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ABSTRAK 

KONTROVERSI KONSEP ḪULUL AL-HALLAJ MENURUT TASAWUF 
SUNNI 

Oleh 

Nurhidayah  

 

 Ḫulûl adalah bersatunya dua jenis benda, di mana jika kita menyebut salah 
satu nama dari kedua benda itu maka secara otomatis kita juga dinilai telah 
menyebut nama benda yang lain. Dalam konsep ḫulûl al-Hallaj ini menuai 
kontroversi, sehingga memunculkan para tokoh sufistik yang mendukung dan 
menentang konsep ḫulûl tersebut.  Banyak tokoh tasawuf sunni yang menolak dan 
memperdebatkan konsep ḫulûl ini sehingga memunculkan permasalahan, 
bagaimana konsep ḫulûl Al-Hallaj menurut tasawuf sunni? Dan bagaimana 
penolakan para tokoh tasawuf sunni dalam menyikapi keganjilan-keganjilan yang 
ada pada konsep ḫulûl Al-Hallaj? 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan ( Library 
Reasearch) sedangkan sifat penelitian ini termasuk penelitian Historis Faktual 
Tokoh. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data primer dan sekunder. 
Setelah data-data diperoleh, kontroversi konsep ḫulûl Al-Hallaj menurut tasawuf 
sunni dianalisis mengunakan metode interpretasi, komparasi, kesinambungan 
historis, kemudian diadakan perumusan kesimpulan dengan menggunakan metode 
Induksi. 

 Dari penelitian ini, ditemukan bahwa paham ḫulûl merupakan lanjutan 
atau bentuk lain dari faham al-ittiḫâd yang dipopulerkan oleh Abu Yazid al-
Bushtami. Tetapi dua konsep ini berbeda. Dalam ajaran al-ittiḫâd, diri manusia 
lebur dan yang ada hanya diri Allah SWT. Sedangkan dalam konsep ḫulûl, diri 
manusia tidak hancur. Dalam konsep al-ittiḫâd yang dilihat satu wujud, 
sedangkan dalam konsep ḫulûl di sana ada dua wujud tetapi bersatu dalam satu 
tubuh. 
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MOTTO 

 ان هللا اصطفى اجساما �ل فهيا مبعاين ربوبیة وازال عهنا معاىن ال�رش یة

“Sesungguhnya Allah memilih jasad-jasad (tertentu) dan menempatinya 
dengan makna keTuhanan (setelah) menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan”.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet.11, hlm. 239. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah : “Kontroversi Konsep Ḫulûl Al-Hallaj Menurut 

Tasawuf Sunni ”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna 

yang terkandung dalam judul skripsi diatas, maka berikut ini akan dijelaskan 

istilah-istilah yang terdapat didalamnya. 

Konsep merupakan landasan dasar atau pokok pertama yang mendasari 

keseluruhan pemikiran.2 

Pertama kali kita harus melihat makna kata ḫulûl dari sisi kebahasaan, agar 

maknanya secara terminologis dapat kita pahami dengan jelas. “kata ḫulûl adalah 

masdar dari kata halla yang berarti mengurangi barang yang rumit, 

mengosongkan barang bawaan dan menempati suatu tempat. Keyakinan ḫulûl 

juga dipakai dalam agama-agama pra Islam, kata ini dipakai pada zaman yang 

berbeda-beda, dalam sejarah Yahudi, Kristen dan Islam. 

Para peneliti berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata ḫulûl. Di antara 

mereka ada yang mengatakan, “ḫulûl  adalah bersatunya dua jenis benda, dimana 

                                                             
2 Hasan Shadlily, Ensiklopedi Indonesia, ( Jakarta : P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1991), 

hlm. 1856. 



 

jika kita menyebut salah satu nama dari kedua benda itu, maka secara otomatis 

kita juga dinilai telah menyebut nama benda yang lain. Misalnya adalah 

bersatunya air mawar dengan mawar.3 

Sebagian peneliti yang lain mendefinisikan, “suatu benda dikatakan ḫulûl pada 

benda lain jika ia menyatu dengan benda lain tersebut, sehingga jika kita 

menyebut salah satunya, maka kita dianggap menyebut yang lain.4 

Al-Hallaj, nama lengkapnya adalah Abu al-Mugit Husein bin Mansur al-Hallaj 

(858-922 M atau 244-309 H). Seorang tokoh yang mengembangkan paham Al-

ḫulûl, beliau pernah keluar masuk penjara akibat konflik dengan ulama fiqh 

karena pandangan-pandangan tasawufnya yang agak ganjil.5 Hallaj adalah 

kelahiran Persia. Karena dikatakan bisa membaca pikiran-pikiran manusia yang 

rahasia, maka terkenal dengan Hallaj al-Asrar, penenun ilmu ghaib. Dia pergi ke 

Baghdad dan di sana, sesudah mengalami di penjara yang cukup lama lantaran 

dipersalahkan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, dia dihukum mati dengan 

hukuman yang sadis6. 

                                                             
3 Petrus Al-Busthami,  Da’irah Al-Ma’arif,  jilid 7, hlm.157. 
4Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet.11. hlm. 242. 
5 Ibid, hlm. 243. 
6 Simuh, Tasawuf Dan Perkembangannya Dalam Islam, ( Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996), hlm. 144. 



 

Tasawuf sunni adalah bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-

Quran dan Al-Hadits secara ketat, serta mengaitkan ahwal (keadaan) dan 

maqamat (tingkatan rohaniah) mereka kepada dua sumber tersebut.7 

Jadi, maksud judul dalam penelitian ini adalah meneliti tentang konsep ḫulûl 

al- Hallaj yang konsepnya menjadi perdebatan  antara tasawuf sunni.  

B. Alasan Memilih Judul 

Setiap tindakan dan kegiatan manusia yang dilakukan dengan penuh kesadaran 

tentunya mempunyai suatu alasan tertentu, demikian halnya dalam penulisan 

skripsi ini tentulah didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  konsep ḫulûl  menurut Al-Hallaj  

2. Untuk mengetahui sebab penolakan para tokoh tasawwuf sunni terhadap 

ungkapan-ungkapan ganjil yang dikemukakan oleh al-Hallaj dengan 

konsep ḫulûl nya.  Hal itu yang menarik perhatian penulis untuk meneliti 

kedua aliran tasawuf tersebut. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pada pertengahan abad ke-3 Hijrah dunia Islam dikejutkan oleh pandangan-

pandangan sufistik Al-Hallaj yang ganjil dan radikal. Kehadirannya bukan hanya 

mengagetkan kaum fuqaha yang memang mudah kaget dengan konsep-konsep 

                                                             
7 Amin Syukur, Rasionalisme Dalam Tasawuf,  ( Semarang: IAIN Wali Songo, 1994), hlm.  

22. 



 

tasawuf yang paling sederhana sekalipun. Tetapi juga sebagian kaum sufi yang 

sudah akrab dengan dunia esoteris-batiniah. Di antara pandangan-pandangan 

sufistiknya adalah ḫulûl ( bersatunya roh Tuhan dengan roh sufi). Dari visi radikal 

ini menyebabkan dia dituduh macam-macam oleh fuqaha, mutakallimin, para ahli 

hikmah dan kaum sufi sendiri. Kaum fuqaha dan mutakallimin umumnya 

menganggap Hallaj telah kafir.8 

Paham ḫulûl dapat dikatakan sebagai lanjutan atau bentuk lain dari faham al-

ittiḫâd yang dipopulerkan oleh Abu Yazid al-Bushtami (874 M/ 261 H). Tetapi 

dua konsep ajaran ini berbeda. Dalam ajaran al-ittiḫâd, diri manusia lebur dan 

yang ada hanya diri Allah SWT. Sedangkan dalam konsep ḫulûl, diri manusia 

tidak hancur. Dalam konsep al-ittiḫâd yang dilihat satu wujud, sedangkan dalam 

konsep ḫulûl di sana ada dua wujud tetapi bersatu dalah satu tubuh.9 

Ajaran tasawuf Al-Hallaj yang paling terkenal adalah ḫulûl dan waḫdaṯ al-

syuhûd yang kemudian melahirkan paham waḫdaṯ al-wujûd (panteisme) yang 

dikembangkan Ibnu Arabi. Al-Hallaj memang pernah mengaku bersatu dengan 

Tuhan (Hulul). Kata ḫulûl, berdasarkan pengertian bahasa, berarti menempati 

suatu tempat. Adapun menurut istilah ilmu tasawuf, ḫulûl berarti paham yang 

mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk 

mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam 

tubuh yang dilenyapkan. Ajaran tasawuf yang sejak kelahiran dan 
                                                             

8 Ris’an Rusli, Tasawuf Dan Tarekat, ( Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2013), hlm. 115.. 
9 Mansur Al-Hallaj, Kitab Al-Tawasin,,( Yogyakarta: Titah Surga. 2015) hlm.13. 



 

perkembangannya dicurigai oleh para ahli syariat karena banyak melahirkan 

penyimpangan atau bid’ah, akhirnya mendapatkan reaksi keras sesudah al-Hallaj 

terang-terangan mengaku sama dengan Tuhan dengan ungkapannya yang masyhur 

Anâ al-Haq ( Aku adalah kebenaran Mutlak atau Tuhan), dengan 

mempertahankan ajaran-ajarannya yang menyimpang itu dengan keyakinan yang 

teguh. Puncak dari perlawanan dan reaksi dari para ahli syariat al-Hallaj 

dipenjarakan yang akhirnya dihukum mati secara tragis (922M). Selama dalam 

penjara Al-Hallaj menyusun syair-syair pujaan terhadap keagungan Nabi sebagai 

Nur Muhammad. Susunan ini jadi risalah kecil dengan judul Thawasin yang 

membandingkan perbedaan antara ucapan Anâ al-Haq dengan pernyataan raja 

Fir’aun yang dalam Al-Quran mengatakan: anâ  rabbukum al- a’ lâ10 

Kata Al-haqq yang dimaksud al-Hallaj adalah kata yang sering digunakan oleh 

para sufi, yang biasanya berarti al-Khaliq (pencipta) lawan dari kata makhluk 

(yang diciptakan) atau semua jenis makhluk Allah. Al-Hallaj menggambarkan 

uluhiyah (ketuhanan) dengan tajrid dan tanzih dan tidak terlintas di dirinya bahwa 

mengetahui Allah yang ditanzihkan merupakan sesuatu di luar kemampuan 

manusia. Oleh sebab itu ia berpendapat bahwa seseorang yang berketuhanan akan 

mendapatkan hakikat gambar Tuhan yang diberikan Allah setelah melalu usaha 

keras ( riadhah dan mujahadah) dan hidup zuhud.11 

                                                             
10 Simuh, Op.cit, hlm. 156-157. 
11 Ibid, hlm. 120. 



 

Al-Hallaj berpendapat bahwa dalam diri manusia sebenarnya ada sifat-sifat 

ketuhanan. Beliau memperlihatkan bahwa Tuhan mempunyai dua siifat dasar, 

yaitu sifat ketuhanan-Nya sendiri (lahût) dan sifat kemanusiaan (nasût). Jika nasut 

Allah mengandung tabiat seperti manusia yang terdiri atas roh dan jasad, lahut 

tidak dapat bersatu dengan manusia, kecuali dengan cara menempati tubuh setelah 

sifat-sifat kemanusiaan-Nya hilang. Menurutnya, Tuhan memiliki sifat lahut dan 

nasut, demikian juga manusia. Manusia dapat menghilangkan sifat nasutnya (sifat 

kemanusiaan-Nya) apabila manusia sudah mencapai ke tingkat fana. Dengan 

menghilangkan sifat-sifat nasut mencapai sifat lahut (sifat keTuhanan) yang dapat 

mengontrol tingkah laku dan menjadi inti dari kehidupan.12 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka al-ḫulûl dapat dikatakan sebagai 

suatu tahap di mana manusia dan Tuhan bersatu secara rohaniah. Yang tujuannya 

adalah untuk mencapai persatuan secara bathin. 

 Namun hal tersebut ditolak oleh Imam al-Junaid, beliau menyatakan bahwa 

Allah tersucikan dari segala kesalahan dan dia tidak ḫulûl didalam entitas wujud 

apapun. Karenanya setinggi apapun taraf spiritual yang dicapai seseorang dan 

sebanyak apapun hakikat yang tersingkap di hadapannya, ia tetap tidak 

diperbolehkan sama sekali keluar dari martabat kehambaan kepada Allah dengan 

mengklaim sebagai titisan Tuhan. Al-Junaid bersikap tegas dan keras terhadap 

setiap orang yang mengklaim ḫulûl atau ittiḫâd dari kalangan pseudo-sufi yang 

                                                             
12 Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 261. 



 

secara sepihak dan palsu menisbatkan diri pada tasawuf. Meski demikian, al-

Junaid tidak serta-merta mengingkari pernyataan bernada pantheistik yang keluar 

dari lisan kalangan sufi sejati yang tengah mengalami syath (ekstase sufi), lalu 

mengucapkan  perkataan musykil dalam mabuk spiritual atau fana’nya. 

Pendek kata, Al-Junaid tetap konsisten mensucikan Allah dari segala hal yang 

tidak pantas bagi-Nya, dan menolak tegas paham pantheisme (al-ḫulûl). Ia hanya 

cenderung memaafkan kaum sufi sejati (al-shadiqin) yang mengucapkan 

perkataan musyikil ketika tengah fana’ atau mabuk spiritual13. Berkembangnya 

tasawuf sebagai jalan dan latihan untuk merealisasikan kesucian batin dalam 

perjalanan menuju kedekatan dengan Allah, juga menarik perhatian para pemikir 

muslim yang berlatar belakang teologi dan filsafat. Dari kelompok inilah tampil 

sejumlah sufi yang filosofis atau filsuf yang sufis. Konsep-konsep tasawuf mereka 

disebut tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran 

filsafat. 

Didalam tasawufnya, Al-Ghazali memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-

Quran dan Sunnah Nabi ditambah dengan doktrin Ahlu al-sunnaṯ  wa al- Jamâ’aṯ. 

Al-Ghazali menilai negatif terhadap syathahat karena dianggapnya mempunyai 

dua kelemahan. Pertama, kurang memerhatikan amal lahiriah, hanya 

mengungkapkan kata-kata yang sulit dipahami, mengemukakan kesatuan dengan 

Tuhan, dan menyatakan bahwa Allah dapat disaksikan. Kedua, syathahat 

                                                             
13 M. Fauqi Hajjaj, Tasawuf Islam dan Akhlak. (Jakarta:  Amzah,  2013), hlm. 112-113. 



 

merupakan hasil pemikiran yang kacau dan hasil imajinasi sendiri. Dengan 

demikian, ia menolak tasawuf semi filsafat meskipun ia mau memaafkan Al-

Hallaj dan Yazid Al-Busthami. Ungkapan-ungkapan yang ganjil itu telah 

menyebabkan orang-orang Nashrani keliru dalam menilai Tuhannya, seakan-akan 

Ia berada pada diri Al-Masih.14 

Al-Ghazali sama sekali menolak paham ḫulûl dan ittiḫâd. Untuk itu, ia 

menyodorkan paham baru tentang makrifat, yakni dengan mendekatkan diri 

kepada Allah tanpa diikuti penyatuan dengannya.15 

Perbedaan terpenting yang menjadi ciri khusus pemikiran Abu Yazid Al-

Busthami, yaitu tidak ada lagi yang disaksikan kecuali Allah SWT. Tidak ada lagi 

yang dilihatnya kecuali hakikat yang satu, yaitu Allah Swt. Bahkan dia tidak 

menyaksikan dirinya sendiri lagi karena dirinya larut dalam (zikir) Allah. Abu 

Yazid Al-Busthami termasuk orang yang berpendapat tentang pengalaman seperti 

ini, yaitu tentang penyatuan manusia dengan Allah Swt. Dengan kata lain, dia 

menyatukan tabiat kemanusiaan dengan tabiat ketuhanan. Adapun ḫulûl ialah 

bercampurnya tabiat ketuhanan dengan tabiat kemanusiaan. Akan tetapi perlu 

diingat bahwa ungkapan-ungkapan seperti ini yang terkesan penyatuan, Al-

Busthami mengucapkannya dalam kondisi psikologis yang tidak normal, yang 

dinamakan syathahat. Akan halnya dengan al-Hallaj, yang pendapatnya dikutip 
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350. 
15 Ibid, hlm. 263. 



 

Fansuri sekalipun mengalami  fana’ yang menyebabkan larut dan mengucapkan 

syathahat, namun mazhabnya tidak menunjukkan pada penyatuan seperti Al-

Busthami, melainkan ḫulûl. Orang-orang berbeda pendapat tentang dirinya dan 

akidahnya semasa hidupnya dan setelah wafatnya. Sebagian orang 

mengafirkannya, sebagian lagi meninggikannya sampai kederajat Al-Masih, dan 

sebagian lagi tidak menyatakan sikap. Sementara Al-Junaid menolaknya dan Al-

Ghazali memaafkan dan memberikan justifikasi.16 

Oleh karena itu, ucapan al-Hallaj, “Anâ Al-Haq”, yang tidak dapat dimaafkan 

para ulama fiqih dan dianggap sebagai ucapan kemurtadan, dijadikan alasaan 

untuk menangkapnya dan memenjarakannya. Dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa ḫulûl yang terjadi pada al-Hallaj tidaklah  nyata karena memberikan 

pengertian secara jelas antara perbedaan antara hamba dan Tuhan. Dengan 

demikian, ḫulûl yang terjadi sekadar kesadaran psikis yang berlangsung pada 

kondisi fana, atau menurut ungkapan sekedar terlembarnya nasut dalam lahut, 

atau dapat dikatakan antara keduanya tetap ada perbedaan. 

Paham ini sangat berpengaruh bagi para sufi sesudahnya, walaupun paham 

kemenyatuan antara Tuhan dengan hamba dilarang oleh penguasa pada masa itu. 

Akan tetapi, paham tasawuf dari Al-Hallaj tetap memiliki pengaruh yang sangat 

besar bagi paham tasawuf irfani pada masa sesudahnya.17 

                                                             
16 Alwi Shihab, Islam Sufistik, (  Bandung: Mizan,  2001), hlm. 146. 
17 Ibid, hlm 262-263. 



 

Menurut keterangan Abu Nasr al-Tusi dalam al-Luma’ sebagai dikutip oleh 

Harun Nasution, adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-

tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah 

kemanusiaannya yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Didalam teks Arab 

pernyataan tersebut berbunyi: 

 ان هللا اصطفى اجساما �ل فهيا مبعاين ربوبیة وازال عهنا معاىن ال�رش یة  

“Sesungguhnya Allah memilih jasad-jasad (tertentu) dan menempatinya 
dengan makna keTuhanan (setelah) menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan”18. 

D. Rumusan Masalah 

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep ḫulûl Al-Hallaj menurut tasawuf sunni? 

2. Bagaimana penolakan  tokoh tasawwuf sunni terhadap ungkapan ganjil 

pada konsep ḫulûl Al-Hallaj? 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Adapun 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
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1.  Mengapa konsep ḫulûl dianggap sesat oleh para tasawwuf sunni. 

2. Sebagai perbandingan dari kedua ajaran tasawuf sunni dan irfani. 

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejarah Al-Hallaj dengan konsep ḫulûl nya yang 

menjadi perdebatan bagi ajaran tasawuf sunni. 

F. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengetahuan peneliti, belum banyak dijumpai karya ilmiah yang 

berjudul sama persis dengan judul skripsi Kontroversi Konsep Ḫulûl al-Hallaj 

menurut Tasawuf Sunni. Akan tetapi, karya ilmiah yang sedikit banyak yang 

mengarahkan kajiannya ada objek tasawuf sunni dan irfani, dan bisa dijadikan 

sebagai bahan perbandingan adalah sebagai berikut: 

1. Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme, penulis: Prof. H. A. Rivay 

Siregar(2002), yang berisi tentang tasawuf sunni dan falsafi, dengan kajian 

tokoh dan konsep ajarannya. Melihat dari itu, maka perbedaan dengan 

penelitian penulis adalah secara spesifiknya, yaitu lebih menjurus kepada 

konsep Ḫulûl al-Hallaj saja. Diterbitkan oleh: PT. Raja Grafindo Persada. 

