

Adapun tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang di-
lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) Inven-
tarisasi naskah, yakni pengumpulan informasi tcntang naskah
yang akan ditcliti dan pclacakan keberadaannya melalui kala-
logues, (2) deskripsi naskah, yakni mcnyajikan informasi yang
terkait dengan fisik naskah yang diteliti;2S (3) mcnyajikan struktur
dan nngkasan isi naskah. Setelah melakukan tiga tahapan tesebut,
kemudian (4) dilakukan analisis isikandungan leks untuk menge-
tahui pesan atau materi ajaran yang terdapat dalam naskah.

Dikarenakan naskah AgdT o/-ShaIQh diperlakukan sebagai
naskah tunggal (codex unicus), maka penyuntingannya pun dilaku-
kan dengan metode penyuntingan yang berlaku bagi naskah
tunggal," yakni edisi kritis dati saLu sumber." Edisi dari satu
sumber. yaitu sumber yang ada dicoba untuk dijadikan bentuk
yang semurni mungkin, berdasarkan satu naskah jib tidak ada
varian. Dalam edisi kritis jenis ini, dilakukan perbaikan dan koreksi

"Paul Mlas. Tntull1 crltidsm. !I"a118elateclfrom The Germany by Barbara
Flower (Oxford: Oxford Uni""""'ty Press, 1949), I.

"Ibid. lih.t juga, LD. ~ and N.G. Wilson, Scribes "od Scho{.rs: A
Guide to The TTlllISmis$it)n ofGmktmd u.m. Ulnal:iTe, 2"" edition (Oxford: Clarendon
Press, 1975), 186.

HlCar5OIloII. Sal"'tr.. Pmg<mtw FiJologi / • .., (Jakarta: Wed.,."", Widya
Sastra, 20(8), 81.

lSM.tud., penyunlillgan oaskah tnnggal ada dua macam, yakrri ed;s;
diplomatis dan edisi standar. Edisi dipIomatis merupakan penyajian teks 01"
adanya tanpa melakukan pembahan dan pcrbaikan arau penambahan dan
pengurangan apapun. Sedangbn edisI standar adalah edisi kritis dimana leks
d;.unting dengan dilakukan penambahae-pcngurangae. pcrbaikan, ata"
perubahan dan leks aslinY"- Petbaibn atau perabehan terhadap leks dilakukan
secara langsung pad. leks dan memberikan catatan kaki pad. leks yang Ieiah
diperbaiki tersebut, Lihat. s.o. Robson, 1'rinsip-Prinsip Flwk>gi ItfdOllesill O.karla:
RUl, 1994),22;.lihat juS" N.bibh lubi>;. NasJ;ah, Teks don Mrtod.p .. elit .. " F;/oioKi
{jakarta: Yayasan Medi" Alo Indonesia, 2001), 96; Tjandras... <mita, K.jitm N.$Iazh-

.N_shih ... ,27.
"Arl. m.~.wi.?""Y".tingan edisi kritis yang lain )·ang dikenal yak";

edtsi krids yang dirckon.<trub:i. FA;';; diwjukan untuk perbaikan leks ash yang
}!ilang dun kesalahen, pemiHhan bacaan yang terbaik, dan membakukiln C:j.:l.3!l,
berda.-,arl<.ln sumb~r-5lImbet' yang ad.t. 1Wbson, Prin...r.p. "; 22.

)-;rbid.
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pada bcbcrapa bagian yang salah atau dipandang salah, tetapi
koreksi tersebut tcrbatas pada penulisan, tidak sampai pada
pembakuan."

Benruk penyuntingan edisi kritik ini dilakukan karena
proses transmisi pengetahuan pada masa lampau, sebagai akibat
keterbatasan sarana dan tcknologi cetak, dilakukan dengan cara
penggandaan atau penyalinan ulang neskah-naskah yang sangal
riskan dan beresiko menimbulkan kesalahan-kesalahan seperti
perbedaan, pernbahan dan penyimpangan bacaan dad naskah
asli balk yang dilakukan secara sengaja maupun tidal." Kata atau
kalimat yang diubah, ditambah, atau dikurangi adalah faktor
penyimpangan yang disengaja. Sedangkan yang termasuk faktor
penyimpangan ya ng tidal disengaja adalah seperti ablebsi
(kcsalahan bacaan atas huruf atau kata yang harnpir sama bentuk-
nya), diiografi: (pengulangan penulisan beberapa kata alau
kalimat), haplografi (hilangnya satu lata atau lebih karena ada
kata alan rangkaian huruf yang sarna terulang dua kali berturut-
turu I), dan IakuIUl (terlampauinya beberapa kata atau kalimat).3<l

Penggalian lebih mendalam terhadap kandungan isi teks
dalam analisis isi perlu dilakukan dengan menggunakan metoda
intcrtckstual dan hcrmeneutika. Prinsip analisis intertekstual III('-

mandang bahwa setiap tcks perlu dibaca dan dibandingkan
dengan latar belakang teks-teks Jainnya, 31 dalam arti bahwa untuk
memahami scbuah teks karya sastra tidak mungkin tanpa penge-
tahuan sedikit banyak tcnrang kebudayaan atau karya yang
melatarbelakangi karya teks tersebnt." Sebab antara satu leks
dengan leks Iainnya terdapal unsur pinjam-memlniam yang akan
mcmpcngaruhi yang berarti bahwa sebuah fenomena senada akan
memiliki sumbangan penting dan pengaruh bagi fenomena
lainnya." Hal ini bermakna bahwa terdapat benang merah unsur
kebudayaan masa lalu yang terkandung dalam naskah dengan

~1"iloI.)g;Ira<li';",,,1 memandang segala benluk penyimpangan dari ",1:..
asli y.ng dil"Ia'''''n oleh penyaJin...rongga melahirkal\ wujud variasi baru dari
leks sebaga; gejaLl korup. Sedangbn filnlngi mocfp.mm.m.ndang sebaliknya
dan meny.U ta n bah wa itu adaJah suatu bentuk kreasi dan na'ivi tas ~nY" lin.
Lihat Baried, Prn8"lllar Teor! .. ., S.

