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on santrL
daftar.

Pondok Pesantren Imam Muslim al-Atsariyilcutbexpartisipasi dalam membina dan menyiapkan generasi Muslim penghafal al-Qur'an yang
lurus aqidahnya, beralddak mulls dengan senantiasa meneladani Rosululloh 411 dan para Salafush Sholih yang hafal al-Qur'an.
Pondok Pesantren Imam Muslim al-Atsariy dididlcan di atas tanah wakaf seluas ± 0,5 hektar di lokasi yang sangat strategis di wilayah pinggiran
Kota Kediri. Hal ini menjadikan suasana Kegiatan Belajar Mengajar di Pondok Pesantren Imam Muslim al-Atsariy tenang dan kondusif, sehingga
sangat mendukung proses menghafal al-Qur'an para santri, mengingat lolcasinya yang berada di antara areal persawahan.

Materkpelataran

Berkas-berkas yang Glarus diserahkan

Tahfizh al-Qur'an, dasar-dasar Thjwid dan
Ulumul Qur'an,
bahasa Arab, Aqidah, Fit*, Hadits, Adab dan Akhlak.

Akte kelahiran asli dan fotokopi ijazah teralchir atau ijazah terakhir
yang asli saja
Surat Keterangan Sehat dad dokter
Surat izin tertulis dari orang tua/wali
Fotokopi ICartu Keluarga yang masih berlaku
Fotokopi KTP orang tua/wali yang masih berlaku
Surat pemyataan tertulis dad penanggung jawab biaya (khusus bagi
yang tidak dibiayai orang tua)
7. Fotokopi KTP penanggung jawab biaya yang masib berlaku

Masa belajar
Dengan pemampatan mated pelajaran diniyyah in! diharapkan santri
mampu menuntaslcan hafalan al-Qur'annya dalam walctu 3 (figa)
tahun.

Fasilitas
Masjid, maktabah, radio dakwah, ruang belajar, asrama, lapangan
olahraga, dapur, listrik (PLN), serta sarana MOC yang bersffi dan
memadai.

Tenaga pengajar
Ust. Alm Ammar Abdul Adhim al-Ghoyami, Ust. Arif Fathul Ulutn bin
Ahmad Saifullah, Ust. Abu Abdirrohrnan Abdullah Amin,
Ust. Muhammad Anwar bin Samuel, Ust. MuhammadYitsron Musoffa,
Ust. /Carnal Qtuun bin Mastur Utsmani, dll.

Persyaratan mien santri
Muslim ffald-lald) yang berakhlak mulia dan bersemangat menuntut
ihnu syarl.
atau yang sederajat atau berusia
Berijazah minimal SLIP atau
minima115 tahun (saat mendaftar).
Bisa baca tufts al-Qur'an.
Sanggup menaati tata tertib Pondok (dengan pernyataan tertulis).
Mengisi formulir pendaftaran.
Membayar Administrasi Pendaftaran.

Administnud pendaftwan:
25.000,00
BiaYa Pendaftamn
Sya'ban 1432
150.000,00
Syahriah (bulanan)
Infaq sarana dan prasarana
Rp 200.000,00
Jumlah blaya.

Waktu pendaftaran
Gelombang I : 3-15 Jumadil Akhir 1432 (7-19 Mei 2011)
Gelombang II : 161tojab - 12 Sya'ban 1432 (18-14 Juli 2011)
Had Sabtu - Ramis (Jum'at lffmr)
Jam 07.30-11.30 dan 15.30-17.00 WM

Tempat
Sekretariat Panitia PSB
Ponpes. Imam Muslim al-Atsariy
fin. Padang Padi, /Cediri 64126 Jawa 'Maur, Telp. (0354) 693131

Awal masuk
huya Alloh 14 Sya'ban 1432 (16 Jul' 2011)

Informasi pendaftaran
062 143 845 140
n Ust. Abdul Adhim
n Bpk. Ashari Aminulloh 065 649 511 000
n Bpk. Syarffuddin
081 793 952 78
Catatan.
Informasi hanya kami layani meland telepon atau datang langstmg
ke Tlempat Pendaftaran.
Pendaftaran melalui Pos hams dengan menyertakan persyaratan
pendaftaran secara lengkap.
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Pesantren Imam Muslim al-Atsarly

n Bus (dariMalab&lo
luffd:11;ilainat Ponpes.
turun
Brs
1 08115180nRitta Apt

ungagung, dan Bihar) dan Angkot (dart Nganjuk): turun di perempatan Baruna Kota Kediri, lalu bisa naik ojek, becak, atau jalan
warn al-Atsariy.
tunanan, lalu naik ojek ke alamat Bowes. Imam Muslim al-Atsarly.
vitelc.ke alanatVonnes.irautalkostra al-f3sarly.
naBr.taxi, ataubacrk

r„ $

th1.4:;i:$ 0.Y

a4S41

44i 11:4V
,J! to

•

104...;4;

4-1t.

vi ;di „I

°•

Aksi terorisme kembali menjadi sorotan
publik, terlebih setelah bom bunuh din meledak di Masjid Mapolresta Cirebon. Bingldsan paket bom dan "tuci otak" ala NII pun
turut mernperkeruh suasana.
Selain itu, isu berdirinya Negara Islam Indonesia juga menimbulkan kepanikan yang
luar biasa di tengah masyarakat. Gejala ini
menimbulkan kecurigaan terhadap kegiatan-kegiatan keislaman hingga tidak heran
jika ada sebagian orang tua melarang anakanalcnya yang hendak mengkaji Islam secara
intensif.
Ternyata kesempatan ini dimanfaatkan
oleh sebagian pihalc untuk kepentingan pribadi/kelompoknya. Main pukul rata dalam
menghukumi orang sebagai teroris dengan
melihat penampilan luar saja. Terciptalah
opini masyarakat bahwa ciri Urns teroris
adalah seorang berjenggot, palcai gamis, peci
putih, sedang wanitanya berjilbab besar atau
bercadar. Lebih ironis lagi, komentar sebagian tokoh agama yang dengan gegabahnya
mengatakan bahwa dalang utama di balik

aksi terorisme adalah Wahabi!!
Sungguh, demi Alloh, semua ini adalah
yang ntettimpa umat Islam secara
tistianya'Abll Sunnah wal Jama'ah
yang senantiasa berusaha konsisten dengan
agama. Ya Alloh, tetapkanlah langkah kami
claim agama-Mu sampai kami bertemu
dengan-Mu.

Sesungguhnya para ulama dan p
ustadz sunnah yang notabene than
gap sebagai Wahabi, mereka sangat ker
mengecam aksi-aksi terorisme terseb
dan menjelaskan kerusakan-kerusak
paham ini kepada masyarakat. Lanta
bagaimana mungkin dikatakan bahwa me
reka adalah dalang di balik aksi terorisme,
Sekali lagi, hendaknya kita hati-hati dal
berbicara dan berkomentar, janganlah jus
tru kita diperalat oleh permainan yang me
ngadu domba antar sesama. Kami yakin
jika mereka yang menuduh Wahabi adalal
dalang terorisme mau duduk di majelis
mendengarkan dan memahami nasiha
para da'i Ahlus Sunnah, tidak akan merek
sembarangan mengarahkan tuduhan. Dar
mungkin sebaliknya, mereka akan berjalar
beriringan dengan para da'i Ahlus Sunnah.
Saatnya kita semua bersama-same
mernerangi aksi terorisme hingga ke akar
akarnya, dengan ilmu dan kekuatan. Pan
ulama dan umaro saling bekerja satna, bukan malah menuding tanpa bukti dan mencurigai tanpa indikasi sehingga m
erun•
cing permasalahan.
Semoga Alloh
fg, menjadikan
negeri ini negeri yang aman di
bawah naungan
slam dan menjauhkannya dari segala •jenis fitnah dan keru
•
salcan. [I

▪▪
Dakwah kami
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, Para pembaca yang dirahmati oleh Alloh. Tanpa terasa
ldni majalah ldta telah berada di penghujung tahunnya dan
akan menyongsong tahun baru. Sebagian masukan dan usulan
sudah masuk kepada kami dan kami masih mepembaca
nunggu lainnya demi-perbailcan yang lebih berarti. Tidak ada kata
terlambat, silakan layangkan usulan Anda, semoga Alloh memberikan pahala kepada Anda.
Para pembaca yang dirahmati Alloh Isu terorisme masih
kencang menerpa. maka sebagai sumbangsih kami untuk meredam api fitnah terorisme, sengaja pada edisi ini kami mengangkat terra "terorisme". Dan IcaMi juga mohon maaf bila pada edisi
kali ini ada beberapa rubrik yang tidak bisa hadir seperti Ekonomi
Islam dan Soal Jawab karena kesibukan penulisnya. Kita do'akan
semoga pada edisi berikutnya bisa hadir kembali.
Para pembaca yang dirahmati oleh Alloh Beberapa saat lalu
telah beredar sebuah buku yang gencar dipublikasikan, yaitu Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Banyak pembaca yang mengusulkan agar kami membantahnya. Alhamdulillah, pada edisi ini,
kami dapat menghadirkannya sekalipun secara global saja karena
keterbatasan tempat. Dan ini masih ada korelasinya dengan judul
utama pembahasan, karena ada yang mengatakan bahwa dalang
terorisme adalah Wahabi. Benarkah demildan?! Temukan jawabarmya pada edisi ini.

Kembali kepada al-Qur'an dan
as-Sunnah dengan pemahaman
salafush shalih.
.49 Pemumian syarrat Islam dan
segala bentuk syirik, bid'ah, dan
pernilciran sesat.
.49 Membina hum nms/imin derrep
ajaran Islam yang benar dan
beramal dengannyt
Menghidupkan rnetode ilmiah
dengan beniasar pada al-Qur'an
dan as-Sunnah sesuai pemahaman
salafush shalih.
Mengajak hum muslimin
memulai hidup baru dalarn
naungan manhaj said.
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Puasa di Bulan Rojab
Perkataan Ulama Salaf Tentang Sifat 'Uluw Allah
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MINI NAPA& (1)
Mengapa Aksi Terorisme Masih Bergejolak

BONI IIMUZIL
Para Ulama Sunnah Mencela Akti Terorisme

WAWA RAMA STAFt'llr0111
Imam Syafil Melarang Taklid Bute

TAZIOTAINI
Milikilah Sifat Zuhud

JIUMI SMARM MR
Abdurrohman bin Auf

Kupas Buku-Buku Berbahaya
Bismillah. Afwan, tolong segera dibantah buku Mazhab
4sy'ari dan Buku Pintar DebatWahabi, biar tidak meresahkan Umat. (08x85817xxxx)
Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh. Saya
punya usul agar ada edisi yang membantah tentang tawassul dalam buku I'dqad Ahlus Sunnah wal Jama'ah
oleh Sirajuddin Abbas karena bi.dcu itu banyak beredar
di lcalangan masyarakat. Jazakallohu khoiron. (Abu Isyfif
di Kalbar)

•

Redaksi: Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh. Jazakumullohu khoiron atas usulannya.

Semoga Alloh memudahkan kami untuk membahasnya pada waktu-waktu mendatang.
Kupas Buku "Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi"
Assalamu'alailaun. Mohon dibahas buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi penulis Syaikh Idahram penerbit Pustaka Pesantren Yogyakarta cetakan pertama 2011.
Agar kita menjadi tahu dan waspada tentang syubhatsyubhat yang ditulis buku ini. Jazakumullohu khoiron.
(Zul, Bekasi Utara)

Assalamu'alaikum. Afwan, apakah AL FURQON sudah membabas
buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi? Kalau sudah
edisi berapa? Saya perlu sekali jawaban atas bantahan buku
tersebut. Ditunggu sekali jawabannya saat ini. Jazakallohu
khoiron. (08x22492max)
Assalamu'alaikum. Telah terbit buku merusak berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi yang ditulis oleh orang
yang menamakan dirinya Syaikh Ida/train. Mohon AL FURQON
membantahnya. (Abu Abdillah, Cilcampek)

•

Redaksi: Wa'alaikumussalam.Jazakumullohu khoiron
atas masukan antum. Alhamdulillah kami telah
membahasnya pada edisi ini. Silakan dibaca.

Mungkinkah Manusia Bisa Sawa' ke Bulan?
Mohon dibahas dalam rubrik tanya jawab, apa benat
manusia bisa sampai dan mendarat di bulan. Mohon disertai penjelasannya. Jazakalloh khoiron. (ICandiawan/
Andi, Solo)

,;Itedalcsi: Jazakumullahu khoiron atas usul

emoga Alloh memudahkan kami untuk men

Aannya.
D ri An ket P mbaca

: Pertahankan sistematika penulisan d
yang terurut, terutama catatan kaki
membantu untuk mengetahui langsung
/nakalah. Di beberapa majalah lain catat
" takkan di halaman akhir dengan dalih efi
isan, namun justru mengurangi derajat ke.
a. Kedua: Untuk lebih baiknya jika beberap
yang agak asing (istilah dalam bahasa kitab)
an dan diperkenalkan secara bertahap, se
fichwan juga memiliki perbendahara
a yang ilmiah. (Havidz Fuaddin-Magetan)
ana majalah AL FURQON selektif dalam men.
Wan. Jadikan majalah AL FURQON sebagai conto

Islam yang lain dengan menampilkan karya •
bermanfaat. Dan iklan yang ditampilkan se
••• buku yang bermanhaj salaf karena ini jauh
anfaat bagi pembaca yang sedang mencari
ilmu syar'i. (Uswah Hasanah-Purwokerto)
Jazakumullahu khoiron atas usulan
; nnya yang sangat banyak dan berbobot. Masi
Atesempatan bagi Antum (Anda) mengirimkan
"saran dan kritik. Informasi tentang angket pe
1:sisa dilihat di majalah AL FURQON edisi 114. Mar
mba dalam kebaikan.

LOVVOINICAN
tuhkan tenaga admit
' istrasi
atan: (i) Bermanhaj salaf (2) Bet •
mah. (3) Lulusan perguman tmggi
falcultas ekonomi.
lamdran di alamatkan ke: Redaksi m
1 Srowo-Sidayu-Gresik JATIM-6
lieda.alfurqon@gmall.corn
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Dan di antara rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya
kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari
karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

(QS. al-Qoshosh [28]: 73)
Waktu adalah modal yang sangat berharga untuk mencari surga. Bersyukurlah hamba yang pandai mengatur waktunya untuksukses akhiratnya,
dan sangatlah merugi orang yang menghabiskan
waktunya untuk kepuasan semu di dunia sehingga waktu berlalu tanpa ada nilai-nilai ibadah.
MAKNA AYAT SECARA UMUM

Syaikh Abdurrohman bin Nashir as-Sa'di
berkata, "Waktu adalah karunia Alloh. Alloh
menyeru manusia agar mensyukuri nikmat untuk beribadah kepada Alloh. Alloh menjadikan
siang agar mereka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, dan Alloh
menjadikan, malam agar manusia mengistirahatkan badan dari capek sehabis bekerja siang
harinya. Nikmat ini hams disyukuri, karena
tidak ada satu pun makhluk yang mampu mengubah malam menjadi siang." (Tafsir al-Karimur
Rahman: 1/623)

HAKIKAT WAKTU

Berkata al-Hasan

, "Jauhkan dirimu dari

at-taswif (mernbiasakan diri berkata `nanti saja')

karena kamu hidup pada hari ini, dan bukanlah
hari ini untuk esok hari." (Faidhul Qodir: 4/106)
Syaikh Jamaluddin al-Qosimi 413,t4 ketika
melihat orang yang sedang bersenda gurau di
kedai, mereka asyik main domino, main kartu,
karambol, dan meminum minuman keras, mereka menghabiskan waktu cukup lama, lalu
beliau berkata, "Seandainya waktu itu bisa dibeli niscaya aku akan membeli waktu mereka."
(Waqofat Ma'a Hifzhil Waqti: 1/5)

Umar bin Abdul Aziz 41,Z- 4 berkata, "Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untuk
kamu, maka beramallah pada waktu itu." (Waqofat Ma'a Hifzhil Waqti: 1/2)

4-A-u (..10 r

31:5.

‘14,1

MAKNA ZAMAN

Ayat di atas membahas waktu atau zaman.
Zaman menurut bahasa adalah waktu, sedikit

atau banyak. Adapun menurut istilah ulama
sunnah, waktu adalah malam dan siang, baik
lama atau sedikit. Al-Imam az-Zarkasi berkata,
"Sesungguhnya zaman sebenarnya adalah berlalunya malam dan Mang."'
Bersama Rifaqun Ashfiya` bin Aunur Rofiq
Mi'wanil Muttaqin bin Aunur Rofiq
1 al-Waqtu wa Ahamiyatuhu fi Hayatil Muslim: 2/11

dan Shofwu

Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja
dengan sungguh-sungguh menuju Robbmu, maka
pasti kamu akan menemui-Nya. (QS. al-Insyiqoq

[84]: 6)
WAKTU ADALAH RAHMAT ALLOH

, menunAyat di atas menjelaskan
jukkan bahwa waktu adalah rahmat Alloh yang
cukup besar manfaatn a bagi manusia, karena

EdIsi 12
nun IfieepWoh
Sub 1432
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manusia setiap detik membutuhkan waktu,
tidur butuh waktu, mencari nafkah butuh waktu,
makan dan minum butuh waktu, bahkan ibadah
kepada Alloh pun butuh waktu.
Ibnu Abbas 4 berkata, "Nabi bersabda:
I

(.?

.4.11 c°)....3

t_113

"Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu
luang." (HR. al-Bukhori: 5/2357)

Waktu merupakan ladang kita untuk di akhirat. Jika kita menggunakannya untuk beribadah
kepada Alloh, insya Alloh kita akan memetik
surga. Sebaliknya —na'udzubillahi min dzalikbila diperuntukkan maksiat, nerakalah tempat
akhir kembalinya.
Alloh berfirman:

'Hiduplah di dunia ini seolah-olah diri adalah
orang asing atau seorang musafir. Siap lah dirimu sebagai penghuni lcubur.'"2

Mengingat umur manusia pende sekali,
hendaknya tidak menggunalcan waktd elainkan pasti bermanfaat untuk akhiratn RQS11lulloh bersabda:
0
0
0
44L t; AS} tei
C.Y.3
"Paling baiknya Islam seseorang (ialah) flinggalkan perkara yang tidak bermanfaal (untuk
akhiratnya)."3
BAGAIMANA MENSYUKURI WAKTU

Ayat di atas menjelaskan bahwa ki
mensyukuri nikmat waktu. Alloh 1%. be
Z.) 3 ' • „ _)'Lg

.

hams
man:
Iii

3 J
Dan Dia (pula) yang menjadikan malam n siang
silih berganti bagi orang yang ingin m gambil
pelajaran atau orang yang ingin bersyu r. (QS.

;n41t)

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benarbenar dalam lcerugian, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal sholih dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. (QS.
al- Ashr [103]: 1-3)
Ibnu Katsir 114t4 berkata, "Al-ashr adalah za-

man. Dengan zaman anak Adam melangkah,
berbuat baik dan berbuat jelek. Allohbersumpah
dengan zaman ini bahwa semua manusia pasti
rugi dan hancur kecuali orang yang hatinya beriman kepada Alloh dan beramal sholih dengan
anggota badannya serta berdakwah agar orang
menjalankan perintah Alloh dan meninggalkan
larangan-Nya, dan berwasiat kepada kesabaran pada saat kena musibah ketika memerintah
yang baik dan melarang yang mungkar." (Tafsir
Ibnu Katsir: 8/480)
Ibnu Umar 4 berkata, "Suatu ketika Rosululloh memegang sebagian tubuhku dan bersabda:
Gj

°I
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al-Furqon [25]: 62)
Lalu bagaimana kita mensyukuri w
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Menyibulckan dixi menuntut ilmu
Mempelajari ilmu dinul Islam pasti
faat untuk dunia dan di akhirat kare
bernya wahyu ilahi, tidaklah amal
diterima melainkan dengan mengilmui
Karena itu, Alloh tidak mengangkat
manusia melainkan karena mengilmui
lam. Firman-Nya:
0

Aa

.1I

..1

iI

sum-

usia
inya.
erajat
ul Is-

e

&a.,111

4,1
Niscaya Alloh akan meninggikan ora
yang beriman di antaramu dan orang-orai
diberi ilmu pengetahuan beberapa deraj
Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu

orang
yang
. Dan
jakan.

(QS. al-Mujadilah [58]: 11)
Menyibukkan diri beribadah kepada oh
Orang yang menyibukkan dirinya ber adah

0,

,
01,,

2 HE at-Tirmidzi no. 2333, shohih. Ash-Shohihah: 1
3 FIR. Ibnu Majah, Shohihul Jami' no. 5911
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Islam
rman-

jOp llo bill Jim@
kepada Alloh, tentu tidak ada waktu yang luang untuk maksiat, dan tidaklah setan mampu
menggoda mereka. Firman-Nya:
C
Ttita:te
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lblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau aku
akan menyesatican mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka."

(QS. Shod [38]: 82-83)
Mendahulukan amal yang paling banyak
manfaatnya

Orang yang beriman dan cerdas akalnya, tentu tidak semua pekerjaan dia kerjakan, tetapi dia
memilih mana yang lebih bermanfaat. Misalnya,
mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah; jika dia berbicara lalu menjumpai pembicaraan yang lebih baik, tentu meninggalkan
yang pertama untuk mengejar yang kedua.
Ada orang yang beikata kepada Umar bin
Abdul Aziz
"Mengapa engkau tidak naik
kendaraan sehingga kamu bisa istirahat?" Beliau
menjawab, "Siapa yang bisa mengganti amalku
pada hari ini?" Mereka berkata, "Mengapa tidak
kamu menunda esok hari?" Beliau menjawab,
"Jika aku disibukkan amalan yang banyak pada
hari ini, maka bagaimana mungkin aku bisa
mengamalkan amalan untuk hari ini dan esok
hari." (Waqofat Ma'a Hifzhil Waqti kar. Sami bin
Muhammad bin Jadulloh: 1/2)
Tidak menunda ibadah

Ibnu Umar
lalu berkata kepadaku, "Jika
kamu sedang berada di pagi hari, maka janganlah kamu bicarakan tentang dirimu di sore
hari (nanti). Jika dirimu sedang berada di sore
hari, maka janganlah membicarakan dirimu di
pagi hari (kelak). Gunakanlah waktu sehatmu
sebelum datang waktu sakitmu, dan hidupmu
sebelum matimu. Sesungguhnya engkau tidak
akan mengetahui siapakah namamu esok, wahai
Abdulloh." (HR. at-Tirmidzi no. 2333, Shohih,
lihat ash-Shohihah: 1157. Al-Bukhori, tanpa ada
kalimat "Persiapkanlah dirimu menjadi penghuni kubur", dan tanpa kalimat "Sesungguhnya
engkau tidak akan mengetahui....")
5. Tidak mengosongkan waktu

Orang yang tidak menggunakan waktunya

untuk beribadah kepada Alloh, maka setan akan
mengajaknya kepada perbuatan maksiat. Oleh
karena itu, apabila kita sudah selesai ibadah,
hendaknya kita melanjutkan dengan ibadah
yang lain.
///
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Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (QS. asy-Syarh [94]: 7-8)

berkata, "Apabila kamu sudah
Qotadah
selesai berperang, hendaknya kamu beribadah."
"Apabila kamu sudah seleBerkata Mujahid
sai urusan duniamu maka segeralah beribadah."
(Tafsir al-Qurthubi: 20/109)
WAKTU MENINGGALKAN KAMU, MAUT
'MENJEMPUTMU

Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari
demi hari telah kita lalui. Waktu yang berlalu,
kita tidak mampu menelusurinya kembali. Rosululloh bersabda:
•
"Kalaulah aku bisa mengulang kembali urusanku
yang telah lewat, niscaya aku tidak membawa binatang kurban." (HR. al-Bukhori no. 166o)

Berkata al-Hasan mss, "Wahai anak Adam,
kalian adalah waktu, jika telah pergi sebagian
waktu, pergilah sebagian dirimu." (Waqofat Ma'a
Hifzhil Waqti: 1/2)
Al-Imam Ibnul Jauzi 41),15 berkata, "Ketahuilah bahwa zaman itu tidak tetap dan selalu
berubah. Alloh berfirman:
•
0;• Li 1 C.,N1 4i..•.:4431f4liti,
Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami
pergilirkan di antara manusia (agar mereka
mendapat pelajaran). (QS. Ali Imron [31.14o)

Kadang kala dia kaya, kadang kala dia miskin,
kadang kala sehat, kadang kala sakit, kadang
kala gembira, kadang kala susah. Orang yang sehat akalnya tentu akan berusaha menjadi orang
yang bertakwa kepada Alloh. (al-Waqtu wa Ahamiyatuhu fi Hayatil Muslim: 3/38)
Dari Amr bin Maimun Rosululloh bersabda, "Ambillah kesempatan sebelum datang
lima perkara: mudamu sebelum tuamu, sehat-
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mu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu
sebelum matimu." (al-Mustadrok 'alash Shohihain
li Imam Hakim, dishohihkan oleh al-Imam adzDzahabi dalam at-Talhis: 4/341, dishohihkan oleh
al-Albani dalam Shohihut Targhib no. 3355)
Abu Bala ash-Shiddiq
berkata, "Sesungguhnya Alloh punya hak atas kita pada siang
hari, maka Alloh tidak menerimanya bila kita
menundanya pada malam hari, begitu pula sebaliknya." (Waqofat Ma'a Hifzhil Waqti kar. Sami
bin Muhammad bin Jadulloh: 1/2)

muadzin datang untuk untuk mengumidangkan adzan. (HR. al-Bukhori no. 5835)
Arias
berkata, "Rosululloh jft ber .da:

4

41/

4,

MENCARI SURGA SEPANJANG HARI

Jika pembaca ingin masuk surga maka jangan khawatir, gunakan 24 jam untuk beribadah
kepada Alloh, insya Alloh bila Alloh mengambil
nyawa kita maka kita masuk surga dengan izin
Alloh.

•

1. Mencari surga pada pada waktu subuh
Alloh bersumpah pada waktu fajar:

‘,151'31

c°46

Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. (QS..At-Takwir [81]:18)
Rosululloh * bersabda:

"Dan barang siapa melakukan sholat Subuh dengan berjama'ah, maka dia seakan-akan mengerjakan sholat sepanjang malam." (HR. Muslim:
2/125 no. 327)
Umaroh bin Ru'aibah
berkata, "Saya mendengar Rosululloh bersabda:

4

•

y;

"
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'Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan
sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya (yakni sholat Subuh dan Asar)." (HR.
Muslim: 2/114 no. 21o)
Aisyah
mengatakan bahwa Nabi biasa
mengerjakan sholat malam sebelas roka'at. Apabila terbit fajar, beliau sholat dua roka'at ringan,
lalu beliau berbaring ke sebelah kanan hingga

4
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'Barang siapa melaksanakan sholat Subu i secara
berjama'ah kemudian duduk berdzikir lUcepada
Alloh sampai matahari terbit, kemudian sholat
dua roka'at, maka is mendapat pahala se rti pahala orang yang menunaikan haji dan um h.'" Ia
(Anas) berkata lagi, "Lalu Rosululloh tjt b sabda,
'Sempurna, sempurna, sempurna.'"4

2. Mencari surga pada waktu Dhuha
Abu Huroiroh ►. :5berkata, "Kekasihkt.: Rosululloh *) telah berwasiat kepadaku den tiga
perkara yang tidak akan pernah aku tin11,
' alkan
hingga aku meninggal dunia, yaitu shou (puasa) tiga hari pada setiap bulan, sholat _ uha,
dan tidur dengan sholat witir terlebih dImulu."
(HR. al-Bukhori no. 1107)

3. Mencari nafkah siang hari, jalan me.1ju
surga
Ayat di atas memerintahkan kita untu I mencan rezeki ( 4111, ,S......1,164j ) dan Alloh *, , erfirman:

S',3:111,-0t„ft_<19
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Dan Dia menjadikan siang untuk bangu berusaha. (QS. al-Furqon [251: 47)
Mencari rezeki termasuk ibadah, karej kita
melaksanakan perintah-Nya, kita diw7 bkan
menafkahi istri dan keluarga, tentu men . 1,-rin
ya
dengan jalan yang halal. Bukankah Rosmiulloh
mencari rezeki?
t."
Dari Sa'ad bin Abi Waqqosh
dia , kata,
"Rosululloh bersabda:

4,
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4 Hasan.
Roghib: 1/164 dan 165 .dan al-Misy : 971.
HR. at-Tirmidzi no. 481

4521101 jill

474
"Jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih balk daripada meninggalkan
mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan
meminta-minta kepada orang lain. Kamu tidak
menaflcahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk
mencari keridhoan Alloh, melainkan kamu akan
mendapat pahala lantaran nafkah pemberianmu
itu. Hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu juga merupakan sedekah
darimu." (HR. Muslim: 5/71 no. 986)

mendo'akan untuknya."

5

Menunaikan sholat Asar berjama'ah
masuk surga

Rosululloh tit bersabda:
0

"Barang siapa mengerjakan sholat pada dua waktu
dingin (sholat Subuh dan Asar), maka dia akan
masuk surga." (HR. al-Bukhori no. 540)
Sholat lima waktu di masjid masuk surga

Menuntut ilmu agama jalan ke surga

Rosululloh bersabda:

Hendaknya kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu jalan menuju surga. Rosululloh
bersabda:
;11d9.
6.1
•
"Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Alloh akan memudahkan baginya
jalan ke surga." (HR. Muslim: 8/71 no. 1897)
Mendidik anak dertgan ilmu agama jalan
menuju surga

Mendidik anak di rumah dan menyekolahkan ke pendidikan yang mengajarkan dinul Islam, jalan menuju ke surga. Nabi bersabda:
* . "4.0
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"Barang siapa menanggung nafkah (mendidik)
dua orang anak perempuan, niscaya aku dan is
masuk surga seperti ini." Rosululloh
memberi
isyarat dengan kedua jarinya. (Shohih, lihat ashShohihah: 297, Muslim: 1914)

Anak yang sholih dan sholihah karena dididik oleh orang tua, tentu akan mendo'akan
orang tuanya. Rosululloh bersabda:
°
‘ty,
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"Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah
amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah,
ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholih yang

:41
"Barang siapa datang ke masjid di pagi dan sore
hari, maka Alloh akan menyediakan baginya ternpat tinggal yang baik di surga setiap kali dia b6rangkat ke masjid di pagi dan sore hari." (HR. al-

Bukhori no. 622)
Berperang membela agama Alloh masuk
surga

Rosululloh bersabda:
0
Vaj ‘33
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"Berangkat pada awal hari (pagi) atau berangkat
pada akhir hari (siang) untuk berperang di jalan
Alloh lebih baik daripada dunia dan apa saja yang
ada di atasnya." (HR. al-Bukhori no. 2584)

Berperang membela agama Alloh bukan hanya memerangi orang kafir. Mernerartgi hawa
nafsu juga termasuk jihad fi sabilillah.
Ibu rumah tangga di rumah masuk surga

Wanita yang memanfaatkan waktu di
rumahnya untuk beribadah .kepada Alloh, dia
masuk surga. Rosululloh bersabda:
c‘i;V*4

Ot.j1

5 Shohih, lihat Ahkam al-Janaiz: 176, al-Irwa': 1980, Muslim,
at-Tinnidzi no. 1376
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6.1
- • Lyei
"Apabila wanita sholat lima waktu, berpuasa (Romadhon), menjaga farjinya, twat kepada suaminya,
maka is akan masuk surga melewati pintu yang
dia sukai. "6
MENCARI SURGA SEPANJANG MALAM

Kita butuh waktu untuk tidur agar badan
kita istirahat dari kecapekan kerja pada siang
hari. Kita patut bersyukur kepada Alloh karena
Dialah yang menjadikan waktu malam. Alloh
berfirman:

3. Berwudhu dan berdo'a sebelum
masuk surga

Al-Baro' bin Azib 41,43- berkata: Na
bersabda, "Jika kamu mendatangi temp tidurmu
maka wudhulah seperti wudhu un
sholat;
lalu berbaringlah pada sisi kanan bad
u dan
ucapkanlah:
5
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Dialah yang menjadikan untukmu malam (seba-'
gai) pakaian, dan tidur untuk istirahat. (QS. al-

Furgon [251: 47)
Adapun cara mensyukuri waktu malam
adalah:
Sholat Isya` berjama'ah di masjid masuk
surga

Rosululloh bersabda:

'Ya Alloh, aku pasrahkan wajahku k
aku serahkan urusanku kepada-Mu, a
kan punggungku kepada-Mu denga
senang dan takut kepada-Mu. Tidak
berlindung dan menyelamatkan diri da
melainkan kepada-Mu. Ya Alloh, aku b
pada kitab-Mu yang Engkau turunkan
Nabi-Mu yang Engkau utus).' Jika ka
gal pada malammu itu, maka kamu dal
fitrah dan jadikanlah do'a ini sebagai ak
yang kamu ucapkan." (HR. al-Bukho

ada-Mu,
sandarperasaan
a tempat
iksa-Mu
man ken kepada
meningkeadaan
r kalimat
0. 239)

i.

ciu.eaji

it

"Barang siapa mengerjakan sholat Isya' dengan
berjama'ah, dia seakan-akan mendirikan sholat
separuh malam." (HR. Muslim: 2/125 no. 327)
Begadang malam menuntut ilmu agama
masuk surga

Al-Imam al-Bukhori 0,131 berkata (memilis
judul bab) "Bab Membicarakan ilmu sebelum
tidur" lalu menyertakan atsar dari sahabat, dari
Abdulloh bin Umar berkata, "Nabi sholat
Isya' bersama kami di akhir hayatnya. Setelah
selesai memberi salam beliau berdiri dan bersabda, 'Tidaldcah kalian perhatikan malam kalian

ini? Sesungguhnya pada setiap penghujung seratus tahun darinya tidak akan tersisa seorang pun
dari muka bumi ini."
al-Bukhori no. 113)
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Mengumpuli istri masuk surga

Para sahabat 4bertanya, "Wahai R ululloh,
apakah jika seseorang di antara kita m uaskan
syahwatnya pada istrinya maka akan ndapatkan pahala?" Rosululloh menjawab
_14
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"'Apakah kamu tidak melihat jika sese
letakkan kemaluannya pada yang ha
akan mendapat dosa, demikian juga bila
pada yang halal, maka akan mendapa

(HR. Muslim: 3/83)
Bangun malam, sholat masuk sur

Beribadah kepada Alloh malam
dekat dengan surga. Firman-Nya:
j.k...a crib

6 HR. Abu Nu aim dalam al-Hilyah, dishohihkan oleh al. Albani dalam al-Misykat: 2/239 no. 3254

ang mem maka
letakkan
pahala."
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Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah
lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu
itu lebih berkesan. (QS. al-Muzzammil [711: 6)

Banyak orang yang tidak mensyukuri waktu
malam, bahkan digunakan untuk maksiat —
na'udzubillahi min dzalik. Padahal malam ada
waktu yang sangat mulia dan mustajabah bagi
orang yang memohon sesuatu.
Rosululloh bersabda:

jus; 11.3 k;i 4, jke-.
j);

3..6411

014;

jalankan sholat jum'at, 16 dan keutamaan amal
lainnya.
MENYESAL KARENA TIDAK MEMANFAATKAN
WAKTU

Orang yang hidup di dunia tidak memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Alloh,
mereka rugi di dunda dan di akhirat. Di dunia
dia rugi karena tidak bisa menikmati dunia yang
dia cari. Ketika meninggal pun dia tidak mampu
membawa hartanya. Yang dia bawa hanya amalnya, maka bagaimana di akhiratnya? Tentu lebih
parah kerugiarmya. Alloh berfirman:
(1-1ZCSii;14‘,....0 3 fh.:
•
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"Rabb kita Tabaroka wa Ta'ala kita turun di setiap
malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfinnan, 'Siapa yang berdo'a kepada-Ku
pasti Kukabulkan dan siapa yang meminta Icepada-Ku pasti Kupenuhi dan siapa yang memohon
ampun kepada-Ku pasti Kuampuni." (HR. al-

Dan mereka berkata, "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya
tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka
yang menyala-nyala." (QS. al-Mullc [67]: to)

Alloh berfirman:

Bukhori no. 1077)
.mac '

KEUTAMAAN HARI

Keutamaan hari yang kami maksudkan ialah
apabila orang Islam mengamalkan apa yang
disyari'atkan oleh Rosululloh
Hari Senin merupakan hari dilahirkannya
Rosululloh dan hari kerosulannya. 7 Hari diperlihatkan amal hamba, karena itu beliau berpuasa hari Senin. 8 Sementara itu, hari Kamis,
diantara keutamaannya, beliau senang bepergian pada hari Kamis. 9 Beliau menyukai puasa
hari Kamis. 19 Adapun hari Jum'at adalah häri
itu diciptakan Nabi Adam VA, dimasukkan di
dalam surga, dan dikeluarkannya dan dibangkitkan hari Kiamat. 11 Orang yang menunaikan
sholat Jum'at menghapus dosa yang keci1, 12 mandi lalu pergi ke masjid akan dihapus dosanya,13
hari rayanya kaum muslimin, 14 hari terkabulnya
do'a, 13 hari penghapus dosa bagi orang yang me7 Shohih Muslim no. 1162
8 Shohih Muslim no. 2565
9 Shohih al-Bukhori no. 2950
10 Shohih Muslim no. 2565
11 Shohih Muslim no. 854
12 Shohih al-Bukhori no. 876
13 HR. at-Tirmidzi no. 4%
14 HR. Muslim no. 855
15 HR. Muslim no. 852
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Dan, jika sekiranya kamu melihat mereka ketika
orang-orang yang berdosa. itu menundukkan Icepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata),
"Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami
akan mengerjalcan. amal sholih, sesungguhnya
kami adalah orang-orang yang yakin.” (QS. as-

Sajdah [32]:12)
Dan masih banyak ayat lain yang menjelaskan penyesalan orang yang tidak memanfaatIcan
waktunya untuk beribadaeh kepada Alloh. Bacalah Sttrah Ibrahim: 44, al-Mu'minun: 99-100,
dan al-Munafiqun: 10.
Semoga Alloh memberi petunjuk kepada kita
semua menjadi orang yang mensyukuri waktu. []

16 Shohih at-Targhib wat Tarhib kar. al-Albani: 1/175 no. 694

PUASA DI BULAN 110JAR
Oleh Listaclz Abu humaid
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Dari Khorosyah bin al-Hurr y dia berkata, "Saya
melihat Umar bin Khoththob
memukul telapak
tangannya para manusia di bulan Rojab, sampai
mereka meletakkannya di sebuah bejana. Lalu Umar
berkata, 'Makanlah karena sesungguhnya ini adalah
sebuah bulan yang dahulu pernah diagungkan oleh
orang jahiliah, lcetika datang Islam maka ditinggalkan perkara itu.'"
ATSAR SHOHIH. Dikeluarkan oleh Ibnu
Abi Syaibah dalam Mushonnaf-nya: 2/9758, athThobari dalam Mu'jamul Aushot: 7/7636 dari jalan
al-Amasy dari Wabroh bin Abdurrohman al-Muslimi Khursyah. Dan atsar ini shohih sebagaimana
dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwa':
4/113/957, dan juga dishohihkan oleh Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyyah dalam Majmu' Fatawa: 25/290-291.
FIQIH ATSAR
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Rojab merupakan salah satu bulan dari bulan
yang keempat dari bulan haram, sedang urutan
bulan ini pada setiap tahunnya adalah bulan yang
ketujuh. Rojab adalah bulan yang mereka namakan demikian karena untuk pengagungan terhadap
bulan tersebut pada masa jahiliah. Bulan Rojab diagungkan mereka dengan meninggalkan berperang
di bulan tersebut.
Berkata Syaikh Amr Abdul Mun'im dalam kitab
beliau, as-Sunan wal Mubtada'at fil lbadah, "Dan termasuk bulan yang dilakukan perayaan oleh kalangan manusia dan dijadikan hari raya adalah bulan
Rojab. Terlebih-lebih pada malam harinya pada
tanggal dua puluh tujuh, bahwasanya kebanyakan
kaum muslimin menghidupkan bulan ini (Rojab)
ketimbang mereka menghidupkan bulan Romad-

hon dengan melakukan ibadah puasa, s
memberikan makan, dan ibadah umroh
bulan ini (Rojab) adalah bulan yang sa
bulan yang lainnya pada umumnya y
mempunyai keutamaan-keutamaan." (L
wal Akhtho' Tata'alqu bil Ayyam wa Syuhur
Para ulama telah menegaskan bahwa
amalan-amalan khusus pada bulan ini ka
ruh haditsnya tidak shohih.
Ibnu Hajar Aik berkata, "Tidaklah d
suatu (hadits) pada bulan Rojab ten
tamaan melakukan ibadah puasa dan
lail satu hadits pun yang bisa dijadik
Bahkan beliau juga menambahkan,
hadits-hadits yang datang tentang k
bulan Rojab dan juga keutamaan
puasa di bulan tersebut, maka hal i
jelas dibagi menjadi dua bagian: yan
hadits tersebut adalah dho'if (lemah)
kedua adalah maudhu' (palsu)."
berk
. Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah
Majmu' Fatawa (25/29o-291), "Melak
dah puasa di bulan Rojab secara khu
hadits-hadits (tentangnya) semuany
lemah, bahkan palsu yang tidak bisa
sandaran oleh ahlul ilmi sedikit pun
Bukanlah kedholfarmya itu yang bisa
dalam masalah fadhoil a'mal, bahkan se
hadits tersebut adalah dusta."
Beliau berkata juga dalam lqtidho' Siro
taqim (2/629), "Bahwasanya pengagun
bulan Rojab adalah perkara yang b
agama yang wajib untuk ditinggalkan
menjadikan sebagai musiman yang
melakukan puasa maka hal ini
menurut pendapatnya al-Imam Ahma
Berkata Ibnul Qoyyim
"Semu
yang menyebutkan keutamaan melak
dah khusus di bulan Rojab seperti p
melakukan sholat malam, maka dust
wal Akhtho' Tata'alqu bil Ayyam wa Sy
293)
Walla

daqoh,

adahal
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Perkataan Para Ulama Sala f.
Masa ke Masa yang Menetapkan

Sifat

Bagi Alloh

Oleh: Ustadz Dr. All Musri Sem an Putra, MA.

Segala puji bagi Alloh Tuhan alam semesta.
Sholawat dan salam buat nabi terakhir yang membawa peringatan bagi seluruh umat manusia,
semoga sholawat dan salam juga terlimpahkan
buat keluarga dan para sahabatnya serta orangorang yang tetap berpegarig teguh dengan petunjuk mereka sampai hari kiamat.
Para pembaca yang dirahmati Alloh, pada
pembahasan yang lalu telah kita sebutkan dalildalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan sifat 'Uluw (bahwa Alloh Maha Tinggi dengan dzat-Nya di atas seluruh makhluk).
Maka pada kesempatan kali ini (bagian ketiga
dari bahasan tersebut) kita kemukakan perkataan
para ulama salaf dari masa ke masa yang menetapkan sifat 'Uluw bagi Alloh. Dengan demikian
kita mengetahui bagaimana para ulama salaf
dalam memahami ayat dan hadits-hadits tentang
sifat 'Uluw yang telah kita sebutkan sebagiannya
pada pembahasan yang lalu. Para generasi salaf
tidak menakwilkan nash-nash tersebut menurut
akal pikiran mereka semata. Akan tetapi, mereka
mengimani sifat-sifat Alloh sesuai dengan apa
yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah tanpa
menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk.
Karena keterbatasan halaman dan begitu banyaknya perkataan mereka yang berkenaan sifat
maka penulis hanya menyebutkan sebagian kecil dari perkataan mereka yang berkenaan
dengan sifat 'Uluw tersebut.
Perkataan mereka tersebut akan kita susun
berdasarkan tingkatan masa secara umum, keniudian dari setiap masa kita dahulukan yang lebih
tua atau yang lebih mulia.

