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AL HALAQOH AL ILMIYAH 

 

 

KONTRIBUSI ASY SYAIKH ABU BAKAR BIN SALIM 

UNTUK UMAT DI BIDANG AGAMA, SOSIAL, POLITIK, 

DAN PERADABAN 

 

Oleh: Al Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan 

 

 

Ditulis sebagai materi Al Halaqoh Ilmiyah, dengan tema 

“Dalam Rangka Pendokumentasian Ilmiah Atas Figur Para 

Ulama: Sang Teladan Agung Asy-Syaikh Abu Bakar bin 

Salim” 

  

 Sabtu, 20 Muharram 1438 H / 22 Oktober 2016 M di Masjid Jami 

At-Taubah, Kalibata-Jakarta Selatan.  
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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 و حممد سيدان على السالم و الصالة و العاملني رب هلل احلمد

 بعد أما سلم و صحبه و آله على

 

Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan yang 

sementara ini memiliki tujuan. Pepatah dahulu mengatakan “makan 

untuk hidup, bukan hidup untuk makan”. Ucapan yang sangat berarti 

namun terasa tidak lengkap dan janggal jika hanya sampai di situ. 

“Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan” namun hidup 

untuk apa? Pertanyaan penting dan besar yang harus kita renungkan. 

Allah yang menciptakan kehidupan ini menyatakan dalam firman-

Nya yang dibawa oleh Sang Nabi yang agung: 

 و ما خلقت اجلن و اإلنس إال ليعبدون

“Dan Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk 

menyembah kepada-Ku”. 
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Untuk apa kita hidup? Sang Pencipta kehidupan telah 

memberikan jawaban akan tujuan kehidupan. Untuk apa kita hidup?. 

Untuk menyembah kepada-Nya. Untuk menghamba kepada-Nya. 

Untuk mengabdi kepada-Nya. 

Sang Pencipta menjadikan salah satu bentuk pengabdian dan 

penghambaan kepada-Nya adalah dengan mencurahkan segala apa 

yang seorang hamba miliki untuk melayani hamba-hamba-Nya 

dengan pelayanan tulus tanpa pamrih hanya mengharap keridhaan-

Nya. Hamba yang semacam ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah 

Sang Maha Pencipta. Semakin besar apa yang hamba curahkan dengan 

ketulusan yang besar untuk melayani hamba-hamba-Nya maka 

semakin besar pula kasih, cinta dan ridha-Nya yang akan Dia curahkan 

kepadanya. Hamba semacam inilah yang tulus mengabdi kepada-Nya 

yang Dia berikan gelar penghargaan “Wali Allah”. 

Tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Asy Syaikh Abu 

Bakar bin Salim, mutiara kota Inat. Teladan Agung dalam 

menghamba, mengabdi kepada Sang Khaliq. Hamba yang senantiasa 
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sujud kepada-Nya dan senantiasa memberikan pelayanan yang tulus 

kepada hamba-hamba-Nya. Berikut ini adalah gambaran singkat 

tentang kehidupan Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim yang 

keseluruhannya untuk mengabdi kepada Sang Pencipta dan untuk 

melayani hamba-hamba Tuhannya. Kesemua ini dapat dijadikan 

contoh teladan bagi para pecinta yang ingin menempuh jalan hidayat 

untuk mencapai puncak keridhaan Allah. Kontribusi Asy Syeikh Abu 

Bakar bin Salim untuk umat di bidang agama, sosial, politik dan 

peradaban. Lambang penghambaan dan ketulusan kepada Allah. 

