A in

A

ANTARA REALITA DAN MITOS
Keberadaan Abdullah bin Saba' atau dikenal sebagai Ibnu Sauda' (si anak hitam) —Yahudi
yang pura-pura masuk Islam— merupakan realita yang tak terbantah, bukan tokoh fiktif seperti
disangka oleh segolongan orang. Buktinya, para ahli sejarah, ulama hadits, dan para penulis
kitabal-firaq, al-milal wannihal , ath-thabaqat, sastra, dan ansab yang mernbicarakan Saba'isme
telah mengakui bahwa Abdullah bin Saba' yang termaktub dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah
maupun kitab Syi'ah, benar-benar merupakan figur nyata dan fakta historis.
Lantaran itu, khabar tentang fitnah dan peranan Ibnu Saba' dalam mengobarkan fitnah penyebab
terbunuhnya khalifah Utsman dan perpecahan umat Islam, tidak hanya tertera dalam Tarikh
Imam ath-Thabari, melalui riwayat Saif bin Umar at-Tamimi saja. Khabar tersebut bertebaran
pada riwayat orang-orang terdahulu dan termuat di dalam kitab-kitab yang membicarakan
peristiwa-peristiwa sejarah Islam serta pendapat berbagai golongan dan aliran pada masa itu.
Hanya saja riwayat Imam ath-Thabari yang paling lengkap dan paling rinci.
Oleh karma' itu, meragukan fakta historis tadi berarti meruntuhkan semua khabar itu dan
menganggap bodoh para ulama dan ahli sejarah yang rneriwayatkannya serta menggelapkan
hakikat dan fakta sejarah.
Sayangnya, masih saja ada yang mengingkari. Sebagian mereka, dari kalangan orientalis
seperti Bernard Louis dan Fred Lander. Sebagian Ahlus Sunnah yang mengingkari terpengaruh
oleh para orientalis tadi. Sedangkan kalangan Syi'ah masa kini pada Cimumnya mengingkari
wujud Ibnu Saba' ini dan menganggap sebagai cerita fiksi.
Salah seorang peneliti Mesir yang termakan metode orientalis, Thaha Husein, memunculkan
asumsi kalau Ibnu Saba' adalah rekayasa rival Syi'ah —maksudnya Ahlus Sunnah— dengan
maksud ingin memasukkan anasir Yahudi ke dalam dasar-dasar madzhab Syi'ah tersebut
dengan tujuan tipu daya dan merendahkan mereka. Ironis, tokoh yang dikatakan sebagai
cendekiawan berbicara tanpa dasar. Semestinya, sebelum membuat keraguan dia harus
meneliti dulu, apakah sosok itu hanya terdapat pada sumber-sumber Sunni dan tidak terdapat
pada literatur Syi'ah. Akan tetapi, nampaknya dia tidak mau bersusah payah, karena tujuannya
hanyalah membuat keraguan, buruk sangka, dan menuduh tanpa dasar. Celakanya lagi, asumsi
itu diamini dan diikuti sekelompok orang yang digelari 'cendekiawan' dan 'intelektual'.
Adapun penolakan sebagian kalangan Syi'ah, tampaknya karena aqidah yang disebarkan
Ibnu Saba' di kalangan Syi'ah itu sendiri tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga
membuatorang-orang Syi'ah menjadi tertuduh dan diragukan. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain,
permusuhan historis terhadap para sahabat masih terpendam kuat dalam jiwa orang Syi'ah
sehingga mereka lebih senang menunjukkan bahWa para sahabat itu sendirtlah yang
mengobarkan fitnah di kalangan mereka. Namun dengan menolak wujud Ibnu Saba' berarti.
orang-orang Syi'ah telah menolak kitab-kitab mereka sendiri yang memuat kutukan para imam
ma'shumnya terhadap terhadap orang Yahudi penipu itu. Bagaimana mungkin seorang imam
ma'shum mengutuk seseorang yang tidak dikenal? Bukankah menurut aqidah Syi'ah, imam
yang ma'shum tidak boleh dianggap berdusta?
Alhasil, sosok lbnu Saba' adalah wujud yang hakiki, suatu fakta yang didukung oleh riwayat
sejarah, banyak diungkap di dalam kitab-kitab aqidah, termuat pada kitab-kitab hadits, arrijal, thabaqat, sastra dan bahasa, serta diakui oleh banyak pakar dan peneliti kontemporer.
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Pembaca yang dirahmati Alloh,
Pembahasan yang kami kedepankan kali ini adalah
masalah Syi'ah. Masalah Syi'ah sebenarnya sudah dibahas oleh
para ulama semenjak dulu, seiring dengan perjalanan firqah
tersebut disertai pernik-perniknya. Akan tetapi, pembahasan ini
terasa penting dikarenakan hampir-hampir dilupakan kaum
muslimin, tersamar, dan munculnya tokoh-tokoh yang merancukan masalah, sehingga yang menampak itu bukan hal yang
sebenarnya. Hanya saja pembahasan ini tidak mencakup semua
masalah, melainkan hanya pokok-pokok aqidah mereka dan ini
sekaligus merupakan garis demarkasi antara mereka dengan
Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kami bahas pula kitab karya tokoh
modern mereka, Khomeini, karena dialah tokoh panutan dan
dianggap imam.
Selain itu, para pembaca, akhir Desember kemarin kita
dikejutkan oleh pernyataan ketua Muhammadiyah, Prof. DR. Din
Syamsudin yang membolehkan semua fasilitas Muhammadiyah
kecuali masjid digunakan natalan. Bahkan —katanya— ini perintah
dan instruksi ketua umum Muhammadiyah kepada seluruh
pengurus Muhammadiyah di daerah. La haula wala quwwata ilia
billah.
Padahal sudah dimaklumi bahwa natalan adalah perayaan
kelahiran Yesus Kristus (lsa al-Masih) yang dianggap sebagai
tuhan anak. Ini jelas keyakinan yang batil dan kesyirikan yang
nyata dan sangat parah. Lantas bagaimana seorang yang mengaku muslim memfasilitasi acara batil dan syirik yang sangat
bertentangan dengan aqidah Islam?! Apakah Muhammadiyah
yang awalnya dikenal sebagai pemberantas TBC (takhayul,
bid'ah, dan syirik) sudah terjangkiti TBC? Sebagai toleransi atau
kah termasuk program go internasionalnya?
Ironisnya, ada saja anggotanya yang membela, bukannya
menasihati! lnilah ashabiyah (fanatisme) yang dilarang Islam.
Fanatisme memang telah menggerogoti beberapa jama'ah dan
jam'iyah sejak lama. Semoga ini dapat diambil sebagai pelajaran
berharga.
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Kernball kepada, al-Qur'an dan as T au b dengan
pemahaman salafusti shalih.
Pemurnlan syan'at Islam dari septa bentuk syiik, bid'ah,
dan pernikiran sesat
Membina kautrimuslimin dengan ajaran Islam yang benor
dan berarnal deingannya.
Menghldupkan matode ilmian dengan berdasar pada
Qur'an don as-tOrinah sesuai pernahaman stilfatush
shalih.
Mengajak kaum musiimin mernulai hidup baru dalam
naungan manhaj salaf.
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Assalamu'alaikum. tolong redaksi

memuat penjelasan/bantahan terhadap tuduhan dan fitnah bahwa
Wahhabi (dalam hal ini mereka
arahkan kepada negeri Saudi) telah
menghancurkan makam-makam
sahabat Nabi dan juga merusak/
menghina makam. Nabi dan peninggalan sejarah Islam di Makkah
dan Madinah.
Lihat site simpatisan HT www.
islamuda.com , dengan judul kehancuran Islam oleh salafy_tobat,
jazakumullohu khairan.
»Abdullah Kalsel
Wa'alaikumussalam. Kami kira
tulisan Edisi 3 Thn. V (rubrik
Kutub) dan Edisi 4 Thn. V (rubrik
Hadits) sudah mencukupi karena
itu sudah mewakili. Sebenarnya
masih ada lagi tuduhan dusta
mereka yakni dakwah Syaikh
Muhammad bin Abdul Wahhab penyebab runtuhnya khilafah Utsmani
dan menjadi antek Inggris. Alhamdulillah, kedua dusta terakhir
sudah dijawab oleh al-Akh Abu
Salma Muhammad al-Atsari dalam
Majalah adz-Dzakhiirah edisi 16
dan 17 th. IV.
Kalau dakwah dibangun di atas kebencian terhadap tauhid dan para
da'inya serta dibungku.s kedustaan,
apakah ini pantas dinamakan dakwah islamiyah lagi?! Lantos negara
apa yang akan mereka dirikan?
Allohul Musta'an.

Pada edisi. 5/V hal 44 lafadz AtsTsartsarun dan Al-hAutasyaddiqun
mana catatan kakinya.
>Abu Shafi-Blora
Jazakumullohu khairan, silakan
lihat ralatnya pada edisi ini hal 56.

Ustadz, tolong dibahas, shalat jamak dan qashar menurut madzhab
empat, jazakumullohu khairan.
»081933525XXX
Untuk edisi ini baru dibahas shalat
jamak karena hujan. Semoga bermanfaat.

Mohon bonus khutbah Jum'at disatukan di halaman paling tengah biar
tidak terlepas, tercecer, dan bagi
yang memerlukan pun masih bisa
mencabutnya, syukran.
»lbnu Marwan Bandung

Sekali lagi tolong dikritik dakwah
lewat sandiwara yang isinya lebih
menyentuh lagi, 'sebab akhir-akhir
ini makin marak di hampir semua
TV swasta. Dan anehnya, acara
tersebut dimotori para ustadz.
»081318547XXX
Jazakumullohu khairan. lnsya Alloh
kami sampaikan kepada ustadz
yang mengampu rubrik.
Assalamu'alaikum. Ana pelanggan

Ana salah satu pelanggan AL FURQON di Solo. Tentang huruf hija'iyahnya tolong dibesarkan (agak
tebal) karena mayoritas yang
membaca sudah berkacamata
baca, syukran.
»085647050XXX

tetap majalah yang kita cintai ini,
maaf ana menyesalkan adanya
iklan HABATUS SAUDA (Tibun Nabawiy SAW) karena penulisan SAW
banyak para ulanna Ahlussunnah
yang melarangnya.

Jazakumullohu khairan. Kami usahakan, insya Alloh. Tapi terkadang
tidak terwujud apabila naskah
terlalu panjang.

Jazakumullohu khairan, iklan tersebut sepenuhnya didesain oleh pemasangnya, semoga ada hikmahnya

Assalamu'alaikum. Tolong bahas

Assalamu'alaikum. Tolong bahas

masalah batasan berorganisasi dan
yayasan agar tidak masuk ke dalam
hizbiyah. Bagaimana kerja di sana?
Bahas juga masalah mubahalah.
>>Rgn Jakarta

>>Fuad Ahmad-lndramayu

Assalamu'alaikum. Mohon dibahas
siiat duduk shalat dua raka'at, iftirosy atau tawaruk?
Abu Farhan
Wa'alaikumussalam. Sebenarnya
masalah ini telah dijawab meski
ringkas pada Edisi 5 Th. 11 (rubrik
Soal-Jawab). Tetapi akan kami
sampaikan kepada yang mengampu
rubrik ini, insya Alloh.
Assalamu'alaikum. Ana baru saja

berkunjung (kembali) ke situs alfurqon.org , setelah beberapa
waktu yg lalu berkunjung. Namun
ternyata masih belum diupdate.
Saran ana; (1) Sebaiknya ditampilkan halaman web kosong dengan
tulisan "Sedang dibangun", sedangkan untuk coba-coba seperti
gambar yang diattach disembunyikan dari user. Karena akan menyebabkan kesan kuran balk bagi ALFURQON. Sedangkan situs ini sudah diblow up di majalah AL
FURQON sejak beberapa bulan
latu. (2) Sebaiknya gunakan CMS
opensource seperti joomla (joomla.org ) untuk membangun situs
web secara cepat dan sedikit
coding, sekaligus untuk update
content. Untuk yang ini aria *bersedia* membantu develop dengan
waktu yang ada pada ana. .
Semoga situs ini segera bisa tayang dan berguna untuk kaum muslimin. Sedih kalo melihat situs-situs
hizbi yang banyak sekali bermunculan, eksis, banyak yang Inengakses dsb, sementara dari salafyun
jarang sekali, hanya beberapa sap.
Wassalamualaikum.

>>dodo.wa@gmail.com
Wa'alaikumussalam, jazakumullah
khairon, Sementara ini belum ada

tenaga khusus yatig menanganinya.
Mohon maaf kepada para pembaca, semoga segera dapat online.

keharusan berusaha dan mencari
nafkah, karena realitanya banyak
ikhwan yang jadi beban orang lain,

eir . t.)aca yaiig
• .Magi
mempunyai nasehat _;nWk
sesama, silakan kirim via
surat atatioun email ke

syukran.

>>081931336XXX

meic redaksi sell-Kw)? her-

manfaat
(
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Hadits ‘Ghadir !Ginn"

lawab
Wa'alaikumussalam warahmatullohi
wabarakatuh
Hadits Ghadir Khummadalah
salah satu hujjah Syi'ah untuk memastikan imamah All bin Abi Thalib
to. Kita nukillcan teks hadits ini
dark kitab Minhajul Karamah fi
Ma'rifatil Imamah, karya tokoh mereka, al-Husain bin Yusuf bin Ali bin
Muthahhar seperti dinukil oleh
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam
kitab Minhajus Stinnah an Nabawiyah
fi Naqdhi Kalamis Syi'ah al-Qadariyah.
Kata Rafidhi (orang Syi'ah Rafidhah, Ibnu Muthahhar), "Bukti
kedua, khabar yang mutawatir dark
Nabi aT„ ketika turun firman Alloh

)cti.3-41

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang
diturunkan kepadamu dad Rabbmu.•
(QS. al-Ma'idah: 67)

Beliau berkhutbah kepada
manusia di Ghadir Khum, sabdanya,
"Wahai manusia, bukankah aku Iebih
berhak terhadap kalian dark dirk-dirk
kalian sendiri?" Mereka menjawab,
"Ya benar." Sabdanya lagi:
ti3

ti.U1 44
0

J

Jr;lio

J.° 4,,sta.9.°
.11.G.i

°0:a

v,..vo

/

A

fi

ct-<-1

:raj ci-',444-4

•

0.4

Or1.4j

Siapa yang aku menjadi penolongnya,
maka All pun menjadi penolongnya.
Wahai Alloh, tolonglah orang yang
menolongnya dan musuhilah orang
yang memusuhinya dan hinakanlah
orang yang menghinakannya.
(Minhajus Sunnah 7/3 I , 313)
Jawabnya, ini adalah kedustaan
yang sangat parah, karena ayat ini
turun jauh sebelum haji Wada'.
Sedangkan hark Ghadir terjadi pada
tanggal 18 Dzulhijjah sepulangnya
beliau dark haji. Buktinya, ayat dark

Ayat ini turun di Arrfah tanggal
9 Dzulhijjah pada haji Whda' ketika
beliau berdiri,di Arafah. Hal ini telah
shahih tercantum pada I 'tab-kitab
Shahih dan Sunan i 'seperii dikatakan
oleh semua ulama dark taama tafsir,
hadits, dafi selain triereld_.
Adapun Ghadir Khum terjadi
sepulang beliau dari haji inenuju
Madinah, berarEi jarak dengan
turunnya ayat ke'3 ini a alah 9 hark.
Lantas bagaimana rnunvin ayat67
di muka turun pada haji Nada'?!
Siapa yang mengatwan ada ayat
dark surat Ma'idah yang ►urun di
Ghadir Khum maka dia custa menurut kesepakatan ulama.

Ghadir Khum adalah sebuah lembah antara Makkah dan Madinah, terletak di samping Juhfah, di mana ada sebuah Giadir yakni
Warn. Lembah ini banyak menimbulkan penyakit. (Mu'jamul Buldan 2/389)
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surat al-Maldah (ayat 3kfang terakhir turun adalah:

Selain itu, AIloh berfirman
dalam kitab-Nya:
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Hai Rasul, sampaikanlah apa yang
diturunkan kepadamu dari Rabbmu.
Dan jika tidak kamu kerjakan (apa
yang diperintahkan itu, berarti) kamu
tidakmenyampaikan amanat-Nya.
Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. (QS. aI-Ma'idah: 67)
Maka Alloh menjamin, Dia akan
menjaga rasul dari gangguan manusia
jika menyampaikan risalah agar terbebas dari gangguan musuh. Oleh
karena itu, diriwayatkan bahwa sebelum ayat ini turun Nabi dijaga
tetapi setelah turun tidak lagi.(2)
(Iihat Minhajus Sunnah 7/3 13)
Syaikh al-Albani dalam adhDha'ifah (4922) usai membawakan
hadits yang menuturkan bahwa ayat
di atas (al-Ma'idah 67) turun pada
Ghadir Khum untuk Ali bin Abi
Thalib
, berkata, "Hadits palsu."
Kata beliau pula, ".Hadits palsu ini
dipakai hujjah oleh Syi'ah untuk
imamate Ali. Mereka memang ahli
untuk itu. Kadang dengan rnenakwil
ayat dan menafsirkannya jauh
menyimpang, tidak ditunjukkan oleh
syari'at ataupun akal. Terkadang
berhujjah dengan haglits-hadits dha'if
dan palsu. Tidak hanya itu, bahkan
berani berdusta atas Ahlus Sunnah
dengan cara menyandarkan hadits
kepada Ashhabus Sunan; Abu
Dawud, Tirrnidzi, Nasa'i, dan lbnu
Majah. Padahal, ternyata hadits itu
tidak diriwayatkan oleh salih
seorang pun dari Mereka! Seperti

dilakukan oleh orang yang bernama
Abdul Husain asy-Syi'i pada hadits
no. 4889, 495 I . Dusta lain,'menyebut kitab Sunan dengan Shihah.
Pendusta Iainnya, Khomeini zaman
ini. Dia membawa dusta lain. Dalam
kitabnya Kasyfu Asrar (Menyingkap
Rahasia) —Iebih pantas dinamakan
Fadhihatul Asrar (Membongkar
Rahasia)—, dia membongkar banyak
sekali aqidah Syi'ah yang tidak
diketahui banyak orang dari Ahlus
Sunnah.
Kata Khomeini, "Ayat ini turun
dengan pengakuan Ahlus Sunnah
dan kesepakatan Syi'ah di Ghadir
Khum untuk keimamahan Ali bin
Abi Tahlib!" (hal. 149)
Aku katakan (al-Albani), "Ucapannya `dengan kesepakatan Syi'ah' ini
tidak penting bagi kita karena mereka telah bersepakat pada perkara
yang lebih sesat dari itu. Namun
yang perlu dibahas adalah ucapannya
`pengakuan ahlus Sunnah' ini termasuk di antara kedustaannya yang
banyak...."
Adapun redaksi:
I 0"ri.O 4
13 .64
0* :4)

L.1.<
(*PT) 0;1

diperselisihkan keshahihannya oleh
para ulama. Sebagian mereka mendha'ifkannya seperti Syaikhul Islam
dalam Minhajus Sunnah (7/3 19),
tetapi yang didha'ifkan adalah penggalan awal. Beliau juga menukil
bahwa Bukhari, Ibrahim al-Harbi,
dan sekelompok ulama hadits mencela hadits tersebut dan mendha'ifkannya. Beliau juga menukil pendha'ifan Ibnu Hazrn. Kata beliau
juga, "Adapun tambahan hadits:
0
* ;1 Ak-) O ;119 ::;* J 1:5 411
tidak diragukan adalah dusta."

Sedangkan ulama hadits yang
menghasankan seperti Imam Ahmad
dan Tirmidzi, demikian dikatakan
Syaikhul Islam tetapi dengan ungkapan 'telah dinukil' (Minhajus Sunnah
7/319-320). Syaikh al-Albani menshahihkannya setelah membavvakan
semua sanad hadits dalam Silsilah alAhadits ash-Shahihah (1750).
Saya tidak nukilkan takhrij
beliau karena terialu panjang. Bagi
yang menginginkan kelengkapan
takhrij, silakan lihat kitab tersebut.
Usai membawakan takhrij hadits,
beliau berkata, "Kesimpulannya, hadits bab (hadits no. 1750 di muka),
penggalan awal dan keduanya adalah
hadits shahih. Bahian penggalan
pertama (sampai kata fa 'aliyyun
maulaahu) adalah mutawatir dari
Rasulullah 04. Hal ini akan jelas bagi
yang meneliti sanad dan jalurnya.
Apa yang aku sebutkan kiranya
sudah cukup. Namun penggalan
hadits:

aJ JLs

.

c .

Keshahihannya belum dapat aku
pastikan karena tidak adanya
penguat. Nampaknya itu adalah
riwayat secara malcna dari penggalan
hadits sebelumnya (yaitu Allohumma...dst). Adapun ucapan Umar
kepada Ali, "Engkau telah menjadi
maula bagi semua laki-laki mukmin
dan mukminah", juga tidak shahih
karena Ali bin Zaid meriwayatkan
sendirian." (ash-Shahihah 4/342-344)
jika hadits tersebut shahih,
apakah lantas menjadi hujjah yang
mendukung Syi'ah?
Sama sekali tidak, karena hadits
tersebut tidak menunjukkan imamah Ali bin Abi Thalib
bahkan
isyarat saja tidak. Berikut penjelasan•
para ulama.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi (3046), dia berkata, "Hadits gharib." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu jarir dan
al-Hakim dalam Mustadrak, dia berkata, "Isnadnya shahih, tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya." Al Hafzh dalam Fathul
Bari berkata, "Isnadnya hasan tetapi diperselisihkan tersambung atau mursal." Dihasankan al-Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi.
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Perbedaan antara kata

dengan wawu difathah dan 41,1i
dengan wawu dikasrah sudah
dikenal dalam bahasa Arab. Walayah
adalah lawan 'adawah (permusuhan),
inilah yang termaktub dalam hadits
tersebut, bukan wilayah yang
dikasrah wawunya, ini bermakna
imarah (kepemimpinan). Orangorang jahil itu (Syi'ah) menjadikan
wall adalah amir (penguasa) tanpa
membedakan dua kata tersebut,
padahal sudah jelas bahwa walayah
dengan wawu difathah adalah lawan
'adawah, terambil darinya kata

orang mukmin yang balk; dan selain
dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnyti pula. (QS. at-Tah rim : 4)
y. 4 O
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dan

terambil darinya adalah

. (Risalah fi Raddi 'alai Rafidhi,
al-Maqdisi, hal. 220-22I , lihat juga
Mukhtarush Shihah, kata j , seperti termuat dalam Ushul Madzhab
Syi'ah, al-Qifari 2/682-683)
Al-Fairuz Abadi, pengarang
Qamus berkata, "Apa yang disangkakan oleh Rafidhah (Syi'ah) bahwa
dalam ayat ini (aI-Maidah: 55) atau
dalam hadits ini terdapat petunjuk
bahwa Ali elt6 adalah khalifah setelah Nabi maka ini termasuk
kejahilan nyata." Beliau lantas
menerangkan kata Lsry seperti
uraian di muka, kemudian mengatakan al-Muwaalah adalah lawan almu'aadah (permusuhan), seperti
firman Alloh Ta'ala:

Yang demikian itu karena sesungguhnya Alloh adalah pelindung orangorang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu
tidak mempunyai pelindung. (QS.
Muhammad: I I )

Dan orang-orang yang beriman, lelaki
dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. (QS. at-Taubah: 71)
Dan ayat yang semakna banyak
sekali. (Iihat al-Mu'jam al-Mufahras,
)
kata
AI-Jazari dalam an-Nihayah
berkata, "Kata jej; sudah sering
disebut dalam hadits, yakni suatu
nama bagi sesuatu yang banyak
yaitu bernnakna Rabb, Malik
(penguasa), tuan, pemberi anugerah, orang yang membebaskan,
penolong, orang yang mencintai,
pengikut, tetangga, anak parnan,
sekutu, yang mengadakan perjanjian, menantu laki-laki, hamba,
orang yang dibebaskan dan yang
diberi anugerah Di antara makna
tadi disebutkan dalarn hadits:
+1

.

J1. 431'
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dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Alloh adalah pelindungnya dan (begitu pula) fibril dan orang11i1111,i1N1
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dan s . Sedangkan wilayah
dengan wawu dikasrah, nama yang

,

dalam hadits ini
Makna
dapat dimaknakan dengan maknamakna tadi."
berkata, "Yang
Imam Syafi'i
dimaksud (walayah—pen) dalam hadits adalah loyalitas dalam Islam,
seperti firman Alloh Ta'ala:

Daltm Syarh Mashlih, , disebutkan, "Syi'ah berkata a_° ,;, artinya
pengatur. Mereka men
kan,
hak
`Makna hadits, Ali '
mengatur apa yang merladi hak
Rasulullah *T, mengaturrva.' Di.
antaranya adalah urusarikaum
mukminin, maka jadilahAli imam
mereka. Ath-Thibi berleta, "Tidak
benar 4.1,11 dibawa kepida makna
imamah (maksudnya, m ► ..da
diartikan imam—pen) yar% maknanya
adalah mengatur urusarka
ium
6erhak
mukminin karena yang
masih
mengatur ketika Nabi
hidup hanyalah beliau sd Idiri, bukan
yang lain. Maka j°_,:e dAbm hadits
tersebut harus diartikan cecintaan,
loyalitas dalam Islam, dl
semisalnya." (al-Mirqat)
Dengan demikian, adits
tersebut dapat diartikan `Siapa yang
aku cintai maka Ali pun -nencintainya, dan seterusnya ses1 ai dengan
makna-makna yang disdbutkan alJauhari di muka." (lihat Tuhfatul
Ahwadzi Syarah Sunan T rmidzi, alMubarakfuuri, bab Man e..iib Ali bin
Abi Thalib)
Syaikhul Islam menpelaskan
secara panjang lebar bartahannya,
di antaranya semisal apa yang diterangkan al-Maqdisi, Fair, z Abadi,
dan yang termaktub dalan alMirqat. Kata beliau, "Actpun kata
maula diartikan waali (pi nimpin)
adalah batil, sebab walq ah itu
terwujud dari dua sisi. C -ang-orang
mukmin adalah wall Alloh dan Alloh
maula (pelindung, penok ng)
mereka." (Minhajus Sumah 324).
Allohu A'lam.
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Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa
nafsunya sebagai ilah (tuhan/sesembahan)nya, dan Alloh
membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Alloh telah
mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan
tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan
memberinya petunjuk sesudah
(membiarkannya sesat).
Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
(QS. al-Jatslyah: 23)
Merupakan fakta zaman sekarang, umumnya orang lupa dengan
penciptanya. Mereka pun lupa dengan Rasul-Nya. Mestinya, mereka
hanya menyembah Alloh sesuai dengan apa yang dicontohkan
Rasulullah, sebab Alloh-lah yang punya hak memerintah dan melarang.
Tetapi kenyataannya terbalik. Ditinjau dari sisi pemimpin —baik itu
pemimpin masyarakat, organisasi, partai, pendiri yayasan, lembaga,
dan lainnya—, banyak di antara mereka yang ingin dirinya menjadi
tuhan. Mereka merasa harus ditaati segala ketetapannya tanpa
menimbang kembali keputusannya, bertentangan dengan 0-Qur'an
dan Sunnah ataukah tidak. Demikian juga sebagian besar ulama, tokoh
agama, kyai, dan guru agama, ada juga yang ingin jadi tuhan.
Menurut hasrat mereka, semua fatwanya hams dianggap benar, paten,
dan tidak boleh dibantah. Mereka mengeluarkan doktrin kepada
pengikutnya yang mengharuskan as-sam'u wath tha'ah (mendengar
dan taat). Lain halnya dari kalangan orang awam atau pengikut yang
fanatik kepada tokoh dan golongan. Jika pemimpinnya memiliki gelar
Prof., DR., M.A., Kyai, atau Habib, maka mereka pasti benar, wajib
ditaati dan dijadikan panutan, tidak mau tahu apakah mereka itu orang
yang berilmu al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful umah
atau tidak. Lalu bagaimana solusinya?
Silahkan simak pembahasan berikut ini, semoga Alloh memberi
petunjuk kepada kita semua.

••
••
••
••
••
•••
•
•

Makna Nawa NMI
Pada ayat tersebut terdapat kata
(hawa nafsu). Adapun maksudnya:
Al-Allamah ar-Raghib al-Asfahani
berkata, "Al-hawa ialah kecenderungan
jiwa kepada hal yang haram.
Dinamakan hawa karena menyeret
pelakunya di dunia kepada
kehancuran dan di akhirat ke neraka
Hawiyah." (Mufradat Alfazhil Qur'an
848)
Imam asy-Sya'bi berkata, "Disebut
hawa karena hawa menjerumuskan
dirinya ke dalam neraka." (Hilyatul
Auliya' 4/320)
Ibnul Muqfi' berkata:

••
••
••
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•

Sesungguhnya hawa nafsu itu hina

•
••
••
•
•

Jika kamu ikut, kamu jadi hina
Jika kamu ikut, kamu menyembahnya
Jangan kamu ikuti kehendaknya
(Tafsir al-Jami' li Ahkamil Qur'an 16/
166)
Kesimpulannya: "Hawa" ialah
keinginan hati untuk berbuat atau
berkata yang tidak diridhai oleh Alloh.

Makna Penyambah Hawa Nalsu
Pada ayat tersebut terdapat keterangan penyembah hawa nafsu. Agar
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kita tidak termasuk di dalamnya,
tentu kita harus menelaah fatwa

.Ncr

para ulama yang mu'tabar tentang
siapakah yang dimaksud
penyembah hawa nafsu? 4
Ulama Sunnah memberi
keterangan sebagai
Apa yang menjacti*Onginannya,
is kerjakan. Seba9aimana yang
dikatakan oleh al-Hasan.
Ketika orang itu menginginkan
sesuatu, is segera
mengerjakannya, sedangkan
perasaan taqwanya kepada Alloh
tidak dapat menghalangi
keinginannya. Inilah perkataan
Qatadah.
Mereka tinggalkan petunjuk
Alloh, karena mengikuti hawa
nafsunya. Inilah perkataan Imam
al-Baghawi. (Lihat Tafsir Baidhawi
5/172)
Orang kafir yang menjadikan
agamanya selain agama Alloh
dan petunjuk-Nya. Sebagaimana
dituturkan oleh Ibnu Abbas
.
(Lihat Tafsir al-Jami' Ii Ahkamil
Qur'an 16/166)
Orang Quraisy penyembah
patung 'Uzza yang berupa batu
putih. Inilah pendapatnya Sa'id.
(Lihat TafsirJami'ul Bayan 25/91)
Orang yang ditaklukkan oleh
kehendak jiwanya, seolah-olah
kehendak jiwa itu tuhannya.
(Lihat Tafsir Zadul Masir 7/125)
Orang yang hanya mengandalkan pemikirannya belaka. Inilah
perkataan Abu Abdillah alQurthubi. (Lihat Tafsir al-Jami'
Ahkamil Qur'an 16/166)
Setiap pagi orang itu menjumpai
hawa nafsu, pekerjaan, dan
ilmunya. Jika perbuatannya
mengikuti hawa nafsunya, maka
hari itu baginya adalah hart
buruk. Jika perbuatannya menurut ilmu diennya, maka hari itu
baginya adalah hari yang balk.
Inilah perkataan Abu Darda'.

(Tafsir, ad-Durrul Mantsur 7/420)
Orang yang menilai baik atas
suatti Reikara tanpa dalil syar'i,
Itulah penyembah hawa nafsu.

mengetahui. (QS. al-J
2.Karena hawa na
mendustalcan

Inilah perkataan 'Ikrirnah. (Lihat
Tafsir ad-DuktIMantsur 7/420)

5: \I

Semisal orang-ctrang yang menyembah batu, jika melihat yang
lain lebih baikla tinggalkan batu

9-!I

itu untuk menyernbah yang lain,
maka turunlah ayat ini. lnilah
perkataan Ibnu Abbas Wt. (Tafsir
ad-Durrul Mantsur 7/426, Sunan
Kubra 6/457)
k. Itulah orang munafik. Tidaklah dia
berkehendak, melainkan is
kerjakan. Inilah perkataan alMasan. (Shifat al-Munafiqun 1/60)
I. Orang yang taat kepada setan
ketika memerintah maksiat.
Itulah penyembah hawa nafsu.
(Jami'ul Ulum wal Hikam 1/210)
m.Orang musyrik dan dukun atau
paranormal yang bekerja sama
dengan jin. Inilah perkataan Ibnu
Taimiyah. (Majmu' Fatawa 13/81)
n. Orang yang menyenangi atau
membenci sesuatu bukan karena
Alloh. Itulah penyembah hawa
nafsu. (Lihat Jami'ul Ulum wal
Hikam 1/210)

Hokum Menglkuti Haws Nafsu
Dah keterangan di atas, jelaslah
bahwa mengikuti hawa nafsu hukumnya haram. Bahkan sebagian
besar tergolong perbuatan syirik
besar, sebagaimana keterangan
surat aI-Jatsiyah: 23.
Adapun penyebab lain kita
dilarang mengikuti hawa nafsu:

I . Karena tergolong orang jahil

cy_41 ;T;Ibi
C.) J-4-st%).
Dan janganlah kamu ikuti hawa
nafsu orang-orang yang tidak

Dan janganlah kamu
gikuti
ang
hawa nafsu orang-oran
mendustakan ayat-aya ami. (QS..
al-An'am: 150)

3. Sesat dan menye tkan

la

Dan janganlah
janganlah kamu
hawa nafsu orang-oran
sesat dahulunya (sebe
tangan Muhammad) d
telah menyesatkan ke
(manusia), dan merek
dari jalan yang lurus. (
Ma'idah: 77)
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ngikuti
ang telah
m kedamereka
nyakan
ersesat
. al-

4. Mengurangi kese purnaan
iman
Abu Hurairah b
Nabi bersabda:
l;44 OI:igt

ata bahwa
1

4
- 4 Lot;-
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C76,1
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Tidaklah (sempurna)
satu di antara kamu s
hawanya (keinginanny
apa yang telah didatan
kepadaku.
Ibnu Hajar berkata,
diriwayatkan al-Hasan
dan lainnya dengan sa
kuat dan Imam Nawa
kannya." (Fathul Bah 1

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata, "Penshahihan hadits ini terialu jauh, karena beberapa sebab. Di antaranya, Nu'aim bin Ha
sanad riwayat Nu'aim diperselisihkan, dan lainnya." (LihatJami'ul Ulum wal Hikam hadits no. 41). DidhaTkan pula oleh
dalam al-Misykah no. 176 (red).

Eoisi

iyah: 18)

n salah
ingga

mengikuti
an
adits ini
in Sufyan
d yang
enshahih/289)(1)
ad bersendiri,
aikh al-Albani
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Babas PenMut Hawa Matsu
Orang yang mengikuti hawa
nafsu sangat membahayakan
dirinya dan orang lain, baik di dunia
maupun di akhirat. Di antara
bahayanya:
7/tewied4t/Asic atoutadea
dace /alas faff.f. 4.4414 •
r,
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Dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu, karena akan menyesatkanmu dari jalan Alloh. (QS.
Shad: 26)

Sala atege,theta icadeltat

J-fjDan menurutkan hawa nafsunya
yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu
menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya
auga). (QS. al-A'raf: 176)
3. 7444 ateadetifrat
iieetteleagout

d4tti )4+_11.3,14-1L.f.

dew meave-macta

42):9-1°
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Dan siapakah yang lebih sesat
daripada orang yang mengikuti
hawa nafsunya dengan tidak
mendapat petunjuk dari Alloh
sedikitpun? (QS. al-Qashash: 50)

Hawa nafsu bertebaran di
permukaan bumi. la dipasarkan
oleh ulama dan tokoh umat yang
jahat, seperti ahli bid'ah dan orang
musyrik. Orang lebih suka mengikuti hawa nafsu, ambisi dunia, dan
kekaguman pada pendapat orang
daripada mengikuti ulama salaf.
'<arena itu, untuk menjauhi hawa
nafsu dilakukan usaha-usaha
sebagai berikut:

I . Menuntut ilmu syar'i
Tidak diragukan bahwa ilmu
dien merupakan cahaya untuk
menerangi jiwa dari kegelapan yang
diakibatkan oleh pengaruh hawa
nafsu. Rajin menuntut ilmu syar'i
akan memudahkan seseorang
memerangi hawa nafsu sebagaimana telah dilakukan oleh para
utusan dan pengikutnya yang setia.

2. Bertanya kepada ulama
Kebodohan adalah penyebab
bangkitnya hawa nafsu. Karena itu,
sering bertanya kepada ulama
Sunnah termasuk bagian upaya
menjauhi hawa nafsu.
JAI

Terangkanlah kepadaku tentang
orang yang menjadikan hawa
nafsunya sebagai ilahnya. Maka
apakah kamu dapat menjadi
pemellhara atasnya? (QS. alFurgan: 43)

Menjauhi orang yang [alai
dengan hukum Alloh

t

Cara Meniauhl Nowa Nafsu

• 4.11

4.,J;th

4.Sedae

Maka tanyakanlah olehmu kepada
orang-orang yang berilmu, jika
kamu tiada mengetahui. (QS. alAnbiya': 7)

Dan janganlah kamu mengikuti
orang yang hatinya telah Kami
lalaikan dari mengingati Karni,
serta rnenuruti hawa nafsunya dan
adalah keadaannya itu melewati
batas. (QS. al-Kahfi: 28)

Membersihkan jiwa dengan
amal shalih
Hawa nafsu lebih suka berbuat
jahat daripada berbuat baik. Karena
itu, kaum muslimin perlu
menjernihkan jiwanya dengan amal
shalih dan meningkatkan rasa
takutnya kepada Alloh.
L., 1.1j

bi61"4-1'49(sjiicl:p6.2alff
1-;i1
Dan adapun orang-orang yang takut
kepada kebesaran,Rabbnya dan
menahan diri dari keinginan hawa
nafsunya, maka sesungguhnya
surgalah tempat tinggal(nya). (QS.
an-Nazi'at: 40-41)
Fadhalah bin Ubaid
berkata
bahwasanya Rasulullah
bersabda:

Dan mujahid ialah orang yang
mengerahkan jiwanya untuk taat
kepada Alloh. (HR. Ahmad 6/21,
lbnu Hibban 11/204. Dishahihkan
al-Albani dalam as-Shahihah 549)
Orang yang takut kepada Alloh
dengan beramal shalih, insya Allah
akan mampu memerangi hawa
nafsunya yang jahat.
EDISI 6 TAHUN V / MUHARRAM 1427
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Menjauhi ulama sesat
Sufyan ats-Tsauri berkata,
"Melihat wajah orang yang berbuat
kezhaliman merupakan dosa.
Janganlah kamu melihat pemimpin
yang zhalim kecuali dengan hati
yang ingkar, agar tidak lenyap
amalmu." (Hilyatul Auliya' 7/40)

Abu Tsa'Iabah al-Khusani
berkata bahwasanya Rasulullah

Imam Muhammad bir 4bdul
Wahhab berkata, "Diann la ciri

bersabda:

kehidupan orang jahiliya! ialah
mengikuti ulama yang a (jelek)
dan ahli ibadah yang bot )h."
(Syarah Masa'il Jahiliyat Jleh Dr.
Shalih al-Fauzan, 74)
Syaikh Dr. Shalih al- iuzan
berkatt, "Mengambil peri ataan
ulama dan ahli ibadah SE :,ara
pasrah bongkokan tanpc mamaparkan dalil al-Qur'an dal Sunnah
merupakan jalan orang
iliyah
yang menjadikan ulama l kan ahli
ibadahnya sebagai tuhar selain
Alloh." (Syarah Masa'il
iliyah, 77)
Dari Tsauban ga bah asanya
Rasulullah bersabda:

0
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Menjauhi keraguan
Sahi bin Abdullah at-Tusturi
berkata, "Hawa nafsumu itulah
penyakitmu. Jika kamu mampu
menolaknya, itulah obat bagimu."
Wahb berkata, "Jika kamu ragu
di dalam dua perkara yang kamu
tidak tahu mana yang Iebih baik,
Iihatlah mana yang Iebih jauh dari
hawa nafsumu, itulah yang kamu
kerjakan." (Tafsir al-Jami' Ii Ahkamil
Qur'an 16/166)

7. Menjauhi umumnya orang
Ketauhilah bahwa jiwa pada
umumnya senang kepada kejahatan, sebagaimana disebutkan di
dalam surat Yusuf: 53. Oleh sebab
itu, tidak menjamin pekerjaan yang
dilakukan oleh umumnya orang
terjamin kebenarannya.
„ „
I

Dan tinggalkan orang-orang umum,
karena sesungguhnya di belakang
kamu ada hari yang membutuhkan
kesabaran, bersabar pada hari itu
semisal memegang bara api. (HR.
Abu Dawud 4/123, hadits shahih)
Ulama Sesat Parental Hawa
Nafsu
Umumnya orang mengira bahwa
sebutan ulama, tokoh umat, dan
kyai pasti benar dan baik. Padahal
tidak demikian kenyataannya. Bahkan Alloh menjelaskan, umumnya
mereka itu jelek. Firman-Nya:
-

•

0.1 13...._41;
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Dan sedikit sekali dari hambahamba-Ku yang berterima kasih.
(QS. Saba': 13)
fi

J4 1-j

1=-11 JAI
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Hai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya sebahagian besar
dad orang-orang alim Yahudi dan
i"'*
•; E' .? 113114.
j1
rahib-rahib Nasrani benar-benar
memakan harta orang dengan jalan
I Y'7sq.
I
I fi
L';Taii
*)1, cv-16 (-)4
yang batil dan mereka menghafi7'. lang-halangi (manusia) dari jalan
Alloh. (QS. at-Taubah: 34)
Imam Sufyan bin Uyainah benDan jika kamu menuruti kebanyakkata, "Ulama berkata, 'Di antara
an orang yang di muka bumi ini,
sebab kerusakan ulama kita karena
niscaya mereka akan menyesatmenyerupai ulama Yahudi, sedangkanmu dari jalan Alloh. Mereka
kan kerusakan ahli ibadah dari
tidak lain hanyalah mengikuti perumat ini akibat menyerupai orang
sangkaan belaka, dan mereka
tidak lain hanyalah berdusta (terha- Nasrani.'" (Fatwa lbnu Taimiyah 13/
dap Alloh). (QS. aI-An'am: 116)
C)Ifri

ft

‘17."'