PERKATAAN PARA SAHABAT

Para sahabat adalah generasi yang beriman
dan berjumpa dengan Nabi tit serta meninggal
dalam keadaan beriman. Pemahaman dan keyakinan mereka sangat valid (sah) kebenarannya
karena mereka menerima penjelasan tentang
Oleh sebab
ajaran Islam langsung dari Nabi
itu, kita diperintah— dalam al-Qur'an dan Sunnah — untuk berjalan di atas jalan mereka. Pada
kesempatan kali ini kita melacak keyakinan dan
perkataan-perkataan mereka tentang penetapan
sifat 'Uluw bagi Alloh. Berikut kita sebutkan tu-tgkapan sebagian di antara mereka:
1. Perkataan Abu Bakr ash-Shiddiq

is berkata,
Diriwayatkan dari Ibnu Umar
wafat,
Abu
Bakr
masuk
"Tatkala Rosululloh
lalu berkadan mencium kening Rosululloh
ta, 'Aku tebus engka-u dengan dengan ayah dan
ibuku, sungguh amat baik hidup dan matimu. Ba.rang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Barang siapa yang .
menyembah Alloh, sesungguhnya Alloh di langit,
lagi Maha Hidup tidak akan mati.'"'
Dalam ungkapan Abu Bakr ash-Shiddiq
di atas terdapat isyarat dengan jelas bahwa Abu
Bakr meyakini bahwa Alloh, di arah Yang Maha
Tinggi di atas langit. Ungkapan ini didengar oleh
para sahabat 4 yang sedang melayat Rosululloh
, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari ungkapan Abu Bala. 4,
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para saha-

n

1 Lihat Itsbat Shifatil 'Uluw kar. Ibnu Qudamah: 148 dan Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyyah kar. Ibnul Qoyyim: 118.
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bat ,igt meyakini hal yang sama dengan apa yang
diyakini oleh Abu Bakr 4:145. Kalau mereka berbeda pendapat tentu akan terdapat riwayat yang
menjelaskannya. Ini adalah sebuah indikasi bahwa para sahabat
telah sepakat (ijma') dalam
hal mengimani bahwa Alloh di atas langit.
2. Perkataan Umar bin Khoththob
Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa
Umar bin Khoththob 4 bertemu dengan seorang
wanita yang bernama Khoulah binti Tsa'labah.
Pada waktu itu umar
sedang berjalan bersama para sahabat. Ketika wanita tersebut meminta Umar berhenti, maka Umar
ar 4.1; berhenti dan
menghampirinya serta mendengarkannya dengan saksama, sampai wanita tersebut menyampaikan keperluannya dan pergi. Lalu seseOrang
berkata kepada Umar
"Wahai Amirul Mukminin! Engkau telah menahan para tokoh Quraisy
demi wanita tua tersebut." Umar 4 menjawab,
"Kenapa engkau! Tahukah kamu siapa wanita
tersebut? Ia adalah wanita yang didengar aduannya oleh Allah dari atas langit yang tujuh. Ini adalah
Khoulah binti Tsa'labah. Demi Alloh! Seandainya
ia tidak pergi sampai larut malam, niscaya aku
pun tidak akan berpaling darinya sampai ia menyelesaikan keperluannya, kecuali kalau datang
waktu sholat maka aku shalat, kemudian aku
akan kembali menemuinya sampai ia menyelesaikan keperluannya."2
Dalam riwayat lain disebutkan:
Berkata Abdurrohman bin Ghonim, "Aku mendengar Umar bin Khoththob 4 berkata, 'Kehancuran
bagi penguasa bumi dari Penguasa langit (Alloh)
pada hari ia menjumpai-Nya. Kecuali orang yang
menyuruh dengan keadilan dan memberi keputusan dengan kebenaran; ia tidak memutuskan di
atas hawa nafsu, tidak juga di atas hubungan kekeluargaan, dan tidak pula karena mengharap dan
takut kepada sesuatu, ia menjadikan kitab Alloh
sebagai kaca di hadapan dua matanya.'" .
Dalam riwayat yang lain disebutkan:
Tatkala Umar datang dari Syam, para sahabat
menyambutnya, lalu mereka berkata kepadanya,
"Wahai Amirul Mukminin seandainya engkau
mau mengendarai kereta raja, agar para tokoh
dan pemuka masyarakat menyambutmu!" Jawab
Umar 4;5, "Alangkah baiknya seandainya aku tidak
• melihat kalian di sini. Sesungguhnya segala urusan
dari arah sana", maka ia menunjuk Ice arah langit.4

3

Lihat Itsbat Shifatil 'Uluw kar. Ibnu Qudamah: 149 dan Ijtimaa' al-Juyusy al-Islamiyyah kar. Ibnul Qoyyim: 120.
3 Lihat Mukhtashor al-'1fluw kar. adz-Dzahabi: 75.
4 Ibid.
2
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Maksud Umar
adalah bahwa yang ngatur
segala urusan adalah Alloh yang ada d tas
ngit. Dua ungkapan Umar bin Khoththo
Yang
diriwayatkan di atas juga diucapkan di dapan
para sahabat
namun tidak ada seo g pun
yang membantah ucapan Umar 4, terse karena hal itu sudah menjadi perkara yang m
dan
mutlak dalam keimanan mereka.
Perkataan Utsman bin 'Affan
Diriwayatkan bahwa Utsman ber to dalam khotbahnya yang terakhir;

4 k=,3 41. US 4;6n
Egl;

5'

A
4.4

"Segala puji bagi Alloh yang dekat data kemahatinggian-Nya dan jauh (tinggi) dalam
lcatanNya. Tiada satu pun yang sampai kepad empatNya. Dan tiada satu pun yang mampu m
alangi
terhadap sesuatu yang diinginkan-Nya."

Kedudukan ungkapan Utsman bin
sama dengan ungkapan Abu Bakr dan U
yakni ucapan tersebut disampaikan dal
bah yang dihadiri oleh seluruh kaum
dan para sahabat 4, yang terkemuka.
andainya Utsman 4 keliru dalam pe
nya tentulah akan dibantah oleh para
yang lain karena para sahabat et;, tidak
mendiamkan sebuah kebatilan, apala
masalah yang amat urgen dalam aqidah.
Perkataan Abdulloh bin Abbas 4
Bahwasanya Ibnu Abbas 4 datang
saat itu Aisyah dalam
nguk Aisyah
mendekati ajalnya —maka ia berkata ke
syah, "Engkau adalah wanita yang p
tai Rosululloh
ia tidak mencintai kecu
baik. Dan Alloh menurunkan tentang kes

a r tiktt,
khutslimin
au seataanAhabat
ernah
dalam

enjeadaan
a Aidicin. yang
anmu

dari atas langit yang tujuh."6

Dalam riwayat yang lain:
Dalam firman Allah: "Kemudian saya (lb ) akan
mendatangi mereka dari muka dan dari bela g mereka, dari kanan dan dari kiri mereka." Ibn Abbas

berkata, "Ia (Iblis) tidak mampu mengat
atas mereka' karena ia tahu bahwa Alloh

'dari
ada di

atas mereka."7
5 Lihat ar-Roddu 'alal Jahmiyyah kart ad-Darimi: 58
6 Lihat Mukhtashor al-'Utuw kar. adz-Dzahabi: 75.
kar. Ibnu Qudamah: 1 dan Ijti7 Lihat Itsbat Shifatil
ma' al-Juyusy al-Islamiyyah kar. Ibnul Qoyyim: 12

Perkataan Ibnu Mas'ud
A;;:l j°;9 aul

h

;114S/
40;
atic-

cy!

ia berkata, "Alloh berada di
Dari Ibnu Mas'ud
atas 'Arasy, tidak ada yang tersembunyi atas-Nya
sedikit pun dari perbuatan-perbuatan kalian. "8

Dalam riwayat lain disebutkan:
Dari Ibnu Masud 47, ia berkata, "Barang siapa
membaca

Subhanalloh, Walhamdulillah, Wallohu

Akbar, malaikat menangkapnya dan membawanya naik kepada Alloh A; maka tidaklah ia mele-

wati sekelompok malaikat kecuali memohonkan
ampun untuk orang yang mengucapkannya."9
Perkataan Aisyah

Abdulloh bin Nafi' berkata, berkata Anas bin Malik
47„ "Alloh di langit dan ilmu-Nya di setiap tempat,
tidak satu pun yang luput dari ilmu-Nya. "12

9. Perkataan Abu Dzar
Dari Ibnu Abbas 4, tatkala sampai kepada
ia
Abu Dzar; berita tentang diutusnya Nabi
berkata kepada saudaranya, "Tolong kamu beritahu aku tentang ilmu laki-laki yang mengaku
bahwa ia mendapat berita dari langit.""
berita dari langit adalah
Maksud Abu Dzar
wahyu yang datang dari Alloh yang berada di
langit.
PERKATAAN PARA TABI'IN DAN TABI'TABI'IN

&ji (70 ‘);42.4.»
(%W 05:2;4-;

13A:Ali

LA

'!"P

6:4 6;19 3;6_

Berkata Aisyah
"Maha Suci Alloh yang Maha
Mendengar segala suara, tersembunyi atasku sebagian perkataan wanita yang bertanya (kepada Nabi
), namun Alloh mendengarnya dan Dia di atas
langit yang tujuh." '61
Perkataan Zainab; Istri Nabi

1

: z1s-

44) 4..1.
41

31

Perkataan al-Imam Masruq

Berkata Anas
"Zainab binti Jahsy berbangga di
atas para istri Nabi #4 yang lain, ia berkata, 'Sesungguhnya Alloh menikahkanku (dengan Nabi #k)
dari langit.'""
Perkataan Anas bin Malik 4,
t.5.:)1)

Berikutnya kita sebutkan perkataan para
tabi'in dan tabi' tabi'in sebagai bukti bahwa mereka tetap berpegang teguh dengan apa yang
dipahami dan diimani oleh para sahabat 4). Hal
tersebut dibuktikan oleh berbagai ungkapan mereka yang sama dan semakna dengan apa yang diucapkan oleh para sahabat
Mereka tidak pernah memutarbalikkan pengertian nash-nash yang
menerangkan sifat-sifat Alloh. Oleh sebab itu, mereka termasuk kddalam generasi terbaik umat ini,
karena mereka menerima langsung penjelasan
tentang ajaran Islam dari generasi yang langsung
belajar kepada Rosululloh
yaitu para sahabat
Berikut kita sebutkan ungkapan sebagian di
antara mereka:

L.),,u

Jt.;

vt:, 3.1 !WI

os,

8 Lihat Mukhtashor
kar. adz-Dzahabi: 75.
9 Lihat al-'Uluw kar. adz-Dzahabi: 79.
10 Lihat Kitab Tauhid kar. Ibnu Khuzaimah: 1/107 dan al-Huj
jah kar. al-Ashfahank 1/198.
11 Lihat Shohih al-Bukhori: 6/2700.

Bila Masruuq meriwayatkan hadits dari Aisyah
ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku wanita terjujur anak laki-laki terjujur, kekasih
dari kekasih Alloh, yang disucikan dari atas langit
yang tujuh."14
Perkataan al-Imam Qotadah

Berkata al-Imam Qotadah, "Orang-orang Bani
Israil berkata, 'Ya Alloh Engkau di langit, kami di
bumi! Bagaimana kami bisa mengenal keridhoanMu dan kemurkaan-Mu.' Kata Alloh, 'Apabila
Aku meridhoi kalian, akan Kuangkat orang-orang
12 Lihat Mukhtashor al-'Uluw kar. adz-Dzahabi: 75.
13 Lihat Shohih al-Bukhori: 6/2701.
14 Lihat Itsbat Shifatil 'Uluw kar. Ibnu Qudamah: 110 dan al'Uluw kar. adz-Dzahabi: 121-122.
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baik di antara kalian sebagai pemimpin. Apabila
Aku murka, akan Kuangkat orang-orang buruk di
antara kalian sebagai pemimpin.'""
3. Perkataan al-Imam adh-Dhohhak
Dari (al-Imam) adh-Dhohhak: Alloh berfirman,
"Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiatla (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya." (QS. al-Mujadilah b8]: 7)) Adh-Dhohhak

berkata, "Dia adalah Alloh di atas Arasy dart
ilmu-Nya bersama mereka.""
4. Perkataan al-Imam Muqotil bin Hayyan
Diriwayatkan dari Muqotil bin Hayyan tentang firman Alloh:
.1
;651L1(.5_3-

*"

$

"Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah lceempatnya."

Muqotil berkata, "Dia (Alloh) berada di atas Arasy
dart ilmu-Nya bersama mereka."'7
Dalam riwayat lain:
Berkata Muqotil, "Disampaikan kepada kami ten'Dialah Yang Awal
tang maksud firman Alloh
dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathin.' AlAwwal adalah sebelum segala sesuatu. Al-Akhir
adalah setelah segala sesuatu. Azzi-t-Thahir adalah
di atas segala sesuatu. Al-Bathin adalah dekat dari
segala sesuatu, maksudnya adalah dekat dengan
ilmu-Nya dan Qudrat-Nya sedangkan Dia (Alloh)
di atas Arasy. (Alloh berfirman,) 'Dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuatu."
5.

Perkataan al-Imam al-Auza'i
MA,t.
fk 13..P 1kL4-L, :Li t;
.;

Jul;

:Ltt
sf-i t

:4°;,g
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3.;:).03;.A

6_0;413 e»

ut 646 4,4- 6.319 ;;:<:;
.
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Berkata Muhammad bin Katsir: Aku mendengar
al-Auza'i berkata, "Para tabi'in menyaksikan kami
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15 Lihat ar-Roddu 'alai Jahmiyyah kar. ad-Darimi: 59 dan
Mukhtashor al-'111uw: 75.
16 Lihat al-Asma' wash Shifat kar. al-Baihaqi: 2/447,
17 Lihat Mukhtashor al-'Uluw kar. adz-Dzahabi: 75.
18 Lihat al-Asma' wash Shifat kar. al-Baihaqi: 2/342.

mengatakan, 'Sesungguhnya Alloh
g Maha
Tinggi berada di atas Arasy, kami beri
dengan
sifat-sifat Alloh Jana wa 'Ala yang terd at dalam
sunnah.'"19

6. Perkataan Abdulloh bin Mubaro
•••
:GI.>

•

-
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4.13CJI
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Abdulloh bin Mubarok berkata, "Kita engenal
Robb kita dengan bahwa sesungguhnya a (Alloh)
di atas langit yang tujuh di atas Arsy, to isah dari
makhluk-Nya. Kita tidak berpendapat se gaimana
pendapat orang-orang Jahmiyyah.""

7. Perkataan Sulaiman at-Taimi
Berkata Shodaqoh: "Aku mendengar
at-Taimi berkata:

L'

aiman
0

°

"Seandainya aku ditanya di mana Alloh,
'Di langit. "'21

Perkataan Abu Hatim ar-Rozi dan
Zur'ah ar-Rozi
Berkata Abdtirrohman bin Abi Ha
bertanya kepada ayahku (Abu Hatim)
Zur'ah tentang pokok-pokok agama
madzhab Ahlus Sunnah dan apa yang
oleh para ulama di seluruh negeri, dan
engkau berdua yakini. Beliau berdua
kami mendapati para ulama di seluruh
jaz, Iraq, Mesir, Syam, dan Yamart. Maka
madzhab mereka adalah (meyakini) b
di atas Arasy, terpisah dari makhluk-Nya
mana Alloh menyifati diri-Nya, tanpa m
yakan tentang bentuk (hakikat sifat terse

katakan,

b
"Aku
an Abu
enurut
etahui
a yang
njawab,
eri; Hii antara
a Alloh

bagaiPertant) 22".

Perkataan Ishaq bin Rohuwiyah
1 } J66 41)1 jt'i

j':;, 4) 441 JAI
19 Lihat al-Asma' wash ,Shifat kar. al-Baihaqi: 2/408
20 Lihat ar-Roddu 'alai Jahmiyyah kar. ad-Darimi:
Asma' wash Shifat kar. al-Baihaqi: 2/440.
21 Lihat Mukhtashor al-'Ulu_w kar. adz-Dzahabi: 75
22 Ibid.

, dan al-
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Berkata Ishaq. bin Rohuwiyah, "Alloh berfirman,
"Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang beristiwa' di
atas Arasy.' Para ulama telah bersepakat bahwa sesungguhnya Alloh itu beristiwa' di atas Arasy. Dan
Dia (Alloh) mengetahui segala sesuatu di bawah lapis bumi yang ketujuh.""

Maksud dari ungkapan al-Imam Abu Hanifah
di atas adalah bila ada orang yang tidak mengetahui bahwa Dzat Alloh Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Demikian pula orang yang
tidak mengetahui tentang posisi Arasy sebagai
makhluk yang tertinggi, karena hal tersebut berhubungan dengan mengimani sifat istiwa' bagi
Alloh di atas Arasy.
Perkataan al-Imam Malik

PERKATAAN PARA ULAMA MADZHAB FIQIH YANG
EMPAT

Berikut ini kita sebutkan pula perkataan para
imam madzhab fiqih yang empat. Sebab, begitu
banyak orang yang mengaku mengikuti mereka dalam masalah yang berhubungan dengan
hukum fiqih tetapi mereka tidak mengikutinya
dalam masalah aqidah — sungguh sangat ironis. Seharusnya justru yang lebih penting adalah
mengikutinya dalam masalah aqidah, karena
aqidah merupakan masalah yang paling urgen
dalam agama Islam.
1. Perkataan al-Imam Abu Hanifah

Diriwayatkan bahwa di masa al-Imam Abu
Hanifah ada seorang wanita yang belajar ilmu
kalam kepada Jahm, pencetus paham Jahmiyyah.
Lalu wanita tersebut mempengaruhi manusia untuk mengikutinya hingga ia memiliki pengikut
yang cukup banyak. Lalu wanita tersebut mendatangi al-Imam Abu Hanifah dan berkata kepada al-Imam Abu Hanifah, "Di mana Tuhanmu?"
Lalu al-Imam Abu Hanifah menulis jawaban:
"Sesungguhnya Alloh At di langit bukan di
bumi." Lalu seorang laki-laki berkata kepadanya,
"Bagaimana dengan firman Alloh, 'Dia (Alloh)
bersamamu'?" Jawab al-Imam Abu Hanifah,
"Maksudnya adalah sebagaimana engkau menulis surat kepada seseorang, 'Sesungguhnya aku
bersamamu', sedang kau tidak di sampingnya."24
Dalam riwayat lain:
Berkata (al-Imam) Abu Hanifah, "Barang siapa
yang berkata, 'Aku tidak tahu tentang Tuhanku
apakah Dia di langit atau di bumi' maka sesungguhnya ia telah kafir. Demikian pula orang
yang berkata, 'Bahwa Dia di atas Arasy, namun
aku tidak tahu apakah Arasy itu di langit atau di
bumi.' Memohon kepada Alloh ke arah atas, tidak
memohon ke arah bawah.""
23 Lihat al-'Uluw kar. adz-Dzahabi: 179.
24 Lihat al-'Uluw kar. adz-Dzahabi: 134, dan al-Asma' wash
Shifat kar. al-Baihaqi: 2/442.
25 Lihat al-Fiqhul Akbar kar. Abu Hanifah: 135.

Berkata Abdulloh bin Nafi', "Al-Imam Malik
bin Anas 414,5 berkata, 'Alloh At di langit dan ilmuNya di setiap tempat, tiada satu tempat pun yang
luput dari
Perkataan al-Imam asy-Syafi'i

Berkata al-Imam Muhammad bin Idris asySyafi'i rohimahullohu ta'ala, "Perkataan tentang
sunnah yang aku berada di atasnya dan aku lihat
di atasnya orang-orang aku jumpai seperti Sufyan, Malik, dan lainnya; mengakui persaksian
bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Alloh
dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah
utusan Alloh. Dan bahwa sesungguhnya Alloh di
atas 'Arasy di atas langit. Dia mendekati hambaNya sesuai cara yang Dia kehendaki dan Dia turun
ke langit dunia sesuai cara yang Dia kehendaki.""
4. Perkataan al-Imam Ahmad bin Hambal

Berkata Yusuf bin Musa al-Baghdadi, "Dikatakan kepada (al-Imam) Abu Abdillah Ahmad
bin Hambal, 'Alloh di atas langit yang ketujuh di atas
Arasy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Qudrot
dan ilmu-Nya di setiap tempat?' Jawab al-Imam
Ahmad, 'Ya, di atas Arasy, dan ilmu-Nya tidak satu
pun tempat yang tersembunyi darinya."28
PERKATAAN ABUL HASAN AL-ASY'ARI

Terakhir, kita kemukakan pandangan Abul
Hasan al-Asy'ari, sebagai hujjah atas orang-orang
Asy'ariyyah yang mengaku mengikuti aqidahnya. Imam Abul Hasan al-Asy'ari berulang-ulang
menegaskan dalam berbagai karya beliau tentang
masalah ini. Beliau meyakini bahwa Alloh beristiwa' di Arasy di atas langit yang ketujuh. Berbeda
dengan golongan Asy'ariyyah, kelompok yang
menisbahkan diri kepada beliau, mereka meyakini bahwa Alloh berada di mana-mana dengan
26 Lihat asy-Syari'ah kar. al-Ajurri no. 651, 652, dan Syarh Ushul I'tiqod kar. al-Lalakai no. 516.
27 Lihat Itsbat Shifatil 'Uluw kar. Ibnu Qudamah: 124 dan al'Uluw kar. adz-Dzahabi: 165.
28 Lihat Mukhtashor al-'Uluw kar. adz-Dzahabi: 75 dan Syarh
Ushul I'tiqod kar. al-Lalakai no. 517.
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dzat-Nya, bercampur baur dengan makhluk. Sesungguhnya apa yang mereka nisbahkan kepada
Abul Hasan al-Asy'ari adalah sebuah kedustaan
dan kebohongan demi menutupi kesesatart yang
mereka yakini.
• Berkata al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam
kitabnya, Risalah ila Ahli Tsaghor:29
"Bahwa sesungguhnya Alloh Ta'ala di atas segala
langit di atas Arasy, bukan di bumi. Hal tersebut
telah ditunjukkan oleh firman Alloh, ' Apakah kamu
merasa aman terhadap Alloh yang di langit bahwa Dia
akan menjungkirbalikkan bumi bersama lcamu.' Dan
firman-Nya, 'Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang sholih dinaikkan-Nya."

Kemudian beliau menjelaskan pula dalam
kitab beliau Magolat Islamiyyin" tentang perkataan ahli hadits dan ahlus sunnah:
"Pokok-pokok keyakinan ahlul hadits dan sunnah yaitu beriman dengan Alloh, kepada para
malaikat, kitab-kitab suci, kepada para rosul, dan
segala apa yang datang dari Alloh serta apa yang
diriwayatkan oleh para ulama yang tsiqoh (terpercaya) dari Rosululloh
dan bahwa sesungguhnya Alloh di atas Arasy sebagaimana firmanNya, 'Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang beristiwa' di
atas Arasy.'"

Sebagian orang mencoba mengingkari perkataannya tersebut dari al-Imam Abul Hasan alAsy'ari padahal Ibnu Asakir menukil perkataan
yang sama dalam kitabnya Tabyin Kadzbil Muftarin . Di sini Ibnu Asakir ingin membuktikan kedustaan orang yang berbuat bohong atas nama
Abul Hasan al-Asy'ari.
Demikian pula beliau nyatakan dalam kitab
beliau al-Ibanah yang sebagian besar kandungannya dinukil oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadzbil Muftarin termasuk bagian yang menyatakan tentang masalah istiwa' Alloh di atas
Arasy. Bahkan dalam kitab al-Ibanah beliau kemukakan dalil-dalil tentang istiwa' dan 'Uluw yang
lebih banyak lagi. Berikut ini nukilan dari kitab

Sebagaimana Alloh berfirman, "Tu han Y Maha
Pemurah. Yang beristiwa' di atas Arsy." Dar rmanNya, "Kepada-Nyalah naik perkataan-perka n yang
baik dan amal yang sholih dinaikkan-N " Dan
firman-Nya, "Tetapi (yang sebenarnya), A .h telah
mengangkat Isa kepada-Nya." Dan firman- a, "Dia
mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudi ( urusan) itu naik kepada-Nya." Dan Alloh menu itakan
tentang Fir'aun, "Hai Haman, buatkanla bagiku
sebuah bangunan yang tinggi supaya aku
pai ke
pintu-pintu, (yaitu) pintu -pintu langit, su ya aku
dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnyi ku memandangnya seorang pendusta." Fir'aun in
tidak

mempercayai Nabiyyulloh Musa .%0 dal ungkapannya, "Sesungguhnya Alloh di atas eluruh
langit."
Alloh berfirman, "Apakah kamu merasa am terhadap Alloh yang di langit bahwa Dia akan me
balikkan bumi bersama kamu."

ngkir-

Di atas semua langit adalah Arasy. Tatka
di atas seluruh langit, Alloh berfirman,

Arasy

pakah
kamu merasa aman terhadap Alloh yang d langit"

karena Alloh beristiwa' di atas Arasy yank di atas
seluruh langit. Setiap arah yang tinggi isebut
langit, Arasy adalah langit yang paling
gi. Bukanlah maksud dari firman Alloh, "Apo kamu
merasa aman terhadap Alloh yang di limp yaitu
semua langit, melainkan maksud-Nya dalah
Arasy yang lebih tinggi di atas semua Ian
Dan kita juga menyaksikan seluruh ka
muslimin mengangkat tangannya apabila be o'a ke
arah langit, karena Alloh beristiwa' di at- Arasy
yang di atas seluruh langit. Jika seandain. Alloh
tidak di atas Arasy niscaya mereka tid akan
mengangkat tangannya ke arah Arasy. D .kian
pula tidak pernah ketika mereka berdo'a letakkan tangannya ke bumi.
Apakah orang-orang Asya'iroh akan t
milih kesombongan daripada mengikuti
yang telah jelas bagaikan matahari di siang
Rosululloh bersabda:

al-Ibanah33:

Bab yang Ketujuh: Penjelasan Istiwa' di Atas
Arasy
Jika ada yang bertanya: bagaimana pendapat
kamu tentang istiwa'? Jawaban untuknya: Sesungguhnya Alloh beristiwa' di atas Arasy, yaitu
istiwa' yang sesuai dengan (keagungan)-Nya.
29 Lihat hlm. 130.
30 Lihat hlm. 345.
Thhun 01411u
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31 Lihat hlm. 158.
32 Lihat hlm. 158.
33 Lihat hlm. 97-98.
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"Kesombongan itu adalah menolak keben n dan
meremehkan orang lain. "34

Ya Alloh, berilah petunjuk siapa saja d ntara
kami yang tergelincir dari kebenaran. sungguhnya Engkau menunjuki siapa yang gkau
kehendaki dan menyesatkan siapa yang gkau
kehendaki.[]
34 HR. Muslim no. 275

Bahaya

MENCELA U LAMA
Disusun olel (Astaclz Arif Fathul Glum bin Akmacl

4;114:.-r

Di antara nilunat Alloh yang agung yang dianugerahkan kepada umat ini
adalah adanya para ulama Sunnah di setiap zaman yang merupakan pewaris
para nabi di dalam menyampaikan risalah-Nya. Mereka mengajari manusia dan
menjelaskan perkara-perkara yang halal dan yang haram.

Karena para ulama adalah pewaris para nabi,
maka mereka juga mewarisi kedudukan para nabi
di dalam syari'at. Sebab itu, wajib atas umat untuk
menaati mereka di dalam ketaatan kepada Alloh,
loyal kepada mereka, menghormati mereka, dan
mengambil ilmu dari mereka. Inilah jalan yang
ditempuh oleh generasi salaf. Di zaman mereka
para ulama adalah yang dikedepankan, dijadikan
sebagai rujukan dan tempat sandaran, terlebih lagi
di saat kondisi genting.
Kemudian datanglah generasi-generasi belakangan yang semakin berkurang ilmu dan ahlinya, dan berkurang penghormatan manusia kepada para ulama, dan tidak mehempatkan mereka
di dalam kedudukan yang selayaknya. Bahkan
tidak jarang muncul dari mereka celaan-celaan
kepada para pengemban ilmu ini sebagaimana
sikap para pendahulu mereka dari orang-orang
Khowarij yang tidak memperhatikan sama sekali
kehormatan para penghulu ulama dan kalangan
sahabat, sehingga mereka terjerumus di dalam
kesesatan yang nyata, bahkan menyesatkan umat
dan memecah belah mereka.
Mengingat bahaya yang besar di balik fenomena ini, maka insya Alloh dalam pembahasan , kali
ini akan kami paparkan tentang sikap-sikap yang
selayaknya dilakukan oleh setiap muslim terhadap
para ulama dan bahaya mencela mereka dengan
banyak mengambil faedah dan risalah Syaikh Abdurrohman bin Mu'alla al-Luwaihiq yang berjudul
Qowa' id fit Ta'amul Ma'al Llama' terbitan Darul
Warroq cetakan pertama, 1415 H.

WAJIBNYA MENGHORMATI ULAMA

Ilmu memililci keutamaan yang agung, dan
sungguh Alloh telah meninggikan derajat para
ulama yang mengamalkan agamanya, Alloh
berfirman:

Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. (QS. al-Mujadilah [58]: io)

Dan Alloh berfirmart:
3-rfi"/
bi

cCi". 3''16

J1
.4

":11,614
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Katakanlah, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (QS. az-Zumar [39]: 9)

Dan Alloh berfirman:
0

A.. A.,/_;,1' „A

v„ut v/

A:"t:V11.4.:4
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(4.3
Alloh bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan (yang
berhak disembah) melainkan Dia, para malaikat
dan orang-orang yang berilmu (juga bersaksi yang
demikian itu). (QS. Ali Imron [3]: i8)

Wajib atas kaum mustimin rnemberikan toyaiitas kepada orang-orang yang beriman
khususnya para ulama yang merupakan pewaris para nab ►.

BAHAYA MENCELA ULAMA

Di dalam ayat ini Alloh mengiringkan persaksian
para ulama dengan persaksian-Nya dan persaksian para malaikat-Nya.
Rosululloh bersabda:

L

)06.50

„

e

ss -o

4,311 13>

adalah yang terjelek dari mereka, kecuali k
limin yang ulama mereka adalah yang to
. mereka. Karena sesungguhriya mereka a
penerus Rosululloh At" di dalam umatnya
lah yang menghidupkan yang telah matt
nahnya, merekalah penegak al-Kitab d
.X.1.;,..31 61.
al-Kitab mereka tegak, melalui merekal
isovi°4
berucap dan dengan al-Kitablah mereka
(Rof ul Malam 'an Aimmatil
hlm. 3-4)

m mus-

aik dari
ah para
erekaari sundengan
1-Kitab
rucap."

SIAPAKAH ULAMA?

"Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para
nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa mengambilnya
sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak."1

Untuk menjawab pertanyaan ini, p hatikan
perkataan al-Imam Ibnu Jarir ath-Thobari
fi
"1
- —1,31 -j
• e X11
WI
49-A

Dan beliau bersabda:
r

"Mereka adalah sandizran-sandaran man a di dalam fiqih, ilmu, dan perkara-perkara agam dan dunia." (Jami'ul Bayan: 6/544)

U-°
_,.n4;a

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak
menghormati yang tua dari kami, menyayangi yang
muda dari kami, dan mengerti hak ulama kami.

Para ulama adalah thoifah manshuroh ( ompok
yang mendapat pertolongan) yang senan sa ada
di setiap zaman, Rosululloh bersabda:
5

"2

Karena itu, Ali bin Abi Tholib
berkata, "Kecintaan kepada ulama adalah agama." (Dikeluarkan
oleh al-Khothib dalam al-Faqih wal Mutafaqqih: 1/182)
Sufyan bin Uyainah
berkata, "Manusia
yang paling tinggi kedudukannya di sisi Alloh
adalah yang menjadi perantara antara Alloh dan
hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi dan ulama."
(Tadzkirotus Sami' wal Mutakallim kar. Ibnu Juma'ah
al-Kinani hlm. 35)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
berkata,
"Wajib atas kaum muslimin memberikan wala'
(loyalitas) kepada orang-orang yang beriman —
setelah loyalitas kepada Alloh dan Rosul-Nya —
khususnya para ulama yang merupakan pewaris
para nabi, yang Alloh jadikan mereka di dalam
umat ini seperti bintang-bintang yang dijadikan
sebagai petunjuk arah di kegelapan daratan dan
lautan. Kaum muslimin telah sepakat menjadikan
mereka sebagai jalan petunjuk.
Karena sesungguhnya setiap umat —sebelum diutusnya nabi kita Muhammad —ulama mereka
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1 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Jami'-nya: 5/48, Abu
Dawud dalam Sunan-nya: 3/317, dan Ibnu Majah dalam
Sunan-nya 1/81; dihasankart oleh Ibnu Hajar dalam Fathul
Bari: 1/83 dan Syaikh al-Albani dalam Shohih Targhib: 1/105
2 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya: 5/323 dan
al-Hakim dalam Mustadrok-nya: 1/122, dan dishohihkan
oleh Syaikh al-Albani dalam Shohih Targhib: 1/117

Manusia yang paling tinggi kedudukd
antara Alloh don harnba-
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"Tidak henti-hentinya sekelompok dari um u yang
mendapat pertolongan (dari Alloh) tidak a yang
bisa membahayakan mereka siapa pun yang enelantarkan mereka hingga tegaknya kiamat."
3

Hadits ini muttafaq
M- Lk. 5...1:4?U;
t

dengan lafaz
t
„
Lx3 ;l4
.„

Al-Imam al-Bukhori AriAS berkata, "Thoi
shuroh ini adalah para ulama."
Al-Imam Ahmad /24., berkata, "Kalau m
bukan Ahlul Hadits maka aku tidak tahu 1
mereka!"
Al-Qodhi Iyadh
berkata — mengom
kataan al-Imam Ahmad di atas, "Ahmad
sudkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan or
meyakini madzhab Maul Hadits."4
3 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya
midzi dalam Sunan-nya: 4/485, dan Ibnu Majah
nan-nya 1/5 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Al
Shohih Sunan Ibnu Majah: 1/6
4 Lihat Syarh Nawawi: 13/67, Syarof Ashha

o

Man-

eka ini
i siapa
ri peremakg yang
at-Tirlam Sudalam

Hadits

5isi Atiah adalah yang men
yaitu pow nabi don Otamo
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Karena itu, ketika Ibnul Mubarok 11) ditanya,
"Siapakah jama'ah yang wajib diikuti?" Dia menjawab, "Abu Bala, Umar, ..." — dia terns menyebutkan nama-nama sampai berhenti kepada Muhammad bin Tsabit dan Hasan bin Waqid: Dikatakan
kepadanya, "Mereka ini sudah meninggal, maka
siapakah dan mereka yang masih hidup?" Dia
menjawab, "Abu Hamzah as-Sukari." (Lihat Jami'
at-Tirmidzi: 2167, Tarikh Abu Zur'ah ad-Dimasyqi
hlm. 208, dan al-I'tishom: 3/302-303)
Para ulama adalah Robbaniyyun yang dikenal
dengan ketegaran dan kekokohan langkah mereka
di atas gelombang syubhat dan fitnah, yang saat
itu melencenglah pemahaman-pemahaman, tidak
ada yang selamat kecuali yang dirahmati Alloh
Ibnul Qoyyim lisrg berkata, "Seorang yang kokoh
dalam ilmu adalah jika datang syubhat-syubhat kepadanya yang sebanyak ombak lautan tidak akan
menggoyahkan keyakinannya, dan sama sekali tidak menimbulkan keraguan sedikit pun pada hatinya; karena jika seorang telah kokoh dalam ilmu
maka tidak akan digoyahkan oleh syubhat, bahkan
jika datang syubhat kepadanya maka akan ditolak
oleh penjaga ilmu dan pasukannya, sehingga syubhat itu akan kalah dan terbelenggu." (Miftah Daris
Sa'adah: 1/140)
Para ulama inilah yang dikenal dengan jihad dan
dakwah mereka kepada Alloh selalu mencurahkan waktu dan kesungguhan di jalan Alloh, dikenal
dengan ibadah dan rasa takut mereka kepada Alloh,
maka mereka inilah rujukan umat dan pemukapemukanya. Dengan berkumpul di sekitar mereka,
dan taat kepada mereka—dengan landasan agama
dan taqorrub kepada Alloh—maka umat akan
mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan.
KELOMPOK-KELOMPOK YANG DIANGGAP ULAMA
PADAHAL BUKAN

Yang perlu diperhatikan dan diwaspadai bahwa di sana ada orang-orang yang dianggap ulama
padahal mereka tidak termasuk golongan ulama,
mereka-mereka ini adalah
1. Para khotib dan tukang pidato
Tidak selalu orang yang pandai berkhotbah dan
ceramah adalah termasuk ulama, walaupun dia selalu dikerumuni oleh ribuan orang-orang awam.
Yang benar, mereka ini hanya sebatas tukang cerita
dan tukang omong. Mereka ini bisa bermanfaat
bagi umat sebatas kadar kebenaran aqidah dan
manhaj mereka. Kalau tidak benar aqidah dan
hlm. 26, dan Syarhus Sunnah: 1/216

manhaj mereka maka mereka ini adalah yang disinyalir oleh perkataan Mujahid 414K "Para ulama
telah pergi, tidak tersisa kecuali orang-orang yang
pandai bicara." (Dikeluarkan oleh Abu Khoitsamah dalam al-71m hlm. 69)
.
Telah datang dari Ibnu Mas'ud bahwasanya
dia berkata, "Sesungguhnya kalian sekarang ini
pada zaman yang masih banyak ulamanya, sedikit
tukang ceramahnya. Dan sesungguhnya setelah
kalian akan datang suatu zaman yang banyak tukang ceramahnya dan sedikit ulamanya."5
Para pemikir dan ahli wawasan Islam
Mereka ini bukanlah ulama meskipun mereka
memiliki telaah dalam masalah-masalah global
yang ada hubungannya dengan gambaran umum
tentang syari'at, seperti pandangan tentang alam
semesta, manusia, dan kehidupan, pengetahuan
tentang ajaran-ajaran dan pemikiran-pemikiran
kontemporer, bersamaan dengan telaah masalahmasalah yang terhitung persimpangan jalan antara
Islam dan seluruh ajaran-ajaran buatan manusia
yang mereka namakan — pada saat ini —fiqih waqi'
(pemahaman realita)!! Mereka memiliki semangat
pembelaan Islam, tetapi tidak layak untuk bicara
tentang hukum-hukum syar'i dalam kasus-kasus
insidental dan perkara-perkara baru, apakah itu
dalam masalah siyasah (politik), ekonomi, atau
yang lainnya, lebih-lebih jika latar belakang keilmuan mereka adalah ilmu-ilmu praktis atau sosial kemanusiaan, maka jelas persepsi mereka tidak
terarah, bercampur dengan kekaburan dan ketimpangan kecuali yang diberi rahmat oleh Alloh
dari mereka.
Syaikh Sholih bin Abdul Aziz alu Syaikh
berkata, "Banyaknya orang-orang yang menulis tentang Islam secara pemikiran dan tersebar
tulisan-tulisan mereka. Maka engkau lihat di koran-koran banyak tulisan-tulisan dari orang-orang
yang disebut sebagai pemikir-pemikir Islami. Dan
di sana ada tulisan-tulisan dan orang-orang yang
tidak ada di negeri ini seperti Malik bin Nabi, alMaududi, Sayyid Quthb, Muhammad Quthb, dll.
Mereka memiliki tulisan-tulisan, dan tulisan-tulisan mereka ini disifati sebagai tulisan-tulisan pemikiran...." (al-Fikr wal Ilmu hlm. 3-4)
Orang-orang rasionalis, reporter media
massa, penyiar, dan pemilik pemikiranpemikiran batil
5 Dikeluarkan oleh al-Bukhori dalam Adabul Mufrod: 789
dan Abu Khoitsamah dalam al-71m hlm. 109 dengan sanad
yang shohih

Seorang yang kokoh dalam ilmunya jika datang syubhat-syubhat
kertildanya mato-Mak akan menggoyahkan keyakinannya

BAHAYA MENCELA ULAMA

Mereka semua ini bukanlah ulairta, terutama
golongan dari kelompok ini yang banyak bicara
melantur, dan tampak kejelekan pemikirannya 'di
koran-koran dan majalah-majalah.
Alangkah mulianya Ibnu Rojab 42-1, yang mengatakan, "Banyak dari orang-orang belakangan
yang terfitnah dengan hal Mi. Mereka menyangka bahwa orang yang banyak bicaranya, banyak
perdebatannya, dan banyak dialognya dalam masalah agarna, maka dia lebih berilmu dibanding
orang-orang yang tidak seperti itu. Sangkaan sepert ini adalah kejahilan yang nyata! Lihatlah kepada pembesar-pembesar sahabat dan para ulama
mereka seperti Abu Bala, Umar, Ali, Mu'adz, Ibnu
Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit
bagaimana mereka?! Perkataan mereka lebih sedikit daripada
perkataan Ibnu Abbas 4;„ pidahal mereka lebih
berilmu dibanding Ibnu Abbas 4. Demilcian juga
perkataan tabi'in lebih banyak daripada perkataan
sahabat, padahal sahabat lebih berilmu dibanding
para tabi'in. Demikian juga tabi'it tabfin, perkataan
mereka lebih banyak daripada perkataan tablin, padahal para tabi'in lebih berilmu dibanding mereka."
Dan dia berkata, "Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, tidak juga dengan banyaknya
omongan, melainkan ia adalah cahaya yang terpancar ke dalam had, yang dengannya seorang
hamba bisa memahami al-haq, dan memisahkan
antara yang hag dengan yang batil, dan mengungkapkan hal itu dengan ibarat yang singkat tetapi
memenuhi apa yang dimaksudkan." (Fadhlu Ilmi
Salaf hlm. 57-58)
4. Ahli bid'ah bukanlah ulama
Al-Imam Ibnu Abdil Barr 4:441, berkata, "Telah
sepakat para ahli fiqih dan atsar dari seluruh penjuru negeri bahwasanya ahli kalam, ahli bid'ah,
dan kesesatan, mereka semua tidak termasuk
golongan ulama.• Sebab, ulama hanyalah ahli fiqih
dan atsar, mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan mereka dalam keahlian, ketelitian,
dan pemahaman." (Jami' Bayanil Ilmi: 2/96)
HARAMNYA MEREMEHKAN ULAMA
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Sesungguhnya mencela ulama dan menghina
mereka merupakan jalannya orang yang menyimpang dan sesat. Yang demildan itu karena sesungguhnya mencela ulama bukanlah celaan terhadap
diri-diri mereka, melainkan itu adalah celaan terhadap agama, dakwah yang mereka emban, dan
agama yang mereka anut.
Mencela ulama hukumnya haram karena mereka
termasuk muslimin, dan Rosululloh bersabda:

1:1—L0,101:A 14_
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"Sesungguhnya darah-darah kalian, harta rta kalian, dan harga diri (kehormatan) kalian am atas
kalian sebagaimana haramnya hari kalian
dalam
bulan kalian ini, di negeri kalian ini."

