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Chapter 1 : | TUHAN & MANUSIA | Laman 86
Kalau menurut penuturan Ibnu Bathuthah dalam kitab Rahlat Ibn Bathuthah pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada
sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Penuturan ini tidak bertentangan dengan al-Syarif al-Idrisi.

Hati kamu adalah seumpama cermin yang berkilat. Kamu mesti membersihkannya daripada debu dan
kekotoran yang menutupinya. Cermin hati kamu itu telah ditakdirkan untuk memancarkan cahaya
rahsia-rahsia Ilahi. Kemudian lampu makrifat hikmah kebijaksanaan akan menyala sendiri. Mana mungkin ia
tidak menyala sedangkan cahaya rahsia Allah menyinarinya? Bukanlah bintang yang memandu kita tetapi
cahaya Ilahi. Sekiranya lampu rahsia-rahsia Ilahi dinyalakan di dalam diri batin kamu yang lain akan datang
secara sekaligus atau beransur-ansur. Sebahagiannya kamu telah ketahui sebahagian yang lain akan kami
beritahu di sini. Baca, dengar, cuba fahamkan. Kamu akan mendengar nyanyian burung bulbul di pagi hari dan
kamu akan mendengarnya berkata: Mereka tidur sedikit sahaja di malam hari dan pada awal pagi mereka
memohon keampunan Allah Allah bimbangkan kepada cahaya-Nya sesiapa yang Dia kehendaki. Kemudian
kamu akan melihat di ufuk langit peraturan Ilahi akan matahari ilmu batin mula terbit. Dan kamu akan
memahami rahsia: Tidak diizinkan matahari mengejar bulan dan tidak pula malam mendahului siang. Tiap
sesuatu berjalan pada landasan masing-masing. Kebenaran akan membuka tutupan mukanya. Semua ini akan
bermula bila cermin hati kamu dipersucikan. Cahaya rahsia-rahsia Ilahi akan memancar Padanya jika kamu
berhajat dan bermohon kepada-Nya, daripada-Nya, dengan-Nya. Dia yang mengumpul segala pengetahuan di
dalam Zat-Nya dan Dia jualah Pencipta segala pengetahuan dengan keabadian. Segala puji bagi Allah lantaran
Dia menghantarkan Quran yang mulia yang mengandungi di dalamnya sebab-sebab ia diturunkan iaitu untuk
memperingatkan manusia tentang Allah. Dihantarkan-Nya kepada pembimbing yang memandu manusia pada
jalan yang benar dengan yang paling Perkasa di antara agama-agama. Selawat dan salam ke atas Nabi
Muhammad s. Semoga kesejahteraan dan keberkatan yang melimpah-limpah dikurniakan kepada ruh-ruh
mereka. Tentu sekali yang paling berharga di antara yang berharga, paling tinggi, permata yang tidak ternilai,
barang perniagaan yang paling menguntungkan manusia, adalah ilmu pengetahuan. Hanya dengan hikmah
kebijaksanaan kita boleh mencapai keesaan Allah, Tuhan sekalian alam. Hanya dengan hikmah kebijaksanaan
kita boleh mengikuti rasul-rasul-Nya dan nabi-nabi-Nya. Orang yang berpengetahuan, yang bijaksana, adalah
hamba-hamba Allah yang tulen yang Dia pilih untuk menerima perutusan Ilahi. Dia lebihkan mereka daripada
yang lain semata-mata dengan kebaikan rahmat-Nya yang Dia curahkan kepada mereka. Mereka adalah
pewaris nabi-nabi, pembantu-pembantu mereka, yang dipilih oleh rasul-rasul-Nya untuk menjadi khalifah
kepada sekalian manusia. Mereka berhubungan dengan nabi-nabi dengan perasaan yang amat seni dan
kebijaksanaan yang sangat tinggi. Allah Yang Maha Tinggi memuji orang-orang yang memiliki hikmah
kebijaksanaan: Surah Fatir, ayat Dalam ayat lain Allah Yang Maha Tinggi berfirman: Aku kurniakan kepada
kamu ilmu-Ku kerana Aku mengenali kamu. Tidak aku kurniakan hikmah kebijaksanaan kepada kamu untuk
Aku hukumkan kamu pada hari ini. Masuklah ke dalam syurga-syurga-Ku. Segala puji milik Allah, Tuhan
sekalian alam lantaran Dia kurniakan makam yang tinggi kepada hamba-hamba-Nya yang taat dan memelihara
mereka daripada dosa dan menyelamatkan mereka daripada diseksa. Dia berkati ahlul hikmah dengan