Lr.

Sesungguhnya aku kha stir di
antara umatku ini ada pe -a
pemimpin yang menyeseikan. (HR.
Tirmizdi 4/504. Lihat ash hahihah
oleh al-Albani, 4/110)
Sulaiman bin Abdulla lberkata,
"Pemimpin yang menyeE tkan
adalah para penguasa, : ma, dan
ahli.ibadah yang menjad l mnutan
manusia. Mereka berhu . m
dengan selain hukum All h. Mereka
sesat dan menyesatkan Mereka
jauh dari kebenaran. Me.i aka akan
bertengkar pada hari kia iat, sebagaimana disebutkan di c! lam surat
al-A'raf: 38." (Kitab Tauhl 1/325)
Penyebab Munembni

Ulama

Sent
iculnya
Adapun penyebab
ulama penyesat umat bE yak
sekali, antara lain:

/. Viectica data ceeeA

daft

Netoyeak oleituedteu

Dari Abdullah bin Am bin Ash
kg bahwa dia mendengt
Rasulullah bersabda:
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111 001 yang dihalalkan AIIoh dan menghalalkan yang dihararnkan-Nya.

Ulama dan tokoh umat yang
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Sesungguhnya Alloh tidaklah
menggenggam ilmu dengan mencabut begitu saja. Akan tetapi Dia
mencabutnya dengan meninggalnya ularna. Sehingga bila tidak ada
seorang pun yang berilmu, manusia
akan memilih pemimpin yang
bodoh, jika mereka ditanya maka
mereka berfatwa tanpa ilmu,
akhirnya mereka tersesat dan
menyesatkan. (HR. Bukhari 1/50)

,
1-! t-i.7) 1

menjadi ulama penyesat.

toal
Mereka menjadikan orang-orang
alimnya, dan rahib-rahib mereka
sebagai rabb selain Mph. (QS. atTaubah: 31)

R4ke4 eirteed4a dug&
Ulama jika rakus dunia, akan
menjual dalil untuk kepentingan

duniawinya, sebagaimana peristiwa
Bal'am bin Baura' ketika diutus
oleh Nabi Musa 1k agar mendak
wahi Raja Madyan, tetapi berbalik
menjadi da'i sang raja. Maka Alloh
menurunkan ayat:
g

Maka jika mereka tidak menjawab
(tantanganmu), ketahuilah bahwa
sesungguhnya mereka hanyalah
mengikuti hawa nafsu mereka
(belaka). (QS. al-Qashash: 50)

7. Weletaquuce trateid de
derlast agoutumayet

2. i aaatei ielturia gel-sagas
p

Ularna atau pemimpin yang
fanatik golongan, mereka tinggal-

t7:1 ij Lipi
e bl I

kan sunah demi kepentingan politik

dan golongannya. Mereka ini seperti kelompok ahli kitab yang berkata
bahwa orang yang benar adalah
yang mengikuti golongannya.

1,113j

„

Dan kalau Kami menghendaki,
sesungguhnya Kami tinggikan
(derajat)nya dengan ayat-ayat itu,
tetapi dia cenderung kepada dunia
dan menurutkan hawa nafsunya
yang rendah. (QS. al-A'raf: 176)
Sebagaimana yang diriwayatkan

Dan mereka berkata: "Hendaklah
kamu menjadi penganut agama
Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu
mendapat petunjuk." (QS. alBagarah: 135)
Perhatikan prinsip ahli kitab ini.

Mereka tidak mengatakan "Ayo
kembali kepada wahyu Alloh, agar
kamu mendapat petunjuk" tapi
justru menyerukan "Ayo masuk
golonganku, kamu akan dapat
petunjuk".

3. 71tuteiltaltee.4414 take!
Yang dimaksud mengkultuskan

ulama atau pemimpin ialah orang
yang mengikuti dan menyeru apa
yang menjadi keinginan tokohnya
dalam rangka mengharamkan apa

oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi
Hatim. Untuk lebih jelasnya lihat
Tafsir ad-Durrul Mantsur (3/610).

Ma'idah: 77)
Adapun contoh ulama yang
melampau batas, ialah ahli bid'ah,
kelompok sufi tersesat, dan ahli
syirik. Tokoh-tokoh ini tidaklah

segan menyesatkan umat.

Sifat Tokbh dal Slants Sesat
Adapun ciri mereka antara lain:

ar444' 1149:41
Jika pemimpin umat kena
penyakit dengki maka akan meno lak hash dan mengikuti hawa
nafsunya.
r

cr,

fi'
-451., Liu ctildi

Katakanlah: "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (rnelampaui batas) dengan cara tidak
benar dalam agamamu." (QS. al-

fi f i

_

Dan mereka (ahli kitab) tidak berpecah-belah melainkan sesudah
datangnya pengetahuan kepada
mereka karena kedengkian antara
mereka. (QS. asy-Syura: 14)

7144.deace ama deea
Ulama su' adalah ulama yang
bend dengan dienul Islam, karena
mereka mengandalkan hukum bapak (nenek moyang) atau akalnya.
{Lihat surat al- Bagarah: 170)
Maeda

mat Itede

imam al-Barbahari berkata, "Jika
kamu melihat orang mencela salah
satu sahabat, ketahuilah mereka
itu pengikut hawa nafsu.” (Syarhus
Sunah oleh al-Barbahari, 115)
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ritas, tetapi kalian pada saat itu
ibarat buih, dan sungguh Alloh

Mesa& derma 4414
Abu Hatim berkata, "Tanda

orang ahli bid'ah ialah mencela
ulama salaf." (Syarah Ushulul l'tiqad
Ahli Sunnah wal Jama'ah 1/179)
71tefteela Aemiseithe &mac
madiemea
Imam al-Barbahari berkata, "Jika
kamu melihat orang yang mencaci
pemimpin, ketahuilah dia pengikut
hawa nafsu."
71teggitalaage lateue 44,
Lihat surat at-Taubah: 34.
Ascii-a cluata dam
kelmeu.acut

akan mencabut rasa ketakutan
musuh kepada kalian dan Alloh
menanamkan di hati kalian wahn
(lemah)." Lalu ada yang bertanya,
"Apawahn-nyawahai Rasulullah?"
Beliau menjawab, "Cinta dunia dan
takut mati." (HR. Abu Dawud 4/111,

lihat ash-Shahihah 958)

7. ;::seityvra kuoteatglewtout
Lihat surat at-Taubah: 67.
Syaikh al-Mubarakfuri berkata,
"Mereka adalah penyeru kefasikan
dan kejahatan untuk menolak
kebenaran Islam." (Tuhfatul
Ahwadzi 6/401)
litestjaeti cupst "flea4 uareal

syubhat dan keraguan dan tidak
salah menghukumi Prang Adapun
ulama Sunnah akan selali ada,
Insya Alloh.

Abu Hurairah ii9 ber4ta
bahwasanya Rasulullah !
bersabda:
bY .11 •

s

(i

0

:).?

,1^1

•

a

isAi 1 Jo c:42-1'
Akan dibela ilmu dien it o/eh
setiap generasi yang jujv, yang
menolak penyelewengat ,prang
yang tersesat, aliran pegesak, dan
penafsiran orang bodoh

Baihaqi 10/209, Musnad asySyamiyin 1/344. Lihat akiShahihah 1/480, al-Mis4 at 1/82)
Muhammad bin Abu Ilmkar
berkata, "Hadits ini adalal'
hujjatullah di, permukaan Oumi dan
cahaya antara hamba dap pemimpinnya." (Madarikus Shalhin 2/470)
Abdur Ra'uf al-Munavok berkata,
;Mr
"Hadits ini adalah berita tIntang
Mereka menukarkan ayat-ayat
penjagaan ilmu dien, terpilihara,
pti lag lizLm9 P rAls-4111:d Alloh dengan harga yang sedikit,
dan jujur penukilnya." (Fa dhul
lalu mereka menghalangi (manusia) Qadir 6/396)
cj:ftS
fi
0
e ° S. : -4.16
dari jalan Alloh. Sesungguhnya
Adapun ciri ulama Sur iah
amat buruklah apa yang mereka
sebagai berikut:
kerjakan itu. (QS. at-Taubah: 9)
Ibnu Katsir berkata, "Mereka
A
I . Menuntut ilmu syari
enggan mengikuti ayat Alloh karena
1"4" :.
712
(fiPC'
Ulama Sunnah senanfesa
mencari kepentingan dunia yang
a 1a
menuntut
ilmu syar'i sebr )ai
hina, sehingga mereka mengha411 6 *°4-) °:1°
kehidupan
mereka sehar • lari,
langi manusia dari jalan Alloh yang misalnya ahli
••e e•
.0
hadits ketiiss
L'13:i j)b4)
Sti J 1-6 '01-93.°1 haq." (Tafsir Ibnu Katsir 2/339)
menuntut ilmu.
Adapun ciri yang lain seperti
Ibnu Mas'ud berke- a, "Kamu
yang disebutkan di dalam pembawajib
menuntut ilmu syar i sebelum
0 hasan "penyebab munculnya ulama dicabut."
(Lihat Sunan ac$Darimi 1/
.
sesat" di atas.
66)
Hampir saja umat manusia menge- Mengenal Ulama Sunnah
2. Berpegang kepada alrumuni kalian seperti orang lapar
Qur'an dan Sunnah
Untuk membedakan ulama
mengerumuni hidangannya. Lalu
Ulama Sunnah selalu "lendahusesat dan ulama Sunnah yang
ada yang bertanya, "Apakah kita
lukan
di dalam fatwa dan I ulisannya
mendapat petunjuk, tentunya kita
pada saat itu tergolong minoritas?"
sumber
dari al-Qur'an dam Sunnah
harus mengenal ciri dan sifat ulama
Beliau menjawab, "Tidak, bahkan
shahihah.
(Lihat surat al-Hujurat: 1)
Sunnah, supaya kita terhindar dari
waktu itu kalian tergolong mayo-

Jika seorang tokoh atau ulama
ambisi dunia, pasti mereka
menghalangi manusia dari jalan
yang haq, sebagaimana keterangan
surat al-Jatsiyah: 23.
Tsauban berkata bahwa
Rasulullah bersabda:
°
°
A

1P Lsd

L

‘

tell
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Imam Zuhri berkata, "Ulama kita,
dahulu berkata, 'Berpegang kepada
Sunnah adalah jalan keselamatan.'"
(Lihat al-Lalika'i 1/94)

Mengembalikan semua
perselisihan kepada alQur'an dan Sunnah shahihah
Lihat surat an-Nisa': 59.

Menolak akal bila terdapat
perselisihan dengan nash alQur'an atau Sunnah

Senantiasa menyenangi
ulama Sunnah

Imam al-Auza'i berkata, "Jauhkanlah dirimu dari pendapdorang
sekalipun mereka merayumu
dengan perkataan yang manis."
(Lihat al-l'tisham 1/112)

5. Memahami al-Qur'an dan
Hadits dengan pemahaman
salafush shalih
Yaitu memahami dalil syar'i
dengan pemaharnan para sahabat,
tabi'in, dan ulama pembela
Sunnah, sebagaimana pesan
Rasulullah
„
ett.(4,64

:01.".1)

Wajib kamu berpegang dengan
sunnahku dan sunnah Khulafa'ur
Rasyidin yang mendapatkan
petunjuk. (HR. Ahmad 4/126)
Imam al-Auza'i berkata, "Kamu
wajib mengikuti ulama salaf
sekalipun manusia menolakmu."
(Lihat al-l'tisham 1/112)

6. Senatiasa di dalam dalcwah
dan 'carp tulisnya menyerang ahli syirik, bid'ah, dan
semua bentuk kemaksiatan
Sebagaimana AIloh Ta'ala
menyifati orang mukmin laki-laki
dan perempuan selalu beramar
ma'ruf nahi munkar. (Lihat surat atTaubah: 71)

7. Senantiasa menyenangi
sahabat
Alloh Ta'ala memuji para saha-

bat Rasulullah sebagaimana
tersebut di dalam surat at-Taubah:
100, demikian juga Rasulullah
memuji mereka sebagaimana keterangan hadits di atas.
Imam al-Barbahari berkata, "Jika
kamu melihat orang yang senang
kepada sahabatAbu-Hurairah, Anas
bin Malik, dan Usaid bin Hudhair,
ketauhilah mereka itu ularna
Sunnah." (Syarhus Sunnah 119)

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan
berkata, "Jika kamu melihat orang
pada zaman sekarang menyenangi
ulama Saudi dan lainnya yang
berpegang dengan Sunnah di atas
manhaj salaf dan berfatwa dengan
fatwa mereka, ketauhilah mereka
itu Ahli Sunnah." (Lammud Durril
Mantsur hal. 17)

Memuliakan pemimpin
kaum muslimin
berkata
Abu Bakrah
bahwasanya Rasulullah itt
bersabda:

►

°
Fp;

:Le

".
A
Zit 4.11i 4,se

Barangsiapa memuliakan pemimpin Alloh di dunia, Dia akan rnemuliakannya pada hari kiamat: Dan
barangsiapa menghinanya maka
Alloh akan menghinanya pada hari
kiamat. (HR. Ahmad 5/48. Lihat
Silsilah ash-Shahihah 2297)

10. Mendo'akan baik kepada
pemimpin
Imam al-Barbahari berkata, "Jika
kamu melihat orang berdo'a kepada
Alloh agar pemimpinnya baik, •
ketahuilah bahwa dialah Ahli
Sunnah, insya Alloh." (Syarhus
Sunnah 116)

II. Tidak menukil perkataan
ahli hawa nafsu
Lihat surat al-Mumtahanah: 4.
Imam Ahmad berkata, "Jauhkanlah
dirimu dari menukil perkataan
penyembah hawa nafsu, sedikit
atau banyak. Hendaknya kamu
kembali menuntut elm kepada ahli
Atsar." (Lihat Siyar Alamun Nubala'
11/231)

Menjauhi bergaul dengan
ahli bid'ah
Imam Ahmad menulis surat
kepada Musaddad (yang di antara
isinya): "Janganlah kamu
bermusyawarah dengan ahli bid'ah
di dalam urusan agamamu, dan
jangan kamu temapi dia ketika`
bepergian." (Thabactatul Hanabllah
2/44)

Senang bersatu dan bend
perpecahan
Rasulullah bersabda:
Ja

se

CJI..tG 49 Irj

A

•
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Berjama'ah adalah rahmat sedangkan perpecahan adalah adzab.
(HR. Musnad asy-Syihab 1/43, asSunnah oleh Ibnu Abi Ashim 1/44:
93, dihasankan oleh al-Albani)

14. Senantiasa menyenangi
ahli Hadits
Qutaibah bin Saki berkata,
"Jika kamu melihat orang menyenangi ahli Hadits, ketahuilah mereka itu ahli Sunnah." (Lihat Syi'ar
Ashhabul Hadits oleh Imam alHakim, 7)

*****
Itulah sebagian di antara ciri
ulama sesat dan ciri ulama Sunnah
pembela kebenaran. Diharapkan,
agar kita bisa menentukan sikap
hidup, terutama kepada para
pengurus masjid, sesepuh umat,
dan para pengajar agar tidak keliru
di dalam menentukan khatib,
pembicara, dan pendidik, 'arena
kita akan ditanya di hadapan Alloh
kelak.•
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Disusun
Abu tibaidah Al-Atsari

(1)

Telah sampai khabar kepada kami adanya perdebatan ser
(Jaringan Islam Liberal) dengan Ahli Sunnah wal Jama' ah. Menden
pun tertarik untuk mengetahuinya. Alhamdulillah, keinginan menda
perdebatan tersebut terwujud.
Seperti orang yang disambar petir, rasanya jantung ini hamp
telinga pun terasa gatal mendengarkan ucapan-ucapan kotor dari para
JIL. Betapa derasnya ilmu filsafat dan tasawuf yang menyesatk
kontradiksi ucapan, pelecehan, celaan, kebohongan, ketimpangan pe
sebagainya. Sungguh betul-betul dibutuhkan kesabaran yang sang.
untuk menyimaknya!
Dengan selalu berdo'a kepada Alloh agar selalu meneguhkan
tuntaskan 'proses' menyaksikan perdebatan seru antara JIL dan
wal Jama' ah. Kendati tayangan sudah berlalu, masih temgiang-ngi
sebagian syubhat mereka. Namun aku pun berbaik sangka, barangk.
buatku untuk turut berpartisipasi dalam membela agama dan memb
para penyeleweng agama. Sekaligus sebagai keterangan bagi sau
kami yang mungkin telah tertipu dengan silat lidah mereka.
Maka, dengan memohon pertolongan kepada Alloh, aku berta
menulis artikel ini. Semoga Alloh memberikan hidayah kepada kit
meneguhkan kita di atas jalan yang diridhai-Nya.
Sebenarnya banyak sekali permasalahan yang hams dikupas
tetapi semoga ,saja yang sedikit ini cukup untuk mewakili syub
lainnya. Yang penting, bentengilah diri kita dengan ilmu yang berl
Qur'an dan Sunnah, sehingga kita dapat terselamatkan dari berb
yang banyak menyerang pada zaman
Ingatlah selalu nasihat berharga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
engkau j adikan hatimu terhadap syubhat seperti sp on (karet
menyerapnya serta merta. Tetapi jadikanlah hatimu seperti kaca
sehingga tatkala syubhat mampir padanya, dia dapat melihat de
nihannya dan mengusir dengan kekuatannya. Tetapi apabila eng
hatimu menyerap setiap syubhat, maka dia akan menjadi sarang syub
Dar as-Sa'adah oleh Imam Ibnul Qayyim, 1/443)
Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL—semoga Alloh memberi
dan menyelamatkan manusia dari kesesatannya— mengatakan, "T
Ahmad Hartono menyebut berkali-kali dasamya adalah hadits, h
hadits. Oke, hadits, pendapat saya adalah; hadits yang shahih san
tentu harus diikuti di sini. Itu pendapat saya. Saudara-saudara
pendapat saya!"
Lanjutnya, "Saudara-saudara, di dalam ilmu hadits, yang berke
itu adalah ilmu yang berkaitan dengan verifikasi sanad, kritik atas s
kritik atas matan tidak berkembang dengan pesat, karena orang
mengkritik matan. Menurut saya, jika hadits walaupun shahih s
dikritik isinya. Ada contoh misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh
shahih di dalam Bukhario); bahwa shalat seorang itu batal kalau
lewat tiga hal: perempuan, himar, dan yang satu lagi adalah anjing.'
Lanjutnya lagi, "Gimana anda bisa membayangkan agama Isl
hargai ini mengatakan shalat kita batal kalau di depan kita lewat
anjing atau himar. Perempuan disetarakan dengan anjing dan hi
sauadara! Inilah yang terjadi di Saudi Arabia, negeri Wahabi
perempuan dianggap hewan, tidak boleh nyetir mobil. Itulalinegen
apakah negeri semacam ini akan anda ikuti saudara-saudara?!
Terbuka Buku Ada Pemurtadan di LAIN")

Int adalah suatu kekeliruan, sebab Imam Bukhari tidak tneriwayatkannya, sebagaimana akan datang penjelasan takhrijnya.
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A. MUOADDIRIAll
Sebelum kita memasuki topik bahasan, saya merasa
perlu memberikan muqaddimah sebagai jembatan menuju
pembahasan sekaligus sanggahan terhadap kaidah-kaidah
rapuh Ulil di atas:

I . Melecehkan Hadits
Abu Nashr bin Salam al-Faqih berkata, "Tidak ada
sesuatu pun yang paling berat dan dibenci oleh ahli ilhad
(penyeleweng agama) daripada mendengar hadits serta
meriwayatkan dengan sanadnya." (Aqidah Salaf Ashhabul
Hadits, oleh ash-Shabuni, hal. 302)
Saudaraku, bandingkan ucapan di atas dengan ucapan
Ulil, "Tadi, Saudara Ahmad Hartono menyebut berkali-kali
dasamya adalah hadits, hadits, hadits, hadits." Bukankah
ucapan ini menunjukkan keberatanny a membaca dan
mendengar hadits Nabi?!

Tanyakanlah Keislamannya!
Imam Ahmad 0,1w, berkata, "Barangsiapa menolak hadits
Rasulullah maka dia berada di atas jurang kehancuran."
(Manaqib Imam Ahmad oleh Ibnul Jauzi, hal. 235)
Ibnul Wazir berkata, "Sesungguhnya mendustakan
hadits Rasulullah padahal dia mengakui keabsahannya
merupakan kekufuran yang nyata." (al-Awashim wal
Qawashim 2/374)
Imam al-Barbahari berkata, "Apabila engkau mendengar
seorang mencela hadits dan tidak menerimanya atau
mengingkari sebagian darinya, maka curigailah keislamannya
dan jangan ragu-ragu bahwa dia adalah seorang pengekor
hawa dan ahli bid' ah." (Syarhus Sunnah hal. 35, 51)
Saya memikirkan ucapan Ulil ini, bagaimana seorang
beriman bisa mengatakan ucapan keji seperti itu. Seorang
beriman tidak mungkin bisa mengeluarkan kata-kata itu. Itu
kalau Ulil masih percaya kepada Alloh dan Rasul. Kecuali
kalau Ulil mengambil pilihan untuk tidak percaya alias
murtad(2).

Beradablah Terhadap Hadits!
Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah
berkata tatkala
"Adab yang
menjelaskan adab terhadap Rasulullah
paling utama terhadap beliau adalah kesempurnaan pasrah
kepadanya, patuh terhadap perintahnya, menerima dan
membenarkan sabdanya tanpa rnempertentangkannya
dengan akal dan keraguan atau mendahulukan pendapat
orang lain di atasnya." (Madarijus Salikin 2/439)
Apabila Ulil sering mengkritik lawan debatnya dengan
kurang adab dan tata krama, apakah dia menganggap dirinya
seorang yang beradab?! Katakanlah padaku, seperti itukah
adab seorang muslim terhadap Rasulullah dan haditsnya?!
(2)

Siapakah Ulama Panutannya
berkata, "Janganlah
Imam Ahmad bin Hanbal
engkau berucap dalam sebuah masalah yang engkau tidak
mempunyai imam dalam masalah tersebut." (Manaqib Imam
Ahmad hal. 178)
Bila Ulil mengatakan, "... Saya khawatir kalau Mas
Hartono ini versi modem dari orang-orangHasyawiyin. Lihat
bukunya ini, semuanya kutipan al-Qur'an dan Hadits. Itu
ciri khas orang-orang dari pihak sana, sedikit seta Membaca pendapat ulama."

Apakah Ulil menganggap dirinya banyak membaca
pendapat ulama?! Khabarkanlah padaku, ulama siapakah
yang berucap seperti ucapan kotor anda tersebut?! Mengapa
anda tidak berterus terang menyebutkannya?! Saya harap
anda tidak menyebut gum-gum anda yang orientalis atau
rasionalis!

Racun Pemikiran Orientalis
Imam Ibnu Sirin berkata, "Sesungguhnya ilmu ini
termasuk agama, maka lihatlah kepada siapakah kalian
menimba ilmu." (Muqaddimah Shahih Muslim)
Sekarang perhatikanlah bersamaku ucapan Ulil di atas
"Di dalam ilmu hadits, yang berkembang pesat itu adalah
ilmu yang berkaitan dengan verifikasi sanad, kritik atas
sanad. Tetapi kritik atas matan tidak berkembang dengan
pesat, karena orang Islam takut mengkritik matan".
Tahukah anda dari manakah dia menimba pemildran
ini?! Ini adalah pemikiran para orientalis Yahudi pendengki
yang berusaha merusak agama Islam. Hal itu tidak aneh,
lantaran sang pelontamya terkenal telah dicekoki pernikiran
dari sana.
Sesungguhnya ucapan ini menunjukkan kejahilan dan
kesombongannya. Saya katakan jahil, karena pelontamya
berarti tidak mengerti ilmu hadits, bahkantleftnisi ilmtt hadits
saja tidak mengerti. Seandainya dia membuka buku ihnu
musthalah hadits di mana pun berada, niscaya dia akan
mendapati dalam pembukaannya bahwa ilmu ini adalah
"undang-undang untuk mengetahui keadaan sanad dan
matan dari segi shahih dan tidaknya". (Tadrib Rawi 1/41
oleh as-Suyuthi). Adakah anda mendapati seorang ahli hadits
yang mendefinisikannya dengan ilmu yang berkaitan
dengan keadaan sanad semata, tanpa matan (isinya)?!
Bukankah para ulama hadits telah mensyaratan hadits
Lalu
shahih atau hasan hams selamat dari syadz dan
tatkala kita buka penjelasan mereka, ternyata mereka
menjelaskan bahwa syadz dan illat itu terbagi menjadi dua
macam, dalam sanad dan matan?! Apakah hal ini tidak
menunjukkan perhatian mereka terhadap matan?! Demildan
juga para ulama menulis tentang gharib hadits, mukhtalaf
hadits, nasikh mansukh, bukankah semua itu menunjukkan

Meminjam ucapan Abdul Muqsith Ghazali, M.A. —dengan sedikit penyesuaian—, kawan dialog Ulil Abshar tatkala mengkritik Ust. Hartono
Ahmad Jaiz.
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perhatian mereka tentang matan wahai hamba AlloP)?!
Fa'tabir ya Ulil Abshar!
Adapun kesombongannya, hal itu nampak dalam
ucapannya "Karena umat Islam takut mengkritik matan". Lalu
dia menganggap dirinya seorang pendekar yang berani mengkritik matan hadits. Seperti inikah adab seorang yang mengaku beradab terhadap para ulama ahli hadits, bahkan kepada
umat Islam?!

adalah apabila di depannya semisal kayu y4.4 terletak
di belakang kendaraan. Dan apabila ti( 2k ada di
depannya semisal kayu ycing terletak d belakang
kendaraan, maka shalatnya akan terpotong deh himar,
wanita, dan anjing hitam.' Saya bertaitya, 1%4 Abu Dzar,
mengapa harus, anjing hitam, bukan anjingwierah dan
kuning?' Abu Dzar menjawab, Wahai anakvaudaraku,
saya telah bertanya kepada Rasulullah
skagaimana
pertanyaanmu tadi, lalu jawab beliau, 'Anil* hitam itu
adalah setan." (Diriwayatkan Imam Muslim 5 t , Ahmad 5/

B. PEMBANAS1111 NABITS(4)

149, 15i, 156, 161, Abu Dawud 702, Nasa'i 2/63, =,-: 4, Tirmidzi
338, Ibnu Majah 952, Thabrani dalam Mu'jam ash-Shaghir
195, 505, 1161 dan Mu'jam al-Kabir 1632, 1631 1636, Ibnu
Khuzaimah 830, Darn* 1/329, Ibnu Hibban 8383 3385, 3388,
Abdur Razzaq 4348, Thahawi 1/458, Abu Awan 1 .12/46, 47)
Imam Baihaqi berkata dalam Sunan Kut ra (2/274)
tentang hadits ini, "Kita berhujjah dengan sinad seperti
hadits ini, dan hadits ini memiliki syahid vE ng shahih
sepertinya."

Ketahuilah, hadits ini shahih dengan tiada keraguart
di dalamnya, diriwayatkan dari banyak sahabat, di antaranya
Abu Dzar, Abdullah bin Mughaffal, Ibnu Abbas, Abu
Hurairah( 5) dan sebagainya. Berikut beberapa riwayat
mereka:

Hadits Pertama:
°"

*

If'j

: W111

J;;) :34 ::34 ~°-) CA41
°1

°

Hadits Ketiga:

O. 0

i :fr j.)4

31-.°

f.1.0

Dari Abu Hurairah Isa berkata, "Rasulullah
bersabda,
`Shalat seorang batal apabila lewat di depannya seorang
wanita, himar, dan anjing. Dan yang menjaga shalatnya
adalah sutrah seukuran kayu yang terletak di belakang
kendaraan (sate hasta)." (Diriwayatkan Imam Muslim 511,

°

i%
.231 tia.4 Jti

o

j.akib 0161

Dari Abdullah bin Mughaffal dari Nabi
bersabda,
"Shalat seorang batal bila lewat di depamva wanita,
anjing, dan khimar." (Diriwayatkan Ibnu Majah t 51, Ahmad

Ibnu Majah 950)

4/86, 5/57, Thahawi 1/458. Seluruh perawinyt ;erpercaya,
.hanya saja dalam sanadnya terdapat an'anah 4asan)

Hadits Kedua:

14 °S:t:,..i

ti i :4 J

t
° 1 611i j.;!:,11

3i,

:siyk:4, °tit:4
iS

Lid jCiii

Hadits Keempat:

S's ►
•

0.,;.
rio-T 314 4:4

CIO", ary4.11
ficjt., 5i

t bersabda,
Dari Abu Dzar
berkata, "Rasulullah om%
Apabila seorang di antara kalian shalat, maka sutrahnya

&Al Jl9I
lsJl ary..vj
bersabi z, "Shalat
Dari Ibnu Abbas
dari Nabi
seorang batal bila lewat di depannya anjing hitam dan
wanita baligh." (Diriwayatkan Abu Dawud 7(b, Nasa'i 2/

64, Ibnu Majah 949, Ahmad 1/347, Ibnu Khuzainch 832, Ibnu
Hibban 2387, Baihaqi 2/374. Sanadnya sha h menurut
syarat Muslim)
Dalam masalah ini ada beberapa riwayat innya dari
Aisyah, Hakam bin Amr al-Ghifari, Anas bin Malik, dan
Abdullah bin Amr. Lihat Sunan Tirmidzi (2/ 52), Nailul
Authar (3/232).

Sebenarnya banyak sekali point-point lain untuk membantah syubhat ini. Lihat secara panjang lebar bantahannya dalam kite) Ihtimam alMuhadditsin bi Naqdil Hadits Sanadan wa Matan wa Dandzi Maza'im al-Mustasyriqin wa Atbaa'ihim (Upaya Ahli Hadit Dalam Kritik
Sanad dan Matan, Serta Bantahan Terhadap Tuduhan Para Orientalis dan Antek-Anteknya) oleh Dr. Muhammad Luqman ts-Salafi.
q Thurhuni.
Dinukil dariJinayah Syaikh al-Ghazali, Asyraf bin Abdul Maqsudh (hal.. 283-284) dan Ahkam Sutrah oleh Muhammad bin
Al-Hafah Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Telah shahih dari Nabi bahwa beliau bersabda, `Shalat seorang batal bila lew di depannya
wanita, himar, dan anjing.' Hal itu shahih diriwayatkan dari jalur Abu Dzar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin M 4haffal. Yang
menyelisihi hadits ini ada dua kemungkinan; shahih tapi tidak sharih (tidak jelas) atau sharih (jelas) tapi tidak shahih. Mats tidak boleh
kita meninggalkan hadits shahih hanya karena dalil yang seperti ini keadaannya." (Zadul Ma'ad 1/296)

Ems' 6

TAHUN V / MUHARRAM 1427)

WANITA.DI SAUDI ARABIA.

Demikian pula banyak sekali atsar dari sahabat dan
tabi' in yang memperkuat hadits ini, dari Anas, Ibnu Abbas,
Zurarah bin Aufa, Abu Hurairah, Abul Ahwash, Makhul,
Hasan Bashri, Ikrimah, Atha', dan sebagainya. (Lihat alMushannaf oleh Ibnu Abi Syaibah 1/281, Ahkam Sutrah oleh
Muhammad Rizq Turhuni, 77-78)
C. JAWABAN ATM MANGUM

Adapun ucapan Ulil —semoga Alloh memberinya
hidayah—, "Bagaimana anda bisa membayangkan agama
Islam yang kita hargai ini mengatakan shalat kita batal kalau
di depan kita lewat perempuan, anjing, atau himar. Perempuan
disetarakan dengan anjing dan himar saudara-saudara!"
Maka jawabannya dalam beberapa point sebagai berikut:

2. Wanita = Hewan?!
a. Hadits ini bukan berarti celaan kepada kaum wanita atau
menyetarakan kaum wanita dengan hewan. Sama sekali
tidak! Bagaimana mungkin Nabi a yang mulia akan
menyetarakan kaum wanita yang berakal lagi mulia dengan
hewan yang tidak memiliki akal.
Jadi, hadits ini hanya mengatakan bahwa shalat seorang
itu batal bila lewat di depannya tiga hal; wanita, himar,
dan anjing. Tidaklah dikatakan wanita itu setara dengan
himar dan anjing. Disetarakannya wanita dengan himar
dan anjing dalam suatu hukum tertentu (yakni membatalkan shalat seorang) bukanlah berarti sama dalam
segala seginya. Lebih jelasnya, coba anda perhatikan
ayat-ayat berikut:
0

.11

I . Beda Ahli Sunnah Dengan Ahli Filsafat
Lihatlah wahai saudaraku, bagaimana orang seperti
Ulil menolak hadits Rasulullah berdasarkan dalil ataukah
dengan rasionya?! Seperti inikah sikap seorang muslim
terhadap hadits?! Dengan enteng, dia berani mementahkan
hadits hanya dengan ucapan "Mentuutku"?! Apakah sikap
seperti ini termasuk adab, wahai hamba Alloh?!
Imam Ibnul Qayyim berkata, "Termasuk adab terhadap
Nabi adalah dengan tidak mempermasalahkan sabda beliau
tetapi mempermasalahkan pendapatnya, tidak menentang
sabda beliau dengan analogi tetapi semua analogi dilempar
karena tunduk terhadap nash, tidak mengubah makna sabda
beliau dari hakikat aslinya hanya berdasar pada rasio
Semua ini termasuk kurang adab terhadap beliau dan
termasuk kelancangan yang sangat." (Madarijus Salikin 2/
441-442)
Sepertinya rawi hadits, Abu Hurairah teik , telah
menyindir orang-orang seperti Ulil ini ketika beliau berucap:
5+.1

•

0 •

cfr

• 0

•

-

40.4-i

14.
-

ytt..
. 41

Wahai anak saudaraku, apabila kamu mendengar suatu
hadits dari Rasulullah 4%, maka janganlah engkau
membandingkannya dengan membuat permisalan. (Hasan.

Riwayat Tirmidzi 79 dan Ibnu Majah 485)
Inilah perbedaan mendasar antara Ahli Stmnah dengait
berkata,
ahli filsafat semacam Ulil. Imam Ibnu Qayyim
"Mempertentangkan antara akal dengan naql (dalil)
merupakan sumber kerusakan di alam semesta. Hal ini sangat
berseberangan dengan dakwah para rasul, sebab mereka
mengajak umatnya untuk mendahulukan wahyu di atas pendapat dan akal, maka terjadilah pertarungan antara pengikut
rasul dan para penentangnya. Para pengikut rasul mendahulukan wahyu di atas pendapat dan akal.Adapun pengikut
Iblis dan sejawatnya, mendahulukan akal di atas wahyu."
(Mukhtashar Shawa'iq Mursalah 1/209)(6)

Mereka mengatakan, "Jumlah mereka (ashhabul kahft)
adalah tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya."

(QS. al-Kahfi: 22)

5

"

fi fi fit

2.11:3.

t,

..f5.,-3
%

J-PJ.94.
Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin,
manusia, dan burung, lalu mereka itu diatar dengan
tertib. (QS. an-Naml: 17)

.5V-1
r<It_t_41
Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan
burung-burung yang terbang, dengan sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. (QS. al-An'am: 38)

Apakah komentar anda tentang ayat-ayat ini?! Apakah
anda akan mengingkarinya karena Alloh menyetarakan
antara manusia dengan hewan?!
1 Aneh orang ini, dia tidak merasa kalau dirinya terjatuh
dalam kontradiksi nyata. Bukankah dia yang sering mengatakan, "Semua agama itu benar dan sama"?! Padahal
Alloh telah berfirman:
ft

J.7Z

1.10,1

"

,t.U.Si

:44

I

J,

Jr-Lizil
Perumparnaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tidak memikulnya
adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang
tebal. (QS. al-Jumu'ah: 5)

(6) Lihat tulisan Ustadzuna Abu Aisyah —hafizhahulloh— "Kedudukan Akal Dalam Islam" dalam Majalah AL FURQON Edisi et/Thn. IV.
(
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Bila Alloh mengatakan bahwa mereka seperti himar, tetapi
mengapa anda menyetarakannya dengan orang-orang
Islam dengan ucapan yang sering anda dengungdengungkan: "Semua Agama Sama"?!
c. Dia ingin menampakkan dirinya sebagai pembela hak dan
martabat wanita, namun apa timbangannya?! Islam
ataukah barat? Dalam timbangan Ulil, menghargai hak
wanita adalah dengan kebebasan, nikah beda agama, dan
lainnya. Inikah Islam, wahai hamba Alloh?! Atau inikah
makar musuh-musuh Alloh yang engkau kembangkan di
Indonesia?! . Wahai Alloh, lindungilah manusia dari
kejahatannya!!
3. Wanita di Saudi Arabia
Ucapan kotor Ulil, "Inilah yang terjadi di Saudi Arabia,
negeri Wahabi itu. Karena perempuan dianggap hewan, tidak
boleh nyetir mobil. Itulah negeri Saudi Arabia, negeri Wahabi
itu, apakah negeri semacam ini akan diikuti saudarasaudara?!"
Inikah Adab?
Merupakan taqdir Alloh untuk membongkar kedok
kesesatan orang ini, seringnya dia terjatuh dalam kontradiksi. Sungguh saya dibuat tercengang oleh kontradiksinya
yang banyak sekali.
Coba bandingkan ucapan di atas dengan ucapannya
sendiri tatkala mengkritik Ahli Sunnah, "Saya teringat
dengan komentar yang terhormat Dr. Quraish Shihab, beliau
mengatakan bahwasanya —dengan penuh penghormatan
kepada Pak Hartono dan kawan-kawannya— ada sedikit kekurangan, yaitu adab, tata krama dalam berdebat, menggunakan
kata-kata kasar, suka memurtadkan, suka mengkafirkan."
Aneh, apakah anda menganggap bahwa kata-kata anda
di atas sesuai dengan adab, tata krama, dan tidak kasar?!
Hanya kepada Alloh kita mengadu semua ini.
Wanita Nyetir Mobil
Adapun ucapan Ulil "Karena perempuan dianggap
hewan, tidak boleh nyetir mobil". Ini juga kontradiksi, sebab
larangan nyetir mobil itu untuk menjaga kehormatan wanita.
Sekiranya perempuan dianggap hewan oleh Saudi Arabia,
tentu akan dibebaskan nyetir mobil seperti keinginan Ulil,
yang sebenarnya juga keinginan musuh-musuh Islam?!
Sebenarnya, apa beratnya bagi pemerintah Saudi
memberikan kebebasan kaum wanita nyetir mobil. Bukankah
itu malah menguntungkan mereka?! Anda bisa membayangkan, entah berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk
mengambil sopir-sopir dari luar negeri —terbanyak adalah
negeri kita Indonesia—. Namun, untuk membendung
kerusakan yang lebih besar c7), mereka rela mengeluarkan
dana yang cukup benar. Tidakkah anda menyadari hal itu?!

UDI ARABIA.

c. Keinginan Musuh-Musuh Islam
Orang-orang seperti Ulil ini telah tertipu d
dangan yang ada di negeri kafir barat. Dia
dengan kebebasan mengumbar nafsu, manusia
mulia.
Sungguh benar apa yang dikatakan ole
Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
rangkan tentang masalah nyetir mobil ,bagi w
sekiranya celaan ini keluar dari musuh-musu
berusaha menghancurkan negeri yang sekar
benteng Islam ini, maka itu ringan dan tak aneh
aneh apabila muncul dari orang-orang yang me
yang tertipu dengan kemajuan teknologi negeri
sehingga merekapun tertipu dengan a
mengeluarkan mereka dari keutamaan menu
Keadaan mereka ini seperti yang dilukiskan ole
Qayyim dalam Nuniyahnya:
Mereka lari dari kebebasan yang meru
hidup mereka
Menuju kebebasan mengikuti
dan setan.