6

Dan bertambah keharamannya karena encela
ulama merupakan tangga yang mengant an untuk mencela agama. Dan ini adalah yang
ginkan
oleh ahli bid'ah yang mencela pendahulu
at ini
dan ulamanya yang mengikuti mereka den
baik.
Jalan dan sebab-sebab yang diukur deng tujuan
dan mengikuti hukum tujuan yang dituju.
Al-Imam Ibnul Qoyyim
berkata,
saat
tujuan itu tidaklah tercapai kecuali de an sebab-sebab dan jalan-jalan yang meng tarkan
padanya, jadilah sebab dan jalan tersebul engikuti hukumnya, dan diukur dengannya.
antara
perkara yang haram dan maksiat terkaitl engan
dibencinya dan dilarangnya, hal terseb sesuai
dengan kadar besamya ia bisa mengantar
pada
tujuannya dan sesuai dengan besamya k erkaitan dengan perkara yang dituju. Perantara erkara
ketaatan dan amal baik terkait dengan di tainya
dan diizinkannya sesuai dengan kadamy ia bisa
mengantarkan pada tujuannya. Maka p antara
kepada suatu maksud mengikuti huku
a yang
dimaksud. Keduanya sama-sama yang imaksud, hanya saja yang ini dimaksudkan k ena ia
tujuarmya, sedangkan yang satu dim udkan
sebagai perantara. Jika Alloh Ta'ala men aramkan sesuatu, yang perkara tersebut me 'ki jaanya,
lan dan perantara yang mengantarkan
maka sesungguhriya'Alloh Ta'ala mengh mkan
wuperantara tersebut dan melarangnya seb
jud pengharaman perkara tersebut dan engukuhan akan pengharamannya, serta pel angan
dari mendekatinya. Kalau seandainya All Ta'ala
membolehkan perkara yang mengantark pada
perkara haram tersebut maka hal itu ak memghabatalkan pengharaman perkara tersebut,
sutan terhadap jiwa. Dan hikmah Alloh Ta' serta
ilmu Alloh Ta'ala jauh dari hal itu sejauh-ja
ya."
(I'lam al-Muwaqi'in: 3/147)
Ketika para salaf memahami hal ini m
reka menghukumi orang yang merend
6 Diriwayatkan oleh aI-Bukhori di dalam Shohihdan Muslim di dalam Shohih-nya 5/108

Mencela ulama merupakan tangga yang mengantarkan untuk mencela age
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sahabat adalah orang zindiq dikarenakan akibat
yang timbul dari sikap tersebut berupa pelecehan terhadap agama dan penghinaan sunnah pemimpin para rosul — shollallohu 'alaihi wasallam:
Dari Mush'ab bin Abdillah berkata: Abu Abdillah
bin Mush'ab az-Zubairi mengabarkan kepadaku,
"Berkata kepadaku Amirul Mukminin al-Mandi,
'Wahai Abu Bala, apa yang kau katakan tentahg
orang yang merendahakan shahabat Rosululloh
Aku berkata, 'Dia orang zindiq.' Dia berkata,
'Aku belum pernah mendengar seorang pun berkata demilcian sebelummu.' Aku berkata, 'Mereka
adalah kaum yang ingin merendahkan Rosululloh
maka mereka tidak menemukan seorang pun
dari umat ini yang mengikuti mereka dalam hal
ini. Mereka merendahkan para sahabat di sisi
anak-anak mereka, dan mereka di sisi anak-anak
mereka, seakan-akan mereka mengatakan: vRosululloh ditemani oleh para sahabat yang jelek, betapa jelek orang yang ditemani oleh orang-orang
yang jelek»: Maka dia berkata, 'Tidaklah aku melihat kecuali seperti apa yang engkau katakan."
(Tarikh Baghdad: 10/174)
Demikian juga dikatakan oleh para ulama salaf
tentang orang yang mencela ulama dari kalangan
tabi'in dan orang-orang setelah mereka.
Al-Imam Ahmad . 41;r0, berkata: "Jika engkau lihat
seseorang mencela Hammad bin Salamah maka
ragukanlah keislamannya. Sesungguhnya Hammad sangat keras terhadap ahlul bid'ah." (as-Siyar:
13/499)
berkata: "Jika engkau
Dan Yahya bin Ma'in
lihat seseorang mencela Hammad bin Salamah dan
Ikrimah maula Ibnu Abbas maka ragukanlah keislamannya." (Syarh Ushul rtiqod: 1/514)
Sesungguhnya salaf tidak hanya melarang dari
mencela ulama, bahkan mereka melarang dari
meremehkan ulama.
Al-Imam Ibnul Mubarok 44W, berkata:
,

6.tiz.ottt

meremehkan saudara hilanglah muruah-nya.: (asSiyar:
17/251)

MENCELA ULAMA ADALAH TANDA-TANDA AHLI
BID'AH

Di antara karakteristik ahli bid'ah dari masa ke
masa ialah bahwasanya mereka selalu mencela dan
mencoreng para ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah
untuk menjauhkan umat dari al-haq. AMmain Abu
Hatim ar-RozilIC% berkata, "Ciri ahli bid'ah adalah
mencela ahlil atsar." (Ashlu Sunnah hlm. 24)
berkata,
Al-Imam Abu Utsman ash-Shobuni
"Tanda yang paling jelas dari ahli bid'ah adalah
kerasnya permusuhan mereka kepada pembawa
Mereka melecehkan dan
sunnah Rosululloh
menghina ahli sunnah dan menamakAn ahli sunnah dengan Hasyawiyah, Jahalah, Zhohiriyyah,
dan Musyabbihah." (Aqidah Salaf Ashabul Hadits
.
him. 116)
Di antara contoh celaan ahli bid'ah terhadap
para ulama adalah yang dinukil oleh al-Imam asySyathibi di dalam kitabnya al-I'tishom dari Amr
bin Ubaid (pemuka Mu'tazilah) yang berkata, "Tidakkah kalian mendengar? Tidaklah perkataan
al-Hasan dan Ibnu Sirin melainkan gombal haid
yang dibuang!!" Kemudian al-Imam asy-Syathibi Orbs mengomentarinya dengan berkata, "Dan
diriwayatkan bahwa salah seorang gembong dari
gembong-gembong ahli bid'ah ingin mengunggulkan ilmu kalam di atas fiqih, dia mengatakan, 'Sesungguhnya ilmu Syafi'i dan Abu Hanifah semuanya tidak keluar dari celana wanita." Al-Imam asySyathibi AI; mengomentari perkataan ini dengan
ucapannya, "Inilah omOngan orang-orang yang
menyeleweng ini, semoga Alloh membinasakan
mereka!" (al-I'tishom: 3/248)
berkata:
Al-Imam Abu Ja'far ath-Thohawi
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"Keharusan bagi seorang yang berakal untuk tidak meremehkan tiga orang: ulama, penguasa, dan
saudara. Siapa saja yang meremehkan ulama hancurlah akhiratnya, siapa saja yang meremehkan
penguasa hancurrah dunianya, dan siapa saja yang

"Dan ulama salaf yang terdahulu, dan pengikutpengikut mereka sesudahnya—ahli khobar dan atsar serta ahli fiqih dan nazhor—tidak boleh disebut
melainkan dengan kebaikan, dan barang siapa yang
menyebut mereka dengan kejelekan maka tidaklah dia
di atas jalan yang lurus." (al-Aqidah Thohawiyyah
111111. 492)

Kehansenbagiseararki yang berakal adalah -flack meremehkan tlga orang:'

alma' penguasa, elan saudara.

n
&si 12
lkhun kesepuluh
Mob 1432

BAHAYA MENCELA ULAMA

BAHAYA MENCELA ULAMA

Mencela ulama adalah menyakiti wali-wali
Alloh dan sholihin, karena ulama adalah wali
Alloh Ta'ala. Dan ini maknanya bahwa menyakiti
ulama adalah perkara yang bahaya. Karena siapa yang memusuhi wali Alloh Ta'ala maka Alloh
Ta'ala mengumumkan peperangan kepadanya.
Dari Abu Huroiroh
berkata, "Rosululloh tt
bersabda dalam hadits qudsi:

ulaaa
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'Siapa saja yang memusuhi wali-Ku maka sungguh
Aku telah mengumumkan kepadanya peperangan."
(Diriwayatkan oleh al-Bukhori di dalam Shohihnya: 8/132)

Menghina ahlul ilmi wal fadhl serta mencela dan
merendahkan mereka adalah bahaya bagi agama
seseorang. Hal itu bisa mengantarkan pelakunya
kepada akibat yang tidak dia kira dan tanggung.
Seorang munafik telah mengatai sahabat
"Tidaklah aku melihat seperti para qurro' kita itu yang
paling tamak perutnya, paling dusta lisartnya dan
paling penakut ketika bertemu musuh." Maka jadilah kalimat ini tanda akan kufurnya orang-orang
munafik ini. Alloh Ta'ala pun menurunkan ayat
tentang mereka menolak udzur mereka:

"

rr

Dan jika engkau tanya mereka niscaya mereka akan
mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya bergurau
dan bermain-main saja." Katakanlah, "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kalian
berolok-olok?" Tidak usah kalian meminta maaf,
karena kalian telah kafir setelah beriman. Jika' Kami
memaafkan segolongan orang dari kalian niscaya
Kami akan mengadzab golongan yang lain dikarenakan mereka adalah orang yang berbuat dosa." (At-

4
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Tahun kesepuluh
Rojab 1432

Taubah: 65-66)
Alloh Ta'ala telah menjadikan hinaan mereka terhadap Rosululloh A dan sahabatnya 44; adalah
hinaan terhadap Alloh Ta'ala.

2

Dan menggunjing ulama dosanya leh besar
daripada menggunjing selain mereka. -Imam
al-Hafizh Ibnu Asakir ad-Dimasyqi
erkata:
"Ketahuilah wahai saudaraku — semo Alloh
Ta'ala memberikan taufiq kepada kami
engkau untuk meraih ridho-Nya dan menjad.
kita
termasuk orang yang takut dan bertakwa padaN3ea dengan sebenar-benar takwa — b
a sesungguhnya daging para ulama rohim mulloh
lib adalah beracun, dan kebiasaan Allo Ta'ala
dalam mengkoyak tirai penutup orang y g merendahkan ulama itu sangat jelas. Sebab,
uduh
mereka dengan perkara yang mereka rbebas
darinya merupakan hal yang sangat be r. Mengusik kehormatan mereka dengan kedus
dan
mengada-ada adalah ladang yang memb yakan,
dan membuat kedustaan atas orang yan ipilih
Alloh Ta'ala dari mereka untuk menyebar
ilmu
adalah akhlak yang sangat tercela." (Tabyi Kadzib
al-Muftari: 28)
Syaikh Abdurrohman bin Mu'alla a uwaihiq -4.3k berkata, "Janganlah engkau me dikan
orang-orang rendahan berani mencela lama.
Sesungguhnya sebagian penuntut ilmu enjadikan manusia lartcang mencela ulama engan
melontarkan ucapan yang tidak dia sang akan
sampai ke mana saja. Dia mengatakan, " lan tidak diperhitungkan penshohihannya, Ful. tidak
diterima pendapatnya." Bisa jadi perkata orang
yang mengkritik ini benar, tetapi seyogian tidak
dikatakan di depan umum, di depan or • yang
barn menuntut ilmu yang tidak bisa me
bang
ucapan dan tidak bisa mengukurnya. B an dia
mengambil kalimat itu lalu lancartg—den•- n semboyan 'Kami rijal dan mereka rijal' — terha" 1 p ulama kemudian terhadap para imam, den-i an seterusnya, maka kejelekan itu awalnya kej - kan."
(Qowa'id fit Ta'amuli Ma'al
hlm. io5 • 6)
PEN UTUP

Inilah yang bisa kami sampaikan di dal
bahasan ini dan akhirnya kita memohon
Alloh dengan nama-nama-Nya yang ind
fat-sifat-Nya yang luhur agar menjadikan
masuk golongan orang-orang yang menc
ulama dan agar dibangkitkan pada hari k
dalam barisan para ulama bersama para na
diqin, syuhada, dan sholihin. Dan semo
menjauhkan kita semua dan jalan oran
yang menyeleweng dari jalan para ulama.

pemepada
an sita teri

at di
shidAlloh
orang
miin.

Wallohu A'lam bishshowab.

Alloh Ta'ala telah menjadikan hinaan terhadap Rosululloh dart sahabatnya
adalah hinaan terhadap Alloh Ta'ala
ai

M1.4+11,4%,41 I

8 Faedah
Tentang

HADITS

Oleh Ustadz Aris Munandar
r.

.•
')11 3 : 44U.111

SETAN MENGINAP DI HIDUNG
a i:,.;.;;t3

4o 0

,:ya, 11;31 L.).1

- '61 - .11°_‘,,
!**,1

» j1.;*

441

_ 6

.

s-

-

l.".J

1
1I
`,fi...

6 kbki j;:Le4;6:11. UP
I 4,L4; 5-e

«tLejil
Dari Abu Huroiroh
Nabi tift bersabda, "Jika kalian bangun tidur maka hendaknya berwudhu lalu
memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya dengan menggunalcan napas sebanyak tiga
kali karena setan itu menginap di pangkal hidung."

(HR. al-Bukhori no. 3121 dan Muslim no. 238)
Syaikh Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Aziz al-Bassam, mantan pengajar di Masjidil
Haram, menatakan, "Adapun menginapnya setan
di pangkal hidung maka besar kemungkinan hal
ini terjadi jika seorang itu tidak membaca wirid
ketika hendak tidur — terutama ayat kursi. Alasan
kemungkinan ini adalah hadits dari Abu Huroiroh
'Dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi tiba.'1

Al-Munawi
mengatakan, "Perintah (yang
merupakan kebalikan dari larangan, Pen.) yang ada
dalam hadits di atas adalah mengandung makna
irsyad atau bimbingan (baca: anjuran) karena memakai alas kaki sambil duduk itu lebih mudah dan
lebih memungkinkan. Oleh karena itu, ath-Thibi
dan lainnya berpendapat bahwa larangan dalam
hadits di atas hanya berlalcu untuk alas kaki yang
susah jika dikenakan sambil berdiri semisal sepatu
dan tidak berlaku untuk semisal teklek (bakiak, sandal dari kayu). "3

3
BERPATOKAN DENGAN PENILAIAN AL-ALBANI

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

ditanya:

2
PAKAI SANDAL SAMBIL BERDIRI
--,. .
0 LA) _Mt

Pertanyaan, "Apo pendapat Anda mengenai sikap
berpatokan dengan penilaian derajat hadits yang diberikan oleh al-Albani?"
oC.o

of.o

Dari Qotadah, dari Anas
sesungguhnya Rosululloh grt melarang memakai sandal (baca: alas kaki)
sambil berdiri.2
1 HR. al-Bukhori no. 3275)." (Nailul Marom bi Tahqiq Taudhih
al-Ahkam min Bulughil Marom hlm. 16 terbitan Dar Ibnul
Jauzi, Damam, KSA, cet. pertama, 1426 H
2 HR. at-Tirtnidzi no. 1776. Dalam Silsilah Shohihah no. 719
jilid 2 hlm. 341 al-Albani mengatakan, "Kesimpulannya,
hadits tersebut shohih tanpa ragu mengingat jumlah sanad-
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nya yang banyak."
3 Silsilah Shohihah jilid 2 hlm. 342 terbitan Maktabah alMa'arif, Riyadh, cet. 1415 H
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Nabi dan para sahabat adalah or
yang hemat. Makna yang terkandung
dits di atas adalah benar namun dalam
terdapat kelemahan. Ceklah di Zadul
al-Bidayah karya Ibnu Katsir."3
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Jawaban Ibnu Baz: "Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani itu termasuk manusia pilihan dan
beliau termasuk ulama yang dikenal istiqomah
dengan kebenaran, memiliki aqidah yang baik,
serta giat mengoreksi hadits dan menjelaskan derajat hadits. Oleh karena itu, beliau bisa dijadikan
patokan dalam masalah ini. Akan tetapi, beliau
bukanlah pribadi yang maksum. Terkadang beliau melakukan kesalahan ketika menilai shohih
atau dho'ifnya suatu hadits."
Vsx-A*.

SHOLAT SUNNAH SETELAH TENGKAR
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Dani Kuhail bin Harmalah dari Abu Umamah
al-Bahili, "Aku mendengar Rosululloh
bersabda, 'Penghapus dosa setiap pertengkaran adalah
mengerjakan sholat sebanyak dua roka'at. "4

5
MAKAN SESUDAH LAPAR
Pertanyaan: "Terkait hadits yang kami tidak mengetahui shohih tidakrtya, itulah hadits 'Kami
adalah sekelompok orang yang tidak makan
hingga kami lapar dan jika kami makan kami tidak sampai kenyang.'"
Jawaban Syaikh Ibnu Baz: "Hadits tersebut diriwayatkan dan sebagian duta yang datang ke
kota Madinah namun dalam sanadnya terdapat.
kelemahan. Diriwayatkan bahwa mereka berkata
tentang Nabi tik 'Kami adalah sekelompok orang
yang tidak makan hingga kami lapar dan jika
kami makan kami tidak sampai kenyang.' Artinya,
4 HR. ath-Thobroni dalam al-Mu jam al-Kabir —tahqiq Ham
di Abdul Majid as-Salafi —no. 7651, dinilai hasan oleh alAlbani dalam Silsilah Shohihah no. 1789 jilid 4 hlm. 397

.11

-orang
am haadnya
'ad dan

BERSTATUS SEBAGAIMANA HADITS M

FU'

Ibnu Utsaimin
mengatakan, "Pat an hadits mauquf yang berstatus sebagai hadi marfu'
sebagaimana yang dikatakan oleh par ulama
adalah hadits mauquf yang isinya adal
esuatu
yang bukan ranah ijtihad alias tidak a ruang
bagi akal di dalamnya dan satu-satunya mungkinan hal tersebut berasal dari syari'at . Demikian pula jika seorang sahabat rnelakuk suatu
tata cara ibadah yang tidak terdapat dal hadits
marfu' tentu akan kita katakan pula bah hadits
tersebut berstatus sebagai hadits marfu'.
Contoh yang diberikan oleh para ul
adalah
perbuatan Ali bin Abi Tholib
Beliau engerjakan sholat gerhana yang berisi tiga
dalam
setiap roka'atnya. Padahal yang terdapat d am hadits marfu' adalah dua rukuk dalam setia oka'at.
Para ulama mengatakan bahwa masal
bukanlah ruang untuk akal karena tidak
gkin
melakukan ijtihad dalam hal ini. Juml rukuk
adalah satu perkara yang harus mengik d alil
dari al-Qur'an ataupun hadits. Andat b an dikarenakan Ali bin Abi Tholib
memil ilmu
yang berasal dari wahyu mengenai hal
tentu
beliau tidak akan mengerjakan tiga ruk dalam
arfu'
satu roka'at. Perbuatan Ali ini berstatu
mengingat hal ini bukanlah ranah ijtihad. (Syarh
al-Manzhumah al-Baiquniyyah hlm. 51-52 rbitan
Dar Tsaroya, Riyadh, cet. pertanta, 1423 111
Penulis kitab Min Athyabil Minnah fi mi alMushtholah mengatakan, "Contoh marfu' li hukman (berstatus tak ubahnya bagaikan pe uatan
Nabi 0-) adalah jika seorang sahabat I
kan suatu perbuatan dalam perkara yan ukan
Abi
merupakan ruang bagi akal semisal Ali
Tholib mengerjakan sholat gerhana yan
setiap roka'atnya terdapat rukuk yang le aldaal
dua kali." 6

5 Majmu' Fatawa wa Mariolat Mutanaurwrah "1(1 Hadits
Qism Awal" juz 25 hlm. 273 terbitan Dar Ashda -Mujtama, Buraidah, cet. kedua, 1428 H
6 Min Athyabil Minnah fi Ilmi al-Mushtholah kar. S kh AbMurod
dul Muhsin al-Abbad dan Syaikh Abdul Ka
hlm. 47, terbitan Jami'ah Islamiyyah bil Ma
381 H

4
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Dari Aisyah, "Jika ada orang yang sakit atau ada
luka di badannya maka Nabi melakukan demikian
dengan jarinya." Sufyan— salah seorang perawimempraktikkan dengan meletakkan jari telunjuk di
mengangkatnya sambil
tanah. "Kemudian Nabi
mengatakan "Dengan nama Alloh, tanah bumi kami
dengan air liur salah seorang di antara kami untuk
menjadi sebab kesembuhan orang yang sakit di antara kami dengan izin Tuhan kami." 7

7
HADITS ADMAN WAHYU
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Hasan bin Athiyyah mengatakan, "fibril 11' .1t" turun
kepada Nabi
dengan membawa sunnah sebagaimana Jibril
turun dengan rnembawa al-Qur'an.
Jibril W4lit" lantas mengajarkan sunnah kepada Nabi
sebagaimana Jibril
mengajarkan al-Qur'an
kepada Nabi''"." (Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah:

3/366, cet. standar)
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Tentang makna hadits ini Ibnu Utsaimin
mengatakan, "Sebagian ulama berpendapat bahwa yang boleh melakukan hal semisal di atas
hanyalali Rosululloh dan tanah yang digunakan adalah khusus tanah kota Madinah. Namun,
mayoritas ulama berpendapat bahwa yang boleh
melakukan hal di atas bukan hanya Rosululloh
dan tidak hanya berlaku untuk tanah kota Madinah, tetapi bisa dipraktikkan oleh semua orang
yang melakukan ruqyah dan tanah yang dipakai
adalah tanah di belahan bumi mana pun. Akan
tetapi, kandungan hadits di atas bukanlah rnembenarkan ngalap berkah dengan semata-mata air
liur seseorang namun air liur yang mengandung
ruqyah plus tanah dalam rangka pengobatan, bukan semata-mata ngalap berkah."8

(:91.11 31:41
7 HR. al-Bukhori no. 5413 dan Muslim no. 5848

--4t,

8

jilid 1 hlm. 109, terbitan Dar Tsaroya, Riyadh, cet. kedua, 1426 H
Majmu' Fatawa wa Rosail Ibnu Utsaimin
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MENUTUP JALAN MENUJU KEMUNGKARAN
Oleh: al-Listadz Akmad Salpici bin Abdul La Abu V, usu

Syari'at Islam dibangun di atas dua hal: perintah berbuat baik dan larangan dari perbuatan
mungkar, dan tatkala sebuah kebaikan tidak
mungkin terlaksana kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang lain sebelumnya maka perantara
menuju sesuatu yang baik pun dihukumi sebagai
sebuah kebaikan. Inilah yang serins diistilahkan
ulama dengan kaidah: +. 9 11;11
.141 j.IL,T;11 (pe-

MACAM-MACAM KAIDAH

Jika ditinjau dari sisi perselisihan sert
katan para ulama tentang penggunaan
maka ada tiga macam:
1. Apa yang disepakati oleh para ulam
perkara-perkara tersebut meskipun
sebagai wasilah dan perantara pada
keharaman lainnya, maka wajib dice
tidak boleh dikerjakan.
Contoh: diharamkannya zina, karena z
berakibat bercampur baur dan ketid
nasab seorang anak, serta zina akan b
rusaknya hubungan rumah tangga ant
mi dan istri.

rantara itu mengambil hukum tujuannya).

Contoh mudah: berjama'ah dalam menunaikan
sholat lima waktu adalah sebuah kewajiban bagi
setiap laki-laki yang tidak punya udzur. Namun,
seseorang tidak mungkin bisa sholat jama'ah kecuali dengan berangkat ke masjid, maka dalam
kondisi ini berangkatnya ke masjid menjadi sebuah kewajiban pula karena berangkat adalah
perantara, sedangkan sholat jama'ah adalah tujuan, maka tatkala tujuannya wajib perantaranya
pun menjadi wajib.
Begitu pula sebaliknya. Perbuatan haram tidak
mungkin dilaksanakan begitu saja, mesti ada banyak langkah sebelumnya. Meskipun terkadang
pada beberapa langkah tersebut hukum asalnya
mubah, karena ia saat itu merupakan jalan menuju kemaksiatan dan kemungkaran maka jadi
haram pula. Inilah yang diistilahkan oleh para
ulama dengan kaidah:

Sebagian para 'ulama tidak memasukk
dalam sesuatu yang dilarang karena ia
perbuatan haram lairmya, tetapi zina
kan sesuatu yang terlarang dengan se
Oleh karena itu, meskipun perbuatan
pastikan tidak akan menimbulkan
puran nasab dan tidak akan menimbu
saknya hubungan rumah tangga antar
istri, maka dia tetap haram. (Lihat al-Fu
al-Qorrofi: 3/266, Irsyadul Fuhul oleh a
kani hlm. 246)
Dan insya Alloh inilah yang lebih kuat
zina diharamkan karena dzatnya sendi
karena ia sebagai. perantara. Oleh kar
meskipun jika dipastikan bahwa or
berzina tidak akan hamil— seperti or
to yang sudah diangkat rahimnya atau
jalan air mani menuju rahimnya—m
haram. Oleh karena itu, Alloh menjad.
sebagai tujuan dari berbagai perbuat
yang bisa menjerumuskan kepada zina
Alloh berfirman:

Sadd artinya menutup kekosongan atau mencegah
sesuatu. Dzari'ah arti secara bahasa adalah wasilah
(perantara). Hanya saja, para ulama memaksudkan dengan kata dzari'ah adalah sesuatu yang secara lahir hukurnnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perbuatan haram. Berarti makna
dari kaidah ini adalah: Mencegah dan menahan

T.'""=1:31

bahwa
ggap
esuatu
dan
a akan
elasan
akibat
a sua-

Catatan:

MAKNA KAIDAH

Edist 12

esepaah ini,

jalan-jalan yang tainpalcnya hukumnya mubah,
namun bisa menjerumuskan pada perkara yang
haram, demi mengikis habis sebab keharaman
dan kemaksiatan. (al-Furuq kar. al-Qorrofi: 2/32

ini ke
asilah
rupairinya.
a dircaman rusuami
q oleh
Syauahwa
ukan
a itu,
yang
wanitutup
tetap
zina
aram
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Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan
suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isro' [17]: 32)

Dan Rosululloh bersabda:
.83:j 6 \:;_p
u33 6 :,ga
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Sesungguhnya Alloh telah menetapkan bahwa anak
Adam mempunyai bagian dari zina, dia akan menemui hal tersebut, tidak bisa dihindarkan. Zina
mata adalah dengan memandang, zina lisan dengan
berbicara, jiwa berangan-angan dan menginginkan,
sedangkan yang membenarkan dan mendustakannya adalah farji. (HR. al-Bukhori dan Muslim)

Apa yang juga disepakati oleh para ulama
bahwa ada sesuatu yang memang merupakan
wasilah, namun tidak wajib bahkan tidak boleh dilarang. Seperti melarang menanam anggur, karena dikhawatirkan akan diolah menjadi khamar. Juga seperti melarang membuat
rumah berdekatan karena dikhawatirkan bisa
menjerumuskan pada zina antara tetangga.
Yang model seperti ini tidak bisa dijadikan alasan untuk pengharaman, karena anggaplah terjadi demikian maka itu sangat jarang„ juga karena akan berkonsekuensi mengharamkan banyak hal yang asalnya halal. Dan ini dengan kesepakatan ulama sebagaimana yang dilcatakan
oleh al-Imam al-Qorrofi dalam al-Furuq (3/266),
Ibnul Qoyyim dalam I'lamul Muwaqqi'in: 3/148,
dan asy-Syathibi dalam al-Mufawaqot (2/390).
Sesuatu yang asal hukut-nnya mubah, namun
secara umum sering bisa menjerumuskan pada
keharaman.
Inilah yang diperselisihkan oleh para ulama.
Sebagian di antara mereka menganggapnya
sebagai salah satu kaidah dan sandaran hukum dan mereka adalah ulama Hanabilah dan
Malikiyyah. Sedangkan sebagian para ulama
tidak menganggapnya sebagai salah satu sandaran hukum, dan mereka adalah Hanafiyyah
dan Syafi'iyyah. Masing-masing membawakan
dalil untuk mendukung pendapatnya. Sampaisampai al-Imam Ibnul Qoyyim dalam I'lamul
Muwaqqi'in menyebutkan sembilan puluh
sembilan dalil atas dianggapnya sadd dzari'ah

sebagai salah satu hujjah dalam Islam. Dan inilah insya Alloh yang lebih rojih (kuat). Bahkan
ini semakin diperkuat oleh praktik hukum dari
para ulama termasuk ulama Syafi'iyyah dan
Hanafiyyah.
mengatakan,
Syaikh Kholid al-Mushlih
"Apa pun masalahnya, kalau melihat pada
kenyataan yang ada pada para ulama yang
dinisbatkan pada mereka bahwa .mereka tidak menganggap sadd dzari'ah sebagai dalil,
niscaya akan tampak bahwa sebenamya mereka juga menganggap dan menggunakannya
dalam sebagai ijtihad mereka. Hanya, mereka
menjadikannya berada di bawah kaidah lain."
(al-Hawafiz at-Tijariyyah Him. 54
DMA KAIDAH

•
Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan
hal ini, kita cukupkan pada sebagainya saja:
Firman Alloh:
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Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan
yang mereka sembah selain Alloh, karena mereka
nanti akan memaki Alloh dengan melampaui batas
tanpa pengetahuan. (QS. al-An'am [6]: io8)

Di ayat ini Alloh melarang mencela tuhan-tuhan dan sembahan orang muspik —padahal
sebenarnya ini adalah sebuah amal yang utama —karena dikhawatirkan akan menjadi jalan
bagi mereka untuk mencela Alloh Ta'ala.
Larangan wanita menghentakkan atau memukulkan kakinya di tanah.
Alloh berfirman:
../1
.
p.un.a

it
i.?
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Dan janganlah mereka memukulkan kakinya 'agar
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

(QS. an-Nur [24]: 31)
Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehing,ga
bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita
tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh
Alloh Ta'ala.

KAIDAH: MENUTUP JALAN MENUJU KEMUNGKARAN

3. Lararigan membeli sesuatu yang masih dalam
tawaran saudaranya serta melamar wanita
yang masih dalam lamaran saudaranya.
Sebagaimana hadits:
• t.)
• "Eli°3.

.13
Dari Abu Huroiroh dari Rosululloh y bersabda,
"Janganlah seseorang melamar yang sedang dalam
lamaran saudaranya, dan janganlah menawar barang yang sedang dalam tawaran saudaranya."
(HR. Muslim)
Menawar sebuah barang dan melamar wanita
hukum asalnya boleh, namun karena kalau
mertawar sebuah barang yang masih berada
dalam tawaran saudaranya juga melamar
seorang wanita yang masih dalam proses lamaran saudaranya itu akan menimbulkan perasaan
marah, jengkel bahkan dendam antara satu
muslim dengan lainnya, maka dilarang oleh Rosululloh. Dan masih banyak dalil lainnya.
SYARAT MENGGUNAKAN KAIDAH SADD DZARI'AH
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Ada beberapa syarat yang hams dipenuhi untuk bisa mengamalkan kaidah ini yang jika tidak
terpenuhi maka akan menimbulkan bahaya besar
dalam penerapannya. Syarat-syarat tersebut:
Perbuatan yang hukum asalnya mubah tersebut
sering menjerumuskan pada perbuatan haram.
Adapun kalau hanya jarang-jarang saja maka
tidak boleh diterapkan kaidah sadd dzari'ah.
Contoh: penjualan racun tikus; secara umum
orang kalau membeli racun tikus adalah untuk membunuh tikus. Namun, ada saja yang
membelinya untuk bunuh diri. Akan tetapi,
keberadaan satu atau dua orang bunuh diri dengan racun tikus tidak bisa jadi alasan untuk
mengharamkan penjualan racun tikus.
Mafsadah yang ditimbulkan oleh perbuatan
yang asalnya mubah tersebut sama atau lebih
besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang
ditimbulkan oleh perbuatan mubah tersebut.
Sebab, syari'at Islam datang untuk mendatangkan dan memperbanyak kemaslahatan dan
menghilangkan mafsadah atau meminimalkannya. Oleh karena itu, jika kemaslahatannya
jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang muncul maka kaidah sadd dzari'ah
tidak boleh digunakan hanya dengan sekadar
adanya sedikit mafsadah yang timbul.

Tidak disyaratkan bahwa untuk dibe
nya kaidah sadd dzari'ah ini bahwa p
menginginkan kejelekan. Cukup da
salah ini bahwa pada kebanyakan o
mang perbuatan itu menimbulkan m
Hal ini karena urusan niat adalah u
yang tidal( ada yang mengetahui
benarnya selain Alloh dan pelakunya
Apa yang dilarang berdasarkan ala
dzari'ah ini (dalam artian perbuat
yang. dilarang agar tidak terjerumus
buatan haram) itu bisa menjadi bole
perlukan untuk mengerjakannya —
yang boleh—maka hanya seperlunya
(Lihat al-Hawafiz at-Tijariyyah oleh Sya
lid al-Muslih Hlm. 56)

kukan,
akunya
m mag
an hati
kat sendiri.
n sadd
mubah
da perjika diskipun
a.
Kho-

CONTOH PENERAPAN KAIDAH

Dilarang menjual anggur kepada or
dipastikan atau diprediksi kuat bahwa
menjadikannya sebagai khamar (
keras), karena penjualan anggur me
kum asalnya boleh, namun bagi oran
tersebut akan bisa menjerumuskan
perbuatan
Haram menjual senjata tajam pada w
jadi fitnah antara kaum muslimin.
Diharamkan berkholwat dengan
wanita yang bukan mahrom meski
tuk mengajarinya membaca al-Qur'
hal itu akan menimbulkan fitnah y
mendekatkan did kepada zina.
Menggunakan alat-alat komunikasi
hukum asalnya boleh. Namun, jika da
disi dan situasi tertentu penggunaan
tersebut akan menjerumuskan pelak
pada perbuatan mungkar maka dilar
gunakannya. Hal itu seperti jika usi
terlalu dini untuk memegang HP, inte
lainnya. Wallohu
[1

g yang
is akan
uman
g huseperti
pada
to tereorang
nunkarena
akan
odern
konlat-alat
ya kemengmasih
et, dan
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(Menyikapi "Barang Temuan" Sesuai Aturan)
Oleh Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali A.M. 414-tMUQODDIMAH

HUKUM MEMUNGUT LUQOTHOH

Agama Islam adalah agama rahmat dan kasih
sayang serta melarang kezaliman bagi siapa pun
dan terhadap siapa pun dalam segala hal — hingga masalah harta. Rosululloh bersabda:
,;1
e,
e n
50
o
,0
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L74
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Secara umum memungut barang temuan hukumnya halal/boleh, kecuali barang-barang khusus yang dilarang memungutnya (seperti binatang unta dan semisalnya), halalnya memungut
barang temuan sebagaimana sabda Rosululloh,
dari Zaid bin Kholid al-Juhani beliau berkata;
e,

"Tidak halal harta seorang muslim (buat orang lain)
kecuali dengan kerelaan hatinya."1
Demi menjaga hak milik (harta) manusia,
jika harta yang dimiliki seseorang hilang dari
tangannya dan ditemukan oleh orang lain maka
agama Islam mengatur tata cara menyikapi barang temuan — sehingga terwujudlah kehidupan
yang aman tenteram dan tidak saling menzalimi
sesama, serta hak-hak manusia tertunaikan. Inilah yang dibahas oleh para ulama dengan istilah
"luqothoh".
DEFINISI LUQOTHOH

(luqothoh) artinya suatu benda yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya 2, dikhawatirkan rusak atau musnah jika tidak dipungut.3
.4171.41.
.

1 HR. al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubro: 6/200, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam Irwa' al-Gholil: 6/180.
2 Jika ditemukan suatu barang atau hewan yang tidak di
tangan pemiliknya tetapi kita ketahui sesuatu itu ada
yang memilikinya (seperti kambing atau binatang lain
yang sengaja dilepas oleh tuannya untuk menggembala
sendiri), maka sesuatu itu bukan termasuk luqothoh dan
haram memungutnya.
3 Diringkas definisi luqothoh ini dari Minhajul Muslim kar.
Abu Bakar Jabir al-Jazdiri hlm. 410, al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wa Kitabil Aziz hlm. 370, Fiqh Sunnah kar. as-Sayyid
Sabiq hlm. 279, Manarus Sabil fi Syarh ad-Dalil — tahqiq
Abu Qutaibah Nazhor Muhammad al-Firyabi: 2/580, alMulakhosh al-Fiqh kar. Dr. Sholih al-Fauzan: 2/150.
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Datang seseorang bertanya kepada Rosululloh
tentang hukum luqothoh, lalu beliau menjawab,
"Kenalilah wadah/tutupnya dan pengikatnya, lalu
umumkan satu tahun. Jika datang pemiliknya (maka
serahkan), tetapi jika tidak maka terserah engkau dengan barang itu.” Lalu dia bertanya, "Bagaimana
dengan (barang temuan berupa) kambing?" Beliau
menjawab, "Kambing untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala/anjing...."
PERINCIAN HUKUM MEMUNGUT LUQOTHOH'
Hukum asal memungut barang temuan adalah
mubah/halal. Akan tetapi, pada kenyataannya
manusia tidak sama dalam menyikapi barang
temuan. Oleh karenanya, para ulama merinci lebih lanjut menjadi dua hukum:
1. Disyari'atkan memungut barang temuan jika
seseorang mempunyai sifat amanah, merasa
4 Lihat Taudhihul Ahkam min Bulughil Marom kar. Syaikh
Abdulloh al-Bassam: 4/281, Manarus Sabilfi Syarh ad-Dalil —
tahqiq Abu Qutaibah Nazhor Muhammad al-Firyabi: 2/584.

•▪

FIQIH LUQOTHOH

mampu mengumumkan barang temuannya,
dan berniat untuk mempertemukan barang
temuan itu kepada pemiliknya. Hal ini karena
dengan memungutnya akan menjaga harta
saudaranya dan kerusakan dan musnahnya,
atau dapat menyelamatkan barang saudaranya
dari tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan khianat.
2. Menjadi haram memungut barang temuan jika seseorang mengetahui dirinya tidak memiliki sifat
amanah, khawatir jika dia memungutnya akan
berkhianat, atau menyembunyikannya, atau
dia tidak akan mampu mengumumkannya sehingga tidak akan ditemukan oleh pemiliknya,
sehingga hak orang lain tidak ditunaikan.5
MACAM-MACAM LUQOTHOH

1. Luqothoh berupa sesuatu yang tidak
berharga

Apabila barang temuan berupa barang yang tidak
berharga maka boleh bagi siapa pun memungutnya dan boleh baginya memanfaatkannya secara
langsung tanpa mengumumkannya dan tidak harus menyimpankannya untuk pemiliknya.
Sesuatu yang tidak berharga maksudnya sesuatu yang murah yang biasanya manusia tidak
menggubrisnya, seperti sebutir kurma, secarik
kain, buah-buahan yang terjatuh, uang yang tidak
berharga, seutas tali, sepotong roti, kue, dan semisalnya.6
Tidak diketahui perbedaan pendapat para ulama7 tentang bolehnya memungut barang temuan
yang tidak berharga. Hal ini didasari sabda Rosululloh
cii)1.11
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kannya." (HR. al-Bukhori: 2/7, 94, da

3/117-118)
Hadits ini rnenunjukkan bahwa baran
yang tidak berharga/murah boleh dia
dimanfaatkan tanpa mengumumkanny
Rosululloh Oit tidak memakannya karen
fir kurma tersebut adalah kurma zakat,
kan zakat hukurnnya haram bagi belia
tetapi, karena sifat waro'nya, beliau me
suatu yang ada kemungkirtan haramnya.

emuan
it dan
Hanya,
awaedangAkan
uhi se-

2. Luqothoh berupa sesuatu yang ber rga

Jika luqothoh berupa sesuatu yang ber i ga, seperti emas, perak, uang, atau barang-ba I g berharga lainnya, maka wajib bagi yang me ungutnya untuk mengumumkannya selama sa tahun
penuh. Jika pemiliknya datang dan men utkan
ciri-ciri yang sesuai dengan barang terseb maka
barang harus diserahkan. Jika tidak diju I pai pemiliknya setelah satu tahun penuh m. boleh
bagi sang pemungut memanfaatkann is atau
menyedekahkannya, atau tetap menyi annya,
dan dia harus berniat menjamin barang rsebut
jika suatu ketika pemiliknya datang
sebagaimana sabda Rosululloh
dan I: id bin
Kholid al-Juhani 4):
44_311 SI 4.5-$2).1
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Rosululloh ditanya tentang barang tem n berupa emas atau perak, lalu beliau bersabda, " nalilah
wadah/tutupnya dan pengikatnya, lalu
umkan
satu tahun. Jika tidak diketahui (pemilikn ) maka
gunakanlah dan hendaknya barang itu bag n titipan di sisimu, tetapi jika datang pemilikny encari
barang itu suatu hari dari masa, maka se kanlah
barang itu kepadanya." (HR. al-Bukhori: 49 dan
Muslim: 3249, dan lafazhnya dari Muslim

Dari Anas bin Malik 4, berkata, "Nabi s lewat
menjumpai sebutir kurma di jalanan, lalu beliau
bersabda, 'Seandainya aku tidak khawatir kurma
ini adalah kurma zakat, sungguh aku akan mema-

3. Luqothoh berupa hewan piaraan d

5 Lihat asy-Syarh al-Mumti"ala Zadil Mustagni' kar. Syaikh
Muhammad bin Sholih al-Utsaimin: 9/526-527.
6 Lihat Minhajul Muslim hlm. 410, Manarus Sabil fi Syarh adDalil — tahqiq Abu Qutaibah Nazhor Muhammad al-Firyabi: 2/580, al-Mulakhos al-Fiqh, Dr Shalih al-Fauzan 2/150.
7 Lihat Manarus Sabil fi Syarh ad-Dalil — tahqiq Abu Qutaibah
Nazhor Muhammad al-Firyabi: 2/580.

