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Mengapa mereka menganggap muslim lainnya telah musyrik 

 

Beberapa tulisan-tulisan kami terlahir dari pertanyaan yang timbul yakni kenapa kawan-
kawan kami sepulang menuntut ilmu agama dari Madinah maupun Darul Hadits, Dammaj 
Yaman mengalami “perubahan drastis” 

Lalu kami mengadakan pengamatan sejak tahun 2009 dari tulisan-tulisan mereka yang 
dipublikasikan melalui dunia maya alias media internet. 
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Kesimpulannya mereka mendalami ilmu agama mengikuti pola pemahaman Muhammad bin 
Abdul Wahhab yang mengikuti pola pemahaman Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/05/28/pola-
pemikiran-islam/ yakni memahami Al Qur’an dan As Sunnah bersandarkan mutholaah 
(menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran mereka sendiri 
sebagaimana  informasi dari mereka seperti contohnya dari 
http://rizqicahya.wordpress.com/tag/imam-muhammad-bin-abdul-wahhab-bag-ke-1/ 

***** awal kutipan ***** 
Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian 
dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para 
ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah 
sebagai modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang 
bersangkutan 
***** akhir kutipan ***** 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Qur’an 
dengan akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat 
kesalahan”. (HR. Ahmad) 

Apakah orang yang otodidak dari kitab-kitab hadits layak disebut ahli hadits 

Syaikh Nashir al-Asad menjawab pertanyaan ini: “Orang yang hanya mengambil ilmu 
melalui kitab saja tanpa memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam majlis-
majlis ulama, maka ia telah mengarah pada distorsi. Para ulama tidak menganggapnya 
sebagai ilmu, mereka menyebutnya shahafi atau otodidak, bukan orang alim… Para ulama 
menilai orang semacam ini sebagai orang yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi yang diambil 
dari kalimat tashhif, yang artinya adalah seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi ia tidak 
mendengar langsung dari para ulama, maka ia melenceng dari kebenaran. Dengan demikian, 
Sanad dalam riwayat menurut pandangan kami adalah untuk menghindari kesalahan 
semacam ini” (Mashadir asy-Syi’ri al-Jahili 10) 

Pada umumnya orang-orang yang mendalami Al Qur’an dan As Sunnah bersandarkan 
mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak, memahaminya dari sudut arti bahasa dan istilah 
saja atau dikatakan mereka bermazhab dzahiriyyah yakni berpendapat, berfatwa, beraqidah 
(beri’tiqod) selalu berpegang pada nash secara dzahir atau makna dzahir sebagaimana yang 
telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/24/arti-
bahasa-saja/ 

Jumhur ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Qur’an dan As Sunnah 
bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dan pada umumnya 
selalu berpegang pada nash secara dzahir (makna dzahir) kemungkinan besar akan berakibat 
negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang 
disampaikan oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihiwasallam dan ibadah yang kehilangan 
ruhnya atau aspek bathin, sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/06/shalat-yang-fasidah/ 
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2. Tasybihillah Bikholqihi , penyerupaan Allah dengan makhluqNya sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/24/mengaku-
hanabila/ 

Imam Ahmad ar-Rifa’i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
‘Aqaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna 
Dzalika Min Ushulil Kufri”, “Jagalah aqidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis 
mutasyabihat, karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 

Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthidalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat 
Ibn ‘Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang 
berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh 
Allah, yad , ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, 
tangan, mata,bertempat), ia kafir (kufur dalam i’tiqod) secara pasti.” 

Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasuqi ‘alaUmmil Barahin” karya Syaikh 
Al-Akhthal dapat kita ketahui bahwa 

- Barangsiapa mengi’tiqadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala mempunyai 
jism (contohnya tangan) sebagaimana jisim-jisim lainnya (sebagaimana tangan lainnya), 
maka orang tersebut hukumnya Kafir (orang yang kufur dalam i’tiqod) 

- Barangsiapa mengi’tiqadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala mempunyai 
jisim (contohnya tangan) namun tidak serupa dengan jisim-jisim lainnya (tidak serupa dengan 
tangan makhlukNya), maka orang tersebut hukumnya ‘Aashin atau orang yang telah berbuat 
durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 

- I’tiqad yang benar adalah i’tiqad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu 
wa Ta’ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. 
Tidak ada yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali Dia 

Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta’ala 
dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah 
Azza wa Jalla. 

Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika 
kiamat telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir (kufur dalam i’tiqod)”. Seseorang 
bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah 
karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra 
menjawab : “Mereka menjadi kafir (kufur dalam i’tiqod) karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta’ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-
sifat benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi(w. 725 H) 
dalam Kitab Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu’tadi). 

Begitupula Salafush Sholeh terhadap ayat-ayat sifat mereka tidak memahaminya dengan 
makna dzahir namun mereka  menyerahkan maknanya kepada Allah ta’ala 

Salaf yang sholeh mengatakan 
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فيھا الصفات ؟ فكلھم  بن سعد عن ا�حاديث قال الوليد بن مسلم : سألت ا�وزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث
تفسير قالوا لي : أمروھا كما جاءت ب-  

“Dan Walid bin Muslim berkata: Aku bertanya kepada Auza’iy, Malik bin Anas, Sufyan 
Tsauri, Laits bin Sa’ad tentang hadits-hadits yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah? Maka 
semuanya berkata kepadaku: “Biarkanlah ia sebagaimana ia datang tanpa tafsir“ 

Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu mengatakan: 

 كل ما وصف هللا تعالى به نفسه فتفسيره ت-وته و السكوت عنه

“Setiap sesuatu yang Allah menyifati diri-Nya dengan sesuatu itu, maka tafsirannya adalah 
bacaannya (tilawahnya) dan diam daripada sesuatu itu”. 

Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu ingin memalingkan kita dari mencari makna dzahir 
dari ayat-ayat sifat dengan cukup melihat bacaannya saja, tafsiruhu tilawatuhu: tafsirannya 
adalah bacaannya. Bacaannya adalah melihat, mengikuti huruf-perhurufnya, bukan 
maknanya, bukan tafsiruhu ta’rifuhu. 

Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat kita sebaiknya tidak mengi’tiqodkan berdasarkan maknanya 
secara dzahir karena akan terjerumus kepada jurang tasybih (penyerupaan), sebab lafazh-
lafazh ayat sifat sangat beraroma tajsim dan secara badihi (otomatis) pasti akan menjurus ke 
sana. 

Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat , Imam Syafi’i ~rahimahullah mengatakan “Jawaban yang 
kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam dengannya bagi orang yang tidak 
memiliki kompetensi di dalamnya adalah agar mengimaninya dan tidak –secara mendetail– 
membahasnya dan membicarakannya. Sebab bagi orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini 
ia tidak akan aman untuk jatuh dalam kesesatan tasybîh” 

Pemahaman dengan selalu berpegang pada nash secara dzahir atau makna dzahir diistilahkan 
oleh mereka sebagai tanpa takwil, takyif, tasybih dan ta’thil. 

Padahal Al Qur’an dan As Sunnah diturunkan Allah Azza wa Jalla dan disampaikan 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang fushahah dan balaghah 
yang bermutu tinggi. 

Nash-nash yang fushahah dapat kita pahami dengan makna dzahir namun nash-nash yang 
balaghah tidak selalu dapat dipahami dengan makna dzahir melainkan dengan makna majaz 
(metaforis) 

Ulama Hanbali yang ternama, Al-Imam al-Hafizh al Alamah AbulFaraj Abdurrahman bin Ali 
bin al-Jawzi as- Shiddiqi al-Bakri atau yang lebih dikenal dengan Ibn al Jawzi menjelaskan 
bahwa “sesungguhnya dasar teks-teks itu harus dipahami dalam makna lahirnya (makna 
dzahir) jika itu dimungkinkan, namun jika ada tuntutan takwil maka berarti teks tersebut 
bukan dalam dzahirnya tetapi dalam makna majaz (metaforis)” 

Jadi tidak memungkinkan memahami Al Qur’an dan As Sunnah hanya dengan makna dzahir 
dan tanpa takwil menggunakan makna majaz (makna kiasan/ metaforis) khususnya pada 
nash-nash yang balaghah. 
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Makna dzahir atau makna harfiah atau makna literal atau makna indrawi atau makna apa 
yang tertulis (tersurat) atau makna leksilkal yakni makna dasar yang terdapat pada setiap kata 
atau kalimat atau makna kata secara lepas, tanpa kaitan dengan kata yang lain dalam sebuah 
susunan kata atau kalimat. 

Sedangkan makna majaz (makna kiasan) adalah termasuk makna bathin atau makna di balik 
yang tertulis atau makna di balik yang tersurat (makna tersirat) atau makna yang  terkait 
dengan makna gramatikal  yakni makna turunan atau makna kata yang terbentuk karena 
penggunaan kata tersebut dalam kaitannya dengan tata bahasa. Makna gramatikal muncul 
karena kaidah tata bahasa, seperti afiksasi, pembentukan kata majemuk, penggunaan atau 
susunan kata dalam kalimat dan lain lain 

Contoh, kata “di atas” makna dzahir atau makna indrawinya adalah untuk menunjukkan 
tempat atau arah sebagai lawan kata “di bawah” 

Namun kata “di atas” juga memiliki makna majaz atau makna kiasan (metaforis) yakni 
bagian dari makna bathin atau makna di balik yang tertulis atau makna tersirat 

Contohnya “orang-orang di atas angin” bukan berarti orang-orang yang bertempat di atas 
angin namun mempunyai makna “orang-orang yang sedang berada dalam kejayaan” atau 
“orang-orang mengungguli yang lain”. 

Para ulama khalaf menyampaikan bahwa kebutuhan tidak menyerahkan maknanya kepada 
Allah Azza wa Jalla namun mentakwilkan dengan makna majaz (makna kiasan/metaforis) 
terhadap ayat-ayat sifat adalah timbul karena pertanyaan-pertanyaan kaum non muslim dalam 
perkara mengenal Tuhan. 

Contohnya pertanyaan kaum Yahudi dalam riwayat berikut 

Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari 
Al A’masy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah berkata, “Datang seorang pendeta 
(Yahudi) kepada Rasulullah, berkata: “Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah meletakkan 
langit diatas satu jari, seluruh bumi diatas satu jari, semua gunung diatas satu jari, pohon dan 
sungai di atas satu jari, dan semua makhluk di atas satu jari, kemudian Allah berfirman seraya 
menunjukan jarinya, ‘Akulah Sang raja’.” Maka Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam 
tertawa lalu membaca kutipan firmanNya yang artinya “Dan tidaklah mereka dapat mengenal 
Allah dengan sebenar keagungan-Nya”.(QS Az Zumar [39]:67) (Hadits riwayat Bukhari 
6865, 6897) 

Ibn al Jawzi dalam kitab berjudul Daf’u syubah at-tasybihbi-akaffi at-tanzih, contoh 
terjemahannya pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/dafu-syubah-imam-
ibn-al-jauzi.pdf menjelaskan bahwa 

“Tertawanya Rasulullah dalam hadits diatas sebagai bukti pengingkaran beliau terhadap 
pendeta (Yahudi) tersebut, dan sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang menyerupakan 
Allah dengan makhluk-Nya(Musyabbihah). Lalu turunnya firman Allah: “ وما قدروا هللا حق
 ”Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya“) ”             قدره
(QS Az Zumar[39]:67) adalah bukti nyata lainnya bahwa Rasulullah mengingkari mereka 
(kaum Yahudi)” 
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Jikalau beri’tiqod (beraqidah) selalu dengan makna dzahir (selalu berpegang pada nash secara 
dzahir) maka “jari Allah” juga berada disetiap hati manusa 

Dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara 
dua jari dari sekian jari Allah Yang Maha Pemurah. Allah Subhanahhu wa Ta’ala akan 
memalingkan hati manusia menurut kehendak-Nya. (HR Muslim 4798) 

Ibn Al Jawzi berkata , “Hadits ini menunjukan bahwa hati setiap manusia di bawah 
kekuasaan Allah. Ketika diungkapkan “ أصبعين بين              ”,artinya bahwa Allah sepenuhnya 
menguasai hati tersebut dan Allah maha berkehendak untuk “membolak-balik” hati setiap 
manusia. 

