
FADHILAH ZIARAH QUBUR & HAUL

Oleh : TB.AHMAD RIFQI CHOWASH

Ziarah  artinya  berkunjung  dari  zaaro  yazuuru  ziyaarotan.....baik  ke
orang yang masih hidup maupun yang sudah mati.  Atau ke tempat
yang  diperintahkan  Allah  swt  karena  ibadah seperti  karena  berhaji
atau 'umroh.

Agama islam menganjurkan kita berziarah qubur dengan 3 tujuan:

 

1. karena mengingat kematian.

Mengingat kematian memang dianjurkan oleh Agama kita karena dengan mengingatnya kita akan lebih senang kepada
akhirat di banding di dunia dan supaya dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk hidup di kemudian hari.
mengingat  kematian  dapat  dilakukan  kapan  saja  di  mana  saja  dan  tidak  harus  dengan  berziarah  qubur  sesuai  dg
perkataan Nabi saw: تاذللا مداھ ركذ نم اورثكا ...(perbanyaklah mengingat hal  yg memutuskan kelezatan)hadits ini  termasuk
hadits  shohieh  yg  masyhur.Bahkan  Syekh  Nawawi  bin  Umar  Al  Bantany  dalam  syarah  Nashoih  al  'ibad
mengatakan:mengingat kematian dengan ziarah kubur dapat dilakukan maskipun kepada kuburan orang kafir sedangkan
berdo'a untuk mereka yg kafir maka tidak diperbolehkan.

2.Karena kesunnahan dan anjuran Nabi saw.

Nabi kita Nabi mulia Muhammad saw menganjurkan kita menziarahi kuburan kerabat kita sesama muslim,apalagi orang
tua kita sendiri seperti saudara,teman dan siapapun yang se agama dengan kita.
bahkan Nabi saw dan para shahabatnya selalu berziarah di  kuburan para Syhada' uhud setiap haul(temu tahun)dan
berziarah di Baqi' al Ghorqod setiap sore kamis.sesuai dengan keterangan yang berikut ini:
Dalil  mengenai haul adalah berdasarkan hadits yang menerangkan bahwa junjungan kita Sayyidina Muhammad saw.
Telah melakukan ziarah kubur pada setiap tahun yang kemudian diikuti oleh sahabat Abu Bakar, Umar dan utsman. Hadits
tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dari al-Waqidy.

Eمُث ُرَمُع Eمُث َكِلَذ َلْثِم ُلَعْفـَي ٍرْكَب ْوَُبا Eُمث . ِراEدلا ىَبْقُع َمْعِنـَف ُْمـتْرَبَص اَمـبِ ْمُكْيَلَع ٌَم\َس : ُلْوُقَيَف ُهَـتْوَص َعَفَر َغَلَب اَِذاَو ٍلْوَح Tلُك ْيِف ٍدُُحا َءاَدَھُش ُرْوُزـَي IىـِبEنلا َناَك : َلاَق ىِدِقاَولْا ِنَع
ىقھيبلا هاور. ُناَمْثُع  .

Artinya: al-Waqidy berkata “Nabi Muhammad saw. berziarah ke makam syuhada’ uhud pada setiap tahun, apabila telah
sampai di makam syuhada’ uhud beliau mengeraskan suaranya seraya berdoa : keselamatan bagimu wahai ahli uhud
dengan kesabaran-kesabaran yang telah kalian perbuat, inilah sebaik-baik rumah peristirahatan. Kemudian Abu Bakar
pun melakukannya pada setiap tahun begitu juga Umar dan Utsman.

Diterangkan dalam kitab Ittihaf al-Sadah al-Muttaqin juz XIV hal.271, kitab Mukhtashor Ibnu Katsir juz 2 hal.279, dan dalam
kitab Raddu al-Mukhtar ‘ala al-durri al-Mukhtar juz 1 hal 604.

BOLEHKAH MEMBACA ALQUR'AN DI ATAS KUBURAN...?