8 Sebagaimana dalam sabdanya, "Sesungguhnya
ak halal bagi kehiarga Muhammad, (zakat) i
(harta) kotoran manusia." (HR. Muslim: 1784)
9 Lihat Taudhihul Ahkam: 4/284.
10 Lihat asy-Syarh al-Mumti"ala Zadil Mustatini'
Muhammad bin Sholih al-Utsaimin: 9/531.
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- Apabila berupa kambing dan semisalnya,
maka boleh dipungut dan dimanfaatkan secara
langsung — menurut pendapat yang kuat."
Hal ini didasari oleh hadits tentang luqothoh
berupa kambing berikut ini:
„

•
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pernah ditanya tentang (memungut) baNabi
rang temuan berupa kambing, lalu beliau bersab, da, "Ambillah, kambing itu untukmu, atau untuk
saudaramu, atau untuk serigala/anjing." (HR. al-

Bukhori: 4882 dan Muslim: 3247)
- Apabila berupa unta dan semisalnya, maka
haram memungutnya secara total. Hal ini didasari oleh sabda Rosululloh
dari Yazid di
atas, beliau berkata:
A14.3
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Kemudian beliau ditanya tentang (memungut)
barang temuan berupa unta, maka beliau marah,
menjadi merah mukanya, dan beliau bersabda, "Apa
urusanmu dengan unta itu? Ia (unta itu) mempunyai sepatu, dan kantung air, dia bisa minum air
sendiri, dan makan pepohonan sampai dia ditemukan pemiliknya." (HR. al-Bukhori: 4882 dan

Muslim 3247)
Para ulama mengatakan bahwa unta yang hilang tidak boleh dipungut sebab unta tidak
dikhawatirkan binasa jika dibiarkan tidak dipungut. Ia bisa hidup walaupun tidak dipelihara dan bisa melindungi dirinya dari binatang
buas karena badannya yang besar lagi kuat.
Dari alasan hukum di atas, para ulama mengqiyaskan semua binatang yang bisa hidup tanpa
dipelihara dan bisa melindungi dirinya dari binatang buas, jika binatang tersebut hilang maka
11 Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengumumkannya, madzhab Malik berpendapat tidak perlu
diumumkan, sedangkan pendapat lain mewajibkannya.
Demikian pula mereka berbeda pendapat tentang kewajiban mengganti atau tidak jika tiba-tiba datang pemiliknya. Pendapat yang lebih hati-hati adalah tetap diumumkan
dan diganti jika pemiliknya datang dan binatang tersebut
sudah dimanfaatkan. (Lihat Fiqh Sunnah kar. as-Sayyid
Sabiq: 2/281)

haram hukumnya memungutnya, seperti: sapi,
kijang, kuda, burung-burung yang halal, dan
sebagainya."
Adapun sapi, haram memungutnya karena ia
mampu melindungi dirinya dari binatang buas
atau mara bahaya lain dengan sebab kekuatan
dan besar badannya, seperti unta. Adapun kijang dan kuda, haram memungutnya karena ia
mampu melindungi dirinya dari binatang buas
atau mara bahaya lain dengan sebab kecepatan
larinya. Dan adapun burung yang halal, maka
haram memungutnya karena ia mampu melindungi dirinya dari binatang buas atau mara
bahaya lain dengan sebab kecepatan terbangnya.
Luqothoh Tanah Haram/Tanah Suci

Luqothoh Tanah Haram adalah barang-barang
temuan yang ada di Tanah Suci Makkah. Hukum
memungutnya adalah haram. Siapa pun yang memungutnya harus mengumumkannya selamanya
sampai dijumpai pemiliknya jika dia berada di
Tanah Suci, atau menyerahkannya kepada pihak
yang berwenang dalam urusan barang hilang33
jika dia hendak meninggalkan tanah suci, dan tidak ada hak selamanya buat yang memungutnya
untuk memanfaatkannya. 14 Hal ini didasari sabda
Rosululloh "144":
.121-Jz

4, :4c JrL.6;,!..3

bersabda,
Dari Ibnu Abbas 4, dari Rosululloh
"Tidak boleh dipungut barang temuannya (Tanah
Suci) kecuali bagi yang mengumumkannya." (HR.

al-Bukhori: 8/292)
Jika luqothoh berupa anak manusia

- Wajibi5 bagi siapa saja yang mengetahuinya
12 Lihat penjelasan lebih lengkap dalam Taudhihul Ahkam:
4/284-287.
13 Seperti yang ada di luar Masjidil Haram (dekat Bab al-Uxnroh) terdapat maktab (kantor) urusan barang hilang biasa
disebut Maktab al-Mafqudat, maka jika seorang menemukan barang temuan di sana dan tidak memunglcinkan
baginya mengumumkannya selamanya maka hendaknya
diserahkan kepada maktab tersebut.
14 Lihat asy-Syarh al-Mumti"ala Zadil Mustaqe kar. Syaikh
Muhammad bin Sholih al-Utsaimin: 9/526-527.
15 Maksudnya adalah wajib kifayah atau fardhu kifayah, jika
sudah ada yang memungutnya maka yang lain gugur kewajibannya. (Lihat al-Wajiz fi Fighis Sunnah wa Kitabil Aziz
hlm. 372)

FIQIH LUQOTHOH

untuk memungutnya. Hal itu lantaran tolongmenolong dalam kebajikan adalah wajib, dan
menyelamatkan jiwa manusia adalah wajib,
sedangkan menelantarkannya adalah dosa dan
pelanggaran. Alloh berfirman:
•
, 0
s
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggiran. (QS.

al-Maidah [51: 2)
Anak manusia yang ditemukan dan tidak diketahui nasabnya, maka dia dianggap muslim
jika ditemukan ditempat yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin dan dia dianggap sebagai orang merdeka (bukan budak),
lantaran hukum asal manusia diciptakan Alloh
dalam keadaan merdeka.i6
Adapun nafkah anak tersebut, maka diambil
dari harta yang ada pada diri anak tersebut jika
ada, tetapi jika tidak ada maka nafkahnya ditanggung oleh pemerintah dari baitul mal, dan
jika tidak ada baitul mal maka wajib bagi kaum
muslimin bantu-membantu untuk menafkahi anak tersebut sebagaimana dalam QS. alMaidah ayat 2 di atas. Kewajiban nafkah atas
pemerintah dan harta baitul mal didasari oleh
sebuah hadits:

tersesat lalu aku memungutnya." Lalu p
nain berkata, "Wahai Amirul Mukminin,
orang baik-baik." Umar berkata kepada
rkah demikian?" (Pembantu Sunain) ber
(wahai Amirul Mukminin)." Maka
(kepada Sunain), "Bawalah (anak) itu, dia
merdeka (bukan budak), dan wala' (keseti
likmu, sedangkan nafkahnya kewajiban ka
SUNNAH MENGANGKAT SAKSI ATAS BAR
TEMUANNYA

antu Sua adalah
"bena"Benar
berkata
nak yang
)nya
t.

G

Bagi orang yang memungut baran temuan
maka disyari'atkan untuk mengangkat ksi atas
penemuan barang tersebut sebagaim
dalam
hadits:
0

No*

os.
°
4is

Is 443;

3
Dari Iyadh bin Himar Rosululloh Att bers
rang siapa menemukan luqothoh, maka he
mengangkat saksi seorang atau beber
jujur, kemudian tidak boleh menyembun
jika datang pemiliknya maka (pemiliknya)
hak dengan barangnya, jika tidak (dijum
liknya) maka barang itu adalah milik Allo
diberikan kepada orang yang Dia kehenda

"Baaklah is
a orang
kannya,
bih berpemiyang

Mayoritas ulama mengatakan bahw
mengangkat saksi ketika memungut
adalah sunnah. Hal itu lantaran deng
saksi maka barang temuan lebih terpelih
jauh dan bercampurnya dengan harta pri
lebih menghindari kemungkinan lupa
pemungutnya, lebih jauh dan khianat, at
dainya pemungutnya mati, maka ahli
tetap menunaikan hak milik orang lain.'

ukum
qothoh
danya
, lebih
dinya,
sang
seanrisnya

DILARANG MENYEMBUNYIKAN LUQOTHOH

Dari Sunain seorang dari Bani Sulaim, dia me nemukan anak hilang di zaman Umar bin Khoththob
dia berkata, "Aku bawa (anak itu) kepada Umar,
lalu Umar berkata, 'Kenapa engkau mengambil anak
ini?" Dia (Sunain).menjawab, "Aku melihatnya

dt

Tabun ke e

211011

RoJab 1432

16 Manarus Sabil fi Syarh ad-Dalil: 2/588

4

I,

Haram bagi orang yang memungut 1
untuk menyembunyikan luqothohnya,
hal ini termasuk khianat, sebagaiman

othoh
arena
sabda

17 HR. Malik dalam Muwatho'-nya 2/738/19,
Baihaqi:
6/201-202, dan asy-Syafi'i: 1368, dan dishohihk oleh alAlbani dalam Irwa' al-Gholil: 6/23)
18 HR. Abu Dawud: 1503, dan dishohihkan oleh -Albani
dalam Shohih wa Dho'if Sunan Ibnu Majah dan isykatul
Mashobih: 3039
19 Lihat Taudhihul Ahkam min Bulughil Marom: 4/29

I.4 -
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8.11
di atas, "Barang siapa menemuRosululloh
kan luqothoh, maka hendaklah is mencari saksi
seorang atau beberapa orang jujur, kemudian tidak boleh menyembunyikannya...."

Sambungan laporan pembangunan masjid
Sulthon az-Zalcary lid-Dakwah wal-Irsyad yang
dikelola oleh Pondok Pesantren al-Islami
on.4.)t.4/dal

TEMPAT MENGUMUMKAN LUQOTHOH

Para ulama mengatakan bahwa tempat mengumumkan luqothoh adalah tempat-tempat yang
sekiranya akan didatangi oleh orang pencari barang hilangnya dan tempat itu menjadi tempat
berkumpulnya manusia, seperti pintu masjid, 2° di
pasar, atau di tempat-tempat berkumpulnya manusia yang dekat dengan tempat ditemukannya
barang tersebut, karena biasanya orang yang kehilangan barang akan mencari ke tempat tersebut.
Jika hal di atas tidak memungkinkan, maka bisa
juga bagi sang pemungut menyerahkan kepada
pihak-pihak yang berwenang untuk mempermudah pencarinya dan lebih aman bagi barangnya,
seperti kantor polisi setempat, kantor kelurahan
setempat, dan semisalnya, atau jika surat kabar
menjadi suatu wahana yang memudahkan urusan
ini maka surat kabar sudah cukup menjadi tempat
mengumumkan bararig yang hilang.21
MENGUMUMKAN SIFAT/CIRI-CIRI LUQOTHOH

Para ulama sepakat bahwa orang yang memungut luqothoh ketika mengumumkannya hanya menyebutkan jenis luqothoh secara global.
Jika menemukan uang maka dia menyebut uang,
jika perhiasan maka dia sebutkan perhiasan, dan
seterusnya. Tidak boleh menyebutkan semua ciriciri dan jumlah barang tersebut secara mendetail
karena dikhawatirkan adanya orang-orang yang
tamak akan mengklaim/mengaku-aku barang itu
adalah miliknya padahal bukan.0
Wallohu A'lam.
20 Adapun mengumumkan barang hilang di dalam masjid,
maka dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rosululloh
#4, "Jika engkau mendengar orang mencari barang hilang
di masjid, maka katakan kepadanya, 'Mudah-mudahan Alloh tidak mengembalikannya padamu, karma masjid itu
bukan dibangun itu itu.'" (HR. Muslim: 880)
21 Lihat Taudhihul Ahkam min Bulughil Marom: 4/285.
22 Lihat Taudhihul Ahkam min Bulughil Marom: 4/287,
dan asy-Syarh al-Mumti"ala Zadil Mustaqni' kar.
Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin: 9/527.
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Semoga Alloh membalas Ands
dengan kebaikan yang banyak
No
Tanggal
79 17/05/32 21/04/11
80 17/05/32 21/04/11
81 17/05/32 21/04/11
82 21/05/32 25/04/11
83 21/05/32 25/04/11
84 21/05/32 25/04/11
85 21/05/32 25/04/11
86 21/05/32 25/04/11
87 22/05/32 26/04/11
88 22/05/32 26/04/11
89 23/05/32 27/04/11
90 23/05/32 27/04/11
91 25/05/32 29/04/11
92 25/05/32 29/04/11
93 25/05/32 29/04/11
94 28/05/32 02/05/11
95 .28/05/3202/05/11
96 28/05/32 02/05/11
97 30/05/11 04/05/11
98 30/05/11 04/05/11
99 30/05/11 04/05/11
100 30/05/11 04/05/11
101 01/06/32 05/05/11
102 01/06/32 05/05/11
103 01/06/32 05/05/11
104 02/06/32 06/05/11
105 02/06/32 06/05/11
106 02/06/32 06/05/11
107 05/06/32 09/05/11
108 05/06/32 09/05/11
109 05/06/32 09/05/11
110 05/06/32 09/05/11
111 06/06/32 10/05/11
112 06/06/3210/05/11
113 06/06/32 10/05/11
114 07/06/32 11/05/11
115 07/06/32 11/05/11
116 07/06/32 11/05/11
117 08/06/32 12/05/11
118 08/06/32 12/05/11
119 08/06/32 12/05/11
120 08/06/32 12/05/11
121 09/06/32 13/05/11
122 09/06/32 13/05/11
123 09/06/32 13/05/11
124 12/06/32 16/05/11
125 14/06/32 18/05/11
126 14/06/32 18/05/11
127 15/06/32 19/05/11
128 15/06/32 19/05/11
129 15/06/32 19/05/11
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

15/06/32
15/06/32
15/06/32
15/06/32
20/06/32
21/06/32
21/06/32
21/06/32
22/06/32
22/06/32
23/06/32
23/06/32
23/06/32

19/05/11
19/05/11
19/05/11
19/05/11
24/05/11
25/05/11
25/05/11
25/05/11
26/05/11
26/05/11
27/05/11
27/05/11
27/05/11

Nama
SyahrudIn
Ir. Prayogo
AO Gunawan
Surmawanto
WWI Hartanto
Firman Kurniawan
Andy Purwanto
Nurmawan
Arief Rahman
Desyanto Dwi Rahma
Hamba Alloh
Dedi Wahyudl
Hamba Alloh
Anang Wahyudl
Andrl Sugeng
Sylvle Felicita
Kenny Leo
Joko Raharjo
Rich! Anggolla
Ummu Sulaim
Hamba Alloh
AndriWardianto
Bachrl
Suhartono
Masrurl
Atli Priyo
Robby Novisal SE
SoelemanYudI
Suciadl
Anam Husni
Rita Arblantl
HasmI Amir
Awal&Nurdin
Heru Cahyono
Drs. Badaruddin
Agus Budl
Yayan Slamet Surya
Hamba Alloh
Hamba Alloh
dr. Nadya
M. lkhwan
Hamba Alloh
Konita
Hamba Alloh
Suryadi
Surmawanto
Hamba Alloh
Dimas Bramasta
Jam a'ah Masjld atThema
Alfian
Abu Hafidz & Ummu
Hafidz
Andrl Setlawan
Ardlansyah
Rohadi
HambaAlloh
Hamba Alloh
Andy Purwanto
wan Setlawan
Ariel Rahman
Suryadi
Her! Soedarsono
Surmawanto
Parlanl
Anam Husni

Alamat
-

Greslk
-

Gresik
Makassar
Gresik

Gresik
Surabaya
Srowo
Srowo
Surabaya
Surabaya

Nominal
500.000
1.000.000
1.000.000
100.000
25.000
1 00.000
50.000
300.000
50.000
150.000
200.000
100.000
100.000
50.000
50.000
200.000
329.100
1.000000
50.000
500.000
309.000
30.000
10.000
5.000.000
300.000
1.000.000
2.000.000
15.000
50.000
100.000
500.000
500.000
50.000
100.000
100.000
5.000.000
80.000
50.000
148.800
150.000
200.000
100.000
300.000
200.000
50.000.
30.000
500.000
200.000
1.000.000
76.000

Vla
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
TUNAI
BCA
TUNAI
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
TUNAI
I
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
TUNA!
BCA
BCA
TUNA!
TUNAI
TUNAI
TUNAI
FICA
BCA
BCA n
BCA
BCA
BCA
TUNA!
TUNAI

Surabaya

30.000 TUNAI

Surabaya
Surabaya
Surabaya
-

20.000 TUNAI
30.000 TUNAI
24.000 TUNA!
2.000.000 BCA
500.000 BCA
50.000 BCA
20.000 BCA
50.000 BCA
50.000 BCA
3.000.000 RCA
100.000 BCA
150.000 BCA
100.000 BCA
160,433,400 '

Total
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Mengapa TERORISM
Masih Bergejolak?!
Oleh ustadz Abu (,16aidallYusuf bin Mukktar as-5idawi

TERORISME adalah suatu kata yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, lantaran kata tersebut sangat gencar dipublikasikan di berbagai media
massa, lalu dilariskan oleh mulut-mulut manusia.
Namun, apakah Anda sudah mengerti hakikat arti
terorisme, bentuk dan garnbarannya, hukumnya,
dan sikap, manusia terhadapnya? Semoga penjelasan ringkas berikut dapat membantu kita menemukan jawabannya.
DEFINISI TERORISME

Terorisme secara bahasa artinya tindakan menciptakan ketakutan. Adapun definisinya secara istilah banyak sekali, namun barartgkali definisi yang
paling mencakup adalah "Tindakan aniaya kepada
manusia dengan kekerasan untuk menakut-menakuti dan menimbulkan kekacauan. Hal itu dengan
membunuh manusia atau menghancurkan gedunggedung, baik dilakukan oleh individu orang kelompok atau negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan
tertentu tanpa kendali imart, akal dan perjanjian".
Atau secara singkatnya adalah sebuah tindakan
pengrusakan yang menimbulkan ketakutan.1
BENTUK-BENTUK TERORISME

Nt.

EOM 12
33hun kesepuluh
Rojab 1432

Syaikh Zaid bin Muhammad al-Madkholi
menyebutkan beberapa gambaran terorisme, di antaranya:
Pembajakan pesawat dan transportasi darat
Penculikan penguasa dan elit politik
Pengeboman gedung-gedung
Kudeta untuk menggulingkan pemerintah
Pembunuhan kepada para aparat pemerintah
Penyerangan pusat-pusat perdagangan dan perampokan secara terang-terangan
7. Tindakan sebagian kalangan di berbagai negara
dengan dalih jihad dan dakwah lalu membantai
dan merampas sembarangan
1 Mauqif Mamlakah Arobiyyah Su'udiyyah minal Irhab kar. Dr.
Sulaiman Abul Khoil: 1/208

Pembunuhan kepada pemimpirt
Penyerangan Masjidil Haram dan de onstrasi
di sekitarnya
Dan contoh-contoh lainnya banyak se i. Namun demikian, di sana ada bentuk
orisme
lain yang sangat berbahaya tetapi tid banyak
diketahui oleh orang, yaitu pemikiran-p ikiran
beracun seperti pemikiran Khowarij2, fidhoh,
Jaluniyyah, Mulazilah, Shufiyyah
awuf),
Liberalisme, dan sebagainya.3
Hendaknya kita tidak lupa juga un
memasukkan dalam bentuk terorisme ini find
yang
dilakukan oleh Negara-negara kafir, se rti aksi
yang digencarkan oleh Yahudi terhadap
slimin
Palesthina, juga agresi dan pembantaian rhadap
muslimin Bosnia Herzegovina, dan Leb on. Penyerbuan Rusia ke Chechnya, pemerint
ilipina
ke bangsa Moro, penyerangan India ke
shmir.
Demikian juga tak lupa serangan Ame • ke Afganistan, Irak, dan sebagainya. Dan pe
taian
yang dilakukan Nasrani terhadap saudara audara
kita di Maluku.
Maka tanyakanlah kepada orang-o g kafir clan sejawatnya, "Apakah kalian me ai aksi
pengeboman sebagai tindak terorisme, amun
pembantaian-pembantaian tersebut buk terorisme?! Manakah akal dan keadilan kalian?
HUKUM TERORISME

Perlu diketahui terlebih dahulu bah
memiliki beberapa karakter yang sangat •

Islam
dan

2 Inilah virus terorisme yang sangat dahsyat,
ena vii-aksi
rus inilah yang menyebabkan munculnya
pengeboman tersebut berupa takfir (vonis kafi kepada
pemerintah dan masyarakat. Anda bisa memb angkan,
bagaimana mungkin perbuatan dosa seperti
bunuh
dan lainnya dinilai oleh mereka sebagai jihad, to
ya hal
itu tidak lain kecuali karena syubhat-syubhat (k
cuan)
yang melekat dalam hati mereka. (Lihat Kasy Ushulil
Irhab kar. Kholid bin Hamid asy-Syarff hlm. 9-10
Fikru
Irhab wal Unf kar. Abdussalam bin Salim as-Suh
*)
3 Al-Irhab wa Atsaruhu 'ala Afrod wal Umam hlm. 1

4

mengagumkan, di antaranya:
i. Islam adalah agama keadilan, kasih sayang, dan
mengajarkan berbuat baik antar sesama.
Islam adalah agama yang mengharamkan perbuatan zalim dengan segala bentuknya.
Islam agama yang memuliakan manusia dari
makhluk lainnya.
4. Islam menjaga hak orang nonmuslim selama tidak memusuhi dan memerangi kaum muslimin.
Setelah itu, ketahuilah bahwa terorisme diharamkan oleh Islam karena hal itu merupakan
bentuk kerusakan di muka bumi dan memberikan
ketakutan kepada masyarakat umum. Bila kita
amati, terorisme dibangun di atas dua ciasar:

Hadits ini menunjukkan bahwa menakut-nakuti
seorang muslim hukumnya haram dan termasuk
dosa besar.5

Pengrusakan
Tentang hal ini, maka perhatikanlah sebuah ayat
yang menegaskan tentang hukuman bagi orang
yang ritembuat kerbsakan di bumi:

Musuh-musuh Islam dan antek-anteknya
Mereka memperluas makna terorisme dan
menancapkan gelar tersebut kepada setiap orang
muslim yang komitmen terhadap agamanya sehingga orang-orang yang tak berdosa pun ikut
kena getahnya dan mendapatkan julukan-julukan yang menyeramkan seperti "Islam Radikal",
"Fundamentalis", "Teroris", dan sebagainya.
Sungguh ini adalah suatu tindakan mengawur
dan tendensius. Tujuannya sangat jelas yaitu
untuk menghalangi manusia dari agama Islam
yang mulia karena akhir-akhir ini agama Islam
sangat menyebar di negara-negara barat sehingga sangat mengkhawatirkan mereka.
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Alloh dan Rosul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki
mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari
negeri (ternpat kediamannya). Yang demikian itu
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia,
dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
(QS. al-Maidah [5]: 33)
Memberikan ketakutan
Tentang hal ini perhatikanlah sabda Nabi
5 -
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"Barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi maka malaikat akan melaknatnya hingga dia meninggalkannya, sekalipun
saudara satu bapak dan ibunya. "4
4 HR. Muslim: 2616
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"Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti
saudaranya sesama muslim."6
Maka jelaslah bahwa Islam berlepas diri dari aksi
terorisme, bahkan mengharamkannya.7
KLASIFIKASI SIKAP MANUSIA

Dalam menyikapi aksi terorisme ini, manusia
terbagi menjadi tiga kelompok:

Kelompok yang meniadakan terorisme
Mereka menilai terorisme itu hanyalah rekayasa
Yahudi, Nasrani, dan antek-anteknya saja. Mereka meniadakan adanya terorisme pada tubuh
umat Islam. Kelompok ini biasanya dari gerakangerakan rahasia8 yang mengkafirkan pemerintah
dan berusaha untuk menggulingkannya.
5

Karena patokan dosa besar adalah "setiap dosa yang
memiliki hukuman di dunia seperti membunuh, berzina,
mencuri, atau yang mendapat ancaman di akhirat berupa
adzab, murka, atau pelakunya dilaknat oleh Alloh atau
melalui lisan Rosul-Nya". (Lihat Majmu' Fatawa kar. Ibnu
Taimiyyah: 11/650-657, al-Kabair kat adz-Dzahabi hlm. 89)
6 HR. Abu Dawud: 5004 dan Ahmad: 23064 dengan sanad
shohih, dishohihkan al-Albani dalam Ghoyatul Marom: 447.
7 Lihat Mauqif Mamlakah Arobiyyah Su'udiyyah minal Irhab
kar. Dr. Sulaiman Abul Khoil: 2/567-568.
8 Alangkah bagusnya ucapan Kholifah Umar bin Abdul Aziz
4'4-4 "Apabila engkau mendapati suatu kaum yang berbisikbisik tentang agama mereka secara rahasia tanpa umumnya
manusia, maka ketahuilah bahwa mereka sedang membangun kesesatan." (Dikeluarkan oleh Ahmad dalam az-Zuhud
hlm. 48, ad-Darimi dalam as-Sunnah: 1/343, al-Lalikai dalam
Syarh LIshul Itiqod: 1/135 dan Ibnu Abdil Barr dalam Jami'
Bayanil Ilmi: 2/932, dinukil dari dl-Amru Bi Luzumi Jama'atil
Muslimin kar. Abdussalam Barjas hlm. 69-70)
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3. Kelompok tengah-tengah
Mereka mengakui bahwa tindakan terorisme
baik yang nyata maupun berupa pemikiran memang ada, baik dilakukan oleh orang kafir atau
sebagian umat Islam sendiri yang salah jalan,
namun mereka — kelompok tengah-tengah ini—
tidak mengawur dalam menuduh. Kemudian
setelah itu mereka menempuh jalan keluar untuk mengobati penyakit terorisme tersebut, bila
dari orang kafir maka mereka menghadapinya
dengan mempersiapkan kekuatan dan bila dari
orang munafik maka dengan ilmu dan dakwah.9
FAKTOR PENYEBAB AKSI TERORISME

Sepia sesuatu pasti ada sebabnya. Demikianjuga
adanya aksi terorisme ini pasti ada sebab-sebabnya
yang perlu kita ketahui untuk kita carikan solusi dan
jalan keluarnya. Faktor-faktor tersebut berbeda-beda
antara individu, kelompok, kondisi, dan sebagainya.
Namun, di sana ada beberapa faktor yang sama, di
antaranya yang sangat menonjol adalah:
1. Semangat tanpa ilmu
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bodoh tentang syari'at dan hawa nafsu
ngakar. Kita lihat mereka belajar dari
reka, bukan menimba ilmu dari para ul
kali perbuatan mereka didasari dengan k
bukan ilmu yang bersinar. Karenanya, m
nganggap peristiwa-peristiwa mengerik
ini (pengeboman, Pen.) sebagai bentuk
lillah dan yang terbunuh disebut syahi
masyarakat awam dan orang yang barn
dapat menilai bahwa aksi seperti itu tida
oleh akal, apalagi menganggapnya seb
Jadi, tak ada kaitannya antara aksi-aksi
dengan jihad. Itu hanyalah aksi-alcsi ter
hiliah yang berakibat melayangnya nya
dan kehormatan, dan aksi seperti itu a
giring manusia menuju pemberontak
pemerintah dan pelecehan terhadap pa
Para pengustmg fikroh ini telah dibutak
jahilan dan hawa nafsu."il
Disebabkan kedangkalan ilmu inilah,
seringkali mereka gegabah dalam me
kemungkaran sehingga bukannya men
manfaat, melainkan malah menimb
sakan yang lebih besar. Semoga Alloh
al-Imam Hasan al-Bashri tatkala meliha
Khowarij yang keluar untuk mengingkar
karan, beliau berkata: .

g mema me. Kerap
odohan
eka meseperti
fi sabiPadahal
ajar saja
iterima
i jihad.
erti itu
sme jaharta,
mengkepad a
ulama.
oleh kelchirnya
ingkari
tangkan
kernrahmati
seorang
emung-

.:1J4.
..p G:

11
Dari Ali
"Saya mendengar Nabi bersabda,
'Akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang
bersia muda dan dangkal ilmu dengan berdalih
pada al-Qur'an. Mereka keluar dari Islam seperti
keluarnya busur dari anak panah, iman mereka tak
sampai ke tenggorokan mereka. Di mana pun kalian jumpai mereka, maka bunuhlah, karena membunuh mereka berpahala di hari kiamat. "10
Jadi, termasuk ciri Khowarij ialah mereka dari kalangan para pemuda yang terpancing oleh emosi
membara dan digiring oleh orang-orang yang
dangkal ilmunya menuju kancah takfir (mengkafirkan) kemudian tafiir (merusak) tanpa ilmu dan
waro' yang bisa mengerem sepak terjang mereka.
Syaikh Dr. Sholih as-Sadlan 144160- menjelaskan
sifat Khowarij modern, "Ciri utama mereka adalah
9 Lihat al-Irhab wa Atsaruhu 'ala Afrod wal Umam kar. Zaid bin
Muhammad al-Madkholi hlm. 119-133.
10 HR. al-Bukhori no. 5057 dan 6930
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"Si miskin itu melihat kemungkaran n ingin
mengingkarinya tetapi malah jatuh pad emungkaran yang lebih besar."12
2. Jauh dari pemahaman salaf

Sejarah adalah bukti yang cukup konkr
gerombolan Khowarij dimotori oleh
gembong yang bodoh, sok pintar, dan
bahwa dirinya itu bodoh. Lihatlah, sebe
orang-orang Khowarij yang memberont
fah Ali bin Abi Tholib dan menjauh
sahabat Nabi sehingga benarlah ap
ucapkan Ibnu Abbas 4, tatkala menda
reka, "Saya datang dari para sahabat R
dari kalangan Muhajirin dan Ansho
anak paman Nabi serta menantuny
Abi Tholib
dan tidak ada satu pu
sahabat yang bersama kalian, pad
11 Majalah ad-Dakwah, Riyadh, edisi 1899, Jumadil
him. 49-50
12 Asy-Syari' ah kar. al-Ajurri hlm. 38

bahwa
bongk sadar
pa ilmu
Kholiri para
ang digi meululloh
an dari
Ali bin
eorang
kepaa 1424 H
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da mereka al-Qur'an diturunkan dan mereka
lebih tahu tentang tafsir al-Qur'an (daripada
kalian)."13

34 4.

Mereka mengambil satu dalil tetapi melalaikan seribu dalil. Hingga dalil yang mereka sering
pergunakan dan dengungkan sendiri, mereka tak
memahaminya secara benar, tetapi mereka memahaminya dengan kedangkalan akal mereka. Inilah
ciri khas Khowarij sepanjang sejarah dan di mana
pun berada.
Alangkah bagusnya apa yang diceritakan alImam al-Khotib al-Baghdadi 0.1;-;5 dalam Tarikh-nya
(io/186) bahwasanya ada seorang anggota Khowarij didatangkan ke hadapan Kholifah al-Makmun.
Kholifah bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk
menyelisihi kami?" Lelaki itu menjawab, "Sebuah
ayat dalam al-Qur'an. Al-Makmun balik bertanya,
"Ayat apakah itu?" Jawabnya, "Finnan Alloh:

3;13 \ (:).;LY:j
c:4411
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Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa
yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah
orang-orang yang kafir. (QS. al-Maidah [5] : 44)

Al-Makmun bertanya lagi, "Apakah kamu yakin
bahwa ayat itu benar-benar diturunkan?" Jawabnya, "Ya." Tanya al-Makmun selanjutnya, "Apa
buktimu bahwa ayat itu diturunkan?" Jawabnya,
"Kesepakatan umat." Al-Makmun kemudian
berkata, "Sebagaimana kamu telah ridho dengan
kesepakatan mereka dalam tanzil (diturunkan),
maka ridholah kamu dengan kesepakatan mereka dalam takwil (tafsir ayat tersebut)!'' Lelaki
itu berkata, "Engkau benar, kesejahteraan bagi
Anda, wahai Amirul Mukminin."
3. Mencela pemerintah dan ulama
Lt.r
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Dari Abu Sa'id al-Khudri 41;=, berkata, "Tatkala
kami berada di sekitar Rosululloh 4*, yang waktu
itu tengah membagi suatu pembagian, tiba-tiba
datanglah Dzul Huwaishiroh, seorang laki-laki
dari Tamim, seraya berkata, 'Wahai Rosululloh,
menjawab, 'Celaka
berbuatlah adil!' Rosululloh
kamu, siapa yang akan berbuat adil bila saya tidak
berbuat adil?! Sungguh merugi diriku bila aku tilalu bersabda,
Rosululloh
dak berbuat adil.'
'Akan muncul dari sumber orang ini suatu kaum
yang membaca al-Qur'an, tetapi tak sampai pada
tenggorokan mereka, mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah patung, mereka
keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Seandainya aku menjumpai
mereka, sungguh akan aku bunuh mereka seperti
kaum Ad. "'4

Faedah hadits:
Pemikiran Khowarij semenjak dahulu hingga
sekarang dibangun di atas mengkritik para pemimpin, mencela mereka, menguak dan membesarkan kesalahan mereka untuk mengompori
api kebencian di hati rakyat.
Memisahkan rakyat dari roda kepemimpinan
yang benar di bawah bimbingan para ulama
robbaniyyun.
Oleh karena itu, kelompok Khowarij merangkap
dua kejahatan yaitu membesar-besarkan kesalahan pemimpin sebagai jembatan mengkafirkan
mereka dan melecehkan para ulama. Khowarij
kuno mengarahkan bidikan dua hal tersebut pada
Nabi * dan para sahabatnya 4.2;, sedangkan cikal
bakal Khowarij mengarahkan bidikannya ,pada
ulama masa kini dan para murid-muridnya.15
4. Terkompori oleh doktrin-doktrin
dan pemikiran-pemikiran sesat yang
dilancarkan oleh para pengusung
pemikiran takfir

Tatkala para pengusung pemikiran tersebut
13 Hasan. Dikeluarkan Abu Dawud: 4037, ath-Thobaroni
dalam Mu'jam Kabir:10/257-258, dan lain-lain dengan sanad yang shohih. (Lihat Qurrotul 'Uyun kar. Salim bin Id
al-Hilali hlm. 27-28)

14 HR. al-Bukhori-no. 6933 dan Muslim no. 1064-1066
15 Al-Maqolat Salafiyyah fil Aqidah wa Da'wah wal Manhaj wal
Waqi' kar. Salim bin Id al-Hilali hlm. 43-44
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mengetahui adanya sebagian pemuda yang semangat beragama dan cemburu dalam mengingkari kemungkaran dan keinginan kuatnya
untuk mendapatkan surga, maka para pengusung tersebut mulai membawakan ayat-ayat dan
hadits tentang jihad dan keutamaan matt syahid
di jalan Alloh. Benar, dalil tersebut tidak salah
karena memang jihad merupakan amalan utama
dalam Islam. Hanya, yang salah adalah doktrin
mereka kepada para pemuda bahwa para pemerintah dan menteri-menterinya adalah orang
pertama yang hams diperangi sehingga menggunakan ayat dan hadits bukan pada tempatnya.
5. Tindakan keras pemerintah

Untuk inshof dan keadilan juga kami katakan
bahwa termasuk faktor penyebab aksi pengeboman adalah tindakan keras dan pemerintah
dalam sebagian Negara kepada orang-orang
yang berkecimpung dalam dakwah padahal terkadang dia tidak terlibat dengan pemikiran dan
aksi ini sama sekali, tetapi hanya karena informasi yang miring tentangnya, sehingga hal ini
semakin menyalakan api semangat para pemuda
untuk meluapkan dendam kepada pemerintah.
Bila ingin bukti akan hal ini, maka perhatikanlah keadaan orang-orang yang telah keluar dan
penjara, betapa banyak di antara mereka yang
malah semakin parah keadaannya!! Bukan berarti
maksud kami adalah kita tidak boleh tegas menghadapi pelaku aksi tersebut, tetapi semua itu hams
dalam kategori syari'at bukan hawa nafsu.
SOLUSI UNTUK MENGATASI AKSI TERORISME

Setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap problem pasti ada solusinya, setiap fitnah pasti ada
jalan keluarnya. Demikian pula fitnah terorisme
dapat kita basmi dan berantas apabila kita semua
bahu-membahu dan saling membantu untuk membuntu setiap lubanghya. Hal itu dapat ditempuh
dengan beberapa cara sebagai berikut:

berapa syubhat yang melekat di pikir
Khowarij.
Cara ini sangat efektif untuk me
dan mengobati pemikiran karena k
para pelaku tersebut adalah orang-or
ngatnya kuat tetapi jahil (bodoh) dan m
berapa syubhat yang hams dihilangk
penulis saksikan sendiri telah berhasil
oleh negara Arab Saudi ketika penulis
ke sana sekitar tahun 1426 H banyak b
an bom-bom, kemudian setelah itu gen
giatan-kegiatan memberantas aksi tero
ngan kerja sama yang baik antara peme
ulama, para da'i, penuntut ilmu, khotib,
masjid sehingga — Alhamdulillah — hasi
memuaskan.
Dengan demikian, otomatis hams a
gan harmonis antara para ustadz/ddi/al.
para pemuda/pelajar. Orang yang beril
knya menyayangi para pemuda dan
melayani keluhan mereka. Demildan
liknya, para pelajar/pemuda hendaknya
mad kedudukan orang berilmu. Cara
diterapkan oleh para sahabat seperti Ab
Mas'ud dan Abdulloh bin Abbas
ulama yang mengikuti jejak mereka m
fitnah Khowarij.

nggota
endung
yakan
sema*liki beCara ini
erapkan
al pergi
unculrlah keme detah dan
imam
sangat
hubundengan
hendalu siap
a sebaenghoryang
lloh bin
rta para
adapi

2. Kembali Kepada Para Ulama

Para ulama yang mengetahui ilmu al'an dan
hadits dengan pemahaman yang ben adalah
oleh
pelita umat, mereka sangat dibu
g meumat dalam menghadapi problem
nimpa. Oleh karena itu, hendaknya kit
enimba ilmu dari mereka, menyebarkan keb an dan
jasa mereka serta bertanya kepada mere dalam
hal-hal rumit yang perlu dipecahkan rsama.
Alloh berfirman:
4
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1. Menyebarkan ilmu syarl dan
menimbanya dari ulama

<i.
•

Hal ini sangat penting sekali, terutama masalahmasalah yang berkaitan tentang aqidah dan manhaj. Hal ini dapat dilakukan dengan penyebaran
buku-buku, majalah-majalah dan kaset-kaset Islami, khususnya yang berkaitan tentang manhaj,
dakwah, jihad, politik dan pemerintahan. Cara
lainnya lagi dengan mengadakan seminar-semEd14 12
Tahun kasapuluh inar dan dialog ilmiah yang dipandu oleh para
Rajah 1432
ustadz yang mapan ilmunya guna menangkis be-
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Dan apabila datang kepada mereka su
berita
tentang keamanan ataupun ketakutan,
eka lalu
menyiarkannya. Dan kalau mereka men rahkannya kepada Rosul dan ulil amri (pemi in dan

WI i44100 ,*4 s

ulama) di antara mereka, tentulah orang-orang
yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)
mengetahuinya dari mereka (Rosul dan ulil amri).
Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Alloh
kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu). (QS. anNisa' [4]: 83)
Syaikh Abdurrohman as-Sa'di 0,1k) berkata,
"Dalam ayat ini terdapat kaidah adab bahwa ketika ada suatu permasalahan maka hendaknya
diserahkan kepada ahli di bidangnya dan tidak
mendahului mereka, karena hal itu akan lebih
mendekati kebenaran dan lebih selamat dari
kesalahan."16,
Aduhai, para pemuda dan para aktivis memperhatikan adab mulia ini, bukan malah mencela para
ulama dan melarikan manusia dad mereka dengan
gelar-gelar dan tuduhan-tuduhan mengerikan seperti: ulama pemerintahan, ulama Vatikan, ulama
haid dan nifas, ulama tidak mengerti waqi' (realita
umat), dan sebagainya!!
Ingatlah kisah seorang tabi'in yang bernama
Yazid bin Shuhaib al-Faqir 41,1:1;" di mana tatkala
dia simpati dengan pemahaman Khowarij karena
pemahamannya terhadap ayat-ayat secara tekstual,
lalu dia dan rombongan hajinya menanyakannya
ternyata
kepada sahabat Jabir bin Abdillah
beliau menyalahkan pemahamannya dan meluruskannya. Maka ketika dia pulang ke Kufah, dia
mengatakan kepada para sahabatnya, "Celaka kalian, apakah kalian mengira bahwa Syaikh (Jabir)
berdusta atas Rosululloh 414?!" Yazid bin Shuhaib
berkata, "Lalu kami keluar dad pemikiran Khowarij dan tidak ada yang ikut perang brutal seorang di
antara kami kecuali hanya satu orang saja." 17 Perhatikanlah tabi'in yang mulia ini, dia dapat merrgambil manfaat dan keluar dad pemahaman kelirunya
tatkala percaya kepada ulama dan menimba ilmu
dari mereka!!
Adapun bila hal ini diserahkan kepada orangorang yang bukan ahlinya dad orang-orang yang
semangat tanpa ilmu maka akan keluarlah fatwafatwa sembarangan yang malah berakibat fatal dan
membawa kepada kerusakan.
5
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Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada
ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat.18
16 Taisir Karimir ar-Rohman hlm. 194, cet. Dar Ibnul Jauzi
17 Lihat kisah selengkapnya dalarn Shohih Muslim: 191.
18 HR. al-Bukhori: 57

3. Menyebarkan manhaj salaf
Khususnya dalam masalah menyikapi kemungkaran-kemungkaran yang ada, yaitu dengan
bertaubat. kepada Alloh dan memperbaiki diri
dalam aqidah, ibadah, dan akhlak.
Ketahuilah wahai saudaraku, musibah yang silih berganti datang menimpa negeri kita adalah ketentuan Alloh yang tidak bisa ditolak. Maka jangan
salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan penguasa,
para elemen negeri, atau rakyatnya. Bercerminlah
terhadap diri kita masing-masing. Introspeksilah
terhadap kesalahan, karena tidaklah musibah yang
menimpa melainkan sebab ulah kita sendiri. Alloh
berfirman:
.
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Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya
Alloh merasakan kepada mereka sebagian chin (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. ar-Rum [30]: 41)
Dosa syirik, bid'ah, maksiat masih banyak di
kerjakan oleh kita. Sadarkah bahwa ini adalah
salah satu sebab musibah?? Lantas bagaimana agar
musibah ini lepas atau mmnimalnya berkurang?
Solusinya mudah sekali, wahai saudaraku, perhatikan firman Alloh sebagai berikut:
•
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Sesungguhnya Alloh tidak mengubah kealiaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang
II)
ada pada diri mereka sendiri. (QS. ar-Ro'dy3]:
,
Maka kebaikan negeri ini tergantung pada
did kita masing-masing. Berusahalah agar selalu
taat kepada Alloh, tinggalkan dosa, insya Alloh
musibah ini akan hilang, negeri menjadi makmur,
dan Alloh pun akan memilihkan para pemimpin
yang baik pula.i9
Alkisah, ada seorang Khowarij yang datang
menemui Ali bin Abi Tholib 4, seraya berkata,
"Wahai Kholifah Ali, mengapa pemerintahanmu
banyak dikritik oleh orang tidak sebagaimana
pemerintahannya Abu Bakar dan Umar?!" Sahabat
Ali menjawab, "Karena pada zaman Abu Bakar dan
19 Lihat risalah bagus tentang hal ini "Kama Takunu Yuwalla
'Alaikum" oleh Syaikh Abdul Malik Romadhoni
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Umar, yang menjadi rakyat adalah aku dan orangorang yang semisalku, sedangkan rakyatku adalah
kamu dan orang-orang yang semisalmu!!"2°
3. Peran ulama dan para pembimbing

Membina keluarga dan anak-anak muda dengan
pendidikan yang benar serta memilihkan teman
yang baik untuk mereka sehingga tidak terseret
dalam jerat-jerat kesesatan dan penyimpangan
serta menjelaskan kepada mereka kekeliruan
aksi-aksi terorisme tersebut dengan cara yang
lembut dan kasih sayang serta menepis segala
kerancuan dalam masalah ini.
Dan ini lebih ditekankan kepada para pendidik,
dai dan setiap orang tua muslim. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik putra-putrinya. Oleh karena itu, Islam memperhatikan masalah pendidikan anak. Alloh Ta'ala
berfirman:
14:1L4-.
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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (QS. at-Tahrim

[651: 6)
Ali bin Abi Tholib menjelaskan, "Maksudnya,
ajari dan didiklah mereka."21
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Cara ini khusus bagi para peme
memiliki kekuatan dan kemampu
pemerintah yang mendambakan kes
rakyatnya, dia harus berupaya mem
segala noda-noda hitam Khowarij d
berantas habis kekuatan mereka hingg
akarnya bukan hanya dipenjarakan
saja. Cara inilah yang ditempuh oleh
bin Abi Tholib
Namun, perlu diketahui bahwa cara
tama jauh lebih baik daripada yang t
karena aksi-aksi terorisme itu diban
pemahaman-pemahaman keliru yang da
dengan ilmu agar hilang sampai ke aka
Adapun sekadar dengan kekerasan dan
saja maka hal ini sekalipun mengurangi
mikiran-pemikiran tersebut akan tetap b
dan menular.
Demikianlah uraian singkat tentang
rorisme yang menjadi bulan-bulanan hin
Semoga keterangan singkat menjadi sumb
baikan untuk menuju keadaan yang lebih
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Dari Abdulloh bin Umar, berkata, "Aku mendengar Rosululloh
bersabda, 'Setiap kalian
adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya
dan seorang ayah adalah pemimpin dalam rumah
tangganya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. "'22
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Usatadz Agus Hasan Bashori
Usatadz Abu Ibrohim
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4. Kekuatan
Syarh Riyadhush Sholihin kar. Muhammad bin Sholih alUtsaimin: 2/36
21 Tafsir al-Qur'anil Azhim kar. Ibnu Katsir: 5/167 *
22 HR. al-Bukhori: 893, Muslim: 1829
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Para Ulama Sunnah
Mengecam AKsi
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O lek

Ustaciz Abu ( j6aiclak Yusuf bin MutclItar as-Siclawi 4160-

danya aksi-aksi terorisme yang masih
terus bermunculan menjadikan sebaA gian orang berkomentar miring dan
menuduh yang bukan-bukan. Mereka menilai
bahwa dalang dari aksi teror dan pengeboman
adalah Wahabi, padahal para ularna sunnah serta para ustadz dan da'i salafi — yang notabene
disebut sebagai Wahabi— di negeri ini atau negeri lain, mereka sangat keras menentang aksi
tersebut berikut berusaha untuk memeranginya
ke akar-akarnya. Bukti akan hal itu sangat tampak, seterang matahari di siang hari.
Nah, sebagai salah satu buktinya, berikut
ini kami nukilkan beberapa fatwa para ulama
Wahabi (baca: ulama Sunnah) abad ini tentang
aksi terorisme dan pengeboman, semoga hal ini
menjadi pelita bagi kita semua:1
MMUS ULAMA BESAR ARAB SAUDI

Kumpulan ulama-ulama besar Arab Saudi yang
tergabung dalam Haiah Kibar Ulama memiliki
fatwa-fatwa yang bagus mengenai aksi pengeboman yang banyak terjadi di negara-negara,
termasuk di Arab Saudi sendiri. Kami akan cuplik beberapa di antaranya yang penting.2
Dalm sidang mereka di Thaif hari Sabtu,
13/2/1417 H, mereka membuat suatu pernyataan, "Aksi pengeboman ini adalah suatu tindakan kejahatan yang diharamkan oleh syari'at
1 Disebutkan oleh Syaikh Abdul Malik Romadhoni dalam
Fatawa Ulama Akabir bahwa ribuan orang Aljazair yang
memberontak pemerintah bertaubat kepada Alloh tatkala mendengar dan membaca fatwa Syaikh Ibnu Baz, alAlbani, dan Ibnu Utsaimin. Persis dengan itu juga bahwa
dua ribu Khowarij yang diajak dialog oleh Ibnu Abbas
bertaubat dari kesalahan mereka. Demikianlah, hidupnya
ulama adalah hidupnya dunia. Segala puji bagi Alloh atas
semua itu.
2 Kami hanya menukil inti dari fatwa mereka, selengkapnya
bisa dilihat dalam kitab al-Fatawa asy-Syar'iyyah fil Qodhoya
al-Ashriyyah him. 19-129 kumpulan Muhammad bin Fand
al-Hushoin.

dengan kesepakatan ulama disebabkan:
Aksi pengeboman ini mengoyak ramburambu Islam, menghilangkan jiwa-jiwa yang
haram dibunuh, menghancurkan harta, meng• hilangkan keamanan manusia, dan merobohkan bangunan-bangunan yang sangat dibutuhkan oleh manusia.
Aksi pengeboman ini menghimpun hal-hal
yang sangat jelas diharamkan dalam Islam
berupa khianat, permusuhan, kejahatan,
menakuti kaum muslimin dan selainnya yang
dimurkai oleh Alloh, Rosul-Nya, dan kaum
mukminin.
Majelis memberikan pernyataan haramnya
aksi ini dalam timbangan syari'at sebagai
pengumuman kepada dunia bahwa Islam
berlepas diri dari aksi ini. Dan setiap muslim
yang beriman kepada Alloh dan hari akhir
berlepas diri dari aksi ini, karena aksi ini hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki
pemikiran sesat dan menyimpang dan dialah
yang akan menanggung dosanya, maka jangan
dialamatkan kepada Islam dan kaum muslimin
yang berpegang kepada al-Qur'an dan sunnah
yang murni."
Dalam sidang mereka juga di Thoif, i/6/
1424 H, mereka memberikan pernyataan:
Barang siapa menganggap bahwa aksi pengeboman ini termasuk jihad maka dia adalah
orang yang bodoh dan sesat, bahkan aksi
ini termasuk kerusakan dan kesesatan nyata
yang hendaknya mereka takut kepada Alloh
dan bertaubat kepada-Nya.
Majelis mendukung pemerintah dalam pencarian para pelaku dan menghukum mereka
demi menjaga keamanan negara dan hendaknya bagi semua rakyat untuk membantu
pemerintah karena hal ini termasuk tolong
menolong dalam kebaikan.