2. Ilmu Tasawuf: Penulis, Prof. Dr. M. Solihin, M. Ag dan Dr. Rosihon  

Anwar, M. Ag tentang perbedaan antara tasawuf falsafi dengan tasawuf 

irfani. Dengan begitu, perbedaan dengan penelitian penulis adalah 



 

membahas tentang konsep tasawuf irfani dengan tokoh dan konsep hullul 

al-Hallaj. Diterbitkan oleh: CV. Pustaka Setia. 

3. Tasawuf: Abdullah  Bin Alwi Al-Haddad: Penulis, Prof. Dr. Hi. MA. 

Achlami HS, MA. Yang menguraikan tentang konsep ajaran al-Hallaj, 

dengan landasan filosofisnya dari paham Ḫulûl. Perbedaannya dengan 

penelitian penulis adalah terletak pada konsepnya serta menurut tasawuf 

sunni dan irfani. Diterbitkan oleh: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan 

Lampung. 

Berdasarkan pada beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa 

skripsi yang penulis susun memiliki perbedaan dengan karya-karya ilmiah yang 

pernah ditulis oleh para penulis yang sebelumnya. Meskipun sama, namun objek 

yang digunakan berdasar pada kontroversi konsep hulûl al-Hallaj menurut tasawuf 

sunni. 

G. Metode Penelitian 

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha menyusun 

skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok  

permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara objektif 

ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa 

hal berikut: 



 

 

1. Jenis Penelitian, Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Ditinjau dari segi jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literature yang 

diperlukan dan dipelajari.19 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kritis analisis yakni hasil penelitian 

dianalisis yang kemudian dapat dibahasakan, di mana di dalamnya ada 

kesatuan mutlak antara bahasa dan fikiran seperti antara jiwa dan raga, 

sehingga data yang dieksplisitkan dapat dipahami secara mantap.20 

 
2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Yakni dengan 

mengumpulkan literatur-literatur yang terkait dengan pembahsan penelitian, dan 

untuk mendapatkan data-data yang valid serta terjamin keontetikannya, maka 

dalam hal ini peneliti menggunakan data primer dan sekunder. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya.21 Dalam hal ini peneliti menggunakan buku primer dengan judul 

Kitab Al-Tawasin karangan Mansur al-Hallaj. Yogyakarta, Titah Surga. 

2015. Terdiri dari delapan bab, yang setiap bab didahului huruf tha’ dan 

sin, seperti permulaan surat 27 dalam Al-Quran. Nama Hallaj menjadi 

masyhur lantaran syahid mempertahankan ajaran cinta Allah. Dalam 

Thawasin al-Hallaj membandingkan perbedaan antara ucapannya Ana al-

Haq dengan pernyataan raja Fir’aun dalam Al-Quran. Pada bab ini Hallaj 

membicarakan pernyataannya sendiri dibandingkan dengan pernyataan 

Fir’aun dan Setan. Dalam Al-Quran Fir’aun  mengatakan: “ Akulah 

Tuhanmu yang maha tinggi” ( Surat 79:24), dan setan mengatakan: “ Aku 

lebih baik ( mulia) daripada Adam” ( Surat 7:12). Hallaj lalu 

mengetengahkan pernyataannya, “ Akulah Kebenaran yang Mutlak itu”22. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data atau kesaksian yang tidak berkaitan langsung 

dengan sumber aslinya23. Sumber sekunder ini merupakan kumpulan dari 

                                                             
21 Kartini Kartono, Metodologi Research,( Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 28. 
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          23 Winarno Surakhaman, Penelitian Ilmiah(dasar metode teknik), (Bandung:Tarsito,1991), 
hlm. 164. 



 

berbagai macam tulisan atau karya-karya yang mengupas seputar 

penelitian ini, guna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. 

Data sekunder dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, internet, 

dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan pada objek penelitian, 

yaitu kontroversi konsep hulûl al-Hallaj menurut tasawuf sunni seperti: 

- “M. Solihin dan Rosihon Anwar”, Ilmu Tasawuf: Bandung, pustaka 

Setia Bandung. 2008.  

- “ A. Rivay Siregar”, Tasawuf Dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme: 

Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2002.  

- “MA. Achlami Hs”, Tasawuf Abdullah bin Alwi Al-Haddad: 

Lampung, Fakultas Dakwah. 2010 

3. Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa tahapan dalam 

pengumpulan di antaranya: 

a. Klarifikasi 

Dengan klarifikasi peneliti mengumpulkan seluruh data dan sumber yang ada, 

baik literatur ataupun dari sumber lainnya yang akan dijadikan bahan penelitian, 

kemudian menyeleksinya terlebih dahulu mana data yang relevan dan akan 

digunakan dalam penelitian ini. 

b. Klasifikasi 



 

Setelah peneliti mengklarifikasi data yang relevan dengan judul penelitian, 

maka langkah selanjutnya memilih-memilah data yang telah diklarifikasi untuk 

kemudian dicocokkan dengan sub bab sistematika pembahasan, atau pada wilayah 

pembahasan manakah data itu akan dipergunakan.24  

4. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara 

sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap 

objek yang  sedang diteliti. Dalam menganalisa data yang telah diproleh peneliti 

menggunakan beberapa macam metode analisa, diantaranya sebagai berikut. 

Mengenai teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah teknik 

analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari 

kebenaran tetapi pada upaya mencari pemahaman25. Berkenaan dengan itu, maka 

penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Metode Interpretasi 

Yaitu memahami pemikiran dari tokoh yang diteliti untuk dapat menangkap 

maksud dari tokoh tersebut, kemudian dibandingkan pula dengan pendapat-

pendapat dari peneliti lain tentang tema yang sama, kemudian beberapa data 
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2005), hlm. 58. 
25 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian,(Jakarta:Kencana,2010), hlm. 34. 



 

terkait  untuk dipilih dan dipilah bagian-bagian pokok yang menyangkut 

pandangan tokoh yang bersangkutan atas tema yang dikemukakan.26 

 

b. Metode Kesinambungan Historis 

Pengembangan pikiran, baik berhubungan dengan lingkungan historis dan 

pengaruh-pengaruh yang dialaminya, maupun dalam perjalanan kehidupan sendiri 

untuk menunjukkan keberlangsungan dan relevansi dalam perkembangan dari 

dulu sampai sekarang dan akan datang. 27 

Kemudian dalam pengambilan kesimpulan, untuk memperoleh kesimpulan 

yang akurat atau paling tidak mendekati kebenaran, maka penulis menggunakan 

metode induktif, yaitu suatu pola pemahaman yang dimulai dari hal-hal yang 

bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum28. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan teori  melalui pengungkapan fakta yang ada. Dalam hal ini 

penulis menyimpulkan secara khusus mengenai sebuah konsep Ḫulûl dari Tokoh 

Al-Hallaj yang menjadi kontroversi dengan para tokoh tasawuf sunni. Proses 

penyimpulan dilakukan dengan metode induktif ini, agar dapat menemukan suatu 

kejelasan konstruksi logis dari penelitian ini. 
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27 Ibid, hlm.20. 
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BAB II 

BIOGRAFI DAN DASAR PEMIKIRAN ABU MANSHUR AL-HALLAJ 

 

A. Biografi Abu Manshur Al-Hallaj 

Dia dilahirkan sekitar 244 H. Di Thur bagian distrik Bayda (Fars), tempat 

orang-orang Iran Selatan yang telah ter-Arab-isasi yang merupakan sub-camp dari 

jund Basrah, dan kemudian menjadi pusat militer ( dengan sebuah pabrik pembuat 

koin uang untuk pasukan yang keluar dari Shiraz ke Khurasan untuk memerangi 

Turki. Bayda dijajah Haritsiyah, klien suku Arab Yaman (Balharits): keturunan 

Madhij, sebuah famili legendaris Turki dan kurdi yang telah Islam, dan menjadi 

stasiun relay untuk agen propaganda dinasti Abbasiyah. Di kemudian hari, orang-

orang menganggap Hallaj seorang Ansarian (Yaman) tetapi kakeknya seorang 

Iran dan Zoroastrian ( Majusi ). 29 

(Tahun 253-262) Ayahya seorang penyortir wol (Hallaj), berimigrasi dengan 

dia, berpindah ke sebuah pusat tekstil di Ahwaz dan Tustar (Dimana kerajaan Dar 

al-Tiraz, Haritsiya Najran  berkembang pesat, memintal  kiswah untuk Ka’bah), 
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Nahr Tira, Qurqub, dan tempat ditengah negeri Arab, ke Wasit ( Haritsiya di sana, 

di Nahr al-Mubarak), bayi Hallaj benar-benar ter-Arab-isasi di kota megah Suni 

Hanbali, yang mewarisi aliran terkenal para “pembaca Al-Quran”.30 

Abu Al-Mugit Husain ibn Mansur al-Hallaj  atau biasa disebut dengan Al-

Hallaj (858-922 M atau 244-309 H) adalah seorang mistikus Persia, penulis 

revolusioner, dan guru sufi yang menulis secara khusus dalam Bahasa Arab. Al-

Al-Hallaj merupakan syeh sufi abad ke-9 dan ke 10 yang paling terkenal. Ia 

terkenal karena berkata: Anâ al-Haqq (Akulah kebenaran), ucapan yang 

membuatnya disalahpahami banyak orang dan akhirnya dieksekusi secara brutal 

pada era pemerintahan khalifah Abbasiyyah Al-Muqtadir.31 

Bagi sebagian ulama, kematian ini dijustifikasi dengan alasan bid’ah, sebab 

Islam tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan 

Allah dan karena kebenaran (Al-Haqq) adalah salah satu naam Allah, maka ini 

berarti bahwa Al-Hallaj menyatakan ketuhanannya sendiri. Kaum sufi yang 

sezaman dengan Al-Hallaj juga terkejut oleh pernyataannya, karena mereka yakin 

bahwa seorang sufi semestinya tidak boleh mengungkapkan segenap pengalaman 

batiniah-nya kepada orang lain. Mereka berpandangan bahwa Al-Hallaj tidak 

mampu menyembunyikan misteri atau rahasia Ilahi, dan eksekusi atas dirinya 
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adalah akibat dari kemurkaan Allah lantaran ia telah mengungkapkan segenap 

kerahasiaan tersebut. 

Meskipun Al-Hallaj tidak punya banyak pendukung dikalangan kaum sufi 

sezamannya, hampir semua syekh sufi sesungguhnya memuji dirinya dan berbagai 

pelajaran yang diajarkannya. Fariduddin Attar, dalam karyanya Tadzkirah al-

Awliya, menyuguhkkan kepada kita banyak legenda seputar Al-Hallaj. Dalam 

komentarnya, ia menyatakan, “ saya heran bahwa kita bisa menerima semak 

belukar terbakar ( yakni, mengacu pada percakapan Allah dengan nabi Musa As) 

yang menyatakan Aku adalah Allah, serta meyakini bahwa  kata-kata itu adalah 

kata-kata Allah, tapi kita tidak bisa menerima ucapan Al-Hallaj, “Akulah 

Kebenaran”, padahal itu kata-kata Allah sendiri!”. Di dalam syair epiknya, 

Matsnawi, Jalaluddin Rumi mengatakan, “ kata-kata Akulah Kebenaran adalah 

pancaran cahaya di bibir Manshur, sementara Akulah Tuhan yang berasal dari 

Fir’aun adalah kezaliman”.32 

Al-Hallaj dilahirkan di kota Thur yang bercorak Arab di kawasan Baidhah, 

Iran Tenggara, sebuah provinsi penghasil kapas (Hallaj artinya “ penggaru kapas” 

dalam bahasa Arab). Berbeda dengan keyakinan umum, ia bukan orang Arab, 

melainkan keturunan Persia. Kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster dan 

ayahnya memeluk Islam.33 
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Ketika Al-Hallaj masih kanak-kanak, ayahnya seorang penggaru kapas 

(penggaru adalah orang yang bekerja menyisir dan memisahkan kapas dari 

bijinya) bepergian bolak-balik antara Baidhah, Wasith, sebuah kota dekat Ahwaz 

dan Tustar. Dipandang sebagai pusat tekstil pada masa itu, kota-kota ini terletak di 

tapal batas bagian barat Iran, dekat dengan pusat-pusat penting seperti Baghdad, 

Bashrah, dan Kufah. Pada masa itu, orang-orang Arab menguasai kawasan ini, 

dan kepindahan keluarganya berarti mencabut, sampai batas tertentu, akar budaya 

Al-Hallaj. 

Di usia sangat muda, ia mulai mempelajari tata bahasa Arab, membaca Al-

Quran dan tafsir serta teologi. Ketika berumur 16 tahun, ia merampungkan  

studinya, tapi merasakan kebutuhan untuk menginternalisasikan apa yang telah 

dipelajarinya. Seorang pamannya bercerita kepadanya tentang sahl at-Tustari, 

seorang sufi berani dan independen yang menurut hemat pamannya, menyebarkan 

ruh hakiki Islam. Sahl adalah seorang sufi yang mempunyai kedudukan spiritual 

tinggi dan terkenal karena tafsir Al-Quran. Ia mengamalkan secara ketat tradisi 

Nabi dan praktik-praktik kezuhudan keras semisal puasa dan salat sunah sekitar 

empat ratus rekaat sehari. Al-Hallaj pindah ke Tustar untuk berkhidmat dan 

mengabdi kepada sufi ini. 



 

Dua tahun kemudian, Al-Hallaj tiba-tiba meninggalkan Sahl dan pindah ke 

Bashrah. Di Bashrah, ia berjumpa dengan Amr al-Makki,34 yang secara formal 

mentasbihkannya dalam tasawuf. Amr adalah murid Junaid, seorang sufi paling 

berpengaruh saat itu. Al-Hallaj bergaul dengan Amr selama delapan belas tahun. 

Akhirnya ia meninggalkan Amr juga. 

Setelah menikah, Al-Hallaj memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke 

Mekah. Kaum muslimin diwajibkan menunaikan ibadah ini sekurang-kurangnya 

sekali selama hidup (bagi mereka yang mampu). Namun ibadah haji yang 

dilakukan Al-hallaj tidaklah biasa, melainkan berlangsung selama setahun penuh, 

dan setiap hari dihabiskannya dengan puasa dari siang hingga malam hari. Tujuan 

Al-Hallaj melakukan praktik kezuhudan keras seperti ini adalah menyucikan 

hatinya dan menundukkannya kepada kehendak Ilahi sedemikian rupa agar 

dirinya benar-benar sepenuhnya diliputi oleh Allah. Ia pulang dari menunaikan 

ibadah haji dengan membawa pikiran-pikiran baru tentang berbagai topik seperti 

inspirasi Ilahi, dan ia membahas pikiran-pikiran ini dengan para sufi lainnya. 

Diantaranya dengan Amr al-Makki dan juga Junaid. 

Usai mendiskusikan pemikirannya dengan sufi-sufi lain, banyak reaksi baik 

positif maupun negatif yang kemudian memberinya keputusan untuk kembali ke 

Bashrah. Ketika Al-Hallaj kembali ke Bashrah, ia mulai mengajar, memberi 

kuliah, dan menarik sejumlah besar murid. Namun, pikiran-pikirannya 
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bertentangan dengan ayah mertuanya. Walhasil, hubungan mereka pun 

memburuk, dan ayah mertuanya sama sekali tidak mau mengakuinya. Ia pun 

kembali ke Tustar, bersama dengan istri dan adik iparnya yang masih setia 

kepadanya. Di Tustar ia terus mengajar dan meraih keberhasilan gemilang. Akan 

tetapi, Amr al-makki yang tidak bisa melupakan konflik mereka, mengirimkan 

surat kepada orang-orang terkemuka di Ahwaz dengan menuduh dan menjelek-

jelekkan nama Al-Hallaj, situasinya makin memburuk sehingga Al-Hallaj 

memutuskan untuk menjauhkan diri dan tidak tidak lagi bergaul dengan kaum 

sufi. Sebaliknya, ia malah terjun dalam kancah hingar- bingar dan hiruk-pikuk 

duniawi. 35 

Al-Hallaj meninggalkan jubah sufi selama beberapa tahun, tapi tetap terus 

mencari Tuhan. Ia berangkat mengadakan pengembaraan ke perbatasan timur laut 

negeri itu, kemudian menuju selatan, dan akhirnya kembali lagi ke Ahwaz. Dalam 

perjalanannya, ia berjumpadengan guru-guru spiritual dari berbagai macam tradisi 

di antaranya Zoroastrianisme dan Manicheanisme. Ia juga mengenal dan akrab 

dengan berbagai terminologi yang mereka gunakan, yang kemudian digunakannya 

dalam karya-karyanya belakangan. Ketika ia tiba kembali di Tustar, ia mulai lagi 

mengajar dan memberikan kuliah. Ia berceramah tentang berbagai rahasia alam 

smesta  dan tentang apa yang terbesit dalam hati jamaahnya. Akibatnya ia dijuluki  

Hallaj al-Asrâr (kata Asrâr bisa bermakna  rahasia atau kalbu. Jadi Al-Hallaj 
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adalah sang penggau segenap rahasia atau kalbu, karena Hallaj berarti seornag 

penggaru). Ia berhasil menarik sejumlah besar pengikut, namun kata-katanya yang 

tidak lazim didengar itu membuat sejumlah ulama tertentu takut, dan ia pun 

dituduh sebagai dukun. 

Setahun kemudian, ia kembali menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. 

Kali ini ia menunaikan ibadah haji sebagai seorang guru disertai empat ratus 

pengikutnya. Sesudah melakukan perjalanan ini, ia memutuskan meninggalkan 

Tustar untuk selamanya dan bermukim di Baghdad, tempat tinggal sejumlah sufi 

terkenal, ia bersahabat dengan dua diantaranya mereka, Nuri dan Syibli. 

Ia juga memutuskan untuk mengemban tugas mengislamkan orang-orang 

Turki dan orang-orang kafir. Ia berlayar menuju India Selatan, pergi keperbatasan 

utara wilayah Islam, dan kemudian kembali ke Baghdad. Perjalanan ini 

berlangsung selama enam tahun dan semakin membuatnya terkenal disetiap 

tempat yang dikunjunginya. Jumlah pengikutnya makin bertambah. 

Ia pergi menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya,36 yang berlangsung 

selama dua tahun, dan berakhir dengan diraihnya kesadaran tentang Kebenaran. 

Setelah beribadah haji untuk terakhir kalinya, ia merasa bahwa hijab-hijab ilusi 

telah terangkat dan tersingkap, yang menyebabkan dirinya bertatap muka dengan 

sang Kebenaran (Al-Haqq). Di saat inilah ia mengucapkan, “Akulah Kebenaran” 

                                                             
36 Abuddin Nata, Op.cit, hlm. 243. 



 

(Anâ Al-Haqq) dalam keadaan ekstase. Perjumpaan ini membangkitkan dalam 

dirinya keinginan dan hasrat untuk menyaksikan cinta Allah pada manusia dengan 

menjadi “hewan kurban”. Ia rela dihukum bukan hanya demi dosa-dosa yang 

dilakukan setiap muslim, melainkan juga demi dosa-dosa segenap manusia. 

Di jalan-jalan kota Baghdad, di pasar, dan di masjid-masjid, seruan aneh pun 

terdengar:” wahai kaum muslimin, bantulah aku! Selamatkan aku dari Allah! 

Wahai manusia, Allah telah menghalalkanmu untuk menumpahkan darahku, 

bunuhlah aku, kalian semua bakal memperoleh pahala, dan aku akan datang 

dengan sukarela. Aku ingin si terkutuk ini ( menunjuk pada dirinya sendiri) 

dibunuh,” Kemudian, Al-Hallaj berpaling pada Allah seraya berseru,” Ampunilah 

mereka, tapi hukumlah aku atas dosa-dosa mereka.” 

Tetapi, kata-kata ini justru mengilhami orang-orang untuk menuntut adanya 

perbaikan dalam kehidupan dan masyarakat mereka. Lingkungan sosial dan 

politik waktu itu menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan masyarakat. 