"0"",,, Fathurahman, 1""bih ol-Misyi: M"'Y""I Wtduhrtu/ Wuilld KaSfJS
,4,',,:uTro'if ~i"gke/ di IIcth Abod 17 (Bandung: Mizm. 1999), .11.

~Anshori, lsi.", ESD/";' ... , 24-
:\1 A. Teeuw. SclStn1dnr. JJmIl S4.....ua: Pmgtmhrr'[t"tm Sastra (jakarta: I'ui..t",k;.t

Jaya, 19!14). 100.
'l'S\I-..Io;nrdi FndT~wara...\fl'tmo/~iPmelittflR s,'t!:Ira. t:pi!;./_r",cJ~i,M(XJ,-l, T(:£lTi.

Ja" Aplis,,"i (Yol\Yako"., McdJ',-",,, 2008), 120-131.
l!~lputra...Prngr.ntlil· .... 77.

62



kebudayaan masa kini, dalam am lain bahwa tidak ada suatu
kebudayaan yang terdpta saat ini !anpa ada latar belakang budaya
masa lalu. Dan itu berarli. bahwa budaya suatu bangs a tidak
dimulai dari titik nol dan berhenti pada tili.k pasti. '"

Hcrmcncutika dipergunakan untuk menganalisis dan
menafsirkan pesan yang ingin disampaikan penulis dalam teks
naskah. Henneneutika sendiri adalah sebuah ilmu dan seni menaf-
sirkan sebuah teks.'" Dalam poIa kerja hermeneuli.ka, terdapat nga
aktivitas, yaitu $ubtilitas Intelegendi yang berarti memahami
(wuiersta.uiillg), subtilitas explicandi yang berarLi menjelaskan atau
menguraikan makna tersiratmcnjadimakna tersurat, dan subtilitas
aplicandi yang berarti menerapbn atau mengaitkan makna suatu
teks dengan situasi bam dan kini. 36 Dengan kata lain hermeneutika
merupakan kegiatan yang meliputi memahami, menjelaskan mak-
na yang tersirat, dan mengartikulasikannya dalam bentuk logika
pcmbaca. Dan sini dapat dinyatakan bahwa hermeneutika dtaso-
siasikan dengan struldur tiga serangkai yang saling terkait dalarn
setiap aktivitas penafsiran, yaitu (1) pesan berupa tanda atau teks
dari suatu sumber asal yang membutuhkan (2) seorang penafsir
(hermes) atau mediator untuk (3) menyampaikannya pada para
audiens.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Inventarisasl Naskah

Sebelum langkah deskripsi naskah, dilakukan invcn tarisasi
naskah terlebih dahulu. Hal ini dilaksanakan untuk mengumpul-
kan informasi tentang naskah yang akan diteliti dan pelacakan
keberadaannya, melalui kaIalogucs. Invcnlarisasi naskah Asr';, 1l1-
Shaltih tersebut dilakultan dengan menelusur i kalalogues-
katalogues naskah yang ada.

Setelah dilakukan peJacakan naskah teks yang sejudul dari
katalogues-katalogues yang ada seperti Ketaiog Induk Naskah-

"Terry Eag1et_ T tori Sastrrr. s.buab P""ganhu Komprehr.tif. terj. Ramah
Widy ... ·.ti & Evi S<>ty.rini, (Yogyt'karta, jalasntra. 2006). 93. Lihat juga,
Komaruddin Hidayat, ik1f1Jlhami Ilohass Aganur.S(buah Ktljillllli""""'.utik. (Jakarta:
Paramadma, 1996)...126.

J$E.Sumaryono, H~~ StbuAh ~ "il.<.rtjrtf (Y()gyak~rtll: Kanisius.
1999),82.

"T. E. Behrend (jX'nyunlinJl), """'og Induk Nas k"h·MSknh N""'''/''Ta
lJ~rpll.';/~k4:1.tJfo..'dsN>tfl1f~ublik I~"'" Uabim: Yaya.':;,:~n(Jhr:..r In(lr.Yl1E'Sia borsama
&,,[., Francalse d'Extrerne Orient. 199!I).
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naskah Nusaniara Perpustakaan. NlU'iorIal Republik Indonesia,"
Khtlzanah Naskah: Panduan [(qleksi Naskllh-luzskah indonesia Sedunia
- World Guide to Indonesian Manuscripts Cotlections," Kaialogus
Naskah Me/lIyu Bima, jilid 1iii 1l,"JJDirekivri Edisi Naskah Nusantara,"
peneliti Iidak menemukan juduJ naskah yang sama dengan naskah
yang menjadi objek penelitian ini. PeneliI:i hanya menemukan satu
jud uI yang sama di dalrun buruI.cl naskah yang menjadi objck pc-
nelitian inL Walaupun judulnya sama, setelah dilakukan pem-
bacaan sekilas, ternyata tsi kandungan kedua teks naskah tersebut
sangat berbeda dcngan tcks naskah peruilitian ini. Sehingga peneliti
menganggap bahwa teks tersebut bukan merupakan varian, akan
tetapi versi lain.