Setiap muslim yang beriman kepada Allah dan had akhir bertepas diri dari aksi terorisme,
karena aksi In! hanyalah ditakukan Web orang yang memiliki pemikiran menyimpang
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Majelis mengimbau kepada para ulama untuk
memberikan pencerahan kepada masyarakat
tentang bahaya dan salahnya aksi ini.
Majelis mengingkari fatwa darl, pendapat
yang mendukung atau membolehkan aksi
ini.
FATWA SYAIKH ABDUL AZIZ BIN ABDILLAH BIN
BAZ

Beliau berkomentar tentang aksi pengeboman yang terjadi di kota Riyadh, ibu kota Arab
Saudi, "Tidak ragu lagi bahwa aksi ini adalah
perbuatan dosa dan kemungkaran besar yang
menimbulkan kerusakan. Tidak ragu lagi bahwa ini hanyalah dilakukan oleh manusia yang
dengki dan rusak. Kita memohon kepada Alloh
agar menolong pemerintah untuk melacak dan
mendapatkan pelakunya dan menghukum mereka karena kejahatan mereka yang begitu besar. Dan saya mengimbau kepada setiap orang
yang mengetahui berita tentang pelakunya
untuk melaporkannya kepada yang berwajib
karena hal ini termasuk tolong menolong dalam
kebaikan."3
Beliau juga pernah ditanya, "Apa hukumnya
menyakiti para turis asing di negara Islam?"
Maka beliau menjawab, "Tidak boleh, menyakiti siapa pun tidak boleh baik mereka datang untuk kerja atau kunjungan, karena mereka datang dengan jaminan keamanan. Namun,
hendaknya pemerintah menasihati mereka agar
tidak menampakkan hal-hal yang tidak boleh
ditampakkan. Adapun secara individu orang
(masyarakat), maka tidak boleh untuk membunuh, menyakiti, atau memukul mereka. Akan
tetapi, laporkan hal itu kepada para aparat
pemerintah, karena menyakiti mereka berarti
menyakiti orang yang masuk ke negara dengan
jaminan keamanan. Akan tetapi, kalau menasihati mereka dan mendakwahi mereka kepada
agama Islam maka ini dituntut (diperintahkan
agama)."4
FATWA SYAIKH MUHAMMAD BIN SHOLIH
AL-UTSAIMIN

Beliau juga berkomentar tentang aksi penge
, boman yang terjadi di Riyadh:
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3 Koran al-Madinah 25/5/1416. Lihat pula Majmu' Fatawa wal
Maqolat: 9/253-255.
4 Majmu' Fatawa wal Maqolat: 8/239

Pertama: Tidak ragu lagi bahwa aksi

setujui oleh orang yang berakal, a
orang yang beriman. Tidak ada se
yang setuju karena aksi ini hers
dengan al-Qur'an dan Sunnah d
keindahan agama Islam, sebab o
mendengarkan berita ini tidak ak
darkannya kecuali kepada orang
sisten dengan agamanya lalu me
mengatakan, "Begitulah orang Isl
akhlak Islam!!" Padahal Islam be
dari aksi tersebut. Dan secara tidak
sebenarnya mereka telah berbuat
da saudara-saudara mereka seaga
Kedua: Anggaplah bahwa negara p
tersebut memusuhi Islam, namun
mereka? Mungkin saja di antara
yang datang karena terpaksa dan
tuk kejahatan. Kemudian apa dosa
orang lanjut usia, dan sebagainya
ada sangkut pautnya?! Sungguh,
kejahatan yang sangat keji. Nam
yang zalim tidak akan beruntung.
mereka akan segera ditangkap dan
setimpal dengan perbuatan merek
Ketiga: Kewajiban para penuntut
menjelaskan bahwa pemikiran ini
mikiran keji dan salah, pemikiran
yang membolehkan darah kaum
dan bahwa mereka adalah orang
dengki. Apa yang mereka ingink
aksi ini? Apakah mereka mengira
kan kebaikan?! Ini bukanlah cara
baiki, melainlcan malah merusak.6
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FATWA SYAIKH ABDUL AZIZ ALU SYAIKH

Menanggapi aksi pengeboman ii
di Amerika', beliau mengatakan, "H

tember
daknya

5 Pemikiran Khowarij ini sangat ganas dan ber
sejak awal munculnya hingga sekarang m
berkeliaran. Lihat tentang kelompok ini dan
dalam al-Khowarij Awwalu Firoq fi Tarikh Islam
shir bin Abdul Karim al-Aql.
6 Kaset Fatawa Mama' fil Jihad wal Amaliyyat a
wal Irhab, sebagaimana dalam al-Fatawa Syar'
hoya Ashriyyah hlm. 51-53
7 Tentang siapa pelaku pengebornan itu seb
masih tanda tanya besar yang perlu dikorek
Namun, bukan suatu hal yang mustahil kala
serangan 11 September tersebut adalah Am
sebagaimana diungkapkan dengan bukti-b
Mack Robert, mantan penanggung jawab ke
Angeles Amerika. (Lihat buku Teroris Melawa

aya sekali
ih banyak
at-sifatnya
eh Dr. Na-

Aksi terorisme bersetierangori dengan al-Qur'an don Some
serta menodal-kendahan agama Islam.

ntihariyyah
ah fil Qod-

amya, ini
bih lanjut.
alang dan
a sendiri,
tinya oleh
lisian Los
eroris hlm.

iiinlan thing
semua mengetahui baik individu maupun negara, muslim maupun nonmuslim tentang beberapa hal berikut:
Aksi yang terjadi di Amerika ini atau sejenisnya berupa pembajakan pesawat, pengeboman, dan sejenisnya tidak lain adalah suatu
bentuk kezaliman dan kecurangan yang tidak
diperbolehkan syari'at Islam, bahkan hukumnya Karam dan termasuk dosa besar.
Seorang muslim yang mengetahui ajaran
agamanya, mengamalkan al-Qur'an dan sunnah tidak akan melakukan aksi-aksi seperti
ini karena hal itu mendatangkan murka Alloh
dan membawa kerusakan yang banyak.
Kewajiban bagi para ulama Islam untuk
menjelaskan kepada umat tentang aksi-aksi
ini bahwa agama Islam tidak membolehkannya sedikit pun dan selama-lamanya.
Bagi media dan para pengelolanya yang
mengarahkan tuduhan aksi ini kepada kaum
muslimin dan berusaha untuk menodai Islam, hendaknya mereka menahan diri dari
perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa
setiap orang berakal yang mengetahui Agama
Islam tidak mungkin memiliki sifat seperti
ini, karena sepanjang sejarah kaum muslimin
selalu menjaga hak dan tidak menzalimi."8
FATWA SYAIKH SHOLIH BIN FAUZAN AL-FAUZAN

414>
berkata,
Syaikh Sholih bin Fauzan
"Aneh bin ajaibnya, para pelaku pengeboman
tersebut menganggap aksi mereka sebagai jihad fi sabilillah. Sungguh, ini kedustaan yang
sangat besar kepada Alloh, karena Alloh menjadikan ini sebagai kerusakan dan tidak menjadikannya sebagai jihad. Namun, keheranan kita
hilang tatkala kita ingat bahwa pendahulu mereka adalah Khowarij yang mengkafirkan para
sahabat, membunuh Utsman dan Ali — yang
merupakan kholifah rosyidin dan termasuk
sepuluh sahabat yang dikabarkan akan masuk
surga. Mereka membunuh kechmya dan menilainya sebagai jihad di jalan Alloh! Padahal ini
adalah jihad di jalan setan."9
53-56 oleh al-Ustadz Abu Umar)
8 Fatawa al-Aimmah fil Nawazil al-Mudalhamah hlm. 27-30,
dari at-Tafiirot wal Ightiyalat hlm. 278-279
9 Al-Ijabat al-Muhimmah ft/ Masyakil Mulimmah hlm. 92-93,
kumpulan Muhammad bin Fand al-Hushoin

Ketika beliau ditanya, "Apakah kudeta dan
pengeboman terhadap gedung-gedung pemerintahan termasuk jihad?" Beliau menjawab,
"Kudeta dan pengeboman tidak boleh karena
akan berdampak jelek bagi kaum muslimin."
Yang disyari'atkan adalah perang melawan
orang kafir di medan perang kalau,kaum muslimin memiliki kekuatan tentara sebagaimana
Adapun pengrusakan
dilakukan oleh Nabi
dan penculikan maka akan membuat kerusakan
kepada kaum muslimin. Rosululloh ketika di
Makkah diperintahkan untuk sabar dan tidak
memerangi orang kafir karena tidak punya
kekuatan untuk memerangi orang kafir, seandainya memerangi orang kafir saat itu tentu
akan dihabisi seketika karena mereka lebih
kuat. Maka aksi ini bukan termasuk dakwah
atau jihad, ini malah mernbawa kerusakan kepada kaum muslimin."1°
FATWA SYAIKH ABDUL MUHSIN BIN HAMD ALABBAD )441.
I

Syaikh Abdul Muhsin al-Abbacl-- ahli hadits
Madinah zaman ini—menulis sebuah risalah
menarik berjudul Bi Ayyi Aqli wa Din Yakunu
Tafjiru wa Tadmiru Jihad? Waihakum Afiqu Ya Syabab!! (Dengan Akal dan Agama Marta Penge-

boman Dianggap Jihad? Sadarlah Wahai Para
Pemuda!!)
Beliau mengatakan, "Alangkah persisnya
hari ini dengan kemarin, sebab apa yang terjadi
berupa pengeboman di kota Riyadh dan ditemukannya alat-alat peledak dart persenjataan di
Makkah dan Madinah awal tahun ini, 1424 FI,
merupakan buah penyimpangan setan kepada
pelakunya. Sungguh kejadian tersebut merupakan kejahatan dan kerusakan di muka bung.
Lebih jelek lagi ketika setanlnenghiasi perbuatan nista ini kepada mereka sebagai bentuk jihad. Dengan akal dan agama siapakah jihad itu
adalah dengan cara membunuh kaum muslimin
dan orang kafir yang mendapat jaminan keamanan, membuat kekacauan dan kecemasan,
membuat anak-anak menjadi yatim dan wanita
menjadi janda, dan menghancurkan bangunan
beserta isinya?!!""

10 Ibid. hlm. 84-85
11 Bi Ayyi Aqli wa Din Yakunu Tafiiru wa Tadmiru Jihad? Waihakum Afiqu Ya Syabab — Kutub wa Rosail Abdul Muhsin alAbbad: 6/232-233

Khowanj ketika membunah Utsman 4,.4-; don Ali ,;4, menilainyo sebogol jihad
di plan 141160fiatledial ini adatah jihad di jaitin

Cistadz Dr. Muhammad Nuriksan, MA 414.4.1

Berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman
salaf sholih, tidaklah akan sempuma kecuali dengan meninggalkan taklid dan
fanatisme bahkan inilah konsekuensi nyata dari mengikuti sunnah. Oleh
karenanya, al-Qur'an dan Sunnah mencela dan melarang dari sifat taklid,
karena is tiada lain hanyalah kebodohan yang menyebabkan manusia menolak
kebenaran serta menjerumuskan mereka ke dalam kebatilan, kesyirikan, dan
kekufuran, wal'iyadzubillah.
Sebelum disebutkan dalil-dalil yang melarang bertaklid dalam agama,
perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi taklid secara etimologi dan istilah.
Nya:

DEFINISI TAKLID

At-tatilid secara etimologi adalah "meletakkan
qiladah (kalung) di leher". Kalimat ini digunakan
untuk mengungkapkan suatu perkara atau urusan yang diserahkan kepada seseorang, seolaholah urusan tersebut telah diletalckan/digantungkan di lehernya seperti kalung.'
Adapun secara istilah taklid adalah "menerima perkataan/pendapat tanpa dalil".2 Seolaholah orang yang menerima pendapat tanpa dalil
telah meletakkan pendapat tersebut di lehemya
bagaikan kalung yang dikalungkan.
DALIL YANG MENCELA DAN MELARANG TAKLID

Taklid merupakan sikap tercela dan terlarang
berdasarkan syari'at dan akal sehat, serta ijma'
para sahabat 4). Di antara dalil yang mencela
dan melarang dari taklid adalah ayat-ayat yang
mencela orang-orang kafir dan musyrik yang menolak kebenaran, melakukan kebatilan dan kesyirikan dengan alasan taklid kepada bapak-bapak
dan nenek moyang mereka, sebagaimana firman:
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Lihat Mudzakkiroh Ushulul Fiqh kar. Syaikh asy-Syinqithi
hlm. 296 cet. Maktab al-Ulum wal Hikam.
2 Lihat al-Faqih wal Mutafaqqih kar. al-Khothib a1-13aghdadi
asy-Syafi'i: 2/128 cet. Dar Ibnu al-Jauzi, al-Musthashfah kar.
al-Ghozali: 2/462, dan Qowati' al-Adillah kar. al-Imam Abu
Muzhoffar as-Sam'ani: 2/340.
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Bahkan mereka berkata, "Sesungguh
mendapati bapak-bapak kami mengan
agama, dan sesungguhnya kami orang-o
mengikuti jejak mereka." Dan demikian
tidak mengutus sebelum kamu seoran
peringatan pun dalam suatu negeri,
orang-orang yang hidup mewah di neg
kata, "Sesungguhnya kami mendapati, b
kami menganut suatu agama dan sesu
kami adalah pengikut jejak-jejak mereka."
Zukhruf [43]: 22-23)
Maksudnya, "landasan mereka dalam
kan kesyirikan tidak lain hanyalah takli
bapak-bapak dan nenek moyang (merek

kami
suatu
g yang
Kami
emberi
lainkan
itu berk-bapak
guhnya
S. azelakuepada

"3

3 Tafsir Ibnu Katsir: 4/128

Taktid adatah menerima perkataan/pendapat tanpa datil.
4
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Dan firman Alloh Ta'ala:
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Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Alloh dan mengikuti Rosul." Mereka menjawab, "Cukuplah untuk kami apa
yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjalcannya." Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang me-

reka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula)
mendapat petunjuk? (QS. al-Maidah [5]: 104)

Al-Imam Ibnu Katsir
menafsirkan aya. t
di atas seraya berkata, "Maksudnya, apaliila mereka diajak kepada agama dan syari'at Alloh dan
(melakukan) apa yang diwajibkan-Nya serta meninggalkan apa yang diharamkart-Nya, mereka
akan berkata, 'Cukuplah bagi kami apa (metode
dan jalan) yang kami dapati dari bapak-bapak
dan nenek-nenek moyang kami, sekalipun bapakbapak dan nenek-nenek moyang mereka tidak
memahami dan mengetahui kebenaran dan tidak
mendapat petunjuk.' Kenapa mereka mengikutinya dengan keadaan seperti ini? Tiada lain yang
mengikuti mereka kecuali orang yang lebih bodoh
dan lebih sesat dari mereka."4
Dan firman. Alloh tentang kaum Nabi Ibrahim
yang menyembah patung yang tidak bisa
mendatangkan manfaat dan menolak mudarat:
v
6.1.4..334

A

Mereka menjawab, "(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat
demikian." (QS. asy-Syu'aro' [26]: 74)
Al-Imam al-Baghowi 0.1k, berkata, "Maksudnya,
sesungguhnya patung-patung tersebut tidak
mampu mendengar perkataan, mendatangkan
manfaat dan tidak mampu menolak mudarat,
tetapi kami hanya mengikuti (taklid kepada) nenek-nenek moyang kami. Dalam ayat ini terdapat
pembatalan taklid dalam agama."5
Dan ayat-ayat lain yang semakna dengan ayat-

ayat di atas.
Ibnu Mas'ud, berkata:
4 Tafsir Ibnu Katsir: 2/103 cet. Dar Thoibah
5 Tafsir al-Baghowi: 6/117 cet. Dar Thoibah

"Jadilah kamu orang yang alim dan belajar, jangan kamu menjadi orang yang imma'ah di antara
lceduanya."6

Al-Imam Ibnu Atsir menjelaskan makna
yaitu seseorang yang tidak memiliki pendapat, ia

mengikuti siapa saja berdasarkan pendapatnya.7
Mengikuti pendapat siapa saja tanpa dalil, itulah yang dikenal dengan taklid, dan ia bukanlah
sifat orang yang alim dan terpelajar, melainkan
sikap orang yang bodoh dan dungu.
Dalam riwayat lain Ibnu Mas'ud berkata:

C) U 6 3.;;C
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"Janganlah seseorang taklid kepada orang lain
dalam beragama, jika ia beriman dia ikut beriman
dan jika ia kafir dia ikut kafir."8

Dan semua hadits dan atsar-atsar para sahabat
yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah
Rosululloh adalah dalil yang mencela dan melarang dari taklid. Sebab, pada hakikatnya sikap
taklid bertentangan dengan perintah tersebut.
Berpegang teguh dengan sunnah tidaklah akan
teraplikasi kecuali dengan meninggalkan taklid.
Wallohu
Berdasarkan dalil-dalil di atas, para sahabat
sepakat dalam mencela dan melarang taklid,
sebagaimana yang dinukil oleh al-Imam Abu Mu-

zhoffar as-Sam'ani ilAjA seraya berkata, "Dan juga
yang menjelaskan larangan bertaklid (ialah) ijma'
para sahabat
Sesungguhnya mereka telah berbeda pendapat dalam banyak pennasalahan, berdialog, dan berijtihad, tetapi tidak dikenal salah
seorang dari mereka bertaklid kepada yang lain,
atau menyuruh seseorang untuk bertaklid kepada dirinya. Abu Salamah bin Abdirrohman telah
berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas 4, dalarn
suatu permasalahan lalu mereka berdua pergi
berhukum kepada Ummu Salarnah 49,,„ dan Ibnu
Abbas 4; tidak pernah mengatakan kepadanya,
'Kamu tidak boleh menyelisihiku karena saya
adalah sahabat dan kamu hams mengikutiku,
maka kamu wajib bertaklid kepadaku.' Maka
6 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam al-Madkhol ila as-Sunan al-Kubro no. 285.
7 An-Nihayah fi Ghoribil Atsar: 1/164
8 Diriwayatkan oleh al-Baghdadi dalam al-Faqih wal Mutafaqqih: 2/416 no. 751.

Jangantah, seworang talk: kapada °rang lain datum beragmna
ikut berirnan dan jika ia kafir dia ikut kafir.

a befinwn dia

ULAMA

MELARANG TAKLID BUTA

jelaslah bahwa barang siapa yang membolehkan
bertaklid sedang para sahabat telah sepakat melarang hal itu, maka sungguh ia telah menyelisihi
ijma'."9
Begitu juga para ulama telah sepakat dalam
mengingkari taklid buta dan melarang manusia
dari sikap taklid kepada pribadi mereka. Al-Imam
Ibnul Qoyyim 41:4
mengatakan, "Para imam empat melarang dan sikap taklid kepada mereka
dan mereka mencela untuk mengambil ucapan
mereka tanpa
Di antara para imam yang paling keras melarang taklid adalah al-Imam asy-Syafi'i
Beliau
mempunyai mutiara-mutiara wasiat yang indah
dan berharga dalam mencela taklid dan melarang
darinya. Al-Imam Abu Syamah berkata, "Sungguh imam kami asy-Syafi'i telah melarang dari
taklid kepadanya dan taklid kepada orang lain.""
Berikut ini sebagian perkataan beliau — asySyafi'i —dalam hal ini:
-!,51.?„7
,t to 9. e
.1
.9
&4
CZe
•

4LVI:/4;

€
47 k."4'%3

"Setiap apa yang aku katakan lalu ada hadits shohih dari Rosululloh 3-1A yang menyelisihi ucapanku
maka hadits lebih utama untuk diikuti dan janganlah kalian taklid kepadaku.""
1_)1
0

"Apabila telah shohih hadits dari Rosululloh 445'
maka ambillah dan tinggalkan pendapatku.""

.11114.1‘A°,11';',.r.:A

,

"Apabila ada hadits shohih maka itulah madzhabku
dan apabila ada hadits shohih maka lemparkanlah
ucapanku ke tembok.""

Beliau juga berkata, "Tidak boleh taklid kepada
i.
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9 Qowati' al-Adillah: 2/343
10 I'lamul Muwaqqr in: 2/200
11 Khuthbah al-Kitab al-Mu'ammal fir Roddi ila Amril Awwal
hlm. 41
12 Hilyatul Auliya' kar. Abu Nu aim: 9/106-107
13 Al-Bidayah wa Nihayah kar. Ibnu Katsir: 5/276
14 Siyar A'lam an-Nubala' kar. adz-Dzahabi: 5/35 dan al-Majmu' kar. an-Nawawi: 1/63.

seorang pun selain Rosululloh 4ift.""
Itulah sebagian perkataan al-Imam -Syafi'i
dalam mencela taklid dan melarang Is arinya.
Sungguh para ulama Syafi'iyyah telah - nerima
wasiat tersebut dan mengamalkannya a lam kehidupan ilmiah dan amalialt mereka. reka tidak ragu-ragu meninggalkan perkata
imam
mereka bila terdapat hadits yang shohih ng menyelisihinya, dan mencela sikap taklid • lam beragama dan melarang darinya, berikut •bagian
nukilan dari mereka dalam hal ini.
Al-Imam al-Muzani (salah seor
murid
senior Imam Syafi'i) berkata di awal *tabnya
Mukhtashor fi Fiqh Syafi'i, "Kitab ini sayI^ntisarikan dari ilmu al-Imam Muhammad bin ris asySyafi'i dan dari makna yang pernah bel ucapk4n. Hal itu aku lakukan untuk memud
an siapa saja yang ingin mengetahui ilmu-il I beliau
dengart catatan bahwa al-Imam asy-Sya sendiri
telah melarang dari sikap taklid kepad ya atau
kepada selainnya.""
Abu Bakr al-Atsrom berkata: Ak pernah
duduk bersama al-Imam al-Buwait
(salah
seorang murid senior Syafi'i), aku men butkan
padanya hadits Ammar tentang masaI tayamum", maka beliau mengambil sebilah au dan
ia mengupas sedikit dari bagian kitabn kemudian ia jadikan satu pukulan" seraya ber ta, 'Begitulah guru kami (al-Imam asy-Syafi'i) rwasiat
kepada kami, 'Apabila telah shohih sebu hadits
menurut kalian maka itulah pendapatku
Al-Imam Abu Syamah berkoment
"Apa
yang Zilakukan oleh al-Buwaithi ini m pakan
tindakan yang bagus dan sesuai dengan ntunan
sunnah Rosululloh
dan sesuai deng perintah al-Imam asy-Syafi'i. Adapun mer a yang
menampakkan sikap fanatik kepada p dapatpendapat al-Imam asy-Syafi'i dalam eadaan
bagaimanapun juga— sekalipun menyel* hi sunnah —maka pada hakikatnya mereka
anlah
orang-orang yang mengikuti al-Imam as Syafi'i.
Hal itu karena mereka tidak melaksanak perinI

F

1

`

I

15 Dinukil oleh al-Imam as-Sam'ani dalam kitab
Adillah: 2/340 dan lihat juga ar-Roddu 'ala Man
Ardh kar. as-Sayuthi hlm. 138.
16 Mukhtashor al-Muzani hlm. 7. Lihat al-Hawi a
dan dinukil oleh Abu Syamah dalam kitab
Kitab al-Mu'ammal hlm. 111.
17 Yaitu dalam tayamum cukup dengan memuku
telapak tangan ke tanah satu kali untuk tangan
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukho
dan Muslim (no. 368).
18 Yang masyhur dalam madzhab Syafi'i bahw
adalah dua pukulan, pertama untuk wajah d
dua untuk kedua tangan. (Lihat al-Majmu': 2/24
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Al-Imam Abul Qosim Abdul Aziz ad-Daroki
(wafat 375H) (ulama senior Syafi'iyyah di Irak di
zamannya) terkadang dalam fatwanya menyelisihi pendapat al-Imam Abu Hanifah dan asySyafi'i, lalu ditanyakan kepadanya, "Kenapa hal
itu kamu lakukan?" Beliau menjawab, "Celaka
kalian, si fulan meriwayatkan dari si fulan dari
Rosulullöh j begini-begini, dan mengambil (menerima) hadits lebih utama dari pendapat asySyafi'i dan Abu Hanifah.""
Begitu juga sikap al-Imam Abul. Hasan alKarji (wafat 532 H) di mana beliau tidak melakukan qunut di waktu sholat Subuh sedang dalam
madzhab Syafi'i qunut di waktu Subuh merupakan suatu keharusan — bahkan sebagian ada yang
mengatakan wajib. Beliau menjelaskan alasannya
seraya berkata, "Imam kami, asy-Syafi'i 413,1:4 mengatakan,. 'Apabila (datang) hadits shohih maka
tinggalkan perkataanku dan ambillah (amalkanlah) hadits.' Dan sungguh telah shohih menurutku bahwa Nabi telah meninggalkan qunut
(secara rutin) di waktu sholat Subuh."21
Dan para imam yang lain yang setia berjalan di
atas manhaj al-Imam asy-Syafi'i, mereka berfatwa
sesuai dengan dalil dan meninggalkan taklid buta.
Al-Imam an-Nawawi 43;-1, berkata, "Dan sungguh
para sahabat kami telah mengamalkan wasiat ini
dalam masalah at-tatswib22 dan syarat tahallul dari
ihram dengan alasan sakit dan (perkara) yang lain
dari hal-hal yang ma'ruf dalam kitab-kitab madzhab. Dan pengarang (yaitu al-Imam asy-Syirazi)
telah menukil hal itu dari sahabat kami (ulama
Syafi'iyyah) dalam kedua perkara tersebut, dan
di antara yang beliau nukil darinya dari kalangan sahabat kami yang berfatwa dengan hadits
adalah Abu Ya'qub al-Buwaithi dan Abul Qosim
ad-Daroki. Dan di antara yang menyatakan hal itu
Abul Hasan al-Kiya ath-Thobari dalam kitabnya
tentang ushul fiqih. Dan di antara yang menggunakannya dari sahabat kami dari kalangan ulama
hadits adalah al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi dan
yang lain, dan sebagian jama'ah dari sahabat kami
yang terdahulu apabila melihat/mendapat perka19 Khuthbah al-Kitab al-Mu'ammal fir Roddi ila Amril Awwal
hlm. 130 dan dinukil oleh as-Subki dalam Makna Qouilil
Imam al-Muthollibi hlm. 81.
20 Lihat Siyar A'lam an-Nubala': 16/405.
21 Lihat ath-thobaqot asy-Syafi'iyyah kar. as-Subki: 6/138.
22 Yaitu tambahan lafazh ft_;:thsal ill dalam adzan
subuh, dalam pendapat yang baru dalam madzhab Syafi'i
disebutkan bahwa hal itu makruh, tetapi merupakan pendapat ulama Syafi'iyyah bahwa hal itu adalah disunatkan,
karena hadits Abu Makdzuroh yang meriwayatkan hal
adalah ,adalah hadits yang shohih. (Lihat al-Majmu': 3/99)

ink ag

ra yang ada haditsnya, sedang madzhab Syafi'i
menyelisihinya maka mereka mengamalkan hadits dan berfatwa berdasarkanya sembari berkata,
'Madzhab Syafi'i adalah apa yang sesuai dengan
hadits...."23
Tidak cukup sekadar itu saja, bahkan sebagian
ulama Syafi'iyyah telah menulis beberapa kitab
khusus yang mencela dan melarang dad taklid
serta menjelaskan keburukannya, seperti
al-Imam al-Muzani menulis kitab yang berjudul -;44.1 n k-s" (Kerusakan Taklid)24.
al-Imam Abu Syamah menulis kitab yang bagus
42r
j
4:;y1 j:jh ,511
berjudul
.
kitab ini telah dicetak.
al-Imam Ibnu Daqiqil'id menulis kitab yang
25 .
berjudul
al-Hafizh as-Sayuthimenulisldtabyangberjudul
Lh1
,'?`j
kitab ini telah dicetak.
Dan di antara ulama Syafi'iyyah kontemporer
Syaikh Ahmad bin Hajar al-Buthomi 11,1k,
beliau menulis risalah tentang .hukum taklid
dan fanatisme yang berjudul
j 41:11
yang dicetak bersamaan derigan kitab be iau
a, Jl 3,dan ulama-ulama
iainnya.
Bahkan tidak seorang pun dari ulama Syafi'iyyah yang menulis kitab tentang ilmu ushul
fiqih kecuali mereka mengupas di dalamnya
pembahasan tentang hukum taklid, celaan dan
larartgan taglid buta.
KEBURUKAN TAKLID DAN BAHAYANYA

Sungguh sangat banyak kerusakan dan kebatilan yang ditimbulkan oleh sikap taqlid, karena ia
adalah kebodohan, dan kebodohan adalah sumber segala keburukan dan kejahatan, di antara keburukan taklid ialah sebagai berikut:
Taklid merupakan perkara yang bid'ah

Taklid bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para sahabat dan seluruh ulama
dan ia merupakan perkara bid'ah dalam agama
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
Taklid adalah kebodohan.

Definisi taklid di atas menjelaskan kepada kita
bahwa taklid bukanlah ilmu, melainkan adalah
kebodohan semata. Oleh karenanya, para ula23 Al-Majthu': 1/104-105
24 Lihat ar-Roddu 'ala Man Akhlada ilal Ardh hlm. 117.
25 Ibid.

Para utama Syajriyyah telah menutis kitab-kitab khusus yattg tnencela dan
melarang ddri taktid serta menjetaSkan keburukannya.
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ma berkata, "Manusia sepakat bahwa muqollid
(orang yang taklid) tidak digolongkan kepada
ahli ilmu (ulama), dan ilmu adalah mengenal
kebenaran dengan dalilnya." 26 Maksudnya,
manusia sepakat bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang dihasillcan/dapatkan dari dalil,
sedangkan bila tanpa dalil maka tiada lain hanyalah taklid. Kesepakatan ini tentu mengeluarkan orang_yang fanatik dengan hawa nafsu dan
taklid buta dari deretan para ulama, dan terhalangnya mereka dari mendapatkan warisan
para nabi karena para nabi tidak mewariskan
harta, tiada lain adalah warisan ilmu; barang
siapa yang mempelajarinya sungguh ia telah
mendapatkan bagian yang sangat banyak.dan
mulia, tentu ini sangat jauh dari orang yang
taklid dan fanatik.27
Al-Imam Ibnul Qoyyim 441) berkata, "Tidak
ada perbedaan antara manusia bahwa taklid bukanlah ilmu, dan orang yang bertaklid tidak dinamakan sebagai alim (ulama), dan ini adalah pendapat mayoritas al-ashhab (ulama Harrill* dan
pendapat jumhur ulama Syafi'iyyah."28
Al-Hafizh as-Sayuthi
berkata, "Sesungguhnya orang yang taklid tidak dinamakan sebagai alim.""
3. Taklid termasuk di antara faktor utanta

menolak kebenaran.
Al-Imam Fakhrurrozi IVA berkata, "Sungguh
saya telah menyaksikan/mendapatkan sekelompok dari para fuqoha yang muqollid, saya bacakan
kepada mereka ayat demi ayat dari al-Qur'an
dalam sebagian perkara, sementara madzhab
mereka menyelisihi ayat-ayat tersebut, maka
mereka tidak menerima ayat-ayat tersebut dan
tidak melirik kepadanya, dan mereka tetap melihat kepadaku seperti keheranan, yaitu 'Mana
mungkin diamalkan zhohirnya ayat-ayat ini sedartg riwayat yang datang dari pendahulu kami
menyelisihi hal itu.' Jika Anda perhatikan dengan
saksama Anda akan dapatkan bahwa penyakit ini
(taldid) sungguh telah menebar dalam urat nadi
mayoritas pengagung dunia.""
Al-Imam al-Izz bin Abdussalam 41X. berkata,
"Di antara yang aneh bin ajaib adalah bahwa
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26 Lihat I'lamul Muwaqqi'in kar. Ibnul Qoyyim: 1/7, cet. Dar
al-jil, Beirut.
27 Lihat I'lamul Muwaqqi'in: 1/7.
28 I'lamul Muwaqqi'in hhn. 41, cet. Dar Thoibah.
29 Dinukil oleh as-Sindi dalam Hasyiyah Sunan Ibnu Majah:
1/70; lihat al-Hadits Hujjah Binafsihi fil 'Aqoid wdl Ahkam kar.
Syaikh al-Albani hhn. 74.
30 At-Tafsir al-Kabir: 4/431.

sesungguhnya para fuqoha yang muqo
seorang dari mereka berdiri di atas
dasar pengambil imamnya yang, tidak b
pertahankan kelemahannya. Sekalip
kian, ia tetap bertaklid kepadanya dan
galkan imam yang madzhabnya telah d
(didukung) oleh al-Qur'an dan S
analogi-analogi yang benar, disebabk
jumud dalam bertaklid kepada imamny
ia berkilah untuk menolak zhohirnya
dan Sunnah, dan menakwilkarmya de
wilan-takwilan yang jauh dan batil seba
untuk memperjuangkan orang yang ia t
Dan sungguh kami telah melihat
duduk dalam beberapa majelis, apabil
paikan kepada salah seorang dad merek
perkataan yang menyelisihi apa yang t
kini oleh dirinya, ia sungguh keheran
ada rasa tenang/senang kepada dalil di
oleh sifat taklid kepada imamnya, samp
ia mengira bahwa kebenaran itu hanya
madzhab imamnya. (Padahal) jika ia m
tentu keheranannya kepada madzha
nya lebih pantas daripada keherananny
madzhab yang lain. Maka diskusi bersa
ka sia-sia belaka, hanya akan membaw
permusuhan dan kebencian tanpa ada
yang bisa dihasilkan. Dan saya tidak
patkan salah seorang mereka me
madzhab imamnya apabila telah nyata
kebenaran pada selain (madzhab)nya,
ia senantiasa berpegang padanya sem
mengetahui kelemahan dan jauhnya (d
naran)
Subhanalloh, betapa banyakn
yang telah buta matanya disebabkan of
sehingga membuatnya melakukan apa y
saya utarakan....""

Taklid penyebab mengamalkan hadi dho'if
dan meninggalican hadits yang sho
Al-Imam Ibnu Jama'ah
berkata, '
guh taklid telah membawa mayoritas
menekuni/melakukan hadits yang tidak s
Nabi dan meninggalkan hadits yang sh
Taklid adalah sikap tercela menu
sehat.