Orang banyak menuntut agar khalifah menegakkan kewajiban yang diembannya. 

Sementara itu, yang lain menuntut adanya pembaruan dan perubahan dalam 

masyarakat sendiri. 37 

Tak pelak lagi, Al-Hallaj pun punya banyak sahabat dan musuh di dalam 

maupun di luar istana khalifah. Para pemimpin oposisi, yang kebanyakan adalah 
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murid Al-Hallaj, memandangnya sebagai Imam Mahdi atau juru selamat. Para 

pendukungnya dikalangan pemerintahan melindunginya sedemikian rupa 

sehingga ia bisa mengadakan pembaruan sosial. 

Pada akhirnya, keberpihakan Al-Hallaj berikut pandangan-pandangannya 

tentang agama, menyebabkan dirinya berada dalam posisi berseberangan dengan 

kelas penguasa. Karena paham tasawufnya yang berbeda dengan yang lain, ajaran 

Al-Hallaj diangga menyimpang  sampai-sampai seorang ulama fiqh terkemuka 

yang bernama Ibn Daud al-Isfahani mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa 

paham dan ajaran Al-Hallaj sesat. Atas dasar fatwa ini Al-Hallaj ini dipenjarakan. 

Tetapi setelah satu tahun dalam penjara yang menaruh simpati padanya. 

Dari baghdad ia melarikan diri ke Sus di wilayah Ahwaz. Di sana ia 

bersembunyi selama empat tahun. Namun ia ditangkap dan dijebloskan kembali 

dalam penjara sampai delapan tahun lamanya. Akhirnya diadakanlah persidangan 

ulama di bawah kekuasaan Bani Abbas pada masa khalifah al-Muqtadirbillah 

yang memvonis mati kepadanya. Dia dihukum mati dengan mula-mula dipukuli 

dan dicambuk dengan cemeti, lalu disalib, setelah itu dipotong kedua tangan dan 

kakinya, dipenggal lehernya dan ditinggalkan tergantung di pintu gerbang kota 

Baghdad. Kemudian tubuhnya dibakar dan abunya dihanyutkan di dungai 

Dajlah.38 
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Dalam kisah lain diceritakan secara mendetail mengenai jalannya eksekusi 

“ekstra sadis” yang diterima Al-Hallaj. Al-Hallaj dicambuk seribu kali tanpa 

mengaduh kesakitan. Sesudah dicambuk, kepalanya dipenggal, tetapi sebelum 

dipancung  dia sempat sholat 2 rakaat. Kemudian kaki dan tangannya dipotong. 

Badannya digulung dengan tikar bambu dan direndam dalam minyak lalu dibakar. 

Abu mayatnya dihanyutkan ke sungai sedangkan kepalanya dibawa ke Khurasan 

untuk dipersaksikan kepada orang-orang. 

 Riwayat lain dikisahkan bahwa ketika proses hukuman mati Al-Hallaj, 

algojo-algojo menaikkan Al-Hallaj ke atas menara yang tinggi, kemudian 

dikerumuni orang banyak yang datang dari berbgaai penjuru yang diperintahkan 

untuk melempari batu kepadanya. Ketika itu dia selalu mengulang-ulang kalimat 

yang menyebabkan ia dijebloskan ke dalam penjara dan hukuman mati, yaitu” 

Anâ al-Haqq” (aku adalah Yang Maha benar). Dan ketika disuruh untuk 

membaca syahadat, dia berteriak seraya berseru kepada Allah: “sesungguhnya 

wujud Allah itu telah jelas, tidak membutuhkan penguat semacam syahadat”.39 

Ketika dipukuli oleh para algojo, Al-Hallaj tersenyum, setelah selesai 

memukulinya, mereka memotong tangan dan kakinya, dia pun menerimanya 

dengan tersenyum, bahkan dia sempat mengoleskan darah potongan tangannya ke 

mukanya seakan-akan dia berwudhu dengan darah sucinya itu. Setelah itu para 
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algojo memotong lidah dan mencukil matanya. Pada saat itu dia berisyarat, seakan 

memintakan ampun bagi para algojo kepada Allah. 

“ Mereka semua adalah hambaMu, mereka berkumpul untuk membunuhku 

karena fanatik terhadap agama-Mu dan untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Maka 

ampunilah mereka. Andaikata kau singkapkan kepadaku, tentu mereka tidak akan 

melakukan apa yang mereka lakukan sekarang ini”. 

Al-Hallaj adalah seorang alim dalam ilmu agama Islam. Sebagaimana 

dikatakan oleh Ibn Suraji, ia adalah seorang yang hafal Al-Quran beserta 

pemahamannya, menguasai ilmu fiqh dan hadits serta tidak diragukan lagi 

keahliannya dalam ilmu tasawuf. Beliau merupakan seorang zahid yang terkenal 

pada masanya, dan masih banyak lagi sifat kesalehannya. 40 

Penyaliban atas diri Al-Hallaj ini melahirkan semacam mitologi pada 

sebagaian pengikutnya yang fanatik bahwa kematiannya bukan disalib. Yang 

disalib adalah orang lain yang mirip dengannya, hampir identik dengan kasus 

disalibnya Isa al-Masih, padahal yang disalib bukan nabi Isa, tetapi orang yang 

serupa dengannya.41 

Dalam semua perjalanan dan pengembaraannya ke berbagai kawasan Islam 

seperti Khurasan, Ahwaz, India, Turkistan, dan Mekah, Al-Hallaj telah banyak 

memperoleh pengikut. Ia kemudian kembali ke Baghdad pada tahun 296 H (909 
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M). Di baghdad, pengikutnya semakin bertambah banyak karena kecaman-

kecamannya kebobrokan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Secara 

kebetulan ia bersahabat dengan kepala rumah tangga istana, Nashr Al-Qusyairi, 

yang mengingatkan sistem tata usaha yang baik dan pemerintahan yang bersih42. 

Al-Hallaj selalu mendorong sahabatnya melakukan perbaikan dalam 

pemerintahan dan selalu melontarkan kriitk terhadap penyelewengan-

penyelewengan yang terjadi. Gagasan “ pemerintahan yang bersih” dari Nashr Al-

Qusyairi dan Al-Hallaj ini jelas berbahaya karena khalifah boleh dikatakan tidak 

memiliki kekuasaan yang nyata dan hanya merupakan lambang. Pada waktu yang 

sama, aliran-aliran keagamaan dan tasawuf tumbuh dengan subur. Hal itu 

membuat pemerintah sangat khawatir  terhadap kecaman-kecaman Al-Hallaj yang 

sangat keras dan pengaruh sufi kedalam struktur politik. 

Oleh karena itu, ucapan Al-Hallaj, “ Ana Al-Haqq,” yang tidak dapat 

dimaafkan para ulama ahli fiqh dan dianggap sebagai ucapan kemurtadan, 

dijadikan alasan untuk menangkapnya dan memenjarakannya. Setahun kemudian 

ia dapat meloloskan diri dari penjara berkat pertolongan sipir penjara, tetapi empat 

tahun kemudian ia tertangkap lagi di kota Sus. 

Setelah dipenjara selama delapan tahun, Al-Hallaj dihukum gantung. Sebelum 

digantung ia dicambuk seribu kali tanpa mengaduh kesakitan, lalu dipenggal 

                                                             
42 Samsul Munir Amin, Op.cit, hlm. 259. 



 

kepalanya. Namun, sebelum dipancung, ia meminta sholat dua rekaat. Setelah 

selesai shalat, kaki dan tangannya dipotong, badannya digulung dalam tikar 

bambu lalu dibakar dan abunya dibuang ke sungai, sedangkan kepalanya dibawa 

ke khurasan untuk dipertontonkan. Dan akhirnya Al-Hallaj wafat pada tahun 922 

M.  

Kematian tragis Al-Hallaj yang tampak seperti dongeng tidak membuat gentar 

para pengikutnya. Ajarannya masih tetap berkembang. Terbukti setelah satu abad 

dari kematiannya, di Irak ada 4.000 orang yang menamakan diri Hallajiyyah ( 

pengikut Al-Hallaj). Di sisi lain pengaruhnya sangat besar terhadap para 

pengikutnya. Ia dianggap mempunyai hubungan dengan gerakan Qaramitah. 

B. Karya-Karya Abu Manshur Al-Hallaj 

Al-Hallaj sesungguhnya telah menulis banyak karangan. Sebagian orang 

menyebut angka sekitar 40-an. Tetapi semuanya dibakar oleh penguasa Dinasti 

Abbasiyah. Buku-buku Al-Hallaj dilarang keras. Mereka yang menyimpannya 

dihukum. Meski begitu sebagian orang menyimpannya secara diam-diam. 

Beberapa waktu kemudian sebuah manuskrip berjudul Thawasin ditemukan. Ini 

mungkin satu-satunya karya Al-Hallaj yang selamat. Selain Thawasin ada Diwan 

Al-Hallaj berisi kumpulan cuplikan puisi atau qasidah-qasidahnya yang berhasil 

dihimpun dari berbagai orang dan pengikutnya dari berbagai sumber. Diwan, kata 



 

Massignon, pertama kali ditemukan oleh Al-Qusyairi, di perpustakaan Sullami. 

Sebagian puisi Diwan juga terdapat pada Thawasin.43 

Seharusnya kaum muslimin merasa berhutang budi dan berterima kasih 

kepada Louis Massignon, orang yang amat dengan tekun dan tak kenal lelah 

mencari dan meneliti manuskrip-manuskrip tulisan Al-Hallaj ini. Tanpa kerja 

keras intelektualnya yang luar biasa, orang besar ini: Abu Manshur Al-Hallaj, 

berikut tulisan-tulisan tangannya, terutama  Thawasin dan  Diwan, mungkin tak 

dikenali sampai hari ini. Boleh jadi seluruh tulisan orang mengenai Al-Hallaj, 

akan selalu mengacu pada karya Massignon ini. 

Thawasin adalah plural dari Thasin yang merupakan dua huruf pertama ( Tha  

dan Sin) surat An-Naml ayat 27. Karya utama Al-Hallaj ini berisi kumpulan narasi 

pemikiran dan keyakinan-keyakinannya yang ditulis dalam bentangan waktu 

hidupnya yang berbeda. Isi kitab ini ditulis dalam bentuk prosa Arab dan dibagi 

menjadi 11 bagian yang disandarkan pada pengalaman personal dan dikeas dalam 

bentuk yang halus dan penuh semangat dialektika. Thawasin merupakan kitab Al-

Hallaj yang paling lengkap dalam menggambarkan paham tasawufnya. 

C. Metafisika Abu Manshur Al-Hallaj 

Menurut Attar, suatu hari Al-Hallaj melewati sebuah gudang kapas dan 

melihat seonggok buah kapas. Ketika jarinya menunjuk pada onggokan buah 

                                                             
43 Mansur Al-Hallaj, Op.cit, hlm. 12. 



 

kapas itu biji-bijinya pun terpisah dari serat kapas. Ia juga dijuluki Hallaj Al-

Asrar atau penggaru segenap kalbu. Karena ia mampu membaca pikiran orang 

dan menjawab berbagai pertanyaan mereka sebelum ditanyakan kepadanya. 44  

Salah seorang muridnya menuturkan bahwa sewaktu menunaikan ibadah haji 

kedua kalinya, Al-Hallaj pergi ke sebuah gunung untuk mengasingkan diri 

bersama beberapa orang pengikutnya. Sesudah makan malam, Al-Hallaj 

mengatakan bahwa ia ingin makan manisan. Murid-muridnya kebingungan 

lantaran mereka telah memakan habis semua bekal yang mereka bawa. Al-Hallaj 

tersenyum dan berjalan menembus kegelapan malam. Beberapa menit kemudian, 

ia kembali sambil membawa makanan berupa kue-kue hangat yang belum pernah 

mereka ketahui sebelumnya. Ia meminta mereka untuk makan bersamanya. 

Seorang muridnya yang penasaran dan ingin tahu dari mana Al-Hallaj 

memperolehnya, menyembunyikan kue bagiannya. Ketika mereka kembali dari 

mengasingkan diri, sang murid ini mencari seseorang yang bisa mengetahui asal 

kue itu, seseorang dari Zabid, sebuah kora yang jauh dari situ, mengetahui bahwa 

kue itu berasal dari kotanya, sang murid yang keheranan ini pun sadar bahwa Al-

Hallaj memperoleh kue itu secara ajaib.´” Tak ada seorang pun dan hanya jin saja 

yang sanggup menempuh jarak sedemikian jauh dalam waktu singkat”! serunya.45 
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Pada kesempatan lain, Al-Hallaj mengarungi padang pasir bersama 

sekelompok orang dalam perjalanan menuju Mekah. Di suatu tempat, sahabat-

sahabatnya menginginkan buah ara, dia pun mengambil senampan penuh buah ara 

dari udara. Kemudia mereka meminta halwa, ia membawa senampan penuh halwa 

hangat dan berlapis gula dan memberikannya kepada mereka usai memakannya, 

mereka mengatakan bahwa kue itu khas berasal dari suatu daerah di baghdad, 

mereka bertanya ihwal bagaimana ia memperolehnya. Ia hanya menjawab, 

baginya baghdad dan padang pasir sama dan tidak ada bedanya. Kemudian 

mereka meminta kurma, ia diam sejenak berdiri dan menyuruh mereka untuk 

menggerakkan tubuh mereka seperti mereka menggoyang-goyang pohon kurma, 

mereka melakukannya, dan kurma-kurma segar pun berjatuhan dari lengan baju 

mereka.46 

D. Dasar Pemikiran Abu Manshur Al-Hallaj 

Ajaran tasawuf Al-Hallaj yang paling terkenal adalah  ḫulûl dan waḫdaṯ asy-

syuḫud yang kemudian melahirkan paham waḫdaṯ al-wujûd (panteisme) yang 

dikembangkan Ibnu Arabi. Secara etimologis, kata “ ḫulûl” diambil dari kata 

ḫalla- yaḫullu- ḫulûl (bentuk: mashdar/infinitive), artinya: “bertempat di”. Dari 

pengertian kata ini kemudian ḫulûl diartikan dengan “Tuhan memilih tubuh-tubuh 

manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya, setelah sifat-sifat 
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kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan”.47  Al-Hallaj memang pernah 

mengaku bersatu dengan Tuhan (ḫulûl). Kata ḫulûl, berdasarkan pengertian 

bahasa, berarti menempati suatu tempat. Adapun menurut istilah ilmu tasawuf, 

ḫulûl berarti paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia 

tertentu untuk mengambil tempat didalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang 

ada dalam tubuh itu dilenyapkan.48 

Al-Hallaj berpendapat bahwa dalam diri manusia sebenarnya ada sifat-sifat 

ketuhanan. Ia menakwilkan ayat: 

ُدْواالِ  َوَاكَن ِمَن الْاكَِفرِ�ْنَوِاْذ قُلْنَا �ِلَْملَئَِكِة اْجسُ َتْكَربَ  َدَم فََسَ�ُدْواِاَالِابِْل�َْس َاَىب َوس�ْ

 Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “ sujudlah 
kamu kepada Adam!,” maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia menolak dan 
menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. (QS. Al-Baqarah 
(2):34).49 

Allah memberi perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, karena 

yang berhak untuk diberi sujud hanya Allah. Al-Hallaj memahami bahwa dalam 

diri Adam sebenernya ada unsur ketuhanan. Ia berpendapat demikian, karena 

sebelum menjadikan makhluk, Tuhan melihat Dzat-Nya sendiri dan Dia pun cinta 

kepada Dzat-Nya sendiri, cinta yang tidak dapat disifatkan, dan cinta inilah yang 

menjadi sebab wujud dan sebab dari yang banyak ini. Ia mengelaurkan sesuatu 
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dari tiada dalam bentuk diri-Nya yang mempunyai segala sifat dan nama. Bentuk 

diri-Nya ini adalah Adam. Menurut Al-Hallaj pada diri Adam-lah Allah muncul. 

Teori di atas tampak dalam syairnya: 

 يف صورة�لك-مث بداءيف �لقه ظاهرا-ّرسس�ناالهوته الثاقب -س�ب�ان من اظهر�سوته

 والرشب

Mahasuci Dzat yang sifat kemanusiaan-Nya membuka rahasia Ketuhanan-
Nya yang gemilang. Kemudian kelihatan bagi makhluk-Nya dengan nyata dalam 
bentuk manusia yang makan dan minum.50 

Melalui syair di atas, tampaknya Al-Hallaj memperlihatkan bahwa Tuhan 

mempunyai dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan-Nya sendiri (lahut) dan sifat 

kemanusiaan (nasut). Jika nasut Allah mengandung tabiat seperti manusia yang 

terdiri atas roh dan jasad, lahut  tidak dapat bersatu dengan manusia, kecuali 

dengan cara menempati tubuh setelah sifat-sifat kemanusiaannya hilang, seperti 

yang terjadi pada diri Isa. Menurut Al-Hallaj bahwa Tuhan memiliki sifat nasut 

dan lahut, demikian juga manusia. Manusia  dapat menghilangkan sifat nasut-nya 

(sifat kemanusiaan) apabila manusia sudah mencapai ke tingkat fana. Dan dengan 

menghilangkan sifat-sifat nasut mencapai sifat lahut (sifat ketuhanan) yang dapat 

mengontrol tingkah laku dan menjadi inti dari kehidupan.51 

Oleh karena itu, Al-Hallaj mengatakan dalam syairnya: 
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Jiwamu disatukan dengan jiwaku 

Sebagaimana anggur disatukan dengan air suci 

Dan jika ada sesuatu yang menyentuh Engkau, ia pun menyentuhku 

Dan ketika itu dalam tiap Hal Engkau adalah aku 

Aku adalah Dia yang kucintai dan Dia yang kucintai adalah aku 

Kami dua jiwa yang bertempat dalam satu tubuh 

Jika engkau lihat aku, engkau lihat Dia 

Dan jika engkau lihat Dia engkau lihat kami.52 

 

Dari syair di atas dapat dipahami bahwa persatuan antara Tuhan dan manusia 

dapat terjadi dengan mengambil bentuk ḫulûl. Dengan demikian, agar dapat 

bersatu, manusia harus terlebih dahulu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya. 

Setelah sifat-sifat kemanusiaannya hilang dan hanya tinggal sifat ketuhanan yang 

ada dalam dirinya, di situlah Tuhan mengambil tempat dalam dirinya, dan ketika 

itu roh Tuhan dan roh manusia bersatu dalam tubuh manusia. 

Al-Hallaj berpendapat pada ḫulûl terkandung kefanaan total kehendak 

manusia dalam kehendak Ilahi, sehingga setiap kehendaknya adalah kehendak 

Tuhan, demikian jauga tindakannya. Namun, di lain waktu Al-Hallaj mengatakan: 

“ Barang siapa mengira bahwa ketuhanan berpadu jadi satu dengan 

kemanusiaan ataupun kemanusiaan berpadu dengan ketuhanan, maka kafirlah ia. 

Sebab, Allah mandiri dalam Dzat maupun sifat-Nya dari dzat dan sifat makhluk. 
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Dan tidak sekali-kali menyerupai makhluk-Nya dan mereka pun tidak sekali-kali 

menyerupai-Nya.” 