 

KONTRIBUSI DI BIDANG PERDAMAIAN  

Diantara kontribusi Asy Syaikh Abu bakar bin Salim untuk 

umat adalah mendamaikan dua pihak yang saling berselisih. Negeri 

Hadramaut adalah negeri yang penduduknya terdiri atas kabilah-

kabilah arab. Setiap kabilah memiliki kepala suku yang memimpin dan 

bala tentara yang kuat. Beberapa kabilah saling bersekutu satu dengan 

yang lainnya. Ketika terjadi suatu perselisihan, pertikaian atau 
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peperangan maka jalur negosiasi adalah hal yang sangat penting untuk 

ditempuh. Dalam bernegosiasi dibutuhkan pihak ketiga yang segala 

keputusannya adil dan dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak yang 

bertikai. Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim adalah sosok yang paling 

diakui oleh seluruh kabilah-kabilah dalam mendamaikan pihak-pihak 

yang bertikai. Hal itu dikarenakan ketulusannya yang masyhur, 

kesalehannya, keputusannya yang adil untuk semua pihak serta 

pengaruhnya yang sangat besar di Negeri Hadramaut dan sekitarnya.  

Para kepala suku tiada henti datang ke Kota Inat hanya untuk 

bermusyawarah kepada Asy Syaikh Abu Bakar. Masukan, saran serta 

arahan beliau dijunjung tinggi oleh para petinggi suku. Bahkan 

terkadang ketika berhalangan, beliau cukup mengirim utusan dalam 

memberi keputusan dan keputusan tersebut dijunjung tinggi oleh 

semua pihak. Beliau pernah mengatakan:  

سله إىل اجلهات البعيدة ﴿﴾ ما هو إال هلداية ر الذي نو يقول خادمنا 

اخللق و إسعادهم يف الدرين ابلسعادة ﴿﴾ و من أكرمه فقد أكرمين ﴿﴾ 
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و من أهانه فقد أهانين ﴿﴾ و من أكرمه أكرمناه ﴿﴾ و من أشغله فقد 

 أشغلناه ﴿﴾ و من أشغلناه لن يفلح أمره أبدا ﴿﴾

“Utusan yang kami utus ke wilayah yang jauh, tiada lain hanya untuk 

membimbing umat kepada jalan hidayah dan membawa kebahagiaan 

untuk mereka di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang memuliakan 

utusan kami maka sungguh telah memuliakan kami, barangsiapa yang 

merendahkannya maka sungguh telah merendahkan kami, barangsiapa 

yang telah memuliakannya maka kami akan memuliakannya, barang 

siapa yang membuatnya terlena maka kami akan membuatnya terlena, 

dan siapa yang kami membuatnya terlena maka dia akan celaka 

selamanya”. 

 

KONTRIBUSI DI BIDANG PENDIDIKAN AGAMA 

Diantara kontribusi beliau untuk umat adalah mengutus 

orang-orang yang berkualitas dari anak-anak beliau, keluarga dan 

murid-murid beliau ke beberapa kota untuk mengelola masjid-
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masjidnya. Diantaranya untuk kegiatan khutbah jumat, shalat 

berjamaah di masjid, belajar mengajar agama kepada penduduk serta 

lain sebagainya. Diantara mereka ada yang diutus ke Seywun, Tarim, 

Asy Syihir bahkan hingga sampai ke India dan Afrika. 

Beliau juga mengutus beberapa muridnya ke berbagai penjuru 

untuk mengajarkan penduduk cara menunaikan kewajiban zakat dan 

pengelolaannya. Sebagaimana beliau juga menghimbau beberapa 

muridnya untuk membangun masjid. Asy Syeikh Hasan bin Ahmad 

Ba Syu’aib diperintahkan untuk menetap berdakwah dan membangun 

masjid di kota Al Wasithah. Demikian halnya dengan putra beliau Al 

Husain bin Asy Syeikh Abu Bakar yang diisyaratkan oleh sang ayah 

untuk membangun masjid di ujung Kota Inat di tempat di mana dia 

menyaksikan cahaya yang terang menembus langit. Maka Al Husain 

membangun masjidnya di tempat tersebut tepatnya di samping 

gerbang masuk pekuburan Inat, dan dinamakan masjidnya dengan 

nama Masjid An-Nur (cahaya). 
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KONTRIBUSI DI BIDANG AMAR MA’RUF NAHI 

