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DOA DENGAN TAWASSUL* 
Oleh : Drs. H. Mughni Labib M.S.I. 

 

A. Muqaddimah 

Doa ada kalanya diucapkan langsung kepada Allah SWT tanpa melalui perantara. Firman Allah 

SWT: 

1. Surat Gāfir (40):60  

 َوقَاَل َربُُّكُم ادُْعْونِى أَْستَِجْب لَُكْم.

Dan Tuhanmu berfirman, : “Berdoalah kepada-ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu.” 

2. Surat Al-Baqarah (2):186 

قَِرْيٌب أُِجْيُب دَْعَوةَالدَّاعِ إِذَا دََعاِن. َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدى َعن ِى فَإِن ِى  

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka 

sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa 

kepada-Ku.” 

3. Surat Al-Fatiḥaḥ (1):5 

 إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعْيُن.

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon 

pertolongan.” 

 

Adakalanya Allah memerintahkan umat Islam untuk berdoa melalui perantara (wasilah). Allah 

SWT berfirman: 

1. Surat Al-Ma’idah (5):35 

ْوَن.تَّقُوهللااَ َواْبتَغُْوا إِلَْيِه اْلَوِسْيلَةَ َوجِهدُْوهُ فِى َسبِْيِلِه لَعَلَُّكْم تُْفِلحُ ْيَن أَمنُْوا اآَءيَُّهاالَّذِ يَ   

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan 

diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” 

2. Surat AL-Isra’ (17):57 

َرْحَمتَهُ َويََخافُْوَن َعذَابَهُ  َرب ِِهُم اْلَوِسْيلَةَ أَيُُّهْم أَْقَرُب َويَْرُجْونَ اُولئَِك الَِّذْيَن يَدُْعْوَن يَْبتَغُْوَن إِلَى 

ْوًرا.نَّ َعذَاَب َرب َِك َكاَن َمْحذُ إِ   

“Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan siapa di antara 

mereka yang lebih dekat (kepada Allah). Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan ażab-

Nya. Sungguh, ażab Tuhanmu sesuatu yang (harus) ditakuti.” 

Pada ayat yang pertama, Wahbah Az-Zuhailī menyatakan bahwa yang dimaksud wasilah adalah:1 

بُكُْم إِلَْيِه ِمْن َطاَعتِِه، َوتُْطلَُق أَْيًضا َعلَى أَْعلَى َمْنِزلٍَة َمايُتََوسَُّل بِِه إِلَى ِرْضَواِن هللااِ أَْويُ  قَر ِ

 أَْودََرَجٍة فِى اْلَجنَِّة.

“Sesuatu yang dibuat perantara untuk menuju riḍa Allah atau sesuatu yang mendekatkan kalian 

kepada-Nya. Wasilah juga berarti tempat atau derajat yang tertinggi di surga.” 

Pada ayat yang kedua, Ibnu Mas’ud menyatakan bahwa sekelompok jin masuk Islam padahal 

mereka tadinya disembah. Sedangkan menurut Ibnu ‘Abbas dan Mujahid bahwa yang disembah 

(dijadikan Tuhan) adalah ‘Uzair dan ‘Isya. Padahal mereka yang disembah itu:2 

 *    Disampaikan pada Kajian Ilmiah Jum’at, 4 September 2020 di Aula PCNU Kab. Banyumas. 

1. Wahbah Az-Zuhailī, At-Tafsir al-Munīr fi al-Aqīdah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj, (Damaskus: Dār al-Fikr, 

2011/1431H), III:521. 

2. Muhammad bin Ahmad Al-Anṣārī Al-Qurṭubī, al-Jāmī’ li Aḥkām al-Qur’an, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 

2000/1421 H), X:243.  
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ْلفَةَ َواْلقُْربَةَ َويَ  ُعْوَن إِلَى هللااِ تَعَالى فِى َطلَِب اْلَجنَِّة َوِهَى اْلَوِسْيلَةُ.تَ يَْطلُبُْوَن ِمَن هللااِ الزُّ َضرَّ  

"Mereka mencari kedekatan kepada Allah dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah 

dalam mendapatkan surga. Itulah yang dimaksud wasilah." 