Dengan demikian, Al-Hallaj sebenarnya tidak mengakui dirinya Tuhan dan 

juga tidak sama dengan Tuhan, seperti terlihat dalam syairnya: 

 َاَ� ِرس� الَْحّقِ َماالَْحق� َاَ�بَْل َاَ� َحق� فََفِرْق بَْی�َ�َا

"Aku adalah rahasia yang Mahabenar dan bukanlah Yang Mahabenar itu 
aku, hanya satu dari yang benar, maka bedakanlah antara kami".53 

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ḫulûl yang terjadi pada Al-Hallaj 

tidaklah nyata karena memberi pengertian secara jelas adanya perbedaan antara 

hamba dan Tuhan. Dengan demikian, ḫulûl yang terjadi sekadar kesadaran psikis 

yang berlangsung pada kondisi fana, atau menurut ungkapannya sekadar 

telembarnya nasut dalam lahut, atau dapat dikatakan antara keduanya tetap ada 

perbedaan seperti dalam syair: 

Air tidak dapat menjadi anggur 

Meskipun keduanya telah bercampur-aduk 

 

Paham ḫulûl dari Al-Hallaj sangat berpengaruh bagi para sufi sesudahnya, 

walaupun paham kemenyatuan antara Tuhan dengan hamba dilarang oleh 
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penguasa pada masa itu. Akan tetapi, paham tasawuf dari Al-Hallaj tetap memiliki 

pengaruh yang sangat besar bagi paham tasawuf Irfani pada masa sesudahnya.54 

Secara istilah ḫulûl berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia 

tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanuaiaannya 

melalui fana.55 Menurut keterangan Abu Nasr al-Tusi dalam al-Luma’ sebagai 

dikutip Harun Nasution, ḫulûl adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan 

memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya 

setelah kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Didalam teks Arab 

pernyataan tersebut berbunyi: 

�ةِ  ِان� اّ�َ اْصَطَفى َاْجَساًما َ�ل� ِفْهيَا ِبَمَعا ِىن الُربُْوِبَیِة َوَاَزالَ  َعْهنَا َمَعاِىن الْ�ََرشِی  

 “sesungguhnya Allah memilih jasad-jasad (tertentu) dan menempatinya 
dengan makna ketuhanan (setelah) menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan”.  

Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat pada diri manusia ini, bertolak 

dari dasar pemikiran al-Hallaj yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat 

dua sifat dasar yaitu lahut (ketuhanan) dan nasut (kemanusiaan). Ini dpat dilihat 

dari teorinya mengenai kejadian manusia dalam bukunya bernama al-thawasin.56 

Sebelum Tuhan menjadikan makhluk, ia hanya melihat diri-Nya sendiri. 

Dalam kesendirian-Nya itu terjadilah dialog antara Tuhan dengan diri-Nya 

sendiri, yaitu dialog yang di dalamnya tidak terdapat kata ataupun huruf. Yang 
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dilihat Allah hanyalah kemuliaan dan ketinggian zat-Nya. Allah melihat kepada 

dzat-Nya dan Ia pun cinta pada zat-Nya sendiri, cinta yang tak dpat disifatkan, dan 

cinta inilah yang menjadi sebab wujud dan sebab dari yang banyak ini. Ia pun 

mengeluarkan dari yang tiada bentuk copy dari diri-Nya yang mempunyai sifat 

dan nama-Nya. Bentuk copy ini adalah Adam. Setelah menjadikan Adam dengan 

cara itu, ia memuliakan dan mengagungkan Adam. Ia cinta pada Adam, dan pada 

diri Adam Allah muncul dalam bentuknya. Demikian demikian, pada diri Adam 

terdapat sifat-sifat yang dipancarkan Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. 

Dengan cara demikian maka manusia mempunyai sifat ketuhanan dalam 

dirinya. Hal ini dipahami dari ayat yang berbunyi: 

وَ  َتْكَربَ ُدْواِالَدَم فََسَ�ُدْواِاَالِابِْل�َْس َاَىب َوس�ْ   َاكَن ِمَن الَْاكِفرِْ�نَ َوِاْذ قُلْنَا �ِلَْملَئَِكِة اْجسُ

 “Dan ingatlah ketika Kami berkata kepada malaikat: “ Sujudlah kepada 
Adam”, semuanya sujud kecuali iblis, yang enggan dan merasa besar. Ia menjadi 
yang tidak percaya. (QS Al-Baqarah: 34). 

Menurut Al-Hallaj, bahwa Allah memberi perintah kepada malaikat agar 

bersujud kepada nabi Adam, karena pada diri Adam Allah menjelma sebagaimana 

agama Nasrani. Ia menjelma dalam diri Isa as.57 

Paham bahwa Allah menjadikan Adam menurut bentuk-Nya, dapat pula 

dipahami dari isyarat yang terdapat dalam hadits yang berbunyi: 
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 ان هللا �لق ادم �ىل صورته

“Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan bentuk-Nya.” 

Dengan melihat ayat dan hadis tersebut, al-Hallaj berkesimpulan bahwa dalam 

diri manusia terdapat sifat ketuhanan (lahut) dan dalam diri Tuhan juga terdapat 

sifat kemanusiaan (nasut). Jika sifat ketuhanan yang ada dalam diri manusia 

bersatu dengan sifat kemanusiaan yang ada dalam diri Tuhan maka terjadilah 

ḫulûl. Untuk sampai ke tahap seperti ini manusia harus terlebih dahulu 

menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui proses al-Fanâ sebagaimana 

telah disebutkan di atas. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka al-Ḫulûl dapat dikatakan sebagai 

suatu tahap di mana manusia dan Tuhan bersatu secara rohaniah. Dalam hal ini 

ḫulûl pada hakikatnya istilah lain dari al-ittiḫâd sebagaimana telah disebutkan di 

atas. Tujuan dari ḫulûl adalah mencapai persatuan secara batin. Untuk itu Hamka 

mengatakan, bahwa al-Ḫulûl adalah ketuhanan (lahut) menjelma ke dalam diri 

insan (nasut), dan hal ini terjadi pada saat kebatinan seorang insan telah suci 

bersih dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan.58 

 

 

                                                             
58 Hamka, Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1984), hlm. 120. 



 

 



 

BAB III 

BERBAGAI PERSPEKTIF TASAWUF  

 

A. Pengertian Tasawuf Sunni 

Tasawuf sunni merupakan tasawuf yang pengikut-pengikutnya memagari 

dengan Al-Quran dan sunnah, serta mengaitkan keadaan dan tingkatan rohaniah 

mereka dengan keduanya.59 

Berkembangnya tasawuf Sunni ini tidak lepas dari aliran teologi Ahlu Al-

Sunnaṯ wa Al-Jama’aṯ, karena keunggulan Abu Hasan Al-Asy’ari (w. 324 H) atas 

aliran-aliran (teologi) lainnya, dengan kritiknya yang keras terhadap keekstreman 

tasawuf Abu Yazid Al-Busthami dan Al-Hallaj maupun para sufi lain yang 

ungkapan-ungkapannya terkenal ganjil, termasuk kecamannya terhadap semua 

bentuk penyimpangan yang mulai timbul dikalangan tasawuf. 

Secara materiil, yang membedakan tasawuf Sunni dengan yang lain hanya 

dalam tingkat maqamat  menuju Al-Haq. Materi paham tasawuf Sunni tidak 

menunjukkan paham yang ekstrem sehingga produk materi yang dikembangkan 

tetap tidak melampui secara ekstrem petunjuk nash-nash agama. Itikad ahlu al-

sunnaṯ wa al-jamâ’aṯ  itu bertauhid menurut konsepsi paham Imam Al-Asy’ari 

dan Imam Al-Maturidi, berfiqh mengikuti salah satu Mazhab empat dan berakhlak 
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sesuai dengan perumusan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid 

Al-Ghazali.60  

Tasawuf Sunni merupakan tasawuf yang mempunyai karakter dinamis karena 

selalu mendahulukan syariat. Seseorang tidak akan mencapai haqiqah apabila 

tidak melalui syari’ah, sedangkan proses pencapaian haqiqah harus melalui 

maqamat (terminal-terminal). Aliran Al-Asy’ari menolak mazhab hulul. Paham 

Al-Asy’ariyah tidak dapat menerima jika Ilahi turun ke dalam manusia, di 

samping tidak dapat menerima jika manusia naik menuju Ilahi.61 

Tasawuf Sunni terus berkembang sejak zaman klasik Islam hingga zaman 

modern. Tasawuf ini sering digandrungi orang karena penampilan paham atau 

ajaran-ajarannya tidak terlalu rumit. Tasawuf jenis ini banyak berkembang di 

dunia Islam, terutama di negara-negara bermazhab Syafi’i. 

Adapun ciri-ciri tasawuf Sunni antara lain sebagai berikut. 

1. Melandasakan diri pada Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf jenis ini dalam 

penjawantahan ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Al-Quran 

dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Mereka tidak mau 

menerjunkan paham yang berada di luar pembahasan Al-Quran dan hadis. 
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Al-Quran dan hadis yang mereka pahami, kalaupun harus ada penafsiran 

sifatnya hanya sekadarnya dan tidak begitu mendalam. 

2. Tidak menggunakan terminologi-terminologi filsafat sebagaimana terdapat 

pada ungkapan-ungkapan syatahat. Terminologi tersebut dikembangkan 

tasawuf Sunni secara lebih transparan, sehingga tidak kerap bergelut 

dengan term-term syatahat. Kalaupun ada term yang mirip syatahat, itu 

dianggapnya sebagai pengalaman pribadi dan mereka tidak 

menyebarkannya kepada orang lain. Pengalaman yang ditemukan itu, 

mereka anggap pula sebagai sebuah karamah atau keajaiban. Sejalan 

dengan itu, Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip At-Taftazani, memuji para 

pengikut Al-Qusyairi yang beraliran Sunni, karena dalam aspek ini mereka 

memang meneladani para sahabat. Pada diri para sahabat dan tokoh 

angkatan salaf telah banyak terjadi kekeramatan seperti ini. 

3. Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan 

manusia. Dualisme yang dimaksud di sini adalah ajaran yang mengakui 

bahwa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan, dalam hal 

esensinya, hubungannya tetap dalam kerangka yang berbeda di antara 

keduanya. Sedekat apa pun manusia dengan Tuhannya, tidak lantas 

membuat manusia dapat menyatu dengan Tuhan. 62 
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Al-Quran dan hadis dengan jelas menyebutkan bahwa “ inti” makhluk 

adalah “bentuk lain” dari  Allah. Hubungan antara Sang Pencipta dan yang 

diciptakan bukanlah salah satu persamaan, tetapi “bentuk lain”.  Benda 

yang diciptakan adalah bentuk lain dari penciptaan-Nya. Hal ini tentunya 

berbeda dengan paham-paham tasawuf Falsafi yang terkenal dengan 

ungkapan-ungkapan keganjilannya. Kaum sufi Sunni menolak ungkapan-

ungkapan ganjil, seperti yang dikemukakan Abu Yazid Al-Busthami 

dengan teori fana dan baqa miliknya, Al-Hallaj dengan konsep hulûl-nya 

dan Ibnu Arabi dengan konsep wahdaṯ al-wujûd-nya. 

4. Kesinambungan antara haqiqah dan syari’ah. Dalam pengertian lebih 

khusus, keterkaitan antara tasawuf (sebagai aspek batiniahnya) dengan 

fiqh (sebagai aspek lahirnya). Hal ini merupakan konsekuensi dari paham 

di atas. Karena berbeda dengan Tuhan,  dalam berkomunikasi dengan-Nya 

manusia tetap pada posisi atau kedudukannya sebagai objek penerima 

informasi dari Tuhan. Kaum sufi dari kalangan Sunni tetap memandang 

penting persoalan-persoalan lahiriah-formal, seperti aturan yang dianut 

fuqaha. Aturan-aturan itu bahkan sering dianggap sebagai jembatan untuk 

berkomukasi dengan Tuhan. 



 

5. Lebih berkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, serta 

pengobatan jiwa dengan cara riyadhah (latihan mental) dan langkah 

takhali, tahalli, dan tajalli.63 

Tasawuf Sunni pada abad ke ke-5 mengalami reformasi. Tokoh yang paling 

menonjol dalam hal ini adalah Imam Al-Qusyairi (w. 465 H) yang berperan 

melapangkan jalan bagi Al-Ghazali untuk memenangkan tasawuf Sunni di dunia 

Islam. Pengaruh kemenangan ini terlihat pada sosok para pelopor dakwah Islam di 

Indonesia yang ternyata mereka adalah anak cucu Imam Ahmad ibn Isa Al-

Muhajir yang garis keturunannya melacak kepada  Imam Ja’far Al-Shadiq, tokoh 

yang menurut tasawuf klasik, semisal Al-Qusyairi dan Al-Attar adalah peletak 

dasar tasawuf  dalam perkembangannya dari zuhud, bahkan menurut Al-Jauzi dan 

Al-Sulami, Imam Ja’far Al-Shadiq adalah peletak dasar-dasar al-maqamat wa ah-

ahwal. 

Terdapat kesepakatan di kalangan sejahrawan dan peneliti, orientalis dan 

cendekiawan Indonesia bahwa tasawuf adalah faktor terpenting lagi tersebarnya 

Islam secara luas di Asia Tenggara. Akan tetapi,  segera setelah itu terjadi 

perbedaan pendapat mengenai kedatangan tarekat, apakah bersamaan dengan 

masuknya Islam atau datang kemudian. Perbedaan yang sama terjadi pula 
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mengenai tasawuf falsafi yang diasumsikan sebagai sumber inspirasi bagi 

penentuan metode dakwahyang dianut dalam penyebaran Islam tersebut. 64 

Akan tetapi, pada uraian terdahulu disimpulkan bahwa justru tasawuf Sunni 

yang lebih banyak memberikan kontribusi dalam proses Islamisasi di Indonesia. 

Para pelopor dakwah menjabarkan ajaran-ajaran Islam dengan cara praktik dan 

keteladaan yang baik serta pengajaran yang lebih baik. Orientasi seperti ini jelas 

terikat oleh tradisi dan petunjuk-petunjuk Nabi Saw. Dan yang demikian adalah 

model pengajaran tasawuf Sunni yang diperkenalkan para da’i ‘Alawiyyin yang 

memotori proses Islamisasi di Nusantara sejak abad ke-13 M di Sumatra dan 

mengalami kemajuan pesat di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16 M dengan tokoh-

tokoh sentral Wali Songo hingga Islam menjadi agama mayoritas dan dianut 75% 

penduduk. Setelah berlalu satu abad muncul tulisan-tulisan dalam tasawuf yang 

berorientasi filosofis di Sumatra. Perkembangan ini mencerminkan pergelutan  

pemikiran dan ideologi antara tasawuf Sunni dan tasawuf Falsafi di Indonesia. 

Meski tidak ditemukan satu referensi pun yang menguatkan asumsibahwa para 

da’i tersebut mengklaim diri sebagai pengikut aliran tertentu selain mengaku 

sebagai orang-orang yang berjuang mengajak ke jalan Allah Swt, beramal sholeh 

dan memproklamirkan diri sebagai orang-orang Muslim, ketika mereka menetap 

di negeri ini dan berhasil mendirikan pesantren dengan murid yang banyak 

mereka menyatakan diri sebagai pengikut Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamaah, pengikut 
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tradisi Rosululloh  Saw. Dan keluarganya serta sahabatnya. Barangkali karena 

tidak ada ketegasan mengenai jenis tasawuf yang mereka ikuti, orientalis semisal 

Pigeand kemudian memandang perlu mengklasifikasikan umat Islam Indonesia 

pada periode antara abad ke-15 dan ke-19 ke dalam dua golongan saja, yaitu:65 

1. Golongan Sufi 

2. Golongan Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama’ah 

Yang dimaksud golongan pertama adalah penganut tasawuf Falsafi, seperti 

Hamzah  Fansuri dan Al-Sumatrani di Sumatra dan Ronggowarsito di Jawa yang 

semuanya menganut aliran panteisme, sedangkan golongan kedua menurutnya 

bukan sufi lantaran mereka tidka menganut panteisme, padahal justru merekalah 

sufi sejati. Ironisnya Al-Ghazali, menurut Nicholson, bukan sufi karena tidak 

memiliki pandangan panteisme. Oleh karena itu, sekiranya orang mengikuti logika 

Nicholson, niscaya mengingkari adanya tasawuf Sunni dan akhirnya tasawuf 

terbatas pada pemikiran-pemikiran Al-Hallaj dan Ibn ‘Arabi saja. 

Sudah barang tentu pandangan demikian tidak dapat diterima karena bagi Al-

Ghazali tasawuf adalah wahana pendidikan moral dan jembatan akhirat serta 

gerakan revitalisasis pengetahuan agama dalam taraf teoretis dan praktis. Tesis 

Nicholson kemungkinan didasarkan kepada pandangan Al-Ghazali bahwa tasawuf 

bukan tujuan, melainkan cara dan metodologi untuk mencapai kebenaran pasti dan 

final, yaitu dengan dzauq (cita-rasa) sufi meniti cahaya Ilahi. 
                                                             

65 Ibid, hlm. 7. 



 

Pandangan inilah yang dianut para pelopor dakwah di Indonesia. Mereka 

pertama-tama memperkenalkan tauhid kepada orang-orang yang kala itu masih 

menganut Hindu-Budha. Setelah mereka memeluk Islam para da’i menunjukkan 

cara terbaik mengaktualisasikan diri dalam proses transformasi spiritualitas dan 

moralitas keagamaan. Melalui keteladanan yang baik, pendidikan dilancarkan 

agar terbentuk sifat-sifat terpuji  dan melepaskan diri dari sifat-sifat tercela. Meski 

para da’i tidak memperoklamasikan aliran tasawufnya, dalam melaksanakan 

dakwah mempraktikkan tradisi tasawuf Sunni mengingat kecenderungan tasawuf 

pada abad ke-3 dan ke-4 hingga masa Al-Ghazali pada dasarnya merupakan 

pembentukan moralitas agama. 66 

Layak dicatat bahwa Wali Songo tidak dikenal sebagai sufi karena istilah itu  

belum populer  di kalangan orang-orang Indonesia kecuali pada tahun-tahun 

belakangan. Itu pun terbatas pada kalangan intelektual. Di kalangan masyarakat 

umum istilah yang lebih dikenal adalah istilah “wali” yang dalam pengertian 

Indonesia tidak berbeda dengan konotasinya dalam bahasa Arab. Ini membuktikan 

bahwa mereka adalah sebenarnya adalah sufi. Mengenai Wali Songo sebagai 

golongan satu-satunya yang berperan dalam proses Islam, Drewes menandaskan, 

“kita mengetahui bahwa ulama Islam dan para wali banyak melakukan 

perjalanan untuk kegiatan dakwah Islam. Riwayat-riwayat Melayu menyebutkan 

kedatangan mereka ke wilayah itu dan upaya-upaya yang dilakukan dalam 
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mengatasi problema yang mereka hadapi. Namun, di Indonesia tidak ada isyarat 

mengenai tesis Prof. Jhons tentang adanya paguyuan-paguyuban pedagang sufi 

yang bekerja di bawah pimpinan para syaikh tarekat dalam rangka penyiaran 

Islam. Saya tidak mendapatkan dalam uraian sang Profesor sesuatu yang dapat 

memperkuat tesisnya, tidak ada pula data baru yang dapat dijadikan dasar 

memperkuat dan menerima alasannya. 

a. Tokoh-Tokoh Tasawuf Sunni 

1. Hasan Al-Bashri (21-110 H)  

Hasan Al-Bashri adalah seorang sufi angkatan tabi’in, seornag yang sangat 

taqwa, wara’ dan zahid. Nama lengkpanya ialah Abu Sa’id al-Hasan ibn Abi al-

Hasan. Ia lahir di Madinah pada tahun 21 H tetapi dibesarkan di Wadi al-Qura. 