Mereka menyangka bahwa negeri-negeri
disebabkan kebebasan ini. Semua itu tidak I
rena kejahtlanmerelca terhadap syarPatIskun
keindahan yang tersimpan di dalamnya. Kita me
Alloh agar memberikan hidayah kepada kita dan
menuju kebaikan dunia clan aldnrat." (Lihat Fiqh N
e. Penghormatan Kepada Kaum Wanita
. Kaum wanita adalah makhlukAlloh yang m
kehormatan dan kedudukan yang tinggi dalam
karenanya, sebagai negeri yang menerapkan s
Saudi Arabia memposisikan wanita dalam posts
Coba perhatikan apa yang dikatakan m
negeri, Amir Nayif bin Abdul Aziz pada mas
Aziz di kota Riyadh, malam Ahad 21/2/1420 H,
enggan bila wanita dijadikan sebagai barang
dijadikan bahan pembicaraan. Wanita adalah
saudari, putri, dan istri, semuanya adalah
bersama dalam kehidupan ini. Oleh karenany
memposisikannya dalam posisi mulia, yang s
fithralutya. Dia merniliki pekerjaan yang berbed
pekerjaan kaum laki-laki, sebagaimana dia dicip
sangat berbeda dari kaum lelaki. Setiap hal yan
kebaikan bagi wanita clan masyarakat ti
bertentangan dengan syari'at." •
Lanjutnya, "Setiap manusia hams tnengho
dan menghormati kaum wanita, sebab wanita
ngah bagian dari kita. Mereka begitu mulia dal
kami." (Koran al-Jazirah edisi 9748/23/2/1420 H
buku al-Mar 'ah baina Takrimil Islam wa Da'a
Muhammad bin Nashir al-Uraini, hal. 49-50)

an pemanenyangka,
an menjadi
Syaikh alsai meneta, "Kalau
slam yang
g menjadi
etapi yang
aku Islam,
egeri kafir,
lak yang
kehinaan.
main Ibnul
n tujuan
wa nafsu

itu maju
kahon kepada
reka semua
azil 3/369)
a, memiliki
lam. Oleh
i' at Islam,
ang mulia.
ten dalam
aja Abdul
emerintah
rahan dan
orang ibu,
habat kita
kita hams
ai dengan
uh dengan
an dengan
enyimpan
lah akan
ad dirinya
alah setepandangan
inukil dari
Tahrir oleh

(7) Lihat fatwa-fatwa para ulama: Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh Shalih al-Fauzan, dan lain-lain to ang masalah
it Nayif bin
ini dalam Fiqh Nawazil (3/363-369) oleh Dr. Muhammad bin Husain al-Jizani dan buku Qiyadah Sayyarah Id Mar 'ah oleh
Abdul Aziz.
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Saya mencoba berpikir, apa sebabnya. Ulil selalu dan
selalu memojokkan Saudi Arabia?! Saya membaca bahwa di
balik itu ada sebuah tujuan, yaitu Islam. Sebab negara yang
satu itu sekarang merupakan benteng Islam. Oleh sebab itu,
pembelaan saya bukanlah karena negeri tersebut, tetapi pembelaan terhadap Islam.
1. Bandingkan dengan Wanita Karat
Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ulil?! Dia menginginkan kebebasan seperti apa yang dia lihat di negerinegeri kafir barat. Aduhai, tidakkah dia mendengar jeritan
para wanita di sana dan pengakuan tulus sebagian mereka
tentang keindahan syari'at Islam dan rusaknya kehidupan
mereka di balik topeng kebebasan?! Seorang wartawan
wanita Amerika yang telah berkelana menjelajahi dunia
pemah mengatakan, "Cegahlah campur baur antara pria dan
wanita, ikatlah kebebasan wanita, kembalilah ke masa hijab.
Hal ini lebih baik bagi kalian daripada kebebasan dan keedanan Eropa dan Amerika. Saya telah banyak menyaksikan
banyak hal di Amerika, ternyata bangsa Amerika penuh
dengan kebebasan yang mengakibatkan banyak korban."
Wartawan wanita Perancis juga berkata, "Saya mendapati wanita muslimah Arab sangat lebih dihormati di
rumahnya daripada wanita Eropa. Dan saya amat yakin bahwa
seorang istri dan ibu dari mereka hidup berbahagia melebihi
kebahagiaan kami." (Lihat al-Mar 'ah baina Takrimil Islam
wa Da' awi Tahrir hal. 28029)
Seorang kawanlcu bercerita bahwa ketika dirinya dulu
sekolah di Amerika, sang guru dalam pengajarannya selalu
melecehkan Islam dan menggambarkan bahwa Islam adalah
agama yang zhalim terhadap wanita. Suatu saat seorang siswi
maju ke depan seraya mengatakan, "Guru kita ini selalu
memojokkan Islam dan bahwasanya Islam tidak memberikan
keadilan kepada kaum wanita, tetapi saya mendapatkan di
Yahoo (sebuah situs terkenal) sensus perceraian di berbagai
negara, ternyata perceraian di negara yang menjadi kiblat
Islam (Saudi Arabia) paling sedikit jumlahnya dibandingkan
negara-negara lainnya, termasuk negeri ini (Amerika). Maka
saya menilai bahwa di dalam Islam terdapat undang-undang
yang lebih baik daripada undang-undang kita!"
Ucapan tadi langsung disambut tepuk tangan oleh kawankawan sekelasnya. Kawanku berkomentar kepada teman
muslim lainnya, "Wanita kafir bisa membela Islam, sedangkan kita tidak bisa membela. Sungguh ini suatu hal yang
mengherankan!"

Hartono Ahmad Jaiz boleh-boleh saja. Menurut Ahmad
Hartono tadi, menyebut Ibu Sinta Nuriyah, isterinya Gus
Dur yang jompo itu, itu jelas masuk dalam kategori ayat:

D. KONTRADIKSI ADAB
Abdul Muqsith berkata, "Tak terjaga, saya membaca
dalam kitab ini bagaimana seorang beriman bisa menyatakan
si Jompo si Nuriyah Abdur Rahman Wahid. Seorang beriman
tidak mungkin bisa mengeluarkan kata ini. Itu kalau Pak
Hartono masih percaya kepada Alloh dan Rasul. Kecuali
kalau Pak Hartono mengambil pilihan untuk tidak percaya
alias murtad."
Ulil menambahkan, "Kalau Saudara Ahmad Jaiz ini,
Ahmad yang boleh-boleh saja, jaiz `Ican boleh-boleh saja,

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan
sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. (QS. al-.

Z5::P e;:i c.r, ('

c):41

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngololdzat kaum yang lain, boleti jadi mereka (yang diolokolok) lebih baik dari yang mengolok (QS. al-Hujurat: 11)

Enggakbolehldta menyebut-nyebut denganjelek sesama muslim
meskipun berbeda pendapat. Kalau saudara ldta yang Wahabi
inirnengatalianbahwa ada akhlaq syar'i, apakah itu bukan akhlaq
syar'i?! Menyebut seorang muslimah dengan sebutan yang
merendahkan. Itulah sebetulnya yang saya kritik."
111W8118 11

I . Senjata Penentang Dakwah
Saya lebih memilih kritikan di atas daripada kritikan
lainnya, sebab menurut penilaian saya bahwa kritikan ini
perlu mendapatkan perhatian khusus dari lainnya, sebab
masalah adab dan tata krama adalah senjata yang sering
dihunuskan oleh para penentang dakwah sekarang ini, lebih
jelas lagi kalau kita perhatikan ucapan Ulil yang telah Lalu.
Katanya, "Saya teringat dengan komentar yang terhormat
Dr. Quraish Shihab, beliau mengatakan bahwa salah satu
kekurangan —dengan penuh penghormatan kepada Pak
Hartono dan kawan-kawannya— ada sedikit kekurangan,
yaitu adab, tata krama dalam berdebat, menggunakan katakata kasar, suka memurtadkan orang, suka menVcafirkan."
2. Kontradiksi
Tetapi saya pribadi menilai bahwa kritikan dua orang
di atas (Ulil Abshar Abdalla dan Abdul Muqsith) hanyalah
lari dari inti pokok permasalahan dan mencari-cari celah
kesalahan untuk membela din dan menjatuhkan lawan. Sebab
kalau kita perhatikan adab mereka, ternyata amat jauh dari
adab Islami. Sungguh tepat sekali finnan Alloh:
ja
„
„
0..L.J1 j:el:31
I

Baqarah: 44)
Agar lebih jelas masalah ini maka perhatikanlah ke•
terangan berikut:
a. Mengubah Kata
Menurut jawaban Ust. Hartono bahwa tuduhan Abdul
Muqsith kalau dirinya mengatakan Siti Nuriyah dengan kata
"si Jompo" adalah sebuah penyelewengan kata. Teks yang
(
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WANITA DI

benar adalah "yang sudah jompo" (lihat bukunya hal. 106).
Sedangkan kita -orang Indonesia- tahu semua bahwa
antara dua kata tersebut ada perbedaan yang sangat tajam.
Sekarang katakanlah padaku, apakah perbuatan
semacam ini termasuk adab Islami?! Mengubah ucapan
orang dan melemparkan tuduhan?! Lantas siapakah yang
pantas disebut manusia beradab, wahai saudaraku?!
Famish

Termasuk juga kebohongan Abdul Muqsith yang
hams kita bongkar di sini, adalah ucapannya tentang nikah
beda agama, "Kalau di dalam al-Qur'an diperbolehkan nikah
beda agama, maka Pak Hartono mengharamkannya. Pak
Hartono di sini sedang menciptakan syari' at baru, yang
mestinya itu tidak dilakukan." Lalu dia menukil atsar Umar
av yang menegur Hudzaifah ack tatkala menikah dengan
wanita ahli kitab, lalu Hudzaifah berkata, "Apakah engkau
mengharamkannya?" Jawab Umar, "Tidak." (Buka Mafatihul.
Ghaib juz 3 hal. 63)
Dia juga mengatakan, "Tidak ada dalil yang melarang nikah
beda agama." Saya berkata, ucapan ini adalah kebohongan
di atas kebohongan.
Pertama: Kebohongan terhadap al-Qur'an. Karena alQur' an tidak pernah membolehkan nikah beda agama dalam
artian seorang laki-laki non muslim menikahi wanita muslimah,
bahkan al-Qur'an dengan tegas mengharamkannya (lihat
QS. al-Baqarah: 221 dan al-Mumtahanah: 10). Yang
dibolehkan, lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab (QS. alMa'idah: 5).
Kedua: Kebohongan terhadap Umar bin Khaththab
,
karena beliau juga mengharamkan nikah beda agama,
sebagaimana diriwayatkan Ibnu Jarir dalam Tafsirnya (4/366)
bahwa Umar
berkata, "Lelaki muslim boleh menikah
dengan wanita Nasrani, tetapi lelaki Nasrani tidak boleh
menikah dengan wanita muslimah." Lalu Ibnu Jarir berkata,
"Atsar ini lebih shahih dari atsar sebelumnya (kisah
Hudzaifah)." (Lihat pula Tafsir Ibnu Katsir 1/587)
Ketiga: Kebohongan terhadap Fakhrur Razi dalam
Mafatihul Ghaib, sebab beliau juga mengharamkan nikah
beda agama. Setelah membawakan atsar Hudzaifah so di
atas dalam Tafsirnya 2/231, beliau mengiringinya langsung
dengan hadits Jabir bahwa Nabi*bersabda, "Kita boleh
menikah dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh
menikah dengan wanita kita."(8)
Lebih jelas lagi, beliau mengatakan dalam lembar berikutnya
(2/232), "Adapun firman Alloh 'Dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita
mukmin) sebelum mereka beriman' tidaklah ada perselisihan

bahwa maksud musyrik di sini adalah umum (baik ahli kitab
maupun bukan). Maka, tidak halal wanita mukminah
dinikahkan dengan pria kafir sama sekali, apa pun jenis
kekufurannya."

Wahai hamba Alloh! Mengapa engkau
ucapan ini?! Di manakah kejujuranmu?!
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mbunyikan

b. Inshaf dan Keadilan

Masih menurut pengakuan Ust. Harton
nya tidaldah bermaksud menjelekkan dengan
tetapi hanya menceritakan keadaan, sebagai
adalah hasil pengalamannya sebagai warta
demikian, kita tidak bisa menghukuminya
kategori celaan yang dimaksud dalam surat al
sebab para ulama menerangkan bahwa lar
apabila maksud orang yang melontarkannya ad
atau orang yang disifati tersebut tidak ridh
(Lihat Tafsir al-Qurthubi 16/329, Muqaddimah N
filAlqab oleh Ibnu Hajar, Bahjatun Nazhirin oleh
3/49)
Bukankah dalam ayat al-Qur'an juga dis
LsobJP
Karena telah datang seorang yang buta kep

Abasa: 2)
Aisyah juga berkata tentang Saudah,
seorang wanita yang besar dan gemuk bad
Muslim 294). Abdullah bin Sarjis berkata, "
ashla' (seorang yang botak) Umar bin Khat
Muslim 250). Dan lain contoh yang banyak se
Abu Hatim ar-Razi berkata, "Mencer
Abadah bin Abdur Rahim, Saya bertanya kep
bin Mubarak tentang ucapan seorang, 'Humai n
(tinggi), Humaid al-A'raj (pincang),' maka dii
`Apabila dia bermaksud untuk mensifati kedaam
bermaksud mencelanya maka tidak apa-apa.'" (
Nuzhatul Albab)
Sekalipun dengan inshaf dan adil tetap s
Alangkah baiknya bila kata tersebut (yang t
ditinggalkan, agar tidak menimbulkan fitnah,
ada kebutuhan yang mendesak untuk mensifal
kata tersebut. Wallohu A'lam.

ahwa dirita tersebut
ana hal itu
n, Dengan
suk dalarn
ujurat: 11,
n tersebut
ah mencela
engannya.
atul Albab
al-Hilali
utkan:
4.-tr;;nya. (QS.

is adalah
ya." (HR.
ya melihat
ab." (HR.
li.
kan kami
a Abdullah
ath-Thawil
menjawab,
a dan tidak
uqaddimah
a katakan:
ah jompo)
alagi tidak
ya dengan

c. Senjata Makan Tuan

Aneh, mengapa kita jauh-jauh mengkrit
tetapi lupa terhadap diri kita sendiri?! Bukankah
"Dalam sejarah Islam ada dua kelompok yang
keributan dalam Islam .... Yang kedua: Salah s
yang berbahaya, yang menimbulkan kerusaka
adalah orang yang disebut sebagai Hasyawiy
orang-orang pinggiran, orang-orang yang ti
agama sebetulnya, yang biasanya hanya berm
hadits, ayat Qur'an, kemudian dengan mud
orang yang berbeda pendapat kafir. Saya k
Hartono ini versi modem dari orang-orang H

(8) Ibnu Jarir berkata dalam Tafsirnya (4/367), "Sanad hadits ini, sekalipun ada pembicaraan, namun kebenaran isinya perupaka4
Dan dinukil Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (1/587).

AUDI ARABIA.

orang lain,
lil berkata,
nimbulkan
kelompok
buat Islam
(9), artinya
mengerti
al satu dua
menuduh
watir mas
awiyin."
inm'unmt"

WANITA DI SAUDI ARABIA,
•

Dia jugs mengatakan, "Itulah cerminan Wahabi, dangkal,
mengingkari akal, sedikit-sedikit al-Qur'an dan Hadits",
"Tadi teman kita yang Wahabi ini." "Menurut Hartono
Ahmad Jaiz, Ahmad yang boleh-boleh saja." Lebih ngeri
lagi ucapan Ulil menanggapi 11 keputusan fatwa MUI",
"Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) itu sangat konyol,
tidak masuk akal, dan tolol." (Majalah Cahaya Nabawi edisi
33/Th. III Sya'ban 1426 H/hal. 50)
Maka pikirkankanlah sendiri, wahai saudara pembaca,
betapa terbaliknya orang ini!! Wallohul Musta'an.
Luasnya Adab
Hams kita pahami bahwa adab tidaklah terbatas pada
hubungan antara sesama manusia, karena adab mempunyai
ruang lingkup yang luas, meliputi adab terhadap Alloh, rasulNya, dan sesama manusia. (Lihat Madarijus Salikin oleh Ibnu
Qayyim, 2/427-448)
Maka khabarkanlah padaku, apakah termasuk adab
kepada Alloh ucapan Abdul Muqsith, "Anjing akbar, tidak
ada yang salah dengan pernyataan itu. Apa yang salah,
sama sekali tidak ada yang salah. Itu kalau diniati anjing itu
adalah Alloh." "Syarr at Muhammad tidak sempuma." Dan
ucapan Ulil, "Tidak ada hukum Tuhan", "Khamr bisa jadi
halal di Rusia karena udaranya dinginsekali", "Semua agama
benar"? !
Anggaplah Ust. Hartono salah ketika menyebut istri
Gus Dur dengan "yang telah jompo" tetapi apabila dibandingkan dengan ucapan-ucapan kufur yang keji dan kotor
di atas, manakah yang jauh lebih tidak beradab, wahai hamba
Alloh?!
Oleh karena itu, dapat kita simpul kan bahwa kedua orang
tersebut, Ulil Abshar Abdalla dan Abdul Muqsith, adalah
manusia tidak beradab dan sangat jauh dari adab Islami.
Barometer Adab
Nampaknya, timbangan adab yang dipakai oleh Ulil
dan kawannya adalah timbangan adab yang keliru, sehingga
dalam pandangannya adab adalah toleransi terhadap sesama, termasuk kepada non muslim dan ahli bid'ah. Kalau
timbangan Ulil seperti ini, berarti dia lebih beradab daripada
Rasulullah
sahabatnya, dan para ulatna, sebab Alloh
berfmnan:

a,

Muhammad itu adalah utusan Alloh dan orang-orang yang
bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang
kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. (QS. al-Fath:

29)
dan para
Akankah kita katakan bahwa Nabi
sahabatnya tidak beradab, lantaran keras terhadap orangorang kafir?!
Perhatikan pula ucapan Imam Syafi'i tatkala bersikap
keras terhadap ahli kalam/filsafat semacam Ulil, "Hukumanku
bagi ahli kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma dan
sandal, sembari diarak keliling seraya dikatakan kepada
khayalak: Inilah hukuman orang yang berpaling dari alQur'an dan Sunnah menuju ilmu kalam." (Majmu' Fatawa 4/
298). Akankah kita katakan Imam Syafi'i tidak betadab
lantaran keras terhadap ahli filsafat?!
Akhimya, kita berdo' a kepada Alloh agar memberikan
hidayah kepada kita semua dan menjadikan kita termasuk
hamba-hamba-Nya yang diselamatkan dari fitnah syubhat
dan syahwat. Amiin. •

Sunduq Thalabil ulmi
Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan
Alloh, adalah serup a dengan satu butir benih yang
menumbuhkan tujuh bulir, setiap bulir menghasilkan seratus
biji. Alloh melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia
kehendaki, dan Alloh Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha
Mengetahui." (QS. aH3aqarah: 261)
Jika anak keturunan Adam meninggal, terputusiah arnalnya
kecuali tiga: shadatjah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak
shalih yang mendo'akeinnya. (HR. Muslim)
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Imam Abu Hatim ar-Razi berkata, "Tanda-tanda ahli bid' ah adalah
mencela ahli atsar (orang-orang yang mengikuti dalil). Dan tanda

Na1Z-5gifoictl

orang-orang zindiq adalah menggelari ahli atsar dengan

Hasyawiyah, mereka menginginkan untuk menolak atsar/dalil."
(Aqidah Salaf Ashhabul Hadits hal. 304)
(10) Fatwa yang paling membuat kordinator JIL ini `kebakaran jenggot'
adalah masalah pengharaman atas aliran Ahmadiyah, haramnya
nikah beda agama, serta haramnya pemikiran liberalisme,
sekulerisme, dan pluralisnne.
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Informasi Iengkap (contact person):
08125953885 (Yasir Abu Shofi), 081335219333 (M. Anwar Zain),
(0355) 320589 (Alik Setyo)
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Oleh: Abu Nu'aimAbdulAziz al-Atsari

asca Revolusi Iran, gelora keislaman
ebagian kaum muslimin menampak.
lni mungkin didasari keberhasilan revolusi
ersebut yang digambarkan sebagai revolusi Islam
melawan tiran Syah Pahlevi dan Amerika dengan
dipimpin Khomeini. Serta merta ini menimbulkan simpati
kepada Khomeini dan Syi'ah dan dianggap sebagai
simbol dan representasi kaum muslimin di tengah
kemunduran kaum muslimin di berbagai aspek terutama
politik pada skala global. Sehingga banyak tokoh
muslim yang memujinya.
Sepertinya hakikat Syi'ah masih tersamar bagi
sebagian tokoh yang disebut cendekiawan di negeri ini,
apalagi bagi kalangan awam. Maka tidak aneh bila
muncul ucapan mereka yang kontroversial membela.
Abdurrahman Wahid mengatakan, 'Ternyata kalau kita
merujuk pada masa lbnu Babawaih al-Qummi, salah
seorang tokoh Syi'ah yang termasyhur dan satu kurun
dengan al-Ghazali (tahun 1058-1111 M), aqidah Syi'ah
tak jauh dengan berbeda dengan aqidah Sunni.
lstilahnya, aqidah Syi'ah adalah aqidah Sunni plus
imamah. Buktinya, lbnu Babawaih mengakui adanya
sifat Alloh yang 20, seperti yang ada di kalangan Sunni
pada umumnya."0)
KH. Aqiel Siradj mengatakan, "Karena, Syi'ah itu
pada prinsipnya menegakkan sunnah dan keadilan, apa
pun resikonya. Jadi, Syi'ah itu ahlussunnah wal 'adalah,
sedangkan sunni ahlussunnah wal jama'ah. Karena
Sunni, mementingkan persatuan umat. Kita sama-sama
membela ajaran Rasulullah."(2)
Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan, gejala

Ahlus Sunnah dan Syi'ah itu hanyalah gejala
Islam. Gejala yang sudah tua renta. Maksud
perbedaan dan pedikaian antara Ahlus
Syi'ah itu hanyalah masalah orang Arab buk
dalam Islam dan ini sudah kuno.(3)
Nurcholis Majid mengatakan kalau
memiliki hadits, seperti halnya Ahlus Sun
adaAhlus Sunnah wal Jama'ah maka ada
wasy Syrah.(4)
Dalam Muktamar NU di Boyolali bebe
berselang, banyak desakan agar NU dijer
Islam liberal dan Syi'ah dan ini disayangka
anak muda NU seperti Abdul Muqsith Gh
nya, "Cukup mengagetkan, orang-orang N
ma ini dikenal sebagai kaum muslim mode
menjadi ekstrem."(6)
Pembahasan berikut merupakan ul
pokok-pokok'ajaran Syi'ah dan jati did mere
kita dapat bersikap dan memiliki pandan
benar dan ilmiah, bukan karena tendensi t
Demikian pula seharusnya bagi kal
dekiawan dan intelektual yang dikatakan se
berpendidikan, setiap pembicaraannya
argumentatif bukan spekulatif.

i'ah juga
h. Kalau
s Sunnah
pa waktu
hkan dari
leh anakKataang seta, tiba-tiba
n ringkas
sehingga
n secara
entu.
gan cengai orang
mestinya

SYI'AH DAN AL-QUR'AN
Terhadap al-Qur'an, kitab-kitab induk yi'ah menegaskan dua hal; adanya perubahan (pe urangan)
dalam al-Qur'an al-Karim dan penafian hal u. Berikut
penukilan perkataan ulama mereka.

Majalah Tiras, no. 3 Th. II, Pebruari 1996. Komentar: Muhammad bin Ali bin Babawaih al-Qummi meninggal tahun
sedangkan aI-Ghazali tahun 505 H. Sifat Alloh 20 adalah aqidah Asy'ariyah Maturidiyah, bukanlah aqidah Ahlu
Jama'ah.
Majalah Tiras, no. 3 Th. II, Pebruari 1996.
Majalah Hidayatullah beberapa tahu lalu. Coba bandingkan dengan ketua Muhammadiyah sekarang, Prof. Din Sy
mempersilakan semua fasilitas Muhammadiyah selain masjid untuk dipakai natalan. Allohul Musta'an
Tanggapan ceramah Daud Rasyid tentang Syi'ah di Taman Ismail Marzuki (TIM).
Anggota Jaringan Islam Liberal (JIL).
Jawa. Pos, 5 Desember 2005.
EDISI 6 TAHUN V / MUHARRAM 1427)

ab bukan
pannya,
nnah dan
masalah

1 H/991 M,
unnah wal
sudin yang

AGAmA SYl'AI-1.

Tokoh yang Menegaskan Adanya Perubahan
Ian Pengurangan al-Qur'an
Tokoh Syi'ah yang memantapkan adanya perubahan dalam al-Qur'an adalah Ali bin Ibrahim alQUMMi, pengarang tafsir dan muridnya, Muhammad bin
Ya'qub al-Kulaini pengarang kitab Ushul al-Kaafi, dua
kitab induk dalam madzhab Syi'ah.
Al-Kulaini meriwayatkan dalam al-Kaafi bahwa alQur'an yang dibawa Jibril kepada Muhammad berjumlah tujuh belas ribu ayat. (Ushul al-Kaafi, kitab
Fadhlul Qur'an, bab an-Nawaadir 2/134). Padahal sebagaimana diketahui, ayat al-Qur'an berjumlah enam
ribu lebih sedikit. Dengan demikian, jumlah ayat yang
hilang mendekati dua pertiga al-Qur'an. Betapa
hebatnya kedustaan ini dan riwayat ini termuat pada
al-Kaafi, kitab yang paling shahih menurut mereka!
Muhammad Shalih bin Ahmad al-Mazindarani
(meninggal th. 1081 H atau 1086 H), pensyarah al-Kaafi
mengatakan, "Ayat al-Qur'an berjumlah enam ribu lima
ratus dan ayat tambahannya hilang karena diubah."
(Syarh Jami Kaafi 1/559-560)
Al-Majlisi berkata, "Khabar ini dan banyak dari
khabar-khabar yang snahih menegaskan adanya
kekurangan dan perubahan dalam al-Quran." (Mir'atul
'Uquul 2/536)
As-Sayyid Nikmatullah al-Husaini berkata dalam
kitabnya al-Anwarm, "Sungguh telah masyhur dalam
khabar-khabar bahwa al-Qur'an yang diturunkan tidak
lain hanyalah yang ditulis oleh Amirul Mukminin (Ali binAbu Thalib-pen)."
Disebutkan pula dalam Ushul al-Kaafi (1/239-240),
dialog antara Abu Basyir dan Abu Abdillah. Di antara isi
dialog, Abu Abdillah berkata, "Kami memiliki mushaf
Fathimah alaiha as-Salam. Tahukah kamu apa mushaf
Fathimah alaiha as-Salam itu?" Jawabku, "Apa mushaf
Fathimah alaiha as-Salam itu?" Jawabnya, "Mushaf
Fathimah itu tiga.kali lipat al-Qur'an kalian, demi Alloh
tidak ada satu huruf pun dari al-Qur'an kalian."
Ahli tafsir Syi'ah yang dikenal sebagai Muhsin alKisyi berkata, "Diambil kesimpulan dari kumpulan
khabar-khabar ini dan dari riwayat ahli bait alaihis satam,
bahwa al-Qur'an yang ada sekarang ini belum sempuma
sebagaimana diturunkan kepada Muhammad , tetapi
di dalamnya ada yang menyelisihi apa yang diturunkan
Alloh, ada pula yang diganti, diubah, dan banyak sekali
yang hapus (Tafsir ash-Shafi, muqaddimah keenam)
Contoh Perubahan dan Pengurangan
Al-Kulaini meriwayatkan dari al-Qummi sampai
dari Abu Ja'far, berkata, "Jibril turun
kepadaJabir
fn

kepada Muhammad dengan membawakan ayat ini (alBaqarah: 23):
•

•
Lit)
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(Ushul al-Kaafi 1/417)
Al-Qummi membawakan ayat 168 surat an-Nisa':
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(Tafsir al-Qummi 1/159, dan masih banyak lagi)
Penambahan yang diklaim oleh Syi'ah sebagai
kekurangan dalam al-Qur'an, jelas sekali ditolak oleh
gramatika ayat. Bagi pembaca yang mengerti bahasa
Arab niscaya dapat mengetahuinya dengan mudah. lni
jelas penyisipan kalimat secara ngawur sehingga tidak
sesuai sedikitpun dengan gramatika kalimat.. Pelakunya
jelas orang ajam (non-Arab) yang tidak mengetahui
bahasa Arab dan gramatikanya sedikit pun. Tidak pula
memiliki rasa bahasa untuk memilih kata-kata dan
makna kalimat.

Tokoh yang Mengingkari Adanya, Perubahan
dan Pengurangan al-Quean
Ada empat tokoh mereka yang mengingkari
keyakinan di atas. Mereka adalah Ibnu Babawaih alQummi (381 H), yang digelari ash-Shaduq, Syarif
Murtadha (th. 436), ath-Thusi (th. 450) dan ath-Thibrisi
(th. 548 atau 561)
Ibnu Babawaih, pengarang kitab Man La Yahdhuruhu al-Faqih berkata, "Keyakinan kami, bahwa alQur'an yang diturunkan Alloh kepada nabi-Nya,
Muhammad * yaitu apa yang tertulis dalarn lembaranlembaran ini yang berada di tangan manusia, tidak lebih
Siapa yang menyandarkan kepada kami
dari itu
bahwa kami mengatakan lebih dari itu maka dia
berdusta." (al-l'tiqaadaat hal. 101-102)
Ath-Thusi mengatakan, "Adapun perkataan adanya
penambahan dan pengurangan termasuk ucapan yang
tidak layak juga karena pendapat adanya penambahan
ini disepakati kebatilannya, begitu juga pengurartgan.
Yang jelas, pendapat kaum muslimin juga demikian dan
ini lebih benar dibanding madzhab kami...." (at-Tibyaan
1/3)
Dan ulasan di rnuka, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut;
1. Ada dua pendapat di kalangan Syi'ah tentang adanya
perubahan dan pengurangan dalam al-Qur'an.

Al-Anwar an-Nukmaniyah fi Bayani Ma'rtfatil Nasy'ah al-lnsaniyah, Sayyid Nikmatullah al-Jazairi.

AGAMA SYrA1-+.

Sebagian kelompok clOn ini mayoritas meyakini hal
itu, ini jelas suatu kekufuran yang nyata. Sedangkan
sebagian yang lain seperti diwakili oleh empat tokoh
mereka, tidak meyakininya.
Ada kemungkinan penolakan empat tokoh tersebut
hanyalah sebagai trik taqiyah yang memang masyhur dan dikenal merupakan aqidah mereka. Jika
demikian, tidak ada perbedan mendasar antara dua
kelompok tadi. Semua meyakini adanya perubahan
tersebut tanpa kecuali. Dengan begitu dapat dimutlakkan bahwa Syi'ah memang memiliki aqidah
kufur ini.
Kalaupun bukan taqiyah, berarti pemuatan kekufuran
tadi (adanya perubahan dan pengurangan dalam alQur'an) pada kitab induk mereka sudah cukup
sebagai bukti kebatilan firqah Syi'ah.
Namun kemungkinan kedua sangat kuat, dengan
alasan berikut;
Riwayat adanya perubahan adalah mutawatir
menurut Syi'ah seperti dikatakan oleh Nikmatullah
al-Jazairi, ahli hadits mereka dalam kitab al-Anwar.
Riwayat ini dinukil oleh as-Sayyid Taqiy an-Nuuri,
katanya, "As-Sayyid al-Muhaddits al-Jazairi berkata
dalam al-Anwar yang intinya, Semua teman (Syi'ah)
telah memastikan shahihnya khabar-khabar yang
mustafidhah (masyhur) bahkan mutawatir yang
menunjukkan dengan tegas adanya perubahan
(Fashlul Khithab fi ltsbati Tahrifi
dalam
Kitabil Arbab, an-Nuuri ath-Thibrisi, hal. 30)
Madzhab Syi'ah *didasarkan pada perkataan pata
imam dan adanya perubahan itu diriwayatkan secara
shahih dan terpercaya menurut mereka dari para
imam kecuali tokoh yang empat tadi.
Empat tokoh itu tidak menjumpai masa dua belas
imam yang ma'shum menurut mereka, berbeda
dengan ulama mereka yang menegaskan adanya
perubahan.
Kitab yang meriwayatkan adanya perubahan adalah
kitab-kitab yang mu'tabar (diakui) dan terpercaya
menurut mereka, bahkan ada yang disodorkan langsung kepada para imam ma'shum dan diridhai seperti
al-Kaafi, Tafsir al-Qummi, dan selainnya.
5. Empat tokoh yang menolak adanya perubahan alQur'an, mereka sendiri meriwayatkan riwayat adanya
perubahan tanpa bantahan.

dari al-ma'shum berupa ucapan, perbuatai atau persetujuan. (al-Ushul Aamah h I Fiqhil Mucjaran,
Muhammad Taqiy al-Hakim, hal. 122)
Al-Ma'shum yang dimaksud adalah para imam mereka
yang berjumlah dua belas selain Nabi 4. Dengan
demikian, kedudukan ucapan mereka
dengan
kalam Alloh dan Rasul-Nya.
Disebutkan dalam al-Kaafi, kitab refer; nsi pokok
mereka, ucapan Abu Abdillah (Ja'far ash-S 1 dig-pen),
'Telah menceritakan kepadaku haditt ba pe ku, hadits
bapakku adalah hadits kakekku, hadits kak ku adalah
hadits al-Husain, hadits al-Husain adalat hadits alHasan, hadits al-Hasan adalah haditsAmiru Mukiminin
(Ali pen), hadits Amirul Mukminin ada ah hadits
Rasulullah
dan hadits beliau adalah fi Tian Alloh
6a-k- ." (Kitab Fadhlul Ilmi, bab Riwayatul Xutub wal
Hadits 1/53)
Pensyarah al-Kaafi menjelaskan, "Ini manunjukkan
bahwa hadits dari setiap imam yang nampak merupakan
firman Alloh, tidak berselisih antara ucapan mereka,
sama halnya dengan firman Alloh, tidak ada iterselisihan
di dalamnya." (Syarh Jami 'ala al-Kaafi, al-kazindarani,
2/272)
Tidak sebatas itu, bahkan dia mengatakan, "Dibolehkan bagi orang yang mendengar sebual-riadits dari
Abu Abdillah gat. untuk meriwayatkan (men ndarkanpen) hadits tersebut kepada bapaknya ata >alah satu
kakeknya, bahkan boleh mengatakan '
h Ta'ala
berfirman'." (Syarh Jami)
Riwayat-riwayat ini rnenegaskan bolehrlo berdusta
secara terang-terangan di mana mereka mervandarkan
sebuah ucapan kepada Amirul Mukminin A misalnya,
padahal beliau tidak mengatakannya, bad can boleh
disandarkan kepada Alloh ar2-k .
Ini jelas merupakan puncak kelancangai terhadap
Alloh a . Jadi Sunnah menurut mereka tithk sebatas
saja tetapi juga sunnah Cara imam
Sunnah Nabi
mereka. Ucapan para imam mereka sale dengan
firman Alloh dan sabda rasul-Nya. Maka apt pun yang
berasal dari imam mereka yang dua bets berupa
uc,apan, perbuatan, dan persetujuan merupakan Sunnah
yang mulia. (Sunnah Ahlu Bait, Muhammad Taqiy alHakim, hal. 9)
Lantos, apa landasan keyakinan mereka itu? Ada
dua alasan;

SYI'AH DAN AS-SUNNAH

I. Ilmu para imam berasal dari ilham clan
wahyu

Syi'ah mengaku bahwa mereka juga berhujjah
dengan Sunnah. Namun ternyata Sunnah mereka itu
sangat berlawanan dengan Sunnah dalam terminologi
Ahlus Sunnah, bahkan semua kaum muslimin. Sunnah
menurut terminologi mereka adalah semua yang berasal

Ilmu para imam ini diungkapkan dalam al-Kaafi
sebagai sesuatu yang disusupkan ke (War hati atau
dilemparkan ke hati. Inilah yang disebut ilh m. (Ushul
al-Kaafi, 1/264). Cara lainnya, mendengar la gsung dari
al-Malik (Alloh). Dikatakan, "Para imam r endengar
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perkataan tetapi tidak melihat yang mengatakan." (Ushul
al-Kaafi 176-177 dan riwayat ini dishahihkan oleh
pengarang kitab asy-Syaafi Syarh al-Kaafi 3/29)
Al-Majlisi membuat bab dalam kitabnya Bihaarul
Anwar (26/73) 'Bab para imam diberi ilham dan diberi
kepahaman'. Bahkan dia membuat bab 'Bab bahwa
malaikat mendatangi mereka, menginjak permadani
mereka dan mereka melihatnya." (26/355)
2. Para imam memiliki ilmu syari'at yang
tersembunyi
Disebutkan dalam al-Kaafi dari Musa bin Ja'far,
menurut klaim mereka, beliau berkata, "Puncak ilmu
kami ada tiga; ilmu madhi, ghabir, dan hadits. Ilmu madhi
adalah ilmu yang telah ditafsirkan, ghabir adalah ilmu
yang telah ditulis, dan hadits adalah ilmu yang disusupkan ke dalam hati dan dari mendengar suara. Inilah
ilmu kami yang paling utama dan tidak ada nabi sesudah
nabi kita." (Ushul al-Kaafi 1/264)
Ilmu hadits ini adalah ilmu yang didapat langsung
dari Alloh tanpa perantara." (Syarh Jami, al-Mazindarani,
6/44). Pensyarah al-Kaafi menjelaskan, "Ilmu madhi
adalah setiap yang ditafsirkan dari Nabi, ghabir adalah
ilmu yang ditt.ilis oleh All ov.k. ."
Dengan demikian, ilmu para imam melalui dua jalur;
melalui kitab yang ditulis Nabi dan melalui lisan beliau.
Jadi Nabi menampakkan sebagian ilmu dan menyembunyikan sebagian untuk Ali. All menampakkan sebagian
ilmu tersebut ketika hidup dan menginformasikan
sisanya menjelang wafat kepada al-Hasan dan begitu
seterusnya kepada para imam.
Inilah khayalan yang disangkakan Syi'ah. Dimuatnya khayalan tersebut pada kitab-kitab mereka sudah
cukup sebagai bukti rusaknya keyakinan itu.Andaikan
satu saja dari keyakinan tersebut terealisir niscaya para
imam tidak akan terkena fitnah, tidak terbunuh dan
diracun seperti sangka mereka. Imam terakhir tidak
perlu lagi bersembunyi di Sardab karena takut dibunuh.
Sangkaan yang dimuat kitab-kitab sandaran mereka
mengandung perkara yang berbahaya: yaitu klaim,
bahwa wahyu tidak terhenti, ini adalah batil menurut
al-Qur'an, hadits shahih dan akal. Kam muslimin telah
bersepakat bahwa' wahyu terhenti dengan wafatnya
dan wahyu hanyalah untuk beliau. Alloh
Nabi
berfirman:

fi
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Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang
laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah
dan penutup nabi-nabi. (QS. al-Ahzab: 40)
Ali mengatakan tentang Rasulullah, "Alloh
mengutusnya divvaktu tidak ada rasul...mengikuti para
rasul sebelumnya dan dengannya Alloh menutup
wahyu." (Nahjul Balaghah hal. 191)
Konsekuensi lain, berarti agama belum sempurna,
ini jelas bertentangan dengan surat al-Maidah ayat 3.
Berarti Rasulullah
belum menyampaikan seluruh
risalah dan tidak melaksanakan perintah Rabbnya. In'
penghinaan terhadap Rasulullah

RIWAYAT PARA SAHABAT
Syi'ah membatasi riwayat hadits hanya yang
melalui jalur ahlu bait. Adapun riwayat sahabat yang
hidup bersama Rasulullah, menyaksikan turunnya alQur'an, memahami tafsirnya dan mendapat pujian dari
Alloh dan rasul-Nya tidak dianggap sama sekali.
Muhammad Husen Alu Kasyif Ghitha', rujukan
Syi'ah dewasa ini, mengatakan, "Syi'ah tidak menganggap sunnah (hadits) kecuali yang shahih melatui jalur
ahlu bait. Adapun yang diriwayatkan semisal oleh Abu
Hurairah, Samurah bin Jundub (Abu Dzar-pen), Amr bin
Ash dan semisal mereka, menurut Syi'ah Imamiyah
kedudukan mereka itu sama dengan nyamuk." (Ashiu
Syi'ah wa Ushuliha hal. 79)(8)
Ini kedustaan yang Sangat jelas. Jika memang
demikian, mampukan All bin Abi Thalib
menukil,
semua sunnah Rasulullah, sedangkan Ali tidak selamanya bersama beliau? Terkadang Rasulullah ft
bepergian dan menjadikan Ali wakilnya di Madinah,
seperti dalam perang Tabuk. Ali pergi dan Rasulullah
tinggal di Madinah, beliau mengutus Ali ke Yaman,
menyuruh All untuk menyusul Abu Bakr ke Makah.
Belum lagi ketika Nabi bersama para istri beliau di
rumah-rumah mereka!
Selain itu banyak sekali negeri-negeri yang
dijangkau ilmu dari Rasulullah *tidak melalui Ali to .