Dari Syahru bin Hausyab berkata; saya telah mendengar Ummu Salamah meceritakan bahwa 
Rasulullah shalallahu’alaihi wa sallam memperbanyak dalam do’anya: ALLAHUMMAA 
MUQALLIBAL QULUB TSABIT QALBI ‘ALA DINIK (Ya Allah, yang membolak 
balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu). Ia berkata;saya berkata; “Wahai 
Rasululah! Apakah hati itu berbolak balik?” beliau menjawab: “Ya, tidaklah ciptaan Allah 
dari manusia anak keturunan Adam kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari 
Allah. Bila Allah Azza wa Kalla berkehendak, Ia akan meluruskannya, dan jika Allah 
berkehendak,Ia akan menyesatkannya. Maka kami memohon kepada Allah; ‘Wahai Tuhan 
kami,janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah kami diberi petunjuk.’ Dan kami 
memohon kepada-Nya supaya memberikan kepada kita rahmat dari sisinya, sesungguhnya 
dia adalah Maha Pemberi’.” (HR Ahmad No 25364) 

Berikut contoh i’tiqod (aqidah) para pengikut ajaran Wahabi (Wahabisme) yang mengikuti 
kaum musyabbihah, bermazhab dzahiriyah yakni berpendapat, berfatwa, beri’tiqod 
(beraqidah) berpegang pada nash secara dzahir 

Ulama Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, “Mazhab Ahlussunah adalah: Bahwa Allah 
memiliki dua mata, Dia melihat dengan keduanya secara hakikat sesuai dengan kedudukan 
yang layak bagi-Nya. Keduanya merupakan sifat dzatiyah.” (Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin, 
4/58) 

Ulama Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin menjelaskan: “Wajah (Allah) merupakan sifat 
yang terbukti keberadaannya berdasarkan dalil Al-Kitab, As-Sunnah dan kesepakatan ulama 
salaf.” Kemudian beliau menyebutkan ayat ke-27 dalam surat Ar-Rahman… (lihat Syarh 
Lum’atul I’tiqad, hal. 48) 

Dan dalam kitab yang berjudul Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah cetakan Yayasan Cordoba 
al Andalus hal. 14-15 Ibn Utsaimin mengatakan: “Kami beriman bahwa Allah memiliki dua 
mata dengan sebenarnya”. Ia juga mengatakan: “Ahlussunnah telah bersepakat bahwa 
mataNya ada dua”. 

Dalam kitab yang berjudul Tafsir ayat al Kursiy karya Muhammad ibn Utsaimin hal. 27 
disebutkan: “Dan kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah azza wa jalla.” 

Dalam kitab yang berjudul Fatawa al Aqidah karya Muhammad ibn Shalih al Utsaimin hal. 
112 ia mengatakan: “Sesungguhnya Allah datang dengan sebenar-benar datang.” Dan pada 
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hal. 114 ia mengatakan: “Sesungguhnya dhahirnya terdapat kedatangan Allah dengan 
bergegas dan ini tidak mustahil bagiNya, jadi Dia benar-benar datang”. 

Contoh ulama negeri kita yang mengikuti ajaran Wahabi yakni Ustadz Abdul Hakim bin 
Amir Abdat sebagaimana tulisannya pada 
http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah-kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla-
adalah-kanan/ atau http://artikelassunnah.blogspot.com/2010/03/benarkah-kedua-tangan-
allah-azza-wa.html beri’tiqod bahwa “Allah mempunyai kedua tangan dan kedua tangan 
Allah adalah kanan” 

Contoh orang-orang yang belajar agama di wilayah kearajaan dinasti Saudi yang dipaksakan 
untuk mengikuti ajaran Wahabi sebagaimana yang dapat saksikan dalam video pada 
http://www.youtube.com/watch?v=CaT4wldRLF0 mulai pada menit ke 03 detik 15 

Berikut transkriptnya, 

***** awal kutipan transkript ***** 
“Ya sudah kalau kita apa, misalkan tangan Allah, ya sudah itu tangan Allah. 
Allah punya tangan akan tetapi apakah tangan Allah seperti tangan makhluk ? tidak. 
Sedangkan sama sama makhluknya Allah subhanahu wa ta’ala, kaki gajah dengan kaki semut 
ndak sama. Sama-sama kaki namanya. Kaki meja dengan kaki kamera ini yang untuk tahan 
sandaran ini, ndak sama. 
Apalagi tangan Allah subhanahu wa ta’ala dengan tangan makhluknya ndak sama karena 
Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman “Laisa kamitslihi syai’un wahuwa samii’u bashiir” 
tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta’ala, apapun di dunia ini, adapun kalau 
sama namanya ndak sama bentuknya dan rupanya.” 
***** akhir kutipan transkript ***** 

Jadi pada kenyataannya mereka memahami Al Qur’an dan As Sunnah selalu berpegang pada 
nash secara dzahir (makna dzahir) adalah mengikuti kaum Yahudi. Kemungkinannya adalah 
mereka termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Yahudi 
atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi. 

Kaum Yahudi memang diciptakan mempunyai rasa permusuhan pada kaum muslim sampai 
mereka mau bersyahadat. 

Firman Allah ta’ala yang artinya, 

“orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang 
Yahudi dan orang-orang musyrik” (QS Al Maaidah [5]: 82) 

Jadi masuk akallah orang-orang yang termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari Zionis Yahudi, setelah mereka memahami Al Qur’an dan As Sunnah selalu 
berpegang pada nash secara dzahir (makna dzahir) justru memusuhi kaum muslim lainnya. 

