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‐  ﻓﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘُﺮﺑﺔ ﻗﻮﻟﻪ،ﺑﺔ واﻟﺸﻔﺎﻋﺔﻬﻨﺎ إﻟﻴﻬﻢ إﻻ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘُﺮ ﻣﺎ دﻋﻮﻧﺎﻫﻢ وﺗﻮﺟ: أﻧّﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن:اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺎ ﻣ ﻓﻢﻨَﻬﻴ ﺑﻢﺤ ﻳﻪنﱠ اﻟ اَ زُﻟْﻔﻪ اﻟَﻟﻮﻧَﺎ اِﺑﻘَﺮﻴ ﻟ اﻢﺪُﻫﺒﺎ ﻧَﻌ ﻣﺎءﻴﻟو اﻪوﻧ دﻦ اﺗﱠﺨَﺬُوا ﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ }و:‐ﺗﻌﺎﻟ
3:{ ]اﻟﺰﻣﺮﻔﱠﺎر ﻛﺎذِب ﻛﻮ ﻫﻦﺪِي ﻣﻬ ﻳ ﻪنﱠ اﻟﻔُﻮنَ اﺨْﺘَﻠ ﻳﻴﻪ ﻓﻢ ]ﻫ.
ﻧَﺎﺎو ﺷُﻔَﻌءﻮﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻫﻳ وﻢﻬﻨْﻔَﻌ ﻳ وﻢﻫﺮﻀ ﻳ ﺎ ﻣﻪونِ اﻟ دﻦﺪُونَ ﻣﺒﻌﻳ }و:‐ودﻟﻴﻞ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻗﻮﻟﻪ ‐ﺗﻌﺎﻟ
:ﺘﺔﺔ وﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﺜﺒ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﻨﻔﻴ: واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺷﻔﺎﻋﺘﺎن، [18:{ ]ﻳﻮﻧﺲﻪﻨْﺪَ اﻟﻋ
ﺎﻬﻳﺎ ا }ﻳ:‐ ﻗﻮﻟﻪ ‐ﺗﻌﺎﻟ: واﻟﺪﻟﻴﻞ،ﻪ اﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ إﻻﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗٌﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻔﻴ
ﻢونَ ﻫﺮﺎﻓْاﻟﺔٌ و ﺷَﻔَﺎﻋ ﺧُﻠﱠﺔٌ و وﻴﻪ ﻓﻊﻴ ﺑ مﻮ ﻳﺗﺎنْ ﻳ اﻞ ﻗَﺒﻦ ﻣﻢزَﻗْﻨَﺎﻛﺎ رﻤﻘُﻮا ﻣﻧﻔﻨُﻮا ا آﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ

. [254:ﻮنَ{ ]اﻟﺒﻘﺮةﻤاﻟﻈﱠﺎﻟ
 ﻗﻮﻟﻪﻪ اﻟ ﻣﻦ رﺿ: واﻟﻤﺸﻔﻮع ﻟﻪ، ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔمﺮ واﻟﺸّﺎﻓﻊ ﻣ،ﻪ ﺗُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟ اﻟﺘ:ﺘﺔ ﻫواﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻟﻤﺜﺒ

255:{ ]اﻟﺒﻘﺮةﻪذْﻧ ﺑِﺎ اﻨْﺪَه ﻋﺸْﻔَﻊ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳﻦ }ﻣ:‐ ]وﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻹذن ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ‐ﺗﻌﺎﻟ.

Kaedah Kedua: Mereka berkata: “Kami tidak berdo’a kepada mereka (orangorang shalih yang telah meninggal) dan mengharap kepada mereka kecuali agar
kami bisa dekat dengan Allah dan agar mereka bisa memberikan syafa’at kepada
kami.” Dalil (bahwa tujuan mereka) untuk mendekatkan diri ialah firman Allah
Ta’ala, “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami
tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada
Allah dengan sedekat- dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di
antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah
tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.” (QS. AzZumar:3)
Dan dalil (bahwa tujuan mereka) untuk (meminta) syafa’at ialah firman Allah
Ta’ala, “Mereka menyembah tuhan-tuhan dari selain Allah yang tidak dapat
memberikan musibah dan mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka
berkata, mereka ini adalah para pemberi syafa’at kami di sini Allah.” ( Yunus:18)
Syafa’at terbagi menjadi dua: Syafa’at Manfiyyah yaitu syafa’at yang diminta dari
selain Allah dalam hal yang tidak dimampui kecuali Allah. Dalilnya ialah firman