(0) Ini merupakan penipuan, karena orang yang tidak memahami karakter Syi'ah akan menyangka bahwa ucapan 'kecuali yang shahih
melalui jalur ahlu bait' mengisyaratkan bahwa sandaran mereka adalah hadits Rasulullah 4% yang diriwayatkan melalui jalur ahlu
bait. Ternyata tidak demikian, karena mereka menganggip imam mereka selevel dengan beliau sehingga ucapan mereka sama
dengan ucapan beliau, sehingga jarang sekali didapati sabda Rasulullah termuat pada kitab mereka. Selain itu mereka tidak
meriwayatkan dari semua ahlu bait. Riwayat keturunan al-Hasan bin All tidak mereka anggap, karena bukan imam. (lihat Ushul alKaafi 1/372, no. 1 dan 3). Ath-Thusi dalam al-lstibshar 1/66 menolak riwayat Zaid bin All bin al-Husain bin Ali.

gaj
Mayoritas penyampai dari Rasulullah kepada umat
tidak melalui ahlu bait apalagi hanya melalui Ali?
Rasulullah mengutus As'ad bin Zurarah ke Madinah
menyampaikan Islam kepada penduduknya dan
mengajarkan al-Qur'an. Beliau juga mengutus al-Ala'
bin al-Hadhrami ke Bahrain. Mengutus Mu'adz dan
Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Dan seterusnya. (Iihat
Minhajus Sunnah 3/15)

SYPAH DAN IMAMAH
Imamah merupakan masalah pokok menurut
mereka, yang mana hadits-hadits dan aqidah mereka
berumber darinya. Berimbas pula pada fiqih dan ushulnya, tafsir dan semua ilmu. An-Nukhbati menuturkan,
"Sebagian firqah Syi'ah berpendapat, imamah adalah
perkara paling agung setelah kenabian." (Firaq Syi'ah,
hal. 19). Tetapi menurut Ali Kasyif Ghitha', "Imamah
adalah kedudukan ketuhanan seperti kenabian." (Ashlu
Syi'ah hal. 58). Pada hadits-hadits al-Kulaini dalam alKaafi, imamah lebih tinggi daripada kenabian. (Ushul
al-Kaafi 1/175). Al-Kulaini meriwayatkan dari Abu Ja'far,
"Islam dibangun di atas lima perkara; shalat; zakat,
puasa, haji, dan wilayah (kepemimpinan). Tidak ada
yang diserukan semisal wilayah, tetapi manusia
mengambil empat dan meninggalkan wilayah." (Ushul
al-Kaafi, kitab !Man wal-Kufr bab Da'aim Islam 2/18)
Pencetus imamah dalam bentuknya seperti sekarang adalah Abdullah bin Saba', Yahudi yang pura-pura
masuk Islam.(9) Dialah yang menyebarkan pendapat
bahwasanya imamah itu wasiat dari Nabi dan hanya
terbatas pada orang yang diberi wasiat. Ini didasari
pemikirannya bahwa Yusa' bin Nun adalah orang yang
diberi wasiat oleh Musa. Ketika Ibnu Saba' ini masuk
Islam, dia memunculkan pemikiran dan ditujukan kepada Ali bin Abu Thalib
(10)

PARA IMAM BERJUMLAH
TERBATAS
Jumlah imam Syi'ah ada dua belas orang sehingga
dinamakan Syi'ah Itsna Asyariyah (Syi'ah dua belas
imam). Al-Kulaini memuat riwayat dalam al-Kaafi (1/534)
dari Abu Ja'far bahwa imam mereka berjumlah tiga belas.
Kata Abu Ja'far, "Rasulullah bersabda, `Aku dan dua
belas imam dari keturunanku. Engkau wahai Ali, adalah
pasak bumi. Alloh meneguhkan bumi dengan kita agar
tidak menelan penghuninya. Jika dua belas orang ini
mati maka bumi menelan mereka dan tidak akan muncul
lagi." Jadi jumlah mereka kalau ditambah Ali menjadi

(no
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tiga belas, lantaran itu ulama mereka athrekayasa teks tadi dengan, "Aku dan seb
dari keturunanku." (al-Ghibah hal. 92)
Diriwayatkan pula dari Abu Ja'far dari Ja
"Aku masuk menemui Fathimah, di dep
lembaran yang berisi nama-nama orang y
rima wasiat dari anak-anaknya. Lantas
berjumlah dua belas, yang paling akhir adal
(gelar imam terakhir, Muhammad al-Mandi),
bernama Muhammad dan tiga lainnya ber
(Ushul al-Kaafi 1/532, Ikmalud Diin oleh Ibnu
hal. 264)
Nama-nama mereka adálah: (1) Ali bin
digelari al-Murtadha; (2) al-Hasan bin Ali
Mujtaba; (3) al-Husain bin Ali, gelar asy-Sy
Zainal Abidin bin al-Hasan, gelar as-S
Muhammad bin al-Baqir bin All Zainal Abidi
Baqir; (6) Ja'far ash-Shadiq bin Muhamma
gelar ash-Shadiq; (7) Musa al-Kazhim bin J
al-Kazhim; (8) Ali Ridha bin Musa al-Kazhi
Ridha; (9) Muhammad aI-Jawwad bin Ali Ri
at-Taqiy; (10) Ali al-Hadi bin Muhammad a
gelar an-Naqiy; (11) al-Hasan al-Asykari bin
gelar az-Zakiy; (12) Muhammad al-Mandi bin
gelar al-Hujjah al-Qa'im. Tetapi kedua bela
diperselisihkan di antara firqah Syi'a
Contohnya sebagian mereka menjadikan
bin al-Husain sebagai imam. Merekalah ya
dengan Syi'ah Zaidiyah, dan masih banyak
Menurut Syi'ah, imam kedua belas ini
umur empat atau delapan tahun masuk Santa
bapaknya dan akan keluar di akhir zama
jelas suatu kedustaan yang terang-terang
Syi'ah.
Lantas di manakah Khulafa' Rasyidin
Jawabnya dikatakan oleh ulama mereka,
"Mereka itu hanyalah para perampas, pen
keluar dari agama. Semoga laknat Alloh
mereka dan pengikut mereka dari awal sa
karena telah menzhalimi ahlu bait." (Biha
4/385)
Padahal keabsahan Abu Bakr ash-Shi
al-Faruq, dan Utsman Dzu Nurain, sebagai
akui secara nash dan dari kesdpakatan
Apakah semua sahabat membiarkan keb
Demi Alloh tidak. Andai keimamahan me
mengapa Ali au , sahabat yang jujur dan p
membiarkannya? Padahal beliau telah mener

Abdullah bin Saba' adalah tokoh nyata dalam sejarah bukan rekaan, seperti dimuat dalam literatur Ahlus Sunnah dan Sy
Rijalul Kisyi (hal. 108-109), al-Maqalat wal-Firaq oleh al-Qummi (hal. 20), Firaqu Syiah oleh an-Nukhbati (hal. 22), lihat juga
Syahrastani dalam al-Milal wan. Nihal (1/174), "Ibnu Saba' adalah orang yang pertama kali memunculkan pendapat bahw
ditegaskan oleh nash."
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dari Rasulullah sebagai pengantinya rnenurut sangka
mereka?! Atau mungkin Ali bertaqiyah? Jika benar,
artinya mereka mencOla All sendiri sebagai penakut?
Na'udzubillahi min dzahk.
Selain itu, namanya imamah itu apabila terwujud,
nampak dan memiliki otoritas, bukan sebaliknya,
bersembunyi dan tidak memiliki otoritas apapun, tetapi
malah muntazhar (ditunggu-tunggu) kecuali khilafah Ali
. (Iihat uraian
bin Abi Thalib gtst dan Hasan bin Ali
semisal pada Minhaj Sunnah, Ibnu Taimiyah, 4/ mulai
206).
Dan Wahb bin Abdullah, bahwa All berkata, "Umat
setelah
terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakr
beliau adalah Umar 26i . Andaikan aku, ingin tentu aku
sebutkan orang ketiga." (Ahmad 1/106, shahih)
Muhammad bin aI-Hanafiyah berkata, "Aku bertanya
kepada bapakku (Ali), siapakah orang terbaik setelah
Rasulullah ?" Jawabnya, "Abu Bakr." Tanyaku lagi,
"Kemudian siapa?" Jawabnya, "Umar." Aku khawatir
bapakku akan menyebut Utsman, maka aku bertanya,
"Lantas engkau sendiri?" Jawabnya, "Aku hanyalah
seseorang dari kalangan kaum muslimin." (HR. Bukhari,
Abu Dawud)

PARA IMAM ADALAH MA'SHUM
Syi'ah memandang imam-mereka ma`shum.
Ma'shum menurut Syi'ah dijelaskan oleh aI-Majlisi dalam
Biharul Anwar (25/211), "Ketahuilah bahwa (Syi'ah-pen)
imamiyah telah bersepakat atas kema'shuman para
imam -alaihiMus salam- dari dosa, kecil ataupun besar.
Mereka tidak pernah jatuh ke dalam dosa sama sekali,
sengaja atau tidak, lupa atau karena tersalah dalam
menakwil dan tidak pula karena dilupakan oleh Alloh
Subhanahu."
Padahal ishmah (kema'shuman) seperti ini tidak
terdapat pada para nabi dan rasul seperti ditunjukkan
oleh al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' umat. Pemikiran ini
sangat menyimpang, bahkan pemikiran ini merupakan
tasybih (penyamaan) dengan Dzat yang tidak mengantuk
dan tidur yaitu Alloh 64 . Dikatakan kepada Ali Ridha imam kedelapan- bahwa di Kufah terdapat suatu kaum
yang menyangka kalau Nabi*tidak pernah lupa dalam
shalat. Jawabnya, "Mereka dusta,semogaAlloh melaknat
mereka, yang tidak pernah lupa itu adalah Alloh, yang
tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia."(Biharul
Anwar 25/350, lihat `Uyuun Akhbaar ar-Ridha oleh Ibnu
Babawaih hal. 326). Keterangan ini sudah cukup sebagai
bukti kebatilan keyakinan tersebut.
Keyakinan lain mereka terhadap para imam, imam
adalah mediator antara manusia dan Alloh, mereka dapat
memberi hidayah taufiq kepada makhluk, do`a tidak
terkabul kecuali melalui mereka, boleh istighatsah kepada

para imam ketika tertimpa musibah, berhaji ke kubur
mereka lebih utama daripada ke Baitullah, Karbala
(tempat terbunuhnya al-Husain) lebih utama ketimbang
Ka'bah, dan sebagainya. Ini merupakan kesyirikan nyata
seperti syiriknya musyrik jahiliyah dulu bahkan lebih
parah.

SYI'AH DAN SAHABAT NABI
Kitab-kitab Syi'ah sarat dengan laknat dan
pengkafiran terhadap para sahabat kecuali beberapa
orang saja. Sebabnya khalifah yang tiga merampas hak
Ali dan para sahabat yang loyal kepada ketiganya. Padajuga loyal kepada ketiganya.
hal Ali bin Abu Thalib
Mulai dari kitab yang jadi sandaran utama, Ushul al-Kaafi,
Rijalul Kisyi sebuah kitab rijal (membahas perawi-pen),
Tafsir arlyasyi (1/199), al-Burhan (1/319) karya Hasyim
al-Bahrani, ash-Shafi (1/389) Muhsin al-Kasyani, Tafsir
Nuur Tsaqalain (1/396) al-Huwaizini, al-lkhtishash (hal.
4-5) al-Mufiid, as-Saraa'ir (hal. 468) lbnu Idris, dan Biharul
Anwar (22/345, 351, 352, 440).(")
AI-Kisyi meriwayatkan dari Abu Jalar, berkata,
"Semua orang murtad setelah wafatnya Nabi kecuati
tiga orang." Aku bertanya, "Siapa mereka?" Jawabnya,
"AI-Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, dan Salman
Itulah makna firman Alloh:
al-Farisi,
CIA
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Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang /asul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.
Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke
belakang (murtad)? (Ali Imran: 144). (Rijalul Kisyi 12,13)
Dad Musa bin Ja'far, imam ma'shum keempat
mereka, berkata, "Pada hari kiamat adEt pehyeru
memanggil, Siapa pembela Muhammad bin Abdullah,
Rasulullah, yang tidak menentang beliau? Maka berdirilah
Salman, al-Miqdad, dan Abu Dzar." (Rijalul Kisyi, 13)
Namun ketiganya juga tidak lepas celaan mereka.
Contohnya tersebut pada Rijalul Kisyi (hal. 15), Amirul
Mukminin berkata, "Wahai Abu Dzar, jika Salman
menceritakan kepadarnu suatu yang dia ketahui, niscaya
aku katakan, `Semoga Alloh merahmati pembunuh
Salman.'"
Apakah kebatilan ini perlu dibantah? Kebatilan
madzhab mereka itu sudah terlalu jelas bagaikan
matahari di siang bolong. Keimalian, keutamaEtn, dart
posisi para sahabat Nabi sudah ditetapkan dalam nash
yang garnblang dan qath'i. Cukup saya sebutkan beberapa nash saja.

berhala Quraisy, yang
dimaksud adalah Abu Bakr ash-Shiddiq dan Umar bin Khaththab . (Uhat kitab Jama'at Islamiyah, Syaikh Salim al-Hilali, larnpiran)

( 1) Khomaini, pemimpin Iran, merekomendasi kitab Tuhfatul Awwam Maqbul yang berisi laknat terhadap
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Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia. (QS. Ali Imrari: 110)
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Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama
(masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Ansha r dan
orang-orang yang mengikuti mereka dengan balk, Mob
ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Alloh
dan Alloh menyediakan bagi mereka surga-surga yang
mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya.
Mereka kekal di dalamnya. ltulah kemenangan yang
besar. (QS. at-Taubah: 100)

Lihat juga surat al-Fatil: 18, 29, al-Hadid: 10, al-Hasyr:
8-10.
Rasulullah bersabda:
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Kalian jangan mencela sahabatku, kalian jangan
mencela sahabatku ! Demi Dzat yang jiwa Muhammad
berada di Tangan-Nya, andaikan salah seorang dari
kalian menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud
niscaya tidak akan menyamai satu mud mereka dan
tidak pula separuhnya. (HR. Bukhari 4/195, Muslim 2440)
•
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Manusia terbaik adalah masaku, kemudian sesudahnya
lalu sesudahnya. (HR. Bukhari 3/151, Muslim 2533)
SYI'AH DAN TAQIYAH
Taqiyah, didefinisikan oleh al-Mufid, "Menyembunyikan kebenaran, menutupi-nutupi keyakinan terhadap
kebenaran tersebut, menyembunyikannya dari orang

yang menyimpang dan tidak menampakkan
akan menimbulkan madharat dalam agama a
dunia." (Syarh Aqa'idu ash-Shaduq hal. 261)
Yang dimaksud orang yang menyimpang ad
Sunnah karena mereka sering menggun
tersebut dan yang dituju adalah Ahlus Sun
karena itu sebagian Ahlus Sunnah memanda
keyakinan taqiyah ini lebih jelek ketimban
Munafik memandang apa yang mereka se
dalam hati adalah batil dan menampakkan
karena khawatir. Sedangkan mereka mema
yang mereka sembunyikan adalah benar d
mereka adalah metode para rasul dan imam
Taqiyah suatu ketika dibolehkan yaitu
menghadapi orang kafir. Alloh berfirman:
c.).3.3c,-, ;L:4
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Janganlah orang-orang mukmin mengambil o g-orang
kafir menjadi wall dengan meninggalkan or g-orang
mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, iscaya
lepaslah is dad pertolongan Alloh, kecuali kare (s!asat)
memelihara diri dari sesuatu yang ditakut! da
ereka.

(QS. Ali Imran: 28)
Ibnu Jarir berkata, `Taqiyah yang disebutkan
ayat ini hanyalah taqiyah menghadapi orang k
selain mereka." (Tafsir ath-Thabari 6/316, tah
Syakir)
Maka setelah Islam kuat dan mulia tida
taqiyah, itulah pendapat sebagian salaf. M
Jabbal berkata, "Taqiyah itu ketika awal Isla
kaum muslimin memiliki kekuatan. Adapun
kaum muslimin telah dimuliakan Alloh sehi
perlu lagi bersiasat." (Tafsir al-Qurthubi 4/
Qadir oleh asy-Syaukani 1/331)
Ternyata taqiyah Syi'ah ditujukan kep
muslimin terutama kepada Ahlus Sunnah. Ba
tiga kurun utama pun (masa sahabat, tabi'in,
tabi'in) mereka pandang sebagai masa taqiy
ditegaskan syaikh mereka, yaitu al-Mufid.
Tidak hanya itu, mereka mengangga
sebagai salah satu rukun agama sama haln
shalat atau bahkan lebih agung bukan hany
keringanan masa darurat.
Ibnu Babawaih berkata, "Keyakinan ka
taqiyah, dia adalah wajib siapa yang mening

(12) MajmuRasa'ilal-Muniriyah, bab Rasa'il fi 'Ilmizh Zhahir wal Bathin, Ibnu Taimiyah, 1/238.
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seperti meninggalkan shalat." (al-l'tiqadaat hal. 114).
Bahkan dianggap sebagai agama sepenuhnya, siapa
tidak taqiyah tidak memiliki agama. Disebutkan dalam
Ushul Kaafi 2/217 dan selainnya bahwa Abu Jasfar bin
Muhammad berkata, "Sesungguhnya 99% agama ialah
taqiyah, tiada agama bagi yang tidak bertaqiyah." (alBarqi al-Mahasin hal. 259, Biharul Anwar al-Majlisi 75/
423). Taqiyah terus berlanjut. Ibnu Babawaih berkata,
"Taqiyah adalah wajib, tidak dihapus sampai keluarnya
al-Qa'im (imam terakhir—pen). Siapa yang tidak bertaqiyah sebelum kedatangannya sungguh telah keluar
dari agama Alloh Ta'ala dan dari agama imamiyah. Dia
menyelisihi Alloh dan Rasul-Nya." (al-l'tiqaadaat, hal.
114-115)
Itulah keyakinan mereka dan ini merupakan kedustaan yang sangat gamblang, tidak termasuk agama
sedikit pun. Kalaupun ada, hanyalah pada agama Syi'ah
bukan agama Islam yang suci ini.
Bukti kedustaan taqiyah ini, apa yang diriwayatkan
al-Kulaini dari Muhammad bin Muslim berkata, "Aku
masuk menemui Abu Abdillah —alaihissalam— (Ja'far
ash-Shadiq) dan di sampingnya ada Abu Hanifah. Aku
katakan, `Aku jadikan engkau sebagai tebusan, aku
berrnimpi suatu yang sangat aneh.'Abu Abdillah berkata
kepadaku, Wahai Ibnu Muslim, ceritakan mimpi itu,
ada orang alim yang duduk di sini.' (Sambil mengisyaratkan kepada Abu Hanifah. Rawi lantas menceritakan
mimpinya kepada Abu Hanifah dan beliau menta'birkannya, begitu sangkaan mereka): Kata Abu Abdillah,
engkau benar —demi Alloh— wahai Abu
Hanifah.'" Kata rawi, "Kemudian Abu Hanifah keluar dan
aku katakan, `Aku jadikan engkau sebagai tebusan,
aku bend dengan ta'bir orang nashib(13)tadi.' Jawabnya,
Wahailbnu Muslim, Alloh tidak akan mencelakakanmu
apabila ta'bir mimpinya sesuai dengan ta'bir mimpi kita.
Ta'bir kita bukan ta'bir mereka dan ta'bir mimpi tadi
tidak seperti ta'bir Abu Hanifah.' Aku katakan, 'Engkau
aku jadikan tebusan, apakah ucapanmu tadi 'Engkau
(Abu Hanifah) benar' dan engkau bersumpah itu adalah
salah?' Jawabnya, `Ya, aku bersumpah bahwa dia
telah mendapati kesalahan.'" (Raudhatul
Kaafi 8/292)
Perhatikan, apakah dibolehkan taqiyah semisal ini?
Apakah Abu Hanifah mempunyai kekuasaan dan kekuatan sehingga ditakuti dan di-taqiyah-i? Perlukah
untuk memujinya dan bersumpah atas jawaban Abu
Hanifah yang benar tadi, tetapi ketika dia telah keluar
divonis sebagai orang nashib dan salah? Ini jelas rekayasa dan kedustaan tanpa sebab yang dibolehkan.
Sekaligus celaan dan cercaan terhadap Ja'far,, dan
masih banyak lagi. (2/817)

SYPAH DAN. RAJAH (911)
Rafah artinya kembali ke dunia setelah mati. (al-

damus, FairuzAbadi, 3/28). Ibnul Atsir mengisyaratkan
bahwa ini merupakan madzhab kaum dari Arab pada
masa jahiliyah, sudah dikenal di tengah mereka. (anNihayah 3/202)
Raj'ah termasuk ushul madzhab Syi'ah. Ibnu
Babawaih berkata, "Keyakinan kami dalam raj'ah, dia
adalah benar." (al-l'tiqadaat hal. 90)
AI-Mufid berkata, "Imamiyah bersepakat wajibnya
raj'ah pada kebanyakan orang yang telah mati:" (Awa'ilul
Maqalaat hal. 51). Ath-Thibrisi dan al-Hurr
berkata, "Raj'ah termasuk yang disepakati imamiyah
dan termasuk madzhab mereka yang pokok."
Banyak sekali firqah Syi'ah yang berkeyakinan
bahwa imam mereka kembali ke dunia lagi, yang lain
berpendapat, imam mereka telah mati lantas kembali
hidup. Yang lain mengingkari kematian para imam, para
imam itu bersembunyi dan akan kembali.
Pencetus awal keyakinan ini adalah Ibnu Saba',
hanya saja dia berpendapat para imam itu hanya
bersembunyi dan akan kembali, tidak mati.
Maka mereka mendefiniskan raj'ah sebagai
bangkitnya mayit ke dunia lagi sebelum hari kiamat,
hidupnya mayit setelah mati seperti dalam bentuk
semula. (Awa'il Maqalat oleh al-Mufid hal. 51, 95, alliqazh minal Haj'ah oleh al-Amiliy). Yang hidup adalah
Nabi terakhir, seluruh nabi, para imam yang ma'shum,
orang yang lahir dalam Islam, lahir kafir selain generasi
jahiliyah yang dinamakan orang-orang yang lemah.
(Dairatul Ma'arif al-Ulwiyah 1/253)
Tujuan raj'ah adalah untuk balas dendam para
imam dan Syi'ah kepada musuh mereka. Mereka adalah
seluruh kaum muslimin selain Syi'ah dan orang-orang
yang lemah. (Iihat al-liqazh minal Haj'ah hal. 58). Oleh
karena itu, Syi'ah akan menumpahkan darah karma
banyak membunuh, sehinggaAbuAbdillah (imam dalam
sangkaan mereka) berkata, "Seakan-akan aku bagaikan
Hamran bin Nyun dan Maisir bin AbdulAziz yang mene-.
bas manusia dengan kedua pedangnya antara Shafa
dan Marwa." (Biharul Anwar 53/40)
Katanya lagi, "Yang menghisab manusia sebelum
kiamat adalah al-Husain bin Ali —alaihissalarn—. Adapun
pada hari kiamat maka manusia ada yang ke surga
dan ada yang ke neraka." (Biharul Anwar, bab Rajah,
53/43). Kata mereka, "Alloh tidak mengutus seorang
nabi dan rasul pun kecuali mereka semua akan dibangkitkan ke dunia dan berperang di bawah pirnpinan
Ali bin Abi Thalib, Amirul mukminin." (Biharul Anwar,
53/41)

(13) Syi'ah menggelari Ahius Sunnah dengan nashib atau nawashib karena disangka mereka membenci ahlu bait. Padahal justru Ahlus
Sunnah-lah yang menghormati ahlu bait, bukan Syi'ah.-pen
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-dah
lni membuktikan kalau Syi'ah mengkafirkan kaum
muslimin dan kebencian mereka kepada selain mereka.
Mereka menganggap Makkah dan Madinah sekarang
di bawah orang kafir sehinga berupaya untuk merebutnya.
Syaikh Rasyid Ridha menukil, ada seorang Rafidhi
(orang Syi'ah, Abu BakrAththas) mengatakan, "Bahwasanya lebih utama apabila Inggris yang menjadi
penguasa tanah-tanah suci ketimbang Ibnu Su'ud." (alManar 9/605). Keyakinan inilah yang tersimpan di dada
Syi'ah sampai sekarang sehingga mereka berupaya
menguasa. i negara-negara lain dan menyebarkan revolusi
mereka.
Imam mereka, Khomeini berkata, "Kits ingin menyebarkan revolusi kita yang islami ke seluruh negara
Islam." (Khithab Khomeini seputar masalah pembebasan
al-Quds dan al-Mandi yang ditunggu hal. 9-10). Katanya
pula, "Aku tegaskan wahai saudaraku kaum muslimin
di belahan timur dan barat bahwa Makkah Mukarramah,
tanah haram yang aman, dijajáh oleh kelompok minoritas
yang lebih jelek ketimbang Yahudi....".
Katanya lagi, "Revolusi ini akan menjamah Qudus,
Makkah Mukarramah, Afghanistan, dan berbagai penjuru
negeri."04)

SYPAH DAN DADA' (935)

:

Bada' bagi Alloh termasuk pokok keyakinan Syi'ah
dua belas imarn. Bahkan mereka sampai mengatakan,
"Alloh tidak dapat diitiadahi dengan sesuatu pun setingkat bada'." (Ushul aI-Kaafi, kitab Tauhid bab Bada',
1/146). Alloh tidak mengutus seorang nabi pun kecuali
dengan mengharamkan khamr dan menetapkan bagi.
Alloh sifat bada'. (Ushul al-Kaafi 1/148)
Orang yang mencetuskan keyakinan ini adalah alKulaini, ulama Syi'ah terpercaya. Dia meletakkan
keyakinan ini dalam al-Kaafi dalam bagian ushul (pokok
keyakinan), tercakup dalam kitab tauhid, dengan bab
khusus Bab Bada' disertai dua belas hadits yang
disandarkan kepada para imam mereka. Begitu juga
ulama mereka yang lain semisal Ibnu Babawaih dalam
al-l'tiqadaat, al-Majlisi dalam Biharul Anwar. Lantas
apakah bada' itu?

SYl'AH.

Secara bahasa, bada' artinya nampak
cetuskan pemikiran baru. Jadi bada' me
makna. Pertama, nampak setelah se
tersembunyi. Kedua, mencetuskan pemik
(lihat al-Qamus al-Muhith 4/302, ash-Shih
Lisanul Arab 14/66, atau kitab Syi'ah Majma'
karya ath-Tharihi 1/45)
Kedua makna tersebut tercantum dalam al-Q
al-Baqarah: 284 dan surat Yusuf: 35. Dua m
but mengandung konsekuensl, bodoh terhad
sebelumnya dan munculnya pengetahuan
bahwa kedua sifat ini mustahil bagi Alloh da
kannya kepada Alloh merupakan kekufuran y
besar. Lantas bagaimana mereka menjadi
sebagai ibadah yang paling agung dan meng
ada yang dapat mengagungkan Alloh seperti
Suci Alloh, ini adalah kedustaan yang besar
Contoh bada' di dalam kitab mereka.
dalam Tafsir al-`lyasyi (2/218), para syaikh S
bed harapan kepada pengikut mereka,bah
akan kembali kepada mereka. Negara ak
kuasai dan mereka memberikan batas wa
tujuh puluh tahun dan riwayat ini disandark
Abu Jean Ketika tujuh puluh tahun lewat, ja
terbukti. Otomatis para pengikut mengeluh
Maka pencetus pemikiran tadi berupaya berk
mengatakan, "Telah nampak bagi Alloh ad
yang mengharuskan janji tersebut mesti diu
Sebenarnya masih ada satu pokok ajar
yaitu nikah mut'ah. Namun, karena sudah dib
AL FURQON Edisi 4/Thn. III, sehingga ti
diulangi. •
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Infernos!
Minhajus Sunnah an-Nabawiyah fi Naqdh
Syi'ah al-Qadariyah, Ibnu Taimiyah.
Al-Muntaqa min Minhajil ?tidal fi Naqdhi Kalam
wal
(Mukhtashar Minhaj as-Sunnah), a
Ushul Madzhab asy-Syi'ah al-Imamiya
Asyariyah, DR. Nashir bin Abdullah al-Qifari.
Asy-Syi'ah wal Qur'an, Ihsan Ilahi Zhahir.
Asy-Syi'ah was Sunnah, Ihsan Ilahi Zhahir.
Al-Mausu'ah al-Muyassarah fil Adyan wal Ma
Ahzab al-Mu'ashirah, WAMI.
7. AI-Mu'amarat 'alai Ka'bah mina' Qara
Khomeini, DrR Abdul Mun'im an-Namr.

alamisy
hli Rafdh
Dzahabi.
al-Itsna

ahib wal
hah ilal

hammad
(14) Khutbah ini disiarkan dari siaran Suara Revolusi Islam dari Abadan jam 12 slang hari 17/3/1919 M. Lihat pula tulisan Syaikh
Abdul QadirAzzad, ketua Majlis Ulama Pakistan ketika berkunjung ke Iran. Beliau melihat di dinding hotel Hilton di Teheran (I n) sebuah
tulisan "KitaAkan Bebaskan Ka'bah", "Al-Quds dan Palestina di Tangan Kafir" (Fitnah Khumainiyah hal. 9).
Pada tahun 1407 H, bertepatan dengan 31 Juli 1987 M, para haji dari Iran yang berjumlah 157 ribu mengadakan hu hara dan
demonstrasi di Masjidil Haram atas arahan Khomaini. Mereka membakar mobil-mobil dan apa saja yang ada di sekitarny Sehingga
jatuh korban meninggal sekitar 402 jama'ah haji dan dari Saudi sendiri. Dari jumlah tersebut, 270 orang dari Iran. Sete
diadakan
penyelidikan dan penangkapan, ditemukan 51 kg bahan peledak pada jama'ah Iran tetapi mereka tidak tahu isi koper-ko r mereka.
Nyatalah bahwa yang mengisi koper dengan bahan peledak adalah ketua rombongan mereka. Lihat kitab al-Mu'arrarat 'alai 'bah minal
Qaramithah ilal Khomaini, Tarikh wa Watsa'i, mulai hal. 85, Dr. Abdul Mun'im an-Namr, terbitan Maktabah at-Turats aI-Islami onspirasi
Menguasai Ka'bah, Sejak Zaman Qaramithah Sampai Khomaini).
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Disusun oleh : Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah
Tidaklah tersembunyi bagi setiap muslim tentang mafsadat (kerusakan) besar yang diakibatkan oleh
khuruj (pemberontakan) terhadap penguasa muslim.
Sejarah membuktikan, tidak pemah diketahui dari kelompok mana pun yang memberontak kepada penguasa
melainkan kerusakan yang ditimbulkan oleh pemberontakan tersebut lebih besar dari kerusakan yang
dihilangkan. •
Hasil maksimal yang diperoleh para pemberontak ialah; ada kalanya mereka kalah dan ada kalanya
mereka menang. Kalaupun menang, kekuasaan mereka
pun lantas akan hilang tanpa bekas, sehingga pemberontakan tidaklah menegakkan agama dan tidak pula
memperbaiki dunia.
Jauh-jauh hari sebelurnnya, Rasulullah telah
memerintahkan setiap muslim agar selalu taat kepada
waliyyul amr, tidak membatalkan bai'at, sabar atas
kecurangan para penguasa, dan sekaligus melarang
memerangi para penguasa meskipun mereka melakukan
kernungkaran.
Demikian juga Ahli Sunnah wal Jama'ah telah
sepakat atas haramnya memberontak kepada para
penguasa yang zhalim dan fasik dengan cara revolusi
atau kudeta atau dengan cara lainnya. Bahkan ini
merupakan pokok yang terpenting dari Ahli Sunnah wal
Jama'ah yang menyelisihi semua kelompok sesat dan
ahlil ahwa' (pengekor hawa nafsu).
Begitu pentingnya masalah ini sehingga hampirhampir tidak ada ulama yang menulis tentang aqidah
melainkan menuliskan pokok ini dalam kitab-kitab
mereka.
Tetapi sangat disayangkan, masih ada orangorang yang menyelisihi hal ini dengan lisan dan
perbuatan. Bahkan ada yang begitu gigih bersekutu
dengan setan memalingkan manusia dari jalan Alloh.
Mereka hasung manusia untuk memberontak kepada
penguasa atas nama oposisi, demokrasi, dan amar
ma'ruf nahi munkar!
Lebih dari itu, bahkan ada yang membuat
keragu-raguan dalam kesepakatan Ahli Sunnah dalam
hal ini. Dia katakan, haramnya khuruj diperselisihkan di
kalangan Ahli Sunnah, seperti dilontarkan DR. Ali Abu
Ghuraisah dalam kitabnya, Masyru'iyah islamiyah UIya
(hal. 273-278). Dia memandang adanya perselisihan
dalam masalah ini di antara Ahli Sunnah.

Ada lagi yang menggambarkan sosok seorang
ulama panutan sebagai seorang yang melawan
penguasa dengan maksud untuk melegalkan pemikiran
khurujnya. Semacam inilah yang ditakukan oleh Salman
al-Audah dalam website fitnahnya wwwislamtodaynet
yang meluncurkan sebuah tulisan berjudul Imam Ahli
Sunnah. Dalam tulisan tersebut, dia menggambarkan
kehidupan Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal sebagai
seorang yang melawan penguasa!
Dari sinilah, terbetik dalam benak kami untuk
menyumbangkan saham dalam menjelaskan pokok yang
agung ini kepada umat, tentang haramnya khuruj kepada
penguasa muslim dan wajibnya taat kepada mereka.

DALIL-DALIL ATAS HARAMNYA
PEMBERONTAKAN
Di antara dalil-dalil yang menunjukkan haramnya
khuruj (pemberontakan) adalah perintah Alloh kepada
setiap muslim agar taat kepada waliyyul amr, sebagaimana dalam firman-Nya:

-L"-<-", (111 4..31j
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan taatilah
Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kalian. (QS. an-Nisa':

59)
Adapun dari Sunnah Rasullullah*, di antaranya
ialah perintah Rasulullah * agar selalu taat kepada
waliyyul amr, tidak membatalkan bai'at, dan sabar atas
kecurangan para penguasa. Dari Ubadah bin Shamit
dia berkata:
01' 4.lC
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Rasullullah ggmenyeru kami, maka kami membai'atnya.
Di antara (bai'at) yang diambil atas kami, bahwasanya
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kami berbai'at atas mendengar dan taat dalam keadaan
lapang maupun sempit, sulit maupun mudah, dan atas
sikap egois atas kami, serta agar kami tidak merebut
kekuasaan dari pemiliknya. Beliau bersabda, "Kecuali
jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan nyata yang
kalian punya bukti di hadapan Alloh." (HR. Muslim 1709)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Inilah
perintah agar selalu taat walaupun ada sikap egois dari
waliyyul amr, yang ini merupakan kezhaliman darinya.
Dan larangan merebut kekuasaan dari pemiliknya, yaitu
larangan memberontak kepadanya, karena pemiliknya
adalah para waliyyul amr yang diperintahkan agar ditaati,
dan mereka adalah orang-orang yang memiliki
kekuasaan untuk memerintah." (Minhajus Sunnah 3/395)
Al-Karmani berkata, "Hadits ini menunjukkan
bahwa seorang penguasa tidak boleh diturunkan dengan
sebab kefasikan, karena menurunkan dia akan menyebabkan fitnah, penumpahan darah, dan pemutusan
hubungan, maka kerusakan yang timbul lantaran menurunkan dia lebih besar daripada membiarkannya dalam
kedudukannya." (Syarah Bukhari 24/169)
Dari Ummu Salamah
bahwasanya
Rasulullah bersabda:
4):49
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Sesungguhnya akan datang kepada kalian para pemimpin yang berbuat ma'ruf dan mungkar, maka barangsiapa
membenci kemungkaran tersebut maka sungguh dia
telah lepas dari dosa, dan barangsiapa mengingkari
maka dia telah selamat, tetapi orang yang ridha dan
mengikuti maka dialah yang terkena dosa. Para sahabat
berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami memeranginya?" Rasulullah bersabda, "Jangan, selama
mereka masih sha/at." (HR. Muslim 1854)
berkata,
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
melarang memerangi para pemimpin
"Rasulullah
ketika mereka melakukan perkara-perkara mungkar. Ini
menunjukkan tidak bolehnya mengingkari para penguasa
dengan pedang, sebagaimana dipahami oleh orangorang yang memerangi para penguasa dari kelompok
Khawarij, Zaidiyah, dan Mu'tazilah." (Minhajus Sunnah
3/392)
bahwasanya Rasulullah
Dari Ibnu Abbas
bersabda:
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BERONTAK.

Barangsiapa melihat pada pemimpinnya pe ara yang
dia benci maka hendaknya dia bersabar, kare sesungguhnya orang yang melepaskan diri dari jam ah wa/au
sejengkal saja kemudian mati maka mats
jahih:yah. (HR. Bukhari 6/2588, Muslim 3/14
Al-Aini berkata, "Maksudnya, hendak
sabar atas perkara yang dia bend dan tidak
ketaatan kepada pemimpinnya, karena deng
dia akan menjaga tertumpahnya darah da
darkan fitnah. Kecuali jika pemimpin tersebu
dan menampakkan hal yang menyelisihi s
laman, maka tidak boleh taat kepada mak
hal tersebut hadits merupakan dalil bahw
orang penguasa tidak boleh diturunkan den
kefasikan dan kezhaliman, dan tidak, bole
kekuasaannya dengan sebab itu." (Umdatul
Di antara dalil-dalil yang lain dari gun
hadits-hadits,yang mengharanmkan pepera
terjadi di antara kaurn muslimin:
Dari Ibnu Umar
bahwasanya Ra
bersabda:
•

C:4 cpi
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adalah
a dia beruar dari
demikian
enghinelah kafir
an keisk dalam
anya sen sebab
merebut
i 24/178)
h adalah
an yang
lullah
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Tidak henti-hentinya seorang mukmin dalam apangan
dari agamanya selama tidak menumpahkan rah yang
haram. (HR. Bukhari 6/2517)
Dari Abdullah bin Mas'ud a ba asanya
Rasulullah bersabda:
Mencaci seorang muslim adalah suatu ke ikan dan
memeranginya adalah kekufuran. (Mutta q 'alaih.
Bukhari 31, Muslim 2888)
lullah
Dari Abu Bakrah bahwasanya R
bersabda:
1111

ac,

C.)

Jika dua orang muslim bertemu dehgan ked
.masing-masing, maka pembunuh dan yan
(tempatnya) di neraka. (HR. Bukhari 48, Mu
Hadits-hadits inilah dan yang semis
telah diterapkan para sahabat dalam kehidup
Mereka mengetahui, hadits-hadits ini ter
dasan-landasan Islam yang tidaklah Islam
kecuali dengannya. Para sahabat menyaksik
perkara mungkar yang jelas pada diri
Mu'awiyah, Hajjaj bin Yusuf, dan para perm
datang sesudahnya —kecuali khalifah Uma
Aziz— maka mereka melarang memberont
para penguasa tersebut atau mencela merek
reka memandang bahwasanya orang yang m
kepada penguasa telah keluar dari seruan kau
menuju kepada jalan Khawarij. (Durar Saniy

Ls.'6.11

pedang
dibunuh
m 116)
ya yang
mereka.
suk Iansa tegak
perkaraazid bin
pin yang
in Abdul
kepada
Dan meberontak
muslimin
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Sunnah Nabi* dan Pengaruhnya
Bagi Perbaikan Umat
Oleh: Syaikh All Abdur Rahman al-Hudzaifi
(Imam Masjid Alabama)
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Sungguh Alloh telah menurunkan kepada nabi-Nya
kitab yang paling agung, dan telah menurunkan pula kepa
danya tafsir dan penjelas yang paling agung bagi al-Qur'an,
yaitu Sunnah Nabawiyah. Alloh menjaga al-Qur'an dan
Sunnah dari perubahan dan penyelewengan. Alloh menjaga
keduanya dari pemikiran yang merusak dan penafsiran yang
batil. Alloh menegakkan hujjah, dan bukti bagi semesta alam
melalui nabi yang mulia Muhammad *. Alloh memberi petunjuk kepada Nabi kita dengan sebaik-baiknya petunjuk, memudahkannya untuk menempuh jalan yang paling mudah dan
metode yang paling praktis. Alloh berfirman:

(15 , '

,

a alb

t9

Seandainya Alloh tidak menolak keganasan sebahagian
manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi
ini. Tetapi Alloh .mempunyai karunia yang dicurahkan bagi
semesta alam. (QS. al-Bagarah: 251)
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Dan Kami akcin memberi kamu taufiq kepada jalan yang
mudah. (QS. al-Ala: 8)
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir
bahwasanya Rasulullah
bersabda:
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Sesungguhnya Alloh telah memuliakan umat ini
dengan diutusnya Nabi Muhammad a Alloh berfirman:
Z.> *1

J I _5
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya': 107)
Seorang muslim diberikan rahmat khusus dengan
risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad &C oleh sebab dia
beriman, mengikuti, dan mengamalkannya. Sedangkan orang
kafir, mereka dirahmati dengan rahmat yang umum, berupa
datangnya Islam. Karena, apabila seorang muslim berpegang
teguh dengan agamanya dan konsisten dalam
mengamalkannya, maka Alloh akan mengurangi kejelekan
kaum kafirin dan mengurangi kerusakan orang-orang yang
hendak berbuat kerusakan. Alloh berfirman:

j-

J.Ci c tejlia,‘4 )JAI n

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah.
Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diadaadakan (dalam agama). Setiap perkara yang diada-adakan
adalah bid'ah. Dan setiap .kebid'ahan adalah sesat. (HR.
Muslim 867)
Sungguh Nabi kita yang mulia telah menunaikan dan
menyampaikan seluruh sendi-sendi peribadatan dan perkara
agama semuanya, baik dalam masalah fadhilah (keutamaan)
amal, perangai terpuji, dan sebagainya. Rasulullah *.; telah
menunaikan hak ini semua dengan menyampaikannya Maka
beliau adalah panutan bagi seorang hamba, teladan bagi

Diterjemahkan oleh Abu Anisah al-Atsari dari majalah Tauhid edisi 407 Th. 34 (Dzulqa'dah 1426 H).
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seorang da'i, pengajar, hakim, pemimpin, prajurit, seorang
ayah, dan teladan bagi setiap manusia. Alloh berfirman:
croi,

I !A.A.)