menghampiri mereka. Sebahagian daripada murid-murid kami meminta supaya kami sediakan sebuah buku
yang memadai buat mereka. Sesuai dengan permintaan dan keperluan mereka kami siapkan buku yang ringkas
ini Semoga ia dapat mengubati dan memuaskan mereka serta yang lain juga. Dalam pekerjaan ini kenyataan di
dalam kepercayaan dan perjalanan kami dibukakan. Fikirkan, tekankan kepada pemikiran kamu dan fahamkan
apa yang aku katakan. Dalam hadis Qudsi Dia berfirman: Ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad s. Apa
yang dimaksudkan sebagai ciptaan permulaan itu ialah ciptaan hakikat kepada Nabi Muhammad s. Dia juga
diberi nama yang indah-indah. Dia dinamakan nur, cahaya suci, kerana dia dipersucikan dari kegelapan yang
tersembunyi di bawah sifat jalal Allah. Allah Yang Maha Tinggi berfirman: Al-Maaidah, ayat 15 Dia
dinamakan akal yang meliputi akal universal kerana dia telah melihat dan mengenali segala-galanya. Dia
dinamakan qalam kerana dia menyebarkan hikmah dan ilmu dan dia mencurahkan ilmu ke dalam huruf-huruf.
Roh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian, permulaan dan kenyataan alam maya. Allah

Page 1

DOWNLOAD PDF RAHLAT IBN JUBAIR/LDL 8234
Yang Maha Tinggi menciptakan sekalian roh-roh daripada roh baginda s. Dia adalah sumber, asal usul dan
kediaman bagi sesuatu dan segala-galanya. Empat ribu tahun selepas diciptakan cahaya Muhammad, Allah
ciptakan arasy daripada cahaya mata Muhammad. Dia ciptakan makhluk yang lain daripada arasy. Kemudian
Dia hantarkan roh-roh turun kepada peringkat penciptaan yang paling rendah, kepada alam kebendaan, alam
jirim dan badan. Surah Tin, ayat 15 Dia hantarkan cahaya itu daripada tempat ia diciptakan, dari alam lahut,
iaitu alam kenyataan bagi Zat Allah, bagi keesaan, bagi wujud mutlak, kepada alam nama-nama Ilahi,
kenyataan sifat-sifat Ilahi, alam bagi akal asbab kepunyaan roh yang meliputi roh universal. Di sana Dia
pakaikan roh-roh itu dengan pakaian cahaya. Dengan berpakaian cahaya mereka turun kepada alam malaikat.
Kemudian daripada dunia ini Dia ciptakan tubuh yang berdaging, berdarah. Surah Ta Ha, ayat 55 Selepas
peringkat-peringkat ini Allah memerintahkan roh-roh supaya memasuki badan-badan dan dengan
kehendak-Nya mereka pun masuk. Surah Shad, ayat 72 Sampai masanya roh-roh itu terikat dengan badan,
dengan darah dan daging dan lupa kepada asal usul kejadian dan perjanjian mereka. Mereka lupa tatkala Allah
ciptakan mereka pada alam arwah Dia telah bertanya kepada mereka: Mereka lupa kepada asal usul mereka,
lupa juga kepada jalan untuk kembali kepada tempat asal mereka. Tetapi Allah Maha Penyayang, Maha
Pengampun, sumber kepada segala keselamatan dan pertolongan bagi sekalian hamba-hamba-Nya. Dia
mengasihani mereka lalu Dia hantarkan kitab-kitab suci dan rasul-rasul kepada mereka untuk mengingatkan
mereka tentang asal usul mereka. Ramai rasul-rasul telah datang ke dunia ini, melaksanakan tugas mereka dan
kemudian meninggalkan dunia ini. Tujuan semua itu adalah membawa kepada manusia perutusan, peringatan
serta menyedarkan manusia dari kelalaian mereka. Tetapi mereka yang mengingati-Nya, yang kembali
kepada-Nya, manusia yang ingin kembali kepada asal usul mereka, menjadi semakin berkurangan dan terus
berkurangan ditelan zaman. Nabi-nabi terus diutuskan dan perutusan suci berterusan sehingga muncul roh
Muhammad yang mulia, yang terakhir di kalangan nabi-nabi, yang menyelamatkan manusia daripada
kehancuran dan kelalaian. Tujuannya ialah mengejutkan manusia dari kelalaian dan ketidaksedaran dan untuk
menyatukan mereka dengan keindahan yang abadi, dengan penyebab, dengan Zat Allah. Surah Yusuf, ayat Ia
menyatakan jalan Nabi Muhammad s. Pandangan yang jelas basirah datangnya daripada mata kepada roh.