Memang ada sekelompok orang yg mengatakan membaca Alqur'an di atas kuburan ketika berziarah itu amalan yg tidak
dikenal para salaf dan bisa dikatakan bid'ah......pendapat ini salah dan tidak bertanggung jawab...!perhatikan perkataan
imam Al hafidz Al Faqih An Nawawy di kitab Al Adzkar:

"dan disunnahkan bagi peziarah untuk memperbanyak membaca Alqur'an dan dzikir(tahlil,tasbieh dan tahmid)dan berdoa
untuk Ahli kubur itu juga untuk para mayit dari seluruh orang orang islam. Disunnahkan pula memperbanyak berziarah dan
berdiam diri(al wuquf)di disamping pekuburan AHL AL KHOIR WAL FADHL(ahli kebaikan dan keutamaan)"...Al Adzkar hal
152 cetakan Al hidayah.

dalam kitab yang  sama(al  adzkar)halaman 193 hamisy juz 4 kitab Al  Futuhat  al  Robbaniyah,imam Nawawy berkata:
Assyafi'ie ra dan para ashhabnya berkata:"di sunnahkan untuk membacakan Al qur'an di samping kuburan mayyit,maka
apabila sampai mengkhatamkannya menjadi lebih baik. kami juga meriwayatkan di sunan AL Baihaqi dengan Isnad yang
baik bahwa: Ibnu Umar menyukai untuk dibacakan di atas kuburan surat Albaqoroh dan khowatimnya(penutup2nya).

Dalam hadits lain disebutkan: bacakanlah Yasiin untuk orang orang yang mati dari kalian(hadits Shohieh riwayat Ibnu
Hibban dan Abu Dawud)dan amal al yaumi wallailah hal 581,dan tidak ada keterangan dari lafadz Al Mauta itu apa orang
yang  mau  mati  apa  orang  yang  sudah  mati?maka  mengartikan  lafadz  secara  hakikat  itu  jauh  lebih  utama  di
bandingdiartikan dengan secara majaz.
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juga ada sebuah hadits yg menerangkan fahoill  surat  al  ikhlalsh:dari  Ali  bin Abi  Tholib ra ia  berkata:barangsiapa yg
melewati kuburan kemudian membaca Qul HuaLLohu Ahad sebelas kali,kemudian dihadiahkan pahalanya untuk orang yg
telah mati maka ia akan diberi pahala sebanyak bilangan orang yang mati(al Armiyuny)dan Ahmad bin Hanbal.

Syekh Muh. Amin Al kurdy dalam kitab tanwir al qulub hal 216 disebutkan:Bacaan al Qur'an itu bermanfaat bagi mayit
dalam 3 tempat yaitu: 1.Bila dibacakan di hadapannya..2.Bila dibacakan dari jauh namun dia berdo'a untuk mayit tersebut
setelahnya 3.Tidak berdo'a untuk mayit namun ditujukan untuk mayit tersebut.

Al-‘Allamah al-Imam Muwaffiquddin ibn Qudamah dari madzhab Hanbali mengemukakan pendapatnya dan pendapat Imam
Ahmad bin Hanbal dalam kitab karyanya al-Mughny juz 2 hal. 566.

ِرِباَقَمْلا ِلَْھ�ِ ُهَلْضَف Eِنا EمُھEللَا ْلُق Eمُث ٌدَحَاُ � َوُھ ْلُقَو ٍراَرِم َثَ\َث ِسرْـُكلْا َةَـَيا اْوُئَرْقِا َرِباَقَمْـَلاْ ُمتْلَخَد َاِذا : َلاَق ُهـEنَا َدَمْحَا ْنَع َيِوُر ْدَقَو . ِرْبَقلْا َدْنِع ِةـَئاَرِقْلاِب َْسأَب َ|َو : َلاَق  .

Artinya “al-Imam ibn Qudamah berkata : tidak mengapa membaca (ayat-ayat al-Qur’an atau kalimah tayyibah) di samping
kubur, hal ini telah diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal bahwasannya beliau berkata : jika hendak masuk
kuburan/makam, bacalah Ayat Kursi dan Qul Huwa Allahu Akhad sebanyak tiga kali kemudian iringilah dengan doa : Ya
Allah keutamaan bacaan tadi aku peruntukkan bagi ahli kubur.