Pemerian Naskah
Naskah ini merupakan naskab kompilasi alan bundel

naskah. Terdapat di dalamnya 9 judul teks di samping ada
beberapa halaman yang berisi teks hadis maupun fiqih yang tida k
saling terkait dengan pembahasan sebelum atau sesudahnya.

Naskah yang dijilid dengan karton tebal dan dilapisi daun
pandan (seperti tikar) serta diwamai hitarn mi rnemiliki 13 kura s.
jumlah lembar pada bebcrapa kuras 11 lembar atau 22 halaman
dan sclebihnya berjumlah 6 Iembar atau 12 halaman. Pada
beberapa kuras terdapat beberapa halaman yang hilang (kim). Kim
ini terdapat pada kuras pertarna sehingga halarnan judul tidak
ada dan lembar pcrtama rnenempel (dilem) pada sampul jilid.
Bcgitupun pada Kuras terakhir di mana halaman tcrakhir menern-
pel pada sarnpul iilid bela kang.

Ukuran naskah 22 em x IS); em,. dengan jumlah halaman
326 ditulis dengan cara bolak-balik (2 muka), Tinta yang dipakai
mayoritas berwarna hitam dan wama merah sebagai rubrikasi
yang dipakai untuk kata-kata pemisah. Jurnlah baris pada sctiap
halaman 13baris dengan rata-rata ukuran re1s15unx 10 ern. Tulisau/

~Ch;,)mbe.rl-Loirl Henri, dan Oman Fathurrahman, Kh4Ulna.h "":IlsJt.M!J:
Pond •• n ;(ol .... i Nosbh-.o •.;kah Indorn:sUz 5edwsio - World C"jdr. to Indo" .. ian
MoJl"scrip/; Collections Oakarb: Yayasan Obot Indonesia, 1999)

··Mul}'lldi. S. W. K. dan S. Maryam R. Sat.huddin. K.",'"t.,," t\'axkah
Melayu Birna, jilid , (Rim.: YaY"""" M...,......,. Km.day.an "Samparaja" Bima.
1990).Scd~".l'lA~njilid 2 terbu tahun 1992 df:ogaJ\ tempat au\ pL:ucru.ityang sama.

"F.d; S. Ckadjati (pcnyunting), DitdJori r.dM N.....Jnh Nu."",I.",. a.karla:
Y. yasan 000, Indonesia, 2000).

"M. Wild.n Yahya, M....yiHg!:ap TabU IWM.<.<l Sl'iritltlll Syd;» AbJ,,1 M"hyi:
Me"rlf"k, f<ii!.~P.,." r "1",1, Srifi Nl"""IsTO AI:t!d xvu & X VTff (furodung: Henka Ad iI. rna.
20071.26.
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aksara dan bahasa yang dipergnnakan adalah Arab. Adapim bahan
yang digunakan adalah dluwang yang tidak memiliki cap kertas,

Sebagtan besar teks naskah ini tidak rnemiliki kolofon, demi-
kian pula penuhs/penyaltn tidak tercantum didalamnya sehmgga
kapan penulisan dan penyalinan dilakukan tidak diketahui. Satu
cara lain untuk rnenentukan usia naskah dapat dilakukan dengan
.analisis alas naskah, dalam hal ini naskah yang diteliti memakai
dluwang, Namun karena pengkajiannya hams dilakukan rnelalui
penelitian laboraturium, daIam konteks Indonesia, dapat dilakukan
di IPB Bogor dan keterbatasan waktu, maka analisis alas naskah
ini tidak dapat dilakukan,

Kondisi naskah secara kesehrruhan agak bagus, dan tulisan
teks dapat terbaca dengan jelas, Pada beberapa teks naskah dl-
sebutkan nama pemili1: naskah ini yailu Abu Aminah yang ber-
domilisi di, salah satu leks naskah menyebutkan Pasuruhan dan
satu teks naskah lainnya menycbutkan Pasusuan. Namun menurut
dugaan peneliti bahwa kota yang dimaksud adalah Pasuruan Jawa
Timur, karena sesuai dengan se;ar.m naskah yang dituturkan oleh
kolektor bahwa naskah tersebut diperoieh dari seseorang yang
berasal dati Jawa Timur, dan!!Cjauhini kota yang terdapat di Iawa
Timur dengan nama Pasusnan tidak ada kecuali Pasuruan,
Naskah inimerupakan koleksi pribadi Abdurrahman Palugah yang
bertempat tinggal di Pontianak.

Penomoran halaman naskah dilakukan oleh peneliti sendiri
dimnlai dan halaman verso dengan angka satu dan berakhir di
halaman recto dengan angka 326_Adapun teks naskah yang men-
[adi objek kajian pada penelitian ini tcrdapat pada halaman 99-
166, Judul teks tersebut dapat dililtat pada halaman pertama di
baris pertama yang berbunyi Nhadzii al-kitiib al-musamrna bi asriir
al-shalah'', Sedangkan nama penulisnya, sebagaimana terdapat
pada halaman awal bans keenam, adalah Abd al-Muhyi ibn Abd
al-Kanm dan penyaHn teks tidak ada. Hal itu tcrlihat jelas pada
teks naskah tersebut yang berbunyi "qala ol-jaqfr al-mudrnw al-rajt
ila millllnihi ai-'amim a/-.!!Izsall Abd oJ-Muhyi ibn Abel al-Karim tayyllba
Allah ra'yahu li tllqiiJub 'uJiimi oJ-qawimN,