•

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu surf
tautadan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang
mengharap rahmat Alloh dan kedatangan hari kiamat dan
dia banyak menyebut Alloh. (QS. al-Ahzab: 21)
Firman Alloh yang lain:

yang mengurangi kekuatan kaum muslimin. M:
musuh Islam, merendahkan dan bersikap bera
hak-hak kaum muslimin, terus berupaya memb
suhan dan bertindak aniaya kepada kaum musli
cah-belah barisan kaum muslimin dengan fanati
fanatik golongan, dan fanatik kelompok ala
Ketahuilah, .kelemahan kaum muslimin yang terb
perpecahan umat dan hawa nafsu yang dikuti!
dan kemunduran kaum muslimin ini bukan kar:
mereka yang sedikit. Mereka merupakan pemeluk .
paling banyak. Akan tetapi, musibah Yang menimp
peremehan kaum muslimin untuk mengamal
mereka sendiri. Alloh berfirman:

-ka, para
terhadap
t permu, memeadzhab,
ar adalah
-lemahan
a jumlah
ama yang
ni karena
n agama

42.1.31i

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti
yang agung. (QS. al-Qalam: 4)
Aisyah berkata, "Ketahuilah akhlaq beliau adalah
al-Qur'an." (HR. Muslim 746, Abu Dawud 1342, Ahmad 6/54)
Yaitu beliau mengamalkan semua amalan, baik yang
kecil maupun yang besar, bersifat dan mengamalkan yang
dianjurkan oleh al-Qur'an serta menjauhi larangan yang ada
di dalam al-Qur'an.
adalah petunjuk untuk menuju jalan
Sunnah Nabi
lurus yang patut diikuti oleh setiap muslim. Terkumpul di
keutaman, kebaikan, dan
dalam Sunnah Rasulullah
kesempurnaan. Barangsiapa mengamalkan Sunnah, maka
sungguh Alloh telah memberikan kebaikan yang banyak pada
dirinya. Dan barangsiapa meninggalkan Sunnah, maka dia
telah kehilangan kebaikan yang banyak sesuai dengan
Sunnah yang is tinggalkan.
Apabila telah jelas kedudukan Sunnah, keutamaan
dan kemuliaannya, lantas apakah makna Sunnah itu?
Sunnah, wahai para hamba sekalian, maknanya
secara bahasa adalah jalan yang ditempuh dan kebiasaan
yang diikuti. Alloh berfirman:

Sebagai suatu ketetapan kepada rasul-rasul Kami yang
Kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati
perubahan bagi ketetapan Kami itu. (QS. al-Isra: 77)
Sedangkan secara syar'i, yang dimaksud dengan
Sunnah adalah berpegang teguh, beramal dengan apa yang
dan Khulafa' Rasyidin serta para
ada pada diri Rasulullah
sahabat, baik dalam masalah aqidah, amalan, dan perkataan
mereka. Sebagaimana yang- dimaksud pula dengan Sunnah
adalah perkataan RasulullahA, perbuatan, dan persetujuannya.
Umat Islam dewasa ini, keadaan mereka membuat
hati setiap muslim akan merasa sedih, dan jiwa merasa putus
asa. Bagaimana tidak? Mereka dicengkerarn oleh musuhmusuh Islam. Musuh-musuh Islam mengambil segala sesuatu

J1

0

to kaum
Sesungguhnya Alloh tidak mengubah keadaan
sehingga mereka mengubah keadaan yang ad', ' aria diri
mereka sendiri. Dan apabila Alloh menghenda keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang d ,at menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada petindung is i mereka
selain Dia. (QS. ar-Ra'd: 11)
barisan
Sesungguhnya kelemahan yang ada p.
usuhnya
kaum muslimin berupa makar dan tipu daya musu
serta turunnya berbagai ujian dan cobaan, mem :ngkitkan
semangat yang tinggi serta nasihat yang tulus, aitu agar
.b kalian.
kalian —wahai kaum muslimin— kembali kepada
Mulailah dengan bertaubat kepada-Nya, berpeg. .teguhlah
kepada agama kalian, amalkan Kitabullah dan S nah Nabi
kalian, niscaya Alloh akan merahmati dan men ' ilangkan
segala apa yang, menimpa kalian.
Sungguh penyakit yang menimpa kau muslimin
sangat banyak, sebab-sebab kemunduran me ka tidak A,
terhitung, musibah datang silih berganti dan bala nya pasti
besar, bahkan perkaranya bisa bertambah jelek, an tetapi
akhirnya adalah kebaikan bagi Islam itu sendiri.
kaum
Obat yang mujarab untuk mengobati pe
bawiyah.
muslimin tiada lain adalah mengikuti Sunnah
dengan
Mengikuti Sunnah Nabi dan berppgang teg
penyakit
manhaj salafush shalih adalah obat bagi selur
umat ini. Obat untuk menghilangkan segala :ng tidak
dikehendaki, serta dapat menurunkan keber han dan
kebaikan.
Berpegang dengan Sunnah adalah den t, bersatu.
Meninggalkan perselisihan, menyatukan hat dan niat.
Berpegang dan mengikuti Sunnah adalah peno Ong untuk
ri musuh
melawan musuh-musuh kebenaran, penolong
I ngatakan,
kesesatan dan hawa nafsu. Sebagian ahli ilmu
"Tidaklah sebuah penduduk negeri mengamal • 11 n Sunnah
hingga cahaya Sunnah nampak di negeri itu, elainkan
mereka akan ditolong dan menang atas mu h-musuh 4,
4e.:.*"4-11-74*

if

I

mereka. Dan tidaklah sebuah penduduk negeri memadamkan
cahaya Sunnah, melainkan mereka akan dikalahkan oleh
/14
musuh-musuhnya."
Dari Abdullah bin Amr
bahwasanya Rasulullah
bersabda:
.„
te:-°
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Rizkiku dijadikan di bawah kilatan tombak, sedangkan
kehinaan dan kerendahan bagi yang menyelisihi
perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka
dia termasuk golongan mereka. (HR. Ahmad 2/50,
dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irvva' 1269)
Rasulullah A bersabda dalam hadits yang lain:

orang kafir dengan cara menjelaskan kebaikan Islam dan
menegakkan hujjah atas mereka.
Wahai kaum muslimin, hati-hatilah kalian dari
membuka pintu kejelekan dan fitnah. Umat ini akan
senantiasa baik selama belum terbuka pintu fitnah dan
kejelekan pada mereka. Apabila pintu ini telah terbuka, tidak
akan bisa tetutup kembali. Ambillah pelajaran dari kejadian
yang terjadi di alam Mi. Dari fitnah-fitnah yang menghancurkan kehidupan, memecah belah persatuan. Hati-hatilah
kalian dari meremehkan dosa, karena hal itu adalah sebab
datangnya siksa dan adzab.
Wahai kaum muslimin, waspadalah dari segala
penghalang untuk mengikuti Sunnah. Penghalang terbesar
untuk mengikuti Sunnah adalah karena mengikuti hawa
nafsu. Alloh berkata kepada orang-orang yang menentang
kebenaran:
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Dari Irbadh bin Sariyah berkata, "Rasulullah
pernah
menasihati kami dengan nasihat yang mendalam, air mata
kami menetes olehnya dan Kati kami trenyuh dibuatnya.
Kami berkata, `Wahai Rasulullah sepertinya ini nasihat
orang yang berpamitan, maka berilah kami wasiat!' Beliau
berkata, Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa
kepada Alloh dan mendengar serta taat kepada pemimpin,
sekalipun dia adalah budak Habsyi. Sesungguhnya orang
yang hidup setelahku, nisaya dia akan mendapati
perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah
yang lurus dan mendapat petunjuk, gigitlah dengan gigi
gerahammu. Dan hati-hatilah dari perkara-perkara yang
baru. Dan setiap bid'ah adalah sesat. (HR. Abu Dawud
4607, Tirmidzi 2676, Ibnu Majah 42, Darimi 96, Ahmad 4/126.
Dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Targhib 37)
Sesungguhnya seruan kembali kepada Sunnah berlaku bagi setiap manusia. Wajib bagi setiap muslim untuk
melakukannya, mengajak saudaranya sesama muslim untuk
menyempurnakan kekurangannya dalam berpegang terhadap
Sunnah, menasihati atas kelalaiannya meninggalkan Sunnah,
mengingatkan, dan mengajarkan. Menjelaskan kebaikan dan
memperingatkan dari kejelekan. Sedangkan dakwah kepada

Jika mereka tidak menjawab, ketahuilah sesungguhnya
mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka.
Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang
mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat
petunjuk dari Alloh sedikitpun. Sesungguhnya Alloh tidak
memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. (QS.
al-Qashash: 50)
Para salaf menyebut orang-orang ahli bid'ah sebagai
pengekor hawa nafsu, karena memang mereka jauh dari
Sunnah.
Waspadalah kalian dari fitnah dunia dan syahwat,
karena hal itu salah satu penghalang untuk mengikuti
Sunnah. Alloh berfirman:
I

j)13.)

Tetapi karnu memilih kehidupan duniawi. Sedang
kehidupan akhirat adalah lebih balk dan lebih kekal. (QS.
al-Ala: 16-17)
Alloh juga berfirman:

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek)
yang menyia-nyiakan shalat dan mernperturutkan hawa
nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.
(QS. Maryam: 59)
Termasuk pula yang dapat menghalangi mengikuti
Sunnah adalah membeo kepada orang yang sesat lagi
menyesatkan dari orang-orang yang fanatik buta, para
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RENUNGAN BAGI PEMBERONTAK.

IJMA' PARA ULAMA ATAS
HARAMNYA PEMBERONTAKAN
Ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah telah sepakat,
haramnya memberontak kepada para penguasa yang
zhalim dan fasik dengan cara revolusi atau kudeta atau
dengan cara lainnya. Dasarnya ialah hadits-hadits di
atas dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh pemberontakan berupa timbulnya fitnah, tertumpahnya darah,
kekacauan, dan kerusakan-kerusakan. Bahkan ini
merupakan pokok yang terpenting dari Ahli Sunnah wal
Jama'ah yang menyelisihi semua kelompok-kelompok
sesat dan ahlil ahwa', sehingga banyak dari para ulama
yang menuliskan pokok ini dalam kitab-kitab mereka.
Al-Imam Abu Utsman ash-Shabuni berkata,
dan
"Ashabul hadits memandang shalat Jurn'at,
shalat-shalat yang lainnya di belakang setiap imam yang
muslim, yang baik maupun yang fajir, mereka memandang hendaknya mendo'akan para pemimpin dengan
taufiq dan kebaikan. Mereka tidak membolehkan pemberontakan kepada para pemimpin, meskipun mereka
melihat berpalingnya para pemimpin dari keadilan
kepada kecurangan dan ketidakadilan." (Aqidah Salaf
Ashabil Hadits hal. 106)
Al-Imam ath-Thahawi berkata, "Karni tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin
dan para waliyyul amr kami. Kendati mereka berbuat
kecurangan, kami tidak mendo'akan kejelekan kepada
mereka; Kami tidak melepaskan diri dari ketaatan
kepada mereka. Kami memandang ketaatan kepada
mereka adalah ketaatan kepadaAlloh sebagai suatu
kewajiban selama mereka tidak memerintah kepada
kemaksiatan. Dan kami do'akan mereka dengan kebaikan dan keselamatan." (Aqidah Thahawiyah beserta
Syarahnya 2/540)
Banyak dari para ulama yang menukil ijma'
(kesepakatan) dalam masalah ini seperti Imam Nawawi.
Beliau mengatakan, "Adapun memberontak dan memerangi para pemimpin hukumnya haram dengan
kesepakatan kaum muslimin, meskipun para pemimpin ini fasik dan zhalim." (Syarah Nawawi atas Shahih
Muslim 12/229)
V-Hafizh Ibnu Hajar juga menukil ijma' para
ulama dalam masalah ini dari Ibnu Baththal yang berkata,
"Para fuqaha telah sepakat wajibnya taat kepada
pemerintah yang menguasai keaclaan, wajibnya berjihad
bersamanya, bahwasanya ketaatan kepadanya lebih
balk daripada memberontak kepadanya. Karena dengan
ketaatan akan bisa menjaga tertumpahnya darah dan
menenangkan keadaan mereka tidak mengecualikan
dari hal ini kecuali jika telah terjadi kekufuran yang jelas
pada diri penguasa." (Fathul Bari 13/7)
Yang sangat mengherankan, DR. Ali Abu
Ghuraisah memandang adanya perselisihan dalam
masalah ini di antara Ahli Sunnah dalam kitabnya
Masyru'iyah Islamiyah Ulya (hal. 273-278)!

KERUSAKAN AKIBAT
PEMBERONTAKAN
Di antara hal lain yang mendukung kesepakatan
Ahli Sunnah atas haramnya khuruj (memberontak)
kepada pemerintah yang fasik atau zhalim dengan cara
revolusi berdarah atau kudeta adalah dengan memperhatikan maqashid syari'ah. Karena sesungguhnya
untuk
Alloh Ta'ala telah. mengutus Rasulullah
menghasilkan maslahat-maslahat dan menyempurnakannya, sekaligus menghilangkan mafsadat-mafsadat
dan menguranginya, demikian juga menepis mafsadat
yang lebih besar dengan mengambil yang lebih kecil
mafsadatnya. Jika saja amar ma'ruf nahi munkar
termasuk kewajiban-kewajiban dan syari'at yang agung,
maka tidak boleh tidak bahwasanya maslahat yang
dihasilkannya lebih besar dibandingkan dengan
mafsadatnya. Bilamana mafsadat yang ditimbulkan dari
amar ma'ruf nahi munkar lebih besar dibandingkan
dengan maslahatnya maka hal itu tidak termasuk yang
diperintahkan oleh Alloh." (Lihat Majmu' Fatawa 28/126)
Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya
telah mewajibkan umatnya mengingkari
Nabi
kemungkaran agar didapatkan hal yang ma'ruf yang
dicintai Alloh dan Rasul-Nya. Jika saja mengingkari
, kemungkaran akan menghasilkan kemungkaran yang
lebih besar dan sesuatu yang lebih dibenci Alloh dan
Rasul-Nya maka tidak selayaknya diingkari, meskipun
Alloh membencinya dan memurkai pelakunya.
Hal ini semisal pengingkaran kepada para
penguasa dan para peminipin dengan cara memberontak
kepada mereka. Karena inilah yang menjadi biang segala
kejelekan dan fitnah sepanjang masa. Sungguh, para
sahabat telah meminta izin kepada Rasulullah *, untuk
memerangi para penguasa yang mengakhirkan shalat
dari waktunya. Tanya mereka, "Tidakkah kami memerangi
mereka?" Maka Rasulullah 0, menjawab, "Jangan,
selama mereka menegakkan shalat." (HR. Muslim 1855)
Barangsiapa menelaah fitnah-fitnah yang banyak
menimpa kaum muslimin, akan melihat bahwa fitnahfitnah tersebut disebabkan oleh pengabaian kepada
pokok ini, ketidaksabaran atas terjadinya kemungkaran
dan berusaha menghilangkannya (tanpa memperhatikan
pokok ini) sehingga melahirkan kemungkaran yang lebih
besar lagi. Adalah Rasulullah *, melihat kemungkarah
terbesar di Makkah (peribadahan kepada berhala)' yang
beliau tidak mampu menghilangkannya. Bahkan sampai
ketika Makkah sudah ditaklukkan menjadi Darul Islam,
Rasulullah berniat hendak membongkar Ka'bah dan
mengembalikannya kepada pondasi Ibrahim, namun
beliau tidak jadi melakukan hal itu —padahar beliau
mampu— karena khawatir terjadinya hal yang lebih besar
berupa kemarahan orang-orang Quraisy lantaran mereka
baru saja masuk Islam dan baru saja keluar dari kekufuran. Karena inilah; Rasuluilah 0, tidak mengizinkan
'
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mengingkari para penguasa dengan tangan karena akan
menimbulkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar
dari yang sebelumnya." (Lihat
Muwaqqi'in 3/4)

BERONTAK.

setiap orang yang menyellsihi hal-hal to abut balk
secara sengaja maupun tidak sen ja tidak
mendapatkan kebaikan dari perbuatan
bahkan

kerusakan yang didapatkannya. Karma ilah, Nabi
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,
memuji al-Hasan bin Ali dalam
bdanya,
"Disebabkan hal inilah, merupakan hal yang masyhur
"Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. /lob akan
dalam madzhab Ahli Sunnah bahwasanya mereka tidak
mendamaikan dengan perantaraannya du kelompok
membolehkan pemberontakan kepada para pemimpin
yang besar dari kaum muslimin." (HR. Bu an 3746).
dan memerangi mereka dengan pedang, walaupun pada
Tidak pernah Nabi
memuji seorang un yang
diri mereka ada kezhaliman, sebagaimana hal ini telah
berperang dalam fitnah, tidak juga kepada ang yang
dinashkan oleh hadits-hadits yang banyak sekali, yang
memberontak terhadap penguasa, tidak j a kepada
shahih dari Nabi Karma kerusakan yang ditimbulkan
orang yang mencabut tangannya dari ketaa , dan tidak
oleh peperangan dan fitnah lebih besar daripada
juga kepada orang yang keluar dari jam h. (Lihat
kerusakan yang terjadi dari kezhaliman mereka jika
Minhajus Sunnah 4/530-531)
tanpa peperangan dan fitnah barangkali tidak pernah
diketahui dari kelompok mana pun yang memberontak
Ringkasnya, pemberontakan akan engubah
kepada penguasa melainkan kerusakan yang
keadaan yang aman menjadi ketakutan, p umpahan
ditimbulkan oleh pemberontakan tersebut lebih besar
darah, leluasanya gerak orang-orang y g dungu,
dari kerusakan yang dihilangkan, Alloh tidak pernah
membuka pintu kehancuaran bagi kaum m imin dan
memerintahkan untuk memerangi setiap orang yang
kerusakan di muka bumi." (Lihat Tafsir Qurt bi 2/109)
zhalim dan setiap orang.yang melampaui batas apa pun
keadaannya, bagaimana memerintahkan memulai
peperangan kepada para waliyyul amr?!" (Minhajus
Sunnah 3/391)
Karena alasan inilah, sewaktu al-Husain bin Ali
Siapa
saja
mau
menelusuri erjalanan
hendak keluar
menuju keyang
Iraq ketika para penduduk
Iraq
menulis surat yang banyak kepadanya (untuk memimpin, sejarah manusia dari dahulu hingga sekaran akan jelas
baginya, tidaklah pernah terealisasi tujuan 'uan dan
pemberontakan kepada Bani Umayyah), maka para
maksud-niaksud para pemberontak. Bahkan ak pernah
pemuka sahabat dan ulama seperti lbnu Umar, Ibnu
didapatkan kecuali kejelekan. Syaikhul lam Ibnu
Abbas, dan Abu Bakr bin Abdur Rahman bin Harits bin
membeTaimiyah berkata, "Tidaklah ada seorang y
Hisyam, mengisyaratkan kepada al-Husain agar tidak
rontak
kepada
penguasa
melainkan
keje
kan
yang
memberontak. Mereka menduga dengan sangat bahwa
ditimbulkannya jauh lebih besar daripada ke kan yang
al-Husain akan terbunuh. Sampai-sampaisebagian dari
dihasilkan. Seperti halnya orang-orang di M inah yang
mereka mengatakan, "Aku menitipkan engkau kepada
memberontak kepada Yazid, Ibnul Asy'ats Iraq yang
Alloh dari pembunuhan...." Ternyata, terjadilah peristiwa
memberontak kepada Abdul Malik bin Ma an, Ibnul
seperti yang mereka duga. Maka tidaklah dalam
Muhallab di Khurasan yang memberontak k ada Walid
pemberontakan ada maslahat agama dan tidak juga
bin Abdul Malik, Abu Muslim di Khur an yang
maslahat dunia. Bahkan akhirnya orang-orang zhalim
memberontak kepada Bani Umayyah, ora -orang di
itu berhasil memperdaya cucu Rasulullah
tersebut
Madinah dan Bashrah yang memberontak epada alsehingga mereka bisa membunuhnya dalam keadaan
Manshur, dan orang-orang yang semisal m eka.
syahid dan dizhalimi. Sehingga keluarnya al-Husain dan
terbunuhnya mengakibatkan kerusakan yang tidak akan
Hasil maksimal yang mereka apatkan,
terjadi kalau dia duduk di negerinya. Maka yang dia
adakalanya mereka kalah dan adakala rmereka
kehendaki untuk mendatangkan kebaikan dan.menepis
menang kemudian hilanglah-kekuasaan m ka tanpa
kejelekan tidak terjadi sama sekali. Justru kejelekan
slim yang
bekas, seperti Abdullah bin Ali dan Abu
bertambah dengan keluarnya dia dan terbunuhnya, serta
menang)
(memberontak kepada Bani Umayyah d
berkurangnya kebaikan dengan sebab hal itu. Jadilah
keduanya telah membunuh sangat banyak rang (dari
hal itu menyebabkan kejelekan yang besar. Adalah
Bani Umayyah), kemudian keduanya dibun oleh Abu
terbunuhnya al-Husain merupakan pemicu fitnah-fitnah
Ja'far al-Manshur. Adapun Ahlul Harrah d
Madinah,
sebagaimana terbunuhnya Utsman juga memicu fitnah.
Ibnul Asy'ats, Ibnul Muhallab, dan yang lain a, mereka
Ini semua menunjukkan bahwa perintah Nabi a agar
kalah dan dihancurkan beserta pengik mereka,
bersabar atas kezhaliman para pemimpin; serta
sehingga mereka tidaklah menegakkan ama dan
larangan beliau dari memerangi dan memberontak
tidak menyisakan dunia, dalam keadaan Iloh tidak
kepada mereka, adalah perkara-perkara yang
pernah memerintahkan suatu perkara
ng tidak
paling membawa maslahat bagi para hamba dari
mendatangkan kebaikan agama dan d is sama
segi dunia dan akhlrat. Di samping itu, bahwasanya
sekali." (Minhajus Sunnah 4/527-528)

PEMBERONTAKAN TIDAK
MEMPERBAIKI AGAMA DA
DUNIA
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• RENUNGAN BAGI PEMBERON1AK.

Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari menyebut 25
pemberontak dari kalangan ahli bait, tidak ada satu pun
mendapatkan maksud yang mereka inginkan. (Lihat
Mal:plat Islamiyin 1/150-166)
Di antara contoh yang terjadi pada masa sekarang adalah kejadian di Shomalia. Meskipun pemerintahan yang dipimpin oleh Siad Beni begitu jelek tetapi
kehidupan rakyat tetap berlangsunwdengan kebaikan
dan kejelekan yang ada, pedagang dengan tenang
bekerja di tokonya, petani di sawahnya, para pekerja di
pabrik mereka, orang-orang berangkat dan pulang
dengan tenang mencari penghidupan. Ketika terjadi
kudeta dan pemerintahan terguling maka kekacauan
terjadi di mana-mana, jadilah negeri tanpa penguasa,
terjadi peperangan antar suku, bergelimpanganlah
mayat, jutaan pengungsi dan orang-orang yang kelaparan, semua ini adalah realita yang memilukan. (Lihat
Wujubu Tha'ati Su!than oleh al-Uraini, hal. 20)
Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Suriah, Mesir,
dan al-Jazair tidak jauh berbeda dengan keadaan di
Shomalia. Benarlah apa yang dulu pernah dikatakan "60
tahun dengan pimpinan yang jelek lebih balk daripada
satu malam tanpa ada pimpinan"!
Jika selamanya pemberontakan selalu membawa kerusakan —meskipun pelakunya berniat amar
ma'ruf nihi munkar— maka tidaklah dibolehkan, karena
Pembuat Syari'at tidak pernah memerintahkan kecuali
yang ada maslahat di daiamnya. (Lihat al-Ghuluw fid
Dien hal. 424)

NASIHAT DAN PELAJARAN YANG
SANGAT BERHARGA
Beralasan dengan hal-hal di atas, salafush shalih
memerintahkan agar selalu sabar dan melarang
pemberontakan karena akan menyebabkan kerusakankerusakan besar dan banyak kejelekan.
Para pemuka kaum muslimin melarang pemberontakan dan berperang dalam fitnah, sebagaimana
Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyib, Ali bin al-Husain
bin Ali, dan yang lainnya melarang kaum muslimin
memberontak kepada Yazid pada peristiwa Harrah. Dan
sebagaimana Hasan al-Bashri, Mujahid, dan yang
lainnya melarang pemberontakan saat terjidinya fitnah
Ibnul Asy'ats. (Lihat Minhajus Sunnah 4/529)
Dari Zubair bin Adi bahwasanya dia berkata,
"Kami mendatangi Anas bin Malik se mengadukan
kepadanya apa yang kami alami dari penindasan Hajjaj.
Maka dia berkata, 'Bersabarlah, karena tidak datang
kepada kalian suatu zaman melainkan yang sesudahnya
lebih jelek darinya hingga kalian menemui Rabb kalian.
Ini aku dengar dari Nabi kalian."' (HR. Bukhari 7067)
Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, "Ketika para
penduduk Madinah pulang dari sisi Yazid, Abdullah bin
Muthi' dan para pengikutnya berjalan menuju tempat

Muhammad bin al-Hanafiyah (Muhammad bin Ali bin Abu
Thalib). Mereka mengajak Muhammad bin al-Hanafiyah
untuk menurunkan Yazid, tetapi dia enggan menuruti
kemauan mereka.
Abdullah bin Muthi' berkata, Sesungguhnya
Yazid meminum khamr, meninggalkan shalat, dan
melanggar hukum al-Kitab.'
Muhammad bin al-Hanafiyah berkata kepada
mereka, `Aku tidak pernah melihat apa yang kalian
sebutkan. Aku pernah hadir di sisi 'Yazid dan aku tinggal
beberapa lama dengannya. Aku lihat dia selalu
melaksanakan shalat, melaksanakan kebaikan,
bertanya tentang fiqh, dan iltizam kepada Sunnah.'
Mereka berkata, `Dia melakukan itu karena
berpura-pura terhadapmu.' Muhammad bin al-Hanafiyah
berkata, 'Apa yang dia takutkan dariku atau harapkan
dariku sehingga dia berpura-pura khusyuk di hadapanku?
Apakah dia menampakkan kepada kalian seperti yang
kalian sebutkan dalam hal minum khamr? Jika dia
menampakkan kepada kalian hal itu maka sungguh
kalian adalah para komplotannya, dan jika dia tidak
menampakkan itu kepada kalian maka tidak halal bagi
kalian untuk bersaksi pada hal yang kalian tidak
mengetahuinya.'
Mereka berkata, 'Sesungguhnya yang ada pada
kami adalah kebenaran meskipun kami tidak
melihatnya.'
Muhammad bin al-Hanafiyah berkata, 'Mob
enggan terhadap hal seperti itu dan orang yang bersaksi.
Dia berfirman:
ft
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Akan tetapi orang yang mempersaksikan kebenaran
dalam keadaan mereka mengetahuinya. (QS. azZukhruf: 86)
Aku tidak akan ikut pada perkara kalian
sedikitpun.' Mereka berkata, Barangkali engkau tidak
suka kalau yang memimpin adalah selainmu. Kalau
begitu kami menyerahkan pimpinan kepadamu.'
Muhammad bin al-Hanafiyah berkata, 'Aku tidak
menghalalkan peperangan yang kalian inginkEm, sebagai
pengikut atau sebagai pempimpin.' Mereka berkata,
`Kamu pernah berperang bersama ayahmu (yaitu Ali bin
Abu Thalib ea):
Muhammad bin al-Hanafiyah berkata, Datangkanlah orang seperti ayahku, maka aku akan berperang
dengan tujuan seperti tujuannya.' Mereka berkata, `Kalau
begitu perintahlah kedua anakmu, Abul Qasim dan
Qasim, untuk berperang bersama kami!'
Muhammad bin al-Hanafiyah berkata, 'Jika aku
perintahkan keduanya pasti aku juga ikut berperang.'
Mereka berkata, 'Kalau begitu, ikutlah bersama kami
sebagai juru kampanye dalam perang kami.'
(
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Muhammad bin al-Hanafiyah berkata,
Subhanalloh! Aku memerintahkan orang-orang untuk
melakukan hal yang tidak aku kerjakan dan tidak aku

kewajibannya memberikan nasihat. (HR. A ad dalam
s-Sunnah
Musnadnya 3/403, Ibnu Abi Ashim dala
hal. 507, dan dishahihkan oleh Syaikh al- ani dalam

ridhai. Jika demikian, maka aku tidaklah memberi
nasihat kepada para hamba Alloh.' Mereka berkata,
'Kalau begitu, kami membencimu.'
Muhammad bin al-Hanafiyah berkata, `Kalau
demikian, aku perintahkan manusia agar bertaqwa kepada Alloh. Jangan sampai mereka mencari keridhaan
makhluk dengan kemurkaan Alloh.' Maka pergilah
Muhammad bin al-Hanafiyah ke Makkah." (al-Bidayah
wan Nihayah 8/233)
Dan Abul Harits ash-Sha'igh dia berkata, "Aku
berkata kepada Abu Abdillah Ahmed bin Hanbal tentang
peristiwa yang terjadi di Baghdad, yang menyebabkan
sekelonnpok orang berniat memberontak. Aku berkata,
'Wahai Abu Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang
ikut memberontak bersama mereka?'
Beliau mengingkari perbuatan mereka seraya
mengatakan, Subhanalloh, darah... darah...! Aku tidak
memperbolehkan itu dan tidak memerintahkan hal itu.
Bersabar atas apa yang kita alami lebih balk daripada
fitnah, darah akan ditumpahkan, harta akan dihalalkan,
hal-hal yang haram akan dilanggar, tidakkah engkau tahu
bagaimana keadaan manusia di zaman fitnah?'
Aku berkata, 'Bukankah manusia sekarang dalam fitnah?' Dia berkata, `Meskipun demikian, sesungguhnya dia adalah fitnah yang khusus, jika pedang telah
terhunus maka meluaslah fitnah dan terputuslah jalan.
Sabar atas hal ini dan menyelamakan agamamu lebih
baik bagimu." (Diriwayatkan oleh al-Khallal dalam asSunnah, hal. 89)

Zhilal al-Jannah 1096)
ahai para
berkata,
Umar bin Khaththab
rakyat, sesungguhnya kalian memiliki kewaj an kepada
kami; nasihat dengan cara sembunyi-se bunyi dan
saling membantu dalam kebaikan." (Diriw atkan oleh
Hannad bin Sari dalam az-Zuhd, 2/602)
Ketika lbnu Abbas kg ditanya tenta cara amar
ma'ruf dan nahi munkar kepada penguasa, is berkata,
"Jika kamu harus melakukannya, maka an ra dia dan
dirimu saja." (Jami'ul Ulum wal Hikam 1/2
(Pembahasan ini banyak menukil d i kitab Fiqh
wa Aqwal
Siyasah Syar'iyah fi Dhau' al-Qur'an wa Sun
Salaful Ummah oleh Syaikh DR. Khalid bin al-'Anbari,
cetakan pertama tahun 1418 H)

HARAMNYA PEMBERONTAKAN
BUKAN BERARTI TIDAK
NIENASIHATI PENGUASA
Jika terjadi kesalahan pada para penguasa,
yang wajib adalah menasihati mereka dengan cara yang
syar'i dan ittiba' kepada jalan salafush shalih. Yaitu,
dengan menasihatinya secara sembunyi-sembunyi,
bukan dengan cara demonstrasi, provokasi, dan agitasi.
Rasulullah bersabda:

A
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Barangsiapa hendak menasihati penguasa pada suatu
perkara, maka janganlah dia tampakkan kepadanya
terang-terangan. Tetapi hendaknya dia pegang tangannya
dan menyendiri dengannya. Kalau dia menerima maka
itu bagus. Dan kalau tidak, maka dia telah menunaikan
Ems! 6 TAHUN V
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KESIMPULAN
Para ulama Ahli Sunnah wal Jama'a elah sepapenguasa
kat atas haramnya memberontak kepada p
yang zhalim dan fasik dengan cara revolusi tau kudeta
atau dengan cara yang lainnya, berdasa n banyak
sekali hadits-hadits yang shahih dari Rasu lah dan
akibat buruk yang ditimbulkan oleh pe erontakan
berupa timbulnya fitnah, tertumpahnya rah, kekaini merucauan, dan kerusakan-kerusakan. Jadilah
a'ah
yang
pakan pokok terpenting Ahli Sunnah wal J
menyelisihi semua kelompok-kelompok ya sesat dan
ahlil ahwa'. .
Jika saja mengingkari kemungkara kan menghasilkan kemungkaran yang lebih besar n sesuatu
yang lebih dibenci Alloh dan Rasul-Nya, ma tidak selayaknya diingkari, meskipun Alloh membenc a dan memurkai pelakunya. Hal ini semisal pengingk an kepada
para penguasa dan para pemimpin denga cara memerupakan
berontak kepada mereka, karena inilah yan
biang segala kejelekan dan fitnah sepanja masa.
unjukkan
Perjalanan sejarah kaum muslimin
hasil maksimal yang didapatkan oleh para mberontak
anya meadalah adakalanya mereka kalah dan ad
reka menang kemudian hilanglah kekua an mereka
tanpa bekas, sehingga pemberontakan tid ah menegakkan agama dan tidak pula memperbai dunia.
Beralasan dengan hal-hal di atas, s fush shalih
memerintahkan agar selalu sabar da melarang
pemberontakan karena akan menyebabka erusakankerusakan besar dan banyak kejelekan.
Haramnya pemberontakan bukan erarti tidak
menasihati penguasa. Bahkan jika terja kesalahan
pada para penguasa, wajib menasihati m ka dengan
cara yang syar'i dan ittiba' kepada jalan s fush shalih
yaitu dengan menasihatinya secara embunyisembunyi, bukan dengan cara demonstra provokasi,
dan agitasi. Wallohu A'lam.

Bagi yang menuntut wajib membawa bukti
sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah

Oleh Ahmad Sabiq bin
Abdul Lath if Abu Yusuf

ASAL KAIDAH

Kaidah ini terambil dari nash Rasulullah tt yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas V4 :
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Dari Abdullah bin Abbas ig bahwasanya Rasulullah
bersabda, "Seandainya orang-orang itu diberi atas pengakuan mereka, niscaya akan ada orang-orang yang
mengaku harta dan darah orang lain. Namun bagi yang
mengaku (menuntut) wajib membawa bukti sedangkan
yang mengingkari cukup bersumpah." (HR. Baihaqi dalam
Sunan al-Kubra 10/252 no. 20990 dengan sanad husan
sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan al-Hafizh Ibnu
Hajar dalam al-Fath • 5/283. Al-Hafizh Ibnu Rajab telah
memaparkan semua jalan hadits ini dengan sangat bagus
dalam kitab beliau, Jami'ul Ulum wal Hikam, hadits ke-33)
Imam Bukhari (4552) dan Muslim (1711) juga
meriwayatkan hadits yang semakna dengan lafazh di atas:
04 a 1
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Hams empat orang laki-laki. Dan ini berlaku pada persaksian zina.
Harus dua orang laki-laki. Dan ini berlaku pada semua
tindakan kriminal kecuali zina, juga pemikahan, perceraian,
dan lainnya.
Persaksian yang bisa dilakukan oleh dua °rank lead-laid
atau satu laki-laki dua wanita atau satu laki-laki dan
sumpah. Hal ini berlaku pada masalah yang berhubungan
dengan harta. Seperti jual beli, sewa-menyewa, dan
lainnya
Persaksian yang bisa dilakukan oleh wanita saja. Hal ini
berlaku pada masalah yang tidak bisa dilihat oleh kaum
laki-laki, misalkan masalah persusuan, haidh, nifas, dan
lainnya (Lihat perincian masalah ini pada al-Wajiz pleh
Syaikh Abdul Azhim Badawi, hal. 376)
Namun tidak selamanya al-bayyinah itu berupa
saksi. Bisa jadi al-bayyinah itu berupa keadaan yang sangat
kuat mendukung salah satu dari yang menuntut atau dituntut.
Sebagai sebuah contoh mudah: Kalau ada suami
istri yang bertengkar memperebutkan barang perkakas rumah;
masing-maing mengaku bahwa barang tertentu di rumah itu
miliknya. Maka kita melihat benda tersebut, kalau benda itu
adalah benda yang biasa dipakai
saja maka yang
nampak bahwa itu milik suami. Sedangkan kalau benda
tersebut adalah benda yang biasa dipakai wanita saja maka
milik istri. Sedangkan kalau dipakai laki-laki dan wanita, maka
yang mengaku hams mendatangkan saksi.
Menghukumi dengan cara mirip seperti ini juga
dikisihkan oleh Alloh Ta'ala dalam kisah Nabi Yusuf
fi

Dari Abdullah bin Abbas vt* bahwasanya Rasulullah
bersabda, "Seandainya manusia diberi atas pengakuan
mereka, maka akan lenyap darah dan harta mereka. Namun
bagi yang dituntut cukup bersumpah."
MAKNA

KAIDAH
adalah sesuatu yang bisa .untuk membuktikan

sebuah hak, dan hal ini untuk menetapkan kebenaran apa
yang menjadi pengakuan seseorang. (Lihat Syarah al-Arba'in
an-Nawawiyah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin,
hal. 357)
Pada dasarnya, yang dimaksud dengan al-bayyinah
adalah saksi dalam semua perkara hukum, baik berhubungan
dengan darah, harta, tindakan kriminal, atau lainnya. Saksi
ini ada bererapa macam, yang diantaranya adalah:
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Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar
dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju
gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang
dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka
tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di
belakang, berkatalah dia: "Sesungguhnya kejadian ini
adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya
kamu adalah besar." (QS. Yusuf: 26-28)
Easi 6
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FIKIH KE-6.

Di ayat ini tidak ada saksi yang bisa dijadian rujukan,
namun qarinah atau terdapat sesuatu yang sangat nampak
sebagai bukti, yaitu koyaknya baju. (Syarah al-Arba'in anNawawiyah 359)
„ .
1 adalah sumpah atas nama Alloh bahwa dialah
yang benar dari segala tuntutan, tuduhan, dan pengakuan,
serta bahwa semua yang dilakukan oleh yang mengaku itu
tidaklah benar. Dan para ulama sepakat bahwa sumpah yang •
sah adalah kalau menyebut Alloh Ta'ala atau nama dan sifatNya. (Lihat al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu oleh DR. Wahbah
az-Zuhaili, 6/588 dst.)

SIAPAKAH

•
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Ada sedikit perselisihan di kalangan ulama mengenai
siapakah al-mudda'i dan al-mudda'a `alaihi, namun bisa
kita ringkas menjadi dua pendapat:
Mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan
bahwa barangsiapa didukung oleh sesuatu yang menjadi
pokok dan asal permasalahan maka dialah al-mudda'a `alaihi,
sedangkan yang satunya adalah al-mudda'i.
Berkata Imam al-Qarrafi, "Al-mudda'i adalah semua
orang yang menyelisihi asal dan adat kebiasaan yang berlaku,
sedangkan al-mudda'a `alaihi adalah semua orang yang sesuai dengan asal dan urf, karena pada dasarnya semua orang
itu bebas dari tanggung jawab dan pada dasarnya semua itu
sama dengan hukum sebelumnya. (adz-Dzakhirah 5/459)
Adapun mayoritas ulama Hanafiyah. dan Hanabilah
mengatakan bahwa al-mudda'i adalah orang yang apabila
tidak terjadi permasalahan di hadapan hakim, maka dia tidak
dipaksa untuk melakukannya, sedangkan al-mudda'a `alaihi
adalah seseorang yang apabila membiarkan permasalahan
ini di hadapan hakim maka dia dipaksa untuk melakukannya.
(al-Mabsuth 17/31, al-Mughni 9/272)
Namun sebenarnya kedua pendapat ini sama dan
bisa digabungkan, bahwa yang namanya al-mudda'i adalah
orang yang mengaku sesuatu yang berselisih dengan
kenyataan yang zhahir dan urf yang berlaku dan apabila dia
tidak mempermasalahkannya kepada hakim maka dibiarkan
dan tidak dipaksa untuk melakukannya. Sedangkan almudda'a `alaihi adalah orang yang keadaannya dikuatkan
oleh zhahir keadaan dan urf yang berlaku dan apabila dia
tidak mempermasalahkan di hadapan hakim namun ada pihak
lain yang mempermasalahkannya maka dia dipaksa untuk
menyelesaikannya di hadapan hakim. (Lihat Jamharatul
Qawa'id Fiqhiyah 1/199 dst.)
Dad sini, secara umum makna kaidah ini adalah wajib
bagi seorang al-mudda'i dalam sebuah permasalahan hukum
untuk mendatangkan bayyinah dalam menguatkan apa , yang
dia akui dan dia tuntut, kalau tidak bisa mendatangkan saksi
maka tidak diakui pengakuannya. Sedangkan bagi pihak almudda'a `alihi, kalau al-mudda'i tidak bisa mendatangkan
bayyinah cukuplah bagi dia bersumpah bahwa semua yang
dikatakan oleh al-mudda'i itu tidak benar.

KEDUDUKAN KAIDAH
Hadits ini adalah sebuah kaidah yang
dalam syari'at Islam, karena merupakan pokok
permasalahan dalam menetapkan benar dan tid
persoalan hukum oleh seorang hakim. (Lihat S
oleh Imam Nawawi, 12/3)
Tidak ada perselisihan di antara para
penggunaan kaidah ini secara global meskipun
berselisih tentang perincian masalahnya. (Lih
Ahwadzi oleh Ibnul Arabi, 6/86)
Berkata Imam as-Sarakhsi, "Rasulu
bersabda dengan dua kalimat, yang mana
mengambil faedah hukum darinya yang bi
beberapa kitab." (al-Mabsuth 17/28)

angat besar
asar semua
ya sebuah
ah Muslim
a tentang
reka sedikit
`Aridhatul
h
telah
ara ulama
mencapai

PENERAPAN KAIDAH
Kaidah ini digunakan hampir dala
masalahan hukum untuk menetapkan siapa yan
tidak. Cukup di sini saya sebutkan beberapa
bisa dikiaskan pada lainnya:
Kalau ada orang yang mengaku bahwa s
yang dipegang oleh seseorang itu miliknya,
mendatangkan bukti atau saksi. Jika dia ti
datangkan saksi, maka cukup bagi yang d
bersaksi atas nama Alloh dan barang itu tet
Kalau ada seseorang yang menuduh sese
zina, maka dia harus mendatangkan bay
empat laki-laki yang menjadi saksi. Jika
tuduhannya tidaklah sah dan bahkan dia
hukum delapan puluh cambukan karena me
zina tanpa bukti.
3. Kalau ada seseorang yang berhutang pad
lalu dia mengaku sudah membayarnya tapi
yang menghutangi, maka yang berh
mendatangkan bayyinah, kalau tidak, mak
yang bagi yang menghutangi untuk bersu
al-Qawa'id wal Ushul Jami'ah, Syaikh Sa'di

emua perberhak dan
ontoh agar
uah barang
a dia hams
bisa menntut untuk
rniliknya
ng berbuat
ah berupa
dak, maka
an terkena
duh berbuat
orang lain,
gkari oleh
ang harus
cukup bagi
pah. (Lihat
al. 38)

Faedah:

Kalau ada yang bertanya: "Kalau sema
sangat mungkin sekali seorang mudda'a 'alai
palsu sehingga dia mendapatkan keuntungan
Jawabnya: Ya, sangat mungkin si mudda'a
hong demi sedikit keuntungan duniawi. Tapi
bahwa hukum duniawi adalah hukum zhahir, ada
masalah yang sebenarnya hanya Alloh yang m
Kemudian harus diingat juga oleh s
bahwa hidup ini tidak hanya di alam dunia. Ada
alam lain yang seseorang di sana tidak mung
karena hakimnya adalah Alloh Ta'ala.

itu, maka
bersumpah
niawi?!"
aihi berborus diingat
n mengenai
getahuinya.
ap muslim
ehidupan di
berbohong,

Bersambung ke hal. 43
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BersaMaan dengan musirn hujan y-angbeitirri kunjung recta
antara duashaiat
pembicaraan tentang boleh dart ad4 khr
karena hujan sernakin
Sebaglzal °rang menyikapiqqiberiebiti-[ ihan sehingga mereI
menjama' shalat karena sekedar gerinrris atau haftkan sekeciar mendung. Sebagian fain sebaliknya,1rrieritingkaniAtarimeriinggaikantyatfat
ini secara keseluruhan, sedangkan selaalk-iaaik petursitlk adel
perunjuk Nabikita
Tidakdiragukan lag penangnya masahts shod= ini,-clan kestatthan
dalam hal
adalah sucrtu kesalahon beliait yang 'bskritaltdry
dengan salairtistu rukun agarna Iskint yang harffs dhvg

b. Dalil lain yang dijadikan sandaran pendapat ini adalah hadits
Ibnu Mas'ud AtO yang menyatakan:
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dengan benar.