MUNKAR 

Dalam ber amar ma’ruf dan nahi munkar, Asy Syaikh Abu 

Bakar bin Salim adalah teladan terbaik. Siang dan malam beliau 

makmurkan dengan majelis-majelis ilmu. Bahkan beliau sering kali 

melakukan perjalanan ke pemukiman badui untuk membimbing 

mereka ke jalan Allah. Dan mereka sering kali menyaksikan keramat 

yang luar biasa dari beliau. Dikisahkan bahwa suatu kali ketika Asy 

Syaikh Abu Bakar bin Salim sedang berdakwah di pemukiman badui, 

saat itu sekelompok orang badui sedang berkumpul usai berburu. 

Dalam perburuan mereka berhasil menangkap seekor rubah yang 

kemudian mereka masukkan dalam kandang dekat mereka. Asy 

Syaikh Abu Bakar bin Salim menghampiri mereka dan berdiri di 

depan kandang menatap kepada rubah yang dikandangi itu dan rubah 

itupun memandangi Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim. Kemudian Asy 

Syaikh Abu Bakar mengatakan kepada para badui itu, “Dengan harga 

berapa kalian menjual rubah ini jika aku ingin membelinya?” Maka 
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mereka menyebutkan suatu harga dan kemudian dibeli oleh Asy 

Syaikh Abu Bakar. Dan setelah itu Asy Syaikh Abu Bakar melepaskan 

rubah itu dari kandangnya. Orang-orang badui itu heran dan 

bertanya, “Kenapa engkau melepaskannya setelah membelinya 

dengan mahal?”. Asy Syaikh Abu Bakar menjawab, “Ketahuilah 

bahwa rubah ini barusan berbicara kepadaku dan meminta tolong agar 

aku menyelamatkannya dan membebaskannya dari kandang. 

Mendengar ucapan dan rintihannya aku merasa kasihan dan iba. 

Wahai saudara-saudaraku, belum datangkah saatnya kita merintih dan 

memohon kepada Allah Tuhan kita untuk membebaskan kita dari 

murka-Nya? Dari neraka-Nya? Marilah bertaubat kepada Allah maka 

Dia akan mendengar rintihan dan permohonan kalian dengan penuh 

kasih dan sayang-Nya”. Ketika para badui mendengar nasehat itu, 

mereka semua menangis terharu. 

Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim mendidik anak-anak dan 

murid-murid dengan didikan yang terbaik. Putra beliau yang bernama 

Al Husain bin Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim yang merupakan 
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khalifah beliau dalam amar ma’ruf dan nahi munkar adalah panutan 

yang terbaik. Diantara yang tetap tercatat dalam sejarah bahwa Al 

Husain bin Asy Syaikh Abu Bakar adalah seorang yang sangat 

mengharamkan tembakau dan rokok. Beliau adalah salah satu orang 

terkaya di Hadramaut. Dan beliau membeli seluruh tembakau di 

Negeri Hadramaut dan kemudian membakarnya agar seluruh 

tembakau di Negeri Hadramaut musnah dan tidak dapat dikonsumsi 

oleh siapapun. Dan beliau meminta para ulama zamanya untuk 

menulis kitab-kitab yang menjelaskan haramnya tembakau. 