31 Qowa'idul Ahkam: 2/273-274
32 Hidayatus Salik: 3/975

•=7,Sesungyuhnya orang yang
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Al-Imam Abu Muzhoffar as-Sam'ani
berkata, "Dan adapun secara akal/logika, b wa seseorang jika mungkin/boleh baginya rtaklid

.460.zh as-sayurni1144ba,

is

, salah
ahnya
a memdemieningaksikan
serta
a telah
Bahkan
Qur'an
an taki usaha
lidi.
mereka
disamtentang
diyatanpa
babkan
sampai
a pada
enungi
imamkepada
merekepada
anfaat
endagalkan
aginya
bahkan
tara ia
kebeorang
taklid,
g telah

awn 611 2talr agbi ull
kepada orang lain, maka tidaklah perkataan/pendapat seseorang lebih utama untuk diterima dari
pendapat orang lain.""
Berikut ini dialog al-Imam al-Muzani (murid senior al-Imam asy-Syafi'i) dengan muqollid
yang menjelaskan bahwa taklid bertentangan
dengan akal sehat. Al-Imam al-Muzani berkata,
"Tanyakan kepada orang yang berhukum dengan taklid, 'Apakah Anda memiliki hujjah (dalil)
dalam perkara yang Arida hukumi?' Jika ia menjawab, 'Ya,' maka ia telah membatalkan taklid, karena hujjah (dalil) yang mewajibkan (memutuskan)
hal itu, bukan taklid. Jika ia menjawab, 'Tanpa
hujjah (dalil)', maka dikatakan kepadanya, 'Kalau
begitu, kenapa Anda tumpahkan darah, halalkan
kemaluan dan musnahkan harta, sedang Alloh
sungguh telah mengharamkan hal itu semua, lalu
Anda halalkan tanpa dalil (hujjah)?'
Jika ia menjawab, 'Saya mengetahui bahwa
saya telah benar, sekalipun saya tidak mengetahui
hujjah (dalil) karena guruku adalah dari kalangan
ulama besar, dan saya melihatnya sebagai orang
yang didahulukan (diutamakan) dalam ilmu,
maka dia tidak akan mengatakan hal itu kecuali
karena dalil yang tidak saya ketahui,' maka dijawab, '(Jika demikian) maka bertaklid kepada
guru (syaikh)nya gurumu lebih utama daripada
taklid kepada gurumu karena dia tidaklah berbicara kecuali dengan hujjah (dalil) yang tidak diketahui oleh gurumu, sebagaimana gurumu tidaklah berbicara kecuali dengan hujjah, (dalil) yang
tersembunyi bagimu (tidak Anda ketahui).'
Jika ia menjawab, 'Ya', maka ia telah meninggalkan bertaklid kepada gurunya (untuk) bertaklid kepada syaikh gurunya, begitu juga orang
(guru) yang lebih tinggi (berilmu) darinya sampai
kepada orang yang alim dari kalangan para sahabat Nabi Jika ia mengingkari hal itu maka ia
telah membatalkan perkataannya (sendiri). Dikatakan kepadanya, 'Bagaimana boleh bertaklid
kepada orang yang lebih kecil (muda) dan lebih
sedikit ilmunya, dan tidak boleh bertaklid kepada
orang yang lebih tua dan lebih banyak ilmunya?
Ini adalah kontroversi.'
Jika ia menjawab, 'Guru (syaikh)ku sekalipun
lebih muda (kecil), sungguh telah mengumpulkan
(menguasai) ilmu orang yang lebih tinggi (berilmu) darinya, maka ia lebih memahami apa yang
ia ambil dan mengetahui apa yang ia tinggalkan '
Dijawab, 'Begitu juga orang yang belajar dari gurumu, maka ia sungguh telah menguasai ilmu gurumu dan ilmu orang yang lebih tinggi (berilmu)
dari gurumu, maka seyogianya kamu mesti ber33 Qowati' al-Adillah: 2/343

taklid kepadanya juga dan meninggalkan bertaklid kepada gurumu, begitu juga Arida lebih utama
untuk bertaklid kepada diri Anda sendiri karena
Anda telah menguasai ilmunya dan ilmu orang
yang tinggi (berilmu) darimu.'
Jika perkataannya menjadikan orang yang lebih
muda (dangkal ilmunya) dan orang yang menuntut ilmu dari para ulama muda (dangkal ilmunya)
lebih utama untuk bertaklid kepadanya daripada
para sahabat Rosululloh
begitu juga seorang
sahabat hendaklah bertaklid kepada orang yang
lebih rendah darinya, begitu juga orang yang lebih tinggi (berilmu) bertaklid kepada orang yang
lebih rendah (sedikit ilmunya) selama-lamanya
— berdasarkan analogi perkataannya, disertai dengan apa yang melazimkan (mengharuskan)nya
untuk membenarkan orang yang bertaklid kepada selain gurunya dalam menyalahkan gurunya,
dengan demikian ia telah menyalahkan gurunya
dan sikap taklidnya kepada dia."
HUKUM TAKLID BAGI ORANG AWAM

Larangan taklid dalam penjelasan di atas
khusus bagi orang yang berilmu, yang memiliki
keahlian dalam berijtihad dan mampu mempelajari dalil serta memperbandingkan pendapat para
ulama. Adapun orang awam dikecualikan dari
hukum tersebut karena mereka tidak memiliki
keahlian dalam hal itu, tiada lain tugas mereka
adalah taklid, karena Alloh berfirman:

Maka bertanyalah kamu kepada ahli dzikir (ulama)
jika kamu tidak mengetahui. (QS. an-Nahl [16]: 43

dan al-Anbiya' [24 7)
Berikut perkataan sebagian ulama Syafi'iyyah
yang menjelaskan perkara ini:
Al-Imam al-Khothib al-Baghdadi OrAberkata,
"Adapun orang yang dibolehkan baginya bertaklid adalah ()rang awam yang tidak mengetahui
metode-metode (untuk mengenal) hukum-hukum syari'at, maka boleh baginya untuk bertaklid kepada seorang yang alim clan mengamalkan
pendapatnya, Alloh Ta'ala berfirman (artinya),
'Maka bertanyalah kamu kepada ahli dzikir (para
ulama) jika kemu tidak mengetahui.'"" Beliau
menambahkan seraya berkata, "Dan karena ia
bukanlah ahli ijtihad, maka kewajibanitya adalah
taklid (mengikuti), seperti orang buta bertaklid
34 Diriwayatkan oleh al-Khothib al-Baghdadi dalam kitab
Faqih wal Mutafaqqih: 2/136 no. 762.
35 Al-Faqih wal Mutafaqqih: 2/133
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tentang (arah) kiblat, maka tatkala ia tidak memmenurutnya dan tepercaya pada dirinya, mudian
punyai keahlian ijtihad tentang kiblat, maka keia kembali kepada perkataan/pendapatny an benwajibannya adalah bertaklid kepada orang yang
taklid kepadanya dalam urusan agamany '39
melihat dalam hal itu. Dinukil dari sebagian
sekte Mu'tazilah bahwa, 'Tidak boleh bagi orang KESIMPULAN
awam mengamalkan pendapat seorang alim
Dari penjelasan di atas bisa disimpulk bebersampai ia mengetahui illah (sebab, alasan) huku- apa poin berikut:
mnya, apabila ia bertanya kepada seorang alim
Taklid adalah perbuatan tercela dan rlarang
maka ia hanya bertanya agar dia mengajarinya •
berdasarkan
al-Qur'an dan Sunnah, ij a' para
cara (pengambilan) hukum, hingga apabilaIa telsahabat
dan
ulama
dari semua madz b serta
ah mengetahuinya maka ia pegang dan amalkan,'
bertentangan
dengan
akal sehat.
ini adalah (pendapat) yang salah karena tidak
Sikap taklid adalah suatu kebodoh
yang
ada jalan bagi orang awam untuk mengetahui hal
membawa kepada bermacam keba
dan
itu kecuali setelah belajar bertahun-tahun, berkerusakan.
gaul dengan para fuqoha (ahli ilmu) dalam waktu
yang lama, menguasai metode analogi (qiyas) dan 3 . Larangan bertaklid tersebut khusus ba orangorang yang mempunyai keahlian berij ad dan
mengetahui apa yang membenarkan dan merumampu mengetahui dalil dan mem rbandsaknya dan dalil yang mana yang wajib didahuingkan .pendapat para ulama. Adap orang
lukan atas yang lain. Membebankan hal itu atas
awam dikecualikan dari hal itu karen
ereka
orang awam adalah mewajibkan sesuatu yang di
tidak
mempunyai
keahlian
dalam
hal
rsebut,
luar kemampuan mereka dan tidak ada jalan bagi
tetapi wajib bagi mereka mencari dan etnilih
mereka untuk melakukannya."36
ulama
yang tepercaya, benar aqid
a, dan
Al-Imam Abu Muzhoffar as-Sam'ani 4t4
loyal
kepada
sunnah.
berkata, "Kita hanya membolehkan (taklid) bagi
Ulama Syafi'iyyah yang berjalan di a
manorang awam karena kebutuhan (mereka) kepada
haj,
al-Imam
asy-Syafi'i
telah
menerim
wasiat
taklid. Sebab, tidak mungkin bagi mereka untuk
beliau dan sepakat dalam mencela t id dan
mengerial hukum dengan hujjah (dalil), maka dimelarang darinya. Mereka memili usaha
bolehkan mereka bertaklid karena darurat; hal
yang mulia dalam perkara ini.
ini tidak ada pada diri seorang alim, maka tidak
Merupakan kewajiban setiap individu uslim
boleh dia bertaklid.""
untuk kembali kepada al-Qur'an dan unnah
Al-Imam al-Izz bin Abdussalam 0,1A berkata,
sesuai dengan pemahaman salafush sholih,
"Dan dikecualikan dari hal itu—larangan berdan meninggalkan sikap taklid buta d m betaklid —orang awam, karena sesungguhnya turagama, karena hal itu bertentangan engan
gas mereka adalah bertaklid (mengikuti), karena
hakikat
ketaatan kepada Alloh dan Ro -Nya.
mereka tidak mampu berijtihad untuk mengetaDemikian,
semoga Alloh Ta'ala se tiasa
hui hukum. Berbeda halnya dengan mujtahid, ia
membimbing
kita
semua dan seluruh ka
musmampu untuk melakukan penelitian/ijtihad yang
limin untuk berpegang teguh pada al-Qu
dan
mengantarnya untuk mengenal hukum.""
Sunnah
sesuai
dengan
pemahaman
sala
shoSekalipun demikian, bukan berarti orang
awam tidak diberi kewajiban sama dalam hal ini. lih, dan meninggalkan segala bentuk bid , taklid, dan fanatisme dalam beragama, kar a ituIa berkewajiban untuk bersungguh-sungguh menlah manhaj yang benar dan jalan yang lu yang
cari dan memilih ulama yang ia ikuti dan talclidi,
dicintai oleh Alloh dan Rosul-Nya. [1
yaitu (ulama) yang benar aqidahnya, jelas pemaharnannya, dart mempunyai loyalitas tinggi kepa39 Qowati' al-Adillah: 2/344.
da sunnah; jadi, bukan sembarang ulama. Dalam
hal ini al-Imam Abu Muzhoffar as-Sam'ani 4141A
berkata, "(Kita memang membolehkan taklid bagi
orang awam) tetapi tidak melepaskan dia dari
eri
Edisi
jenis ijtihad yang diwajibkan atasnya sesuai denNDEL4B
7 - 12 Tahun ke- 4
gan kemarrrpuannya, yaitu agar mereka rnencari/
DEL 5A
1 -6 Tahun ke- 5
memilih dari kalangan ulama yang paling berilmu
36 Ibid.: 2/134
37 Qowati' al-Adillah: 2/343
38 Qowa'id al-Ahkam fi Masholihil Anam: 2/135
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Telah sampai kepada kami beberapa usulan pembaca agar kami mengkritik sebuah buku yang beredar akhir-akhir ini yang dipublikasikan secara
gencar dan mendapatkan sanjungan serta kata pengantar dari para tokoh.
Oleh karenanya, untuk menunaikan kewajiban kami dalam menasihati
umat, kami ingin memberikan studi kritis terhadap buku ini, sekalipun
secara global saja sebab tidak mungkin kita mengomentari seluruh isi buku
yang penuh dengan syubhat tersebut dalam majalah kita yang terbatas
Semoga Alloh menampakkan kebenaran bagi kita dan melapangkan hati
kita untuk menerimanya.

..-

JUDUL BUKU DAN PENULISNYA

Judul buku ini adalah Sejarah Berdarah Sekte
Salafi Wahabi, ditulis oleh Syaikh Idahram, penerbit
Pustaka Pesaithen, Yogyakarta, cetakan pertama,
2011. Buku ini mendapatkan rekomendasi tiga tokoh agama yang populer namanya yaitu KH. Dr.
Said Agil Siraj, KH. Dr. Ma'ruf Amin, dan Muhammad Arifin Ilham.
AQIDAH WAHABI ADALAH TAJSIM?

Pada hlm. 234 penulis mengatakan:
Akidah Salafi Wahabi adalah aqidah Tajsim dan tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk) yang
sama persis dengan akidah orang-orang Yahudi.
Dalil-dalil mereka begitu rapuhnya,•anya mengandalkan hadits-hadits ahad dalam hal akidah.
Jawaban:
Ini adalah tuduhan dusta, sebab aqidah mereka
dalam asma' wa shifat sangat jelas mengimani nama
dan sifat Alloh yang telah disebutkan al-Qur'an dan
hadits yang shohih tanpa tahrif (pengubahan), ta'thil
(pengingkaran), takyif (menanyakan hal/kaifiat),
maupun tamtsil (penyerupaan).' Di antara dalil yang
menunjukkan hal ini adalah firman Alloh:
1 Lihat Syarh Aqidah Imam Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab hlm. 22-24, bahkan Syaikh Muhammad bin Abdul
Wahhab menegaskan dalam aqidah beliau tersebut, "Saya
tidak menyerupakan sifat-sifat Alloh dengan sifat makhluk-Nya karena tidak ada yang serupa dengan-Nya."

(**
‘Ydtj

•
Tidak ada yang serupa dengan Dia. Dan Dialah yang
Maha Mendengar dan Melihat. (QS. asy-Syuro

[42] : ii)
Inilah aqidah ulama-ulama salaf, di antaranya alImam asy-Syafi'i, beliau pernah berkata:

•
asajiZT:,-"o°14);-&3:),111,.ib L•!•,..Lt•
‘o)
(4. a

:AILS (

ji
L0-9 Oksossils)

"Kita menetapkan sifat-sifat ini yang disebutkan
dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan kita juga meniadakan penyerupaan sebagaimana Alloh meniadakan
penyerupaan tersebut dari diri-Nya dalam firmanNya (yang artinya), 'Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya.' (QS. asy-Syuro [42]: n). "2

Namun, jangan merasa aneh dengan tuduhan
ini, karena Demikianlah perilaku ahli ahwa' semenjak dulu. Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr 1SA berkata, "Seluruh Ahlus Sunnah telah bersepakat
untuk menetapkan sifat-sifat yang terdapat dalam
Thobaqot Hanabilah kar. al-Qodhi Ibnu Abi Ya'la: 1/283-284,
Siyar A'lam Nubala' kar. adz-Dzahabi: 3/3293, Manaqib Aimmah Arba'ah kar. Ibnu Abdil Hadi hlm. 121, I'tiqod Imam

Syafi'i kar. al-Hakkari hlm. 21.
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al-Qur'an dan as-Sunnah serta mengartikannya secara zhohirnya. Akan tetapi, mereka tidak
menggambarkan bagaimananya/bentuknya sifatsifat tersebut. Adapun Jahmiyyah, Mulazilah, dan
Khowarij mengingkari sifat-sifat Alloh dan tidak
mengartikannya secara zhohirnya. Lucunya, mereka menyangka bahwa orang yang menetapkannya termasuk Musyabbih (kaum yang menyerupakan Alloh dengan makhluk)." 3
•
Semoga Alloh merahmati al-Imam Abu Hatim ar-Rozi yang telah mengatakan, "Tanda ahli
bid'ah adalah, mencela ahli atsar. Dan tanda Jahmiyyah adalah menggelari Ahli Sunnah dengan
Musyabbihah."4
Ishaq bin Rohawaih 41A mengatakan, "Tanda
Jahm dan pengikutnya adalah menuduh Ahli
Sunnah dengan penuh kebohongan dengan gelar Musydbbihah padahal merekalah sebenarnya.
Mu'aththilah (meniadakan/mengingkari sifat bagi
Alloh)."
PEMBAGIAN TAUHID BID'AH?

Pad'a hlm. 236 penulis mengatakan:
Pembagian tauhid kepada tauhid Uluhiyah dan
tauhid Rububiyah diciptakan oleh Ibnu Taimiyyah
al-Harroni (w. 728 H) setelah 8 abad berlalu Bari
masa Rasulullah. Pernyataan yang seperti ini iidak
pernah ada di zaman Rasulullah, para sahabat,
tabi'in tabi'i tabi'in maupun ulama-ulama salaf terdahulu, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan tidak terdapat juga dalam karya murid-rnurid
Imam Ahmad yang terkenal seperti Ibnul Jauzi dan
aI-Hafizh Ibnu Katsir Demikianlah Salafi Wahabi
mengklaim selalu mengikuti salaf shalih tetapi kenyataannya tidak ada seorangpun dark Salaf Shalih
yang membagi tauhid kepada pembagian seperti
ini. Lagi-lagi, Salafi Wahabi melempar AI-Qur'an,
Sunnah dan Salaf Shan ke tong sampah.

Jawaban:
Pembagian para ulama bahwa tauhid terbagi
menjadi tiga: Tauhid Rububiyyah, Uluhiyyah,
Asma' wa Shifat adalah berdasarkan penelitian
yang saksama terhadap dalil-dalil al-Qur'an dan
hadits Nabi "*. Pembagian ini bukanlah perkara
baru (baca: bid'ah),6 tetapi pembagian ini berdasar-

‹{
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3 Mukhtashor al- `111uw hlm. 278-279
4 Syarh Ushul l'tiqod Ahli Sunnah wal Jama'ah kar. al-Lalikai
1/204, Dzammul Kalam kar. al-Harowi: 4/390.
5 Syarh Ushul l'tiqod kar. al-Lalikai: 937, Syarh Aqidah athThohawiyyah kar. Ibnu Abi Izzi al-Hanafi: 1/85.
6 Dr. Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad menulis
sebuah kitab berjudul al-Qoulus Sadid fir Roddi 'ala Man

kan penelitian terhadap dalil. Hal ini persi engan
perbuatan para ulama ahli bahasa yang
mbagi
kalimat menjadi tiga: isim,
dan huruf
Tlahkan, banyak sekali ayat-ayat yan menggabung tiga macam tauhid ini bagi or g yang
mau mencermatinya, seperti firman Alloh

1:41xt

lks 4i,11'1'5 44.3,-,
, c

Ai41,7s

Ci

„„ • „„
Tuhan (yang menguasai) langit dan bumf
apa yang ada di antara lceduanya, maka
Dia dan berteguh hatilah dalam beribad
Nya. Apakah kamu mengetahui ada seor
sama dengan Dia (yang patut disemb
Maryam [i9]: 65)
Eirman-Nya "Tuhan (yang menguasai) 1
bumf serta apa yang ada di antara k
menunjukkan tauhid rububiyyah. "M
bahlah Dia dan berteguh hatilah dalam b
kepada-Nya" menunjukkan tauhid ul
"Apakah kamu mengetahui sesuatu yan
dengan-Nya" menunjuldcan tauhid asma
fat.'
Lebih dari itu—jika kita jeli—surah
dalam a1-Qur'an (al-Fatihah) mengand
jenis tauhid ini, juga akhit surat dalam
(an-Nas). Seakan-akan hal itu mengisyar
pada kita bahwa kandungan al-Qur'an a
jenis tauhid ini.9 Syaikh Hammad al-An
berkata,`"Alloh membuka ldtab-Nya deng
al-Fatihah yang berisi tentang pentingn
dan menutup kitab-Nya dengan Sur
yang berisi tentang pentingnya tauhid.
ya adalah wahai sekalian manusia seb
kalian hidup di atas tauhid maka wajib b
mati di atas tauhid."
Demikian juga, banyak ucapan para ul
yang menunjukkan pembagian ini,
kami menukilnya niscaya tidak
Ankaro Taqsinia Tauhid (Bantahan Bagus Ter

Pengingkar Pembagian Tauhid). Dalam kita
beliau menyebutkan dalil-dalil, dan ncapanruca
salaf yang menegaskan adanya, pernliagian to
membantah sebagian kalangan yang meriga
pembagian tauhid ini adalah'termasuk perkara
7 Lihat at-Iiihdzir min MOkhtashcirot ash-Shobitni fi
331--ar-Rudud--oleh Syaikh Bahr Abu Zaid d
Bayan kar. al-Imam asy-Syinqithi: 3/488-493.,
8 Lihat al-Mawahib ar-Robbaniyyah min ii17Ayat alkar. Syaikh Abdurrohman as-3a ldi hlm. 6B
9 Min Kunuz al-Qur'an al-Karim kar. Syaikh Abd
al-Abbad: 1/149
10 Al-Majmu' ft Tarjamah Muhaddits Hammad al-Ans

an apaahlah
kepadag yang
(QS.
t clan
anya"
sembadah
YYah
-serupa
a shirtama
g tiga
Qur'an
an keah tiga
ri -iii
Surah
tauhid
an-Nas
ahrtana
kalian
a salaf
dainya
rmuat
ap Para
tersebut,
ulama
ini dan
bahwa
d'ah.
fsir hlm.
Adhwaul
'aniyyah

Muhsin
ri:
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dalam majalah Mi. Dalam kitabnya al-Mukhtashorul
Mufid fi,Bayani Dalail Aqsami Tauhid, Syaikh Dr. Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad menukil
ucapan-ucapan ulama salaf yang menetapkan Idasifikasi tauhid menjadi tiga ini, seperti al-Imam
Abu Hanifah (w. 150 H), Ibnu Mandah (182 H),
Ibnu Jarir (310 H), ath-Thohawi (w. 321 H), Ibnu
Hibban (354 H), Ibnu Baththoh (387 H), Ibnu Khuzaimah (395 H), ath-Thurtusi (52o H), al-Qurthubi
(671 H). Lantas, akankah setelah itu kita percaya
dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa
klasifikasi ini Baru dimunculkan oleh tbnu Taimiyyah pada abad kedelapan Hijriah seperti pernyataan penulis?! Pikirkanlah wahai orang yang berakal!!!
KAKAK SYAIKH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB

Pada hlm. 34 penulis mengatakan:
Sebaliknya, karena keyakinan menyimpangnya itu,
kakaknya yang bernama Sulaiman ibnu Abdil Wahab mengkritik fahamnya yang nyeleneh dengan
begitu pedas, melalui dua bukunya, ash-Shawaiq
al-Ilahiyyah fi ar-Raddi 'ala al-Wahhabiyah dan kitab
Fashlu al-Khitab fi ar-Radi 'ala Muhammad bin Abdil Wahhab. Dua bukurlya itu dirasa penting untuk
di tulis, melihat adiknya yang sudah jauh menyimpang dad ajaran Islam dan akidah umat secara
umum.
jawaban•
Benar, kami tidak mengingkari bahwa Syaikh
Sulaiman bin Abdul Wahhab, saudara Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk orang yang
menentang dakwah beliau. Namun, ada dua poin
yang perlu diperhatikan bersama untuk menanggapi hal ini:
Pertama: Antara Nasab dan Dalcwah yang
Benar
Kita hams ingat bahwa adanya beberapa kerabat atau keluarga yang menentang dakwah tauhid
bukanlah suatu alasan batilnya dakwah yang haq.
Tidakkah kita ingat bahwa para nabi, para sahabat,
para ahli tauhid, dan sebagainya, ada saja sebagian
dari keluarga mereka balk bapak, anak, saudard,
atau lainnya yang memusuhi dakwah mereka?!
Kisah Nabi NuhWag dengan anak dan istrinya,
Nabi Ibrahim
dan ayahnya, Nabi Muhammad
tit dan pamannya merupakan kisah yang popular
di kalangan masyarakat. Apakah semua itu menghalangi kebenaran dakwah tauhid, wahai hamba
Alloh?! Sungguh benar sabda Nabi 41t:

"

Ls-

LY L.y.

"Barang siapa amalnya lambat, maka nasabnya tidak
bisa mempercepatnya.""

Kedua: Kembalinya Syaikh Sulaiman bin
Abdul Wahhab
Mayoritas ulama'2 mengatakan bahwa Syaikh
Sulaiman bin Abdul Wahhab telah bertaubat dan
menerima dakwah tauhid, sebagaimana disebutkan Ibnu Ghonnarn", Ibnu Bisyr", Syaikh Dr. Muhammad bin Sa'ad as-Syuwa'ir", dan sebagainya.
Apakah hal ini diketahui oleh musuh-musuh dakwah?! Ataukah kebencian telah mensunci hati mereka?! Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh
Syaikh Mas'ud an-Nadwi, "Termasuk orang yang
menentang dakwah beliau (Syaikh Muhammad
bin Abdul Wahhab) adalah saudaranya sendiri,
Sulaiman bin Abdul Wahhab (wafat 1208 H) yang
menjadi qadhi di Huraimila' sebagai pengganti
ayahnya. Dia menulis beberapa tulisan berisi bantahan kepada saudaranya, Syaikh Muhammad bin
Abdul Wahhab, yang dipenuhi dengan kebohongan. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ghonnam bahwa dia menyelisihi saudaranya hanya
karena dengki clan cemburu saja. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menulis bantahan
terhadap tulisan-tulisannya, tetapi pada akhirnya
Alloh memberinya hidayah, (sehingga dia) bertaubat dan menemui saudaranya di Dar'iyyah pada
tahun 1190 H yang disarnbut baik dan dimuliakan
oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada
buku Syaikh Sulaiman bin Abdul Wahhab yang
tercetak dengan judul ash-Showa'iq Ilahiyyah fi arRoddi 'ala Wahhabiyyah. Musuh-musuh tauhid sangat gembira dengan buku ini, namun mereka sangat malu untuk menyebut taubatnya Sulaiman."
MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB GEMAR
MEMBACA KITAB NABI PALSU?

Pada hlm. 34 penulis mengatakan:
11 HR. Muslim: 2699
12 Saya katakan "mayoritas" karena sebagian ulama mengatakan bahwa Syaikh Sulaiman tetap dalam permusuhannya, di antaranya adalah Syaikh Abdulloh al-Bassani
dalam Ulama Nejed: 1/305 dan sepertinya Syaikh Abdul
Aziz bin Muhammad dalam Da'awi al-Munawi'in hlm.
41-42 cenderung menguatkan pendapat ini.
13 Tarikh Nejed: 1/143
14 Unwan Majd hlm. 65
15 Dalam makalahnya "Sulaiman bin Abdul Wahhab Syaikh
Muftaro 'Alaihi" dimuat dalam Majalah Buhuts Islamiyyah,
edisi 60/Tahun 1421 H
16 Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Mushlih Mazhlum hlm.
48-50
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Selain itu, Ibnu Abdul Wahhab juga gemar membaca berita dan kisah-kisah para pengaku kenabian seperti Musailamah aI-Kadzdzab, Sajah, Aswad
aI'Unsi dan Thulaihah al-Asadi.
Jawaban:
Syaikh Sulaiman bin Sahman berkata membantah tuduhan ini: Ini juga termasuk kebohongan
dan kedustaan. Yang benar, beliau gemar membaca kitab-kitab tafsir dan hadits sebagaimana
beliau katakan sendiri dalam sebagian jawabannya, 'Dalam memahami Kitabulloh, kita dibantu
dengan membaca kitab-kitab tafsir populer yang
banyak beredar, yang paling bagus menurut kami
adalah tafsir Vuhammad bin Jarir ath-Thobari dan
ringkasannya karya Ibnu Katsir asy-Syafi'i, demikian pula al-Baidhowi, al-Baghowi, al-Khozin, alJalalain, dan sebagainya. Adapun tentang hadits,
kita dibantu dengan membaca syarah-syarah hadits seperti syarah al-Qostholani dan al-Asqolani
terhadap Shohih al-Bukhori, an-Nawawi terhadap
(Shohih) Muslim, al-Munawi terhadap al-Jami' ashShoghir, dan kitab-kitab hadits lairmya, khususnya kutub sittah (enam kitab induk hadits) beserta
syarahnya, kita juga gemar menelaah seluruh kitab
dalam berbagai bidang, ushul dan kaidah, siroh,
shorof, nahwu, dan semua ilmu umat."7
PEMBUNUHAN DAN PENGKAFIRAN

Pada hlm. 61-138 penulis menguraikan panjang
lebar bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan pembunuhan dan pengkafiran
terhadap kaum muslimin, termasuk ulama. Inilah
yang menjadi inti buku tersebut.
Jawaban:
Demikian penulis artikel memuntahkan isi hatinya tanpa kendali!! Aduhai alangkah murahnya
dia mengobral kebohongan dan melempar tuduhan!! Tidakkah dia sedikit takut akan adzab dan
mengingat akibat para pendusta yang akan memikul dosa?! Tidakkah dia menyadari bahwa dusta
adalah ciri utama orang-orang yang hina?!!
Tuduhan yang satu ini begitu laris-manis tersebar semenjak dahulu hingga kini, padahal Syaikh
Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri telah menepis tuduhan ini dalam banyak kesempatan. Terlalu panjang kalau saya nukilkan seluruhnya,"
maka kita cukupkan di sini sebagian saja:
NA.
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17 Al-Asinnah al-Haddad hlm. 12-13
18 Lihat Majmu'ah Muallafat Syaikh: 5/25, 48, 100, 189, dan
3/11. Lihat buku khusus masalah ini berjudul Manhaj
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab fi Takfir — kata pengaritar Dr. Nashir bin Abdul Karim al-'Aql.
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Dalam suratnya kepada penduduk
liau memberikan isyarat terhadap
suh bebuyutannya (Ibnu Suhaim), d
diri dari tuduhan keji yang dilontark
beliau. Beliau berkata, "Alloh menget
orang tersebut telah menuduhku yan
bukan, bahkan tidak pernah terbetik d
kku, di antaranya dia mengatakan b
aku mengatakan, 'Manusia sejak boo t
tidak dalam keislaman, aku mengkafir
yang bertawassul kepada orang-oran
aku mengkafirkan al-Bushiri, aku men
orang yang bersumpah dengan selain
Jawabanku terhadap tuduhan ini, '
Engkau ya Robb kami, sesungguhnya
staan yang amat besar.'""
Demikian juga dalam suratnya kepa
Abdurrohman as-Suwaidi—salah seo
ma Irak — mengatakan bahwa semua
tersebut adalah makar para musuh y
menghalangi dakwah tauhid. Beliau
"Mereka mengerahkan bala tentar
berkuda dan berjalan kaki untuk
kami, di antaranya dengan menyeba
bohongan yang seharusnya orang ber
malu untuk menceritakannya, apala
barkannya, salah satunya adalah apa y
sebutican, yaitu bahwa saya mengkafir
ruh manusia kecuali yang mengikuti
saya menganggap bahwa pernikahan
dak sah. Aduhai, bagaimana bisa hal
ma oleh seorang yang berakal sehat?
seorang muslim, kafir, sadar maupun
lipun yang berucap seperti itu?!""
3. Syaikh Abdulloh bin Muhammad 13.
Wahhab membantah tuduhan di atas,
tuduhan yang didustakan kepada k
tujuan untuk menutupi kebenaran d
manusia bahwa kami mengkafirkan m
cara umum, manusia yang semasa den
dan orang-orang yang hidup setelah tah
ratusan kecuali yang sepaham dengan k
ekor dari itu, bahwa kami tidak meneri
seorang kecuali setelah dia mengaku
dirinya dahulu adalah musyrik, dem
kedua orang tuanya mati dalam keada
kepada Alloh semua ini hanyalah
yang jawaban kami seperti biasanya, '
Engkau ya Alloh, ini adalah kebohon
nyata.' Barang siapa menceritakan dari
perti itu atau menisbatkan kepada
dia telah berdusta dan berbohong tent
19 Majmu'ah Muallafat Syaikh: 5/11, 12
20 Ibid. 5/36
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Ili
Barang siapa menyaksikan keadaan kami dan
menghadiri majelis ilmu kami serta bergaul dengan kami, niscaya dia akan mengetahui secara
pasti bahwa semua itu adalah tuduhan palsu
yang dicetuskan oleh musuh-musuh agama dan
saudara-saudara setan untuk melarikan manusia dari ketundukan dan memurnikan tauhid
hanya kepada Alloh saja dengan ibadah dan meninggalkan seluruh jenis kesyirikan."2'

4. Syaikh Sulaiman bin Salunan berkata, "Sesungguhnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
meniti jalan yang ditempuh oleh Nabi
para
sahabat
dan para imam pendahulu. Beliau
tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah
dikafirkan Alloh dan Rosul-Nya dan disepakati
kekufurannya oleh umat. Beliau mencintai seluruh ahli Islam dan ulama mereka. Beliau beriman dengan setiap kandungan al-Qur'an dan
hadits shohih. Beliau juga melarang keras dari
menumpahkan darah kaum muslimin, merampas harts dan kehormatan mereka. Barang siapa menisbatkan kepada beliau hal yang berseberangan dengan Ahli Sunnah wal Jama'ah dari
kalangan salaf umat ini maka dia telah dusta
serta berkata tanpa dasar ilmu."22
BEKERJA SAMA DENGAN INGGRIS MERONGRONG
KEKHOLI FAUN TURKI UTSMAN I

Pada hlm. 120 penulis membuat judul "Wahabi
bekerja sama dengan inggris merongrong kekholi.
fahan Turki Utsmani".
Jawaban:
Demikianlah, mereka tidak memiliki modal
dalam dialog ilmiah kecizali hanya tuduhan dan kedustaan semata. Semoga Alloh merahmati Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyyah tatkala mengatakam "Semua
bentuk kesyirikan dan beragarn corak kebid'ahan
dibangun di atas kebohongan dan tuduhan dusta.
Oleh karenanya, setiap orang yang semakin jauh
dari tauhid dan sunnah, maka dia akan lebih dekat
kepada kesyirikan, kebid'ahan, dan kedustaan.'n3
Dan alangkah benarnya ucapan al-Hafizh Ibnul
Qoyyim

^„SJI

Karena senjata mereka hanyalah kedustaan.24
Beberapa sosok setan berwujud manusia dari
orang-orang Eropa berpikir tentang akibat yang
akan menimpa mereka jika dakwah Muhammad
bin Abdul Wahhab yang didukung pemerintahan
Su'ud (Saud) pertama memperluas pengaruhnya.
Mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh
pemerintah Su'ud akan mengancam kepentirtgan
mereka di kawasan timur secara umum.
Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali
menghancurkan pemerintahan Mi. Mereka pun
menempuh berbagai daya dan upaya di dalam
menghancurkan dakwah salafiyyah ini, di antaranya adalah:
Pertama: Penebaran opini publik di tengah negeri
Islam melawan dakwah Syaikh Muhammad bin
Abdul Wahhab. Maka bangkitlah para penganut
bid'ah dan khurofat memerangi dakwah Syaikh.
Mereka adalah golongan mayoritas di saat itu,
yang paham quburiyyun, khurofiyyun, bid'ah, dan
syirik telah mendarah daging di dalam hati mereka, bahkan parahnya kesultanan Ustrnaniyyah
generasi akhir adalah termasuk pemerintahan
yang mendukung kesyirikan dan kebid'ahan
ini. Ini semua terjadi setelah Inggris dan Prancis menyebarkan fatwa yang mereka ambil dari
ulama su' (jahat) yang memfatwakan bahwa apa
yang didakwahkan oleh Syaikh al-Imam adalah
rusak."
Kedua: Mereka menebarkan fitnah antara gerakan Syaikh al-Imam dengan pemimpin kesultanan Utsmaniyyah. Orang-orang Inggris dan
Prancis menebarkan racun ke dalam pikiran
Sultan Mahmud II, bahwa gerakan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bertujuan untuk
memerdekakan Jazirah Arab dan memisahkan
din dari kesultanan. Sultan pun merespons dan
berupaya memberangus gerakan Syaikh, padahal seharusnya beliau meragukan nasihat dari
kaum kuffar ini, lalu meneliti dan melakukan
investigasi terhadap berita
Sesungguhnya Inggris dan Prancis mulai dari
awal telah membenci gerakan Syaikh Muhammad
bin Abdul Wahhab, terlebih setelah pemerintah Alu
(Keluarga) Su'ud beserta orang-orang Qowashim
mampu melakukan serangan telak terhadap Armada Inggris pada tahun 186o M sehingga perairan Te-

Janganlah engkau takut akan tipu daya musuh
21 Al-Hadiyyah as-Saniyyah hlm. 40
22 Al-Asinnah al-Haddad fi ar-Roddi 'ala Alwi al-Haddad hlm.
56-57 secara ringkas
23 lqtidho' Shiroth Mustaqim: 2/281

24 Al-Kafiyah asy-Syafiyah no. 198
25 Lihat ad-Daulah al-Utsamyiyah kar. Dr. Jamal Abdul Hadi
Hirt. 94 sebagaimana dalam ad-Daulah al-Utsmaniyah Awamilin Asbabis Suquth kar. Dr. Ali Muhammad ash-Sholabi (terj. Bangkit dan Runtuhnya Daulah Khalifah Utsmaniyah)
26 Ibid. hlm. 95
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luk berada di bawah kekuasaannya.22Sesungguhnya
asas-asas Islam yang murni menjadi fondasi dasar
pemerintahan Su'ud pertama, dan tujuan utama
didirikannya negara ini adalah untuk melawan kejahatan orang-orang asing di kawasan itu."
Sungguh sangat "jauh panggang dari api" apabila dikatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab
adalah dakwah boneka atau antek-antek Inggris, padahal dengan menyebarnya dakwah yang diberkahi
ini ke pelosok dunia lain, melahirkan para pejuangpejuang Islam. Di India, Syaikh Ahmad Irfan dan
para pengikutnya adalah gerakan yang pertama kali
membongkar kebobrokan Mirza Ghulam Ahmad
al-Qodiyani (pendiri gerakan Ahmadiyah) yang
semua orang tahu bahwa Qodiyaniyah ini adalah
kepanjangan tangan dari kolonial Inggris. Mereka
juga memekikkan jihad memerangi kolonial Inggrik
saat itu di negeri mereka.29 Di Indonesia, tercatat ada
Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, Tuanku
Nan Gapuk, dan selainnya yang memerangi bid'ah,
khurofat, dan maksiat kaum adat sehingga meletuslah Perang Padri, dan mereka semua ini adalah para
pejuang Islam yang memerangi kolonialisme Belanda.3° Belum lagi di Mesir, Sudan, Afrika, dan belahan negeri lajnnya, yang mereka semua adalah para
pejuang Islam yang membenci kolonialisme kaum
kuffar Eropa.""
CIRI KHAS WAHABI CUKUR PLONTOS?

Pada hlm. 139-18o penulis membawakan judul hadits-hadits Rosululloh itt tentang salafy wahabi, di
antaranya pada hlm. 164 penulis mengatakan
ciri mereka adalah cukur plontos; sehingga pada
him. 167 penulis mengatakan:
lni adalah teks hadits yang sangat jelas tertuju
kepada faham Muhammad bin Abdul Wahhab.
Semasa hidupnya dahulu, dia telah memerintahkan
setiap pengikutnya untuk mencukur habis rambut
kepalanya sebelum mengikuti fahamnya.
Jawaban:
Tuduhan ini sangat mentah, tujuan di balik itu
sangat jelas, yaitu melarikan manusia dari dak27 Ibid. him. 158
28 Ibid. hlm. 156
29 Lihat

fi Tarikh Hadits dan Aqidah Syaikh
Muhammad bin Abdul Wahhab wa Atsaruhu fi Alam Islami

15,Aj
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karya Dr. Sholih al-'Abud.
30 Lihat Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-Orang Besar
Tanah Air oleh Tamar Djaja, cet. VI, 1965, Penerbit Bulan
Hiram& Jakarta, hlm. 339 dst.
31 Dinukil dari tulisan al-Ustadz Abu Salma berjudul "Syaikh
Muhammad bin Abdul Wahhab di Math Para Penyesat
Umat" yang dimuat dalam Majalah Adz-Dzakhiirah Edisi
17, Dzulqa'dah 1426 H.

wah yang disebarkan Syaikh Muhanun bin Abdul Wahhab. Aduhai, alangkah ber.
penufis dalam memanipulasi hadits Rosul 1 Oh dan
menafsirkannya sesuai dengart se.lera ha nafsunya sonata!! Seperti inikah cara Anda da
betagumentasi wahai hamba Alloh?!!
Syaikh Abdulloh bin Muhammad b Abdul
Wahhab berkata tatkala membantah tud an bahwa ulama dakwah mengkafirkan orang y g tidak
ya ini
mencukur rambut. kepalanya, "Sesurt
adalah kedustaan dan kebohongan tent g kami.
Seorang yang beriman kepada Alloh dan • akhir
tidak mungkin melakukan hal ini, sebab
ufuran
dan kemurtadan tidaklah terealisasikan k ali dengan mengingkari perkara-perkara ag. a yang
ma'lum bi dhoruroh (diketahui oleh sem . Jenisjenis kekufuran baik berupa ucapan ma un perbuatan adalah perkara yang maldtun bap ara ahli
ah terilmu. Tidak mencukur rambut kepala bu
masuk di antaranya (kekufuran atau kern adan),
bahkan kami pun tidak berpendapat
a mencukur rambut adalah sunnah, apalagi w b, apa"32
lagi kufur keluar dari Islam bila ditingga
NEJ ED, TEM PAT KELUARNYA TANDUK SET

Pada hlm. 151-152 penulis membawak I hadits
bahwa cumber fitnah berasal dari Nejed, I an dari
Nejed muncul dua tanduk setan, sehin: a pada
him. 156 penulis menukil ucapan Sayyid lwi alHaddad bahwa sebagian ulama mengat•
bahwa yang dimaksud dua tanduk setan itu I da lain
adalah Musailamah al-Kadzdzab dan M mmad
bin Abdul Wahhab.
Jawaban:33

Sebenarnya apa yang dilontarkan ole
ra penults di atas bukanlah suatu hal y.
melainkan hanyalah daur ulang dari par
hulunya yang mempromosilcan keboho
dari orang-orang yang hatinya disesat
Semuanya berkoar bahwa maksud "Neje
hadits-hadits di atas adalah Hijaz dan m.
nah yang terjadi adalah dakwahnya Sy •
hammad bin Abdul Wahhab!!!
Kebohongan ini sangat jelas sekali bagi or.
dikaruniai hidayah ilmu cian diselarnat
hawa nafsu, ditinjau dari beberapa segi:

saudabaru,
pendaan ini,
Alloh.
dalam
ud fitMug yang
dari

1. Hadits itu saling menafsirkan
Bagi orang yang mau meneliti jalur-jal hadits
ini dan membandingkan lafazh-lafazhnya scaya
32 Ad-Duror as-Saniyyah: 10/275-276, cet. kelima
33 Disadur dari kitab al-Iroq fi Ahadits wa Atsar a
Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan al
Maktabah al-Furqon.

410..4,44411.,
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an, cet.
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tidak samar lagi bagi dia penafsiran yang benar
tentang makna Nejed dalam hadits Mi. Dalam lafazh yang dikeluarkan al-Imam ath-Thobroni dalam
al-Mu'jam al-Kabir: 12/384 no. 13422 dari jalur Ismail bin Mas'ud dengan, sanad hasan: Menceritakan kepada kami Ubaidulloh bin Abdillah bin Aun
dari ayahnya dari Nafi' dari Ibnu Umar 4i dengan
lafazh:
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"Ya Alloh berkahilah kami dalam Syam kami, ya
Alloh berkahi kami dalam Yaman kami." Beliau mengulanginya beberapa kali, pada ketiga atau lceempat
kalinya, para sahabat berkata, "Wahai Rosululloh!
Dalam Irak kami?" Beliau menjawab,' "Sesungguhnya di sana terdapat kegoncangan dan fitnah dan
di sana pula muncul tanduk setan."

Syaikh Hakim Muhammad Asyrof menulis
buku khusus mengenai hadits ini berjudul Akmal al-Bayan fi Syarhi Hadits Najd Qornu Syaithon.

Dalam kitab ini beliau mengumpulkan riwayatriwayat hadits ini dan menyebutkan ucapan para
ulama ahli hadits, ahli bahasa, dan ahli geografi;
yang pada akhirnya beliau membuat kesimpulan
bahwa maksud Nejed dalam hadits ini adalah
Irak. Berikut kami nukilkan sebagian ucapannya, "Maksud dari hadits-hadits di muka bahwa
negeri-negeri yang terletak di timur kota Madinah
Munawwaroh34 adalah sumber fitnah dan kerusakan, markas kekufuran dan penyelewengan,
pusat kebid'ahan dan kesesatan. Lihatlah di peta
Arab dengan cermat, niscaya akan jelas bagi Anda
bahwa negara yang terletak di timur Madinah
adalah Irak saja, tepatnya kota Kufah, Bashrah,
dan Baghdad.""
Dalam tempat lairmya beliau rnengatakan,
"Ucapan para pensyarah hadits, ahli bahasa, dan
pakar geografi dapat dikatakan satu kata bahwa
Nejed bukanlah nama suatu kota tertentu, namun
34 "Ungkapan yang populer di kalangan ahli sejarah dan
ahli hadits adalah Madinah NAavviyiA. Adapun menyebutnya dengari Munawwaroh, maka saya belum mengetahuinya kecuali dal= kitab-kitab orang belakangan."
Demikian dikatakan Syaikh Dr. Bakr bin Abdillah Abu
Zaid dalam Juz' fi Ziyaroh Nisa' lil Qubur hlm. 5.
35 Akmal Bayan hlm. 16-17 — tahqiq Abdul Qodir as-Sindi,
cet. pertama, Pakistan 1402 H, dari Da'awi al-Munawi'in
hlm. 190-191

setiap tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya maka
is disebut Nejed.""
Sejarah dan fakta
Sejarah dan fakta lapangan membuktikan kebenaran hadits Nabi *, di atas bahwa Irak adalah
sumber fitnah" baik yang telah terjadi Amupun yang belum terjadi, seperti keluarnya Yaluj
dan Ma'juj, Perang Jamal, Perang Shiffin, fitnah
Karbala, tragedi Tatar. Demikian pula munculnya
kelompok-kelornpok sesat seperti Khowarij yang
muncul di kota Haruro' (kota dekat Kufah), Rofidhoh (hingga sekarang rnasih kuat), Mu'tazilah, Jahmiyyah, dan Qodariyyah, awal munculnya mereka
adalah di Irak sebagaimana dalam hadits pertama
Shohih Muslim.

Antara kota dan penghuninya
Anggaplah seandainya "Nejed" yang dimaksud oleh hadits di atas adalah Nejed Hijaz, tetap
saja tidak mendukung keinginan mereka, sebab
hadits tersebut hanya mengabarkan terjadinya fitnah di suatu tempat, tidak memvonis perorangan
seperti Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Terjadinya fitnah di suatu tempat tidaklah menghamskantercelanya setiap orang yang bertempat
tinggal di tempat tersebut.
Demikianlah— wahai saudaraku seiman— keterangan para ulama ahli hadits tentang hadits ini,
maka cukuplah mereka sebagai surnber tepercaya!!
PENUTUP

Demikianlah sekelumit yang dapat kami bahas
tentang buku Mi. Sebenamya rnasih sangat banyak
tuduhan-tuduhan dusta dan penyimpangan yang
ada dalam buku ini, namun semoga apa yang sudah kami paparkan dapat mewakili lainnya. 38 Kesimpulannya, buku ini harus diwaspadai oleh setiap orang dan sebagai gantinya hendaklah membaca buku-buku yang bermanfaat. Wallohu A'lam. []
36 Ibid. him. 21
37 Oleh karenanya, para ulama menjadikan hadits ini sebagai salah satu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad
Lihat Umdatul Qori kar. al2Aini: 24/200 dan Silsilah
ash-Shohihah: 5/655, Takhrij Ahadits Fadhoil Syam kar. alAlbani hlm. 26-27.
38 Bagi Anda yang ingin mengetahui bantahan syubhat dan
tuduhan secara lebih lengkap, silakan membaca kitab
Da'awi al-Munawi'in 'an Da'wati asy-Syaikh Muhammad bin
Abdil Wahhab kar. Dr. Abdul Aziz Abdul Lathif dan buku
kami Meluruskan Sejarah Wahhabi cet. Pustaka Al Furqon.
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Wahabisme Dalang Terori
Judul Buku

: Taqrirot Aimmah ad-Da'wah fi Mukholafah Madzhab
Khowarij wa Ibtholih — Jam 'an wa Dirosatan

Penulis
Penerbit
Cetakan
Tebal
Harga

: Dr. Muhammad Hisyam Thohiri
: Ghiros, Kuwait
: Pertama, 1429 H/2009 M
: 1.120 halaman
: ±40 r.s.