Mata ini terbuka di dalam jantung hati orang-orang yang hampir dengan Allah, yang menjadi sahabat Allah.
Semua ilmu di dalam dunia ini tidak akan mendatangkan pandangan dalam basirah. Seseorang itu memerlukan
pengetahuan yang datangnya daripada alam ghaib yang tersembunyi pengetahuan yang mengalir daripada
kesedaran Ilahi. Surah Kahfi, ayat Apa yang perlu seseorang lakukan ialah mencari orang yang mempunyai
pandangan dalam basirah yang mata hatinya celik, dan cetusan serta perangsang daripada orang yang seperti
ini adalah perlu. Guru yang demikian, yang dapat memupuk pengetahuan orang lain, mestilah seorang yang
hampir dengan Allah dan berupaya menyaksikan alam mutlak. Wahai anak-anak Adam, saudara-saudara dan
saudari-saudari! Bangunlah dan bertaubatlah kerana melalui taubat kamu akan memohon kepada Tuhan agar
dikurniakan-Nya kepada kamu hikmah-Nya. Masuklah kepada jalan itu dan bergabunglah dengan kafilah
kerohanian untuk kembali kepada Tuhan kamu. Pada satu masa nanti jalan tersebut tidak dapat dilalui lagi dan
pengembara pada jalan tersebut tidak ada lagi. Kita tidak datang ke bumi ini untuk merosakkan dunia ini. Kita
dihantar ke mari bukan untuk makan, minum dan berak. Roh penghulu kita menyaksikan kita. Apa sahaja
yang datang kepada kamu datang dalam keadaan salah satu bentuk, secara nyata atau tersembunyi; nyata
dalam bentuk peraturan syarikat dan tersembunyi dalam bentuk hikmah kebijaksanaan atau makrifat. Allah
Yang Maha Tinggi memerintahkan kita supaya mensejahterakan zahir kita dengan mematuhi peraturan
syarikat dan meletakkan batin kita dalam keadaan yang baik dan teratur dengan memperolehi hikmah
kebijaksanaan atau makrifat. Bila zahir dan batin kita menjadi satu dan hikmah kebijaksanaan atau makrifat
dengan peraturan agama syarikat bersatu, seseorang itu sampai kepada makam yang sebenarnya hakikat.
Kedua-duanya mesti menjadi satu. Kebenaran atau hakikat tidak akan diperolehi dengan hanya menggunakan
pengetahuan melalui pancaindera dan deria-deria tentang alam kebendaan. Dengan cara tersebut tidak
mungkin mencapai matlamat, sumber, iaitu Zat. Ibadat dan penyembahan memerlukan kedua-duanya iaitu
peraturan syarikat dan makrifat. Allah berfirman tentang ibadat: Surah Dzaariyat, ayat Jika seseorang tidak
mengenali-Nya bagaimana dia boleh memuji-Nya dengan sebenar-benarnya, meminta pertolongan-Nya dan
berkhidmat kepada-Nya? Makrifat yang diperlukan bagi mengenali-Nya boleh dicapai dengan menyingkap

Page 2

DOWNLOAD PDF RAHLAT IBN JUBAIR/LDL 8234
tabir hitam yang menutupi cermin hati seseorang, menyucikannya sehingga bersih dan menggilapkannya
sehingga bercahaya. Kemudian perbendaharaan keindahan yang tersembunyi akan memancar pada rahasia
cermin hati.