 

KONTRIBUSI DI BIDANG POLITIK 

Dalam perihal politik, Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim 

melakukan sepak terjang yang penting bukan untuk kepentingan 

pribadi atau mencari kekuasaan, namun untuk membimbing para 

penggembala agar bersifat apik, cerdas, jujur dan bijaksana dalam 

menggembala dan dalam melindungi gembalaannya dari terkaman 

pemangsa. 
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Tatkala Umar bin Badr bin Abdullah bin Ja’far Al Katsiri 

dipenjara, Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim mengirim utusan 

kepadanya untuk memberikan kabar gembira kepadanya bahwa dia 

akan bebas dari penjara dan akan menjadi sultan dan raja Hadramaut 

dan sekitarnya. Maka tidak berlalu beberapa waktu melainkan kabar 

gembira tersebut menjadi kenyataan. Sejak itu Sultan Umar bin Badr 

menjalin hubungan erat dengan Asy Syaikh Abu bakar bin Salim. Atas 

bimbingan Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim beliau menjadi sultan 

yang adil dalam menjalakan syari’at dan agama Allah di Negeri 

Hadramaut. 

Pada masa lainnya ketika Negeri Hadramaut dipimpin oleh 

sultan lainnya yang bernama sultan Abdullah bin Badr Al Katsiri. Sang 

sultan memanggil salah seorang murid Asy Syaikh Abu Bakar bin 

Salim yang bernama Asy Syaikh Muhammad bin As Siraaj Abdur 

Rahman Ba Jammal untuk menjadi seorang qodhi. Namun Asy 

Syaikh Muhammad tidak berkenan untuk memikul tanggung jawab 

tersebut. Beliau menolak permintaan sang sultan sedangkan sultan 
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bersikeras memaksa. Saat keduanya masih menarik ulur di hari-hari 

tersebut tiba-tiba datang surat dari Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim 

kepada sang murid yang berbunyi: “Semoga Allah memelihara, 

menjaga dan menganugerahkan serta memberikan perhatian kepada 

Al Faqih, Al Alim yang bertaqwa yang memiliki sifat zuhud, Al Mufti, 

Al Qodhi, Asy Syaikh Muhammad bin Al Faqih Abdur Rahman As 

Siraaj Ba Jammal”. Kemudian Asy Syaikh Abu Bakar melanjutkan 

tanpa basa basi: “Tidak ada masalah dalam perkara ini ketika mereka 

meminta engkau untuk memikul amanat itu. Dan hal itu merupakan 

hak seorang Sultan Abdullah semoga Allah memberikan pertolongan 

kepadanya yang ingin menegakkan kebenaran dan meninggikan 

syariat Allah, sebagaimana tidak masalah ketika sultan meminta engkau 

memangku amanat ini”. 

Kabilah Yaafi’ adalah kabilah arab yang sangat besar dan kuat. 

Berkata Al Ustadz Al Muarrikh As Sayyid Muhammad bin Hasyim bin 

Thahir dalam kitabnya: “Hubungan spiritual antara Kabilah Yaafi’ 

dengan keluarga besar Asy Syaikh Abi Bakar bin Salim sudah terjalin 
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dari sejak masa Asy Syaikh Abu bakar hingga saat ini”. Bahkan para 

badui dari Kabilah Yaafi jika bersumpah mereka bersumpah atas nama 

Asy Syaikh Abu Bakar. Hal ini membuktikan betapa besar jasa Asy 

Syaikh Abu Bakar bin Salim bagi Kabilah Yaafi’ dan bagaimana 

kecintaan dan hubungan erat mereka dengan Asy Syaikh Abu Bakar. 

Beberapa bulan sebelum wafat, Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim 

menunjuk salah satu muridnya yang bernama Asy Syaikh Ali Harharah 

untuk menjadi guru spiritual bagi Kabilah Yaafi’ dan sebagai 

pemersatu bagi mereka. 

 

KONTRIBUSI DI BIDANG SOSIAL 

Dalam urusan sosial, Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim adalah 

bintang yang terang. Beliau memiliki 3 dapur besar. Dapur pertama 

untuk keluarga besarnya. Dapur kedua untuk para tamunya. Dapur 

ketiga untuk para faqir miskin. Ketiga dapur ini tiada henti-hentinya 

setiap hari memasak dalam jumlah yang sangat besar. 