Setahun setelah perang Shiffin dia pindah ke Bashrah dan menetap di sana sampai 

ia meninggal tahun 110 H. 67 setelah ia menjadi warga Bashrah, a membuka 

pengajian di sana karena keprihatinanya melihat gaya hidup dan kehidupan 

masyarakat yang telah terpengaruh oleh duniawi sebagai salah satu ekses dari 

kemakmuran ekonomi yang dicapai negeri-negeri Islam pada masa itu. Gerakan 

itulah yang menyebabkan Hasan Basri kelak menjadi orang yang sangat berperan  

dalam pertumbuhan kehidupan sufi di Bashrah. Di antara ajarannya yang 

terpenting adalah al-zuhd serta al-khauf dan raja. 
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Dasar pendiriannya yang paling utama adalah zuhd terhadap kehidupan 

duniawi sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Hasan 

Al-Basri mengumpamakan dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh 

tangan tetapi racunnya dapat mematikan. Oleh karen aitu dunia itu harus dijauhi 

dan kemegahan serta kenikmatan hidup duniawi harus ditolak. 68  

Prinsip kedua ajaran Hasan al-Basri adalah Khauf dan raja’, dengan 

pengertian merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering 

melalaikan perintah Allah. Menyadari kekurang sempurnaannya dalam mengabdi 

kepada Allah, timbullah rasa was-was dan takut, khawatir mendapatmurka dari 

Allah. Dengan adanya rasa takut itu pula menjadi motivasi bagi seseornag untuk 

mempertinggi kualitas dan kadar pengabdiannnya kepada Allah dengan sikap raja’ 

atau pengharapan akan ampunan dan karunianya. Oleh karena itu prinsip ajaran 

ini adalah mengandung sikap kesiapan untuk melakuka mawas diri atau 

muhasabah agar selalu memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan 

yang hakiki dan abadi. Dengan sikap itu pula, seseorang akan berusaha untuk 

melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan segala macam perbuatan yang 

tidak baik. Menurut faham ini, bahwa orang beriman berada dalam keadaan 

ketakutan dan kecemasan disebabkan dua hal, yaitu karena dosa yang telah lalu, ia 

tidak tahu persis apa yang akan menimpa dirinya karena dosanya itu, dan kedua 

karena usai yang tersisa, ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa. 
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Orang yang menyadari, bahwa mati itu adalah sesuatu yang pasti dan 

kiamat itu tempat ditunaikan janji serta berdiri di hadapan Allah adalah sesuatu 

yang pasti akan dialami, pastilah ketakutan akan selalu berkepanjangan dalam 

dirinya dan dalam pengabdiannya. Pandangan dan sikap Hasan al-Basri yang 

demikian itu benar-benar terlihat dalam kehidupannya sehari-hari, karena kuatnya 

perasaan takut dalam dirinya, ia menganggap neraka diciptakan hanya untuk 

dirinya sendiri. 69 

Hasan al-Basri berkeyakinan, bahwa perasaan takut atau khauf itu sama 

dengan memetik amal saleh. Katanya, tidak seorang manusiapun pada kurun yang 

pertama yang tidak merasa takut dan keluh kesah. Demi Allah, wahai anak Adam, 

jika kamu membaca Al-Quran dan kamu menghayatinya, sesungguhnya 

kekuatanmu akan berkepanjangan di dunia ini dan rasa takut akan semakin 

mengikatmu. Segala kesenangan yang bukan surga adalah tidak berarti apa-apa 

karena ia tidak bernilai.  Surga adalah perasaan nikmat karena ridha Allah, 

sedangkan neraka ialah puncak kegelisahan merasakan murka Allah. 70 

Kesimpulan dari ajaran Hasan al-Basri adalah, zuhd atau menjauhi 

kehidupan duniawi sehingga perhatian terpusat kepada kehidupan akhirat. Oleh 

karena itu, selalu mawas diri dan selalu memikirkan kehidupan ukhrawi, adalah 

jalan yang akan menyampaikan seseorang ke kebahagiaan yang abadi. 
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2. Al-Muhasibi (165-243 H) 

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Al-Harits bin Asad Al- Bashri Al-

Baghdadi Al-Muhasibi. Tokoh aufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. 

Ia lahir di Bashrah, Irak, tahun 165 H/781 M. Ia adalah sufi dan ulama besar yang 

menguasai beberapabidang ilmu seperti tasawuf, hadits dan fiqih. Ia merupakan 

figur sufi yang dikenal senantiasa menjaga dan mawas diri terhadap perbuatan 

dosa. Ia juga sering kali mengintropeksi diri menurut amal yang dilakukannya. 71 

Ia merupakan guru bagi kebanyakan ulama di Baghdad. Orang yang paling 

banyak menimba ilmu darinya dan yang dipandang sebagai muridnya paling dekat 

dengannya adalah Al-Junayd Al-Baghdadi (w. 298 H).  

Al-Muhasibi menulis sejumlah buku. Menurut Abd Al-Mun’im Al-Hifni, 

seorang ahli tasawuf dari mesir, Al-Muhasibi menulis kurang lebih 200 buku. Di 

antara buku-bukunya ialah Ar-Ri’ayah li Huquqillah (Pemeliharaan Terhadap 

Hak-Hak Allah), Al-Washaya (Wasiat-Wasiat), Al- ‘Aql, Al-Makasib 

(Keberuntungan ), dan Al-Masaa’il fi Amal Al-Qulub wa Al-Jawarih (Berbagai 

Masalah Mengenai Perbuatan Hati Dan Anggota Badan). 

Al-Muhasibi (w.243 H) menempuh jalan tasawuf karena hendak keluar dari 

keraguan yang dihadapinya. Tatkala mengamati madzhab-madzhab yang dianut 

umat Islam, Al-Muhasibi menemukan kelompok-kelompok. Di antara mereka ada 

sekelompok orang yang tahu benar tentang keakhiratan. Namun, jumlah mereka 
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sangat sedikit. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu 

karena kesombongan dan motivasi keduaniaan. Di antara mereka terdapat pula 

orang-orang yang terkesan sedang melakukan ibadah karena Allah, tetapi 

sesungguhnya tidak demikian. 72 

Al-Muhasibi memandang bahwa jalan keselamatan hanya dapat ditempuh 

melalui ketaqwaan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, wara’, dan 

meneladani Rasulullah. Tatkala sudah melaksanakan hal-hal di atas, menurut Al-

Muhasibi, seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah berupa penyatuan antara fiqh 

dan tasawuf. Ia akan meneladani Rasulullah dan lebih mementingkan akhirat dari 

pada dunia. 

A. Ajaran-Ajaran Tasawuf 

1. Makrifat  

Al-Muhasibi berbicara pula tentang makrifat. Untuk itu, ia menulis sebuah 

buku tentangnya. Namun, dikabarkan bahwa ia tidak diketahui alasannya 

kemudian membakarnya. Ia sangat berhati-hati dalam menjelaskan batasan-

batasan agama, dan tidak sekali-kali mendalami pengertian batin agama yang 

dapat mengaburkan pengertian lahirnya dan megaburkan keraguan. Inilah yang 

mendasarinya untuk memuji sekelompok sufi yang tidak berlebih-lebihan  dalam 

menyelami pengertian batin agama. Dalam konteks ini pula ia menuturkan bahwa 
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hadits Nabi, “Pikirkanlah makhluk-makhluk Allah dan jangan coba-coba 

memikirkan dzat Allah, sebab kalian akan tersesat karenanya.” Berdasarkan 

hadits tersebut Al-Muhasibi mengatakan bahwa makrifat harus ditempuh melalui 

jalan tasawuf yang mendasar kepada kitab dan sunnah.73 

Al-Muhasibi menjelaskan tahapan-tahapan makrifat sebagai berikut: 

a. Taat. Awal dari kecintaan kepada Allah adalah taat. Taat merupakan 

wujud konkret ketaatan hamba kepada Allah. Kecintaan kepada Allah 

hanya dibuktikan dengan jalan ketaatan, bukan sekedar ungkapan-

ungkapan kecintaan semata sebagaimana dilakukan sementara orang 

mengekspresikan kecintaan kepada Allah hanya dengan ungkapan-

ungkapan, tanpa pengamalan merupakan kepalsuan semata. Di antara 

implementasi kecintaan kepada Allah adalah memenuhi hati dengan sinar. 

Sinar ini kemudian melimpah pada lidah dan anggota tubuh yang lain. 

b. Aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya yang memenuhi 

hati merupakan tahap makrifat selanjutnya. 

c. Pada tahap ketiga ini, Allah menyingkapkan khazanah-khazanah keilmuan 

dan kegaiban kepada setiap orang yang telah menempuh kedua tahap di 

atas. Ia akan menyaksikan berbagai rahasia yang selama ini disimpan 

Allah.  
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d. Tahap keempat adalah apa yang dikatakan oleh sementara sufi dengan 

fana’ yang menyebabkan baqa’. 

2. Khauf Dan Raja’ 

Dalam pandangan Al-Muhasibi, khauf  (rasa takut) dan raja’  (pengharapan) 

menempati posisi penting dalam perjalanan seseorang membersihkan jiwa. Ia 

terkesan mengaitkan kedua sifat itu dengan etika-etika keagamaan lainnya, yakni 

ketika disifati dengan dua sifat di atas, seseorang secara bersamaan disifati pula 

dengan sifat-sifat  lainnya. Pangkal wara’, menurutnya adalah ketakwaan, pangkal 

ketakwaan adalah introspeksi diri (muhasabat an-nafs), pangkal introspeksi diri 

adalah khauf dan raja’, pangkal khauf dan raja’ adalah pengetahuan tentang  janji 

dan ancaman Allah, sedangkan pangkal pengetahuan tentang keduanya adalah 

perenungan.74 

Khauf dan raja’ dapat dilakukan dengan sempurna hanya dengan berpegang 

teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini ia terkesan pula 

mengaitkan kedua sifat itu dengan ibadah dan dengan janji serta ancaman Allah. 

Untuk itu, ia menganggap apa yang diungkapkan  Ibnu Sina dan Rabi’ah Al-

‘Adawiyyah sebagai jenis fana’ atau kecintaan kepada Allah yang berlebih-

lebihan dan keluar dari apa yang telah dijelaskan Islam sendiri serta bertentangan 

dengan apa yang diyakini para sufi dari kalangan ahlusunnah. Al-Muhasibi lebih 

lanjut  mengatakan bahwa Al-Quran jelas berbicara tentang pembalasan (pahala) 
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dan siksaan. Ajakan-ajakan Al-Quran pun sesungguhnya dibangun atas dasar 

targhib (sugesti) dan tarhib (ancaman). 

Raja’  dalam pandangan Al-Muhasibi, seharusnya melahirkan amal shaleh. 

Tatkala telah melakukan amal shaleh, seseorang berhak mengharap pahala daari 

Allah. Inilah yang dilakukan oleh mukmin yang sejati dan para sahabat Nabi 

sebagaimana digambarkan oleh ayat: 

_ وهللا رمحت هللا ان ا��ن ام�واوا��ن هاجرواو�اهدوايف س��ل هللا اولئك �رجون

 غفوررحمي

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan 
berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 218). 

 

3. Al-Qusyairi (376-465 H) 

a. Biografi Singkat 

Al-Qusyairi adalah salah seorang tokoh sufi utama dari abad kelima Hijriyah. 

Kedudukannya demikian penting mengingat karya-karya nya tentang para sufi dan 

tasawuf aliran Sunni pada abad ketiga dan keempat Hijriyah, membuat 

terpeliharanya pendapat dan khazanah tasawuf pada masa itu, baik dari segi 

teroretis maupun praktis. 75 
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Nama lengkap Al-Qusyairi adalah ‘Abdul Karim bin Hawazin, lahir tahun 376 

H. Di Istiwa, kawsan Nishafur, salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya. 

Di sinilah ia bertemu dengan gurunya, Abu ‘Ali Ad-Daqqaq, seorang sufi 

terkenal. Al-Qusyairi selalu menghadiri majelis gurunya, dan dari gurunya itulah 

Al-Qusyairi menempuh jalan tasawuf. Sang guru menyarankannya untuk pertama-

tama mempelajari syariat. Oleh kare itu. Al-Qusyairi lalu mempelajari fiqh pada 

seorang faqih, Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakr Ath-Thusi (wafat tahun 405 

H), dan mempelajari ilmu kalam serta ushul fiqh pada Abu Bakar bin Farauk 

(wafat tahun 406 H). Selain itu, ia pun menjadi murid  Abu Ishaq Al-Isfarayini 

(wafat tahun 418 H) dan menelaah  banyak karya  Al-Baqillani. Dari situlah, Al-

Qusyairi berhasil menguasai doktrin Ahlusunnah wal Jama’ah yang 

dikembangkan Al-Asy’ari dan muridnya. Al-Qusyairi adalah pembela paling 

tangguh aliran tersebut dalam menentang doktrin aliran-aliran Mu’tazilah, 

Karamiyyah, Mujassamah, dan Syi’ah. Karena tindakannya itu, ia mendapat 

serangan keras dan dipenjara selama sebulan lebih atas perintah Tughrul Bek 

karena hasutan seorang menterinya yang menganut aliran Mu’tazilah Rafidhah. 

Bencana yang menimpa dirinya itu, yang bermula tahun 445 H, diuraikannya 

dalam karyanya, Syikayah Ahl As-Sunnah. Menurut Ibnu Khallikan, Al-Qusyairi 

adalah seorang yang mampu mengompromikan syariat dengan hakikat.” Al-

Qusyairi wafat pada tahun 465 H. 76 
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b. Ajaran-Ajaran Tasawuf 

1. Mengembalikan Tasawuf ke Landasan Ahlussunnah 

Seandainya karya Al-Qusyairi, Ar-Risaalah Al-Qusyairiyyah dikaji secara 

mendalam, akan tampak jelas bagaimana Al-Qusyairi cenderung mengembalikan 

tasawuf ke atas landasan doktrin Ahlus Sunnah, sebagaimana pernyataannya, 

“Ketahuilah! Para tokoh aliran ini (maksudnya para sufi) membina prinsip-prinsip 

tasawuf atas landasan tauhid yang benar, sehingga terpeliharalah doktrin mereka 

dari penyimpangan, selain itu, mereka lebih dekat dengan tauhid kaum salaf 

maupun Ahlus Sunnah, yang tidak tertandingi serta mengenal macet. Mereka pun 

tahu hak yang lama, dan bisa mewujudkan  sifat sesuatu yang diadakan dari 

ketiadaannya. Karena itu, tokoh aliran ini, Al-Junaid mengatakan bahwa tauhid 

adalah pemisah hal yang lama dengan hal yang baru. Landasan doktrin-doktrin 

mereka pun didasarkan pada dalil dan bukti yang kuat serta gamblang. Dan seperti 

dikatakan Abu Muhammad Al-Jariri bahwa barang siapa tidak mendasarkan ilmu 

tauhid pada salah satu pengokohnya, niscaya membuat tergelincirnya kaki yang 

tertipu ke dalam jurang kehancurannya.77 

Secara implisit dalam ungkapan Al-Qusyairi tersebut terkandung penolakan 

terhadap para sufi syathahi, yang mengucapkan ungkapan-ungkapan penuh kesan 

terjadinya perpaduan antara sifat-sifat ketuhanan, khususnya sifat terdahulu-Nya, 

dengan sifat-sifat kemanusiaan, khususnya sifat baharunya. Bahkan, dengan 
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konotasi lain, secara terang-terangan Al-Qusyairi mengkritik mereka, “ mereka 

menyatakan bahwa mereka telah bebas dari perbudakan berbagai belenggu dan 

berhasil mencapai realitas-realitas rasa penyatuan dengan Tuhan (wushul). Lebih 

jauh lagi, mereka tegak bersama Yang Maha Besar, di mana hukum-hukum-Nya 

berlaku atas diri mereka, sementara mereka dalam keadaan fana. Allah pun, 

menurut mereka tidak mencela maupun melarang apa yang mereka nyatakan 

ataupun lakukan. Dan kepada mereka disingkapkan rahasia-rahasia keesaan, dan 

setelah fana, mereka pun tetap memperoleh cahaya-cahaya ketuhanan, tempat 

bergantung segala sesuatu...” 

2. Kesehatan Batin 

Selain itu, Al-Qusyairi pun mengecam keras para sufi pada masanya, karena 

kegemaran mereka mempergunakan pakaian orang-orang miskin, sementara 

tindakan mereka pada saat yang sama bertentangan dengan pakaian mereka. Ia 

menekankan bahwa kesehatan batin, dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan 

As-Sunnah, lebih penting ketimbang pakaian lahiriah. Sebagaimana perkataannya, 

“Duhai, saudaraku! Janganlah kamu terpesona oleh pakaian lahiriah maupun 

sebutan yang kau lihat (pada sufi sezamannya). Sebab itu, ketika hakikat realitas-

realitas itu tersingkapkan, niscaya nampak keburukan para sufi yang mengada-ada 

dalam berpakaian, setiap tasawuf yang tidak dibarengi dengan kebersihan maupun 

penjauhan diri dari maksiat adalah tasawuf palsu serta memberatkan diri, dan 

setiap yang batin itu bertentangan dengan yang lahir adalah keliru serta  bukannya 



 

yang batin, dan setiap tauhid yang tidak dibenarkan Al-Quran maupun As-Sunnah 

adalah pengingkaran Tuhan dan bukan tauhid, dan setiap pengenalan terhadap 

Allah (makrifat) yang tidak dibarengi kerendahatian maupun kelurusan jiwa 

adalah palsu dan bukannya pengenalan terhadap Allah.78 

3. Penyimpangan Para Sufi 

Dalam konteks yang berbeda, d engan ungkapan yang pedas, Al-Qusyairi 

mengemukakan suatu penyimpangan lain dari para sufi abad kelima Hijriyah, “ 

Kebanyakan para sufi yang menempuh jalan kebenaran dari kelompok tersebut 

telah tiada. Dalam bekas mereka, tidak ada yang tinggal dari kelompok tersebut, 

kecuali bekas-bekas mereka.”  

“zaman telah berakhir bagi jalan ini. Tidak, bahkan jalan ini telah 

menyimpang dari hakikat realitas. Telah lewat zaman para guru yang menjadi 

panutan mereka. Tidak banyak lagi generasi muda yang mau mengikuti perjalanan 

dan kehidupan mereka. Sirnalah kerendahatian dan punahlah sudah kesederhanaan 

hidup. Ketamakan semakin menggelora dan ikatannya semakin membelit. 

Hlanglah kehormatan agama dari qalbu. Betapa sedikit orang-orang yang 

berpegang teguh pada agama. Banyak orang menolak membedakan masalah halal 

dan haram. Mereka cenderung meninggalkan sikap menghormati orang lain dan 

membuang jauh rasa malu. Bahkan, mereka menganggap enteng permasalahan 

ibadah, melecehkan puasa dan sholat, dan terbuai dalam medan kemabukan. Dan 
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mereka jatuh dalam pelukan nafsu syahwat dan tidak peduli sekalipun melakukan 

hal-hal yang tidak diperbolehkan.” 

Pendapat Al-Qusyairi di atas barangkali terlalu berlebihan. Namun, apapun 

masalahnya, paling tidak hal itu menunjukkan bahwa tasawuf pada masanya mulai 

menyimpang dari perkembangannya yang pertama, baik dari segi akidah atau dari 

segi-segi moral dan tingkah laku.79 

Oleh karena itu pula, Al-Qusyairi menyatakan bahwa ia menulis risalahnya 

karena dorongan rasa sedihnya melihat apa-apa yang menimpa jalan tasawuf. Ia 

tidak bermaksud menjelek-jelekkan salah seorang dari kelompok tersebut dengan 

mendasarkan diri pada penyimpangan sebagian penyerunya. Risalahnya itu, 

menurutnya, sekadar “pengobat keluhan” atas apa yang menimpa tasawuf pada 

masanya. 

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa pengembalian arah tasawuf, menurut 

Al-Qusyairi, harus dengan merujuknya pada doktrin Ahl as-Sunnaṯ wa al-

jamâ’ah, yang dalam hal ini ialah dengan mengikuti para sufi Sunni abad-abad 

ketiga dan keempat Hijriyah yang sebagaimana diriwayatkannya dalam Ar-

Risâlah. 