Secara etimologi tawassul berasal dari kata: tawassala-yatawassalu-tawassulan yang berarti 

mengambil perantara (wasilah).3 sedangkan secara terminologi tawassul adalah usaha 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menggunakan perantara (wasilah). Wasilah sendiri 

berarti derajat, kedudukan, dan segala hal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah 

SWT sebagai perantara dalam berdo’a.4 

B. Pembagian Tawassul 

1. Tawassul dengan amal ṣālih 

Nabi saw mengisahkan ada tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Lalu ketiganya bertawassul 

dengan amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Orang pertama bertawassul dengan amal 

baiknya terhadap kedua orang tuanya, di  mana ia tidak memberi makanan maupun minuman 

kepada anak-anak dan istrinya sebelum ia memberikannya terlebih dahulu kepada kedua orang 

tuanya. Orang kedua bertawassul dengan takutnya kepada Allah SWT sehingga menggagalkan 

perbuatan keji (zina) sekalipun ia telah memberi upahnya. Sementara orang ketiga bertawassul 

dengan amal baik yang telah ia lakukan kepada pegawainya. Pegawainya tersebut bekerja, tidak 

seperti pegawai yang lain, sebelum ia diberi upah pegawai itu meninggalkannya. Namun upah 

tersebut dikembangkan olehnya untuk membeli hewan ternak dan berkembang biak. Sampai pada 

suatu waktu pegawai itu datang kepadanya untuk mengambil upahnya. Akhirnya seluruh hewan 

ternaknya diberikan kepadanya. Berkat amal-amal tersebut, Allah SWT membukakan pintu gua 

sehingga ketiganya dapat keluar.5 

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tawassul tiga orang tersebut merupakan tawassul 

kepada Allah SWT dengan lantaran amal ṣalih masing-masing, dan tidak diragukan lagi bahwa 

amal ṣalih menyebabkan pahala dari Allah SWT untuk kita.6 

2. Tawassul dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah SWT 

Dalam biografi Faṭimah binti Asad, ibu dari Ali bin Abi Ṭalib terdapat keterangan bahwa 

ketika ia meninggal, Rasulullah saw menggali liang lahatnya sendiri dan mengeluarkan tanahnya 

dengan tangannya sendiri. Ketika selesai, beliau masuk dan tidur dalam posisi miring di dalamnya. 

Lalu beliau bersabda: 

ى فَاِطَمتَ هللااُ الَِّذى يُْحيِى َويُِمْيُت َوُهَو َحيٌّ الَيَُمْوُت  ْع  إِْغِفْر ِِلُم ِ تََها َوَوس ِ بِْنِت أََسٍد َولَق ِْنَها ُحجَّ

ا ِحِمْيَن. ِ نَبِي َِك َواِْلَْنبِيَاِء الَِّذْيَن ِمْن قَْبِلى فَإِنََّك أَْرَحُم الرَّ   َعلَْيَها َمدَْخلََها بَِحق 

“Allah żat yang menghidupkan dan mematikan. Dia hidup tidak akan mati. Ampunilah ibuku 

Faṭimah binti Asad, ajarilah ia hujjah (jawaban pertanyaan), lapangkanlah tempatnya di sana 

dengan kemulyaan Nabi-Mu dan para Nabi sebelumku, karena Engkau adalah żat yang paling 

penyayang. 

Rasulullah saw kemudian membaca takbir empat kali, lalu beliau bersama ‘Abbas dan Abu Bakar 

siddiq memasukannya ke dalam liang lahat (H.R. Aṭ-Ṭabrani dalam Al-Kabīr dan Al-Ausat).7 

 

 

 

3. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiyah 

Keagamaan P.P. “Al-Munawwir,” 1984), hlm.1664. 

4. Ibid. hlm. 1664  

5. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim bi syarh an-Nawawī, (Kairo: Dār al-Hadīṡ, 

1998/1419 H), IX:65-69. Hadīṡ no. 2743. 

6. Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, III:525. 