Setiap hari dapur tamunya memasak 800 hingga 1000 potong 
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roti untuk disajikan kepada tamunya. Setiap hari dapur faqir miskinnya 

memasak untuk makan siang lebih dari 500 potong roti dan untuk 

makan malam lebih dari 500 potong roti. 

Setiap malam beliau berjalan kaki dari Kampung Lisk atau dari 

Kota Inat menuju Kota Tarim untuk membersihkan masjid-

masjidnya, mengisi air kolam-kolamnya untuk jamaah berwudhu dan 

kemudian beliau shalat di masjid-masjid tersebut dan setelah itu beliau 

kembali pulang ke Kampung Lisk atau ke Kota Inat. Dan hal ini beliau 

lakukan selama kurang lebih 40 tahun. 

 

KONTRIBUSI DI BIDANG PERADABAN 

Adapun kontribusi Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim dalam 

bidang peradaban adalah dengan membangun Kota Inat baru dari 

hamparan tanah lapang hingga menjadi suatu kota ilmu yang berkah. 

Kota Inat tua telah berdiri jauh dari sebelum lahirnya Asy Syaikh Abu 

Bakar bin Salim.  

Beliau pertama kali membangun Kota Inat Baru pada tahun 
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946 Hijriyah ketika usianya genap 27 tahun. Beliau membangun 

rumahnya yang penuh berkah, masjid jami’, pekuburan besar, dan 

mengatur pemukiman-pemukimannya. Kemudian banyak orang 

yang datang ke Inat untuk menetap bersama Asy Syaikh Abu Bakar 

bin Salim. Bahkan dari berbagai penjuru dunia tokoh-tokoh besar 

datang berkunjung untuk mengambil keberkahan dari Asy Syaikh 

Abu Bakar bin Salim. 

Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan menulis suatu kitab 

yang sangat besar terdiri lebih dari 3 jilid besar yang setiap jilidnya 

mencapai hampir 800 halaman yang berjudul Al Lawami’ Al Bayyinat 

Fii Man Wafada ‘Ala Maula Inat (cahaya nyata yang menerangi orang-

orang yang datang kepada Maula Inat). Kitab tersebut mencatat kabar 

terperinci tentang orang-orang yang mengunjungi Asy Syaikh Abu 

Bakar bin Salim dari sejak beliau menetap di Inat hingga beliau wafat. 

Demikianlah yang dapat kami rangkum dalam tulisan ini 

tentang kontribusi Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim untuk umat di 

bidang agama, sosial, politik dan peradaban. Tujuan kami mengangkat 
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hal ini agar umat memahami bahwa martabat kewalian yang tinggi 

yang dicapai oleh Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim adalah karena 

pelayanan, pengorbanan serta pengabdian besar beliau kepada Allah 

dan kepada hamba-hamba Allah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

aalihi wa shahbihi wa sallam bersabda: 

 .اخللق كلهم عيال هللا فأحبهم إىل هللا أنفعهم لعياله

“Semua makhluk adalah hamba kepada Allah. Dan yang paling 

dicintai oleh Allah dari mereka adalah yang paling besar memberikan 

manfaat kepada hamba-hamba Allah”. 

 

و صلى هللا و سلم على سيدان حممد و على آله و صحبه و 

 .التابعني و احلمد هلل رب العاملني أوال و آخرا ظاهرا و ابطنا

 

** 

 

Ditulis oleh Asy Syarif Ahmad bin Novel bin Jindan bin Asy Syaikh 
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Abi Bakar bin Salim. Disarikan dari dua karya tulis Al Habib Salim bin 

Ahmad bin Jindan: Qutf Ats Tsamar fi Manaqib Asy Syaikh Abi Bakar 

dan Al Baraahiin Wa Al Bayyinaat Fi Manaqib Maula Inat. 

Senin, 15 Muharram 1438 H/ 17 Oktober 2016, di Al Fachriyah. 