Kebiasaan mereka selalu berpegang pada nash secara dzahir (makna dzahir) dipergunakan 
pula oleh mereka ketika  memahami sholawat Nariyah sehingga berkesimpulan bahwa matan 
(redaksi) atau syair dari sholawat Nariyah mengandung kesyirikan mengutip pendapat 
Muhammad bin Jamil Zainu sebagaimana yang termuat pada 
http://muslim.or.id/aqidah/shalawat-nariyah.html 
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***** awal kutipan ***** 
Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu berkata: “Shalawat Nariyah cukup populer di banyak 
kalangan dan ada yang meyakini bahwa orang yang bisa membacanya sebanyak 4444 kali 
dengan niat menghilangkan kesulitan-kesulitan atau demi menunaikan hajat maka 
kebutuhannya pasti akan terpenuhi. Ini merupakan persangkaan yang keliru dan tidak ada 
dalilnya sama sekali. Terlebih lagi apabila anda mengetahui isinya dan menyaksikan adanya 
kesyirikan secara terang-terangan di dalamnya. 
***** akhir kutipan ***** 

***** awal kutipan ***** 
“Seandainya kita ganti kata bihi (به    ) (dengan sebab beliau) dengan bihaa (بھا    ) (dengan 
sebab shalawat) maka tentulah maknanya akan benar tanpa perlu memberikan batasan 
bilangan sebagaimana yang disebutkan tadi. Sehingga bacaannya menjadi seperti ini: 

 اللھم صل ص-ة كاملة وسلم س-ما تاما على سيدنا محمد التي تحل بھا العقد

Allahumma sholli sholaatan kaamilatan wa sallim salaaman taamman ‘ala sayyidinaa 
Muhammadin Allati tuhillu bihal ‘uqadu (artinya ikatan hati menjadi terlepas karena 
shalawat) 

Hal itu karena membaca shalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah ibadah 
yang bisa dijadikan sarana untuk bertawassul memohon dilepaskan dari kesedihan dan 
kesusahan. 
***** akhir kutipan***** 

Orang yang mengatakan adanya kesyirikan dalam matan (redaksi) atau syair sholawat 
Nariyah maka dapat dipastikan mereka tidak menguasai ilmu balaghah atau sastra Arab 
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Habib Munzir dalam tulisannya pada 
http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid&func=view&catid=
9&id=6466 

***** awal kutipan ***** 
Saudaraku yang kumuliakan, 

Mengenai shalawat nariyah, tidak ada dari isinya yang bertentangan dengan syariah, makna 
kalimat : yang dengan beliau terurai segala ikatan, hilang segala kesedihan, dipenuhi segala 
kebutuhan, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik, serta”, adalah kiasan, bahwa 
beliau shallallahu alaihi wasallam pembawa Alqur’an, pembawa hidayah, pembawa risalah, 
yang dengan itu semualah terurai segala ikatan dosa dan sihir, hilang segala kesedihan yaitu 
dengan sakinah, khusyu dan selamat dari siksa neraka, dipenuhi segala kebutuhan oleh Allah 
Subhanahu wa Ta’ala, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik yaitu husnul 
khatimah dan sorga, 

Ini adalah kiasan saja dari sastra balaghah arab dari cinta, sebagaimana pujian Abbas bin 
Abdulmuttalib ra kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dihadapan beliau shallallahu alaihi 
wasallam : “… dan engkau (wahai nabi shallallahu alaihi wasallam) saat hari kelahiranmu 
maka terbitlah cahaya dibumi hingga terang benderang, dan langit bercahaya dengan 
cahayamu, dan kami kini dalam naungan cahaya itu dan dalam tuntunan kemuliaan (Al 
Qur’an) kami terus mendalaminya” (Mustadrak ‘ala shahihain hadits no.5417), tentunya bumi 
dan langit tidak bercahaya terang yg terlihat mata, namun kiasan tentang kebangkitan risalah. 
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Sebagaimana ucapan Abu Hurairah ra : “Wahai Rasulullah, bila kami dihadapanmu maka 
jiwa kami khusyu” (shahih Ibn Hibban hadits no.7387), “Wahai Rasulullah, bila kami melihat 
wajahmu maka jiwa kami khusyu” (Musnad Ahmad hadits no.8030) 

Semua orang yang mengerti bahasa arab memahami ini, Cuma kalau mereka tak faham 
bahasa maka langsung memvonis musyrik, tentunya dari dangkalnya pemahaman atas tauhid, 

Sedangkan mengenai kalimat diminta hujan dengan wajahnya yang mulia, adalah cermin dari 
bertawassul pada beliau shallallahu alaihi wasallam para sahabat sebagaimana riwayat shahih 
Bukhari. 

Mengenai anda ingin membacanya 11X, atau berapa kali demi tercapainya hajat, maka tak 
ada dalil yg melarangnya, 

Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, 

Wallahu a’lam 
******* akhir kutipan ***** 

Berikut link cara memahami sholawat Nariyah dengan ilmu tata bahasa Arab 
,  http://ahlisunah-waljamaah.blogspot.com/2013/03/memahami-shalawat-nariya-pakai-
ilmu.html 

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/07/penyebab-ketidakseimbangan/ bahwa fungsi 
sastra adalah fungsi rekreatif, didaktif, estetis, moralitas dan religius yang semua itu 
berhubungan dengan hati sehingga dapat membuka mata hati (ain bashiroh). 

Sehingga orang-orang yang tidak memperhatikan sastra Arab atau ilmu balaghah dalam 
memahami Al Qur’an dan As Sunnah maka akan menimbulkan ketidakseimbangan atau 
akhlak buruk. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebut orang-orang seperti itu 
sebagai “orang-orang  yang pandai membaca Al Qur’an namun tidak melewati 
kerongkongannya (tidak mempengaruhi hatinya)” yakni orang-orang setelah membaca Al 
Qur’an namun berakhlak buruk seperti sombong, merendahkan, mencela,  membenci, 
menyerang, memerangi bahkan membunuh kaum muslim lainnya yang dituduh musyrik atau 
dituduh berhukum dengan selain hukum Allah atau dituduh telah halal darahnya. 

Bayangkan ada di antara mereka memperlakukan ibundanya yang mempunyai kebiasaan 
membaca sholawat Nariyah diperlakukan sebagai orang yang telah musyrik atau orang yang 
telah mempersekutukan Allah karena mereka menganggap adanya kesyirikan dalam sholawat 
Nariyah. Padahal kesalahpahaman mereka karena tidak menguasai ilmu sastra Arab atau ilmu 
balaghah. Bagaimana nasib mereka di akhirat kelak ketika diperlihatkan apa yang telah 
mereka perbuat terhadap ibundanya.  Tentulah sesal kemudian tidaklah berguna. 

Dapatlah kita mengerti Buya Hamka seorang sastrawan yang ternama sehingga dengan 
kompetensinya dalam sastra sangat membantu Beliau dalam memahami Al Qur’an dan As 
Sunnah dalam bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi. 