7. Muhammad bin ‘Alawi bin ‘Abbas Al-Maliki, Mafāhīm yajibu an-Tuṣoḥḥaha, (Malang: As-Shafwah, t.t.), hlm.153. 



3 
 

Di dalam Kitab Hujjah Ahlissunnah wal Jama’ah karya KH. Ali Maksum dikatakan bahwa 

sesungguhnya tawassul dengan Nabi Muhammad saw itu diperbolehkan di tiga keadaan : sebelum 

beliau diciptakan, pada masa hidupnya, dan setelah beliau wafat. Masing-masing didasarkan 

kepada hadiṡ yang ṣaḥiḥ.  

Pada keadaan pertama yakni sebelum Nabi SAW diciptakan ada sebuah hadiṡ riwayat al-Hakim 

dalam Kitab al-Mustadrok dari Umar bin al-Khaṭṭab ra. Berkata:8 

ِ أَْسئَلَُك  ا اْقتََرَف آدَُم اْلَخِطْيئَةَ قَاَل : يَا َرب  ٍد ِلَما َغفَْرَت قَاَل َرُسْوُل هللااِ ص م : لَمَّ ِ ُمَحمَّ بَِحق 

ِ ِِلَنََّك ِلى؟ فَقَاَل هللااُ : يَا آدَُم َوَكْيَف  دًا َولَْم أَْخلُْقهُ؟ قَال: يَا َرب  ا َخلَْقتَنِى بِيَِدكَ َعَرْفَت ُمَحمَّ  لَمَّ

هللااُ ُمَحمَّ  دٌ َونَفَْخَت فِىَّ ِمْن ُرْوِحَك َرفَْعُت َرأِْسى فََرأَْيُت َعلَى قََوائِِم اْلعَْرِشى َمْكتُْوبًا اَلإِلهَ إِالَّ

ُسْولُ   اَل هللااُ َصدَْقَت. يَا آدَمُ هللااِ َوَعَرْفُت أَنََّك لَْم تُِضْف إِلَى اْسِمَك إِالَّ أََحبَّ اْلَخْلِق إِلَْيَك. فَقَ  رَّ

دٌ َما َخلَْقتَُك. قَاَل الْ إِ  , إِْن َسأَْلتَنِى بَِحق ِِه فَقَدْ َغفَْرتَُك َولَْواَل ُمَحمَّ : هذَا َحاِكمُ نَّهُ َِلََحبُّ اْلَخْلِق إِلَىَّ

 َحِدْيٌث َصِحْيُح ااْلْسنَاِد.

Ketika adam mengakui kesalahannya, ia berkata: “Ya Tuhanku aku mohon kepada-Mu dengan 

keagungan Nabi Muhammad saw agar Engkau mengampuniku. Allah berfirman: “Wahai Adam, 

bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya?” Adam menjawab: 

“Wahai Tuhanku, karena ketika Engkau menciptakanku dengan kekuasaan-Mu dan Engkau 

tiupkan nyawa pada tubuhku dari Ruh-Mu, maka aku mengangkat kepalaku lalu aku melihat di 

kaki-kaki Arsy terdapat tulisan “Lā ilāha illallāh Muhammadur Rasūlullāh,” maka aku yakin Engkau 

tidak menyandarkan nama-Mu kecuali nama makhluk yang paling Engkau cintai.” Kemudian Allah 

berfirman: “Benar kamu wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Jika 

kamu berdoa kepada-Ku dengan hak Muhammad, maka Aku ampuni kamu. Seandainya tidak 

karena Muhammad, Aku tidak akan menciptakanmu.” Imam Al-Hakim berkata: “Hadiṡ ini ṣaḥiḥ 

sanadnya.” 