Dalam hal ini, jelaslah bahwa Al-Qusyairi adalah pembuka jalan bagi 

kedatangan Al-Ghazali, yang berafiliasi pada aliran yang sama, yaitu Al-
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Asy’ariyyah, yang nanti akan merujuk pada gagasannya itu serta menempuh jalan 

yang dilalui Al-Muhasibi maupun Al-Junaid, serta melancarkan kritik keras 

terhadap para sufi yang terkenal dengan ungkapan-ungkapan yang ganjil.80 

4. Al-Ghazali (450-505 H) 

a. Biografi Singkat 

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin 

Muhammad bin Ta’us Ath-Thusi Asy-Syafi’i Al-Ghazali. Secara singkat 

dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. 81 Ia dipanggil Al-Ghazali 

karena di kampung Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H/1058 

M, tiga tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. 82 

Ayah Al-Ghazali adalah seorang miskin pemintal kain wol yang taat, sangat 

menyenangi ulama, dan sering aktif menghadiri majelis-majelis pengajian. Ketika 

menjelang wafatnya, ayahnya menitipkan Al-Ghazali  dan adiknya yang bernama 

Ahmad kepada seorang sufi. Ia menitipkan sedikit harta kepada sufi itu seraya 

berkata dalam wasiatnya: “(Aku menyesal sekali karena aku tidak belajar menulis, 

aku berharap mendapatkan apa yang tidak  kudapatkan itu melalui dua putraku 

ini).” 
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Sang sufi menjalankan isi wasiat itu dengan cara mendidik dan mengajar 

keduanya, sampai harta titipannya habis dan sufi itu tidak mampu lagi memberi 

makan keduanya. Selanjutnya, sufi itu menyarankan kedua anak titipan pada 

pengelola sebuah madrasah untuk belajar sekaligus menyambung hidup mereka.83 

Di madrasah tersebut, Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh kepada Ahmad bin 

Muhammad Ar-Rizkani. Kemudian, Al-Ghazali memasuki sekolah tinggi 

Nizhamiyah di Naisabur, dan di sinilah, ia berguru kepada Imam Haramain (Al-

Juwaini, wafat 478 H/1086 M) hingga menguasai ilmu manthiq, ilmu kalam, fiqh, 

ushul fiqh, filsafat, tasawuf, dan retorika perdebatan. 84  

Selama berada di Nisabur, Al-Ghazali tidak saja belajar kepada Al-Juwaini, 

tetapi juga mempergunakan waktunya untuk belajar teori-teori tasawuf kepada 

Yusuf An-Nasaj. Kemudian, ia melakukan latihan dan praktik tasawuf, meskipun 

hal itu belum mendatangkan pengaruh yang berarti dalam langkah hidupnya. 

Ilmu-ilmu yang didapatkannya dari Al-Juwaini benar-benar ia kuasai, 

termasuk perbedaan dari para ahli ilmu tersebut, serta memberinya sanggahan-

sanggahan kepada para penentangnya. Karena kemahirannya dalam masalah ini, 

Al-Juwaini menjuluki Al-Ghazali dengan sebutan “Bahr Mu’riq” (lautan yang 

                                                             
83 Abd Halim Mahmud, Qadhiyat At-Tashawwuf Al-Munqidz min Adh-Dhalal, ( Kairo: 

Dar Al-Ma’arif, 1119 H), hlm. 40. 
84 M. Syarif, History of Muslim Philosophy, vol. II, (Wiesbaden: Otto Harrasspwitz, 

1963), hlm. 583-584. 



 

menghanyutkan). 85 Kecerdasan dan keluasan wawasan berpikir yang dimiliki Al-

Ghazali membuatnya menjadi populer. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan 

bahwa diam-diam di hati Imam Haramain timbul rasa iri dan membuatnya sampai 

mengatakan: “( Engkau telah memudarkan ketenaranku padahal aku masih hidup, 

apakah aku mesti menahan diri padahal ketenaranku telah mati).”86 

Setelah Imam Haramain wafat (478 H-1086 M), Al-Ghazali pergi ke Baghdad, 

tempat berkuasanya Perdana Menteri Nizham Al-Muluk (w. 485 H/ 1091 M), dan 

juga merupakan tempat berkumpul sekaligus tempat diselenggarakannya 

perdebatan-pedebatan antara ulama-ulama terkenal. Sebagai seorang yang 

menguasai retorika perdebatan, ia terpancing untuk melibatkan diri dalam 

perdebatan itu. Ternyata, ia sering mengalahkan para ulama ternama, sehingga 

mereka pun tidak segan-segan mengakui keunggulan Al-Ghazali. 

Sejak saat itu, nama Al-Ghazali menjadi termasyhur di kawasan kerajaan 

Saljuk. Hal itu menyebabkannya dipilih oleh Nizham Al-Muluk untuk menjadi 

guru besar di Universitas Nizhamiyah, Baghdad, pada tahun 483 H/1090 M, 

meskipun usianya baru 30 tahun. Selain mengajar di Nizhamiyah, ia juga aktif 

mengadakan perdebatan dengan paham golongan-golongan yang berkembang 

waktu itu. 
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Di balik kegiatan perdebatan dan penyelaman berbagai aliran, timbul 

pergolakan dalam dirinya karena tidak ada yang memberikan kepuasan batinnya. 

Untuk itulah, ia memutuskan untuk melepaskan jabatan dan pengaruhnya untuk 

meninggalkan Baghdad menuju Syiria, Palestina, dan kemudian ke Mekah untuk 

mencapai kebenaran. Setelah memperoleh kebenaran hakiki pada akhir hidupnya, 

tidak lama kemudian ia menghembuskan napasnya yang terakhir di Thus pad 

tanggal 19 Desember 1111 Masehi, atau pada hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun 

505 Hijriyah, dengan meninggalkan banyak karya tulisnya.87 

Karya-karya tulis yang diitnggalkan Al-Ghazali menunjukkan 

keistimewaannya sebagai seorang pengarang yang produktif. Dalam seluruh masa 

hidupnya, baik sebagai penasihat kerajaan maupun sebagai guru besar di 

Baghdad, baik sewaktu mulai dalam skeptis di Naisabur maupun setelah berada 

dalam keyakinan yang mantap, ia tetap aktif mengarang. 88 

Menurut catatan Sulaiman Dunya, karangan Al-Ghazali mencapai 300 buah. 

Ia mulai mengarang pada usia 25 tahun, sewaktu masih di Naisabur. Waktu yang 

ia pergunakan untuk mengarang terhitung selama tiga puluh tahun. Dengan 

perhitungan ini, setiap tahun ia menghasilkan karya tidak kurang dari 10 buah 

kitab besar dan kecil, meliputi beberapa lapangan ilmu pengetahuan, antara lain: 

filsafat dan ilmu kalam, fiqh-ushul fiqh, tafsir, tasawuf dan akhlak. 
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Karya-karyanya itu membuat Al-Ghazali tidak mungkin diingkari sebagai 

sseorang pemikir kelas jagat yang amat berpengaruh. Kalangan Islam pun banyak 

yang menilai bahwa dalam hal ajaran, ia adalah orang kedua yang paling 

berpengaruh sesudah Rasulullah SAW. Mungkin ini berlebihan, tetapi banyak 

unsur yang mendukung kebenaran penilaian itu. Uniknya lagi, pemikiran 

keagamaannya tidak hanya berpengaruh di kalangan Islam, tetapi juga di kalangan 

agama Yahudi dan Kristen. “Titisan” Al-Ghazali dalam pemikiran Yahuditampil 

dalam pribadi filosof Yahudi besar, Musa bin Maymun. Karya-karyanya yang 

amat penting dalam sejarah perkembangan filsafat Yahudi itu dapat  sepenuhnya 

dibaca di dala sorotan pemikiran Al-Ghazali. 89  

Di kalangan Kristen abad tengah, pengaruh Al-Ghazali merembes melalui 

filsafat Bonaventura. Seperti halnya Musa bin Maymun, Bonaventura pun dapat 

dipandang sebagai “titisan” Kristen dari Al-Ghazali. Lebih jauh, pandangan-

pandangan tasawuf Al-Ghazali juga memperoleh salurannya dalam mistisisme 

Kristen (Katolik) melalui Ordo Fransiscan, sebuah ordo yang karena banyak 

menyerap ilmu pengetahuan Islam, memiliki orientasi ilmiah yang lebih kuat 

dibanding ordo-ordo lainnya, seperti diungkapkan dalam novel best seller-nya 

Umberto Eco, The Name of the Rose. 

Harus diakui juga bahwa banyak literatur yang menyebutkan jasa-jasa Al-

Ghazali bagi peradaban Islam. Cyrill Glasse, misalnya menyebutkan, “ Peradaban 

                                                             
89 Nurcholis Madjid, Kaki Langit Peradaban Islam, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 90. 



 

Islam telah mencapai kematangannya berkat Al-Ghazali. Suatu penilaian yang 

banyak mendapat dukungan. Namun, tidaklah demikian pada pandangan lawan-

lawannya. Sebagaimana layaknya dalil umum bahwa tidak ada manuasia yang 

sempurna, Al-Ghazali pun tidak lepas dari kekurangan. 

b. Ajaran Tasawuf Al-Ghazali90 

Di dalam tasawufnya, Al-Ghazali memilih tasawuf Sunni yang berdasarkan 

Al-Quran dan Sunnah Nabi ditambah dengan doktrin Ahlu al-Sunnaṯ wa al-

jamâ’aṯ. Dari paham tasawufnya itu, ia menjauhkan semua kecenderungan gnotis 

yang memengaruhi para filosof Islam, sekte Isma’iliyyah, aliran Syi’ah, Ikhwan 

Ash-Shafa, dan lain-lainnya. Ia menjauhkan tasawufnya dari paham ketuhanan 

Aristoteles, seperti emanasi dan penyatuan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

tasawuf Al-Ghazali benar-benar bercorak Islam. Corak tasawufnya adalah psiko-

moral yang mengutamakan pendidikan moral. Hal ini dapat dilihat dalam karya-

karyanya seperti Ihyâ’ Ulûm Ad-Din, Minhaj Al-‘Abidin, Mizan Al-Amal, Bidayah 

Al-Hidayah, Mi’raj As-Salikin, dan Ayuhal Walad. 

Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf baru dapat dicapai dengan 

mematahkan hambatan-hambatan jiwa, serta membersihkan diri dari moral yang 

tercela, sehingga kalbu dapat lepas dari segala sesuatu yang selain Allah dan 

berhias dengan selalu mengingat Allah. Ia pun berpendapat bahwa sosok sufi 

adalah menempuh jalan kepada Allah, dan perjalanan hidup mereka adalah yang 
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terbaik, jalan mereka adalah yang paling benar, dan moral mereka adalah yang 

paling bersih. Sebab, gerak dan diam mereka, baik lahir maupun batin, diambil 

dari cahaya kenabian. Selain cahaya kenabian di dunia ini, tidak ada lagi cahaya 

yang lebih mampu memberi penerangan.91  

Al—Ghazali menjadikan tasawuf sebagai sarana untuk berolah rasa dan 

berolah jiwa, sehingga sampai pada makrifat yang membantu menciptakan 

(sa’adah). 

1. Makrifat 

Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan oleh Harun Nasution, makrifat 

adalah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan 

tentang segala yang ada. 92 Alat  memperoleh makrifat bersandar pada sirr, qalb 

dan ruh. Selanjutnya, Harun Nasution juga menjelaskan pendapat Al-Ghazali 

yang dikutip dari Al-Qusyairi bahwa qalb dapat mengetahui hakikat segala yang 

ada. jika dilimpahi cahaya Tuhan, qalb dapat mengetahui rahasia-rahasia Tuhan 

dengan sirr, qalb dan ruh yang telah suci dan kosong, tidak berisi apapun. Saat 

itulah ketiganya akan menerima iluminasi (kasyf) dari Allah. Pada waktu itu 

pulalah Allah menurunkan cahaya-Nya kepada sang sufi sehingga yang dilihat 

sang sufi hanyalah Allah. Di sini, sampailah ia ke tingkat makrifat. 
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Di dalam kitab Ihyâ’ Ulûm Ad-Din, Al-Ghazali membedakan jalan 

pengetahuan sampai kepada Tuhan bagi orang awam, ulama dan orang arif (sufi). 

Untuk itu, ia membuat perumpamaan tentang keyakinan bahwa si Fulan ada di 

dalam rumah. Keyakinan orang awam dibangun atas dasar taklid dengan hanya 

mengikuti perkataan orang bahwa si Fulan ada di rumah, tanpa diselidiki lagi. 

Bagi ulama’, keyakinan adanya si Fulan di rumah dibangun atas dasar adanya 

tanda-tanda seperti  suaranya yang terdengar walaupun tidak kelihatan orangnya. 

Adapun orang arif tidak hanya melihat tanda-tandanya melalui suara dibalik 

dinding. Lebih jauh dari itu, ia pun memasuki rumah dan menyaksikan dengan 

mata kepalanya bahwa si Fulan benar-benar berada di dalam rumah.93 

Makrifat seorang sufi tidak dihalangi hijab, sebagaimana ia melihat si Fulan 

ada di dalam rumah dengan mata kepalanya sendiri. Ringkasnya, makrifat 

menurut Al-Ghazali tidak seperti makrifat menurut orang awam maupun makrifat 

ulama mutakallim, tetapi makrifat sufi yang dibangun atas dasar dzauq ruhani dan 

kasyf ilahi. Makrifat semacam ini dapat dicapai oleh para khawash auliya’ tanpa 

melalui perantara, langsung dari Allah. Sebagaimana ilmu kenabian yang 

diperoleh langsung dari Tuhan walaupun dari segi perolehan ilmu ini berbeda 

antara nabi dan wali. Nabi mendapat ilmu Allah melalui perantara malaikat, 
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sedangkan wali mendapat ilmu melalui ilham. Namun, keduanya sama-sama 

memperoleh ilmu dari Allah.94 

2. As-Sa’adah 

Menurut Al-Ghazali, kelzatan dan kebahagiaan yang paling tinggi adalah 

melihat Allah (ru’yatullah). Di dalam kitab Kimiya’ As-Sa’adah, ia menjelaskan 

bahwa As-Sa’adah (kebahagiaan) itu sesuai dengan watak (tabiat), sedangkan 

watak sesuatu itu sesuai dengan ciptaannya. Nikmatnya mata terletak ketika 

melihat gambar yang bagus dan indah. Nikmatnya telinga terletak ketika 

mendengar suara yang merdu. Demikian juga, seluruh anggota tubuh, masing-

masing mempunyai kenikmatan tersendiri. 

Kenikmatannya qalb sebagai alat untuk memperoleh makrifat, terletak ketika 

melihat Allah. Melihat Allah merupakan kenikmatan paling agung yang tiada 

taranya karena makrifat itu sendiri agung dan mulia. Oleh karena itu, 

kenikmatannya melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sebagaimana 

perasaan dapat bertemu presiden akan lebih bangga dan senang dari pada perasaan 

dapat bertemu menteri. Hal ini dapat dianalogikan dengan perasaan kalau dapat 

berhubungan dengan Allah, Tuhan penguasa alam ini, seseorang tentunya akan 

lebih senang dan bangga. Inilah kesenangan dan kebahagiaan sejati yang tiada 

taranya. 
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Kelezatan dan kenikmatan dunia bergantung pada nafsu dan akan hilang 

setelah manusia mati, sedangkan kelezatan dan kenikmatan melihat Tuhan 

bergantung pada qalb dan tidak akan hilang walaupun manusia sudah mati. Sebab 

qalb tidak ikut mati, malah kenikmatannya bertambah karena dapat keluar dari 

kegelapan menuju cahaya terang. 

B. Pengertian Tasawuf Irfani 

Secara etimologis, kata ‘irfan  merupakan kata jadian (mashdar) dari kata 

‘arafa’ (mengenal/pengenalan). Adapun secara terminologis, ‘irfan  diidentikkan 

dengan makrifat sufistik. Orang yang ‘irfan/ makrifat kepada Allah adalah yang 

benar-benar mengenal Allah melalui dzauq dan kasyf (ketersingkapan). Ahi ‘irfan 

adalah orang yang bermakrifat kepada Allah. Terkadang kata itu diidentikkan 

dengan sifat-sifat inheren tertentu yang tampak pada diri seorang ‘arif (yang 

bermakrifat kepada Allah), dan menjadi hal baginya. Dalam konteks ini, Ibn 

‘Arabi berkata, “Arif adalah seseorang yang memperoleh penampakan Tuhan 

sehingga pada dirinya tampak kondisi-kondisi hati tertentu (ahwal).95 ‘Irfan 

diperoleh seseorang melalui jalan al-idrak al-mubasyir al-wujdani (penangkapan 

langsung secara emosional), bukan penangkapan langsung secara rasional. 

Pembicaraan tentang’irfan atau makrifat di kalangan sufi dimulai sekitar abad III 

dan IV H. Tokoh sufi yang sangat menonjol membicarakannya adalah Dzu An-
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Nun Al-Mishri (w. 245 H/859 M). Sementara Al-Ghozali diposisikan sebagai 

tokoh sufi yang pertama kali mendalaminya secara intens. 

Sebagai sebuah ilmu, ‘irfan memiliki dua aspek, yakni aspek praktis dan 

aspek teoritis. Aspek praktisnya adalah bagian yang menjelaskan hubungan dan 

pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya, dunia, dan Tuhan. Sebagai ilmu 

praktis, bagian ini menyerupai etika. Bagian praktis ini juga disebut dengan sayr 

wa suluk (perjalanan rohani). Bagian ini menjelaskan bagaimana seorang 

penempuh rohani (salik) yang ingin mencapai tujuan puncak kemanusiaan, yakni 

tauhid, harus mengawali perjalanan, menempuh tahapan-tahapan (maqam) 

perjalanannya secara berurutan, dan keadaan jiwa (hal) yang bakal dialaminya 

sepanjang perjalanannya tersebut. 96 

Sementara itu, ‘irfan teoretis memfokuskan perhatiannya pada masalah wujud 

(ontologi), mendiskusikan manusia, Tuhan serta alam semesta. Dengan 

sendirinya, bagian ini menyerupai teosofi (falsafah Ilahi) yang juga memberikan 

penjelasan tentang wujud. Seperti halnya filsafat, bagian ini mendefinisikan 

berbagai prinsip dan problemnya. Namun, jika filsafat hanya mendasarkan 

argumennya pada prinsip-prinsip rasional, ‘irfan mendasarkan diri pada 

                                                             
96 Murtadha Muthahhari, Mengenal ‘Irfan, ter. C. Ramli Bihar Anwar, Jakarta: Hikmah, 

2002, hlm. 3. 



 

ketersikaban mistik yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa rasional untuk 

menjelaskannya. 97 

a. Tokoh-Tokoh Tasawuf Irfani 

1. Rabi’ah Al-Adawiyah (95-185 H). 

2. Dzu An-Nun Al-Mishri (180-246 H). 

3. Abu Yazid Al-Bushtami (874-947 M). 

4. Abu Manshur Al-Hallaj (855-922 M)98. 

C. Pengertian Tasawuf Falsafi 

Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi 

mistis dan visi rasional pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf akhlaqi, tasawuf 

falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi 

falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran fisafat yang telah 

memengaruhi para tokohnya. 

Menurut At-Taftazani, tasawuf falsafi mulai muncul dengan jelas dalam 

khazanah Islam sejak abad keenam Hijriyah, meskipun para tokohnya beru 

dikenal seabad kemudian. Sejak itu, tasawuf jenis ini terus hidup dan berkembang, 

terutama dikalangan para sufi yang juga filosof, sampai menjelang akhir-akhir ini. 

Adanya pemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf falsafiini 

dengan sendirinya ini telah membuat ajaran-ajaran tasawuf jenis ini bercampur 
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dengan sejumlah ajaran filsafat di luar Islam, seperti Yunani, Persia, India, dan 

agama Nashrani. Akan tetapi, orisinalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang. 