Di beberapa pias halaman terdapat tulisan berbebasa Iawa
dan ada yang memakai bahasa Melayu. Tulisan yang berbahasa
Melayu tersebut terdapat pada pias kanan dari halarnan pertama
dan bentuknya agak berbeda dengan bcntuk tulisan teks ini. Tulisan
terscbut bcrbunyi "al-syaikh Alld al-Mulzyi mi<rid Ilj-syaikh _4bdar-
RII' lif Sinkli IIi mursyid TIITl'kal SyatlrtllOriyalt lawil BlIm! lalliT di
Ma/ar,I'" J1111 Wlll'lt 1151 H,· Namun penelili meragukan kd'l-'Tl~'
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ran pemyataan tersebut, sebab sepengetahuan peneliti bahwa
Syekh Abd al-Mubyi seperti yang dimal:sud di alas bukanlah
Syekh Abd al-Mu¥yi Pamijahan, Hal ini dikarenakan Syekh Abd.
Al-Muhyi Pamijahan seiauh ini tidak pemah mcninggaIkan tulisan
dengan judul leks naskah ini. Menurut M. Wiklan Yahya, bahwa
dan hasil wawancaranya dengan salah seorang C\!C\! keturunan
Syckh Abd al-Muhyi, hanya terdapal 9 judul karya beliau dalam
bidang tauhid, fikih, dan tasawuf."

Penyalinan leks naskah yang hentuk karangannya prosa
sastra agama ini sclcsai pada tahun U45 H yang jika dikonversi-
kan ke tahun maseru adalah 1830 M. Tahun terscbut tcrlihat jclas
dalam kolofon yang terdapat pada halaman akhir yang berbunyi
"naja"ann vi takhtfm htJdz./J al-ta'lif Ii nayyif wa klwmsah 1VII QTba";n
ba'd a/-hijrah". Dan di paling bawah tertu.Jis Nlimln iammai WQ AllOh
Q 'Jilmu bi a/-sMwab 1243".

. Dalam melakukan penyalinan, dibeberapa tempat penyalin
menulis ulang ka ta yang terpotong di akhir baris secara utuh pada
awal baris berikutnya. Sedangkan.kala yang lerpotong di akhir
baris pad a pias kiri dicoret, Hal itu diIakukan karena ketika me-
nyalin lemyata kala yang ditulis.kan akan melewati garis pcmandu
pada pias kiri Dan penulisan leks naskah ini menggunal:an tinfa
berwarna hitam, sedangkan wama merah dipakai sebagai
rubrikasi pada pasal dan bab sebagai perpindahan dari satu
pembahasan ke pembahasan lain.

Struktur dan Ringkasan lsi Naskah
Te.ks naskah yang berjudul AsniT a/-5ha/iih ini menjelaskan

tentang shalat yang ten:!iri dari pendahuluan, tiga bab yang dibagt
meniadi beberapa pasal (sub-bah) dan diakhir dengan penutup
yang menguraikan ten tang kisah-kisah para ulul albab serta
kolofon. Pcndahuluan bensikan kala pengantar penulis mengenai
identitas penulis dan bagaimana can penulisan Jdtab iru. sedang-
kan bab pertama rnerupakan penjelasan len1ang amalan-amalan
lahir dari shalat, Bab ini tet"bag; dalam tiga pesal (sub-bab), di mana
pasal pertama mcncrangkan tentang hal-hal yang harus d ikerjakan
(diperintahkan) bagi orang yang ingin shalat, scperti tata earn
melakukan gerakan shalat dari mulai takbiratul ihrarn hingga
salarn. Pasal kedua mcngcnai hal-hal yang dilarang (yang tidak
boleh) dilakukan oleh orang shalat, seperti berdiri dcngan satu
kakt, merapatkan kedua kaki, berjongkok ketika duduk antara dun

"lUa.l~)rn po-n~tti.afl ini kitah yang: msonak..'I" St'bagai rujukan adolah lJry.?'
lilli" "I·n;" )ilid Iyong diterbilkan oleh Dar al-Fikr Beirut .. hun 1991.
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sujud, shalat dalam keadaan ingin (kebelet) membuang hajat besar
maupun kecil, juga shalat dalam 1:eadaan sangat lapar atau marah.
Dan pasal tcrakhir dari bab ini menjelaskan tentang perbcdaan
yang wajib dan sunnat dalam shalat, di mana sunnat terdiri dan
~UI1IUlt~b'addan hai'iit. Kedua sunnat ini tidak boleh diremehkan
sebab merupakan unsur pcnyempum.a shalat.

Adapun bab dua menercmgkan tata cara amalan batin dati
shalat. Sebagaimana bab pertama, bah ini juga terdiri dad liga
pasal. Pasal pertama menjeJaskan makna bafin yang terkandung
dalam shalat. Oengan mcmahami makna batin shalat, maka shalat
akan terasa hidup, Sebab-sebab makna yang tcrscbut di alas meru-
pakan pembahasan dari pasal kedua bab ini. Sedangkan pasal
ketiga rnenjelaskan tentang obat yang bennanfaat bagi hadimya
hati dalam shalat, Atau dengan kata lain bagaimana cara meng-
hadirkan hati sehingga shalat dapat dilaksanakan dengan khusu'.