Berkaitan dengan banyakwapertanYaan sePutar hal ini,;h7laka
kami mengangicat. dan mendehukikan: Masalah yang menclesak-ini
dengan mentohon kernudahatdari Mob T(akt, tehingga menjadi
jelas perrnasaiahannya.

PERBEDAAN
PENDAPAT ULAMA
Para ulama berbeda pendapat
tentang boleh tidaknya menjamak
antara dua shalat karena hujan,
berikut kami paparkan pendapat
mereka secara ringkas.

I. Madzhab Hanafi, Imam
Auza'i, dan ahli kalam
Mereka berpendapat, tidak
disyari'atkan sama sekali menjamak antara dua shalat apa pun
balk dalam safar (bepergian) atau
bukan safar, dan termasuk di dalam
hal ini juga tidak disyari'atkan
menjamak antara dua shalat
karena hujan. (Aunul Ma'bud 4/78)

Dalil mereka:

a. Yang menjadi dalil bagi mereka,
di antaranya hadits Ibnu Abbas
yang memuat kisah JibrilAr4
' yang
mengimami Nabi j shalat di awal
waktu dan lain kali Jibril mengimami Nabi shalat di akhir waktu
kemudian dikatakan bahwa setiap
shalat mempunyai waktu-waktu
tersendiri.o)
Menurut mereka, setiap shalat
mempunyai waktunya masingmasing dan tidak boleh dipindahkan waktu satu shalat tertentu
kepada waktu yang lainnya.

Aku bersumpah demi Dzat yang
tiada ilah kecuali Dia (Alloh), tidak
lah Rasulullah shalat kecuali
tepat pada waktunya, kecuali
(menjamak) dua kali shalat saja,
yaitu menjamak antara Zhuhur
dengan Ashar di Arafah, dan antara
Maghrib dengan lsya' di Miria. (HR.

Bukhari 1/514, Muslim)
c. Adapun hadits Ibnu Abbasm
yang menyatakan bahwa Nabi
pernah menjamak antara shalat
Zhuhur dengan Ashar, dan Maghrib
dengan Isya' bukan karena takut
(musuh) dan bukan karena safar,
maka menurut mereka Nabi tit
sebenarnya tidak menjamaknya,
akan tetapi hanya sekedar mengakhirkan shalat Zhuhur pada akhir
waktunya, dan menOwalkan shalat
Ashar pada awal waktunya se.hingga seolah-olah kedua shalat itu
dikumpulkan jadi satu padahal
masing-masing shalat dikerjakan
pada waktu masing-masing, begitu

HR. Tirmidzi (1/281), Nasa'i (1/255), Ahmad (3/330), dan lainnya. Tirmidzi menukil dari Imam Bukhari bahwasanya beliau
mengatakan, "Hadits yang paling shahih dalam masalah waktu shalat adalah hadits Jabir ini."
HR. Muslim (1/489 no. 705), Abu Dawud (1210), Nasa'i (1/290), dan lainnya.
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juga antara Maghrib dan Isya', dan
ini disebut sebagai jamak shuri
(yaitu bentuknya seperti
menjamak, tetapi sebenarnya
tidak). (Lihat Aunul Ma'bud 4/78)

rumah masing-masing. (Lihat alUmm 1/95, al-Majmu' 4/258)
Dalil mereka:

Dalil yang mereka gunakan
tidak jauh berbeda dengan yang
digunakan oleh madzhab Maliki,
dan mereka menambahkan bahwa
hujan adalah alasan syar'i yang
menyebabkan orang-orang kesulitan keluar berulang kali ke masjid,
sehingga dibolehkan bagi manusia
menjamak antara shalat Zhuhur
dengan Ashar dan shalat Maghrib
dengan Isya' dikarenakan alasan
syar'i, yaitu hujan. (al-Umm 1/95)

Madzhab Maliki
Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat, dibolehkan
menjamak dua shalat apabila ada
alasan yang syar'i,(3) di antaranya
oleh sebab hujan, baik dalam safar
atau bukan safar. Akan tetapi,
menjamak dua shalat karena hujan
ini khusus shalat Maghrib dan Isya'
saja dan harus dilakukan di masjid,
karena tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi menjamak antara shalat Zhuhur dengan
Ashar karena hujan. Dan kebolehan
ini pun dengan syarat apabila hujan
tersebut membuat manusia menutupi kepalanya apabila mereka
keluar untuk ke masjid. (Lihat
Syarah Mukhtashar Khalil —salah
satu kitab induk maraji' fiqh
madzhab Maliki— 1/273)

4. Madzhab Hanbali beserta
para pengikutnya seperti alBahuti, Ibnu Qudamah, dll.
Menurut mereka, dibolehkan
menjamak antara shalat Maghrib
dengan Isya' saja disebabkan hujan
deras yang membasahi baju,
badan, atau alas kaki yang sifatnya
ada kesulitan di dalamnya, dan
tidak boleh menjamak antara shalat
Zhuhur dan Ashar dengan sebab
hujan. (Lihat al-Mughni 2/274,
Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' oleh
Ibnu Qasim 2/402, dan Kasysyaf
al-Qana' 2/7)

Dalil mereka:

Imam Malik berdalil dengan
nnenafsirkan hadits Ibnu Abbas
yang menyatakan bahwa Nabi
menjamak shalat bukan karena
takut musuh dan bukan karena
safar dengan penafsiran oleh
sebab hujan.

Dalil mereka:

Di antara dalil yang mereka
jadikan sandaran ialah hadits yang
diriwayatkan oleh an-Najjad dengan
sanadnya mengatakan:

Madzhab Syafi'i, Imam
Nawawi, dll.
Imam Syafi'i, Imam Nawawi,
dan ulama yang serhadzhab
dengan mereka berpendapat,
dibolehkan menjamak antara shalat
Zhuhur dengan Ashar, dan Maghrib
dengan Isya' apabila turun hujan
deras yang membasahi baju dan
menyebabkan orang-orang kesulitan mendatangi masjid berulang
kali, dan dengan syarat ketika melakukan shalat, hujan masih turun.
Kebolehan menjamak ini hanya
untuk di masjid saja, bukan di
(3)

o
Bahwasanya Rasulullah pemah
menjamak shalat Maghrib dan Isya'
pada suatu ma/am ketika hujan.
Akan tetapi hadits ini lemah
sekali, tidak bisa dijadikan hujjah,
sebagaimana dijelaskan oleh alAlbani dalam Irwa'ul Ghalil (3/39).
Dalil lainnya adalah perbuatan
para sahabat dan tabi'in, di antara-

nya Abdullah bin Umar,
Zubair, Abban bin Utsm
Salamah bin Abdur Rah
Bakr bin Abdur Rahman
ka menjamak antara sh
rib dan Isya', dan tidak
pun di kalangan mereka
ingkarinya, sebagaiman
kan oleh al-Asram dan
Urwah mengatakan, "Ti
pun yang mengingkari h
zaman itu. Maka ini
kesepakatan di antara
(tentang bolehnya menj
antara shalat Maghrib d
karena hujan." (Lihat al274). Sebagaimana dal

ENA HUJAN.

ah bin
Abu
, Abu
II. Meret Magha satu
engiriwayatyam bin
k satu
ini pada
njukkan
reka
ak
Isya'
ghni 2/
riwayat:

4..d.):41J

Dari Nafi' bahwasanya
Umar 4 apabila para p
nya menjamak antara s
rib dengan Isya' diseba
beliau menjamak bersa
ka. (Atsar ini shahih, di
oleh Imam Malik dalam
Muwaththa' 1/145/5, Ba
Sunan Kubra 3/168, Ibn
dalam al-Ausath 2/430
dan dishahihkan oleh al
dalam Irwa'ul Ghalil 3/4

dullah bin
impinlat Maghan hujan,
mereuarkan
qi dalam
Mundzir
. 1157,
Ibani

BANTAHAN AT S
PENDAPAT YA
LEMAH
a. Sebagaimana yang

madzhab Hanafi dan ya
dapat dengannya rneng
dak disyari'atkan menja
dua shalat baik ketika
pun bukan safar. Ini terb
dengan hadits-hadits sh
menjelaskan bahwa Na
ketika menjamak antar
sebagaimana dalam ha

ah lalu,
sepenggap tiak antara
ar atautah
ih yang
suatu
ua shalat
s ini:

dengan syarahnya, Tanwir al-Hawalik (1/122).
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`.S jsgbJl Ls'L.
Dari Anas
berkata, "Rasulullah
trt apabila memulai perjalanan safarnya sebelum matahari tergelincir,
beliau mengakhirkan shalat Zhuhur
sampai waktu Ashar, kemudian
beliau turun (dari kendaraannya)
untuk menjamak antara dua shalat
(Zhuhur dan Ashar). Dan apabila
tergelincir matahari sedangkan beliau beium memulai perjalanannya,
maka beliau melaksanakan shalat
Zhuhur kemudian naik kendaraannya." (HR. Muslim 704)
Dan masih banyak lagi dalildalil shahih yang menjelaskan Nabi
a, menjamak antara dua shalat
karena udzur safar sebagaimana
dinyatakan oleh Imam Baihaqi
bahwa itu termasuk perkara yang
masyhur dan diamalkan oleh para
sahabat Nabi, para tabi'in, dan
seterusnya. (Lihat Majmu' Fatawa,
Ibnu Taimiyah, 24/70)
Adapun dalil mereka dengan
yang mengimami
hadits Jibril
Nabi a pada awal dan akhir waktu
shalat, maka sebenarnya ini tidak
tepat untuk menjadi dalil dilarangnya menjamak antara dua shalat.
Karena hadits ini datang pada awal
Islam dan sifatnya umum,
kemudian dikhususkan dengan
dalil-dalil yang datang setelahnya,
ditambah pula kesepakatan kaum
muslimin atas disyari'atkannya
menjamak antara shalat Zhuhur
dan Ashar di Arafah, dan antara
Maghrib dengan Isya' di Muzdalifah
sebagaimana dijelaskan oleh Imam
Baihaqi juga. (Majmu' Fatawa 24/72)

Sedangkan dalil mereka dengan hadits Ibnu Mas'ud
yang
menyatakan tidak pernah melihat
Rasulullah menjamak shalat kecuali dua kali saja (di Arafah dan
Muzdalifah), maka ini telah dibantah oleh al-Hafizh lbnu Hajar alAsqalani. Beliau menyatakan,
`Telah sah (hadits-hadits) Nabi
tentang menjamak antara dua
shalat dari hadits riwayat Ibnu
Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin
Abbas, dan yang lainnya." Dan
beliau menegaskan suatu kaidah
ushul hadits yang harus diterapkan
dalam masalah ini, "Bahwasanya
orang yang hafal adalah sebagai
hujjah atas orang yang tidak hafal."
(Fathul Bari 3/526). Maksudnya,
apabila ada seorang perawi yang
hafalannya bagus meriWayatkan
hadits yang redaksinya lebih dari
yang lainnya, maka ini satu tambahan ilmu yang harus diterima.
Adapun perkataan mereka
bahwa yang pernah dilakukan Nabi
adalah jamak shuri, maka ini
terbantah oleh nash hadits itu sendin, karena lafazh haditsnya jelasjelas mengatakan "menjamak", dan
tidak ada.satu riwayat pun —
Wallohu Alam— yang menyatakan
bahwa Nabi Mengakhirkan waktu yang pertama dan mengawalkan
waktu yang kedua. (Lihat l'Iamul
Muwaqqi'in 2/465). Dan ini merupakan penafsiran yang mengada-ada
serta menyelisihi zhahir hadits:
b. Imam Malik berdalil bahwa hadits Ibnu Abbas We yang menyatakan bahwa Nabi menjamak
antara dua shalat di Madinah bukan
karena takut (musuh) dan bukan
karena safar dengan menafsirkan
bahwa Nabi menjamak oleh sebab
hujan, hal ini telah dibantah oleh
Syaikhul Islam lbnu Taimiyah.
Beliau mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah menjamak antara
dua shalat sebagaimana riwayat
Ibnu Abbas bukan karena hujan.
Dan perkataan Ibnu Abbas
"Rasulullah menjamak di Madinah"

ini menunjukkan bahwa Nabi tidak
sedangsafar. Maka perkataan
"Nabi menjamak di Madinah bukan
karena takut dan bukan pula karena hujan" (sebagaimana dalam satu
riwayat) lebih utama dari pada perkataan
menjamak di Madinah
bukan karena takut dan bukan
karena safe" (Majmu' Fatawa 24/75)

PEN DAPAT YANG
KUAT
Setelah kita mengetahui perbedaan para ulama dalam hal ini,
dan secara umum jumhur ulama
(kecuali madzhab Hanafi dan ahli
kalam) bersepakat dibolehkannya
menjamak antara dua shalat Icarena hujan, hanya saja mereka berbeda dalam perinciannya. Salta
pendapat yang kuat —Wallohu
Alam— dibolehkannya menjamak
antara dua shalat sebab hujan yang
dapat menyulitkan orang-orang
keluar berulang kali ke masjid,
karena hujan sebagairnana Minya
safar, adalah alasan syar'i yang
membolehkan menjamak antara
dua shalat. Dari sini, kita mengetahui bahwa hujan gerimis yang tidak
menyulitkan orang-orang dan tidak
membasahi baju maupun badan
mereka, bukanlah alasan syar'i
untuk menjamak antara dua shalat,
karena alasan dibolehkan menjamak sebab hujan adalah kesulitan.
Padahal dalam hujan rintik-rintik
(gerimis) tidaklah terdapat kesulitan
di dalamnya. (Lihat perkataan
Imam Syafi'i dalam al-Umm 1/95).
Apabila tidak ada kesulitan
yang timbul dari hujan itu, dan tidak
menghalangi orang-orang dart
aktivitas mereka pergi ke pasar —
misalnya— maka hujan seperti ini
tidak membolehkan manusia menjamak antara dua shalat. Karma
ada sebuah kaidah "Ada dan tidaknya hukum itu berjalan bersama
illat (sebab dan alasan)nya".
Adapun menjamak shalat
Zhuhur dengan Ashar dengan se-
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bab hujan, jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu tidak disyarratkan. Alasannya, faktor kesulitannya jauh lebih ringan dibanding
hujan di malam hari, sedang asal
hukum dari semua ibadah adalah
dilarang kecuali ada dalil yang sah,
dan juga tidak adanya dalil yang
menyatakan bolehnya menjamak
antara shalat Zhuhur dan Ashar
oleh sebab hujan.

Berkata Syaikh Abdullah alJibrin dalam satu fatwanya, "Maka
atas dasar ini, tidak dibolehkan
menjamak antara dua shalat kecuali apabila ada alasan syar'i yang
menyulitkan (untuk mendatangi
shalat jama'ah di masjid) seperti
hujan deras. Yaitu,hujan lebat yang
dapat membasahi baju dan membuat pejalan kaki tergenang oleh
air hujan sehingga sampai mengenai badannya. (Lihat al-Qaul alMu'tabar fi Jam'ish Shalataini Iii
Mathar, Syaikh Hammad alHammad, lampiranfatwa Syaikh
Abdullah al-Jibrin)

FATWA ULAMA SEPUTAR MASALAH INI
121 Lajnah Da'imah yang diketuai
oleh Syalkh Abdul Aziz bin Baz,
disahkan pula oleh Syaikh Shalih
al-Fauzan, Syaikh Abdullah alGhadiyan, Syaikh. Abdul Aziz Alu
Syaikh, dan Syaikh Bakr Abu. Zaid
menyatakan dalam fatwanya,
bolehkan menjamak antara shalat
Maghrib clan Isya' oleh sebab hujan
deras yang membasahi baju, dan
menyulitkan untuk berulang kali
pergi ke masjid menunaikan shalat
lsya." (Fatwa no. 17127 tgl. 11/7/
1415 H)

ADZAN KETIKA
HUJAN

NA HUJAN.

Shalaah, akan tetapi u kanlah
Shalluu fii Buyuutiku (shalatlah
kalian di rumah masingBeliau berkata, "Seolah
manusia mengingkari h
beliau berkata, "Herank
dengan hal ini? Sunggu
melakukan hal ini orang
baik dari aku, yakni Na
Bukhari 616, 668, Musli
Dalam hadits Bukh
yang lain, dikisahkan o
bahwasanya lbnu Umar
ngumandangkan adzan
malam yang dingin lagi
cang, kemudian beliau

asing)."
ah
ini." Lalu
kalian
elah
ang lebih
a." (HR.
699)
'-Muslim
Nafi'
meda suatu
gin kenngucap-

kan: 4,31.;:j11

latlah

kalian di kendaraan ma
masing), kemudian beli

9berkata:

Disunnahkan bagi muadzin
ketika adzan dalam keadaan hujan
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Diriwayatkan Imam Bukhari
dan Muslim dari riwayat Ibnu
Abbas 0:

J..

2 Dan dalam fatwa yang lain,
mereka menambahkan, "Berdasarkan hal itu, maka orang-orang
yang tergesa-gesa menjamak
disebabkan sekedar mendung ,
atau sekedar hujan rintik-rintik
yang tidak menyulitkan untuk datang ke masjid, atau orang-orang
yang tergesa-gesa menjamak
shalat disebabkan hujan yang
telah lalu yang tidak menyulitkan
oleh sebab lumpur yang becek,
maka mereka telah berbuat satu
kesalahan besar. Dan shalat yang
mereka jamak tidak sah, karena
mereka menjamak dua shalat
tanpa adanya udzur (alasan) syar'i,
dan mereka telah mengerjakan
shalat sebelum waktunya." (Fatwa
no. 18081 tgl. 5/8/1416 H)
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Sesungguhnya Rasulul
bila pada malam had ya
lagi hujan, beliau mbme
muadzin mengucapkan
Shalluu fir Rlhaall (sha
kalian di tempat masing
(HR. Bukhari 666, Musli
Dan dalam satu ri
juga, beli
Ibnu Umar
menyatakan:
dlJl
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Bahwasanya Rasulullah
rintahkan muadzin men
dangkan adzannya, kern
mengucapkan setelah
Shalluu fir Rihaali (sha
kalian di kendaraan ma
masing). (HR. Bukhari
Imam Nawawi men
dalam Syarah Muslim (5
dalam hadits Ibnu Abba
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Bahwasanya Ibnu Abbas kit
pernah mengatakan kepada
muadzinnya pada waktu hujan,
'Apabila engkau telah mengucapkan dua kalimat syahadat (dalam
adzan), maka janganlah kau
mengucapkan Hayya 'Wash
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daklah muadzin rnengatakannya
ketika di tengah adzari. Sedangkan
hadits Ibnutirnar Wit (menunjuk
kan) bahwa beliau mengucapkannya pada akhir setelah adzan.
Kedua-duanya boleh diktkukan. (Hal ini) dinyatakan oleh Imam
Syafi'i dalam al-Umm kitab alAdzan, dan diikuti oleh kebanyakan pengikut (madzhab) kami. Maka
boleh mengucapkan kalimat itu setelah adzan atau di tengah adzan
karena kedua-duanya sah dalam
Sunnah. Akan tetapi mengucapkannya setelah adzan lebih bagus
supaya tidak mengubah alunan
adzan yang dikumandangkan."
(Dinukil dart Fiqh al-Jam'i baina
ash-Shalataini fil Hadhar bi 'Udzril
Mathar, Syaikh Masyhur bin Masan
Alu Salman, hal. 267-268)
KESIMPULAN

Telah sah dari Nabi At bahwa
beliau menjamak antara dua
shalat, baik dalam safar atau
tidak safar karena adanya udzur
(alasan) yang syar'i.
Shalat adalah perkara yang
agung. Kesalahan dalam shalat
merupakan kesalahan besar
yang menyangkut salah satu

rukun agama Islam yang harus
ditegakkan dengan benar.
3. Tahiti; sah dart Ibnu LkYtar,
bahwa beliaumehjamak oleh
sebab hujan antara shaI0
MaOhrib dantity4ala, bttietn

4.

5.

6.

7.

Zhuhur dan Ashar, dan bolehnya
menjamak dengan sebab hujan
hanya dilakukan di masjid
bukan di rumah masing-masing.
Tidak diketahui seorang pun
yang mengingkari Ibnu Umar
ketika menjamak antara shalat
Maghrib dan Isya' pada zaman- ,
nya, dan dilakukan oleh para
tabi'in serta generasi selanjutnya. Hal ini seakan-akan sudah
menjadi kesepakatan (ijrna') di
antara mereka.
Tidak dijumpai —Wallohu Nlarnhadits yang shahih bahwa Nabi
menjamak antara dua shalat
dengan sebab hujan.
Bolehnya menjamak antara dua
shalat sebab hujan dengan syarat hujan yang deras disertai
adanya kesulitan bagi yang
akan keluar untuk
melaksanakan shalat jama'ah.
Sebagian ulama berfatwa, bagi
yang menjamak hanya sebab
hujan rintik-rintik yang tidak
mengakibatkan kesulitan, maka

shalatnya tidak sah.
Dibtilehkan shaiat di rumah (di
tam pat masing-rriasing) ketika
turun hujan.
Disunnahkan bagi muadzin apasedangkan saat itu
bila
sedang turun hujan, untuk
mengatakan setelah adzan atau
di tengah adzannya (rnengganti
ix`di) dengan

atau
10. Hujan adalah rukhsah/keringanan untuk tidak mendatahgi
shalat berjamaah di masjid.
Demikianlah yang dapat kami
kumpulkan dari pembahasan ini.
Kami memohon kepadaAlloh
Ta'ala taufiq dan bimbingannya
kepada jalem yang lurus. Kemudian
kami juga mengharap dari para
pembaca untuk meluruskan apa
yang tidal( sesuai dengan &HI alQur'an dan as-Sunnah demi
menjaga syari'at Islam yang mulia
ini, dan mudah-mudahan kita
selalu berada di atas jalan yang
lurus dan ikhlas•beramal untuk
mendekatkan did kepada Rabb
kita, Alloh Ta'ala. Wallohu AIam.

Sambungan dari hal. 38

Perhatikan hadits berikut, "Dad Asy'ats bin Qais alKindi berkata, "Ada sebuah permusuhan antara saya dengan
seseorang tentang masalah sumur, maka kami datang kepada
bersabda, "Kamu bisa
Rasulullah . Lalu Rasulullah
mendatangkan dua salmi atau cukup sumpah dia." Maka saya
berkata, "Kalau begitu dia akan bersumpah dan dia tidak
bersabda:
akan peduli dengan hal itu." Maka Rasulullah
Jib VI; 1.44 4.3P41"4 C.P.44 4SL°
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Barangsiapa bersumpah untuk mendapatkan sebuah harta
dengan cara yang zhalim, maka dia akan bertemu dengan
Alloh dalam keadaan Alloh marah kepadanya.
Kemudian Rasulullah membaca finnan Alloh:

I- 41

04,),11

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan
Alloh dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang
sedikit. (QS. Ali Imran: 77) (HR. Bukhari 2357, Muslim 138)

berkata, "Ada dua orang yang
Dari Ibnu Abbas
bertengkar datang kepada Rasulullah • Salah satu dari
keduanya mengaku sebuah hak atas yang lainnya. Maka
berkata kepada yang menuntut, `Datangkan
Rasulullah
bayyinahmu.' Dia berkata, `Wahai Rasulullah, saya tidak
mempunyai bayyinah.' Maka Rasulullah bersabda kepada
satunya /agi, `Bersumpahlah atas nama Alloh yang tiada
(sesembahan) melainkan Dia, bahwa engkau tidak mempunyai'
tanggungan kepada dia.'" (HR. Nasa'i, Ahmad 1/253, Abu
Dawud 3275 dan dishahihkan oleh Hakim sertst disepakati
oleh Dzahabi) Wallohu A'lam bish shawab.
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menimpaku." (HR. Bukhari 3606,

Mungkin terbetik sebuah pertanyaan, mengapa pembahasan ini harus
dikemukakan? Apa perlunya kita membicarakan masalah dosa dan keharaman-keharaman Alloh? Bukankah dosa
dan keharaman Alloh sudah jelas.
Ketahuilah wahai saudaraku, kita
mengetahui kejelekan bukan untuk meIakukannya. Akan tetapi, karena takut
kejelekan tersebut menimpa diri kita.
Apabila seorang .insan berkenalan
dengan dosa, lalu membuat dirinya
takut dan menjauh dari dosa tersebut,
maka itulah yang kita harapkan.
Apabila seorang insan jahil (bodoh)
terhadap dosa dan keharaman Alloh,
tidak mustahil dia akan terjerumus
dalam kubangan dosa tanpa sadar.
DI sinilah pentingnya pembahasan
kita kali idi. Semoga Alloh meridhai
sahabat mulia Hudzaifah bin Yaman
ai0 yang telah memberikan bimbingan
kepada kita semua akan pentingnya
mengetahui kejelekan dari kebaikan.
Perhatikan teks ucapan beliau:
:3;4. 20 04.;

;11
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Hudzaifah bin Yaman
berkata, 'Adalah Para sahabat bertanya kepada
Rasulullah itt tentang kebaikan,
sedangkan aku bertanya tentang
kejelekan karena khawatir akan
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Muslim 1847)
Bukanlah sebuah kesalahan jika
kita mencoba mengetahui kejelekan
dengan tujuan untuk membentengi diri
dari kejelekan tersdbut. Karena
seorang insan bisa jadi menyangka
amalannya sudah baik dan benar akan
tetapi pada kenyataannya menyelisihi
Sunnah Rasulullah Atau, mungkin
saja seorang hamba melakukan sebuah
amalan yang dia anggap ringan tidak
ada dosanya, ternyata merupakan
keharaman di sisi Alloh dan Rasul-Nya.
Alangkah indahnya yang diuCapkan
oleh seorang sahabat mulia Anas bin

Ketahuilah wahai sauearaku —
semoga Alloh memberikan aufiq kepadamu—, Rabb kita Yang Mu! mempunyai penjagaan, batasan, larengan dan
hukum-hukum yang tidak bdeh
diterjang dan dilanggar olel seluruh
hamba-Nya. Rasulullah
ersabda:
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Sungguh kalian melakukan sebuah
amalan yang kalian sangka lebih ringan
dari sehelai rambut, padahal kami pada
zaman Rasulullah menganggap hal itu
sebagai amalan yang membinasakan.

(HR. Bukhari 6492, Ahmad 3/2. Lihat
Shahih Targhib 2/645)
Terlebih lagi apa yang kita saksikan dewasa ini, betapa banyak dosa
dan keharaman yang diterjang habishabisan oleh kaum muslimin. Mereka
terbuai hawa nafsu setan yang
mengurat dalam hati. Mereka tidak
sadar dan pura-pura jahil terhadap
dosa dan keharatrian yang telah
digariskan dengan jelas oleh dien ini.

•

Sesungguhnya yang halal itu Alas, dan
yang haram itu jelas. Di anta 7 keduanya, ada perkara-perkara yarif samar.
Kebanyakan manusia tidak rnengetahuinya. Barangsiapa rpenjar iirinya dari
perkara-perkara yang samar"aka
sungguh dia telah membersil∎wn agama
dan kehormatannya. Dan ba ngsiapa
terjatuh dalam perkara-perk zi yang
samar, maka akan terjatuh Adam
perkara yang haram. Bagaikc- seorang
penggembala yang menggem•llakan
kambingnya di perbatasan orng lain,
hampir-hampir dia terjatuh < dalamnya.
Ketahuilah, setiap raja mempinyai
penjagaan. Ketahuilah, sesurnuhnya
penjagaan Alloh adalah keha mankeharaman-Nya. (HR. Bukheri 52,

Muslim 1599)
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Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali
berkata, "Alloh-lah yang menjaga
larangan dan keharaman-kehararnanNya. Dia melarang para hamba-Nia
mendelcati dan menerjang larangan
tersebut. Larangan Alloh itu dinarnakan
dengan batasan dan hukurn-hukum
Nya. Alloh berfirman:
1161.uL
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tingkatannya. Imam lbnul Qayyim telah
menerangkan dengan bagus —sebagalrnana kebiasaannya— permasalthan ini
di dalam kitabnya, Madarijus &Akin.
Berikut secercah penjelasan yang
beliau utarakan dalam kitab tersebut
dengan seclikit perubahan dan
tambahan seperlunya oleh penutis.
Beliau berkata, "Satan menyesatkan
manusia dengan parlahan-lahan."
Kemudian beliau menuturkan langkah
langkah setan dalarn menyesatican
manusia sebagai berikut:
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Itulah larangan Allah, maka janganlah
kamu mendekatinya. Demikianlah Alloh
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada
manusia, supaya mereka bertaqwa. (QS.
al-Bagarah: 187)
Beliau melanjutkan, "Di dalam
ayat ini Alloh membatasi apa raja yang
halal dan yang haram bagi para
hamba-Nya. Maka janganlah sekali-kali
mereka mendelAti yang haram atau
melampaui batas dalam perkara yang
halal. Oleh karena itu, Alloh berfirman
dalam ayat yang lain:
.

C.,
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. Xeketiirsaa
Yaitu ajakan untuk kufur kepada
Alloh, keluar dari agama-Nya, dan
mengingkari sifat-sifat-Nya. Di antara
bentuk kekufuran yang terkaclang
samar bagi setiap insan adalah ajakan
berbuat syirik. Syirik merupakan ajakan
dan tipu daya setan yang terbesar
untuk menyesatkan manusia, karena
setan menyadari dosa syirik tidak akan
diampuni oleh Alloh. Apabila setan
menang dalam langkah awal ini, maka
permusuhan antara dia dengan manusia
akan berkurang. Dia akan menjadikan
bani Adam yang menyambut seruannya
sebagai balatentaranya, lalu setan akan
berlepas din pada hari kiamat. Alloh
berfirman:
. '/1 (-jag
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Itulah hukum-hukum Alloh, maka
janganlah kamu melanggarnya.
Barangsiapa melanggar hukum-hukum
Alloh, mereka itulah orang-orang yang
zhalim. (QS. al-Bagarah: 229) (Lihat
Jarni'ul Ulum wal Hikam 1/208)

AWAS, TIPU DAYA
SETAN
Setan adalah musuh sejati bani
Adam. Maka sudah seharusnya kita
waspada dari segala tipu daya yang
mereka lancarkan demi menyesatkan
manusia. Di antara jurus dan tipu daya
yang mereka lancarkan ialah melalui
celah perbuatan dosa dengan berbagai

tst
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Dan berkatalah setan tatkala perkera

(hisab) diselesaikan, "Sesungguhnya
Alloh telah menjanjikan kepadarnu janji
yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya.
Sekali-kali tidak ado kekuasaan bagiku
terhadaprnu, melainkan sekedar aku
menyeru kamu lalu kamu mematuhi
seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu
mencerca aku, akan tapi cercalah dirimu
tidak dapat
sendiri. Aku
menolongmu dan kamu pun sekali-kali
tidak dapat menolongku. Sesungguhnya
aku tidak membenarkan pe.rbuatanmu
mernpersekutukan aku dengan AMA
sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang
yang zhalim itu mendapat siksaan yang
pedih. (QS. Ibrahim: t)
Akan tetapi, jika manusia selarnat
dengan ilmu dan hidayah, Tnakasetan
akan berusaha mengambil langkah
yang kedua, yaitu:
2. 7.41.46:44#

Apabila setan gaga! menyesatkan
manusia dengan cara pertama, rnakata
akan tetap berusaha rnenyesatkan
manusia dengan cara lain, melalui celah
kebid'ahan. Oleh karena itu, wajib bagi
setiap muslim mengetahuiperbedaan

antara Sunnah dan bid'ah. Buitskan dan
ajakan setan dalam langkah kedua ini,
bisa dengan cara meyakini yang berlawanan dengan kebenaran yang Alloh
telah mengutus para rasul dan telah
menurunkan kitab-Nya. Cara yang lain
ialah membujuk manusia agar beribadah kepada Alloh dengan cara-cara
baru yang tidak diizinkan oleh-Nya.
Apabila manusia bisa selamat dari
bujukan dan tipu daya yang kedua ini, is
mampu melawan setan dengan cahaya
Sunnah, berpegang teguh dengannya,
mengikuti dan berjalan di atas manhaj
salaf dari kalangan orang terbaik, para
sahabat dan orang setelahnya yang
mengikuti mereka dengan balk, Mika
setan akan mengambil ancang=ancang
untuk menempuh langkah yang ketiga.
Berkata Sufyan ats-Tiat,ri
"Bid'ah lebih dicintai Iblis daripada
maksiat. Kuala maksiat dapat diberi
taubat, sedangkan bid'ah tidak."
(
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(Majmu' Fatawa I I/472).th

Imam adz-Dzahabi berkata,
"Berdasarkan nash ini, Alloh akan
memberilcan jaminan bagi orang-orang
yang menjauhl dosa besar untuk
memasukkannya ke dalam surga." (alKaba1r tahqiq Sayyid Ibrahim, hal. 13)
Orang yang melakukan dosa
besar adalah orang rnukrnin yang
imannya sedang menurun, apabila ia
meninggal dalarn kea.daan tidak taubat
dari dosanya, tnaka perkaranya
dikembalikan kepada Alloh. Jika Alloh
berkehendak mengadzabnya, maka
Dia akan mengadzabnya sesuai dengan
dosa yang ia perbuat, kemudian
dimasukkan ke dalam surga. Jika Alloh
berkehenclak, Alloh dapat mengampuni
dan memaafkannya serta tidak
menyiksanya.
Inilah langkah ketiga yang
ditempuh oleh setan, apabila cara ini
tidak mampu pula untuk menyesatkan
manusia, maka setan akan mengambil
langkah keempat untuk membujuk
manusia melalculcan dosa kecil.

3. Veda eed4vi

Ibnul Qayyim
berkata, "Sungguh al-Qur'an, as-Sunnah, dal kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan para
imamtelah menunjuldcan bahwa dosa
itu ada dua macam; dosa besar dan
dosa kecil." (al-Jawabul Kahfi hal. 192)
Apabila setan merasa gagal
menjerumuslcan manusia lewat jalan
kebid'ahan di dalam agama, maka dia
akan menempuh cara yang lain dengan
cara mengajak manusia berbuat dosa
besar. Setan sangat bernafsu untuk
menjatuhlcan seorang insan dalam
dosa besar. Apalagi jika dia orang alim
yang diikuti, hingga nantinya closa yang
ia perbuat dapat tersebar, dengan
demikian manusia akan lad dan tidak
akan mau mengambil ilmunya. (Tafsir
Qayyirn hal. 613, lihat pula majalah
Tauhid edisi Dzulqo'dah 1426 H)
Permasahannya, sudahkah kita
mengilmui apa yang dimaksud dengan
dosa besar?
Sahabat mulia lbnu Abbas Tie
berkata, "Dosa besar ialah setiap
dosa yang Alloh tutup akhirnya dengan
ancaman neraka, murka, laknat, dan
adzab-Nya." (Tafsir ath-Thabari 5/41)
Maka sudah menjadi kemestian
bagi setiap muslim untuk menjauhi
dosa besar, agar kita selamat dari
laknat Alloh dan ancaman adzab-Nya.
Perhatikan firman Alloh berikut ini:

4. D044 &tat
Apabila setan telah putus asa
untuk menjerumuskan manusia ke
dalam dosa besar, maka dia akan
membujuknya untuk melakukan dosa
kecil yang apabila terkumpul pada diri
manusia, dapat membinasakannya.
(Tafsir Qayyim hal. 613)
Banyak sekali hadits dari
Rasulullah tft yang memberikan
peringatan akan bahayanya dosa kecil.
Diriwayatkan dari. Ummul Mukminin
Aisyah
dia berlcata:

,
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Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di
antara dosa-dosa yang kamu dilarang
mengerjakannya, niscaya Kami hapus•
kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosa
yang kecil) clan Kami masukkan kamu
ke tempat yang mulia. (QS. an-Nisa:

j:i..4 .4.01

sual DosA,

pertanggungjawabannya di

dapan

Alloh kaiak" (HR. Ibnu M

4243,
497,
eh Syaikh
ib 2/644)
ad Imam
"Dosa-

Darimi 2/303, lbnu Hib
Ahmad 6/70. Dishahihkan
al-Albani dalam Shahih Tar
Semoga Alloh merah
Ibnu Baththal tatkala ber
dosa kecil apabila banyak
dilakukan terus menerus
besar." (Fathul Bari 11/3
Imam Ibnul Qayyim
"Setan akan senantiasa me
manusia untuk melakukan
hingga ia menganggap ent
tersebut. Maka, orang yan
dosa besar dengan rasa to
Iebih balk ketimbang oran
meremehkan dosa walau
(Tafsir Qayyim hal. 613)

AKIBAT DARI S
DOSA
Perlu diketahui, dosa
maksiat pasti membaha
Bahayanya bagi hati bgai
bagi tubuh, tidaklah ada d
akhirat kejelekan dan pen
melainkan sebabnya ad
kemalcsiatan. Ingatlah,
menyebabkan kedua oran
Adam dan Hawa, dikelua
surga? Apakah yang meny
diturunkan ke bumi dan m
makhluk yang terlaknat?
yang menyebabkan kaum
dihanyutkan banjir ydahsyat?
Jawabnya satu, semu
dosa yang mereka lakukan
kami nukilkan sebagian d
sebuah dosa bagi pribadi
masyarakat.

menjadi
kata,
bujuk
sa kecil
g dosa
erbuat
t masih
g

kecil."

UAH
osa dan
n racun
unia dan
it
dosa dan
h yang
a kita,
dari
abkan Iblis
iadi
, apakah
bi Nuh
maha
ya akibat
erikut ini
pak dari

1. leatige,4
• 01.10

Rasulullah pernah berkata kepadaku,
"Wahai Aisyah, wasodalah clad
meremehkan amalan-amalan, karena
sesungguhnya amalan itu akan dituntut

31)

Orang yang berbuat
hatinya akan tertutupi ole
bintik hitam yang dapat m
Perhatikanlah hadits beri
pelajaran bagi kita semua.