Pada keadaan kedua yakni pada masa hidup Nabi Muhammad saw, ada sebuah hadiṡ riwatay At-

Tirmiżi, Ibnu Mājah, Al-Hakim dan Aḥmad dari ṣahabat Uṡman bin Ḥunaif ra berkata:9 

اْلبََصِر أَتَى النَّبِىَّ صلى هللاا عليه وسلم وقَاَل: أُدْعُ هللااَ أَْن يُعَافِيَنِى. قَاَل: إِْن  نَّ َرُجًًل َضِرْيرَ أَ 

َ فَيُ ِشئَْت دََعْوُت َوإِْن ِشئَْت َصبَْرَت فَُهَو َخْيٌر لََك. قَاَل:  أ َن ْحسِ فَادُْعهُ. قَاَل: فَأََمَرهُ أَْن يَتََوضَّ

ِ  يَُصل َِى َرْكعَتَْينِ ُوُضْوَءهُ وَ  ٍد نَبِي  هُ إِلَْيَك بِنَبِي َِك ُمَحمَّ َويَْدُعَو بِهذَا الدََّعاِء: اَللُهمَّ إِن ِى أَْسئَلَُك َوأَتََوجَّ

ْحَمِة إِن ِ  ْهُت بَِك إِلَى َربَّى فِى َحاَجتِى هِذِه ِلتُْقضَ  ىالرَّ . قَاَل الت ِرْ  ى ِلى. اَللُهمَّ َشف ِْعهُ تََوجَّ ِمِذىُّ فِىَّ

َحهُ اْلبَْيَهِقيُّ َوَزادَ: فَقَاَم َوقَْد  َهذَا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح َغِرْيٌب اَل نَْعِرفُهُ  إِالَّ ِمْن هذَا اْلَوْجِه َوَصحَّ

ُجُل فَبَِرئَ أَْبَصَر. َوفِى ِرَوايَ   ِلْلَحاِل. ٍة: فَفَعََل الرَّ

Sesungguhnya seorang laki-laki tuna netra datang kepada Nabi saw dan berkata : “Berdoalah 

kepada Allah agar Dia menyembuhkanku.” Beliau bersabda: “ Jika engkau mau aku akan berdoa, 

dan jika engkau mau bersabarlah, karena hal itu lebih baik untukmu.” Laki-laki itu berkata: 

“Berdoalah kepada Allah.” Perawi berkata: “Kemudian Nabi saw memerintahkan si laki-laki itu 

agar berwuḍu, ia membaguskan wudunya dan ṣalat dua rakaat lalu berdoa dengan doa ini (yang 

artinya 

 
8. Ali Maksum, Hujjatu Ahlissunah wal jama’ah, (Yogyakarta: Majmu’ah an-Nasyr al-Maktabi, 2014), hlm.90. lihat 

juga Al-Mustadrak ‘ala aṣ-Ṣaḥiḥaini, no. hadis 4228. 

9. Muhammad bin ‘Alawi, Mafahīm, hlm. 137. 

Lihat pula :  

Muhammad Abdurrahman, Tuhfatul Ahwazi bi Syarhi Jami’ al-Tirmiżī, (Beirut: Dār Ihya at-Turās al-Arabī, t.t.), 

X: 32-33. No. Hadis 3578. 
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 artinya): “Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu melalui 

Nabi-Mu Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Sesungguhnya aku melalui kamu menghadap 

kepada Tuhanku dalam urusan hajatku ini, agar Engkau kabulkan untukku, Ya Allah Tolonglah 

beliau dalam urusanku. “Imam At-Tirmiżī menyatakan: “Hadiṡ ini ḥasan ṣaḥiḥ garib, kami tidak 

mengetahuinya kecuali dari wajah/jalan ini. Hadiṡ ini juga dinyatakan ṣaḥiḥ oleh Al-Baihaqī, dan 

beliau menambahkan : “Laki-laki itu berdiri dan dapat melihat.” Dalam riwayat lain: “Laki-laki itu 

melakukannya, maka seketika ia sembuh.” Hadiṡ ini merupakan dalil yang jelas tentang 

diperbolehkan tawassul dan tawajjuh dengan Nabi Muhammad saw. 

Pada keadaan ketiga yakni setelah Nabi saw wafat, dari Malik berkata: “Pada masa khalifah Umar 

bin al-Khaṭṭab penduduk mengalami paceklik, lalu seorang laki-laki datang ke kuburan Nabi saw 

dan berkata:  

تَِك فَإِنَُّهْم َقدْ َهلَُكْوا.هللااِ إِْستَْسِق هللااَ  يَاَرُسْولَ  ِِلُمَّ  

“Wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah karena umatmu banyak yang meninggal 

dunia.” 