Bab ketiga merupakan penjelasan tcntang berbagai macam
fadiiah-fad llah [keutamaan-keutamaan} orang yang mengamal-
kannya. Empat pasal yang merupakan bagian dari bab ini secara
bcrturut-turut menjelaskan tentang kcutamaan orang yang me-
nyempurnakan rukun shalat, Pasal ini merupakan pasal pertama
yang memaparkan riwayat-riwayat hadits Nabi berkenaan kc-
utamaan tersebul seperti kclak di akhirat orang yang tidak me-
nyempumakan ruku' dan sujudnya tidak akan dilihat oleh Allah.
Kemudian orang yang menjaga pelaksanaan shalat lima waktu
dcngan menyempumakan bersuci dan waktunya, maka bagi
cahaya dan petunjuk di akhirat sedangkan yang menyia-nyiakan-
nya akan rugi bersama !'"u'aun dan Haman. Pasal kedua berbicara
tentang keutamaan shalat beqamaah, yang di antaranya adalah
bahwa pahala shalat betjamaah lebih besar dibandingkan shalat
sendirian. Keutamaan yang lain adalah bahwa Allah akan
menetapkan dua kebebasan bagi orang yang mengeriakan shalat-
shalatnya selama empat puluh hari berjamaah dengan tidak
ketinggalan satu takbiratul ihram, yakni kebebasan kemunafikan
dan api neraka. Keutamaan sujud merupakan pasal ketiga dari
bab ini. Di an!ara keutamaan sujud itu adalah sujud akan meng-
angkat derajat seseoeaeg di sisi A11ah dan menghapus dose, juga
bahwa syarat seorang mendapat syafaat Rasulullah dan termasuk
orang yang mcnycrtai beliau di dalam surga kelak adalah banyak-
banyak bersujud. Dan terakhir pasaI keempat yang menguraikan
tentang keutarnaan masjid dan rempat-ternpat sha lat.

Scbagai penutup leks naskah ini penults mcnyuguhkan
pcmbahasan khusus (entang bsah-kisah orang yang kh\lSU·. Oi
sin; p{'nu1is Olenguraikan kcmbali akan arti pen(ingnya pl!ng-
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hindaran shalat dari berbagai penyakit, pengikhLasannya demi
Allah, scrta pclaksanaannya dengan mengikuti persyaratan-p~r-
syaratan batiniyah sebagaimana disebutkan pada bab tiga terdahulu,

Analisis lsi
Dalam dunia keilmuan Islam, perpaduan dari bcrbagai

disiplin ilmu telah dilakukan oleh para ulama. Keterkaitan satu
ilmu dcngan ilmu lain merupakan suatu keniscayean, sebab sebuah
ilmu tidak akan dapa! berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan
ilmu lainnya. Akan terdapat benang merah antara disiplin ilmu
kalam, ilmu fikih, dan ilmu lasawuf jika kesemua ilmu tersebut
dihubungkan,

Ulama yang paling serlng disebut sebagai orang yang
berusaha keras merekonsiliasi antara berbagai disiplin .keilmuan
Islam, khususnya antara filtih dan tasawuf, adalah aJ-GhazaJi.
Usaha ·beliau tersebut tercermin lewat buku yang menjadi
l114!(11um-cpu8 beliau yaitu Ibyft Ultim ai-Din. 42 Dalam buku terscbut
beliau tidak hanya mengkaji permasaJahan agama dari sudut
pandang fikih on. sich tetapi juga mengkajinya dan sudut pandang
tasawuf. Sebagai contoh adalah shalat, pertama-tama beliau
menerengken segala sesuatu yang berkenaan dengan shalat dan
perspekuf fikih, kemudian beUau menjelaskannya dad sudut
pandang tasawuf. Bcliau memandang bahwa jika shalat
dipadukan antara keduanya akan mcmberikan kesempuranaan
pemahaman dan penghayatan a1:an shalat itu.

Pola hubungan antara fikih dan tasawuf mengalami
berbagai bentuk interaksi. <l Di awal kemuncuJannya, tasawuf ber-
intcraksi dengan fikih dalam pola yang akomodatif. Pola akamo-
datil yang dimaksud adalah pola saling menerima tanpa ada yang
merasa tersaingi satu di antara keduanya alau adanya keserasian
antara kedua disiplin ilmu ini dan terdapat usaha-usaha meng-
hind aTi perren t~ngan. Pada masa ini ajaran tasawuf tidak
memolah-milah anlara keduanya dan bersifat toleran."

. Sejalan dengan perkembangan jaman dan keilmuan dalam
islam serta interaksi kaum muslimin dengan budaya lain dan luar,
tasawuf yang pada mulanya hanya ditujukan untuk kehidupan
yang zuhlld dan moral, mulai mengembangkan konsep hubungan
antara manusia dengan tuhannya tidak terbatas pada rna'rifat
dan kedekatan akan tetapi kebersatuan dcngan Tuhan seperti

"Dedi Suptiayadi~ Fitin Denni11J511trStIU!fi/ aJ-Ghtrarll; I'rsPJl£itwlt IHdfLnt
Sy"",,1 dm, H.k,k,,1 (B.,ndu!lg; Pu.>Iilk.> Serio, ~), 97.