Untuk lebih luas masalah bid'ah, silakan baca kembali tulisan Ustadzuna al-Fadhil Abu Hammam al-Atsari yang berjud
Ganas Perusak Umat dalam AL FURQON Edisi 4-7 Tahun I (.1422 H).

sa,
intikatikan.
sebagai

Bid'ah Virus
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Jika seorang hamba berbuat kesalahan,
maka akan muncul bintik hitam dalam
hatinya.Jika ia berhenti, bertaubat, dan
memohon ampun maka akan dibersihkan hatinya. Namun jika ia mengulangi
lagi, akan ditambahkan bintik hitam
tersebut hingga memenuhi hatinya. Inilah
makna roan yang disebutkan Alloh
dalam firman-Nya, "Sekali-kali tidak
demikian, sebenarnya yang selalu
mereka usahakan itu menutup hati
mereka." (QS. al-Muthaffifin: 14) (HR.
Tirmidzi 3334, Ibnu Majah 4244,
Ahmad 2/297, lbnu Hibban 2448,
Hakim 2/517. Dihasankan oleh Syaikh
al-Albani dalam Shahih Targhib 2/643)
Imam Hasan al-Bashri berkata, ,
"Yang demikian itu adalah dosa yang
bertumpuk-tumpuk hingga membutakan hatinya." (al-Jawabul Kahfi hal. 96)

kecuali akan datang kepada mereka
tahun-tahun paceklik, beban hidup yang
berat, dan tindakan represifpemerintah.
Apabila mereka menahan menunaikan
zakat harta maka hujan tidak akan turun
dari langit, andaikan bukan karena
binatang niscaya hujan tidak akan turun
kepada mereka. Dan tidaklah mereka
membatalkan perjanjian Alloh dan rasulNya, kecuali Allah akan kuasakan
kepada mereka musuh dari selain
mereka yang mengambil apa yang ado
pada mereka. Lalu selama pemimpin
mereka tidak berhukum dengan
Kitabullah dan ragu terhadap apa yang
Alloh turunkan, maka Alloh akan timpakan kesengsaraan di antara mereka.
(HR. lbnu Majah 4019, Abu Nu'aim
dalam al-Hilyah 8/333. Dihasankan
oleh Syaikh al-Albani dalam ashShahihah no. 106)

3. ?ltemevailsout ieltlaagut
Imam lbnul Qayyim berkata,
"Kemalcsiatan akan mewariskan
kehinaan, karena kemuliaan itu hanya
dapat diraih dengan ketaatan kepada
Alloh." (ad-Da' wad Dawa' hal. 94).
Maka tidak ada jalan selamat dari
kehinaan kecuali dengan kembali ke
dalam agama yang lurus ini.
Sebagaimana diinformasikan oleh
Rasulullah fit:

2. .Vetemoot eeitiagoge etualiga
°

Musibah yang melanda negeri kita
clan sebagian besar negeri kaum muslimin -disadari atau tidak- sebabnya
antara lain adalah ulah dan akibat dosa
para hamba. Rasulullah telah mengabarkan hal ini di dalam haditsnya
yang berbunyi: "Wahai sekalian Muhajirin, ada lima perkara yang aku memohon kepada Alloh agar tidak rnenirnpa
kalian. Apabila perbuatan keji telah
nampak pada suatu kaurn hingga mereka
berani melakukannya terang-terangan,
melainkan akan ditimpakan kepadcr.
mereka penyakit tha'un dan berbagai
penyakit yang belum ada pada umat
sebelumnya. Tidaklah mereka berani
mengurangi timbangan dan takaran,
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4. Sofa

Sebab kerusakan di darat dan
laut, tiada lain adalah ulah tangan
manusia. Hal ini ditegaskan oleh,Alloh
dalam firman-Nya:
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Telah nampak kerusakan di darat dan di
laut disebabkan oleh perbuatan tangan
manusia, supaya Alloh merasakan
kepada mereka sebagian dari akibat
perbuatan mereka, agar mereka kembali
ke jalan yang benar. (QS. ar-Rum: 41)

gloat
5. 11teagledgmeAut
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Perbuatan dosa dan rnalcsiat akan
menghaiangi pelakunya merath nikmat
dari Alloh. Bahkan sebaliknya,
kesengsaraan yang dapat ia ra.sakan.
Nikmat yang Alloh berfican kepada
para hamba-Nya tidak akan berubah
kecuali mereka sendiri yang mengubah
nikmat tersebut dengan perbuatan
dosa dan maksiat. Alloh berfirman:
vo

Cbte7j1 (61-)
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Jika kalian berjual beli dengan sistem
`ienah, kalian disibuldcan dengan ternak
dan ladang kalian, dan kalian
meninggalkan jihad, maka Alloh akan
menimpakan kepada kalian kehinaan.
Alloh tidak akan mencabut kehinaan
tersebut hingga kalian kembali kepada
agama kalian. (HR. Abu Dawua 3462.
Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani
dalam ash-Shahihah no. I I)
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Dan apa saja musibah yang menimpamu
maka adalah disebabkan oleh perbuatan
tanganmu sendiri, dan Alloh memaafkan
sebagian besar (dari kesalahankesalahanmu). (QS. asy-Syura: 30)
Firman Alloh yang lain:

js, 44061
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Ketahuilah wahai hamba yang
beriman, sesungguhnya rahmat AIIoh
sangat luas. Dia Maha Mengampuni
segala dosa dan kesalahan. Janganlah
berputus asa dari ampunan dan
•
rahmat-Nya, Alloh berfirman:

Yang demikian (siksaan) itu adalah
karena sesungguhnya Alloh sekali-kali
tidak akan mengubah sesuatu nikmat
yang telah dianugerahkan-Nya kepada
suatu kaum, hingga kaum itu merubah
apa yang ada pada diri mereka sendiri,
dan sesungguhnya Alloh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-

T'

'

*
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Anfal: 53)
Dalam ayat ini AIIoh mengkhabarkan bahwasanya AIIoh tidak akan
mengubah nikmat yang telah Dia
berikan kepada seseorang hingga
orang itu sendiri yang mengubahnya.
Barangsiapa mengubah ketaatan
dengan kemaksiatan, mengubah syukur
dengan mengingkari, mengubah sebabsebab meraih ridha-Nya dengan
membuat murka-Nya, niscaya mereka
pun akan diubah sebagai balasan yang
setimpal. Dan tidaklah Rabb kalian
menzhalimi para hamba- Nya.
Apabila seorang insan mengganti
maksiat dengan ketaatan, maka Alloh
akan mengganti adzab-Nya dengan
kebaikan, mengganti kehinaan dengan
kemuliaan. Sebagaimana firman AIIoh
yang berbunyi:

.6tref;. Cr 1J
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Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang
melampaui batas terhadap diri mereka
sendiri, janganlah kamu berputus asa
dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah
mengampuni dosa-dosa semuanya.
Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. az-

Zumar: 53)
Akan tetapi dengan luasnya
rahmat Alloh, janganlah menjadikan
kita orang-orang yang meremehkan
dosa. Takutlah kepada Allah ketika
terbetik di dalam hati keinginan
melakukan dosa. Ingatlah adzab Alloh
sangat pedih. Rasulullah bersabda:
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Takutlah kalian dari meremehkan dosa.
Sesungguhnya perumpamaan orang yang
meremerikan dosa bagaikan sekelompok
orang yang singgah di sebuah lembah,
maka dia datang membawa kayu dan

ar-Ra'd: II)

441.14414

di bawah
nimpanya.
t dosanya
idungnya,
' (HR.
erkata,
ecilnya
pa yang
r Minal
rtaubatlah
jalan yang
menjadi
di

.1

Dan mereka berkata, "Seki ya kami
mendengarkan atau memi
an
peringatan itu niscaya tida
kami
termasuk penghuni neraka g
menyala-nyala." Mereka m gakui dosa
mereka. Maka kebinasaan bagi
penghuni-penghuni neraka g menyalanyala. (QS. al-Mulk: 10- I I

Demikianlah akhir p bahasan
kali ini. Semoga kita term k orang
orang yang bertaqwa den
mengamalkan setiap perin
menjauhi segala laranganmenjauhi segala dosa balk g besar
maupun yang kecil.
ohu /Clam.
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Sesungguhnya Allah tidak mengubah
keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap suatu
kaum, maka tidak ada yang dapat
menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada
pelindung bagi mereka selain Dia. (QS.
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dishahihkan oleh Syaikh a
dalarn Shahih Jami'ush Sh
2684, lihat pula ash-Shah
Sahabat mulia Ibnu
mengatakan, "Seorang mu
hendaklah menyikapi do
bagaikan orang yang dudu
gunung besar yang nyaris
Sedangkan orang fajir meli
ibarat lalat yang hinggap d
sekali kibas is akan terban
Bukhari 6308, Tirmidzi 2
Bilal bin Sa'id pernah
"Janganlah engkau melihat
dosa, akan tetapi lihatlah
engkau maksiati." (at-Tah
Muharramat hal. I I ).
Maka mulai detik ini
kepada Alloh. Kembalilah
diridhai-Nya. Janganlah ki
orang-orang yang menye
kemudian hari, sebagaima

fi
JAW

"
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terus datang membawa ka hingga
mereka dapat memasak m anan
mereka. Orang yang mere
kan dosa
kapan saja disiksa pelakun pasti akan
membinasakannya. (HR.
ad 5/33 I ,

tergambar dalam firman-
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Oleh: Abu Nu'aimAbdulAziz al-Atsari

Sosok Khomeini,

tentunya
sudah dikenal luas. Dia populer karena revolusi yang dia pimpin melawan Syah Iran Reza Pahlevi dan
Amerika. Revolusinya itu dianggap
sebagai revolusi Islam dan dianggap representasi kaum muslimin.
Hanya saja, sangat sedikit orang
yang mengetahui pemikirannya.
Untuk itu, pada kesempatan ini kita
akan lihat salah satu kitab karangannya. Kitab ini sekaligus sebagai
representasi pemikiran Syi'ah
modern dan kaitannya dengan
Syi'ah pendahulu mereka. Berikut
ini hal-hal penting dari kitabnya.

Pembaca tentunya sudah tahu,
tidak ada yang menentang dakwah
Tauhid kecuali para i)enyembah kubur
dan penentang Sunnah Rasul. Lebih
lengkapnya, lihat ulasan cnasalah
ini pada edisi-edisi sebelumnya.
Bukti kebenaran sinyalemen ini
adalah fakta-fakta berikut.

2. Khomeini menganggap
meminta kepada Rasul
(setelah wafat) dan
kepada imam tidak syirik

Katanya, "Secara tabiat, meminta keperluan kepada Rasul dan
imam atau siapa pun selain Ilah
• dengan anggapan sebagai ilah
I . Khomeini sangat
membenci dalcwah Syaikh maka termasuk syirik. Ini diakui
oleh akal dan al-Qur'an. Adapun
Muhammad bin Abdul
jika tidak ada anggapan seperti itu,
Wahab
maka tatanan alam ini tegak karena adanya permintaan kebutuhan
Setelah memaparkan secara
ringkas sejarah Syaikh Muhammad kepada yang lain. Bahkan landasan
kemajuan ialah adanya saling mebin Abdul Wahhab #11,1 dengan
nolong. Kalau meminta kebutuhan
menggelarinya Wahhabi, Khomeini
secara
mutlak dianggap syirik,
mengatakan, "Oleh karena itu, memaka
seluruh
alam adalah
reka terpaksa taqlid buta kepada
musyrik...."
(hal.
46)
Wahhabiyun, yang mereka itu
Khomeini
memberi
perincian,
hanyalah sekumpulan penggempermintaan
termasuk
syirik
jika apa
bala kambing yang tidak memiliki
yang
diminta
itu
masuk
dalam
amal
ilmu dan harta sedikit pun." (hal.
ilahi
(arnalan
yang
khusus
bagi
20). Sebelumnya dia berkata, "Meilah-pen). Amal ilahi adalah apabila
reka (Wahhabiyun) pura-pura lupa
pelakunya mengerjakan sendiri
kalau kami mengetahui bahwa meamalan
tersebut tanpa bantuan
reka itu berjalan di balik keganasan
pihak lain. Adapun amalan bukan
bangsa Nejed dan liarnya onta di
Riyadh. Mereka itu tergolong makh- ilahi adalah sebaliknya. Misalnya,
Alloh ketika memberi kemampuan,
luk yang paling jelek." (hal. 20)(')
sakit, atau kesehatan maka Alloh
ltulah ungkapan kebencian
tidak meminta bantuan kepada
Khomeini terhadap dakwah Tauhid.
siapa pun dan tidak ada yang ikut
yang diemban oleh Syaikh
campur.
Muhammad bin Abdul Wahhab

(2)

Katanya menyimpulkan,
"Dengan demikian, siapa pun selain
Alloh yang mengerjakan amalan
meskipun kecil dan dianggap sebagai amalan rabbani maka dihukumi
oleh akal dan al-Qur'an sebagai
musyrik. Adapun jika seseorang
meniinta 4esuatu kepada orang lain
-dengan anggapan, Rabbul 'alamin
telah memberikan kekuatan (mornberi) kepada orang yang diminta,
dan dia sebagai hamba yang membutuhkan Alloh dan ketika menga
bulkan permintaan tersebut tidak
sendirian- maka ini tidak dianggap
sebagai amalan\rabbani dan tidak
dianggap syirik." (hal. 47)
Ucapan Khomeini dapat kita •
simpulkan:
Khomeini membatasi syirik
hanya pada masalah rububiyah
agar agamanya dapat diterima,
padahal agamanya dibangun di
atas kaidah penyembahan kubur
dan beribadah kepada para imam
mereka yang ma'shurn(2).
Maksudnya, selama orang itu
masih meyakini Alloh sebagai
Rabb, pencipta, pengatur, dan sifatsifat rububiyah lainnya, maka permintaan apa pun kepada selain
Alloh -padahal itu syirik- tidaklah
dianggap syirik. Dengan alasan
peminta itu masih meyakini bahwa
Alloh masih ikut campur dalam
mengabulkan permintaan dengan
inemberikan kekuatan kepada yang
diminta meskipun permintaan itu
hanya Alloh yang mampu semisal
kesembuhan penyakit, menghilangkan musibah, dan sebagainya.
Gamblangnya, jika seseorang
meminta kesembuhan kepada
a.

Bandingkan dengan ucapan Ulil Abshar Abdalla terhadap negara Saudi Arabia pada rubrik Hadits.
Komentar Syaikh Salim al-Hilali pada talio kitab
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Rasulullah dengan meyakini
bahwaAlloh memberi kemampuan
kepada beliau untuk menyembuhkan, maka ini bukan syirik.
Jawabnya, kalau ini bukan syirik
maka tidak ada lagi syirik di dunia.
Inilah syirik yang diyakini oleh
orang-orang musyrik zaman
jahiliyah dulu. Apakah Khomeini
tidak memperhatikan ayat-ayat
yang mengungkap masalah ini?!
Padahal dia juga berdalil dengan
ayat tersebut?
Coba cermati ayat-ayat
berikut.

Dan sesungguhnya jika kamu
tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang menjadikan langit dan
bumf dan menundukkan matahari
dan bulan?" Tentu mereka akan
menjawab, "Alloh", maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan
(dari ja/an yang benar).
Alloh melapangkan rizki bagi siapa
yang dikehendaki-Nya di antara
hamba-hamba-Nya dan Dia (pu/a)
yang menyempitkan baginya.
Eolsi 6 TAHUN V / MUHARRAM 1427)

Sesungguhnya Alloh Maha
Mengetahui segala sesuatu.
Dan sesungguhnya jika karnu menanyakan kepada mereka, "Siapakah yang menurunkan air dari
langit lalu menghidupkan dengan
air itu bumf sesudah matinya?"
Tentu mereka akan menjawab,
"Katakanlah, "Sega/a puji
bagi Alloh', tetapi kebanyakan
mereka tidak memahami(nya).
(QS. al-Ankabut: 61-63)

RuHu

Ingatlah, hanya kepuny
lah agama yang bersih
Dan orang-orang yang
pelindung selain Alloh
"Kami tidak menyemba
melainkan supaya mer
katkan kami kepada Al
sedekat-dekatnya."
Ayat-ayat ini dan
menginformasikan kala
orang musyrik meyakin
Alloh, semisal mencipt
kan, menghidupkan, m
tetapi mereka beribada
patung-patung dengan
patung tersebut dapat
Lo
syafa'at dan mendekat
pada Alloh. Jadi merek
,fi
fi fi„,
patung-patung
itu atau
41t12-1
bahan) mereka yang
is
fi fG.
fi
alb I jam, I ai
1.5. kemampuan sebagai p
mediator. Sebagaiman
Khomeini meminta kep
ullah dan para imam
:1;141
dengan keyakinan Allo
6)
061.kemampuan mereka un
bulkan. Betapa persisn
Khomeini dan konco-ko
3,5,1
dengan orang-orang m
dan sekarang! Lantas d
Dan mereka menyembah selain
tahu kalau AIIoh memb
Alloh apa yang tidak dapat mendakemampuan kepada R
tangkan madharat kepada mereka
dan para imam?! Meng
dan tidak (pu/a) manfa'at, dan meimam disetarakan deng
reka berkata: "Mereka itu ada/ah
Lihat kembali jawabann
pemberi syafa'at kepada kami di • rubrik Aqidah edisi ini.
sisi Alloh." Katakanlah: 'Apakah
b. Menganalogikan an
kamu mengkhabarkan kepada
ibadah dengan urusan
AIIoh apa yang tidak diketahui-Nya
tolong-menolong. lni ki
balk di langit dan tidak (pu/a) di
faariq (beda illat hukum
bumi?" Maha Suci Alloh dan Maha
ga batil). Tolong-menol
Tinggi dari apa yang mereka memurusan yang dimampui
persekutukan (itu). (QS. Yunus: 18)
adalah disyari'atkan, la
meminta kepada Rasul
Lfiy444-1 ‘;i41
bjt para imam termasuk ta'
ma sekali bukan, baik d
ft
syar'i atau pun aqIi. Ap
.$**41j Rasulullah
t dapat me
permintaan manusia, m
fi ftft.,
t../.L.,10 L. ;43 1 :1,,C.1,3.)
kan madharat, dan me
manfaat? Apakah permi
Syi'ah kepada para ima
mereka termasuk ta'aw
sating memberi manfaa
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KASYFUL ASRAR RUHULLAH KHOMEINI.

Tidak sebatas itu, dia juga
meyakini memohon kepada orang
mati, kepada pepohonan, batd),
meminta kesembuhan dari turbah
(tanah di Karbala -tempat meninggalnya al-Husain-), sujud di turbah,
dan mendirikan kubah di atas kubur
bukan syirik? Na'udzubillah min
dzalik.
Mengapa dia berkeyakinan
meminta kepada orang mati bukan
syirik? Karena menurutnya, setelah
ruh terlepas dari jasad, dia akan
tetap hidup bahkan lebih leluasa
bergerak dan akan berpindah kepada jasad lain. Dia berhujah dengan
perkataan para filsuf kafir seperti
Pythagoras, Plato, Socrates, Aristoteles, filsuf muslim (sangkanya)
yaitu Ibnu Sina (Avicenna) yang digelari Khomeini sebagai filsuf
besar, tokoh terdepan m . Ini adalah
aqidah reinkarnasi, aqidah paganisme yang dikatakan oleh para filsuf
yang omongan mereka dijadikan
hujjah oleh Khomeini. Ini juga merupakan aqidah firqah Bathiniyah.0

3. Membolehican membangun
kubah di atas kubur
Untuk membantah hal ini,
cukuplah riwayat dari Ali bin Abu
Thalib , imam pertama menurut
mereka:
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Abul Hayyaj al-Asadi berkata, 'All
berkata kepa
bin Abu Thalib

daku, 'Maukah kamu aku utus
pada perkara yang aku diutus oleh
Yaitu jangan engkau
Rasulullah
biarkan patung kecuali engkau
hancurkan dan kubur men]ulang
kecuali engkau ratakan. - (HR.
Muslim, Ahmad, dan Ahlu Sunan
kecuali Ibnu Majah)

4. Mencela para sahabat,
terutama Abu Bahr dan
Umar bin Khaththab20
Kata Khomeini, "Sungguh
kami tidak ada urusan dengan dua
syaikh ini dan penyelisihan keduanyaterhadap al-Qur'an, permainan
mereka terhadap hukum Alloh, apa
yang, mereka hararnkan dan halalkan itu dari mereka sendiri. Dan
kezhaliman yang terus-menerus
kepada Fathimah, anak Nabi, dan
kezhalirpan kepada anak-anaknya.
Tetapi kami mengisyaratkan kepada kejahilan keduanya dengan
hukum Alloh dan agama." (hal. 126)
Syaikh Salim al-Hilali mengomentari, "Mulailah pena Khomeini
menorehkan racunnya, makhAlloh
menampakkan kedengkiannya
agar orang-orang yang !alai mengetahui bahwa kebencian mendalam
terhadap Abu Bakr dan Umar
terus berlanjut mulai zaman
pencetus Bathiniyah, Abdullah bin
Saba' si Yahudi sampai Khomeini.
Khomeini dan Syi'ah menyifati
keduanya dengan dua berhala
Quraisy. Ada do'a yang melaknat
keduanya, termuat dalam kitab
Tuhfatul Awwam Maqbul, bahasa
Yordania, hal. 422, ditandatangani
oleh ayat Syi'ah (bukan ayatullah),
termasuk Khomeini. Awal do'a:
'Wahai Alloh, laknatlah dua berhala
Quraisy, jibt, dan thaghutnya, pendusta Quraisy, dan anak keduanya
yang menyelisihi perintah-Mu,

mengingkari wahyu-Mu, mernak-,
siati rasul-Mu, mengganti agamaMu dan merubah kitab-Mu....' Sebagian Syi'ah berupaya mengingkari do'a ini, tetapi ath-Thahrani
dalam kitabnya adz-Dzarrah (8/
192) menyebutkannya dan mengatakan, Syarah do'a ini mencapai
sepuluh.' Kitab ini dipuji oleh
Khomeini (hal. 106). Pembaca
harap tahu,-siapa yang menghalalkan laknat terhadap kedua
syaikh ini atau sahabat lainnya
maka dia kafir, halal darahnya."
Ketika Nabi sakit, beliau meminta kertas untuk menuliskan
sesuatu. Tetapi para sahabat berbeda pendapat, ada yang menolak
karena Nabi dalam keadaan sakit
sehingga beliau rnungkin mengigau, termasuk Umar dan ada yang
mendukung. Khomeini berkata, "Kitab sejarah rnengisyaratkan hahwa
kekufuran ini muncul dari Urnar bin
Khaththab. Sebagian sahabat men
dukung Nabi dan sebagian lain
tidak mengizinkan. Umar mengetahui bahwa Nabi ingin menuliskan
keimamahan Ali." (hal. 176)
Syaikh Salim al-Hilali mengomentari, "Mengapa orang-orang
yang lalai pura-pura tidak tahu
vonis kafir Khomeini terhadap alFaruq Umar bin Khaththab apakah mereka masih mengharapkan
Khomeini dan revolusinya? Ataukah
fatamorgana1ran telah menyilaukan
mereka? Mengapa mereka selalu
dengki kepada generasi terbaik
(para sahabat) yang menasehati
umat dan menghilangkan
kerancuan?!
Kami tambahkan, dari mana
Khomeini tahu kalau yang akan dituliskan Nabi adalah keimamahan
Ali? lnilah takwil rusak dannya dan
masih banyak takwil rusak lainnya.

Syaikh Salim al-Hilali mengomentari, "Kalau ini bukan syirik, maka tidak ada orang musyrik di dunia ini menurut pandangan Khomeini::
Bahkan dia (Ibnu Sina) orang kafirtermasuk Qaramithah Bathiniyah, seperti ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dalam ighatsatul lahfan 2/266.
Beginilah tokoh yang mereka puji dan propagandakan. Dia juga tarahhum (mendo'akan rahmat) kepadaAbu Nashir ath-Thusi yang
memfatwakan halalnya darah kaum muslimin di Baghdad ketika diserbu oleh Hulagu Khan. Tetapi oleh Khomeini dianggap sebagai
pelayanan agung terhadap Islam! (begitu kata Syaikh Salim al-Hilali). at-Tusi ini bersekongkol dengan Ibn al-QaMi, orang Syi'ah Rafidhah
mentri dari khalifah al-Mulashim (khalffah terahir bani Abbasiyah) sendiri, sehingga muslimin dibantai dan E3ghdad bersimbah darah.
Qaramithah Bathiniyah adalah orang-orang yang tidak mempercayai awal penciptaan, hari akherat, penciptaan alam dan rasul yang
diutus oleh Alloh.
(5) Lihat kembali pembahasan tentang reinkamasi pada AL FURQON Edisi 4Th. III.
(
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Mushaf al-Qur'an telah
diubah
Khomeini mengatakan, "Imamah (Ali) telah ditetapkan di dalam
al-Qur'an, tetapi orang-orang (sahabat—pen) yang tidak peduli dengan
Islam dan al-Qur'an karena mencari
dunia dan kepemimpinan, menjadikan al-Qur'an sebagai sarana me
licinkan tujuan mereka yang beracun. Mereka menghapus ayat-ayat
tersebut dari mushaf (ayat imamah)
dan menjatuhkan al-Qur'an di mata
dunia selamanya. Mereka menimpakan celaan —selamanya— kepada
kaum muslimin dan al-Qur'an.
Mereka menetapkan celaan ini
terhadap'al-Qur'an yang mana
celaan itu mereka ambil dari kitab
Yahudi dan Nasrani." (hal. 131)
Artinya Khomeini menganggap al-Qur'an telah diubah para
sahabat. Subhanalloh! Ini namanya
maling teriak maling. Buktinya,
mereka meyakini adanya mushaf
Fathimah. Khomeini menukil sebuah hadits, "Setelah Nabi wafat,
Jibril datang kepada Fathimah
dengan membawa berita-berita
ghaib. Amirul Mukminin (Ali) lantas
menyusunnya dan inilah mushaf
Fathimah." (hal. 143)

KASYFUL ASRAR RUHUL

Syi'ah dengan menganggap sesat
yang lain dan menghindarkan mereka jatuh ke dalam kehancuran."
(hal. 148)
Komentar Syaikh Salim alHilali, "Taqiyah adalah syari'at
Syi'ah dan dalam pandangan Islam
ini adalah kedustaan semata dan
nifaq (kemunafikan) murni."

8. Menuduh Nabi penakut dan tidak menyampaikan risalah dengan benar
Katanya, "Begitulah, menjadi
jelas dari sekumpulan dalil ini dan
penukilan hadits-hadits, bahwa Nabi takut terhadap manusia dengan
keberadaan dakwah kepada imamah. Siapa saja yang menengok
sejarah dan khabar-khabar akan
mengetahui bahwa ketakutan Nabi
adalah benar, hanya saja Alloh memerintahkannya agar menyampaikannya dan berjanji menjaganya.
Maka Nabi menyampaikannya dan
berusaha maksimal sampai akhir
nafasnya. Tetapi kelompok penentang tidak menghendaki hal itu."

(hal. 150)
Suatu kelancang
ngat parah dari Khomei
Nabi pun dic,ap pen.
tidak berhenti di sini, di
kan, "Dan jelaslah, and
menyampaikan masala
ini sebagai realisasi pe
dan mengerahkan seg
niscaya tidak akan ber
perselisihan, kedengki
perangan di berbagai n:
dan di sana tidak akan
perselisishan dalam m
agama dan furu'nya."(
Sebenarnya mas i
hal-hal yang perlu diko
antaranya Alloh memili
(lihat ulasannya pada r
edisi ini—red), imamah
terhadap Abu Bakr dan
dusta atas Ahlus Sunn
menyandarkan hadits k
Sunnah dan ternyata b
dha'if, dan sebhgainya.
beberapa permasalaha
cukup mengungkap aqi
pemikiran Khomeini ya
lanjutan dari para pend

a

H KHOMEINI•

yang sasehingga
t. Tetapi
mengataan Nabi
imamah
tah Alloh
daya
camuk
, dan peara Islam
uncul
alah ushul
I. 155)
anyak
si, di
sifat bada'
rik Aqidah
, tuduhan
mar, berdengan
ada Ahlus
an atau
amun
adi sudah
h dan
ternyata
ulunya. q

Fatwa Syaikh al-Alban

Meyakini bahwa imam
Syi'ah ma'shum
Kata Khomeini, "Sesungguhnya Ali dan anak-anaknya yang
ma'shum, merekalah ulul amri
(pemimpin) itu. Mereka tidak.
menyelisihi firman Alloh..." (hal. 129)
Tidak hanya itu, mereka
bahkan meyakini imam mereka
lebih tinggi dari para nabi dan
selevel dengan Alloh. Lihat lagi
ulasan pada rubrik aqidah.

7. Menegaskan taqiyah
Katanya, "Siingguh para imam
telah dibebani dari Nabi dan Ilah
agar menjaga kehormatan Syi'ah
dan harta mereka. Maka untuk
taqiyah mereka kadang memunculkan perintah yang menyelisihi hukum Alloh, sehingga tidak berkecamuk perselisihan pada kalangan

Kepada Yang Mulia:
DR. Basyar Awwad Ma'ruf
Ketua Umum Panitia Muktamar Islam

41:A•ri
Aku telah meneliti lima perkataan yang kalian nuk
kitab orang yang dinamakan Ruhullah al-Khomeini, den
aku menerangkan pendapatku tentangnya dan
mengatakannya. Aku katakan dengan memohon pertolo
Alloh semata:
Setiap ucapan dari perkataan tersebut adalah kek
nyata karena menyelisihi al-Qur'an al-Karim, Sunnah
harah, ijma' umat, dan perkara dien yang baku.
Oleh karena itu, setiap orang yang mengatakannya
kinan, walaupun sebagiannya, maka dia musyrik kafir m
puasa, shalat, data meski mengklaim sebagai muslim.

Eoist 6 TAHUN V / MUHARRAM 1427)

tri

II

I

I

F

If

dari kitabn harapan
ng yang
an kepada
uran yang
I-M uthahertai keyakipun ber-

KASYFUL ASRAR RUHULLAH KHOMEINI.

mereka yaitu al-Hukumah Islamiyah? Kitab ini dicetak berutang
kali dan disebarkan di dunia
Islam? Padahal kitab itu memuat
fi
kekufuran yang sebagiannya
L. 41t-! cf, J.)-4 I
dinukil pada soal pertama. Ini
sudah cukup bagi orang jahil
untuk belajar dan cukup
menyadarkan orang yang !alai?!
Selain itu, kitab tersebut
a*,34-11
adalah kitab pembelaan dan
0„ politik. Kitab semisal ini wajib
tidak disebutkan di dalamnya
aqidah yang notebene adalah
Dan barangsiapa yang menenkekufuran nyata menurut pangtang Rasul sesudah jelas kebejdaimnya. Bersama itu, Syi'ah
naran baginya, dan mengikuti
beragama dengan tiqiyah yang
jalan yang bukan jalan orangmembolehkan bagi mereka
orang mukmin, Kam! biarkan is
berkata dan menulis apa-apa
leluasa terhadap kesesatan
yang tidak mereka yakini, seperyang telah dikuasainya itu dan
ti firman Alloh Ta'ala mengisahKami masukkan is ke dalam
kan pendahulu mereka:
Dalam kitab-Nya yang terjaga
dari segala penambahan dan pengurangan, Alloh berfirman:

Jahannam, dan Jahannam itu
seburuk-buruk tempat kembali.

(QS. an-Nisa': 115)
Pada kesempatan ini aku
katakan:
Keherananku hampir-hampir tidak ada habisnya terhadap
orang-orang yang mengaku
Ahlus Sunnah wal Jama'ah tetapi bekerja sama dengan pengikut Khomeini dalam dakwah
menegakkan daulah mereka
dan memancangkannya di bumi
kaum muslimin. Mereka itu jahil
atau pura-pura jahil terhadap
kekufuran, kesesatan, dan perusakan mereka (Syi'ah—pen) di
muka bumi:

SL.-.212r.
Dan Alloh tidak menyukai kebinasaan. (QS. al-Baqarah: 205)
Jika mereka beralasan tidak
mengetahui aqidah mereka
(Syi'ah) dan menyangka bahwa
perselisihan antara mereka dengan pengikut Khomeini (Syi'ah)
hanyalah dalam masalah furu'
bukan pada ushul, lantas alasan
apalagi bagi mereka setelah mereka (Syi'ah): menyebarkan kitab

L-72:1

Dan Allot: hendak ntenyingkapkan apa yang selama ini kamu
sembunyikan. (QS. Al Baqarah: 72)
(....41;41fi cis.;
dan apa yang disembunyikan
hati mereka adalah lebih.
besar lagi. (QS. All Imran: 118)
Sebagai penutup, aku
katakan untuk memperingatkan
dengan
seluruh kaum
firman Rabbul 'alamin:

yay.

Mereka mengucapkan dengan
lidahnya apa yang tidak ada
dalam hatinya. (QS. al-Fath: 11)
Sampai-sampai aku baca
ucapan sebagian tokoh Syi'ah
dewasa ini, dia memaparkan
hal-hal yang diharamkan dalam
shalat, di antaranya:
"Menggenggam kecuali jika
untuk taqiyah". Yakni meletakkan tangan kanan di atas
tangan kiri ketika shalat!
Bersama itu tadi:

Sesungguhnya mereka telah
mengucapkan perkataan
kekafiran (QS. at-Taubah: 74),
pada kitab-kitab kecil mereka.
Sebagai pembenaran firman
Alloh Ta'ala terhadap orang
seperti mereka:

Hai orang-orang yang beriman,
jangan/ah kamu ambil menjadi
teman kepercayaanmu orangorang yang di luar kalanganmu
(karena) mereka tidak hentihentinya (meninibulkan) madharat bagimu. Mereka menyukai
apa yang menyusahkan kamu.
Te/ah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang
disembunyikan oleh Kati mereka
adalah /ebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika
kamu memahaminya. (QS. Ali

lmran: 118)
:. 1t
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SYAIKH HMO BIN ABDULLAII
AT-TUWAIJIRI
SC01,14r9i /:.7 VCI6Ged

Sa y(f ah 7ad 94i

Disusun oleh: Abu Aisyah

Noma dan Nasabnini
Beliau adalah Syaikh al-Allamah
al-Muhaddits al-Faqih Hamud bin
Abdullah bin Hamud bin Abdur
Rahman at-Tuwaijiri, dari Alu
Jabbarah, pecahan dari kabilah
Anazah Arabiyah yang masyhur.

Kelabirannya
Beliau
dilahirkan pada tahun
1334 H di kota Majma'ah, ibukota
negeri Sudair, Saudi Arabia, dalam
Iingkungan keluarga yang dikenal
dengan keilmuan dan keutamaan
mereka.

Pertumbuhan ilmiah dan
Guru-Gurunya
Pada tahun 1342 H, beliau
mulai belajar dasar-dasar baca tulis
dan al-Qur'an kepada Syaikh Ahmad
ash-Sha'igh. Sebelum usia I I tahun,
beliau telah hafal al-Qur'an.
Pada usia yang sangat dini
beliau telah mempelajari ringkasanringkasan kitab-kitab ilmiah dalam
• ; bidang tauhid, hadits, fiqh, fara'idh,
dan nahwu.
Di antara kitab-kitab yang
beliau pelajari di bawah bimbingan
Syaikh Ahmad ash-Sha'igh adalah
EDISI 6 TAHUN V / MUHARRAM 1427)

Ushuluts Tsalatsah oleh Syaikh alMujaddid Muhammad bin Abdul
Wahhab.
Ketika mulai beranjak dewasa,
beliau menghaditi halaqah Syaikh alFaqih Abdullah bin Abdul Aziz alAnqari, Qadhi negeri Sudair. Beliau
belajar kepada Syaikh al-Faqih
Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari
berbagai macam disiplin ilmu seperti
tauhid, tafsir, hadits, fiqh, fara'idh,
nahwu, sirah, tarikh, adab, dari yang
Iainnya selama 25 tahun.
Di antara kitab-kitab yang
beliau pelajari di bawah bimbingan
Syaikh al-Faqih Abdullah bin Abdul
Aziz al-Anqari adalah: Fathul Bari
oleh Ibnu Hajar, al-Mughni oleh Ibnu
Qudamah, Minhajus Sunnah, Dar-u
Ta'arudhil Aq/ wa Nag!, dan Fatawa
Kubra ketiganya oleh Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyah, Zadul Ma'ad oleh
Ibnul Qayyim, dan kitab-kitab
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan
para imam dakwah.
Beliau diberi ijazah sanad oleh
Syaikh al-Anqari Kitab-kitab Shihah,
Masanid, dan Sunan, berikut kitabkitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,
Ibnul Qayyim, dan kitab-kitab fiqh
Hanbali secara umum. Demikian
juga seluruh riwayat Syaikh alAnqari dari kitab-kitab atsbat.

Beliau juga belajar
dan lughah kepada Syai
bin Muhammad bin Hu
Syaikh Abdullah bin Mu
Humaid menjabat Qad
Sudair.
Beliau berguru kep
aI-Allamah Muhammad
Muhsin aI-Khayyal, Qad
dalam bidang nahwu d
Beliau juga belajar
Syaikh Sulaiman bin H
seorang Qadhi Makkah,
mendapat ijazah sanad
Sulaiman.

h, fara'idh
Abdullah
id di saat
mmad bin
negeri
a Syaikh
n Abdul
Madinah,
fara'idh.
pada
an, salah
an
ri Syaikh

Tugas-Tugas yang eliau
Emban
Pada tahun 1368 beliau
ditugaskan sebagai Qad negeri
Rahimah. Setengah tah kemudian
beliau dipindah ke neg Zulfi
hingga tahun 1372 H. mudian
beliau mengundurkan d dari
jabatan Qadhi.

Kebidupan Ilmtah a
Beliau 4.11s- memiliki asrat yang
sangat kuat dalam ilmu hingga
mencurahkan semua
tunya
kepada ilmu. Beliau ba k menulis

•
•

geri okoh
kitab-kitab yang bermanfaat bagi
muslimin. Beliau tekankan penulisan
beliau pada nnasalah-masalah terlarang yang banyak dilakukan oleh
manusia, atau pada syubhat-syubhat
di masyarakat dan perkara-perkara
baru yang diada-adalcan. Beliau
jelaskan dengan dalil-dalil kuat clan
argumen-argumen yang gamblang
sehingga bisa diterima dan memberi
manfaat yang besar kepada setiap
pembaca tulisan beliau.
Sejak terbit matahari hingga
lsya', beliau penuhi waktu beliau
dengan pembahasan ilmu dan
menulis. Kadang setelah lsya' beliau
lanjutkan apa yang beliau mulai pada
awal harinya. Adapun malam harinya
beliau isi dengan tahajjud baik waktu
menetap maupun dalam perjalanan.

Keglglhan Ballo Dalam
Mambo's Dumb
Beliau begitu gigih dalam melu
ruskan penyimpangan-penyimpangan.
orang yang menyeleweng dari jalan
AIloh. Beliau bantah penyelewengan
tersebut dengan perm sebagai pembelaan terhadap Sunnah Rasulullah
dan aqidah shahihah, aqidah Ahli
Sunnah wal Jama'ah, kadang-kadang
beliau sebarkan bantahan-bantahan
tersebut ke media cetak dalam dan
luar negeri Saudi.
Sebagian di antara bantahanbantahan beliau kepada pemikiran
yang menyeleweng beliau paparkan
kepada Syaikh Muhammad bin
Ibrahim Alu Syaikh. Hal itu menjadikan Syaikh Muhammad bin Ibrahim
begitu menghargai perjuangan beliau
membantah pemikiran-pemikiran
yang menyeleweng. Sebagian murid
Syaikh Muhammad bin Ibrahim
menyebutkan bahwa suatu saat
Syaikh Harnud membacakan kepada
Syaikh Muhammad bin Ibrahim
sebuah bantahan Syaikh Hamud
kepada ahli bid'ah. Ketika Syaikh
Hamud selesai membacakannya dan
beranjak pergi maka Syaikh

SYAIKH HAMUD BIN ABDULLAH AT-TUJAIRI.

Muhammad bin Ibrahim berkata,
"Syaikh Hamud adalah seorang
mujahid, semoga Alloh mernbalasnya
dengan kebaikan."
Kalimat yang agung dari Syaikh
Muhammad bin Ibrahim ini senada
dengan apa yang telah dikatakan
oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,
"Orang yang mexnbantah ahli
adalah seorang mujahid." Sampaisampai Yahya bin Yahya mengatakan,
"Membela Sunnah lebih afdhal
dibandingkan berjihad." (Naqdhul
Manthiq hal. 12)

Muriel-Morldaya
Di antara murid-murid beliau
adalah ketujuh putranya: Syaikh
Abdullah, Syaikh Muhammad, Syaikh
Abdul Aziz, Syaikh Abdul Karim,
Syaikh Shalih; Syaikh Ibrahim, dan
Syaikh Khalid, kernudian Syaikh
Syaikh Abdullah
Abdullah
bin Muhammad bin Hamud, dan
selain mereka.
Beliau memberi ijazah sanad
kepada beberapa ulama, di antaraal-Anshari, Syaikh
nya: Syaikh
Shalih bin Abdullah bin Humaid,
Syaikh Abdul Aziz bin Ibrahim alQasim, Syaikh Rabi' bin Hadi alMadkhali, Syaikh Shalih bin Abdul
Aziz Alu Syaikh, Syaikh Abdullah bin
Abdur Rahman as-Sa'd, Syaikh
Abdur Rahman al-Firiwa'i, dan yang
lainnya.

Tullsal-Talisamaya
Tulisan-tulisan beliau mencapai
lebih dari 50 tulisan, yang telah
diterbitkan ada 41 tulisan, yaitu:
Ittihaful Jama'ah bima Ja'a fil Fitan
wal Malahim wa Asyrathis Sa'ah,.
Ihtijaj bil Atsar 'ala man Ankara alMandi al-Muntazhar, Itsbatu
Uluwwillah wa Mubayanatuhu
Khalqihi, Tuhfatul lkhwan bima Ja'a
Muwakti wal Mu'aadati wal Hubbi
wal Bughdhi wal Hajran, Qaul
Muharrar fil Amr bil Mdruf wa Nahyi
'anil Munkar, Raddu 'ala man Abaha

ar-Riba al-Jari fi Ba'dhil Bunuk,
Mutasarrrin
Taghlizhul Malam
Futya wa Taghyiril Ahkeirn. Idhah wa
Tabyin lima Waqa'a fihil Aktsarun min
Musyabahatil Musyrikin, Qashashul
Uqubat wal lbar wal Mawa'izh,
Shahibi
Idhahul Mahajjah fir Raddi
Rifa'i wal
Thanjah, Raddul Qawi
Majhul wal lbnu Maw! wa Bayanu
Akhta'ihim fil Maulid Nabavvi, Intishar
`ala man Azraal Muhajirin wal Anshar,
Abathil Ahmad
Sirajul Wahhaj
lsra' wal Mi'raj, Inkaru •
Syerlaby
Talebir Jama'i wa Ghairihi, Ittitrafun
A'lam
Nubala' bir Riwayah
Fudhala', ljabah Jaliyyah 'an As'ilah
Kuwaitiyyah, I'lanun Nakir
Maftunin bit Tashwir, lqamatul
Burhan fir Raddi 'ala man Ankara
Khurujal Mandi wa. Dajjal wa Nuzetial
Masih fi Aakhiri Zaman, Tandzirul
Ummah Islamiyah Mina! Muhdatsat
Allati Da'at ilaiha Nadwatul Ahillah
Kuwaitiyyah, Tahrimu Shuwar wa
Raddu 'ala man Abahahu, Tanbihul
Ikhwan 'alai Alchtha' fi Khakiil Qur'an,
Dala'il VVadhihatTeihrimil
Muskrat wal Muftirat, Dzail Shawa'iq
li mahwil Abathil wal Makhariq,
Akhta'i Ibni AqH, •
Raddul Jam!!
Katibil
Maftun, Raddu •`ala
Raddu
man Ajaza Tandzibal Lihyah, Raddul
Qawim 'alai Mujrimil Atsim, ar-Ru'ya,
Sharimul Battarlil ljhaz 'ala man
Khalafal Kitaba was Sunnata wal
Aatsar, Sharimul Masyhur ala Ahli
Tabarruji was Su fur Shawa'iq Syadidah
Atba'il Haiahil Jadidah, Aqidatu
Mill !man fi Khalqi Adam 'ala Shuratir
Rahman, Fathul Ma bud fir Raddi
Ibni Mahmud, Fashlul Khithab fir
Abi Turab, Qaulul Baligh fit
Raddi
Tandzir min Jama'ati Tabligh, Tanbihat
Risalatil Albani, fish Shalat,
Man'i Minal
lqamatu Datil
Anasyid Mulahhanah wa Tamtsil,
Syuhubul Marmiyyah li mahqil Ma'azifi
veal Mazamiri wa Sairil Malahi bil
Adil► h Naqhyyah wal AqIiyyah,
Dala'ilul Atsar 'ala Tahrimi Tamtsil bisy
wa
SKr, Tabrratul Khalifah
Mujadil bil
dan
Raddu
(
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Risalah Badi'ah fir Raddi ala Ahlil
Majallatil Khali'ah.
Di samping tulisan-tulisan di
atas, beliau juga menulis ta'liq yang
banyak atas Musnad Ahmad yang
dicetak dengan tahqiq Syaikh
Ahmad Syakir, demikian juga ta'liq
atas Fathul Bari, dan beberapa
komentar atas Mustadrak al-Hakim.
Banyak dari tulisan-tulisan
beliau yang diberi pengantar oleh
para ulama besar seperti Syaikh
Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh,
Syaikh Abdullah bin Muhammad bin
Humaid, Syaikh Abdul Aziz bin
Abdullah bin Baz, dan Syaikh Abdur
Razzaq Afifi.