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/29/bertambah-ilmu-namun/ bahwa Buya Hamka 
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yang pernah menulis buku “Tasawuf Modern” setelah mengikuti Tarekat Qodiriyah 
Naqsabandiyah, pernah berujar di Pesantren Suryalaya Tasikmalaya bahwa dirinya bukanlah 
Hamka, tetapi “Hampa” sebagaimana yang dituturkan oleh Dr Sri Mulyati MA, Dosen 
Pascasarjana , pengajar tasawwuf UIN Syarif Hidayatullah 

“Dirinya bukanlah Hamka tetapi “hampa” adalah ungkapan sastra yang mempertahankan 
rima (pengulangan atau persamaan bunyi pada akhir baris) sehingga dapat mengungkapkan 
keindahan dan arti yang sangat dalam yang timbul dari lubuk hati sanubari yang paling dalam 

“Dirinya bukanlah Hamka tetapi “hampa”  adalah penyaksian Allah ta’ala dengan hati (ain 
bashiroh) atau bermakrifat yakni membenarkan dan menyaksikan bahwa selain Allah ta’ala 
adalah tiada. Selain Allah ta’ala adalah tiada apa apanya. Selain Allah ta’ala adalah 
bergantung padaNya. 

Dengan kemampuan sastra maka kita akan dapat mengingatkan orang dengan santun dengan 
pemilihan kata-kata yang baik sehingga tulisan atau lisan kita tidak menyakiti orang lain. 

Seorang lelaki bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam “Musllim yang 
bagaimana yang paling baik?” “Ketika orang lain tidak (terancam) disakiti oleh tangan dan 
lisannya” Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 

Rasulullah shallallahu aliahi wasallam bersabda “Tiada lurus iman seorang hamba sehingga 
lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya“. (HR. Ahmad) 

Sayyidina Umar ra menasehatkan, “Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang (dakwah 
bersuara / bernada keras). Tapi akuilah orang yang menyampaikan amanah dan tidak 
menyakiti orang lain dengan tangan dan lidahnya“ 

Sayyidina Umar ra juga menasehatkan “Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, 
berarti imannya belum bermanfaat. Tiga perkara tersebut adalah santun ketika mengingatkan 
orang lain; wara yang menjauhkannya dari hal-hal yang haram / terlarang; dan akhlak mulia 
dalam bermasyarakat (bergaul)“. 

Berikut silahkan simak video pada 
http://www.youtube.com/watch?v=MnW6wJYjIlU  penuturan ust Badrusalam yang berupaya 
membela ulama panutannya yakni Muhammad bin Abdul Wahhab dari perihal yang menurut 
beliau sebagai tuduhan-tuduhan dusta. 

Hal yang menarik adalah bahwa para pembela pemahaman atau ajaran Muhammad bin Abdul 
Wahhab pada umumnya selalu menyampaikan atau menyebarluaskan yang disebut “dongeng 
Rustumiyah” sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/05/06/dongeng-rustumiyyah/ 

Tampaknya ada hidden agenda (agenda tersembunyi) yang telah dipersiapkan oleh pihak 
tertentu yang mengatur sistematika pembelaan terhadap pemahaman atau ajaran Muhammad 
bin Abdul Wahhab. 

Dongeng  Rustumiyyah menceritakan tentang ajaran seorang yang bernama Abdul Wahhab 
bin Abdirrahman bin Rustum [208 H/823 M] 
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Padahal ajaran  atau pemahaman Abdul Wahhab bin Abdirrahman bin Rustum disebut 
dengan Wahbiyyah Rustumiyyah yang merupakan turunan dari ajaran atau pemahaman 
Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi (38 H). 

Jelas berbeda antara Wahbiyyah  yang merupakan pemahaman Abdullah bin Wahbi Ar-
Rasibi (38 H)  dengan Wahabiyyah  yang merupakan pemahaman atau ajaran Muhammad bin 
Abdul Wahhab berasal dari kabilah Banu Tamim an Najdi, lahir 1115 H., wafat tahun 1206 H 
yang banyak dibicarakan oleh para ulama pada abad 12 Hijriah seperti contohnya telah 
disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/23/pujian-
teladan-mereka/ 

Bahkan sebagaimana yang dapat kita ketahui dari tulisan pada 
http://dihyamd.wordpress.com/2010/09/29/tindakan-pengecut-kaum-wahabisalafi/ bahwa ada 
pihak yang merubah isi kitab Hasyiyah ash-Shawi Ala Tafsir al Jalalain karya Syaikh Ahmad 
bin Muhammad ash-Shawi al-Maliki. 

Contohnya yang diterbitkan oleh Dar Ihya atturats al-Arabi pada juz 3 hal 78 tertulis aslinya 
adalah “Menurut satu pendapat; ayat ini turun tentang kaum Khawarij yang telah merusak 
takwil al-Qur’an dan Sunnah, yang untuk tujuan itu mereka menghalalkan darah orang-orang 
Islam dan harta-hata mereka. Kenyataan ini sebagaimana terbukti di masa sekarang, sebuah 
kelompok yang sama persis dengan kaum Khawarij tersebut; mereka adalah kelompok yang 
berada di negeri Hijaz, mereka dinamakan dengan kelompok Wahhabiyyah, mereka 
menganggap diri mereka di atas kebenaran, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-
orang pendusta. Mereka telah dijerumuskan oleh setan, hingga setan itu telah menjadikan 
mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka itu adalah golongan setan, dan sesungguhnya 
golongan setan adalah golongan yang merugi”. 

Sedangkan yang diterbitkan oleh Dar al Kutub al Ilmiyyah ada bagian yang dihilangkan 
sehingga menjadi 

“Menurut satu pendapat; ayat ini turun tentang kaum Khawarij yang telah merusak takwil al-
Qur’an dan Sunnah, yang untuk tujuan itu mereka menghalalkan darah orang-orang Islam 
dan harta-hata mereka ………teks yang hilang ………..   Mereka telah dijerumuskan oleh 
setan, hingga setan itu telah menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka itu 
adalah golongan setan, dan sesungguhnya golongan setan adalah golongan yang merugi”. 