Rasulullah pun datang dalam mimpinya dan bersabda: 

ْوَن, َوقُْل لَهُ: َعلَْيَك بِاْلَكي ِِس اْلَكي ِِس.ْسقَ ًَلَم َوأْخبِْرهُْم أَنَُّهْم مُ إِئِْت ُعَمَر فَأَْقِرئْهُ ِمن ِى السَّ   

“Datangilah Umar, sampaikanlah salam untuknya dariku dan kabarkan kepada penduduk bahwa 

mereka akan diberi hujan. Katakan pada Umar: “Kamu harus dengan orang yang pintar, orang yang 

pintar.” 

Lelaki itupun mendatangi Umar dan menceritakan apa yang dialaminya, maka Umar Berkata: 

ِ َما آلُْو إِالَّ َما َعِجْزُت َعْنهُ.  يَا َرب 

Ya Tuhanku, aku tidak bermalas-malas kecuali terhadap sesuatu yang aku tidak mampu 

mengerjakannya.”10 

Imam An-Nawawi menuturkan sebuah kisah dari al-‘Utbī yang mengatakan: “Saya sedang duduk 

di samping kuburan Nabi saw, lalu datanglah seorang A’rabī (Penduduk pedalaman Arab) dan 

berkata: 

هللااِ. اَلسًََّلُم َعلَْيَك يَا َرُسْولَ   
Saya mendengar Allah berfirman: 

ا بًا َرِحيْ  َولَْوأَنَُّهمْ  ُسْوُل لََوَجدُوا هللااَ تَوَّ ًما.إِذَْظلَُمْوا أَْنفَُسُهْم َجاُءْوَك فَاْستَْغفَُروا هللااَ َواْستَْغفََر لَُهُم الرَّ  

Dan sungguh sekiranya mereka setelah menẓalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu 

memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya 

mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. (Q.S. An- Nisa’ (4):64. 

 َوقَدْ ِجئْتَُك ُمْستَْغِفًرا ِمْن ذَْنبِى ُمْستَْشِفعًا بَِك إلَى َرب ِى.

Dan saya datang kepadamu untuk memohonkan ampunan atas dosaku dan memohon syafa’at 

denganmu kepada Tuhanku. 

Selanjutnya A’rabī tersebut mengumandangkan beberapa bait syi’ir, lalu ia pergi. 

Sesudah kepergiannya, saya tertidur dan bermimpi bertemu Nabi saw beliau bersabda: 

ْرهُ بِأَنَّ هللااَ تَعَالَى قَدَْغفََرلَهُ. يَاُعتْبِى إِْلَحْق اِلَعْ  َرابِىَّ َوبَش ِ  

Wahai ‘Utbī, kerjarlah si A’rabī dan berilah kabar gembira bahwa Allah SWT telah mengampuni 

dosanya.11 

10.Muhammad bin ‘Alawi, Mafahīm, hlm. 159. 

11.Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawī, Kitab al-Īḍāh fī Manāsik al-Hajj wa al-‘Umrah, (Makkah: 

al-Maktabah al-Imdādiyah, 2003/1424 H), hlm.454. 

Lihat juga Tafsir al-Qurṭubī, V:255. 
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Mengenai bolehnya Tawassul kepada selain Nabi saw dari para kekasih Allah SWT dan orang-

orang yang ṣalih ada sebuah hadiṡ yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab ṣaḥiḥnya dari 

Anas ra bahwa ketika terjadi paceklik pada penduduk Madinah, Umar bin Al-Khaṭṭab memohon 

hujan dengan bertawassul melalui perantara Al-‘Abbās bin Abdil Muṭṭalib, ia berdoa:12 

ْسِقنَا قَاَل: فَيُْسقَْوَن.اَلل ُهمَّ إِنَّا ُكنَّا نَتََوسَُّل إِلَْيَك بِنَبِي ِنَا فَتَْسِقْينَا َوإِنَّا نَتََوسَُّل إِلَْيَك بِعَم ِ نَبِي ِنَا فَا  

“Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada-Mu dengan keagungan Nabi kami, lalu Engkau Turunkan 

hujan untuk kami. Dan sekarang kami bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami. Maka 

mohon berilah kami hujan. “ Perowi berkata : “Maka diturunkan hujan untuk mereka.” 