COlek ustadz Abdullak Den, MA 0:140-)
"Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan", barangkali inilah ungkapan yang pas untuk
mengomentari statemen Said Agil Siraj, dalam
acara talkshow di salah satu stasiun televisi swasta,
beberapa saat setelah Muhammad Syarif meledakkan dirinya di masjid Mapolres Cirebon. Pak Kiai
itu menyimpulkan bahwa pelaku pengeboman
tersebut adalah Wahabi! Padahal saat itu aparat
yang berwenang belum lagi selesai rnelakukan
investigasi.
Statemen emosional —yang tidak diiringi dengan fakta dan data — sejatinya kurang pantas
dikeluarkan dari lisan seorang profesor, yang
seharusnya bersikap objektif dan berpikir ilmiah
dalam segala sesuatu. Namun, kembali kepada
apa yang disampaikan di atas, "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan". Karena kebencian
terhadap Wahabi yang kerap mengkritik amalan
yang tidak berdalil, dia memanfaatkan kesempatan maraknya pengeboman untuk memojokkan
pihak yang is benci.1
Kami kira setiap orang yang objektif sepakat
bahwa jalan yang paling tepat untuk mengenal
hakikat pemikiran seseorang, adalah dengan cara
kembali langsung kepada orang tersebut atau kepada referensi-referensi yang autentik.2
Alhamdulillah, buku-buku yang ditulis para
'Ulama Wahabi' atau yang biasa dijuluki dengan Aimmah ad-Da'wah bisa didapatkan dengan
mudah. Dengan mengkaji referensi tersebut seseorang bisa menilai benarkah mereka mengajarkan terorisme atau tidak?
Para pengusung paham terorisme dan kalangan kaum muslimin, sebenarnya merupakan
perpanjangan tangan sekte klasik Khowarij yang
sudah muncul sejak awal sejarah kaum muslimin.
Setiap berakhir generasi mereka, muncul generasi
1 Baca bantahan singkat dan bagus terhadap Pak Profesor,
yang ditulis oleh Ustadz Ja'far Salih, berjudul "Benarkah
Pelakunya Wahabi? (Sebuah Catatan terhadap Pemyataan
yang Mengadudomba)" dimuat di rubrik opini KompasiEdisi 12
Tahun kesepuluh
ROibb 1432

ana.com.

2 Buku Putih Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab karya
Syaikh Dr. Sholih bin Abdul Aziz as-Sindi hlm. 1
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berikutnya. Demikian fakta yang dis
Rosululloh
sejak empat belas abad 1
teroris zaman ini sejatinya penerus
Khowarij klasik. Ideologinya 'sama', pe
para pelaku dosa besar.
Bagaimana para 'Ulama Wahabi
Khowarij dan pemikiran mereka? Inilah
bahasan buku yang sedang kita bedah
yang sebenamya merupakan disertasi d
Aqidah Universitas Islam Madinah.
Setelah melalui pengkajian dan
komprehensif literatur para 'Ulama Wah
ulis membagi bukunya menjadi delapan
Peringatan keras 'Ulama Wahabi' dari
Studi kritis 'Ulama Wahabi' atas met
warij dalam berdalil.
3.Sanggahan 'Ulama Wahabi' terhadap
pemikiran Khowarij dalam pengkafir
Bantahan 'Ulama Wahabi' atas sikap
Khowarij terhadap pemerintah kaum m
Penjelasan 'Ulama Wahabi' tentang pe
gan Khowarij dalam masalah wala` dan
Sanggahan 'Ulama Wahabi atas kekel.
mikiran Khowarij dalam bab amar ma
mungkar.
Bantahan 'Ulama Wahabi' terhadap pe
gan Khowarij dalam berbagai masalah
8. Vonis 'Ulama Wahabi' atas Khowarij.
Kemudian penulis menutup diserta
dengan menyampaikan kesimpulan d
studinya, dalam 67 poin. Di antara yang
buku ini semakin menarik dan berbob
tinggi, salah satu pengujinya adalah m
Saudi saat ini, Syaikh Abdul Aziz Alu Sya
disertasi ini mendapat predikat summa cu
Alhasil, buku ini perlu dibaca, dikaji,
laah oleh para da'i, ulama, peneliti, dan p
pemikiran Islam agar bisa bersikap objek
menilai fenomena semakin maraknya tin
belakangan ini dan siapakah sebenamy
di balik tindak kriminal tersebut? Benar
habisme? Selamat membaca!
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Nadu ukan
AS-SUNNAH
dalam
Syart at Islam

Judul Bch)
Penulis
Penerbit
Cetakan

Kedudukan as-Sunnah dalam Syari'at Islam
: Yazid bin Abdul Qadir Jawas
: Pustaka At-Taqwa, Bogor
: Ketiga, Shofar 1431 H

Segala puji bagi Alloh Ta'ala yang telah menurunkan al-Qur'an kepada Rosul-Nya dan memberikan hak serta wewenang kepada beliau untuk
menjelaskan al-Qur'an. Sehingga dengan al-Qur'an
dan as-Sunnah manusia mendapat petunjuk ke jalan yang lurus (ash-Shiroth al-Mustaqim). Tidak
ada jalan yang benar kecuali jalan al-Qur'an dan
as-Sunnah menurut pemahaman salaf Sholih, mengamalkan keduanya, mengajak umat Islam untuk
berpegang teguh kepada keduanya, serta konsekuen dan konsisten di atas keduanya.
Umat Islam sejak zaman Nabi
meyakini
bahwa as-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam
di samping al-Qur'an. Bahkan kita hams meyakini bahwa as-Sunnah adalah wahyu. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad
Rosululloh
bersabda, "Ketahuilah, aku diberi
al-Kitab (al-Qur'an) dan yang sepertinya (as-Sunnah) bersamanya. Ketahuilah, aku diberi al-Kitab
(al-Qur'an) dan yang sepertinya (as-Sunnah) bersamanya." Akan teapi, sungguh aneh, pada zaman ini as-Sunnah seolah-olah terlupakan oleh
umat Islam. Cacian, penentangan, perlawanan
bahkan pengusiran dilakukan oleh sebagian umat
Islam justru kepada para da'i dan orang-orang
yang berdakwah dan mengamalkan as-Sunnah.
Dan ini telah disabdakan oleh Rosululloh s sebelum datangnya zaman ini mengenai keterasingan
orang-orang yang mendakwahkan dan mengamalkan as-Sunnah.
Di dalam buku yang sedang dikupas ini, penulisnya rnembahas tentang kedudukan as-Sunnah
dalam syari'at Islam. Penulis buku ini berusaha
untuk memahamkan umat Islam mengenai asSunnah, meyakinkan orang-orang yang ragu akan
as-Sunnah, dan membantah orang-orang yang
berusaha menimbulkan keraguan akan as-Sunnah.
Mereka adalah orang-orang yang ingin membatalkan al-Qur'an dengan cara menimbulkan keraguan
akan as-Sunnah. Sebab, apabila umat Islam sudah
meninggalkan kedua pedoman hidup ini, niscaya
mereka akan sesat.
Di antara pembahasan penting buku ini adalah
sebagai berikut:

Bab Keempat: Kedudukan as-Sunnah dalam
syari'at Islam, meliputi dalil-dalil tentang kehujjahan as-Sunnah, hadits-hadits yang memerintahkan untuk taat, ittiba' kepada Rosululloh
A, dan dalil-dalil ijma' yang memerintahkan
untuk mengikuti sunnah Nabi a.
Bab Kama: Hubungan as-Sunnah dengan alQur'an. Bilamana terkadang as-Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di
dalam al-Qur'an, terkadang as-Sunnah sebagai
penafsir dan pemerinci hal-hal yang disebut
secara mujmal (global) di dalam al-Qur'an, terkadang as-Sunnah menetapkan dan membentuk
hukum yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an.
Bab Keenam: As-Sunnah dan para penentartgnya
di masa lalu dan sekarang. Pandangan sektesekte sesat dalam Islam mengenai as-Sunnah.
Bab Ketujuh: Dalil-dalil para penolak as-Sunnah.
Bab Kedelapan: Tanggapan dan bantahan terhadap para penentang as-Sunnah mengenai dalildalil yang dijadikan hujjah untuk menolak asSunnah.
Maka buku ini sangat berharga bagi kaum muslimin yang ingin lebih memahami as-Sunnah dan
bagi mereka yang awam terhadap as-Sunnah dan
ingin memulai memahaminya, sehingga bisa menjadi benteng din dari derasnya anus syubhat yang
dilontarkan orang-orang yang membenci dan ingin membuat keragu-raguan terhadap as-Sunnah.
"Mereka ingin memadamkan cahaya Alloh dengan mulut mereka, tetapi Alloh tetap menyempurnakan cahayaNya meskipun orang-orang kafir memtlencinya."

Semoga buku ini memberikan kebaikan yang
banyak bagi penulisnya di dunia dan di akhirat
nanti. Ya Alloh, jadikanlah kami orang-orang yang
senantiasa berpegang kepada al-Qur'an dan asdan
Sunnah dengan pemahaman salaf sholih
berusaha mengamalkannya dalam kehidupan
sehari-hari, dan jadikanlah kami istiqomah di atas
as-Sunnah. Wallohu A 'lam bishshowab.
Pengirim : Ibnu Husen
Alamat : Wisma al-Furqon Babakan Lio
Kampus Dalam Bogor

ainifiulil fill I
Secara bahasa, zuhud maknanya adalah sedikit dalam segala
sesuatu. Al-Imam Ibnu Faris mengatakan, "Asal huruf za, ha, dan dal
menunjukkan atas sesuatu yang sedikit." (Mu jam Maqoyis al-Lughah:
3/30). Adapun menurut terminologi syari'at zuhud mempunyai makna yang beragam.
Al-Imam Ali al-jurjani0,:vg mengatakan, "Dikatakan bahwa zuhud
adalah benci terhadap dunia dan berpaling darinya. Ada yang mengatakan, 'Zuhud adalah meninggalkan kesenangan dunia dalam rangka mencari kebahagiaan akhirat."'

ifikifa

Si at Zuhud
Olek (Astaclz A6u Aniisak 59ahrul ratwa bin Lukman

HAKIKAT ZUHUD

Syaikh Ibnu Utsaimin 11.1:‘,5 mengatakan,
"Zuhud di dunia adalah benci terhadap dunia.
Yaitu seorang manusia tidak mengambil bagian dunia kecuali apa yang membawa manfaat untuk akhiratnya. Dan zuhud lebih tinggi
tingkatannya daripada sifat waro', karena waro'
adalah meninggalkan apa yang membahayakan
dari perkara dunia, sedangkan zuhud adalah
meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk
negeri akhirat."'
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -4445 mengatakan, "Zuhud yang disyari'atkan adalah
meninggalkan keinginan dalam perkara yang
tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Contohnya adalah berlebihan dalam perkara mubah
yang tidak membantu dalam pelaksanaan ketaatan kepada Alloh. Sebagairnana sifat waro' yang
disyari'atkan adalah meninggalkan perkara yang
kadangkala dapat membahayakan untuk negeri
akhirat. Adapun perkara yang bermanfaat maka
bersikap zuhud terhadapnya bukanlah termasuk bagian dari agama, bahkan pelakunya terkena ancaman firman Alloh yang berbunyi:
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1 Syarh al-Arba'in kar. an-Nawawiyyah hlm. 318
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah mu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allo alalkan
bagi kamu, dan janganlah kamu melamp i batas.
Sesungguhnya Alloh tidak menyukai ora orang
yang melampaui batas. (QS. al-Maidah [5 7)

Berlebihan dalam perkara mubah
lawan dari sifat zuhud yang disyari'at
perkara mubah ini menyibukkan dan
yang wajib atau malah mengerjakan
yang haram maka dia telah berbuat ma
Al-Imam Ahmad bin Abdurrohman
disi 11.-.nR; mengatakan, "Zuhud adalah b
dari keinginan terhadap sesuatu nienuju
sesuatu yang lebih baik. Dan sesuatu
tinggalkan itu benar-benar menarik
rang siapa yang membenci dan menin
sesuatu karena tidak menarik atau tid
tuhkan oleh dirinya tidaklah dinamak
Seperti orang yang tidak tertarik terhad
bukan disebut zuhud. Dan bukan t
zuhud meninggalkan harta kemudian
lurkannya .ke jalan kebaikan, bahkan z
adalah meninggalkan dunia berdasark
nya akan kehinaan perkara dunia diban
dengan perkara akhirat yang begitu ber
Al-Imam Ibnul Qoyyim 4:4-q; men
"Sesungguhnya zuhud adalah perjal
dari negeri dunia untuk mengambil
akhirat. Makna zuhud bukanlah menin
kekuasaan. Sungguh Nabi Sulaiman d

dalah
. Jika
erkara
erkara
at."2
-Maqpaling
epada
ng di•. Baalkan
d _
uhud.
debu
asuk
enyad itu
ilmugkan
ga•"3
takan,
I hati
egeri
alkan
Nabi

2 Majmu' Fatawa kar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyy 1 : 10/21
3 Mukhtashor Minhajul Qoshidin hlm. 410-411

(Algid! ii0"jig *lull! [lila!
Daud 'alaihimassalam termasuk manusia paling
zuhud pada zamannya. Keduanya memiliki
kekuasaan, harta, dan wanita. Nabi kita Muhammad
adalah manusia paling zuhud secara
mutlak sedang beliau punya sembilan istri. Ali
bin Abi Tholib, Abdurrohrnan bin Auf, Zubair,
dan Utsman adalah termasuk orang-orang yang
zuhud, bersama dengan itu mereka mempunyai
harta. Dan contoh selain mereka banyak."4
Syaikh Ibnu Utsaimin
mengatakan, "Dan
bukanlah zuhud itu dengan tidak memakai pakaian yang bagus atau tidak mengendarai mobil
mewah, hidup susah dengan hanya makan sepotong roti tanpa lauk pauk, atau sebagainya.
Akan tetapi, nikmatilah apa yang Alloh berikan karena Alloh itu senang jika melihat tanda
kenikmatan pada hamba-Nya. Apabila seorang
hamba bersenang-senang dengan kenikmatan
ini tentu akan membawa manfaat baginya di
negeri akhirat."5
KEUTAMAAN SIFAT ZUHUD

Meneladani Rosululloh dan para
sahabatnya 4,41;
Rosululloh
dan para sahabatnya 411„;
adalah penghulu dalam masalah kezuhudan.
Mereka hidup di dunia dan beramal di dunia sebagai persiapan menuju kampung akhirat. Hati
mereka selalu tertambat dengan negeri akhirat.
Dari Anas bin Malik kg..;, bahwasanya Nabi
berkata, "Ya Alloh, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang
Anshor dan Muhajirin."6
Menumbuhlcan sifat qona'ah dalam
kehidupan dunia

karunia Robb kamu adalah lebih baik dan lebih
kekal. (QS. Thoha [20]: 131)
Syaikh Abdurrohman as-Sa'di 433,1X me
ngatakan, "Yaitu janganlah kamu tujukan pandanganmu dengan rasa kagum atau melihatnya dengan perasaan senang terhadap keadaan
dunia dan orang-orang yang bersenang-senartg
di dalamnya. Kesenangan berupa makanan,
minuman yang lezat, pakaian yang mewah,
rumah yang indah, istri yang cantik, dan sebagainya, karena semua itu adalah bunga kehidupan dunia yang menyenangkan jiwa orang-orang
yang tertipu, mereka mengambilnya dengan
bangga dan berpaling dari akhirat. Kenikmatan
dunia dinikmati oleh orang-orang yang zalim,
yang kenikmatan itu akan segera hilang dan
akan membinasakan orang yang cinta dunia.
Pada akhirnya, mereka akan menyesal pada
hari yang tidak berguna lagi penyesalan. Alloh
menjadikan dunia sebagai fitrtah dan ujian, agar
Alloh mengetahui siapa yang senang dan tertipu
dengannya dan mengetahui siapa yang paling
baik amalannya. Sebagaimana Alloh berfirman:
‘A A

r

"'

•,

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang
di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. (QS. al-Kahfi [18]: 7)7.
3. Alloh mencintainya
jtfi
L§L' a1ll j e f t~

Alloh berfirman:
;1:
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Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongangolongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan
dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan

a
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4 Madarij as-Salikin: 2/13-14
5 Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah hlm. 322
6 1-1R. al-Bukhori: 2834, Muslim: 1805
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Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi 4,4 is mengatakan,
lalu me"Seseorang datang kepada Nabi
ngatakan, 'Wahai Rosululloh, tunjukkan kepadaku
atas suatu amalan yang jika aku mengamalkannya maka Alloh mencintaiku dan manusia pun
mencintaiku.' Beliau bersabda, 'Berlaku zuhudlah
7 Tafsir as-Sa'di: 1/516
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di dunia maka Alloh akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia
maka manusia akan mencintaimu.'"8
Tercukupi kehidupannya

al-Qoshosh [28]: 60-61)

Rosululloh 4*- bersabda:
;t4 j4:-,

(03.-.

t
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tt:44

"Barang siapa keinginannya akhirat, Alloh akan
mengumpulkan perkaranya; Alloh jadikan kekayaan dalam hatinya, dunia akan datang menghampiri dirinya sedangkan dia tidak senang. Dan
barang siapa keinginannya dunia, Alloh akan
mertisak kehidupannya; Alloh jadikan kemiskinan
di pelupuk matanya, dia tidak mendapat bagian
dunia kecuali yang sudah ditulis."9
Tidak bergantung dengan dunia dan
kenilcmatannya yang fana

Dunia dengan segala kenikmatan di dalamnya hanyalah bersifat sementara. Semuanya
akan hilang dan punah. Yang kekal . hanya kehidupan akhirat dan apa yang ada di sisi Alloh.
Alloh berfirman:
A •••

A
• I'
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Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka
itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Alloh adalah
lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak
memahaminya? Maka apakah orang yang Kami
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8 HR. Ibnu Majah: 4102, al-Hakim: 4/313; dishohihkan oleh
al-Albani dalam ash-Shohihah no. 944.
9 HR. Ibnu Majah: 4105, Ahmad: 5/183, Ibnu Hibban: 72;
dishohihkan oleh al-Albani dalam ash-Shohihah no. 404.
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janjikan kepadanya suatu janji yang ba (surga)
lalu is memperolehnya, sama dengan o g yang
Kami berikan kepadanya kenikmatan
up duniawi kemudian dia pada hari kiamat rmasuk
orang-orang yang diseret (ke dalam nera )? (QS.

w441

Al-Imam Ibnu Katsir 4;.),:rA mengatak
memberi kabar tentang hinanya dunia
yang ada di dalamnya berupa perhia
hina dan bunga kehidupan yang fan
dingkan dengan apa yang Alloh telah
kan bagi para hamba-Nya yang sholih
ri akhirat berupa kenikmatan yang b
kekal, sebagaimana Alloh berfirman:

"Alloh
an apa
yang
dibanersiapi negear dan

••

6t1 43SUZEC.L4
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Apa yang di sisimu akan lenyap, dan
ada di sisi Alloh adalah kekal. (QS. an-

a yang
1 [i6]:

96)10
MACAM-MACAM ZUHUD DAN HUKUMNYA

Al-Imam Ibnul Qoyyim 41A- men
"Zuhud itu ada beberapa macam:
Pertama: Zuhud dalam perkara yan
maka hukumnya fardhu 'ain.
Kedua: Zuhud dalam perkara-perkara
hal ini tergantung tingkatan syubha
kuat syubhatnya maka wajib, jika lem
hanya mustahab (sunat).
.Ketiga: Zuhud dalam perkara tambah
zuhud dalam perkara yang bermanf
ucapan, pandangan, pertanyaari, p
aan, dan selainnya. Zuhud terhadap
dalam diri sendiri yakni dia merasa
rendah di hadapan Alloh.
Keempat: Zuhud yang menyeluruh dar
ini adalah zuhud terhadap segala
selain Alloh, dan segala sesuatu y
nyibukkanmu dari Alloh. Zuhud yan
afdhol adalah menyembunyikan zu
yang paling sulit adalah zuhud terha
inginan jiwa.” "

takan,
haram
ubhat,
a, jika
maka
yaitu
t dari
umpnusia,
rinya
emua
suatu
g mealing
d dan
p ke-
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Yang dapat membantu seorang hamb alam
mewujudkan sifat zuhud ada tiga perka
Pertama: Ilmu seorang hamba bahw dunia
adalah kehidupan sementara yang a n pu10 Tafsir Ibnu Katsir: 6/249
11 Al-Fawaid him. 118
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nah, dunia adalah khayalan yang menghamsebagaimana Alloh berfirman:
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dungan dunia akan mendatanginya.
Tiga perkara inilah yang akan memudahkan
seorang hamba untuk berlaku zuhud di dunia
dan akan mengokohkan langkahnya
dalam ber.
jalan.12
TANDA-TANDA ORANG YANG ZUHUD
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Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan
dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang
melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang
banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang
tanam-tanamannya mengagumkan para petani;
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu
lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.
Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan
ampunan dari Alloh serta keridhoan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan
yang menipu. (QS. al-Hadid [571: 2o)
Alloh menyebut dunia sebagai kesenangan
yang menipu. Dan Alloh melarang kita tertipu
dengan dunia. Alloh telah mengabarkan akibat yang diperoleh orang-orang yang tertipu
dengan dunia, mencela orang yang senang
dengan dunia dan merasa tenteram dengannya.
Kedua: Ilmu seorang hamba bahwa setelah dunia ada kehidupan yang lebih besar tingkatannya, yakni akhirat. Ia (akhirat) adalah kehidupan yang kekal, maka zuhud terhadap
dunia adalah bentuk kesempurnaan cinta
terhadap kampung akhirat yang lebih agung
dibandingkan dunia.
Ketiga: Pengetahlian dan keimanannya yang
haq bahwa zuhudnya terhadap dunia tidak
akan menghalangi dari mendapatkan apa
yang telah ditulis (ditetapkan Alloh) baginya.
Dan cinta serta tamak terhadap dunia tidak
akan mendatangkan apa yang tidak ditentukan baginya. Maka kapan saja seorang hamba
meyakini hal tersebut, akan tenteramlah hatinya. Dia akan mengetahui bahwa isi dan kan-

Mungkin kita mengira bahwa orang yang
meninggalkan harta adalah orang yang zuhud,
padahal bukan demikian perkaranya. Karena
meninggalkan harta demi menampakkan kemiskinan adalah perkara mudah bagi orang
yang cinta pujian agar dikatakan zuhud. Betapa
banyak ahli ibadah yang selalu berdiam di tempat ibadahnya dan hanya sedikit makan dia bisa
melakukan hal itu karena cinta terhadap pujian.
Oleh karena itu, kita harus kenali tanda-tanda
zuhud yang sebenarnya, di antaranya adalah:13
1. Tidak terlalu bergembira dengan apa yang di
dapat, dan tidak bersedih terhadap apa yang
luput. Alloh berfirman:
A

1. • • • JAA

°A

Supaya kamu jangan berduka vita terhadap apa
yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan
terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya
kepadamu. Dan Alloh tidak menyukai setiap orang
yang sombong lagi membanggakan diri. (QS. alHadid [571: 23)
Pujian dan celaan di sisinya sama, ini adalah
tanda zuhud dalam perkara pangkat kedudukan dan kehormatan.
Hatinya terikat dengan Alloh, yang menguasai dalam relung hatinya adalah kelezatan
dalam melaksanakan ketaatan.
ZUHUD DI DUNIA

Barang siapa mengetahui bahwa dunia ini
bagaikan salju yang akan hilang dan akhirat
bagaikan tempat yang kekal, maka dirinya akan
kuat untuk menjual dunia dengan akhirat. Sungguh Alloh banyak memuji dalam al-Qur'an sikap
zuhud terhadap dunia dan celaan bagi orang
yang cinta dunia. Alloh berfirman:
12 Nadhrotun Na'im: 6/2219
13 Mukhtashor Minhajul Qoshidin hlm. 417-418

MILIK1LAH SIFAT ZUHUD

4

4? 4 "

AA
),.

.

"Demi Alloh, tidaklah dunia dibandin an akhi,

Katakanlah, "Kesenarigan di dunia ini hanya
sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orangorang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun." (QS. an-Nisal [4] : 77)
Firman Alloh juga:
,

A Z,

. 32111
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Alloh meluaskan rezeki dan menyempitkannya
bagi siapa yang Dia kehendaki. mereka bergembira
dengan kehidupan di dunia, Padahal kehidupan
dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirtit,
hanyalah kesenangan (yang sedikit). (QS. ar-Ro'd
[13] : 26)
Demikian pula hadits-hadits dari Rosululloh
-* yang menjelaskan celaan terhadap dunia dan
kehinaannya dibandingkan negeri akhirat. Di
antaranya:
Jabir bin Abdillah u4; berkata, "Rosululloh
pernah melewati sebuah pasar dan para sahabat
berada di sekelilingnya. Beliau mendapati
bangkai seekor kambing yang telinganya kecil,
lantas beliau angkat daun telinga bangkai kambing tersebut seraya berkata, 'Siapakah di antara
kalian yang mau membeli kambing ini dengan
satu dirham?' Para sahabat (.43 menjawab, 'Kami
tidak suka sama sekali, apa yang bisa kami
perbuat dari seekor bangkai kambing?' Rosululloh
menjawab, 'Bagaimana jika kambing
itu untuk kalian?' Para sahabat
menjawab,
'Demi Alloh, apabila kambing itu masih hidup
pun kami tetap tidak mau karena dia telah cacat, bagaimana lagi jika sudah menjadi bangkai!'
Rosululloh "*7 akhirnya bersabda, 'Demi Alloh,
dunia itu lebih hina di sisi Alloh daripada seekor
bangkai kambing ini bagi kalian.'"14
Rosululloh juga bersabda:
LY,̀..
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14 HR. Muslim: 2957
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rat melainkan seperti salah seorang ya

mence-

lupkan jari tangannya ke lautan, maka
dia melihat apa yang didapat pada jari
setelah ditarik kembali. "15
Al-Imam Ibnul Qoyyim 4,1k berka
gian salaf mengatakan, 'Barang.siapa
dunia maka hendaklah dia berpikir
nerima musibahnya. Orang yang cinta
dak lepas dari tiga perkara: kesedihan
rus diterima, keletihan yang terus-men
kerugian yang tidak pernah selesai."

endaklah
ngannya
"Sebaencintai
k meunia tiang has, dan

MUTIARA HIKMAH SALAFUS SHOLIH
1. Ali bin Abi Tholib 4,1; berkata, "Du

a pergi
dengan membelakangi dan akhirat rgi dengan menghadap. Setiap dari kedu ya punya pengikut. Jadilah kalian pengik akhirat
jangan menjadi pengikut dunia. Se ngguhnya hari ini adalah beramal dan tida da hisab, sedangkan besuk adalah hisab ak lagi
beramal.""
Ibnu Mas ud berkata, Dunia ad nggrn
te al:
pat orang yang tidak punya tempa
harta orang yang tidak punya harta,
yang
mengumpulkannya adalah orang y
tidak
punya ilmu."'8
Waki' 4:413-;":, berkata, "Tidaklah seoran
eninggalkan sesuatu di dunia karena Allo kecuali pemberian Alloh (untuknya) di a
t akan
lebih baik."19
erapa
Malik bin Dinar 41,1k mengatakan,
besar engkau bersedih terhadap dun maka
sebesar itu pula keinginan akhirat ak keluar
dari dirimu. Dan seberapa besar eng u bersedih terhadap akhirat, maka sebesar
pula
keinginan dunia akan keluar dari diri u.
Bilal bin Sa'ad 4,3.g mengatakan, Wahai
orang yang bertakwa, kalian tidak di takan
untuk dunia yang fana, kalian han akan
berpindah dari satu negeri ke negeri mnya.
Sebagaimana kalian berpindah dari to g rusuk ke alam rahim, dari alam rahim k unia,
dari dunia ke alam kubur, dari alam k ur ke
Padang Mahsyar. Dan dari Padang
syar
menuju tempat abadi, surga atau nera
Allohu A'lam.
/ 20
"
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15 HR. Muslim: 2858
16 Ighotsatul Lahfan kar. Ibnul Qoyyim: 1/37
17 HR. al-Bukhori: 5/2358
18 Al-Minhaj fi Syu'abil Iman: 3/388
19 AI-Hilyah: 4/312
20 Az-Zuhd kar. al-Imam Ahmad hlm. 387
21 Siyar Alam .an-Nubala': 5/91
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Perjanjian
Hudaibiyah

Tatkala dakwah al-haq
dimusuhi, diperangi,
difitnah dan dihalangi
maka akan tampak
kemurniannya
sebagaimana emas
murni; keasfiannya
akan tampak setelah
diternpa dengan apt
yang sangat panas.

O lek: Listaclz Abu hafskok 14444:

MUQODDIMAH

•
Peristiwa Hudaibiyah—sebagaimana pada
ediSi sebelumnya —merupakan kemenarigan
nyata, terlebih lagi dengan tercapainya perjanjian damai antara Quraisy dan kaum muslimin karena Rosululloh
dan para sahallat
leluasa menyebarkan dakwah Islam tanpa
dihalangi oleh musuh utama selama ini yakni
Quraisy.
Terbukti bahwa ketika Islam disebarkan dengan damai tanpa ada yang menghalangi maka
banyak yang memeluknya. Sebagai bukti nyata
akan hal ini adalah perjanjian damai Hudaibiyah yang hanya berjalan kurang dari 2 tahun (i8
bulan) jumlah yang masuk Islam sama dengan
jumlah mereka sebelumnya.
Perjanjian damai ini juga merupakan ujian
bagi kaum muslirnin agar tampak keikhlasan
dan kesabaran mereka serta sebagai fitnah bagi
kaum kafir yang memusuhinya.
KESEPAKATAN DAMAI

Beberapa kali Quraisy melakukan upaya perundingan dengan mengirim beberapa utusan
kepada Rosululloh
Sebagian utusan tersebut memahami bahwa Rosululloh
tidak
bermaksud kecuali umroh dan utusan Quraisy
tersebut memohon kepada kafir Quraisy agar
mengizinkan mereka umroh. Akan tetapi, mereka tidak percaya dan menolak dengan alasan
rasa malu kepada bangsa Arab jika kaum muslimin masuk Makkah dalam keadaan Quraisy
terpaksa, hingga akhirnya mereka mengutus
Suhail bin Amr.

melihat keTatkala Rosululloh
datangan Suhail beliau mengatakan,
"Kabar gembira bagi kalian wahai sahabat, sesungguhnya urusan kalian telah mudah. Beliau merasa optimis dan berprasangka
baik kepada Alloh dengan perantara nama
utusan Quraisy tersebut — karena Suhail artinya mudah. Hal ini dalam kitab tauhid dikenal
dengan al-fa'l sebagai ganti dan lawan dari perasaan sial atau tathoyyur yang dilakukan oleh
bangsa jahiliah.
Suhail berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus Quraisy untuk berjanji damai denganmu." Suhail sengaja memancing
emosi Rosululloh
dan para sahabatnya
dengan mengatakan, "Pernahkah kamu mendengar bangsa Arab, wahai Muhammad, bahwa ada yang memerangi dan menghabisi kaumnya? Dan jika ternyata engkau kalah maka
sungguh aku melihat bahwa sahabat-sahabatmu ini para penakut, lemah, dan akan lari meninggalkanmu." Maka Abu Bakr 4.; marah dan
menjawabnya, "Gigitlah kemaluan Lata patung
berhala sembahanmu, apakah kami akan lari
dan meninggalkan Rosululloh?!"
Allohu Akbar, Abu Bakr 4, —yang terkenal sangat santun dan lembut — tidak diam terhadap
perkataan jelek dari wakil Quraisy tersebut.
Di antara jeleknya akhlak Suhail bahwa setiap kali berbicara selalu memegang jenggot
Rosululloh
maka Mughiroh bin Syu'bah
memukul tangannya seraya mengatakan,
"Jauhkan tanganmu dari jenggot Rosululloh
atau kutebas tanganmu dengan pedang."

Perjanjian Hudaibiyah merupakan ujian bagi kaum muslimin dan
merupakan fitnah bagi kaum kafir, Mengapa demikian?
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Sebagian di antara utusan Quraisy mengamati ketaatan dan kecintaan para sahabat
kepada Rosululloh
sampai-sampai bila beberebut
liau berwudhu maka para sahabat
untuk mengambil sisa wudhunya dan bahkan
jika beliau meludah maka mereka berebut mengambilnya dan mengusapkannya ke tubuh mereka untuk tabarruk (mengharap berkah). Tabarruk semacarn ini hanya khusus bagi sahabat
kepada Rosululloh saja dan tidak boleh diqiyaskan kepada orang-orang sholih selain beIiau.
Ketika para utusan itu kembali kepada Quraisy mereka berkata, "Demi Alloh, sung
aku telah datang menemui para raja Kisro, Kaisar, Najasyi, tetapi demi Alloh—aku tidak per
nah melihat seorang pun raja yang diagungkan
oleh kaumnya seperti pengagungan sahabat
Muhammad kepadanya."
Ketika perjanjian Rosululloh
memerintah Ali bin Abi Tholib
menjadi juru tubs perjanjian tersebut seraya mengatakan kepadanya, "Tulislah 'Bismillahirrohmanirrohim.
Ini adalah perjanjian damai antara Rosululloh
dengan Quraisy." Suhail mengingkari dua kalimat tersebut dengan mengatakan, "Kami tidak
mengenal ar-Rohman, tetapi tulislah 'Bismika
Allohumma,' dan kami tidak mengakuimu sebagai seorang nabi sebab seandainya kami mengetahui bahwa kamu seorang nabi maka kami
tidak akan menghalangimu dari Ka'bah, tetapi
tulislah 'Muhammad bin Abdulloh.' Rosululloh
memerintah Ali 41; agar menghapus
dan menggantinya, tetapi Ali keberatan untuk
melakukannya hingga Rosululloh
sendiri
yang menghapusnya dan mengganti sesuai dengan permintaan wakil Quraisy tersebut.
Di antara isi perjanjian damai Hudaibiyah ini
adalah sebagai berikut:
r. Kaum muslimin kembali ke Madinah dan tidak boleh menunaikan umroh pada tahun ini,
tetapi boleh umroh pada tahun depan dengan
tidak menghunus pedang dan hanya tiga hari
berada di Makkah.
Selama 10 tahun gencatan senjata (tidak boleh
terjadi perang antara Quraisy dan kaum mus
limin) sehingga manusia merasa aman.
Diperbolehkan bagi kabilah mana pun untuk
bergabung dengan Muhammad atau Quraisy.
4. Atas dasar ini maka Bani Khuza'ah menyatakan
bergabung dengan kaum muslimin, sedangkan Bani Bakr bergabung dengan Quraisy. Dan
kedua kabilah inilah yang nantinya menjadi se=
bab terjadinya perang Fathu Makkah.

5. Siapa saja yang datang dari Makk
dinah .maka tidak boleh diterima
muslimin, tetapi harus dikembalik
Quraisy di Makkah. Sebaliknya,
yang datang dari Madinah ke Ma
Quraisy tidak mengembalikannya
nah.
Di tengah penulisan janji perda
datanglah Abu Jandal bin Suhail dala
dibelenggu yang lari dari kaumnya d
untuk meminta perlindungan kepa
muslimin. Akan tetapi, Suhail bersi
rnaksa Rosululloh untuk mengemb
ke Makkah sekalipun penulisan janji b
sai dan belum berlakti. Datang pula ka
seperti Ummu Kultsum binti Uqbah, to
dikernbalikan ke Makkah sebab akad
hanya berlaku untuk kaum lelaki saja.
Sebagian pasukan Quraisy berus
menggagalkan upaya Verdamaian i
menyerang kaum muslimin di saat
akad, tetapi para sahabat berhasil m
mereka.

ke Mah kaum
kepada
pa saja
maka
Madian ini
eadaan
akkah
kaum
ras meikannya
m selewanita
pi tidak
rjanjian
untuk
dengan
nulisan
angkap

SIKAP PARA SAHABAT TERHADAP 151 PER

NJIAN

Para sahabat —yang melihat sekila
isi perjanjian di atas—tidak menerim
tampaknya menguntungkan sebela
bahkan secara umum hampir semuan
kemaslahatan Quraisy semata tanpa
gian bagi kaum muslimin sehingga
Khoththob 4;5 mendatangi Rosulullo
menyampaikan protes kepada beliau s
ngatakan, "Wahai Rosululloh, bukank
berada di atas kebenaran sedang mere
kebatilan?" Jawab Rosululloh, "Bena
mengatakan, "Jika demikian, lalu ke
mengalah dalam agama kita dari musu
"Sesun
kita?" Jawab Rosululloh
aku ini nabinya Alloh yang tidak mun
maksiati dan Alloh pasti menolongku."
jika apa yang dilakukan oleh Rosul
dalam perianjian ini tidak sesuai deng
Alloh maka pasti Alloh menegumya p
itu juga, sebagaimana pada peristiwalain yang jika beliau salah maka langsu
wahyu dari Alloh yang membenarkann
Umar belum merasa puas denga
an Rosululloh lalu datang kepada
.; dan berkata seperti apa yang dikat
kepada, Rosululloh dan Abu Bakr menj
perti jawaban beliau. Ini menunjukka
maan Abu Bakr yang hatinya sama den

tentang
karena
pihak
untuk
da baar bin
dan
ya mekita ini
di atas
Umar
a kita
musuh
hnya
'n kurtinya,
oh *
ukum
a saat
ristiwa
turun
jawabu Bakr
annya
ab sekeutan hati

Jika apa yang dilakukan oleh Rositlutbah dalam perjanjlan Ini tidak sesuai
dengan hukum Allah maka pastl Allah menegurnya pada saat itu juga.
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Rosululloh
padahal beliau tidak mendengar
jawaban ini dari Rosululloh A.
Itulah perasaan gelisah yang meliputi para
sahabat
karena keinginan mereka untuk
menunaikan umroh atau berperang melawan
Quraisy hingga titik darah penghabisan apalagi
mereka telah bai'at setia untuk perang.
PELAJARAN DART ISI PERJANJIAN

Isi perdamaian tersebut terdapat pelajaran
yang banyak di antaranya:
Musuh mengajak berdamai, menunjukkan
kelemaharmya dan ada tanda-tanda kebaikan
darinya.
Poin pertama menunjukkan harapan bagi
kaum muslimin untuk umroh tahun depan
dalam keadaan diberi jarninan keamanan oleh
musuh mereka yang selama ini tidak melihat
sahabat di Makkah kecuali disiksa atau diusir.
Poin yang kedua menunjukkan bahwa 10 tahun waktu yang cukup lama untuk menyebarkan dakwah dengan aman. Dan hams ada
batas perdamaian antara ahli Islam dengan
ahli kufur sebab tidak boleh berdamai selamanya karena Islam datang untuk memerangi kekafiran.
Poin yang ketiga meruntuhkan kewibawaan
Quraisy karena memberi kesempatan kepada
semua kabilah kufur untuk menentukan pilihan ipadahal selama ini tunduk kepada Quraisy.
Oleh karena itu, Bath Khuza'ah menunjukkan keberaniannya bersekutu dengan -kaum
muslimin dan meninggalkan sekutunya yang
lama yaitu Quraisy.
5. Poin yang keempat berarti bahwa yang datang
ke Madinah dari Makkah dikembalikan
karena Alloh akan memberi mereka jalan keluar dengan kesabaran mereka, sedang yang
datang ke Makkah dari Madinah menunjukkan dia munafik dan tidak dibutuhkan oleh
Islam maka hikmah ilahiyyah menuntut untuk tidak dikembalikan ke Madinah. Poin ini
sangat mengganjal perasaan para sahabat
sebelum mereka memahami hikmahnya.
Oleh karena itu, di antara mereka berkata,
"Wahai kaum muslimin, curigailah akal kalian
sebab kami menilai perjanjian Hudaibiyah sebagai sesuatu yang tidak wajar, ternyata Alloh
membuktikan sebagai hari kemenangan sesuai
dengan janji-Nya dalam Surah al-Fath."

TAHALLUL DAN KEMBALI KE MADINAH

Setelah terjadi kesepakatan tersebut Rosululloh
memerintah para sahabat
untuk
tahallul dari umroh dengan menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut mereka.
Akan tetapi, para sahabat
tidak langsung
menaati beliau karena kegelisahan mereka terhadap kesepakatan tersebut. Hingga Rosululloh
menyuruh mereka tiga kali pun tetap belum
ditaati. Maka Ummu Salamah
menyarankan
kepada beliau agar menyembelih dan mencukur
rambutnya di hadapan mereka sehingga jika
mereka melihat Rosululloh
melakukan hal
itu pasti mereka akan mengikuti beliau. Benar,
setelah mereka melihat beliau mereka berlomba-lomba menyembelih dan mencukur rambut
mereka. Ini pelajaran bahwa terkadang wanita
mengetahui apa yang tidak diketahui oleh lakilaki dan bahwasanya perbuatan lebih berpengaruh daripada perkataan semata.
Kemudian mereka berangkat pulang ke Madinah dan di tengah jalan turun Surah al-Fath
sangat gembira dengan
di mana Rosululloh
turunnya surah ini dan para sahabat terobati perasaan gundah mereka dan bahwasanya Alloh
dan Rosul-Nya maha benar dan ro'yu adalah tercela dan batil terhadap wahyu.
IBROH

Bolehnya berdamai dengan kaum kafir dengan batas waktu tertentu dan tidak boleh
selamanya sebab pokok ajaran Islam adalah
perang dengan kafir bukan damai. Hal ini
menyelisihi pandangan sebagian dai yang
tidak membolehkan damai antara. muslimin
Palestina dengan kaum Yahudi.
Boleh mengalah dan menerima syarat orang
kafir demi meraih maslahat yang lebih besar.
Keutamaan Abu Bakr ash-Shiddiq .444,t; di atas
sebab beliau mencocoki
semua sahabat
dalam segala hal dan kesemRosululloh
purnaan shidiqiyyah beliau dalam kejujuran
dan membenarkan Rosululloh
dibangun di
Kegelisahan para sahabat
atas keimanan mereka yang tinggi dan baro'
mereka terhadap orang-orang kafir.

Keputusan Roiutulloh dibangun di atas wahyu sedangkari
kegelisahan para sahabat dibangun di atas ro'yu (akal pikiran)
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Kisah Sahabat dan Tabi'in

Abdurrohman bin Auf
Saudagar Sholih yang Derrnawan

•
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eliau adalah salah satu kibar ash-shohabah (pembesar sahabat) dan sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, serta termasuk sahabat pertama yang masuk Islam.