Hal serupa disampaikan oleh ulama pada abad 12 H dari kalangan ulama madzhab Hanafi, al-
Imam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan sebutan Ibn Abidin, juga berkata 
dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: 

“ ِد ْبِن َعْبِد اْلَوھَّابِ  اْبِن َعْبِد اْلَوھَّاِب الَِّذْيَن َخَرُجْوا ِمْن  اْلَخَواِرِج فِْي َزَمانِنَا :َكَما َوقََع فِْي َزَمانِنَافِْي أَْتبَاعِ  َمْطلٌَب فِي أَْتبَاِع ُمَحمَّ
َوأَنَّ َمْن َخالَفَاْعتِقَاَدھُْم ُمْشِرُكْوَن  اْلَحنَابِلَِة لَِكنَّھُْم اِْعتَقَُدْوا أَنَّھُْم ھُُم اْلُمْسلُِمْونَ  َن َمْذھَبَ َوتََغلَّبُْوا َعلَى اْلَحَرَمْيِن َوَكانُْوايَْنتَِحلُوْ  نَْجدٍ 

نَِّة َوقَْتَل ُعلََمائِِھْم َحتَى َكَسرَ  َواْستَبَاُحْوا بَِذلِكَ  اْلُمْسلِِمْيَن َعاَم ثَ-ٍَث  َوظَفَِر بِِھْم َعَساِكرُ  اللھَُشْوَكتَھُْم َوَخَرَب بِ-ََدھُمْ  قَْتَل أَْھِل السُّ
) اھـ” َوثَ-َثِْيَن َوِمائَتَْينَِوأَْلٍف. ٤/٢٦٢ابن عابدين، حاشية رد المحتار،      ). 

“Keterangan tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa 
kita. Sebagaimana terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari 
Najd dan berupaya keras menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. 
Akan tetapi mereka meyakini bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang 
berbeda dengan keyakinan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka 
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menghalalkan membunuh Ahlussunnah dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah 
kekuatan mereka, merusak negeri mereka dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada 
tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 
262). 

Dari kalangan ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-
Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah ‘ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis 
biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 

ٍد َكاَن ُمنَافِيًا لَهُ  ا َجيِّداًبِاeَْياَتِ  َوَكَذلَِك اْبنُهُ ُسلَْيَماُن أَُخْو ُمَحمَّ هُ َعلَْيِه (  فِْي َدْعَوتِِه َوَردَّ َعلَْيِه َرّدً ْيُخ ُسلَْيَماُن َردَّ ى الشَّ َوْاeَثاَِر َوَسمَّ
ِد ْبِن َعْبِد اْلَوھَّابِ اْلِخَطاِب فِ  فَْصلُ  دِّ َعلٮَُمَحمَّ ي الرَّ ْولَةِ  (  ِه َوَمْكِرِه َمَع تِْلَك الصَّ اْلھَائِلَِة الَّتِْيأَْرَعبَِت ْا�َبَاِعَد فَإِنَّهُ  َوَسلََّمهُ هللاُ ِمْن َشرِّ

ْوِق لَْي-ً لِقَْولِِه بِتَْكفِْيِر َمْن  ھََرةًيُْرِسُل إِلَْيِه َمْن يَْغتَالُهُ فِْي فَِراِشِه أَْو فِيُمَجا بَايَنَهُ أََحٌد َوَردَّ َعلَْيِه َولَْم يَْقِدْر َعلَى قَْتلِهِ  َكاَن إَِذا السُّ
٢٧٥قَْتلِِه. اھـ (ابن حميد النجدي، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة،  َخالَفَھَُواْستِْح-َلِ      ). 

“Demikian pula putra beliau, Syaikh Sulaiman (kakak Muhammad bin Abdul Wahhab), juga 
menentang terhadap dakwahnya dan membantahnya dengan bantahan yang baik berdasarkan 
ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Syaikh Sulaiman 
menamakan bantahannya dengan judul Fashl al-Khithab fi al-Radd ‘ala Muhammad bin 
Abdul Wahhab. Allah telah menyelamatkan Syaikh Sulaiman dari keburukan dan tipu daya 
adiknya meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan terhadap orang-
orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya, dan membantahnya, 
lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan mengirim orang 
yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari karena pendapatnya 
yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang menyelisihinya.” (Ibn Humaid 
al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah ‘ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 

Kitapun dapat mengetahui perilaku pengikut ajaran Wahabi (wahabiyyah) pada zaman 
sekarang seperti dari http://allangkati.blogspot.com/2010/07/keganasan-wahabi-di-
pakistan.html 

***** awal kutipan ***** 
70 orang meninggal dunia, dan 120 mengalami luka-luka akibat serangan bom bunuh diri 
yang di lakukan oleh tiga anggota wahabi Pakistan, serangan itu terjadi pada tanggal 1 / 7 / 
2010 di sebuah makam ulama sufi ( Sayyid Ali Hajwairi ) di Lahor yang banyak di kunjungi 
para pelawat dari kalangan umat islam beraliran sufi. 

Para pengikut ajaran wahabi adalah kelompok yang sangat membencikan orang-orang sufi 
dan mengkafirkan mereka, mereka menganggap bahwa orang -orang sufi menyembah 
kuburan-kuburan wali sehingga halal darahnya dibunuh, pemahaman ini bersumber dari 
aqidah merea yang menyatakan bahwa tauhd itu terbagi kepada tiga bahagian, tauhid 
Rububiyah, tauhid Uluhiyah, tauhid asma` dan sifat, orang-orang sufi hanya percaya dengan 
tauhid rububiyyah dan tidak menyakini tauhid uluhiyyah, sebab itulah mereka kafir dan boleh 
di bunuh, bahkan mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir qurasy lebih bagus tauhidnya 
daripada orang-orang sufi. 
****** akhir kutipan ****** 

Begitupula informasi yang didapat secara turun temurun dari keluarga Syaikh Nawawi Al 
Bantani sebagaimana yang termuat pada 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=220630637981571&set=a.220630511314917.562
51.100001039095629 
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Berikuti kutipannya : 