''Ibid., tor.
·"Ib,d .• '111:1.
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konsep al-ittihad dan hulul. Konsep ini telah melahlrkan pola
hubungan antagonistik antara fikih dan tasawuf, di mana antara
yang satu dengan Jainnya saling bertentangan dan saling ber-
sitegang mengklaim bahwa salah satu di antara keduanya telah
sesat." Pola hubungan antagonistik ini telah melahlrkan konflik
yang tidak hanya pada dataran wacana, tetapi mela:inkan rneram-
bah juga pada dataran konfIik fisik yang!elah mernakan korban
dengan dihukum matinya al-Hallaj, dikarenakan konsep al-
hululnya. Pada pola ini hubungan fikih dan rasa wuf sangat kc labu,

Seperti dipaparkan di atas bahwa al-Ghazali merupakan
Iigur yang dapat mendamaikan konflik lersebul dengan usahanya
untuk memadukan antara fikih dan tasawuf. Beliau mencoba
memungsikan fikih dalam tasawuf dan tasawuf dalam fikih, dalam
arti bahwa leroapat fungsi fiIdh sebagai Iandasan dalam tasawuf
dan fungsi tasawuf dalam fikih adalah membcrikan makna
penghayatan fikih agar tidak terlihat atau terkesan kaku selungga
terjadi integritas yang berkeseimbangan (equilibrium). Dalam pada
itu, hubungan fikih dan tasawuf saat itu bersifat fungsional atau
berpolakan hubungan fungsionat"

Pnla yang ketiga irri sangat terlihat jelas pada leks naskah
Asrar a/-Sllillilh ini. Too naskah ini berbicara masalah shalat tidak
hanya dilihat dari sudut pandang fikih, tctapi juga dilihat dan
dibahas dalam sudut pandang tasawuf. lIal itu terbaca dari
paparan penults yang menjelaskan shalat pertama kali dengan
mengetengahkan hal-hal yang hams dilaksanakan dari cara-cara
melakukan gerakan fisik dan bacaan shalat sejak takbiratul ihram
sampai salarn. Begitu juga dengan hal-hal yang tidak boleh
dilakukan bagi seorang yang melaksanakan shalat seperti berdiri
di alas satu kaki, mcnempelkan kaki yang saru dengan yang lain,
duduk di antara dua sujud dengan bezjongkok, mernasukkan
kedua tangan kc dalam boju, mcngomgkat pakaian (sarung, oclana,
dan sebagainya) ketika hendal: sujud, baik dari arah depan atau
belakang, berkecak pinggang, menyambung antara bacaan al-
Fatihah dan takhiratul Ihram Berta antara ruku' dan bacaan surat,
shalat dalam keadaan sangat ingin (kebelet) buang air besar atau
kocil dan dalam keadaan amat lapar,

Selanjutnya penulis IIK'Ilje!.askan tentang pcrbedaan antara
hal-hal mengcnai yang wajib dan sunnat dari arnalan-amalan lahir
tersebut dijelashn. Dan .seperti kebanyakan ulama Iikih, penulis
juga menjclaskan pcmbagian sunnal shalat mcnjadi sunnat ab',id

~Ibid.,10!l.
"Teks Naskah II,,,,, ..rl-SMIm, :0.19.
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dan Iuli'flt. Keseluruhan sunat shalat tersebut tidak boleh dilupakan
karena rnerupakan unSUT kesempumaanshalat Rukun-rukun sha-
lat ibarat jan tung bagi manusia, sunnat ab'ad Ibarat kedua tangan,
kaki, telingan. mata, dan organ vitallainnya. Sedangkan sunnat
Ilardt Ibaraf bagian tubuh yang dapat memperindah dan mcmper-
cantik badan seperli a1L~,jenggot wama kulit dan sebagainya. Ke-
tidak-adaan bagtan-bagian tubuh seperti kedua tangan, kaki, dan
bagaian yang memperindah tubuh tidal; menjadikan manusia
mati. 5P.hingga beliau menganalogikan orang yang hanya men-
cukupkan rukun-rukun shalat ibarat o.rang yang menghadiah se-
orang hamba yang tidak bcrtangan. bcrkaki, bcrtclinga kcpada
seorang raja!'

Namun demikian, penulis menyatakan bahwa seluruh
amalan-amalen lahir tersebuttidakakanada manfaat dan gunanya
jika tidak dibarengi dengan amalan-amalan batin untuk dapat
memaknai dan mcnghayati shalat II Di sini penulis menroba me-
mungsikan tasawuf dalam pelaksanaan gerakan fisik dan bacaan
shalat. Sejalan dengan itu, bahwa kesejatian shalat rnenurut Sunan
Bonang tidak terlctak pada tidak pemah abscnnya scscorang
dalam pelaksanaan shal at lima waktu sehari sernalam semata,
akan tetapi terletak pada pernaknaan, penghayatan, dan pema-
haman hakikat amalan-amalan tersebnt."

Demi memahami dan memaknai serta mcnghayati shalat,
perlu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan amalan hati yakni,
khusyu', kehadiran hati, pemahaman (ttifllhhum), penghormatan
(tll'Zhttll), rasa takut yang disertai pengagungan (llaybDh), harapan
(raja'), dan rasa malu (lraya).

Khusyu' adalah mengumpu1kan seluruh keinginan dan per-
hanan yang kuat (hirnmah} dalam shalat dan mcmalingkan did
dari selain shalat serta memildr.kan/merenungkan bacaan dan
dzikir yang diucapkan dalam shalatnya, ainu paling tidak ia me-
mikirkan perkara akhiral'''' Khusyu' adalah sesuatu yang berasal
dart dalam hati yang tercermin dalam ketenangan, ketundukan,
kelernbutan, ketakulan dan kehinaan kepada Allah" Dan untuk
dapat khusyu. dipcrlukan kehadiran hati, anggota badan yang

~]I"itidak bcraru ~hwa ~ yang hat1ya mencnkup amalan-amaLln
lahir tidak sah atau batal. Nosbh leks Asriiral-ShoJih,68.