An-Nawawi di dalam Kitāb Al-Ażkār mengutip hadīṡ yang diriwayatkan oleh Ibnu as-Sunni dari 

Amir bin Usamah dari bapaknya ra bahwa ia mendengar Rasulullah saw berdoa setelah 

melaksanakan dua rakaat fajar:13 

ٍد صل ى هللاا عليه وسلم أَُعْوذُبَِك ِمَن النَّاِر.اَلل ُهمَّ َربَّ ِجْبِرْيَل َوإِْسَرافِْيَل  َوِمْيَكا ئِْيَل َوُمَحمَّ  

Ya Allah, Tuhan Jibril, Isrāfil, Mīkāīl dan Muhammad saw aku berlindung kepada-Mu dari api 

neraka. 

Di dalam Syarh al-Ażkar Muhammad bin Muhammad ‘Allān memberikan komentar bahwa tiga 

malaikat yang disebut merupakan perwakilan dari kehidupan. Jibril pembawa wahyu yang 

menyebabkan hidupnya hati. Mikail penurun hujan yang menyebabkan hidupnya badan. Dan 

Isrāfil peniup sangkakala yang menyebabkan hidupnya alam dan kembalinya arwah ke jasad. Lalu 

beliau berkata:14 

لَةَ  فِى  ْيمٌ بِاْلَحيَاةِ لَهُ تَأْثِْيٌر َعظِ فَالتََّوسُُّل إِلَى هللااِ ُسْبَحانَهُ بُِربُْوبِيَّتِِه هِذِه اِْلَْرَواَح اْلعَِظْيَمةَ اْلُمَوكَّ

اِت.حَ ُحُصْوِل الْ  اَجاِت َوُوُصْوِل اْلُمِهمَّ  

Maka sesungguhnya tawassul kepada Allah SWT dengan sifat ketuhanan-Nya dengan ruh-ruh yang 

agung yang diserahi urusan kehidupan, akan memberi pengaruh yang kuat dalam menghasilkan 

hajat dan tercapainya sesuatu yang diharapkan. 

C. Penutup/ Kesimpulan 

1. Seseorang dalam berdoa boleh dengan tawassul dan boleh tidak dengan tawassul. 

2. Berdoa dengan tawassul maksudnya berdoa dengan menggunakan perantara yakni segala hal yang 

digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

3. Perantara tersebut bisa berupa amal ṣalih atau orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di 

sisi Allah SWT, seperti para Nabi dan Rasul, Malaikat, dan orang-orang ṣalih baik masih hidup 

maupun sudah wafat. 

4. contoh doa dengan tawassul: 

 ِ ٍد صل ى هللاا عليه وسلم نَبِي  هُ إِلَْيَك بِنَبِي ِنَا ُمَحمَّ ْحَمِة إِْقِض َحاَجتِى... اَللَُّهمَّ إِن ِى أَْسئَلَُك َوأَتََوجَّ الرَّ  

 

 

 

 

 

12.Ali Maksum, Hujjah, hlm.93. 

Lihat juga :  

Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bāri Syarh Ṣaḥiḥ al-Bukhārī, (Riyad: Dār as-Salām, 2000/1421 

H), II:637. No. Hadis 1010. 

13. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawī, Al-Ażkār,  (Semarang : Usaha Keluarga, t.t.) hlm.32.  

14.Muhammad bin Muhammad al-‘Allān al-Bakri aṣ-Ṣiddiqī, Al-Futūhāt ar-Rabbāniyyah ‘Ala al-Ażkar an-

Nawawiyyah, (Beirut: Dār al-Uṡmāniyyah, 2005/1436 H), I:411. 
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