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Chapter 2 : MAJLIS TA'LIM SERAYU KOTA TEGAL: Ya'juj Ma'juj
Id. Roll No Name of the Candidates Father's Name Reg. No. Reg. Year Opted Bar Association 1 Afruza Sultana Habibur
Rahman Sylhet 2 Ziaul Karim Ameer Hussen.

Kaum ini adalah kaum yang kasar dan biadab. Jika mereka melewati sebuah perkampungan, mereka pun
membabat semua yang menghalangi dan merusak atau bila perlu membunuh penduduk. Untuk lebih jelasnya
berikut ini diberikan uraian lengkapnya: Yang pertama diuraikan dalam surat Al-Kahfi, sehubungan dengan
uraian tentang gambaran Dajjal. Menjelang berakhirya surat Al-Kahfi, diuraikan tentang perjalanan Raja
Dzulkarnain ke berbagai jurusan untuk memperkuat tapal-batas kerajaannya. Keluarnya mereka sebagai tanda
kiamat Kubra akan terjadi dan wajib kita imani karena dalil-dalil telah jelas menetapkannya. Rasulullah
melihat kami ketika kami tengah berbincang-bincang. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar Hari
berbangkit , maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Ada lagi yang menyebut keturunan dari
Yafuts Bin Nuh. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar sehingga ketika
mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata
kecil sipit , berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai dan
sifat-sifat lain. Selain itu Rasulullah SAW berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat
kalajengking. Berilah Aku potongan-potongan besi. Mereka tidak akan keluar darinya sebelum janji Allah
tiba, dan itu terjadi di akhir zaman sebagai tanda Kiamat yang sudah diambang pintu. Mereka keluar setelah
Isa turun dan membunuh Dajjal. Keluarnya mereka dari kurungan memiliki cerita tersendiri yang disebutkan
oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadits no. Lalu Allah mengembalikannya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika
masa mereka telah tiba dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka menggali, ketika
mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata: Mereka mengucapkan insya Allah.
Mereka kembali ke tempat mereka menggali, mereka mendapatkan galian seperti kemarin. Akhirnya mereka
berhasil menggali dan keluar kepada manusia. Mereka meminum air sampai kering dan orang-orang
berlindung di benteng mereka. Lalu mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit dan ia kembali
dengan berlumuran darah. Dari hadits ini kita mengetahui banyak hal tentangnya. Ketika Isa dalam kondisi
demikian, Allah mewahyukan kepada Isa bin Maryam: Rombongan pertama melewati danau Thabariyah dan
meminum airnya. Rombongan terakhir menyusul sementara air danau telah mengering, mereka berkata: Nabi
Isa AS dan teman-temannya dikepung sehingga kepala sapi bagi mereka lebih berharga daripada dinar, lalu
Nabi Isa AS dan kawan-kawan berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengirim ulat di leher mereka, maka mereka
mati bergelimpangan seperti matinya jiwa yang satu. Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa dan
kawan-kawannya ke bumi, maka tidak ada sejengkal tempat pun di bumi kecuali dipenuhi oleh bau busuk
mereka. Lalu Nabiyullah Isa as dan teman-temannya berdoa kepada Allah, kemudian Allah menurunkan hujan
deras yang mengguyur seluruh rumah, baik yang terbuat dari tanah atau kulit binatang. Hujan itu membasuh
bumi sehingga ia seperti cermin yang berkilauan. Kisah mereka dan Raja Dzulkarnain Ya-juj dan Ma-juj
adalah kaum yang banyak keturunannya. Menurut mitos, mereka tidak mati sebelum melihat seribu anak
lelakinya membawa senjata. Mereka taat pada peraturan masyarakat, adab dan pemimpinnya. Ada yang
menyebut mereka berperawakan sangat tinggi sampai beberapa meter dan ada yang sangat pendek sampai
beberapa centimeter. Konon, telinga mereka panjang, tapi ini tidak berdasar. Karenya, ketika Dzulkarnain
datang, mereka minta dibuatkan benteng agar mereka tidak dapat menembus dan mengusik ketenangan
penduduk. Ia berkuasa selama tahun. Membangun Iskandariah dan murid Aristoteles. Memerangi Persia dan
menikahi puterinya. Mengadakan ekspansi ke India dan menaklukan Mesir. Menurut Asy-Syaukany, pendapat
di atas sulit diterima, karena hal ini mengisyaratkan ia seorang kafir dan filosof. Dijuluki Dzulkarnain Pemilik
dua tanduk , karena kekuasaannya yang sangat luas, mulai ujung tanduk matahari di Barat sampai Timur.