"Achmod Chadjim, MisJik dan M»Jifo' ~W!Il. KAlijilga (Jakarta, Se,ambi
TIm" Semest •• 2Ql)fj,l5].

"1'ek, N3Slc3h As,,;r ./-Sltnitih, 31
'·~f,,·min r-athi" at-Haddad, KJJusyuk Bm. Mimpi. te';. Ahmad Sy'\<iri,'

(Sol,); Aqwam, 20(7), 17.
~Irow'.. 38
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tenang, dan keberpalingan dan selain shalat.Sl Kekhusyu'an
adalah kcharu.san dalam shalat seeab hakekat sbalat Old..ilah dzikir
(mengingat). Seorang yang mengingal tentulah bukan orang yang
lalai. Shalat orang yang Ialai tidak mencegan pelakunya dari
pcrbuatan keji dan mungkan, sebagaimana yang dinyatakan
da lam sebuah riwayat "barang siDfa yang slmlatnyn tidak men-
cegahnya dari perbuatan keji dan mungksu, ill tidak bertllmhah dengan
Allllh lcecuali bertambah jiJllhn.

Hudlut 1I1-qlllbatau kehadiran bali, yakni kosangnya hati
dan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ap" yang
sedang dikerjakannya_ ataupun diucapkannya. Kesadarannya
len tang perbuatan dan ucapanny" talc pemah berpisah dari
kedua-duanya, pikirannya pun talc: pernah rnclayang. keeuali di
sekitar kedua-duanya.51 Kehadiran hati disebabkan oleh adanya
luzybuh (rasa takut dengan pengagungan), karena hari itu akan
selalu mengikuti keinginan yang kuar dan tidak akan pemah hadir
kecuali pada scsuatu yang dianggap pcnting dan menjadi keingi-
nan yang kuat, ketika hati tidak hadir dalarn shalat maka pada
hakekamya Udal<ada pengagungan pada sbalat itu." MakJ! tidal<
ada jalan kecuali memalingkan him11lllh (k.einginan yang kuat)
pada shalat, akan tetapi himm:zh-nya tak akan terpaling kesana
scbcIum i3 rnenyadari bahwa tercapamya tujuan utarna hidupnya
tergantung pada shalat.

Tllfahhum, yami upaya pemahaman secara mendalam
ten tang makna yang terl::andung dalam suatu ncapan. Scbab
adakalanya hati sescorang hadlr bersama suatu ucapan tetapi
tidak hadir bcrsama 'makna' ucapan itu.$ Seseorang akan bisa
memahami tentang gem dan baraan shalatnya disebabkan oleh
selain kehadiran hatinya adalah pemusatan pikiran dan pencu-
rahan perhatian tcrus menerus untuk dapat menyerap makna
yang terkandung di setiap gerakan dan ucapan dalam shaiat.
Cuanya ialah ~ hati beserta pemusatan pikiran serta
bersungguh-sungguh.dalam menolak angan-angan mengganggu
yang melintas di kepala, Sedangkan eara menghilangkan bayangan
dan angan-angan yang melintas yang menyibukkan pikiran ialah
membuang sumber-sumber penyebabnya.!6

,,!hit.. 32-
"Ibid., 38.
"/bid., 34..
"1!tiI.. 39.
'"/bol.,3S.
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Penghormatan dan pengangungan (tIl'U!im)." Di samping
seseorang itu harus mcnghadirkan hatinya dan memahami
ucapannya, dia juga hams mcngegungkan Allah swt. Hal ini akan
bcrpcngaruh dalam hati dengan muru:ulnya rasa takut, dan ke-
khawatiran. serta kernuliaan, Rasa pengagungan ini discbabkan
oleh pengerahuan akan kebesaran dan keagungan Allah swt dan
pengetahuan akan kedudukannya sebagai scorang hamba.5S

Adapun haybah adalah rasa takut yang berasal dan rasa
penghormatan (liI'zhfm) dikarenakan oleh pengetahuan akan ke-
kuasaan Allah, keperkasaan-Nya, kckuatan kehendak-Nya dan
kctidakpcduhan-Nya." Sedangkan raj//' (pengharapan) adalah
bahwasanya seorang yang melakukan shaIal hatuslah tetap berharap
mendapalkan pahala shaJatnya sebagaimana ia juga takut dan siksa-
Nya karma ketidak mampuannya menunaikannya dengan bai.k!"
Pcnyebebnya adalah pengetahuannya akan kelembutan dan kasih
sayang Allah SWT, kedennawanan-Nya, anugerah-anugerah-Nya
yang melimpah, keindahan ciptaan-Nya, serta keyakinan akan
kebenaran firman-Nya dalam menjanjikan surga bagi yang
melaksanakan shalat.Gl Dan yang terakhir adalah rasa malu (hayQ')
suaru rasa yang timbul karena ketidak-mampuan untuk menunaikan
shalat dcngan baik dan perasaan berdosa. Perasaan ini akan
bertambah kuat dengan bcrtambahnya pengetahuannya aka"
kekurangan-kekurangan jiwanya, penyakit-penyakitnya, kurang
ikhlasnya, serta kecenderungannya pada perbuatan dosa.62