Sebab, meskipun mempunyai latar belakang kebudayaan dan pengetahuan yang 

berbeda dan beragam, seiring dengan ekspansi Islam yang telah meluas pada 

waktu itu para tokohnya tetap berusaha menjaga kemandirian ajaran aliran 

mereka, terutama bila dikaitkan dengan kedudukannya sebagai umat Islam. Sikap 

ini dengan sendirinya dapat menjelaskan kepada kita mengapa para tokoh tasawuf 

jenis ini begitu gigih mengompromikan ajaran-ajaran filsafat yang berasal dari 

luar Islam tersebut ke dalam tasawuf mereka, serta menggunakan terminologi-

terminologi filsafat, tetapi maknanya telah disesuaikan dengan ajaran tasawuf 

yang mereka anut.99 

Masih menurut At-Taftazani, ciri umum tasawuf falsafi adalah ajarannya yang 

samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh 

siapa saja yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Tasawuf falsafi tidak dapat 

dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa 

(dzauq), tetapi tidak dapat pula dikategorikan sebagai tasawuf dalam 

pengertiannya yang murni, karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa 

filsafat dan lenih berorientasi pada panteisme. 

a. Tokoh-Tokoh Tasawuf Falsafi 

1. Ibn ‘Arabi (560-638 H). 
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2. Al-Jili ( 1365-1417 M). 

3. Ibn Sab’in ( 614-669 H) 

D. Tokoh-Tokoh Pembela Konsep Hulul Al-Hallaj 

1. Pandangan Kaum Sufi Terhadap Ana Al-Haq 

Memang, banyak di antara ulama yang tidak bisa menerima ajaran tasawuf yang 

diajarkan oleh Al-Hallaj ini, tetapi tidak sedikit pula para ulama yang sependapat 

dan membelanya. Kebanyakan ulama fiqh mengkafirkannya. Dengan alasan 

bahwasanya mengatakan bahwa diri manusia bersatu dengan Tuhan adalah syirik 

yang amat besar. Oleh karena itu,  Ibn At-Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn An-

Nadim dan lain-lain berpendapat  bahwa hukuman mati yang ditimpakan kepada 

Al-Hallaj memang patut diterimanya. Tetapi ulama-ulama fiqh yang lain seperti 

Ibnu Syuraih seorang ulama yang sangat terkemuka dari mazhab malik, 

memberikan komentar: “Ilmuku tidak mendalam tentang dirinya, karena itu saya 

tidak bisa berkata apa-apa”. Pembela-pembela Al-Hallaj menjernihkan ajarannya 

dari apa yang dituduhkan orang kepadanya.100 

 Syaikh Abdurrahman As-Saqqaf salah seorang Syaikh tarikat Alawiyyah 

mengatakan bahwa dia sebelumnya menyangka pada diri Al-Hallaj ada keretakan 

karena sikapnya, seperti keretakan pada kaca, tetapi setelah sampai pada maqam 

Al-Qutbiyyah. Dia melihat bahwa Al-Hallaj telah mencapai tingkat bila 

diandaikan buah dia telah matang. Al-Hujwiri mengatakan, Al-Hallaj sepanjang 
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hidupnya memakai jubah ketakwaan, senantiasa menegakkan shalat dan dzikir 

memuji Tuhan dan puasa terus menerus serta menyampaikan ujaran-ujaran yang 

tinggi dan bagus tentang tauhid. Tetapi ahli-ahli ilmu kalam menolaknya atas 

dasar bahwa kata-katanya bernafaskan pantheisme, namun apa yang dituduhkan 

itu cuma terletak pada ungkapan bukan pada maknanya. Imam Al-Ghazali ketika 

ditanyai bagaimana pendapatnya tentang perkataan “Ana Al-Haq” beliau 

menjawab, “ perkataan demikian yang keluar daari mulutnya adalah karena sangat 

cintanya kepada Allah . apabila cinta sudah demikian dalamnya tidak ada lagi rasa 

berpisah antara diri seseorang dengan seseorang yang dicintainya.” Sehingga 

beliau, Rumi dan Fariduddin Al-Attar memberinya julukan “ Syahidul Haq” 

(seorang syahid yang benar). 101 

Pada hari ketika Al-Hallaj akan dieksekusi, para sufi waktu itu pun banyak 

yang berbeda pendapat tentang vonis mati yang dijatuhkan kepadanya di antara 

mereka ada sufi yang bisa memahami perasaan Al-Hallaj sebagai seorang sufi. 

Namun ada juga sufi lain yang berpendapat bahwa Al-Hallaj memang pantas 

mendapat mendapat hukuman itu. Karena Al-Hallaj telah mengumumkan salah 

satu rahasia kaum sufi.  

Asy-Syibli berkata, “ Aku dan Husain Ibn Mansur Al-Hallaj adalah sama. 

Hanya saja ia menampakkan sedang aku menyimpannya. Al-Junaid pernah juga 

berkata kepada Asy-Syibli, “Kami menata rapi ilmu tasawuf ini, lalu kami simpan 
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di ruang bawah tanah. Sedangkan Al-Hallaj datang membawa ilmu tasawuf  dan 

mengemukakan kepada khalayak manusia.  

Setidak-tidaknya bisa dijadikan tiga kelompok besar dari kalangan Ulama, 

baik fuqaha maupun sufi terhadap pandangan-pandangan Al-Hallaj. Mereka ada 

yang langsung kontra dan mengkafirkan, ada pula yang secara moderat tidak 

berkomentar, dan ada yang langsung menerima dan mendukungnya. 

Dari kalangan Mutakallimin yang mengkafirkan: Al-Jubba’i, Al-Qazwiny, 

Nashiruddin ath-Thusy dan pengikutnya, Al-Baqillany, Ibnu Kamal, Al-Qaaly. 

Dari kalangan Sufi antara lain: Amr al-Makky, dari kalangan Salaf, di antaranya 

juga para sufi mutakhir, selain Ahmad ar-Rifa’iy dan Abdul Karim Al-Jilly, 

keduanya tidak berkomentar. Mereka yang mendukung pandangan Al-Hallaj dari 

kalangan Fuqaha  antara lain: Ati-Tusytary, Al-Amily, Ad-Dilnajawy, Ibnu Maqil, 

An-Nabulisy, Al-Maqdisy, Al-Yafi’i, Asy-Sya’rany dan Al-Bahtimy. Dari 

kalangan mutakallimin: Ibnu Khafif, Al-Ghazali dan Al-Razy. Dari kalangan 

Filosuf pendukungnya adalah: Ibnu Thufail. Sedangkan dari kalangan sufi antara 

lain as-Suhrawardy Al-Maqtul, Ibnu Atha’ As-Sulamy dan Al-Kalabadzy. 

Kelompok yang tidak berkomentar, dari kalangan Fuqaha antara lain: Ibnu Bahlul, 

Ibnu Suraij, Ibnu Hajar dan As-Suyuthy. Dari kalangan Sufi antara lain: Al-



 

Hushry, Al-Hujwiry, Abu Sa’id Al-Harawy, Al-Jilany, Al-Baqly, Al-Aththar, 

Ibnu  Araby, Jalaluddin Rumi, Ahmad Ar-Rifa’iy dan Al-Jilly.102 

E. Tokoh-Tokoh Yang Menolak Konsep Hulul Al-Hallaj 

1. Penolakan Imam Al-Junaid Terhadap Paham Pantheisme (Ḫulûl) 

Imam Al-Junaid menyatakan bahwa Allah tersucikan (munazzah) dari segala 

kesalahan dan Dia tidak Ḫulûl (menitis) di dalam entitas wujud apa pun. 

Karenanya, setinggi apapun taraf spiritual yang dicapai seseorang dan sebanyak 

apapun hakikat yang tersingkap dihadapannya, ia tetap tidak diperbolehkan sama 

sekali keluar dari martabat kehambaan kepada Allah dengan mengklaim sebagai 

titisan Tuhan. Sebaliknya, penghambaannya kepada Allah justru harus semakin 

nyata. Al-Junaid mengatakan: “Tidak ada seorang pun yang mencapai derajat 

hakikat kecuali ia wajib membatasi diri dengan hak-hak penghambaan dan 

hakikatnya, bahkan ia dituntut lebih banyak lagi untuk menjalankan beragam adab 

(tata krama). 

Al-Junaid bersikap tegas dan keras terhadap setiap orang yang mengklaim 

ḫulûl atau ittiḫâd dari kalangan pseudo-sufi yang secara sepihak dan palsu 

menisbatkan diri pada tasawuf. Ia mengatakan, “ Andai aku memegang otoritas 

kekuasaan maka akan kupenggal kepala setiap orang yang menyatakan: “ Tidak 

ada di sana kecuali Allah karena secara eksplisit pernyataannya ini 
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berkonsekuensi menafikkan makhluk dan menafikkan seluruh tatanan hukum 

syariat yang berkaitan dengan mereka.”103 

Meski demikian, Al-Junaid tidak serta-merta mengingkari pernyataan bernada 

pantheistik yang keluar dari lisan ahl ash-shidq (kalangan sufi sejati) yang tengah 

mengalami syath (ekstase sufi) lalu mengucapkan perkataan musykil  dalam 

mabuk spiritual atau fana’-nya. 

Pendek kata, Al-Junaid tetap konsisten mensucikan Allah dari segala hal yang 

tidak pantas bagi-Nya, dan menolak tegas paham pantheisme (al-ḫulûl). Ia hanya 

cenderung memaafkan kaum sufi sejati (ash-shâdiqin) yang mengucapkan 

perkataan musykil ketika tengah fana’ atau mabuk spiritual, sebagaimana 

kecenderungannya untuk membedakan antara sufi sejati dan pseudo-sufi.104 

2. Penolakan Imam  Al-Ghazali Terhadap Paham Ḫulûl 

Al-Ghazali menilai negatif terhadap syathahat105 karena dianggapnya 

mempunyai dua kelemahan. Pertama, kurang memerhatikan amal lahiriah, hanya 

mengungkapkan kata-kata yang sulit dipahami, mengemukakan kesatuan dengan 

Tuhan, dan menyatakan bahwa Allah dapat disaksikan. Kedua, syathahat 

merupakan hasil pemikiran yang kacau dan hasil imajinasi sendiri. Dengan 
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demikian ia menolak tasawuf semi filsafat meskipun ia mau memaafkan Al-Hallaj 

dan Yazid Al-Busthami. Ungkapan-ungkapan yang ganjil itu telah menyebabkan 

orang-orang  Nashrani keliru dalam menilai Tuhannya, seakan-akan ia berada 

pada diri Al-Masih. 106 

Al-Ghazali sama sekali menolak paham ḫulûl dan ittihâd. Untuk itu, ia 

menyodorkan paham baru tentang makrifat, yakni pendekatan diri kepada Allah 

(taqarrub ilâ Allah) tanpa diikuti penyatuan dengannya. Jalan menuju makrifat 

adalah perpaduan ilmu dan amal, sementara buahnya adalah moralitas. 

Ringkasnya, Al-Ghazali patut disebut berhasil mendiskripsikan jalan menuju 

Allah SWT. Makrifat menuju versi Al-Ghazali diawali dalam bentuk latihan jiwa, 

lalu diteruskan dengan menempuh fase-fase pencapaian  rohani dalam tingkatan-

tingkatan (maqâmât) dan keadaan (ahwâl). 

Oleh karena itu, Al-Ghazali mempunyai jasa besar dalam dunia Islam. Dialah 

orang yang mampu memadukan antara ketiga kubu keilmuan Islam, yakni 

tasawuf, fiqh, dan ilmu kalam, yang sebelumnya terjadi ketegangan di antara 

ketiganya.107 
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BAB IV 

KONTROVERSI KONSEP HULUL AL-HALLAJ MENURUT TASAWUF 
SUNNI 

 

A. Konsep Hulul Al-Hallaj Menurut Tasawuf Sunni 

Ajaran-ajaran Al-Hallaj, khususnya yang berbicara tentang tasawuf ada 

tiga.108 Yaitu: penjelmaan Tuhan ke dalam diri manusia (ḫulûl), asal usul kejadian 

alam semesta dari Nûr Muhammad (cahaya Muhammad) dan konsep kesatuan 

agama (waḫdaṯ  al-adyan) yang menjadi fokus bahasan ini adalah “penjelmaan 

Tuhan ke dalam tubuh manusia (ḫulûl).  

Ajaran ḫulûl ini menjelaskan tentang keadaan  “kerasukan Tuhan” atau Tuhan 

menitis pada diri seseorang yang telah mampu menyatu dengan-Nya. 

Kemungkinan prestasi ini dapat dicapai karena dalam diri manusia terdapat dua 

potensi sifat dasar, yakni unsur nasut (kemanusiaan) dan unsur lahut (ketuhanan), 

yakni ruh manusia yang berasal dari ruh Tuhan, yang sesuai dengan penegasan 

Al-Quran surat Shaad: 71-72, sebagai berikut: 

اِمْن ِطْنيٍ  �َك �ِلَْملَئَِكِة ِاّين َ�اِلٌق �ََرشً  ِاْذ قَاَل َرب

ْوِ�ْ فََقُعْواَ�ُ َساِ�ِدْ�نَ   فَِاَذ َسَویُْتُه َونََفْخُت ِفْ�ِه ِمْن ر�
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“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya aku 
akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah Kusempurnakan 
kejaadiannya dan Kutiupkan kepada ruh-Ku, maka hendaklah kamu tersungkur 
dan bersujud kepadanya.109 

Nasut mengandung tabiat kemanusiaan, baik yang rohani maupun jasmani. 

Karenanya Tuhan tidak dapat bersatu dengan tabiat ini, kecuali dengan jalan 

“menjelaskan” diri atau menurut istilah Massignon, “dengan jalan merasuknya 

Ruh Suci yang mengambil tempat dalam ruh jasmani”.110 Dalam sebuah syair Al-

Hallaj berujar sebagaimana dikutip oleh Sayyid Husein Nasr: 

“Jika kau telah tiada dari hatimu, Dia akan menempatkan diri-Nya di situ. 
Dan tanda-tanda-Nya akan tergelar di tempat wahyu yang tinggi letaknya, yang 
terjaga dengan baik. Dan akan tercipta kasih ketuhanan yang tenaga 
pendengarannya tak kenal lelah dan yang hikayat dan sajak-sajaknya akan 
terdambakan benar-benar”. 

Bagi Al-Hallaj, titik tolak “prestasi” ini pada diri manusia ada dalam cinta. 

Manusia mencintai Tuhannya, dan Tuhan pun akan mencintai manusia. Al-Hallaj 

menulis ungkapan cintanya dalam surat-surat yang sering memiliki bentuk 

dialektik khas pemikiran mistik. Ungkapannya paradoksal, yang menurut 

Annemarie Schimmel, justru membukakan rahasia hubungan cinta antara manusia 

dan Tuhan, yaitu “ Jangan biarkan dirimu kena tipu daya Allah, dan jangan 

memutuskan harapanmu dari-Nya, jangan mengharapkan cinta-Nya, dan jangan 

mundur dari cinta terhadap-Nya”.111 
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Ungkapan yang lain dapat disimak dala puisi indahnya: 

“Aku yang kucinta 

Dan yang kucinta Aku pula 

Kamu dua jiwa padu jadi Satu 

Dan jika kau lihat aku 

Tampak pula Dia dalam pandanganmu 

Dan jika kau lihat Dia 

Kami dalam pandangannmu tamak nyata. 

 

Bagi Al-Hallaj, cinta ketuhanan bukan sekedar kepatuhan, tetapi: “Cinta 

berarti bahwa kau tetap berdiri di depan kekasihmu, ketika kau tidak menyandang 

sifat-sifat lagi dan ketika penyifatan datang dari penyifatan-Nya saja. Cinta 

dilaksanakan melalui penderitaan, menerima dan mendambakannya, karena 

penderitaan itu ia sendiri. Bukan berarti Al-Hallaj mengajarkan penghancuran, 

sebab penderitaan yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai positif, yang 

dapat digunakan manusia untuk memahami isyq (cinta). Dan kata isyq, dengan 

konotasi “cinta birahi penuh gairah”, manurut Al-Hallaj, berasal dari cinta ilahi 

yang dinamis dan merasuk ke dalam kalbu. Syairnya berbunyi: 

“Kau antara kalbu dan denyutku, berlalu. 

Bagaikan air mata menetes dari kelopakku. 

Bisik-Mu pun tinggal dalam relung hatiku. 



 

Bagai ruh yang hulul dalam tubuh jadi satu.112 

 

Ketika terjadi ḫulûl pada diri manusia, Allah menjadi pendengaran, 

penglihatan, tangan dan kaki yang dipergunakannya untuk mendengar, melihat, 

memegang  dan berjalan. Artinya, semua yang ada dikehendaki atas perintah 

Allah. Maka semua aktivitas manusia merupakan aktivitas-Nya, dan semua urusan 

adalah urusan Allah. Tampaknya pikiran ini diambil dari hadits qudsi Nabi 

Muhammad: “... maka apabila Aku (Tuhan) mencintainya (manusia), diri-Ku 

menjadi pendengarannya, diri-Ku menjadi tangannya dan diri-Ku menjadi 

kakinya... . Itulah sebabnya Al-Hallaj menggambarkan ḫulûl-nya sebagai berikut: 

“And I said: If you do know Him, then know His signs. I am His sign ( tajalli) 
and i am the Thruth ! And this is because I have not ceased to realize the 
Thruth!.113 

Namun, ternyata ḫulûl dalam pandangan Al-Hallaj begitu kontradiktif. 

Terkadang dinyatakannya bersama penyatuan, namun di pihak lain dia negasikan 

pernyataan itu. Bahkan secara tegas dia meniadakan unsur-unsur antropomorfis 

konsepsi Tuhan. Pandangan ini terlihat jelas dalam penegasannya: “Allah mandiri 

dalam Zat maupun sifat-Nya dari zat makhluk. Dan Dia tidak sekali-kali 

menyerupai makhluk-makhluk-Nya. Lebih gamblang lagi dia berkata: “Seperti 

halnya nasutku terlebur dalam lahut-Mu, tanpa berpadu dengannya: lahut-Mu 

menguasai nasutku tanpa berpadu dengannya”. 
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Terhadap ajaran ini, al-Taftazani banyak mencatat tanggapan dari berbagai 

pihak. Dari kalangan orientalis, Mueller dan d’Horbelot berpendapat bahwa Al-

Hallaj secara diam-diam adalah seorang “Kristen”. Sedangkan Thoulk 

menuduhnya mempunyai kepribadian kontradiktif, tetapi dapat diinterpretasikan 

bahwa dia dalam keadaan fana, atau di bawah pengaruh  aliran filsafat Neo 

Platonisme. Adapun Browne memberinya gelar “ seorang konspirator  yang teguh 

dan berbahaya”. Dan Massignon berpendapat bahwa Al-Hallaj adalah seorang 

kontroversial dan pada saat yang sama, dia juga seorang sufi yang berusaha 

mengkompromikan akidah Islam dengan filsafat Yunani di atas landasan 

pengalaman mistik. Sedang tanggapan al-Taftazani sendiri, bahwa konsep ḫulûl 

al-Hallaj didominasi keadaan fanâ’, yakni sirnanya sifat kemanusiaan ke dalam 

keabadian ingatan akan Tuhan, sehingga dia mengucapkan  ungkapan-ungkapan 

ganjil, yang secara harfiah merupakan ungkapan-ungkapan ingkar. Maka 

tampaknya Al-Hallaj benar-benar terpengaruh oleh berbagai kebudayaan seperti 

filsafat Yunani, pikiran-pikiran Persia, aliran Syi’ah dan ajaran Kristen. 

Namun patut pula diduga bahwa ḫulûl Al-Hallaj berciri figuratif ddan 

bukannya riil. Hal ini dikukuhkan oleh ucapannya sendiri, sebagaimana dikutip 

oleh al-Sulami, “ Kemanusiaan tidak terpisah dari-Nya dan tidak berhubungan 

dengan-Nya”. Itu berati menurut Al-Hallaj, manusia yang diciptakan Allah sesuai 



 

dengan citra-Nya 114 adalah tempat teofani Tuhan (al-tajalli al-ilahhi). Jadi, dia 

berhubungan dengan Allah dengan tanpa berpisah dari-Nya. Tetapi teofani Allah 

kepada hamba-Nya, atau muncul-Nya dari segi citra-Nya kepada manusia, tidak 

berarti terjadinya hubungan dengan manusia secara riil-indrawi. Sehingga 

hubungan tersebut sekadar kesadaran psikis yang berlangsung pada kondisi fana,  

atau ketika terleburnya nasut ke dalam lahut. 

Namun bagaimanapun, ajaran inilah yang terpaksa ditebusnya dengan harga 

yang sangat mahal, yakni dengan jiwa, raga, dan harga dirinya. Dia dituduh telah 

berpaham monisme atau panteisme, yang termasuk bid’ah dan merusak akidah 

tauhid. Terhadap tuduhan ini, Muhammad Yusuf Musa menegaskan ḫulûl  Al-

Hallaj bukan berbentuk monisme tetapi berbentuk dualisme, yaitu paham yang 

mengakui dua wujud yang berbeda: al-Khaliq ( sang pendipta) dan makhluk ( 

yang diciptakan). Apalagi dalam banyak penegasannya, Al-Hallaj tetap mengakui 

adanya perbedaan antara Tuhan dan makhluk-Nya.  