Ilubungan Beliau Dengan
Sgalkb al-Albanl
Beliau memiliki beberapa bantahan terhadap tulisan-tulisan Syaikh
al-Albani dan terjadi beberapa
perbedaan pendapat antara beliau
dengan Syaikh al-Albani. Kendatipun
demikian, tetap terjalin ukhuwwah
salafiyah antara beliau dengan Syaikh
al-Albani sebagaimana dalam
hubungan-hubungan yang baik
antara keduanya, di antaranya:
Syaikh Hamud di dalam bantahannya kepada Syaikh al-Albani tetap
berusaha menjaga kedudukan
Syaikh al-Albani. Suatu misal
ketika beliau sudah hampir
mencetak bantahan beliau, tibatiba ada seorang yang simpati
kepada Syaikh al-Albani datang
kepada beliau memprotes terhadap beberapa kalimat dalam
bantahan tersebut, maka seketika itu juga beliau menghapus
kalimat-kalimat tersebut.
Ketika Syaikh al-Albani mengunjungi tempat beliau di Riyadh

SYAIKH HAMUD BIN ABDU

pada tahun 1410 H, beliau begitu
bersungguh-sungguh di dalam
menjamu dan menghormati
Syaikh al-Albani.
Di dalam bantahan beliau kepada
Syaikh al-Albani, beliau banyak
nnenyertakan pujian beliau kepada Syaikh al-Albani dalam kegigihannya membela Sunnah dan
melawan bid'ah seperti perkataan
beliau, "Syaikh al-Albani sekarang
adalah lambang dari Sunnah.
Mencela beliau akan memudahkan cela pada Sunnah." Pujian ini
jelas hanya berlaku bagi para
imam Ahli Sunnah, bukan kepada
para gembong ahli bid'ah sebagaimana yang dikehendaki oleh para
pencetus manhaj muwazanah!
Demikianlah dua imam dakwah
salafiyah ini mencontohkan salah
satu gambaran yang hidup dari manhaj salaf dalam menjelaskan kesalahan di antara para ulama Ahli Sunnah.

Snot-nal dan KeadaanKeadaannya
Beliau disifati oleh orang-orang
yang mengenal beliau dengan ketaqwaan, keshalihan, dan banyak beribadah. Beliau banyak bertahajjud,
banyak tilawah Kitabullah, selalu
berpaling dari hal-hal yang tidak
memberi faedah dan manfaat.
Beliau tidak dijunripai kecuali
dan keadaan beribadah atau membahas ilmu. Beliau sangat jauh dari
mencari ketenaran dan pengikut.
Kehidupan beliau diliputi kewibawaan, ketenangan, tawadhu', dan kebaikan akhlaq.
Beliau tidak suka menyandarkan segala sesuatu kepada orang
lain, meskipun orang tersebut
adalah kerabat yang paling dekat.
Putra-putra beliau mengatakan,

"Syaikh Hamud tidak
minta bantuan apa pun
seorang pun, walaupun
beliau sudah lemah, bel
kan teh dan kopi seo
meskipun putra-putran
sangat melarangnya unt
kan hal itu demi keseh
Ketika safar, beliau
yani kebutuhan rekanmeskipun usia beliau su
dan meskipun rekan-re
lanan beliau sangat me
beliau. Beliau siapkan
untuk mereka, dan to
shalat malam sebagaim
kemudian berbaring sej
waktu Shubuh, keinudi
mempersiapkan air wu
rekan-rekan perjalanan
Beliau mencukupk
an kesehariannya denga
usaha dagang beliau yan
wakilkan kepada orang
dikenal zuhud terhadap
Sebelum wafat, beliau s
semua kekayaan beliau
begitu banyak— kepada
tertuanya untuk dishad
semuanya. Ketika wafa
meninggalkan apa pun
mah tempat beliau tin
putra-putranya.

ah mepada
saat fisik
menyiapdiri,
begitu
melakunya."
ang melaannya,
h lanjut,
n perjaormati
kanan
beliau
biasanya,
ak hingga
beliau
bagi
kebutuhsebagian
beliau
n. Beliau
unia.
ahkan
ng tidak
tra
ahkan
eliau tidak
cuali rubersama

Wafatnga
Syaikh Hamud bin dullah AtTuwaijiri wafat di Riyad
nggal 5
Jumada Tsaniyah tahun
13 H dan
dimakamkan di pekubu
Nasim,
Riyadh. Semoga Alloh
ridhainya
dan menempatkannya am
keluasan jannah-Nya.

Rujukan
Sirah al-Allamah Hamud n Abdullah
at-Tuwaijiri oleh Syaikh dullah bin
Abdur Rahman.

bicar a.
adalah c'grigi.,)1041
m Al-Maitasyaddiqun adalah iyan,
mengurhbar omongan.birtgottidak kontroi.
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Oleh: Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Pengertian Milan
Khitan secara bahasa diambil dari kata 4);,—*
yang berarti memotong. Sedangkan al-khatnu berarti
memotong kulit yang menutupi kepala dzakar dan
memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji
(clitoris). Dan al-khitan adalah nama dari bagian yang
dipotong tersebut. (lihat Lisanul Arab oleh Imam Ibnu
Manzhur)
Berkata Imam Nawawi, "Yang wajib bagi lakilaid adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala
dzakar sehingga kepala .dzakar itu terbuka semuanya,
sedang bagi wanita, maka yang wajib hanyalah memotong
sedikit daging yang berada pada bagian atas farji." (Syarah
Shahih Muslim 1/543, lihat juga Fathul Bari 10/340)

Hokum Milian
Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa
khitan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syari'at
Islam. Banyak sekali dalil yang mendasari hal ini, di
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berkata, "Rasulullah *bersabda, 'Ada
Dari Aisyah
sepuluh perkara yang termasuk fithrah, yaitu memotong
kumis, memelihara jenggot, bersiwalc menghirup air ke
hidung, memotong kuku, membersihkan, bagian lipatan
tubuh, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan,
beristinja'.'" berkata Mush'ab (salah seorang perawi
hadits), "Dan saya lupa yang kesepuluh kecuali berkumurkumur." (Hasan, HR. Abu Dawud 52, Tirmidzi 2906,
Nasa•i 8/126, Ibnu Majah 293)
Dan hal ini berlaku bagi kaum laid-laid dan wanita.
Inilah yang dilakukan para sahabat serta kaum muslimin
setelah mereka. Bap

1

AN WANITA.

hal ini, dan telah,digebutlain dengan panjang lebar oleh"
Imam Muhammad Diaihiruddin al-Albani dalam ashShahihah no.-722; inilah sebagiannya:
Dad Hasan berkata, "Utsman bin Abul Ash diundang
untuk acara makan-makan. Lalu ada yang bertanya
kepadanya, `Apakah eng,kau mengetahui, acara apakah
ini? Ini adalah acara khitan anak wanita.' Maka Utsman
berkata, `Ini adalah sesuatu yang tidak pemah kami
lihat pada zaman Rasulullah.' Lalu beliau pun tidak
mau rnakan." (HR. Thabrani dalam al-Kabir 3/7/2)
Dari Ummu Muhajir berkata, "Saya dan beberapa
wanita dari negeri Rornawi tertawan, maka Utsman
menawarkan kepada kami untuk masuk Islam. Namun
tidak ada yang masuk Islam kecuali saya dan satu
orang lainnya. Maka Utsman berkata, `Khitanlah dan
sucikan keduanya.' Maka saya pun menjadi pembantu
Utsman." (HR. Bulchari dalam Adab Mufrad 1245)
Dari Ummu al-Qamah berkata, "Sesungguhnya putriputri saudara Aisyah.
Maka ada yang berkata
kepada Aisyah, `Tidakkah kita memanggil seseorang
yang bisa membuat mereka senang?' Aisyah
menjawab, `Ya.' Kemudian beliau mengutus kepada
Adi agar datang pada mereka. Lalu Aisyah melewati
rumah mereka sedangkan dia sedang menyanyi
dengan menggerak-gerakkan kepalanya, maka Aisyah
berkata, `Setan, keluarkanlah dia keluarkanlah dia.'"
(HR. Bukhari dalam Adab Mufrad 1247)
Namun para ulama berselisih, apakah
disyari'atkanya khitan ini sampai pada derajat wajib
ataukah sekedar disunnahkan. Dan bisa disimpulkan
menjadi tiga pendapat:
Khitan wajib bagi laki-laki dan wanita.
Khitan sekedar disunnahkan bagi laid-laid dan wanita.
3. Khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita.
Berkata Imam Ibnu Qudamah, "Khitan itu wajib
bagi kaum laki-laki dan hanya sekedar kemuliaan bagi
kaum wanita dan bu)can wajib bagi mereka. Ini adalah
pendapat mayoritas ulama." (al-Mughni 1/85)
Berkata Imam Nawawi, "Pendapat yang shahih
ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan juga pendapat mayoritas
ulama bahwa khitan itu wajib bagi kaum laki-laki dan
wanita." (al-Majmu' Syarh al-MuhadzdZab 1/301)
Untuk memperinci masalah ini, kita bahas satu
persatu:

Hokum khitan ball laki-laki
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Dari Abu Hurairah
berkata, "Ra lullah A
bersabda, Wabi Ibrahim Khalilur Rahma berkhitan
setelah berumur delapan puluh tahun.'" ( . Bukhari
6298, Muslim 370)
Padahal Alloh Ta'ala telah berfirma
,
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Kemudian Kami wahyukan kepadamu agar e kau mengikuti agama Ibrahim dengan lurus. (QS. an ahl: 123)
Rasulullah
Islam:

bersabda kepada seseorang
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Dari Utsaim bin Kulaib dari bapaknya da
bahwasannya dia daking kepada Rasululla
berkata, "Saya telah masuk Islam." Maka
bersabda, "Buanglah rambut kek
berkhitanlah." (HR. Abu Dawud 356, Bai

kakeknya
seraya
asulullah
ran dan

qi 1/172,
ani dalam
Ahmad 3/414 dan dishahihkan oleh Syaikh alal-Irwa' 79)
Padahal telah tetap dalam kaidah ilm ushul fiqh
urn wajib
bahwa pada dasarnya sebuah perintah itu ber
selagi tidak ada dalil yang memalinglkannya ke da hukum
lainnya.
Khitan adalah syi'ar kaum muslimin dan y g membedakan antara mereka dengan umat lainnya d kalangan
agaimana
kaum kuffar dan ahli kitab. Oleh sebab itu,
itan pun
syi'ar kaum muslimin yang lain wajib, mak
wajib. Juga, sebagaimana menyelisihi kau kuffar itu
wajib, maka khitan juga wajib. Rasulullah
ersabda:
o A o

ti:ja

Z1:a ap;)

Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka
termasuk
darinya. (HR. Abu Dawud 4/44, Ahmad 2 0 dengan
sanad shahih. Lihat al-Irwa' 1269)

Yang rajih dan dua pendapat ulama bahwa khitan
itu wajib bagi laki-laki dengan beberapa dalil berikut:
1. Khitan adalah ajaran Nabi Ibrahim

yang disebutkan oleh Rasulullah

sebagaimana

4. Khitan itu memotong anggota badan sed
dasarnya memotong anggota tubuh itu har
yang haram tidak mungkin menjadi boleh ke
sesuatu yang wajib.

kan pada
Sesuatu
i dengan

ICHITAW-AtArA.

Ini adalah madzhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad,
Auza'i, dan lainnya. Bahkan Imam Malik sangat keras
dalam hal ini. Beliau berkata, "Barangsiapa tidak berkhitan
maka tidak sah menjadi imam dan persaksiannya tidak
diterima." Juga berkata Imam Ahmad, "Tidak boleh
dimakan sembelihan orang yang tidak khitan, tidak sah
shalat dan hajinya sampai bersuci, dan ini 'adalah
kesempumaan Islam seseorang." (Lihat Tuhfatul Wadud
oleh Imam Ibnul Qayyim, hal. 113)
Berkata Imam al-Albani, "Adapun mengenai
hukum khitan, maka yang rajih menurut kami adalah wajib
dan inilah madzhab jumhur ulama, seperti Imam Malik,
Syafi'i, Ahmad, Auza'i, dan inilah yang dipilih oleh Imam
Ibnul Qayyim. Beliau menyebutkan lima belas dalil tentang
kewajibannya. Meskipun dalil ini satu persatunya tidak
kuat untuk mewajibkannya, namun dengan penggabungan
semuanya, tidak diragukan lagi bahwa (dalil-dalil ini) bisa
untuk mewajibkan khitan. Tidak cukup waktu untuk
memaparkan semuanya, cukup saya sebutkan dua hal
saja:
Pertama, firman Alloh Ta'ala (yang artinya) "Kemudian
Kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti
agama Ibrahim secara lurus." (QS. an-Nahl: 123),

sedangkan khitan adalah termasuk awn Nabi Ibrahim
sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah go. Dan
ini adalah dalil yang paling bagus sebagaimana dikatakan
oleh Imam Baihaqi dan dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar
dalam Fathul Bari (10/281).
Kedua, khitan adalah syi'ar yang paling nampak yang
membedakan antara kaum muslim dengan orang Kristen,
sehingga kaum muslimin tidak menganggap orang yang
tidak berkhitan termasuk dari mereka." (Lihat Tamamul
Minnah hal. 69)

Hukum kkhan haawanita
Adapun bagi wanita, sebagian ulama mengatakan
bahwa khitan bagi wanita wajib. Mereka berhujjah dengan
beberapa dalil:
Hukum wanita sama dengan laki-laki kecuali ada dalil
yang mernbedakannya, sebagaimana sabda Rasulullah
•
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bahwasanya Rasulullah
Dari Ummu Sulaim
bersabda, "Wanita itu saudara kandung laki-laki." (HR.

Abu Dawud 236, Tirmidzi 113, Ahmad 6/256 dengan
sanad hasan. Lihat Jami' Ahkamin Nisa' 1/10)
Adanya beberapa dalil yang menunjukkan Rasulullah
menyebut khitan bagi wanita di antaranya sabda beliau:
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Apabila bertemu dua khitan, maka wajib tnartdi. (HR.

Tirmidzi 108; Ibnu Majah 608, Ahmad 6/161 dengan sanad
shahih)
Berkata Imam Ahmad, "Hadits ini menunjukkan
bahwa wanita juga dikhitan."
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Dari Aisyah
berkata, "Rasulullah bersabda, Apabila seorang laki-laki duduk di empat cabang wanita
dan khitan menyentuh khitan, maka wajib mandi.'" (HR.

Bukhari 1/291, Muslim 349)
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Dari Anas bin Malik
berkata, "Rasulullah
, Apabila engkau
bersabda kepada Ummu Athiyah
mengkhitan wanita, biarkanlah sedikit dan jangart potong
semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah
dan lebih disenangi oleh suami.'" (HR. al-Khathib dalam

Tarilch 5/327, ad-Dulabi 2/122. Berkata Syaikh al-Albani,
"Hadits ini dengan seluruh jalan dan penguatnya adalah
hadits yang shahih." Lihat ash-Shahihah 722)
3. Khitan bagi wanita sangat masyhur dilakukan oleh para
sahabat dan para salaf sebagaimana tersebut di atas.
Namun sebagian ulama berpendapat bahwa khitan
bagi wanita tidaklah wajib, hanya sunnah saja, karena
tidak ada dalil yang secara tegas menunjukkan wajibnya.
Juga, karena khitan bagi laki-laki tujuannya membersihkan
sisa air kencing yang najis yang terdapat pada kulit tutup
kepada dzakar, sedangkan suci dan najis mempakatt syarat
shalat. Sedangkan khitan bagi wanita hanyalah untuk
mengecilkan syahwatnya, yang ini hanyalah untuk
mencari sebuah kesempurnaan dan bukan sebuah
kewajiban. (Lihat Syarh al-Mumti' oleh Syaikh Ibnu
Utsaimin 1/134)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya,
"Apakah wanita itu dikhitan ataukah tidak?" *Han menjawab, "Ya, wanita itu dikhitan, dan khitannya adalah
dengan memotong daging yang paling atas yang mirip
bersabda
dengan jengger ayam jantan. Rasulullah
kepada wanita yang mengkhitan, `Biarkanlah sedikit dan
jangan potong semuanya, karena itu lebih bisa membuat
ceria wa'ah dan lebih disenan i suami.' Hal ini karen

gaj
tujuan khitan laid-laid ialah untuk menghilangkan najis yang
terdapat dalam kulit penutup kepala dzakar. Sedangkan
tujuan khitan wanita ialah untuk menstabilkan syahwatnya,
karena apabila wanita tidak dikhitan maka syahwatnya
akan sangat besar.". (Lihat Majmu' Fatawa 21/114)
`Ala Kulli haal, khilaf ini ringan, karena khitan
wanita boleh jadi wajib ataupun sunnah, apa pun namanya
tetap diperintahkan.
Oleh karena itulah, wahai kaum muslimin, hidupkanlah Sunnah Rasulullah * yang hampir atau mungkin
di beberapa daerah sudah hilang ini. Mudah-mudahan
engkau termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah
dalam haditsnya:
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Barangsiapa membuat Sunnah yang baik dalam Islam,
maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala
orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala
mereka sedikitpun. (HR. Muslim 1017, Ibnu Majah 1/74,
Ahmad 4/362, Darimi 1/107)
Famish

Bagaimana kalau seorang bayi laki-laki lahir dalam
keadaan terbuka kepala dzakarnya dan bayi wanita lahir
dalam keadaan tidak ada bagian yang dikhitan?
Sebagian ulama menyunnahkan untuk melewatkan pisau pada bagian yang dipotong, namun yang shahih
tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melakukan itu.
Berkata al-Hafizh Ibnu Hajar, "Syaikh Abu
Abdillah bin al-Haj memberikan sebuah faedah dalam kitab
al-Madkhal bahwasanya diperselisihkan apakah semua
wanita dikhitan ataukah dibedakan antara wanita daerah
timur dengan wanita daerah barat? Kalau wanita timur
dikhitan sedangkan wanita barat tidak dikhitan karena tidak
ada bagian yang disyari'atkan untuk dipotong. Barangsiapa
berpendapat bahwa bayi yang lahir sudah dalam keadaan
dikhitan maka disunnahkan untuk melewatkan pisau pada
tempat yang dipotong tersebut demi menjalankan• perintah
khitan ini, maka demikian juga hukumnya menurut dia.
Namun barangsiapa tidak berpendapat semacam itu bagi
bayi laid-laid maka tidak juga bagi bayi wanita." (Lihat
Fathul Bari 1/340, Ahkamul Maulud hal. 107)

Waktu khitan
Apabila terdapat sebuah perintah dalam syari'at;
maka selayaknya segera dilaksanakan, karena hal itu Iebih
hati-hati dalam bersikap serta kemungkinan kalau ditundatunda akan ada pekerjaan lain yang sudah menunggu untuk
dilaksanakan nantin a.

Berhubungan dengan masalah khit
uga sebaiknya dilaksanakan sesegera mungkin, meski n bisa saja
dilakukan sebelum baligh. Sekaligus, karen i termasuk
bersegera dalam menjalankan kebaikan, sed gkan Alloh
berfirman:
0.

L.479j4-4
Dan bersegeralah menuju ampunan dari
(QS. Ali Imran: 133)
Apalagi, khitan bilamana dilaksan
masih kecil, rasa sakitnya lebih ringan da
sembuhnya dibandingkan kalau sudah besa
Bahkan terdapat beberapa hadits
gabungan sanadnya mencapai derajat hasan
khitan itu dilakukan saat hari ketujuh.
'bahwasany
Dui Jabir bin Abdullah
melaksanakan aqiqah HaSan dan
mengkhitan keduanya pada hari ket
Thabrani dalam ash-Shaghir 2/122, Ba'
Dari Ibnu Abbas
berkata,:l'erdapat
yang termasuk sunnah dilakukati kepa
hari ketujuh: diberi nama,
(
dalam al-Ausath 1/334) .
Dan Abu Ja'far berkata, "Fathimah m
aqiqah anaknya pada hari ketujuh.
mengkhitan dan mencukur ramb
menshadaqahkan seberat rambutnya de
(HR. Ibnu Abi Syaibah 8/53)
Namun meskipun begitu boleh saja khit
sampai anak agak besar.
Dari Ibnu Abbas 0 bahwa beliau per
"Seperti apakah engkau saat Rasulullah
dunia?" Beliau menjawab, "Saat itu saya b
tan. Dan saat itu para sahabat tidak men
sampai anak itu bisa memabami sesuatu."
Ahmad 1/264, Thabrani dalam al-Kabir 1
Atsar ini menunjukkan gas bolthnya
khitan sampai agak besar, karena inilah ya
oleh para sahabat. Dan tidak diragukan la
mengetahui perbUatan mereka. Ti
larangan dan Rasulullah
menunjukka
tersebut dibolehkan. (Lihat Ahkamul
Sunnah Muthahharah oleh Syaikh Salim a
Muhammad Khalifab ar-Rabbah, hal. 11
Berkata Imam al-Mawardi, "Khitan
dua waktu, waktu wajib dan waktu sunnah.
adalah masa baligh, sedangkan waktu , su
sebelumnya. Yang paling bagus adalah hari ke
kelahiran dan disunnahkan agar tidak men
waktu sunnah kecuali kalau ada udzur." (Liha
10'342

a
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bb kalian.
n saat anak
lebih cepat
ng dengan
ahwasanya
Rasulullah
sain serta
uh." (HR.
i 8/324)
uh perkara
bayi pada
Thabrani
aksanakan
liau juga
ya serta
an perak."
dilakukan
h ditanya,
meninggal
san dikhitan kecuali
. Bukhari,
75)
gakhirkan
dilakukan
Rasulullah
k adanya
bahwa hal
aulud fis
-Syibli dan
memiliki
aktu wajib
ah adalah
'uh setelah
da sampai
athul Bari

Adakoltwolimah
Acara walimah Ichitan merupitkan acara yang
sangat biasa dilakukan oleh umat Isfam di Indonesia, atau
mungkin juga di negeri lainnya. Persoalannya, apakah
acara semacam itu ada tuntunannya ataukah tidak?
Sepanjang pengetahuan saya yang sangat dangkal,
tidak terdapat hadits maupun atsar yang menunjukkan
adanya walimah bagi khitan. Bahkan terdapat sebuah atsar
yang menunjukkan tidak disukainya acara walimah khitan,
yaitu atsar yang diriwayatkan dari Utsman bin Abul Ash
di atas.
Atsar ini meskipun masih dipertanyakan dan sisi
sanad (lihat ash-Shahihah 722) namun pada dasarnya
sebuah acara syar'i itu tidaklah ada walimahnya kecuali
ada dalil yang mensyari'atkannya.
Sedangkan khitan adalah sebuah hukum syar'i,
sehingga semua yang disandarkan kepadanya harus
didasarkan pada sebaah clalil juga. (LihatAhkamul Maulud
fis Sunnah al-Muthahharali hal. 116)

Mains Bodin •"AMO hone= dos MOW
Dalam hadits di atas, Rasulullah

bersabda,

"Apabila bertemu dua khitan, maka wajib mandi."
Banyak orang salah paham dalam memahami
hadits ini, mereka menyangka bahwa hadits ini
menunjukkan bahwa kalau dzakar sudah bertemu dengan
farji meskipun hanyebertemu kulit saja dan belum ada
yang masuk sama sekali .—afivan, malu dalam memahami
sebuah kebenaran itu tidak terpuji— maka itu sudah
mewajibkan mandi. Padahal itu adalah sebuah pemahaman
yang sangat fatal. Yang benar bahwa maka bertemunya
dua khitan adalah bertemunya dua tempat yang dipotong
dari dzakar dan farji dan itu tidak mungkin terjadi kecuali
kalau kepala dzakai masuk ke dalam farji wanita. Hal ini
bisa dijelaskan dari beberaph sisi:
1.A1- khitan dalam bahasa Arab adalah tempat dipotongnya
kulit dzakar dan tempat dipotongnya sedikit daging farji.
Berkata Imam Ibnu Manzhur dalam Lisanul Arab,'
"Berkata Abu Manshur, `Khitan adalah tempat yang
terpotong dari laki-laki dan wanita. Dan itulah malma hadits
Apabila bertemu dua khitan maka wajib mandi. Dan
makna bertemu keduanya adalah masuknya semua kepala
dzakar dalam farji wanita sehingga bagian yang dipotong
dan dzakar sejajar dengan bagian yang dipotong dari farji
wanita."'
,

2. Seluruh ulama meherangkan hadits ini dengan hal yang
senada.
Berkata al-Hafizh Ibnu Hajar, "Yang dimaksud

•

of a

dengan bertemu di sini adalah sejajar. Yang menunjukkan
hal ini adalah riwayat Imam Tirmidzi, `Apabila khitan
melewati khitan.' Dan bukan yang dimatod benar-benar
bertemu. Dan seandainyi terjadi persentUhan fai i dengan
dzakar namun tidak masuk, maka tidak wajib mandi
dengan kesepakatan para ulama." (Fatah' Bari 1/396)
ICalimat senada pun dikatalcan oieh'irtinn azZargani dalam Syarh al-Muwaththa' (11138).
Berkata Syaikh Mubarakfuri, "Yang,dimaksud
dengan khitan melewati khitan adalah jime (bersetubuh)
yaitu masuknya kepala dzakar. Dan telah terjadi ijma' di
kalangan ulama bahwasanya kalau seorang laki-laki
meletakkan dzakarnya pada farji wanita namun tidak
memasukkannya, maka tidak wajib mandi atas keduanya.
Dan ini secara tegas disebutkan dalam hadits Amr bin
Ash OP:
A, •

A

e

A.a.ISTil4;d)
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Apabila bertemu dua khitan dan telah hilang kepala
dzakar, maka wajib mandi. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi
Syaibah, lihat Tuhfatul Ahwadzi 1/306)
Lihat juga al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah
(1/204), Jami' Ahkamin Nisa' oleh Syaikh al-Adawi (1/
17), Shahih Fiqhis Sunnah (1/165)

holdup
Di penghujung tulisan ini, dapat disimpulkan:
Khitan adalah syi'ar kaum muslimin yang membedakan
antara mereka dengan orang-orang kafir.
Khitan wajib dilakukan oleh kaum laid-lald.
Bagi wanita, perintah khitan ini berkisar antara wajib
dengan sunnah, maka selayaknya umat Islam menghidupkan Sunnah Rasulullah * yang sudah banyak
ditinggalkan orang ini.
Waktu khitan yang paling baik adalah hari ketujuh kelahiran, namun bisa diundur sampai sebelum masa
baligh.
Tidak ada acara walimah khitan.
Makna hadits "Apabila bertemu dua khitan" adalah
masuknya kepala dzakar ke farji wanita, bukan sekedar
bertemunya antara dzakar dengan, farji dengan kesepakatan para ulama.
Semoga Alloh Ta'ala memudahkan kaum
muslimin untuk menjalankan Sunnah yang mulia ini bagi
anak-anak mereka baik yang laki-laki maupun wanita.

Wallohul Muwaffiq Wallohu A'lam.0

-
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Oleh Abu Ibrahim Muhammad All
Kelembutan dan kasih sayang adalah salah satu
kebutuhan mutlak yang harus diberikan setiap orang tua
terhadap anak-anaknya. Allah Ta'ala menciptakan dan
menganugerahkan sifat terpuji ini kepada siapa saja yang
dikehendaki-Nya. Apabila seseorang memiliki sifat
tersebut, dia akan mengasihi dan menyayangi selainnya,
dan apabila dia menyayangi orang lain dia pasti akan
disayangi Alloh Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang.( 0 Rasulullah * pernah berkata sambil
menangis ketika menyaksikan kematian salah satu
putranya:
0.)4 4:74
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(Tangisan) ini merupakan kasih sayang yang dianugerahkan
oleh Allah ke dalam hati orang-orang yang dikehendakiNya, dan Alloh hanya merahmati hamba-hamba-Nya yang
penyayang. (HR. Bukhari 1/223, Muslim kitab al-Jana'iz

II)
Dan surf teladan kitatelah menunjukkan berbagai
cara untuk mengungkaplcan rasa kasih sayangnya kepada
anak-anak baik dari kalangan kerabat atau anak-anak
para sahabat yang lainnya. Ketika berpapasan dengan
mereka, Rasulullah * tidak segan mengucapkan salam
kepada mereka (HR. Bukhari bab at-Taslim 'alash shibyan

6247, Ahmad 121, 174). Dalam kesempatan yang lain,
Ummul Mukminin Aisyah
mengatakan bahwapernah
suatu hari seorang bayi dibawa kepada Rasulullah *, lalu
beliau pangku anak tersebut, kemudian anak itu kencing
namun beliau tidak marah dan
mengenai baju Nabi
murka, bahkan Nabi dengan lembut minta air kepada
keluarganya untuk disiramkan pada baju yang terkena air
kencing bayi tersebut (HR. Bukhari kitab al-Wudhu 59,

Muslim kitab ath-Thaharah 101, 104).

Sesungguhnya Rasulullah
telah
petunjuk kepada . kita semua di dalarn mewuju
kasih dan sayang kepada manusia, di t
kesibukannya sebagai pembawa risalah, pe
seorang suami, dan lainnya. Beliau tidak
masalah-masalah yang ternyata pengaruhnya j
dari yang kita perkirakan, dan insya Alloh ki
melakukannya atau sebagian darinya. Di an

Nenelum Anak Adalah Sale Sall
Kasih Sayang Orang Tua
Salah satu bentuk kasih sayang oran
anak-anaknya ialah dengan mencium merek
merupakan tanda keras dan kakunya hati sese
dia tidak pernah mencium anak-anaknya.
hadits dijelaskan, termasuk hal yang biasa di
Nabi
adalah mencium anak yang masih k ;1

emberikan
perasaan
gah segala
pin umat,
ngabaikan
1 h lebih baik
pun dapat
nya:

_

kapan
ua kepada
Sebaliknya,
ng apabila
lam suatu
kukan oleh
••'t.
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Dari Aisyah
beliau berkata, "Telah datang se
kepada Rasulullah dan bertanya, Wahai Rasu
engkau mencium anak-anak kecil? Akan teta
pernah mencium mereka.' Rasulullah menj
aku punya kekuasaan untukmu apabila Alloh m
sayang dari hatimu?'" (HR. Bukhari 5998, Mu

Dalam hadits yang shahih juga dikisah

4rtS
ang baduim
ah, apakah
kami tidak
ab, Apakah
cabut kasih

m 2317)
bahwa al-

Aqra' bin Habis berkata di hadapan Rasulul h
`Aku
mempunyai sepuluh anakdan aku tidak pernah
ncium satu
pun dari mereka." Kemudian Nabi
melihat 1-Aqra' dan
bersabda, "Barangsiapa tidak kasih sayang (kep
yang lain),
maka dia tidak disayang."(HR. Muslim 2318)

0) Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari (1/223), Muslim dalam , kitab al-Jana'iz (I I).
(2) Orang badui adalih orang yang tinggal di gurun dan pedalaman, jauh dari kota. (Lihat Mukhtar ash-Shihah hal. 18 da

177)

gra.
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dan para sahabat seperti'
Inilah petunjuk Nabi
Abu Bakr 2,6( 3), dan semisalnya. Oleh karena itu, tidak
ada anggapan tabu bagi kita melakukan apa yang telah
dilakukan oleh surf teladan kita, dan generasi pendahulu
kita yang telah meninggalkan untuk kita semua apa yang
bermanfaat bagi umatnya walaupun menurut kita hal itu
sepele. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menulis satu bab
dalam hal ini di dalam kitabnya, Tuhfatul Maudud, dengan
menganibil istinbath dari hadits-hadits yang semakna
dengan di atas. Beliau mengatakan, "Bab disunnahkan
mencium anak-anak."(4)

Memaklumi Terbatasnva Kemempuan Anakanak, Leblb-lebib Anak Perelman
Di antara hikmah Alloh Ta'ala ialah menciptakan
manusia dengan segala kemampuan terbatas dan
bertahap, sehingga dapat dimaklumi apabila kita
menjumpai kebanyakan anak-anak gemar berrnain dan
melakukan hal yang bersifat sia-sia. Memang inilah masa
untuk persiapan mereka menginjak usia yang lebih
dewasa. Sehingga para orang tua tidak perlu memaksa
mereka dengan usia yang sangat dini membawa mereka
kepada masa yang belum waktunya bagi mereka. Misalnya,
anak harus terus belajar dan tidak diberi kesempatan
bermain sama sekali, atau anak harus selalu serius dan
tidak boleh bercanda dengan usianya yang sangat dini,
padahal hal ini sangat mereka butuhkan. Benarlah Ummul
tatkala beliau mengatakan:
Mukminin Aisyah
6.„31 z;;;,.L;.,114-)ti,11

ri ;aiti

.j.01
Maklumilah keterbatasan anak kecil perernpuan (seperti dirinya) yang masih suka sesuatu yang sifatnya sia-sia. (HR.
Bukhari 5190, Muslim 892)
Beliau mengucapkan perkataan ini ketika masih
belia dan • masih suka melihat orang-orang Habasyah
bermain dan menari. Dan suatu ketika beliau menonton
mereka sedang bermain didampingi oleh Rasulullah
sampai merasa puns, dan Nabi pun tidak melarangnya,
mengingat beliau tergolong masih kecil dan menyukai halhal seperti ini.
Akan tetapi, kita pun tidak boleh terlalu menuruti
semua keinginan anak sehingga anak menjadi mania.
Sekali-sekali bolehlah . kita tidak mewujudkannya apabila
keinginan tersebut m embahayakan untuk dilakukan,
sekaligus ini merupakan salah satu bukti kasih sayang orang
tua terhadap anaknya.

!kat Berta Bersenda Guru Beni gn Anakanaknya Yang Masib
Sebagian orang berlebihan memberikan kesempatan anak-anak mereka bersendagurau, sehingga hampir
seluruh waktunya terbuang sia-sia demi bergurau dengan
anak-anak mereka. Sebagian lainnya sibuk dengan kegiatannya dan sangat merasa rugi kalau waktunya digunakan
untuk bermain dengan anak-anaknya, maka terbentuklah
pribadi anak-anak sebagaimana akhlak dan perangai orang
tua mereka. Tidak mengherankan apabila ada anak yang
berkarakter kocak, tidak pernah serius, dan selalu meremehkan sesuatu walaupun itu penting. Atau sebaliknya,
ada anak yang selalu serius, tidak pernah tersenyum,
mudah tersinggung, dan sebagainya.
Tidak sesamanya senda gurau itu tercels. Suatu,
ketika manusia membutuhkannya. Akan tetapi kebutuhan
ini sebatas kebutuhan garam untuk setiap masakan, yang
apabila kebanyakan garam berakibat masakan menjadi
jelek, begitu pula apabila kurang garam menyebabkan
masakan akan hambar, sebagaimana diungkapkan oleh
Abul Fath al-Basti:
arCu ErjJ1
.o
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Akan tetapi apabila engkau ingin bersendau gurau,
hendaklah...
hanya sebatas garam yang kauberikan pada makanan.
Perlu kita ingat bersama, canda dan senda gurau
yang patut kita tiru meinpunyai beberapa
Rasulullah
keistimewaan. Di antaranya, Rasulullah bercanda tetapi
tidak dengan kedustaan, canda Rasulullah tidak sampai
mengurangi martabat dan wibawa beliau, dan canda
befiau tergolong sedikit hanya sebatas kebutuhan saja.
ltulah beberapa kriteria senda gurau yang dapat
menimbulkan rasa kasih dan sayang, mengusir perasaanperasaan yang kurang berkenan, membuat orang betah
bergaul dengan sesamanya, dan lain-lain. Apabila senda
gurau itu dibutuhkan oleh orang dewasa, maka anik-anak
yang masih kecil akan lebih membutuhkan senda gurau
tersebut. Untuk itulah surf teladan kita, Ftasulullah
kadang bersenda gurau dengan anak-anak kecil dengan
berbagai cara yang berbeda menurut keadaan dan
kebutuhan masing-masing. Di antaranya:

a. Kadang-kadang clengan menyebut gelaran
atau sebutan yang menarik bagi anak kecil

Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari (3917, 3918) dari al-Barra' bin Azib.
Lihat Tuhfatul Maudud bab ke- 14.
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Ada seorang sahabat Nabi yang. bernama Abu
Thalhah. Dia mempunyai putra yang masih kecil. Suatu
ketika Rasulullah A menemuinya dalarn keadaan sedih,
lalu Rasulullah bertanya pada orang tuanya kenapa anak
ini sedih. Mereka mengatakan, seekor burung sejenis
burung pipit yang biasa jadi mainannya telah mati. Lantas
Nabi A menegur dengan gelaran untuk menghibur
kesedihan anak ini dengan mengatakan:

A rnelihatnya menjual sesuatu di pasar. LaltrNabi segera
mendekapnya dari belakang sedangkan anak ' li tidak bisa
melihat siapa yang mendekapnya. Lantas ketilsz tahu bahwa
yang mendekapnya adalah Rasulullah j, nt ka anak ini
senantiasa menempelkan punggungnya ke data Rasulullah
karena dia cinta kepada beliau. (HR. AhmlOod dan lbnu

Hibban, dishahihkan oleh al-Albani dalam Mulpitashar asySyama'il al-Muharnmadiyah no. 205)
d. Kadang-kadang dengan menyem rkan air
S'fi
11
L'a
ke wajah anak kecil atau sekedar enjulurWahai Abu Umair, apa yang dilakukan an-nughair? (HR.
kan lidahnya supaya anak itu sena
Bukhari 6129, Muslim 2150)
Ada lagi sahabat lain yang masih ter long sangat
An-nughair
adalah
pengecilan
nama
dari
burung
kecil yang `mendapatkan' sendagurau Rasul h *, yakni
sejenis burung pipit tersebut. Rasulullah,
menggelari
Mahmud bin ar-Rabi', dia mengatakan:
anak ini dengan Abu Umair (bapaknya. Umair) padahal
,,,.
0 /
•
,6
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anak ini masih sangat kecil, dan ini dirnalcsudkan untuk
ul i ce• J v ew' 4."--°* 401 J .1-4/ 4:r°
menghibur dan bergurau dengan anak yang sedang sedih
ini.
,,Ai.:74 C.717+ ‘.:4-4-- c_ri
Pada kesempatan yang lain Rasulullah A memangAku masih ingat dengan semburan air dari sat
miiember yang
gil Anas bin Malik to dengan bercanda:

j4

t

o

14:7°41j,t11
(HR. Abu Dawud dan
Tirmidzi. Dishahihkan oleh al-Albani dalam Mukhtashar
asy-Syama'il al-Muhammadiyah no. 200)
Wahai sang pemilik dua telinga!

Kadang-kadang dengan menggendong dan
meletakkannya di atas pundaknya
Seorang sahabat yang bernama al-Barra' bin Azib•
mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah
sedangkan al-Hasan bin All berada di atas pundak beliau
seraya beliau mengatakan:
fi
!.
• I —AD
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77Wahai Alloh, sungguh aku mencintainya (al-Hasan yang
sedang berada di atas pundak Nabi), maka cintailah dia.

(HR. Bukhari 3749, Muslim 2422)
Pada kesempatan lain, pernah Rasulullah
menggendong cucu perempuannya yang bernama Umamah
ketika sedang dalam shalatnya, apabila beliau hendak sujud
beliau letakkan cucunya, dan apabila berdiri beliau gendong.

(HR. Bukhari 516, Muslim 2/181).
Kadang-kadang dengan mendekap anak
kecil dari belakang kemudian anak itu
disuruh menebaknya
Ada seorang sahabat yang masih kecil dari kalangan
penduduk gurun, bernama Zahir. Anak ini bermuka buruk
tetapi Rasulullah A suka dengannya. Suatu ketika Nabi

dulu pernah
pernah Rasulullah', semburkan dari
utnya pada
wajahku. Saat itu aku masih berumur kira-kir lima tahun.

(HR. Bukhari 77)
Pada kesennpatan lain, sahabat Abu
pernah menceritakan:

rairah go
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Dari Abu Hurairah
dia berkata, "Pemah dJa Rasulullah
menjulurkan Iidahnya kepada al-Hasan bii Ali. Tatkala
melihat lidah Rasulullah yang merah, al-Hasan -ierasa riang
gembira dengannya." (Lihat Silsilah ash-Shah - ah 70)

Demikianlah, beberapa akhlaq Nabi
A yang
mulia terhadap anak-anak. Mudah-mudahan : isa menjadi
siraman hati dan melunakkan hati yang ke ► s sehingga
menjadi lembut sesuai dengan kebutuhan ana k-anak yang
memang membutuhkan kasih sayang dan kelernbutan dari
orang tuanya. Juga, mudah-mudahan ha g kita tidak
menjadi kering atau bahkan mad -na'udz.., billah min

dzalik- dari perasaan tersebut.

Wahai para orang tua, bersegeralah mengoreksi
diri! Kasih sayang dan kelembutan atauka1 kekerasan
dan pukulan yang telah kita berikan kepada buah hati
kita? Wallohu A7am.+