Allah Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah)
sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang
pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. dan orang-orang
kafir Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah:256)
Dan syafa’at mutsbatah yaitu syafa’at yang diminta dari Allah. Pemberi syafa’at
dimuliakan dengan syafa’at tersebut, dan yang diberi syafa’at adalah orang yang
diridhai Allah baik ucapan dan perbuatannya setelah mendapat izin (dari Allah).
Sebagaimana firman Allah Ta’aa, “Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah
tanpa izin-Nya” (QS. Al-Baqarah:255)
Faedah:
Sesungguhnya kaum musyrikin yang telah dijamin kekal di dalam neraka
oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala hanyalah menyekutukan Allah dalam
tauhid uluhiyyah bukan tauhid rububiyyah. Mereka tidak pernah
menyatakan bahwa tuhan-tuhan mereka bisa menciptakan dan memberi
rejeki bersama Allah. Mereka juga tidak pernah meyakini bahwa tuhantuhan mereka dapat memberi manfaat atau menolak musibah dan
mengatur alam semesta bersama Allah.
Kaum musyrikin menyembah tuhan-tuhan mereka dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah. Agar tuhan-tuhan tersebut yang
merupakan orang shalih dapat memberikan syafa’at bagi mereka. Hal ini
sebagaimana yang Allah nyatakan, “Mereka menyembah tuhan-tuhan dari
selain Allah yang tidak dapat memberikan musibah dan mendatangkan
manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka ini adalah para
pemberi syafa’at kami di sini Allah.” ( Yunus:18) Dan maksud pemberi
syafa’at di sini ialah, penengah yang akan menyampaikan kebutuhan
mereka kepada Allah.
Kaum musyrikin ketika memberikan sesajian berupa sembelihan, atau
ketika bernazar bukan dikarenakan mereka meyakini bahwa tuhan-tuhan
tersebut dapat menciptakan dan mengatur alam semesta, tapi karena
semata-mata tuhan tersebut yang menyampaikan kebutuhan mereka
kepada Allah dan memberi syafa’at bagi mereka.
Oleh karena itu ketika anda mencoba berdiskusi dengan Kuburiyyun,
mereka pasti akan menjawab dengan jawaban yang persis seperti di atas,
“Aku tahu bahwa orang shalih ini tidak dapat memberi manfaat

dan mudharat. Akan tetapi dia adalah orang shalih, dan aku hanya
ingin agar ia memberikan syafa’at bagiku.”
Syafa’at ada yang benar dan ada yang bathil. Syafa’at yang benar ialah
yang terpenuhi dua syarat:
Pertama: Harus seijin Allah.
Kedua: Yang diberi syafa’at adalah orang-orang yang bertauhid,
maksudnya orang bertauhid yang berbuat maksiat .
Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka syafa’at tersebut
adalah batil.
Allah berfirman,
{ﻪذْﻧ ﺑِﺎﻻ اﻨْﺪَه ﻋﺸْﻔَﻊﻦ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳ}ﻣ
“Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya” (QS. AlBaqarah:255)
{ﺗَﻀ ارﻦﻤ ﻟﻮنَ اﺸْﻔَﻌ ﻳ}و
“Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai
Allah.” (QS. Al-Anbiyah:28)
Orang-orang kafir dan musyrikin tidak bermanfaat bagi mereka
syafa’atnya para pemberi syafa’at. Allah berfirman, “Orang-orang yang
zalim tidak mempunyai teman setia seorangpun dan tidak (pula)
mempunyai seorang pemberi syafa’at yang diterima syafa’atnya.” (
Ghafir: 18)
Mereka hanya mendengar tentang syafa’at tanpa memahami maknanya.
Dengan santainya mereka meminta syafa’at dari orang-orang yang telah
meninggal tanpa seijin Allah. Parahnya, sebagian orang yang mereka
mintai syafa’at adalah musyrik (pelaku kesyirikan, bukan orang shalih).
Syafa’at ada dua:
Pertama: Syafa’at Manfiyyah (Syafa’at yang ditiadakan), yaitu syafa’at
tanpa seijin Allah atau ditujukan kepada orang musyrik. Tidak ada orang
yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah kecuali yang diberi izin. Sebagai
makhluk termulia sekaligus penutup para Nabi yaitu Muhammad

Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ketika hendak memberi syafa’at kepada
manusia di padang mahsyar pada hari kiamat, beliau terlebih dahulu
bersujud di hadapan Allah sembari berdo’a dan memuji-Nya. Beliau tidak
henti-hentinya bersujud hingga dikatakan kepada beliau, “Angkat
kepalamu, bicaralah engkau akan didengar, berilah syafa’at engkau akan
diizinkan memberi syafa’at.”
Kedua: Syafa’at Mutsbatah (Syafa’at yang ditetapkan), yaitu syafa’at
setelah izin dari Allah dan diperuntukkan bagi ahli tauhid.