Amalan-amalan batin yang tersebut di atas adalah dalam
rangka msndapatkan kckhusyukan dan dapat menghadirkan hati
yang berujung pada peningkatan kualitas shalat. Kekhusyukan
dan kehadiran hati merupak.an syaTat batin yang hams ctipenuhi.
Scbab secara substansi, shalat adalah wahana pengalaman lang-
sung akan Tuhan (musyahadllJl) dan munajat; ccrmman dialog
I!I('Sra antara dengan TlI.Mn..'" Dialog yang harus keluar dan ke-
sadaran hati sehingga terjadi kcmtmikasi yang merupakan respon
mcrcspon antara kcdua belah pihak. Dan juga shalat harus ditegak-
kan untuk mengingat Allah. sebagaiman finnan-Nya *dirikaulah

"Ibid., 40.
"Ibid.
"Ibid., 36.
"'Ibid., 41.
O~{bid.
"Abu .\·'EI.\ 'Attfi, fu;hJi<l, Rl HitJIuI «.. TA'liq4t 'AI.iM Jilid I (Beirut: bar

.l-Ki~'b .1-' A",t>;, 19&1),222. I,nal juga Mi<haeI C"""", SIMI,!Iii Milia SIIJi:...nugmh
T.,IA'"",d.r; All_II, Icri. nyo< Hd""'" (I!arulung: Pv ... ka Hidayah,2.000),41.

"0..Th". (20),H.
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shn/ot untuk mengingat-KuNU dan karenanya dapat mencegah dari
perbuatan keii dan muagkar. Tni betmakna bahwa dalam shalat
seluruh eksistensi terlihat daTam satu peristiwa yang menccrahkan,
antara kepasrahan han yang penuh dedikasi dan gerak tubuh.f>I
Scbagai impliknsinya adalah bahwa orang yang selelu ingat dan
berhubungan serta berdiaTog sccara sadar dengan Tuhan tentunya
akan menjadi cenninan sifat sang kekasih, di mana antara gerak
lidah, gerah hati, dan gerak tubuh terdapat kesesuaian.

Menurut al-Ghazali inilah shalat yang memenuhi per-
syaratan'" sebagai shalat yang baik. Shalat inibcrfungsi memancar-
kan cahaya-cahaya di daIam hati, yang selanjutnya akan meru-
pakan kunci bagi ilmu-ilmu mukasyaIah. Para wali Allah banyak
yang disingkapkan rahasia-rahasia kerajaan !angit dan bumi dan
rahasia-rahasia keruhanan dalam shalatnya, terlebih Iagi di waktu
sujud.6' Mukasyafah seorang hamba tergantung pada kadar kejer-
nihan hatinya dari kotoran-kotoran duruawi, dan akan berbeda-
beda pada tingkat kekuatan dim kelemahannya. banyak dan'
sedikitnya. serta kejelasan dan kebnramannya.

Jika dilihat penjelasan tersebut, bail: dan hal-hal yang ber-
kaitan dcngan amalan lalur manpun amalan batin, maka nampak
sekali bahwa pembahasannya sangat dipengaruhi oleh pembahasan
al-Ghazali dalam kitab llIyIl warn ai-Din khususnya bab Asrur al-
ShaJah. Atau secara intertekstual telah terjadi proses pinjam-
meminjam dalam hal ini Ieks.naskah Asnir aI-Shn/sih meminjam dan
dipcngaruhi olch karya al-Chazali tcrscbut. Dan itupun terbukti
dengan pengakuan penulis yang mengatakan pada pendahuluan
bahwa tulisan ini disusun dati kumpulan tulisan ulama-ulama ahli
ibadah. Lagi-lagi ini menegaskan pengaruh tasawuf Ghazali.an yang
sunni di nusantara pada abad ke-17 dan kc-18 masehi.

SIMPULAN
Secara wnum isi yang terkandung dalam teks naskah lisrfi,

111Shtiisihmembahas tentang kajian shalat yang dielaborasikan
antara disiplin ilmu .fi.kih dan ilmu tasawuf. Di sini tampak jelas

"Green. ShAlat di Mttt4 sufi .... 38.
"Ada liga ~syaratan menuruI aJ-Chaza1i sebagai .yarat shalat yans

balk: aJ penghindaran shalat dati berbagai peoyakit; b) pengikhla sa n hanya unluk
Allah; c) dan pelaksanaannya mengiIm!j sya1'2ll-syarat baunryah yang enarn
tc.,._but. Lihat, ALu Hamid l;Iu,,"mm;od.~li. Ihyri Uhimtd-D;,., jiJjd 1 (Beirut:
Ddr al-Fikr, 1989), 200.

I'I)I{ac;uJulahdalam salab satu riwayat mengat&.k..1n ba hwa sea !-53.31 secrang
hamba bcrada paling dcknt dcngan luhannyd adalah di saar i.sujud (hadis).

·'I~ia.
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pcngaruh tasawuf "Ghazalian" dalam memaparkan pokok
bahasan dari tiap-tiap bab dan sub-bab (pasal), yang mencoba
memlungsikan likih dalam tasawuf dan alan sebaliknya.
Walaupun ketiadaan khusyuk dalam shalat, mcnurut fikih, tidak
mcmbatalkan shalat. Akan tempi mcnurut tasawuf ketidak
khusyukan dan ketidak hadiran hati dalam shalat menjadikan
sbalat iru mati dan tidak m...nyampaikan Ice hadiral Ilahi,

Perpaduan antara pcrspcktif fikih dan tasawuf sebagai-
mana yang diuraikan oleh naskah ini menunjukkan dan
mempertegas kecenderungan pemi1dran yang berkembang pada
abad ke-17 dan ke-18 di bumi Nusantara ini.
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