Menurut jumhur fuqoha’ ahlussunnah wal jama’ah seperti yang telah diterangkan oleh al-‘Allamah Muhammad al-‘Araby
mengutip dari hadits Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah ra.

اَم َباَوَث ُتْلَعَج ىـTِنا : َلاَق Eُمث , ْرُثاَكEتلا ُمُكاَھْلَاَو , ٌدَحَاُ �َوُھ ْلُقَو ِباَتِكلْا َةَحِتاَفَ أَرَق Eمُث َرِباَقَمْلَا َلَخَد ْنَم َمEلَسَو ِهْيَلَعُ �اٮEلَص ِ� ُلْوُسَر َلاَق َلاَق ُهْنَعُ � َىِضَر َةَرْيَرُھ ىـَِبا ْنَعَو
َىلاَعَت ِ� ىَلِا ُهَل َءاَعَفُش ْوُناَك ِتاَنِمْؤُملْاَو َنْيِنِمْؤُملْا َنِم َرِباَقمَـلْا ِلَْھ�ِ َكَِم\َك ْنِم ُتْأَرَق  .

Artinya:  Abi  Hurairah  ra.  berkata,  Rasulullah  saw  bersabda  “barang  siapa  berziarah  ke  makam/kuburan  kemudian
membaca al-Fatikhah, Qul Huwa Allah Ahad, dan al-Hakumuttakatsur, kemudian berdoa “sesungguhnya aku hadiahkan
pahala apa yang telah kubaca dari firmanmu kepada ahli kubur dari orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan” maka
pahala tersebut bisa mensyafaati si mayit di sisi Allah swt”

BACAAN SELAIN ALQUR'AN UNTUK MAYIT.

Ibnu Taimiyah menegaskan masalah tahlil dengan keterangannya sebagai berikut :

َكِلٰذِبُ � ُهـَعـَفـَن ِهْيَلِا ْتَيِدُْھاَو َرَثَْكا ْوَا Eلَقَاْوَا اًفْلَا َنْوُعْبَس : اَذَكٰھ ُناَسِْن|ْا َلEلَھ اَِذا

Artinya : Jika seseorang membaca tahlil sebanyak 70.000 kali, kurang atau lebih dan (pahalanya) dihadiahkan kepada
mayit, maka Allah memberikan manfaat dengan semua itu. Fatawa XXIV/323 dengn demikian jelaslah bahwa membaca Al
Qur'an diatas kuburan itu hal yang di syari'atkan dan perilaku atau sunnah para salaf juga tidak ada ayat al qur'an ataupun
hadits  yang mengharamkannya jadi  kita tidak boleh mengharamkan dan menambahi ajaran agama dengan melarang
orang membaca Al qur'an dan dzikir di atas kuburan atau MENGHARAMKAN APA YANG DIBOLEHKAN AJARAN AGAMA.

3.KARENA BERTABARRUK(MENCARI KEBERKAHAN)

Kalau yang kita ziarahi  itu kuburan para Nabi dan para Shalihien maka akan bernilai  lebih bukan hanya akan dapat
mengingat kematian dan sunnah semata namun lebih dari itu,yaitu keberkahan yang akan didapat dari si peziarah itu
seperti apa yang dikatakan AL IMAM ABUL FAROJ IBNUL JAUZY AL HANBALY dalam kitab manaqib Ma'ruf al karkhy
HAL 200 juga  tarikh Baghdad hal  122 juz 1,bahwa beliau menukil  dari  gurunya Ibrohim al  harby  dan beiau adalah
termasuk imam salaf yg menyerupai imam Ahmad bin Hanbal dalam ke zuhudan dan wara'nya beliau berkata:Kuburan
Ma'ruf Al karkhy adalah OBAT PENAWAR YANG AMPUH.