***** awal kutipan ***** 
“Pada zaman dahulu di kota Mekkah keluarga Syeikh Nawawi bin Umar Al-Bantani 
(pujangga Indonesia dan makamnya di Ma’la Mekkah Saudi Arabia) pun tidak luput dari 
sasaran pembantaian Wahabi. Ketika salah seorang keluarga beliau bernama Syeikh Ahmad 
Hadi asal Jaha Cilegon Banten sedang duduk memangku cucunya, tiba-tiba gerombolan 
Wahabi datang memasuki rumahnya tanpa diundang dan dengan kejamnya mereka langsung 
membantai dengan cara menyembelihnya hingga tewas. Dalam pembantaian 
(penyembelihan) itu darah Syeikh Ahmad Hadi mengalir membasahi tubuh cucunya yang 
masih kecil yang sedang berada dalam pangkuannya“. 
***** akhir kutipan ***** 

Pengikut ajaran Wahabi (Wahabiyyah) disebut sebagai khawarij karena mereka salah 
memahami Al Qur’an dan As Sunnah sehingga mereka menyempal keluar (kharaja) dari 
mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham). Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari 
kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 

Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/31/alasan-menyempal-
keluar/ telah disampaikan tentang mengapa ada orang-orang menyempal keluar (kharaja) dari 
mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham). 

Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) 
karena kaum muslim yang lainnya dituduh telah musyrik (menyembah selain Allah) seperti 
menyembah kuburan, menyembah orang-orang sholeh atau menuduh berhukum dengan 
selain hukum Allah sehingga bagi mereka telah halal darah kaum muslim lainnya yang 
berbeda pemahaman dengan mereka yang kadangkala berujung dengan pembunuhan. 

Contoh orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi atau kaum 
khawarij pada zaman khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang salah memahami 
firmanNya seperti (QS Al Maidah [5]:44) sehingga menuduh khalifah Sayyidina Ali yang 
melakukan perjanjian ( tahkim / arbitrase ) dengan Muawiyah Ibnu Abi Sufyan telah kafir 
karena berhukum dengan thagut, berhukum dengan selain hukum Allah. Pada akhirnya 
mereka menganggap halal darah Sayyidina Ali dan berujung eksekusi pembunuhan yang 
dilakukan oleh Abdurrahman ibn Muljam 

Sedangkan mereka menganggap muslim yang lainnya dituduh telah musyrik  karena 
mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana contohnya yang telah 
disampaikan oleh ust Badrusalam dalam video tersebut pada menit 13:47 menyampaikan 
bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat orang-orang yang bertawassul kepada 
orang-orang yang telah wafat adalah syirik akbar. 

Menurut ust Badrusalam pendapat ulama panutannya tersebut juga merupakan ijma para 
ulama pengikut Imam Mazhab yang empat. Namun contoh-contoh kutipan pendapat 
ulama  pengikut Imam Mazhab yang empat tidak berkaitan dengan berdoa kepada Allah 
dengan bertawassul pada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang telah wafat atau 
bertawassul pada orang-orang yang telah meraih manzilah (maqom atau derajat) di sisiNya 
seperti orang-orang yang sholeh yang telah wafat. 
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Kita dapat menelusuri mengapa Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat bahwa  orang-
orang yang berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada orang-orang yang telah wafat 
adalah syirik akbar sehingga beliau menganggap kaum muslim pada masa kehidupannya 
banyak yang telah musyrik  melalui syarah Qawa’idul ‘Arba karya Muhammad bin Abdul 
Wahhab yang ditulis oleh Sholih Fauzan Al-Fauzan pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/03/pemahaman-tauhid-maw.pdf 

Dari dalil-dalil yang mereka kemukakan mengingatkan kita kepada salah satu ciri khas dari 
orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamim An Najdi atau kaum khawarij yakni suka 
menggunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir untuk menyerang kaum 
muslim 

Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka 
menggunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk 
menyerang orang-orang beriman”.[Lihat: kitab Sahih Bukhari jilid:4 halaman:197] 

Ciri khas lainnya dari orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamim An Najdi atau kaum 
khawarij telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/16/ciri-khas/ 

Mereka berdalilkan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir seperti contohnya 
firman Allah ta’ala yang artinya, “Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih 
(dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak 
menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan 
sedekat-dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa 
yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang 
pendusta dan sangat ingkar.  (QS Az Zumar [39]:3) 

“Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah 
dengan sedekat-dekatnya”  maksudnya bahwa kaum musyrik menjadikan menyembah 
berhala (menyembah selain Allah) sebagai sarana (wasilah) untuk mendekatkan diri kepada 
Allah. 

Kemudian ditegaskan bahwa mereka menyembah selain Allah dengan alibi (alasan) sebagai 
sarana (wasilah) untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sebuah kedustaan belaka atau 
alasan yang dibuat-buat, sebagaimana yang dapat kita ketahui dari bagian akhir firmanNya 
yang artinya, “Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat 
ingkar.” (QS Az Zumar [39]:3). 

Sedangkan kaum muslim yang bertawassul dengan Rasulullah shallallahu alaih wasallam 
yang sudah wafat atau dengan orang alim yang sudah wafat misalnya sama sekali tidak 
menyembahnya. Tetapi ia mengetahui bahwa mereka memiliki keistimewaan di sisi Allah 
dengan memiliki ilmu. Lalu ia bertawassul dengannya karena keistimewaannya tersebut 

Begitupula kaum muslim yang berziarah kubur sambil berdoa kepada Allah di sisi kuburan 
atau berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada ahli kubur yang telah meraih manzilah 
(maqom atau derajat) disisiNya adalah beribadah kepada Allah bukan meminta pertolongan 
atau menyembah atau beribadah kepada ahli kubur. 
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Kaum muslim sangat paham dan sangat yakin bahwa yang mengabulkan doa mereka dan 
memberikan pertolongan hanyalah Allah Azza wa Jalla bukan ahli kubur atau bukan pula 
orang yang ditawassulkan. 

Silahkan baca studi kasus para peziarah kubur pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/10/studi-kasus-ziarah-kubur.pdf tidak ada 
satupun yang menyembah kuburan. 