Menurut Ibnu Abbas, ia adalah seorang raja yang shalih. Ia seorang pengembara dan ketika sampai di antara
dua gunung antara Armenia dan Azzarbaijan. Atas permintaan penduduk, Dzulkarnain membangun sebuah
benteng. Dia meminta bijih besi dicurahkan ke lembah antara dua bukit. Lalu minta api dinyalakan sampai
besi mencair. Maka jadilah tembok logam yang licin tidak bisa dipanjat. Arkeolog Spanyol Klapigeo pada
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tahun H. Pernah diutus oleh Raja Qisythalah di Andalus ke sana dan bertamu pada Timurleng. Letaknya di
jalur utama antara Turkestan ke India dengan ordinat 38oN dan 67oE. Tempat itu kini bernama buzghol-khana
dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah bab al hadid. Orang Persia menyebutnya dar-i-ahani.
Orang Cina menamakannya tie-men-kuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Hiouen Tsiang, seorang
pengembara Cina pernah melewati pintu berlapis besi itu dalam perjalanannya ke India di abad ke Tidak jauh
dari sana ada danau yang dinamakan Iskandar Kul. Di tahun Khalifah Bani Abbasiyah, al-Watsiq, mengutus
sebuah tim ekspedisi ke gerbang besi tadi. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar m
dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat
bergantung daun pintu raksasa. Persis seperti bunyi surat Al Kahfi. Tepatnya ada di pegunungan yang sangat
tinggi dan sangat keras pegunungan Kaukasus. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang
sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia, terletak di republik Georgia.
Al-Syarif al-Idrisi menegaskan hal itu melalui riwayat penelitian yang dilakukan Sallam, staf peneliti pada
masa Khalifah al-Watsiq Billah Abbasiah. Mimpi itu mendorong Khalifah untuk mengetahui perihal tembok
itu saat itu, juga lokasi pastinya. Al-Watsiq menginstruksikan kepada Sallam untuk mencari tahu tentang
tembok itu. Saat itu Sallam ditemani 50 orang. Penelitian tersebut memakan biaya besar. Tersebut dalam
Nuzhat al-Musytaq, buku geografi, karya al-Idrisi, Al-Watsiq mengeluarkan biaya dinar untuk penelitian ini.
Rombongan Sallam berangkat ke Armenia. Di situ ia menemui Ishaq bin Ismail, penguasa Armenia. Dari
Armenia ia berangkat lagi ke arah utara ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishaq ke penguasa
Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Faylan nama-nama daerah ini tidak dikenal sekarang. Ia kemudian
tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari, Sallam melewati daerah yang
menyesakkan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan, tak berpenghuni. Selama 6 hari, berjalan menuju
daerah benteng. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembah sekitar meter. Lembah ini
ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Dalam Nuzhat al-Musytaq, gambaran Sallam tentang tembok
dan pintu besi itu disebutkan dengan sangat detail Anda yang ingin tahu bentuk detailnya, silakan baca:
Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Sallam penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul
kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk
mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata, mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Mereka sering
mengganggu, menyerbu, membunuh, suku-suku lain. Mereka pembuat onar dan sering menghancurkan suatu
daerah. Dzulkarnain kemudian menggiring mengusir mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan
tembok dan pintu besi. Menjelang Kiamat nanti, pintu itu akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia,
sampai turunnya Nabi Isa al-Masih. Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok
penutup. Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil.
Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah. Penuturan ini tidak bertentangan
dengan al-Syarif al-Idrisi. Soalnya di sebelah Barat Laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Jumlah mereka
golongannya pun sangat banyak, sehingga kaum Muslimin akan menyalakan api selama tujuh tahun untuk
berlindung dari penyerangan mereka, para pemanah dan perisai mereka. Seperti yang diterangkan dalam hadits
yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Nawwas berikut ini: Kemudian Nabiyullah Isa dan para sahabatnya
menginginkan itu, maka mereka tidak menemukan sejengkalpun dari tanah di bumi kecuali ia dipenuhi oleh
bau anyir dan busuk mereka.
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