Begitu juga halnya dengan Imam Assyafi'ie rabeliau berkata:setiap kali aku ada kesulitan maka aku shalat dua rakaat dan
berziarah di kuburan imam Abu hanifah,lalu hajatku terkabul berkat aku berziarah kepadanya.(manaqib Imam Syafi'ie)

Apalagi bila yang kita ziarahi itu baginda Nabi saw,yang menjadi juru syafa'at ummat ini sudah barang tentu tak dapat
diragukan lg akan KEBERKAHANNYA. Dalam hal ini al imam Al Hafidz Assyekh Imaduddin ibn Katsir berkata: segolongan
Ulama menuturkan sebuah cerita,diantaranya adalah Syaikh Abu Manshur al Shobbagh di dalam kitabnya Al Syamil dari al
'utby dia berkata: ketika aku duduk disamping kuburan Nabi saw,ada seorang arab kampung datang berkata: Assalaamu
'alaika yaa Rasuulallaah......aku mendengar firman Allah :walau annahum.........dst,oleh karena itu aku mendatangimu sbg
orang yang memohon ampun dan memohon syafa'at melaluimu kepada Tuhanku kemudian dia mambaca syair:

مكGاو عاقلا نھبيط نم باطف #همظعا عاقلاب تنفد نم ريخ اي

مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف # هنكاس تنا ربقل ءادفلا يسفن .....

Artinya: wahai orang yg terbaik dari jasad yang terkubur di dataran tanah.....
Maka dataran dan pegunungan menjadi wangi karena semerbak dataran itu......
Nyawaku menjadi tebusan bagi haribaan yg kau huni.....
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Yg di dalamnya terdapat keapikan, kedermawanan dan kemuliaan....

.........kemudian orang  tersebut  berpaling,lalu  aku  tertidur  dan  bermimpi  bertemu Nabi  saw......beliau  berkata:temuilah
orang kampung tadi dan berilah dia khabar gembira bahwa Allah swt telah mengampuninya....
kisah ini disebutkan imam Nawawi ra di  kitab al idhoh hal  498. Al  Hafidz ibnu katsir  juga meriwatkan di  tafsirnya yg
terkenal.....ibnu qudamah dalam al mughni juz 3 hal 490,kasyful qina' kitab fiqh madzhab Hanbaly hal 30 juz 3.

Al hafidz Abu bakar Al Baihaqi juga al hafidz ibnu Abi Syaibah dan al hafidz ibnu katsir meriwayatkan hadits dengan sanad
yang shahih juga dikomentari oleh al hafidz ibnu hajar di kitab fath al bari syarah shahih al Bukhary juz 2 hal 415 bahwa
memang hadits tersebut shahih yaitu:

Pada zaman khilafah Umar bin Al Khotthob ra terjadi kemarau yg menimpa orang orang,kemudian ada seorang laki laki
yang mendatangi kuburan Nabi saw dan dia berkata:

سيكلا سيكلاب كيلع هل لقو، نوقسم مھنا مھربخاو م\سلا ينم هئرقاف رمع تئا: لاقف مانملا يف � لوسر هاتاف... اوكلھ دق مھناف كتم| قستسا.....� لوسر اي ........

Wahai Rasulullah mohon hujan lah(kepada Allah) untuk ummatmu karena mereka akan binasa.........kemudian Nabi saw
mendatanginya  di  dalam tidur(mimpi)  beliau  berkata:  datangilah  umar  dan  sampaikan  salam dariku  katakan  kepada
mereka bahwa mereka akan disirami hujan.
Dan hendaknya kamu mendahulukan orang yang pandai......
Dalam kitab fath al bary disebutkan bahwa laki laki yang datang ke kuburan Nabi saw dan bermimpi tersebut adalah Bilal
bin al harits al Muzanny ra salah seorang shahabat Nabi saw yang masyhur.
WALLAHU 'ALAM BISSHOWAAB.

 

RUJUKAN:

1.AL ADZKAR ANNAWAWIYAH

2.MAFAHIM YAJIBU AN TUSHOHHAH.

3TANWIRUL QULUB.

4.AL FUTUHAT AL ROBBANIYAH.

5.FADHAIH AL WAHHABIYAH.

5.DHIYA' ASSHUDUR.

6.DAN LAIN LAIN.....

< Sebelumnya  Selanjutnya >

TERAKHIR DIPERBAHARUI ( KAMIS, 25 MARET 2010 06:17 )
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