Beliau bernama Abu Muhammad Abdurrohman bin Auf bin Abdi Auf bin Abd bin al-Harits
bin Zahroh bin Kilab bin Murroh, Di masa jahiliah
beliau dipanggil Abdu Amri atau Abdul Ka'bah.
Kemudian setelah keislamannya, Rosululloh
mengganti nama beliau menjadi Abdurrohman.
Dan dialah Abdurrohman bin Auf 45 yang akan
menorehkan dengan tinta emas sejarah kejayaan
Islam di periode pertama umat ini.
Beliau telah meneguhkan hati dan menjadikan
Islam sebagai agama terakhirnya sebelum Rosululloh
berkumpul dengan para sahabatnya di
Darul Arqom tepatnya dua hari setelah sahabat mulianya Abu Bakar ash-Shiddiq
mengikrarkan keislamannya. Hingga beliau pun mendapatkan bagian
seperti apa yang dirasakan oleh sebagian sahabat lemah di awal-awal Islam, bahkan terpaksa harus berlari menyelamatkan agamanya ke negeri Habasyah
sebagairnana sahabat-sahabatnya pun berlari. Beliau tetap bersabar di, jalan hidayah, sebagaimana
kawan-kaWan setianya. Mereka tetap bersabar
melintasi rintangan dan halangan. Mereka yakin
bahwa setiap onak dan duri yang mereka temui
tersebut tidak lain adalah yang menjadi saksi akan
ketinggian derajat mereka kelak di sisi Robbnya.
Dan tatkala Rosululloh
telah memberi izin
para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah maka
beliau adalah salah satu sahabat yang terdepan
dalam menjalankan kebaikan. Sesampainya di Madinah Rosululloh
mempersaudarakan antara
sahabat Muhajirin dan Anshor, maka Rosululloh
mempersaudarakan Abdurrohman bin Auf 4
dengan salah seorang muslim Anshor, Sa'ad bin
Robi'
Sa'ad berkata kepada Abdurrohman,
"Wahai Saudaraku, sesungguhnya aku adalah di
antara penduduk Madinah yang terkaya, aku memiliki dua kebun dan dua istri. Lihatlah salah satu
dari dua kebun itu yang terbaik hingga akan aku
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berikan kepadamu dan lihatlah salah sa
yang engkau suka maka aku akan ceraik
engkau bisa menikaliinya." Namun, Ab
an bin Auf menjawab tawaran baik sa
"Tidak, semoga Alloh
memberkahi
dan juga keluargamu. Tetapi, tunjukkan s
mana letak pasar kalian." Lalu ditunjukk
beliau, kemudian beliau bekerja dan bend
hingga dapat mengais rezeki Alloh y
pah. Tidak berselang lama, Abdurrohm
4 telah meminang seorang wanita
menikahinya, - kemudian beliau datang
Rosululloh, dengan wartgi-wangian
ngantin. Maka Rosululloh * bertanya k
"Ada apa ini?" Abdurrohman menjaw
barn saja menikahi wanita Anshor." R
bertanya lagi, "Berapa besar engka
maharnya?" Ia menjawab, "Seukuran sa
emas." Lalu terucarilah dan bibir Rosul
sebuah sunnah bagi umat ini di hari y
bahagia, yang sunnah itu akart tetap
kiamat, "Adakanlah walimah sekalipun h
ngan seekor kambing."2

istriku
ia, lalu
rrohmaranya,
harta,
aku di
kepada
ang semelimin Auf
or lalu
nemui
s peranan,
, "Aku
ululloh
erikan
nawat'
loh
paling
a hari
ya de-

KEDERMAWANAN BELIAU

Kedermawanan Abdurrohman bin
adalah sesuatu yang tidak diingkari ole
nya. Maka cukuplah satu peristiwa b
yaitu ,tatkala Rosululloh
mempersiapk
'Usroh (pasukan berat) sebagai saksi ked
nan saudagar sahabat Abdurrohman bin
Perang Tabuk adalah peperangan tera
diikuti oleh Rosululloh
semasa hidup
kala itu kebutuhan rnateriil sebanding de
butuhan personel karena pasukan RAma

of 4
emuasejarah
Jaisyul
awa-

1 Satu nawat sama dengan 5 dirham, yaitu sekit
perak murni, tepatnya 14,875 gram perak mum
2 Lihat HR. al-Bukhori 1944.

15 gram
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pasukan yang besar materiil dan personelnya,
padahal tahun itu adalah musim paceklik di kota
Madinah, sedang perjalanan perang panjang dan
perbekalan sedikit.
Karena materiil yang ada lebih sedikit dari jumlah personelnya, tatkala sekelompok kaum mukminin memberanikan diri datang kepada Nabi
meminta izin untuk berangkat ke Tabuk padahal
mereka tidak memiliki bekal yang dapat membawa
mereka ke sana, Nabi menolak mereka karena
tidak adanya perbekalan. Akhirnya, mereka kernbali sedang air mata mereka mengalir karena sedih
tidak ada yang dapat mereka infakkart. Merekalah
yang disebut dengan para bakkain (sahabat miskin
yang menangis). Dan disebutlah pasukan perang
tersebut sebagai pasukan Jaisyul 'Llsroh (pasukan
berat) karena beratnya persiapan baik materiil dan
personel di musim paceklik panjang.
Di saat-saat itulah Rosululloh * begitu mendorong para sahabatnya untuk berinfak di jalan Alloh
dengan mengharap pahala besar dari-Nya.
mengorek dan
Maka kembalilah para sahabat
menguras seluruh simpanan harta yang mereka
miliki untuk menyambut seruan Nabi * tersebut. Dan di antara jajaran para sahabat
yang
terdepan dalam berinfak ialah Abdurrohman bin
Auf 4,. Beliau datang dengan membawa zoo uqiyah emas, hingga Umar al-Faruq mengatakan,
"Sungguh saya tidak melihat Abdurrohman bin
Auf kecuali dia telah berdosa, karena is sama sekali
tidak menyisakan dari hartanya...." Sampai-sampai
Rosululloh bertanya, "Apakah sudah ada yang
engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abdurrohman?" Beliau menjawab, "Iya, aku tinggalkan untuk mereka sesuatu yang lebih banyak dari
yang aku infakkan dan jauh lebih berharga." Rosululloh menyahut, "Berapa?" Beliau menjawab,
"Apa yang Alloh dan Rosul-Nya telah janjikan
berupa pahala, rezeki, dan kebaikan."
Pada kesempatan yang lain, Rosululloh
hendak menyiapkan sariyyah3 maka beliau kernbali membangkitkan semangat infak para sahabat
seraya mengatakan, "Bersedekahlah-bersedekahlah karena aku hendak mengutus suatu
pasukan." Maka bersegeralah Abdurrohman bin
Auf ke rumah lalu kembali dengan mengatakan,
"Wahai Rosululloh, sesungguhnya aku memiliki
400.000 dinar, yang 200.000 aku sedekahkan dan
200.000 lagi aku tinggalkan untuk keluargaku."
Kemudian terucaplah do'a dari lisan Rosululloh
yang mulia, "Semoga Alloh memberkahi (hartamu) baik apa yang engkau berikan atau apa yang
3 Pasukan yang diutus tanpa keikutsertaan Nabi

engkau tinggalkan untuk keluargamu."
Sungguh Alloh t, mengabulkan do'a yang diucapkan' oleh lisan Nabi-Nya. Maka lihatlah pada
suatu had datanglah sekelompok (kafilah) dagang
milik Abdurrohman bin Auf ke kota Madinah
sedang mereka berjumlah 700 penunggang yang
membawa semua kebutuhan manusia dan perhiasan. Tatkala mereka masuk kota Madinãh, bergetarlah bumi Madinah dan terdengarlah suara
gemuruh. Ketika ditanyakan suara apakah itu, lalu
dijawab, "Kelompok (kafilah) dagang milik Abdurrohman bin Auf, sebanyak boo unta yang memikul
gandum, tepung, dan semua kebutuhan hidup manusia."
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KEUTAMAAN-KEUTAMAAN BELIAU

Pertama: Beliau adalah salah satu dari sepuluh sahabat yang di beri kabar gembira dengan surga.
Adakah nikmat yang lebih menggernbirakan daripada surga Alloh gg?
Kedua: Nabi * telah mendo'akan beliau untuk
meminum dari air sungai surga. Berkata Ummu
Salamah
"Sesungguhnya yang akan rnenyokong kalian sepeninggalku adalah seorang yang
jujur lagi mulia. Ya Alloh, berilah minum Abdurrohman bin Auf dari air sungai surga."
Dari Abu Salamah, dia mengatakan bahwa suatu
hari Abdurrohman bin Auf telah mewasiatIcan
suatu kebun yang diberikan kepada Ummahatut
Mukminin (istri-istri Rosululloh *) lalu kebun itu.
dijual seharga 400.000 dinar."
Ketiga: Beliau adalah salah satu dari enam sahabat
ahlu syuro (pemegang keputusan) yang dikabarkart
oleh sahabat Umar bahwa Rosululloh menirtggal dunia sedang beliau ridho dengan mereka.
Berkata sebagian sahabat tatkala Umar terbaring
di ranjang yang di sanalah beliau menirtggal
"Berwasiatlah wahai Amirul Mukminin,
siapa penggantimu!" Beliau menjawab, "Sarna
sekali saya tidak berhak dalam perkara ini padahal ada di sana sekelompok sahabat Rosululloh tit
yang beliau meninggal dunia sedang beliau ridho
dengan mereka." Lalu beliau menyebutkan, "Mereka adalah Utsman, Zubair, Tholhah, Sa'ad, dan
Abdurrohman."5
Keempat: Rosululloh * pernah mengadakan pembelaan untuknya.
mengatakan, "Suatu waktu terAbu Sa'id
jadi perselisihan antara Kholid bin Walid dan Ab4 HR. at-Tinnidzi:.3750
5 HR. al-Bukhori: 1328

ABDURROHMAN BIN AUF

durrohman bin Auf, lalu Kholid mencelanya. Tatkala berita itu sampai kepada Rosululloh beliau
mengatakan, langanlah kalian mencela sahabatku,
sesungguhnya seandainya salah satu dari kalian
berinfak sebesar Gunung Uhud berupa emas, tetap
tidak akan membandingi infak satu mud-nya mereka, tidak pula separuhnya."6
Siapa yang tidak mengenal Kholid bin Walid,
salah satu pedang dari pedang-pedang Alloh
yang dengan tangannya pasukan musuh gentar
menghadapinya sehingga daerah kekuasaan Islam
melebar di seluruh penjuru dunia. Namun demikian, kebaikan yang sangat banyak tersebut masihlah tidak sebanding dengan keutamaan dan kemuliaan Abdurrohman bin Auf. Kemudian adakah
di antara kita yang memiliki harta sebesar Gunung
Uhud emas? Kalaupun ada, maka adakah yang
meninfakkannya di jalan Alloh g4.? Seandainya pun
ia menginfakkannya maka tetap tidak sebanding
dengan infaknya Abdurrohman bin Auf yang hanya satu mud atau setengahnya. Wallohul Musta'an.
Kelima: Rosululloh pernah sholat di belakang
(bermakmum) kepada Abdurrohman bin Auf.
Mughiroh bin Syu'bah menceritakan, "Tatkala
kami berangkat perang ke Tabuk, sebelum sholat
Shubuh pergilah Rosululloh untuk buang hajat
maka aku bawakan air untuk beliau bersuci dengannya. Ketika aku dan Rosululloh
kembali,
kami menjumpai para sahabat telah menunjuk
Abdurohman bin Auf untuk menjadi Imam mengdan kami masih mendapat
gantikan Rosululloh
satu roka'at terakhir. Setelah Abdurrohman bin
Auf membaca salam maka Rosululloh bangkit
berdiri menyempurnakan satu roka'at yang tertinggal, maka spontan para sahabat terperanjat,
hingga mereka memperbanyak tasbih. Tatkala Rosululloh telah selesai dari sholatnya beliau berbalik menghadap para sahabat seraya mengatakan,
'Sungguh kalian telah benar.' Seolah-olah RosuL
lulloh mengatakan memang hendaklah kalian
sholat tepat di awal waktunya."'

a

a,

a

a

KETAWADHU'AN BELIAU

Nte

Abdurrohman bin Auf sekalipun sebanyak
itu harta yang telah ia infakkan di jalan Alloh
suatu hari ia muhasabah (menghitung kebaikan dirt
Pen.) beliau mengatakan, "Dahulu kami bersama
Rosululloh
diuji dengan kesulitan maka kami
bersabar, kemudian sekarang kami diuji dengan
)64 kelapangan rezeki sedang kami tidak bersabar
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darinya."8
Suatu hari didatangkan kepada Abdurrohman
bin Auf makanannya untuk berbilka, zatuun beliau mengatakan, "Telah terbunuh Mizh'ab bin
Umair—dan beliau adalah orang yang leNh utama
dariku-- sedang tidak dijumpai kain latfan untuknya kecuali kain yang tidak mencscupinya,
dan telah terbunuh Hamzah—dan belie adalah
orang yyang lebih utama dariku— sedan 'clak dijumpai kain kafan untuknya kecuali kai yang tidak mencukupinya. Sungguh aku sangat khawatir.
kalau kepadaku telah disegerakan balas,"mya dengan dimudahkannya urusan dunia ken...._ aku di
dunia ini." Hingga beliau menangis dan dak jadi
menyentuh makanan tersebut9
Maka demikianlah keindahan suasa,.... hidup
bersama para sahabat Rosululloh
ba mereka
11.1
yang diberi keluasan mereka bersyukur kepada mereka yang diuji dengan kesempita mereka
pun bersabar. Sungguh indah gambar 11 Rosululloh * tentang seorang muslim. Ros lloh
bersabda:

a

[1

GA
a_74
5

44L-01 JA
41 1 0 ;1;_4. ‘51S.;;1;,1,

n

"t

14.

rj°,;.

"Sungguh mengherankan perkaranya seor—ig mukkarena semua perkaranya adalah bad dan hal
itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mu --nin, bila
ia diuji dengan kelapangan is bersyukur vaka itu
baik baginya dan bila ia ditimpa kesulitan i bersabar
maka itu pun baik baginya.""

Maka sungguh Nabi Sulaiman Vag t
diuji
dengan kelapangan maka ia bersyuku. hingga
menjadilah ia sebagus-bagusnya hamba —Iloh
dan Nabi Ayyub 1Q3t. telah diuji dengantulitan
namun ia tetap bersabar hingga ia pun enjadi
sebaik-baik hamba Alloh
Ya Alloh, jaiikanlah
hamba-Mu ini selalu bersyukur tatkala rndapat
kenikmatan-Mu dan bersabar tatkala I ndapat
ujian-Mu. Wallohul Muwaffiq. []
8 Lihat HR. at-Tirmdzi: 2464. Dishohihkan al-Alb
9 HR. al-Bukhori: 1215
10 HR. Muslim : 2999

6 HR. Muslim: 2541
7 Lihat HR. Muslim: 274.
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Banyak kesalah-pahaman beredar di
masyarakat berkenaan darah nifas. Pada
kajian kali ini, akan kita kupas secara
singkat fiqih seputar nifas dan hal-hal
yang berhubungan dengannya.

Hukum-Hukum

Seputar Nifas
ListaJz Abu Aniisali 59ahrul
DEFINISI NIFAS

Nifas secara bahasa maknanya adalah melahirkan.' Secara
terminologi syari'at nifas adalah
darah yang keluar dari rahim
karena melahirkan. 2 Dinamakan demikian bisa jadi karena
rahim itu bernapas karena adanya anak, atau karena keluarnya jiwa yaitu anak yang lahir
atau darah yang keluar.3
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 0,1k, mengatakan, "Darah
yang dilihat wanita ketika mulai merasakan sakit adalah darah nifas, tidak ada batasan dua
hari atau tiga hari. Maksud rasa
sakit di sini adalah rasa sakit
yang diikuti dengan kelahiran,
jika tidak demikian maka bukan darah nifas."4
LAMA MINIMAL DAN MAKSIMAL
NIFAS

Menurut pendapat yang
lebih kuat5, tidak ada batasan
minimal untuk nifas. Semen1 Lisanul Arob: 6/238 Ibnul Manzhur, anNillayah: 5/95 Ibnu Atsir
2 Risalah fid Dima' ath-Thobi'iyyah hlm.
51 Ibnu Utsaimin
3 Al-Badai': 1/41 al-Kasani, Mughnil
Muhtaj: 1/108 asy-Syirbini
4 Majmu' Fatawa: 19/240
5 Al-Mufashshol fi Ahkam al-Mar'ah:
1/109 Abdul Karim Zaidan

F atwa bin Lukman 414z

tara itu, batasan maksimal nifas adalah 4o hari. Jika seorang
wanita yang nifas telah suci
sebelum 40 hari maka dia dihukumi sebagai wanita yang suci,
sehingga wajiblah dia segera
mandi dan mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah seperti
biasanya. Adapun bila darah
terus mengalir setelah lewat 40
hari, maka darah yang keluar
lebih dari 40 hari disebut darah
penyakit.6 Hal ini berdasarkan
hadits Ummu Salamah 4.), beliau berkata:

"Pada masa Rosululloh
para
wanita nifas menahan dirinya selama empat puluh hari."'

Al-Imam at-Tirmidzi 11:10; mengatakan, "Para ahli ilmu dari
kalangan sahabat Nabi
para
tabi'in, dan generasi sesudah6 Lihat pula Fatwa Lajnah ad-Daimah:
5/145
7 HR. Abu Dawud: 311, at-Tirmidzi:
139, Ibnu Majah: 648. Hadits ini
dinyatakan Shohih oleh al-Albani
dalam al-Irwa': 1/222, Shohih Abu
Dawud no. 304.

nya telah sepakat bahwasanya
wanita yang mengalami nifas
meninggalkan sholat 40 hari
kecuali bila sebelum 4o hari sudah melihat suci maka dia wajib mandi dan sholat. Apabila
dia masih melihat darah keluar
setelah 4o hari, maka mayoritas
ahli ilmu menyatakan bahwa
dia tidak boleh meninggalkan
sholat. Inilah pendapat mayoritas ahli fiqih."8
PERSAMAAN HUKUM NIFAS DAN
HAID

Hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas pada
dasarnya sama dengan hukumhukum haid. Karena darah
nifas adalah darah haid yang
tertahan keluarnya selama
waktu kehamilan. 9 Darah tersebut berubah menjadi makanan
bagi janin dalam rahim. Apabila seorang wanita melahirkan
dan tali penyalur darah sudah
terputus, maka darah akan
luar dari lubang kemaluan.1°
Oleh karena itu, Nabi
juga
menyebut wanita haid dengan
memakai bahasa nifas. Di antara yang menunjukkan hal itu
8 Sunan at-Tirmidzi no. 139
9 Mughnil Muhtaj: 1/120 asy-Syirbini
10 Jami' Ahkam an-Nisa': 1/242

•
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HUKUM-HUKUM SEPUTAR NIFAS

beliau pernah bertanya kepada
Aisyah yang sedang haid:
4 L".
"Ada apa denganmu, apakah engkau mendapat nifas yaitu haid)?""
Al-Imam Ibnu Qudamah
41),145 mengatakan, "Hukum
wanita nifas sama dengan hukum wanita haid dalam seluruh perkara yang diharamkan
dan kewajiban yang gugur bagi
mereka, kami tidak mengetahui
ada perselisihan dalam masalah
ini." 12
Al-Imam asy-Syaukani
mengatakan, "Sungguh para
ulama telah sepakat bahwa nifas hukumnya seperti hukum
haid dalam semua perkara yang
dihalalkan, diharamkan, dibenci maupun yang dianjurkan.""
Karena hukum nifas sama
seperti hukum haid, kami cukupkan dengan apa yang telah
kami jelaskan pada edisi-edisi
yang lalu dari beberapa hukumhukum haid. Allohu A'lam.
PERBEDAAN HUKUM NIFAS DAN
HAID

Walaupun secara umum hukum nifas sama dengan hukum
haid, ada sedikit perbedaan hukum di antara keduanya. Hal
itu dalam permasalahan:
1. Iddah

Patokan iddah seorang wanita
adalah guru' (suci atau haid) bukan nifas. Alloh berfirman:
.1“
CrdlY-A-1.4-41-414"J‘i
c

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali guru'. (QS. al-Bagoroh
[2]: 228)
Sebagai misal, iddahnya
wanita yang hamil adalah dengan melahirkan. Andaikan ada
wanita yang ditalak suaminya
setelah melahirkan, maka iddah
baginya adalah tiga kali suci
atau haid bukan dengan nifas."
Dernikian pula jika seorang
wanita ditalak ketika sedang
hamil maka iddahnya akan selesai ketika telah melahirkan
bukan dengan selesainya nifas"-1-i"
A A y-

Baligh

Haid adalah tanda baligh seorang wanita, sedangkan nifas
tidak demikian, karena seorang
wanita tidak mungkin hamil
hingga didahului haid terlebih
dahulu. Maka tanda baligh
seorang wanita adalah dengan
keluarnya .haid. Masalah ini
telah disepakati oleh para ulama.
.

16

Waktu keluarnya darah

Darah haid keluar secara rutin
tiap bulan, sedangkan darah nifas keluar dengan sebab melahirkan. Allohu A'lam.
WANITA YANG MENGALAMI
KEGUGURAN

Janin yang hidup di perut
seorang ibu mengalami tiga fase
kehidupan sebagaimana Alloh
jelaskan dalam firman-Nya:
„ • .„?..e."
,•

olfiA.

Jo-1-r

liditi 1 2
111,4,04 Inr44101u
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11 HR. al-Bukhori: 305, Muslim: 1211
12 Al-Mughni: 1/350
13 Nailul Author 1/286. Lihat pula Roddul Mukhtar 1/299, Mughnil Muhtaj:
1/120, al-Majmu': 2/520, as-Sailul laror 1/150
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14 Al-Ahkam asy-Syar'iyyah lid Dima'
ath-Thobi'iyyah hlm. 119 Prof. Dr.
Abdulloh ath-Thoyyar
15 Risalah fid Dima' ath-Thobi'iyyah hlm
53 Ibnu Utsaimin
16 Mughnil Muhtaj: 1/120, al-Majmu':
2/250
•

,0
Hai manusia, jika ka
dalam
I ngkitan
keraguan tentang
(dari kubur), maka ( ahuilah)
sesungguhnya Kami tel menjadikan kamu dari tanah, !.mudian
dari setetes mani, kern ian dari
segumpal darah, kemu an dari
segumpal daging yang mpurna
kejadiannya dan yang , k sempuma, agar Kami jelas
lcepada
kamu dan Kami tetap
dalam
rahim, apa yang Kohl hendaki
sampai waktu yang su h ditentukan, kemudian Kami luarkan
kamu sebagai bayi, kem ian (dengan berangsur-angsu
kamu
sampailah kepada kedew an, dan
di antara kamu ada yan diwafatkan dan (ada pula) di an ra kamu
yang dipanjangkan umu ya sampai pikun, supaya dia t k mengetahui lagi sesuatu pu ang dahulunya telah diketahui a. (QS.
al-Hajj [22]: 5)
•
Nah, wanita yang engalami keluarnya darah da saat
keguguran, apakah di but sebagai wanita yang nifa Dalam
hal ini ada beberapa k aan
:'7

17 41-Ahkam asy-Syar'iyyah id Dima'
ath-Thobi'iyyah him. 1
13 Prof.
Dr. Abdulloh ath-Thoyy

4

4
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Pertama: Keguguran hanya mengeluarkan nuthfah (hasil pertemuan sperma dan ovum) maka

cian hukum yang telah kami sebutkan di atas harus diperhatikan oleh seluruh wanita muslimah.

ini bukan haid dan bukan nifas.
Kedua: Keguguran dengan melahirkan janin yang

sudah genap berusia empat bulan dan keluar
bersamanya darah. Maka darah ini disebut nifas—tidak ada perselisihan ulama tentangnya —
karena usia seperti itu sudah ditiupkan roh dan
kita yakin dia adalah seorang manusia.
Ketiga: Keguguran dan hanya mengeluarkan

segumpal darah. Masalah ini diperselisihkan
ulama menjadi dua pendapat:
i)Darah yang keluar tersebut bukan darah
haid dan bukan darah nifas.
2)Sebagian ahli ilmu menyatakan bahwa darah yang keluar itu adalah darah nifas. Mereka mengatakan bahwa nuthfah ketika itu
berubah menjadi darah yang merupakan
asalnya manusia, maka darah yang keluar
itu adalah manusia juga. Allohu A'lam.
Keempat: Keguguran dengan mengeluarkan
segumpal daging yang belum sempurna penciptaarmya. Pendapat yang terkenal bahwa hal
itu bukan nifas sekalipun dia melihat darah.
Sebagian ahli ilmu menghukumi bahwa darah
yang keluar tersebut adalah darah nifas." Yang
lebih kuat adalah pendapat pertama. Allohu
Kelima: Keguguran dengan mengeluarkan

segumpal daging yang sudah sempuma penciptaannya. Maka darah yang keluar adalah darah nifas.
Syaikh Ibnu Utsaimin WSJ; mengatakan, "Untuk menetapkan nifas maka harus kehamilan itu
berupa janin yang sudah tercipta, karena jika sebelum penciptaan mengandung kemungkinan
hanya segumpal daging saja bukan seorang manusia. Sebab itu, kita tidak beralih untuk menentapkan hukum ini kecuali dengan sesuatu yang
meyakinkan, yaitu terciptanya seorang insan secara jelas."2°
PERINGATAN

Sebagian wanita meninggalkan sholat dan
puasa hanya karena dia mengalami keguguran
pada bulan pertama, kedua, atau awal bulan ketiga. Jelas perbuatan seperti ini tidak boleh! 2' Perin18
19
20
21

Asy-Syarh al-Mumti': 1/443
Syarh al-Arba'in an-Nawawi hlm. 90 Ibnu Utsaimin

Ibid.
Qowa'id wa Masail fi Thoharoh al-Mar'ah al-Muslimah hlm. 28

OPERAS! CAESAR

Wanita yang melahirkan dengan cara operasi
Caesar, setidaknya ada empat hukum yang perlu
dipahami:
Pertama: Jika dia tidak mendapati darah keluar
dari kemaluannya maka dia bukan seorang
wanita yang nifas, melainkan hanya wanita
yang terluka akibat operasi.
Kedua: Jika dia mendapati darah keluar dari kemaluannya maka dia wanita yang nifas karena
darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim dengan sebab melahirkan.
Ketiga: Wanita yang melahirkan dan tidak melihat darah keluar baik saat persalinan atau
setelahnya— sama saja proses persalinannya
normal atau dengan cara operasi—maka dia
adalah wanita yang suci sehingga berlaku baginya hukum-hukum wanita suci.
Keempat: Proses melahirkan dengan cara operasi
tetap dianggap sebagai berakhirnya iddah. Allohu A'lam.22
PERMASALAHAN: MELAHIRKAN ANAK KEMBAR

Jika seorang wanita melahirkan anak kembar
dan rentang waktu antara kedua anak tersebut
berjauhan, apakah waktu nifas dihitung ketika
anak pertamanya keluar ataukah anak yang kedua?
Pendapat ulama madzhab, awal nifas dan
akhirnya itu dihitung sejak keluarnya anak pertama dari kelahiran anak kembar. Andaikan anak
pertamanya lahir pada tanggal 1 Rojab dan anak
keduanya lahir tanggal io Rojab, maka setelah
anak kedua lahir, si ibu akan berada dalam keadaan nifas selama tiga puluh hari saja karena nifas dihitung mulai kelahiran anak pertama."
Pendapat yang lebih kuat, jika darah kembali
datang pada kelahiran anak kedua dari kelahiran kembar maka dia dianggap tetap nifas pada
waktu tersebut, karena bagaimana murtgkin kita
katakan bahwa darah yang keluar ketika kelahiran anak kedua bukan darah nifas padahal sebabnya karena melahirkan?!24[]

Syaikhoh Bintu Muhammad al-Qoshim
22 Al-Ahkam asy-Syar'iyyah lid Dima' ath-Thobi'iyyah hlm. 114
Prof. Dr. Abdulloh ath-Thoyyar
23 Al-Inshof. 1/386
24 Asy-Syarh al-Mumti': 1/454
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Sub Bab:

Fi'il Mutashorif

bersa ma: Cistadz Abu humaid an-Nast-1r

Telah kita ketahui pada pembahasan terdahulu,
fi'il ditinjau dari waktu terjadinya perbuatan ada
tiga bagian: yang pertama fi'il madhi, yang kedua
fi'il mudhori', dan yang ketiga fi'il amr..
Pembahasan kali ini ada hubungannya dengan
pembagian fi'il ditinjau dari waktu terjadinya perbuatan, hanya saja kali ini kita akan membahas
bentuk perubahan pada kata kerja.
Apakah setiap kata kerja (fi'il) selalu mempunyai tiga macam fi'il yaitu madhi, mudhori',
dan amr? Insya Alloh kita akan tahu jawabannya
setela kita mempelajari pembahasan "fi'il ditinjau
dari tashrif-nya".
Fi'il ditinjau dari tashrif-nya terbagi merpdi dua
bagian:
A Fi'il mutashorif
Fi'il jamid

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Fi'il Mutashorif

.341)

Fi'il mutashorif ada dua macam:
a. Mutashorif tam (sempurna)
Fi'il Mutashorif Tam adalah suatu fi'il yang
yaitu: fi'il madhi,
mempunyai tiga bentuk
mudhori', dan amr.
Seperti pada contoh kata :),:c2f).
Fi'il ini mempunyai tiga bentuk fi'il yaitu madhi
mudhori'
dan amr
Misal dalam kalimat:
of

:41;,,-2:-)

11):1:i:

Kebanyakan kata kerja yang ada pa kitab
tashrif adalah mutashorif tam.
— Adapun contoh-contoh yang lain f 1 mutashorif tam adalah:
(fi'il tsulasi mujarod)

(fi'il rubaa'i mujarod)
0 4.

-0ft

.•-

C,ftP-71

Cs/44bill?

4.."16-Z)

0

(fi'il tsulasi mazid)
roji

(fi'il ruba'i mazid)

•„
J.53J3 —

J13.)
s ada
Perhatikanlah pada keempat contoh di
fi'il yang mujarod dan ada fi'il yang mazid;
selama is mempunyai tiga bentuk fi': maka
dinamakan fi'il mutashorif tam.

b. Mutashorrif ghoiru tam (tid
sempurna)
/JI L14/Fril

Mutashori
Tam/ (tidal( sempurna) adalah suatu f
tidak mempunyai tiga bentuk fi'il; d
mempunyai dua bentuk fi'il saja yaitu fi
dan fi'il mudhori': Seperti contoh pada
(hampir saja), fi'il tersebut hanya mempt
bentuk fi'il yaitu fi'il madhi (ST)
FIJI .1
5 n1.

Ghoiru
yang
hanya
madhi
'it ST
jai dua
n fi'il

Karena tidak mempu ai fi'il
mudhori'
amr, fi'il tersebut dinamakan fi'il mutash f tidak
sempurna.
Di antara fi'il-fi'ilnya adalah:
t40;5! _ alj

(Anak itu telah menolong bapaknya.)
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asa Arab

(hampir saj
(mulai)
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Seorang alim sedang menolong orang bodoh.)
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(Tolonglah saudaramu.)

Fi'il-fi'il di atas adalah fi'il yang mutasho
ghoiru tam karena hanya mempunyai dua ntuk
fi'il saja yaitu madhi dan mudhori'.

Qudwah Sahabat Nabi
Seberkas Sinar yang Hilang
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Jama'ah kaum muslimin yang dirahmati Alloh
Merupakan nikmat terbesar bagi umat ini
adalah diutusnya seorang nabi dan rosul mulia
dari kalangan mereka sendiri yang mereka begitu mengenali baik nasab dan kabilahnya, baik
watak, sikap bahkan perilaku kesehariannya karena beliau adalah orang yang selama ini mereka
kenal seperti mereka rnengenal anak-anak mereka
sendiri. Beliau adalah seorang yang jujur dalam
ucapan, amanah dalam bermu'amalah, dan sopan
dalam berperilaku. Beliaulah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Mutholib al-Hasyimi al-Quroisy,
manusia pilihan Alloh ,54 yang akan membawa
beban berat, memikul amanah itahi, mengibarkan bendera Islam dan meruntuhkan panji-panji
kekufuran dan kesyirikan.
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Jama'ah kaum muslimin yang dirahmati oleh
Alloh ffig
Dalam menghadapi beratnya ujian dan
rintangan dakwah, Rosululloh tidak sendirian.
telah memilihkan orang-orang terbaik
Alloh
setelah para nabi dan rosul. Merekalah orangorang yang akan membela dan membenarkan
semua ajakan dan serum nabi-Nya. Merekalah
orang-orang yang selalu menemani beliau baik
dalam keadaan suka maupun duka, pelipur kesedihan. Hidup dan mati mereka telah diberikan
untuk Islam dan kaum muslimin dan semua sisa
umur mereka telah mereka nadzarkan untuk
Alloh ,4g dan rosul-Nya.
Mari kita dengarkan penuturan dari lisan yang
jujur, tatkala menyifati para sahabat Rosululloh
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sebuah rekomendasi yang memang berhak untuk diberikan kepada mereka, sanjungan dan pujian yang tidak berlebihan karena memang itulah
keadaan mereka yang sesungguhnya.
Sahabat Abdulloh bin Mas'ud
mengatakan,
"Sesungguhnya Alloh A melihat hati para hamba,
lalu mendapati hati Muhammad * adalah sebaikbaik hati hamba-Nya, maka Alloh A memilih
dan mengutusnya untuk menyampaikan syariatNya. Kemudian Allah melihat hati para hamba
setelah hati Muhammad, lalu mendapati hati para
sahabatnya adalah sebaik-baik hati para hambaNya setelahnya, maka Allah A menjadikan mereka
para penolong nabi-Nya, memerangi musuh untuk membela agama-Nya, maka apa yang menurut
kaum muslimin baik maka hal itu menurut Alloh
adalah baik dan apa yang menurut kaum muslimin
jelek maka hal itu menurut Alloh adalah jelek.
Beliau juga mengatakan, "Siapa saja yang ingin berteladan maka teladanilah orang-orang yang telah
meninggal dunia, merekalah para sahabat Muham
mad *. Mereka sebaik-baik umat ini, paling dalam
ilmunya dan paling sedikit takalluf-nya (member
atkan diri). Mereka adalah suatu kaum yang Alloh
pilih untuk menemani nabi-Nya dan membawa
syari'at-Nya, maka tirulah akhlak-akhlak dan jalan
hidup mereka, merekalah para sahabat Muhammad *. Sungguh mereka berada di atas petunjuk
yang lurus." (Hilyatul Auliya': 1/305-306)
Oleh karena itu, dalil-dalil menyebutkan keridhoan Alloh
bersan-ta para sahabat
dan
atas merekalah tazkiyah Alloh .
Alloh A berfirman:
,
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Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada
Alloh. (QS. Ali Imron [3]: iro)

Alloh
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juga berfirman:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pe ma-tama
(masuk Islam) dari golongan muhajirin n anshor
dan orang-orang yang mengikuti mereka d gan baik,
Alloh ridho kepada mereka dan mereka p ridho kepada Alloh dan Alloh menyediakan bagi
reka surga-surga yang mengalir sungai-sungai d alamnya
selama-lamanya. Mereka kekal di dalam a. Itulah
kemenangan yang besar. (QS. at-Taubah : ioo)

Bahkan Allah A mengancam orang-o
menyelisihi jalannya para sahabat
da
jalan yang berbeda dari jalan yang para s•
beragama di atasnya.
Di antara hal yang menunjukkan b.
sahabat adalah manusia yang paling be
dalam mengamalkan Islam dan mem
dalam kehidupannya adalah kecembu
gian sahabat miskin atas amalan sholih y •
bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Pa
yang miskin datang dan mengeluhkann
Rosululloh *, bukan karena keluh kesah
miskinan mereka melainkan karena mere
tertirtggal dari melakukan kebaikan dan
mereka kebaikan yang sangat be.sar se
dan shodaqoh.
Sahabat Abu Dzarr
mengisahk.
kita perihal pengaduan sahabat miski
Rosululloh
kemudian Rosuhilloh
kelemahlembutannya dan kasih sayan
berikan petunjuk kepada jalan yang lain
mereka tidak tertinggal dengan apa yan
kan oleh para sahabat kaya. Ia menceritak
ada sekelompok sahabat Rosululloh d
pada beliau seraya mengatakan:

g yang
memilih
abat
a para
mangat
ktikkan
sebag hanya
sahabat
kepada
bab kemerasa
ut dari
ti infak
kepada
kepada
dengan
a memhingga
dilakubahwa
ng ke-
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berlomba-lomba dengan kehidupan dunia, dan alai dad kehidupan akhirat, sehingga sudah hilang
sifat ghibthoh yang merupakan cerminan sifat m y
-naseorgmuif.Yadlhsng,
tamak, dan rakus dertgan gemerlapnya dunia.
Akankah kaum' muslin-tin mendapatkan kejayaan
Islam seperti dahulu kala, benarlah apa yang dikatakan oleh al-Imam Malik tatkala mengatalcan:

"Wahai Rosululloh, orang-orang kaya pergi dengan
14391 l4r)
membawa pahala yang banyak, karena mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami melaksanakannya,
"Tidak ada yang dapat membuat baik umat ini, kedan mereka puasa sebagaimana kami puasa, namun
cuali dengan apa yang telah membuat baik generasi
mereka bisa bersedekah dengan sebagian harta me
awalnya (kaum salaf)."
reka." Rosululloh
mengatalcan, "Bukankah untuk
Maka
kewajiban orang-orang belakangan
kalian juga Alloh
telah memberikart sesuatu yang
adalah
ber-qudwah dan meneladani para pendahukalian bisa bersedekah dengannyal Sesunggultnya
lunya yang sholih, sehingga mereka akan menjadi
setiap ucapan tasbih adalah sedekah, dan setiap ucabaik
sebagai mana para pendahulunya, dan Islam
pan tahmid adalah sedekah, dan setiap ucapan tahlil
akan
kembali jaya sebagaimana dahulu Islam jaya
adalah sedekah, dan memerintahkan kebaikan adalah
di
muka
btuni ini.
sedekah, serta rnelarang dari yang mungkar adalah
sedekah, bahkan seorang suami menggauli istrinya
3 j
Olt
adalah sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Roe
, t
sululloh, apakah seorang yang hanya menyalufican
ye r„ti
, .1.1-a03-31 _,Ib A-31
syahwatnya lalu ia mendapat pahala?" 13eliau menjazvab, "Bukankah bila ia menyalurkan syahwatnya
kepada yang haram ia akan mendapat doss?! Maka
KHUTBAH KEDUA
demikian juga bila ia meletakkan syahwatnya di temJama'ah kaum muslimin yang dirahmati Alloh
pat yang halal maka ia pun akan mendapat pahala."
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(HR. Muslim 2/697)
Jazna'ah kaum muslirnin yang dirahmati Alloh
Lihatlah kecenrtburuan para sahabat. Mereka
cemburu apabila luput dari mereka kebaikan yang
sangat banyak. Mereka datang kepada Rosululloh
bukan karena hasad kepada sahabat yang
lain— sungguh mereka sangat jauh dari sifat keji
tersebut— rnelainkan ghibthoh yaitu ingin seperti
mereka dawn mendapatkan kebaikan dan pahala.
Sekarang lihatlah diri-diri kita, apakah kita rnerniliki sedilcit saja dari sifat-sifat para sahabat-sahabat
Rosululloh tersebut?! Kalaupun tidak setengah
dari sifat-sifat mereka maka secuil dari sifat mulia
mereka dari bersemangat dan kesungguhan dalam
mengamalkan Islam masih adakah?!
Bahkan kenyataan pahit yang begitu tampak
pada hati-hati kaum muslimin, mereka berbalil<
dari sifat-sifat rnulia para sahabat. Kalau para sahabat berlonaba-lonaba untuk menclahulukan akhirat
dari kehidupan dttnia, rnaka sangat disayangicart
sebagian kaum xnuslirnin hari ini justru mereka

Berkaca pada hadits Abu Darr 4„ di atas dan
juga pada hadits-hadits yang lain yang menunjukkan kepada kita semangat dan kesungguhan
para sahabat untuk mendapatkan kebaikan, maka
man kita melihat lebih dekat lagi profil. sahabat
Rosululloh semisal sahabat Ulbah bin Zaid
seorang sahabat Anshor yang miskin yang ingin
mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh
para sahabat kaya.
Suatu hari Rosululloh mengumtunkan bahwa
akan diberangkatkan pasukan besar ke Tabuk untuk memerangi pasukan Romawi yang hal itu terjadi pada tahun 9 Hijriah, tepatnya satu bulan sebelurn bulan Romadhon. Pada masa itu terjadi musim
panas dan paceklik yang panjang. Jiwa manusia
lebih cenderung untuk beristirahat di rumah atau
menikmati kurma muda yang tengah meranum
. di kebun-kebtm mereka, karena memang kurma
akan meranum di musim-musim panas. Tiba-tiba
datang panggilan jihad yang akart diberangkatkan
ke Tabuk, sebuah daerah yang sangat jauh dari kota
Madinah, yang hal itu sangat membuat berat hati
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orang-orang munafik. Ditambah lagi, Rosululloh
tidak menerima pasukan kecuali dia memillki
sesuatu yang dapat membawanya ke Tabuk yang
hal itu sangat disedihkan oleh sahabat-sahabat
naisldn, sehingga sebagian mereka memberanikan
datang kepada Rosululloh * agar diizinkan ikut
perang dengan kepapaan mereka, namun Rosululloh menolak, sehingga mereka kembali dengan kesedihan yang mendalam. Merekalah para
sahabat baklaiin (sahabat miskin yang bersedih).
Pasukan perang tersebut dikenal dengan nama
jaisyul 'usroh (pasukan prihatin) yang Rosululloh
mengatakan tentangnya:
Al
-

. oda

"Barang siapa menyiapkan jaisyul 'usroh maka
baginya surga." (HR al-Bukhori: 2626)
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Di antara para sahabat rniskin itu ialah Sahabat
Ulbah bin Zaid al-Haritsi 41:, yang juga ditolak
oleh Rosululloh karena tidak ada sesuatu pun
yang dapat membawanya ke Tabuk: Kesedihan
itu bertambah tatkala ia melihat Sahabat Abu
Bakar datang dengan naernbawa seluruh hartanya yang berjumlah 4.000 dirham di hadapan
Rosululloh at, Umar datang dengan membawa
separuh hartanya, sedangkan Utsman bin Affan
membawa I.000 dinar dari dalam pakaiannya,
demikian juga Abdurrohman bin Auf datang dengan membawa 200 ugiyah berupa Perak. Bahkan
sahabat-sahabat yang lain datang membawa harta
yang ia miliki semarrtpunya; ada yang membawa
satu mud kurma bahkan adalah yang membawa
setengahnya. Sedang Ulbah, tidak ada uang satu
dirham pun yang dapat ia berikan di jalan Alloh
maka pulanglah ia dengan membawa kesedihan yang mendalam. Beliau sedih bukan karena
ditimpa petaka dunia. Akan tetapi, beliau sedih
karena terluputkan dari kebaikan yang sangat
banyak seperti yang didapatkan saudara-saudarartya. Ia mernbaringka.n tubuhnya, berusaha
memejamkan matanya, melupakan segala kesedihan tersebut. Namun, ia tidak kuasa melakukannya sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk ia adukan hal tersebut kepada Robbnya. Maka
ia pun mengambil air wudhu lalu sholat di tengah
kesunyian dan keheningan malam. Ia adukan.
semua kesedihan dan kedukaannya kepada Alloh
ia katakan, "Ya Alloh tidak ada yang dapat kusedelcahkan di jalan-Mu lantaran kefakiran dan
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kepapaanku, yang aku punya hanya ke
diri, maka saksianlah ya Alloh. Atas s
lakuari zalim dari kaum muslimin kepa
karena harta atau kehormatan berupa c
hinaan maka aku infakkart kepada-Mu,
yang dapat aku Mfakka.rt di jalan-Mu."
itu beliau ucapkan berulang-ulang, se
pagi harinya seusai sholat Subuh Ros
mengabarkan kepada Ulbah bahwa Allo
menerima infak dan shodagolutya.

ti oleh
Jama'ah kaum muslimin yang dir•
Alloh
Maka dernikianlah gambaran kecil s: rah kehidupan pada masa-masa keemasan Isl

lambat laurt sejalan dengan berjalann
ketinggian sifat itu mulai meluntur, k
akhlak seorang muslim mulai pudar, hin
tersisa adalah kedengkian dart hasa •
saudaranya lantaran ia tidak diberi se
telah diberikan kepada saudaranya. Mak
Alloh ,0% merahmati Ulbah bin Zaid d
habat-sahabat lainnya yang telah dapat
kan Islam sesuai dengan kemarnpuan d
diri masing-masing. Sebab, Islam buk
milik si -kaya, rnelainkan milik semuanya.
. .
masingst .kaya dan rruskm—dapat
juangkan Islam dengan kernampuan y
diberikan Alloh kepadanya.
Semoga kita dapat mencontoh para
Rosululloh
yang telah mendahului
mencontohkan kepada kita tentang ba
cara kita berusaha untuk Islam dan kau
min. Wallohu A'lam.
).
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