Junayd memahami sepenuhnya bahwa pengalaman dan pemikiran mistik tidak 

bisa diuraikan dengan akal dan bahwa berbahaya untuk berbicara secara terbuka 

mengenai rahasia terdalam iman di hadapan orang-orang awam (terutama sekali 

karena kelompok-kelompok ortodoks memandang kegiatan para sufi dengan 

kecurigaan yang semakin besar). Berdasarkan alasan ini ia menolak Hallaj, yang 

                                                             
114 Manusia merupakan keturunan Adam, diciptakan atas dasar image/gambaran Tuhan. 

Ada hadits qudsi yang menceritakan bahwa Allah telah menciptakan Adam atas dasar citra-Nya. 
Dalam Al-Hadits Al-Qudsiyyah, hlm. 95. 



 

telah menjadi contoh mereka yang telah menjalani hukuman karena telah 

berbicara secara terbuka tentang cinta dan penyatuan.115 Oleh karenanya, Junayd 

memperhalus seni bicara melalui isyarat- suatu kecenderungan yang mula-mula 

diprakarsai oleh Kharraz, yang menjadi ciri sufi zaman-zaman lebih mutakhir. 

Surat-surat dan risalah-risalahnya ditulis dengan gaya samar-samar, bahasanya 

begitu padat sehingga sulit dipahami oleh mereka yang tidak terbiasa dengan ciri 

khas pemikiran dan ajarannya. 

Memang, banyak di antara ulama yang tidak bisa menerima ajaran tasawuf 

yang diajarkan oleh Al-Hallaj ini, tetapi tidak sedikit pula para ulama yang 

sependapat dan membelanya. Kebanyakan ulama fiqih mengkafirkannya dengan 

alasan bahwasanya mengatakan bahwa diri masusia bersatu dengan Tuhan adalah 

syirik yang amat besar. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah, Ibn al-Qayyim, Ibn an 

Nadim dan lain-lain berpendapat  bahwa hukuman mati yang ditimpakan kepada 

Al-Hallaj memang patut diterimanya. Tetapi ulama-ulama fiqih yang lain seperti 

Ibnu Syuraih seorang ulama yang sangat terkemuka dari mazhab Malik, 

memberikan komentarnya: “ Ilmuku tidak mendalam tentang dirinya, karena itu 

saya tidak bisa berkata apa-apa”. Karena paham tasawufnya yang berbeda dengan 

yang lain, ajaran Al-Hallaj dianggap menyimpang sampai-sampai seorang ulama 

ahli fiqih terkemuka yang  bernama Ibn Daud al-Isfahani mengeluarkan fatwa 

yang mengatakan bahwa paham dan ajaran Al-Hallaj sesat. Atas dasar fatwa ini 
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Al-Hallaj dipenjarakan. Tetapi setelah satu tahun dalam penjara, dia bisa 

melarikan diri dengan pertolongan dari seorang penjaga yang menaruh simpati 

kepadanya. 

Pembela-pembela Al-Hallaj menjernihkan ajaranya dari apa yang dituduhkan 

orang kepadanya. Syaikh Abdurrahman As Saqqaf salah seorang Syaikh Tarekat 

Alawiyah, mengatakan bahwa dia sebelumnya menyangka pada diri Al-Hallaj ada 

keretakan karena sikapnya, seperti keretakan pada kaca, tetapi setelah sampai 

pada maqam al-qutbiyyah dia melihat bahwa Al-Hallaj telah mencapai tingkat bila 

diandaikan buah dia telah matang.116 

Imam Al-Ghazali ketika ditanyai bagaimana pendapatnya tentang perkataan 

“Anâ al-Haqq”. Beliau menjawab: “perkataan demikian yang keluar dari 

mulutnya adalah karena sangat cintanya kepada Allah. Apabila cinta sudah 

demikian dalamnya, tidak ada lagi rasa berpisah antara diri seeorang dengan 

seseorang yang dicintainya”. Sehingga beliau, Jalaluddin Rumi, dan Fariduddin 

Attar memberinya julukan “Syahidul haq” (seorang syahid yang benar). 

Tasawuf sunni lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara 

Tuhan dan manusia. Dualisme yang dimaksudkan di sini adalah ajaran yang 

mengakui bahwa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan, 

hubungannya tetap dalam kerangka yang berbeda di antara keduanya, dalam hal 
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esensinya. Sedekat apapun manusia dengan Tuhannya tidak lantas membuat 

manusia dapat menyatu dengan Tuhan. 

Al—Quran dan Hadits dengan jelas menyebutkan bahwa “ inti” makhluk 

adalah “bentuk lain” dari Allah. Hubungan antara Sang  Pencipta dan yang 

diciptakan bukanlah merupakan salah satu persamaan, tetapi “bentuk lain”. Benda 

yang diciptakan adalah bentuk laian dari penciptaannya. Hal ini tentunya berbeda 

dengan paham-paham tasawuf filosofis yang terkenal dengan ungkapan-ungkapan 

keganjilannya. Kaum sufi Sunni menolak ungkapan-ungkapan ganjil seperti yang 

dikemukakan Abu Yazid Al-Busthami dengan teori fana’ dan baqa-nya, Al-Hallaj 

dengan konsep hulûl-nya. 

Ungkapan-ungkapan itu keluar dari batas-batas etika syara’, tidak pantas di 

hadapan Tuhan Yang Mahasuci, atau dari ungkapan-ungkapan itu merembes 

paham ateisme. Sikap kita terhadap syathahat-syathahat mereka itu tidak berbeda 

dengan sikap ulama salaf yang saleh. Dalam kaitan ini, Ibnu Qayyim berkata, “ 

Ketahuilah bahwa dalam bahasa kaum sufi itu ada banyak metafora yang tidak 

dimiliki oleh bahasa kaum yang lainnya. Ada pengungkapan hal umum, tetapi 

yang dimaksud adalah hal yang khusus. Atau pengungkapan satu kata, namun 

yang dimaksud adalah indikasinya, bukan makna sebenarnya. Karena itu, mereka 

berkata, “ Kami adalah para pemilik isyarat, bukan pemilik ungkapan. Isyarat 

adalah bagi kami, sedang ungkapan bagi orang selain kami. Mereka (para sufi) 

terkadang mengungkapkan satu frase yang diungkapkan ulang oleh orang ateisme. 



 

Dengan frase itu, para sufi menghendaki suatu makna bukan kerusakan. Oleh 

karena itu, frase itu menjadi sebab timbulnya fitnah di antara dua kelompok. Satu 

kelompok bersandar kepada whir frase, lalu menilai orang yang mengungkapkan 

frase itu adalah ahli bid’ah dan menyesatkan. Sementara kelompok yang satu lagi 

memandang maksud-maksud dan tujuan dari orang-orang sufi, lalu membenarkan 

ungkapan dan isyarat-isyarat mereka itu. Maka orang yang mencari kebenaran )al-

haqq) akan menerimanya dari orang ahli kebenaran, dan menolah dari yang bukan 

ahli kebenaran. 117 

Ibnu Nadim berlandaskan sumber-sumber tertentu yang bertentangan, pada 

abad ke-10 berkata tentang Al-Hallaj: 

“Al-Husayn ibn Mansur Al-Hallaj adalah seorang penipu dan tukang sulap 
yang memberanikan diri masuk ke dalam pemikiran mazhab sufi, memengaruhi 
gaya bahasa mereka. Ia menyatakan menguasai setiap bidang ilmu, tetapi 
pernyataan itu tidak berharga. Ia tahu sedikit tentang al-Hikmah. Ia bodoh, berani, 
patuh, tetapi tidak gentar di hadapan para sultan, berusaha melakukan hal-hal 
besar dan sungguh menginginkan suatu perubahan dalam pemerintah. Di antara 
para pengikutnya ia mengaku bersifat Ilahi, dan berbicara tentang penyatuan 
Ilahi...” 

Di antara hal paling penting yang dituduhkan oleh orang-orang yang 

menentang kaum sufi adalah tuduhan yang bodoh dan palsu bahwa kaum sufi 

meyakini hulûl dan ittihâd. Artinya, Allah menduduki seluruh bagian bumi, baik 

di lautan, pegunungan, bukit-bukit, pepohonan, manusia, hewan dan sebagainya. 

Dengan kata lain, makhluk adalah Khaliq itu sendiri. Semua yang dapat diraba 
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dan dapat dilihat di alam ini merupakan Dzat Allah dan diri-Nya. Mahasuci Allah 

dari semua itu.118 

Hulûl dan ittihâd tidak mungkin terjadi, kecuali dalam satu jenis. Allah 

bukanlah jenis sehingga Dia tidak bisa menyatu dengan jenis-jenis lainnya. 

Bagaimana bisa yang qadim menempati yang hadis, Khaliq menempati makhluk? 

Jika yang dimaksud dengan hulûl adalah masuknya’aradh (lawan dari esensi) ke 

dalam esensi, Allah bukanlah ‘aradh. Jika yang dimaksud adalah masuknya esensi 

ke dalam esensi, Allah bukanlah esensi. Jika hulûl dan ittihâd antara dua makhluk 

adalah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin dua orang laki-laki menjadi satu 

orang laki-laki karena perbedaan zat keduanya, perbedaan antara Khaliq dan 

makhluk, antara pembuat dan yang dibuat, dan antara Dzat yang wajib ada dan 

sesuatu yang mungkin, lebih besar dan lebih utama lagi. 119 

Para ulama dan para sufi yang tulus terus berusaha menjelaskan kesalahan 

pendapat tentang hulûl, menunjukkan kerusakannya dan memperingatkan 

kesesatannya. 

B. Penolakan Tokoh Tasawuf Sunni Terhadap Ungkapan Ganjil Pada 

Konsep Hullul Al-Hallaj 

Berbagai macam pendapat ulama tentang pemikiran Al-Hallaj. Sebagian 

mengkafirkan dan sebagian yang lain membela atau membenarkan. Beberapa 
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119 ‘Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 393. 



 

perkataan, terutama dari pihak penguasa pada masa itu tersiar bahwa ajaran Al-

Hallaj sangat merusak ketentraman umum. Murid-muridnya sampai ada yang 

menyangka bahwa Al-Hallaj adalah Tuhan, sebagaimana sangkaan orang 

Nashrani terhadap diri Isa al-Masih. Dia dianggap mampu menghidupkan orang 

mati, menyembuhkan orang sakit kusta. Muridnya kian lama kian banyak. Dan 

setelah diselidiki oleh penyelidik kerajaan, katanya dia mengadakan hubungan 

yang rapat dengan kaum Qaramithah, yaitu segolongan umat di abad ketiga dan 

keempat yang menyerupai faham komunisme. Sebab itu dia tidak mau mengakui 

kekuasaan pemerintahan yang sah. Dia mengakui sebagian kepercayaan kaum 

Ismailiyyah, bahwa imam yang sejati ialah imam yang ghaib.120 

Dan lagi menurut berita yang tersiar itu pula, beliau menfatwakan bahwasanya 

naik haji secara lahir atau fisik pergi ke Mekah itu tidak perlu dikerjakan. Sebab 

itu hanya memayah-mayahkan diri saja. Itu boleh diganti dengan haji yang lain, 

yaitu dengan haji rohani, dengan membersihkan diri dan jiwa dengan tafakur 

mengingat Tuhan dengan khalwat, sehingga ka’bah itu sendirilah yang datang ke 

dalam khalwat menemuinya, di sanapun ia boleh berthawaf. 121 

Seorang hakim bermazhab Syafi’i yang adil, Ibnu Suraij, berfatwa bahwa 

perkara Al-Hallaj dalam keadaan apa pun tidak sampai pada tingkat hukuman 
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mati, dia berkata: “ Sesungguhnya pendapat-pendapat Al-Hallaj tersebut terkait 

dengan akidah dan itu tidak termasuk dalam kekuasaan mahkamah syar’iyyah.”122 

Akan tetapi dalam kisah lain diceritakan secara mendetail mengenai 

perjalanan eksekusi “ ekstra sadis” yang diterima Al-Hallaj. Al-Hallaj dicambuk 

seribu kali tanpa mengaduh kesakitan. Sesudah dicambuk, kepalanya dipenggal, 

tetapi sebelum dipancung dia sempat sholat dua rakaat, kemudian kaki dan 

tangannya dipotong. Badannya digulung dengan tikar bambu dan direndam 

dengan minyak lalu dibakar. Abu mayatnya dihanyutkan ke sungai sedangkan 

kepalanya dibawa ke Khurasan untuk dipersaksikan kepada orang-orang. 

Dalam riwayat  lain dikisahkan  bahwa ketika proses hukuman mati Al-Hallaj, 

algojo-algojo menaikkan Al-Hallaj ke atas menara yang tinggi, kemudian 

dikerumuni orang banyak yang datang dari berbagai penjuru yang diperintahkan 

untuk melempari batu kepadanya. Ketika dipukuli oleh para algojo, al-Hallaj 

tersenyum. Setelah selesai memukulinya, mereka memotong tangan dan kakinya, 

dia pun menerimanya dengan tersenyum, bahkan dia sempat mengoleskan darah 

potongan tangannya ke mukanya seakan-akan dia berwudhu dengan darah sucinya 

itu. Setelah itu para algojo memotong lidah dan mencukil matanya. Pada saat itu  

dia berisyarat, seakan-akan memintakan ampun bagi para algojo kepada Allah. 

Sebab-sebab dibunuhnya Al-Hallaj hingga sekarang masih kontroversial. Jika 

kebanyakan ulama mengemukakan bahwa sebab-sebab dibunuhnya al-Hallaj 
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karena perbedaan paham dengan paham yang dianut ulama fikih yang dilindungi 

oleh pemerintah, maka hal ini juga masih dipertanyakan. 123 

Mengenai terbunuhnya Al-Hallaj terdapat berbagai cerita yang diriwayatkan. 

Sebagiannya berlebihan dan sebagian lainnya mungkin dapat diterima lantaran 

ceritanya sesuai dengan keadaan yang dialami oleh tokoh dalam cerita itu (Al-

Hallaj) yang nyaris menjadi makna sosok pribadi yang terdapat dalam mitos. 

Yang barangkali dapat dibayangkan oleh manusia namun tidak mempercayai 

sepenuhnya bahwa cerita itu mungkin terjadi dalam reaمitas dengan cara seperti 

ini.  
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Setelah mengurai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ajaran tasawuf Al-Hallaj yang paling terkenal adalah ḫulûl dan waḫdaṯ al-

syuhûd yang kemudian melahirkan paham waḫdaṯ al-wujûd (panteisme) 

yang dikembangkan Ibnu Arabi. Al-Hallaj memang pernah mengaku 

bersatu dengan Tuhan (ḫulûl). Kata  ḫulûl, berdasarkan pengertian bahasa, 

berarti menempati suatu tempat. Adapun menurut istilah ilmu tasawuf, 

ḫulûl berarti paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh 

manusia tertentu untuk mengambil tempat didalamnya setelah sifat-sifat 

kemanusiaan yang ada dalam tubuh yang dilenyapkan. Ajaran tasawuf 

yang sejak kelahiran dan perkembangannya dicurigai oleh para ahli syariat 

karena banyak melahirkan penyimpangan atau bid’ah, akhirnya 

mendapatkan reaksi keras sesudah al-Hallaj terang-terangan mengaku 

sama dengan Tuhan dengan ungkapannya yang masyhur Anâ al-Haq ( 

Aku adalah kebenaran Mutlak atau Tuhan), dengan mempertahankan 

ajaran-ajarannya yang menyimpang itu dengan keyakinan yang teguh. 



 

Puncak dari perlawanan dan reaksi dari para ahli syariat al-Hallaj 

dipenjarakan yang akhirnya dihukum mati secara tragis (922M). 

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ḫulûl yang terjadi pada Al-Hallaj 

tidaklah nyata karena memberi pengertian secara jelas adanya perbedaan 

antara hamba dan Tuhan. Dengan demikian, ḫulûl yang terjadi sekadar 

kesadaran psikis yang berlangsung pada kondisi fana, atau menurut 

ungkapannya sekadar telembarnya nasut dalam lahut. Para tokoh tasawuf 

Sunni semisal Al-Ghazali dan Imam Al-Junayd  menyatakan bahwa Allah 

tersucikan (munazzah) dari segala kesalahan dan Dia tidak ḫulûl (menitis) 

di dalam entitas wujud apa pun. Karenanya, setinggi apapun taraf spiritual 

yang dicapai seseorang dan sebanyak apapun hakikat yang tersingkap 

dihadapannya, ia tetap tidak diperbolehkan sama sekali keluar dari 

martabat kehambaan kepada Allah dengan mengklaim sebagai titisan 

Tuhan. Sebaliknya, penghambaannya kepada Allah justru harus semakin 

nyata. Al-Junaid bersikap tegas dan keras terhadap setiap orang yang 

mengklaim ḫulûl atau ittiḫâd dari kalangan pseudo-sufi yang secara 

sepihak dan palsu menisbatkan diri pada tasawuf. Pendek kata, Al-Junaid 

tetap konsisten mensucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas bagi-

Nya, dan menolak tegas paham pantheisme (al-ḫulûl). 

2. Mengenai terbunuhnya Al-Hallaj terdapat berbagai cerita yang 

diriwayatkan. Sebagiannya berlebihan dan sebagian lainnya mungkin 

dapat diterima lantaran ceritanya sesuai dengan keadaan yang dialami oleh 



 

tokoh dalam cerita itu (Al-Hallaj) yang nyaris menjadi makna sosok 

pribadi yang terdapat dalam mitos. Yang barangkali dapat dibayangkan 

oleh manusia namun tidak mempercayai sepenuhnya bahwa cerita itu 

mungkin terjadi dalam reaitas dengan cara seperti ini.  

B. Saran  

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Percaya kepada Tuhan menunjukkan bahwa seseorang lebih meletakkan 

kepercayaan kepada dirinya sendiri. Perjumpaan dengan Tuhan tidak 

datang dengan sendirinya, melainkan harus direalisasikan melalui 

perbaikan diri dan pembentukan diri. Dalam makrifat, kehendak Tuhan 

dengan kehendak manusia telah menyatu. Seseorang yang telah mencapai 

tahap makrifat akan mampu memancarkan sifat-sifat Ilahi yang diberikan 

kepadanya. Sehingga seseorang dapat bersatu dengan Tuhan denag dua 

awujud dalam satu tubuh (ḫulûl). 

2. Ilmu Tuhan itu sangatlah luas, sehingga  jika lautan dijadikan tinta untuk 

menuliskan ilmu-ilmunya maka tidak akan cukup, sehingga hendaklah kita 

agar tkidak henti-hentinya untuk belajar, mengkaji segala ilmu yang ada, 

mengembangkan kemampuan yang kita miliki dan melanjutkan 

perjuangan para tokoh-tokoh Islam dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan. 



 

3. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kajian-kajian terhadap konsep 

ḫulûl Al-Hallaj ini yang menyangkut perdebatan antara tasawuf Sunni, 

yang susah untuk peneliti temukan tentang kitab-kitab dan buku-buku 

yang terkait tentang tokoh Al-Hallaj. Sehingga pihak kampus agar 

memperbanyak kitab-kitab dan buku-buku terutama para tokoh tasawuf 

agar memudahkan mahasiswa/mahasiswi dalam mengadakan penelitian. 

C. Penutup 

Tidak ada yang layak penulis ungkapkan selain rasa syukur atas kehadirat 

Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai karya yang wajib penulis susun demi 

mendapatkan gelar kesarjanaan. 

Sholawat dan salam penulis limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad 

Saw, karena berkat arahan sunnah-sunnahnya sehingga penulis berada pada 

jalannya yang InsyaAllah di ridhoi Allah SWT. 

Penulis sadar dalam penulisan ini masih banyak sekali kekurangan-

kekurangan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya bahan penelitian atau 

kurang tajam dalam proses analisa. Untuk itu penukis sangat mengharapkan  kritik 

dan saran yang sifatnya membangun dan memberikan saran demi kesempurnaan 

karya ini. 

Demikianlah skripsi ini penulis susun, semoga karya ini memiliki nilai guna 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. 



 

Aamiin....Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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