Silahkan saksikan penjelasan yang cukup lengkap dalam bentuk video pada 
http://www.youtube.com/watch?v=lDXulIV6q4k dari buya Yahya tentang fitnah terhadap 
tawassul, ziarah kubur, larangan “menjadikan kuburan sebagai masjid”, fitnah mengelilingi 
kuburan atau fitnah tawaf di kuburan dan upaya pemalsuan kitab terkait dengan ziarah kubur 
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Prof. DR. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/12/paham_yang_harus_diluruskan.pdf 
mengatakan 

****** awal kutipan ******* 
Ketahuilah bahwa orang yang bertawassul dengan siapa pun itu karena ia mencintai orang 
yang dijadikan tawassul tersebut. Karena ia meyakini keshalihan, kewalian dan 
keutamaannya, sebagai bentuk prasangka baik terhadapnya. Atau karena ia meyakini bahwa 
orang yang dijadikan tawassul itu mencintai Allah SWT, yang berjihad di jalan Allah. Atau 
karena ia meyakini bahwa Allah SWT mencintai orang yang dijadikan tawassul, sebagaimana 
firman Allah : يحبّونھم ويحبّونه     atau sifat-sifat di atas seluruhnya berada pada orang yang 
dijadikan obyek tawassul. 

Jika anda mencermati persoalan ini maka anda akan menemukan bahwa rasa cinta dan 
keyakinan tersebut termasuk amal perbuatan orang yang bertawassul. Karena hal itu adalah 
keyakinan yang diyakini oleh hatinya, yang dinisbatkan kepada dirinya, 
dipertanggungjawabkan olehnya dan akan mendapat pahala karenanya. 

Orang yang bertawassul itu seolah-olah berkata, “Ya Tuhanku, saya mencintai fulan dan saya 
meyakini bahwa ia mencintai-Mu. Ia orang yang ikhlas kepadaMu dan berjihad di jalanMu. 
Saya meyakini Engkau mencintainya dan Engkau ridlo terhadapnya. Maka saya bertawassul 
kepadaMu dengan rasa cintaku kepadanya dan dengan keyakinanku padanya, agar Engkau 
melakukan seperti ini dan itu. 

Namun mayoritas kaum muslimin tidak pernah menyatakan ungkapan ini dan merasa cukup 
dengan kemaha-tahuan Dzat yang tidak samar baginya hal yang samar, baik di bumi maupun 
langit. Dzat yang mengetahui mata yang berkhianat dan isi hati yang tersimpan. 

Orang yang berkata : “Ya Allah, saya bertawassul kepada-Mu dengan Nabi-Mu, itu sama 
dengan orang yang mengatakan : Ya Allah, saya bertawassul kepada-Mu dengan rasa cintaku 
kepada Nabi-Mu. Karena orang yang pertama tidak akan berkata demikian kecuali karena 
rasa cinta dan kepercayaannya kepada Nabi. Seandainya rasa cinta dan kepercayaan kepada 
Nabi ini tidak ada maka ia tidak akan bertawassul dengan Nabi. Demikian pula yang terjadi 
pada selain Nabi dari para wali. 
******* akhir kutipan ***** 
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Dari Al Haitsam ibn Khanas, ia berkata, “Saya berada bersama Abdullah Ibn Umar. Lalu kaki 
Abdullah mengalami kram. “Sebutlah orang yang paling kamu cintai !”, saran seorang lelaki 
kepadanya. “Yaa Muhammad,” ucap Abdullah. Maka seolah-olah ia terlepas dari ikatan. 

Dari Mujahid, ia berkata, “Seorang lelaki yang berada dekat Ibnu Abbas mengalami kram 
pada kakinya. “Sebutkan nama orang yang paling kamu cintai,” kata Ibnu Abbas kepadanya. 
Lalu lelaki itu menyebut nama Muhammad dan akhirnya hilanglah rasa sakit akibat kram 
pada kakinya. 

Prof. DR. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/12/paham_yang_harus_diluruskan.pdf 
menjelaskan pengertian tawassul sebagai berikut 

***** awal kutipan ***** 
1. Tawassul adalah salah satu metode berdoa dan salah satu pintu dari pintu-pintu untuk 
menghadap Allah Subhanahu wa ta’ala. Maksud sesungguhnya adalah Allah. Obyek yang 
dijadikan tawassul berperan sebagai mediator untuk mendekatkan diri kepada Allah. 
Siapapun yang meyakini di luar batasan ini berarti ia telah musyrik. 

2. Orang yang melakukan tawassul tidak bertawassul dengan mediator tersebut kecuali 
karena ia memang mencintainya dan meyakini bahwa Allah mencintainya. Jika ternyata 
penilaiannya keliru niscaya ia akan menjadi orang yang paling menjauhinya dan paling 
membencinya. 

3. Orang yang bertawassul jika meyakini bahwa media yang dijadikan untuk bertawassul 
kepada Allah itu bisa memberi manfaat dan derita dengan sendirinya sebagaimana Allah atau 
tanpa izin-Nya, niscaya ia musyrik. 

4. Tawassul bukanlah suatu keharusan dan terkabulnya do’a tidaklah ditentukan dengannya. 
Justru yang asli adalah berdoa kepada Allah secara mutlak, sebagaimana firman Allah yang 
artinya : “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), 
bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 
memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan 
hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” 
(Q.S.Al.Baqarah : 186) 
***** akhir kutipan ***** 

Ada salah satu contoh buku yang sebaiknya dimiliki untuk mengetahui kesalahpahaman 
mereka dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah yang berjudul  Menjawab Dakwah 
Kaum ‘Salafi’ 

Kata salafi dalam tanda petik karena banyak sekali sekte atau firqoh yang menamakan dirinya 
salafi sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/19/mengapa-salafi/ 

Buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Khatulistiwa Press beralamat Jl Datuk Ibrahim No. 
19, Condet, Balekambang, Jakarta Timur. Telp 021 8098583. Website: 
http://www.khatulistiwapress.com/ 
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Buku tersebut diterjemahkan dari kitab berjudul aslinya ”Al Mutasyaddidun, manhajuhum wa 
munaqasyatu ahammi qadlayahum” karya Prof, DR Ali Jum’ah mantan mufti agung Mesir 
sejak 28 September 2003. Saat ini mufti agung Mesir adalah Prof. Dr. Syauqi Ibrahim Abdul 
Karim ‘Allam. Salah satu syarat sebagai mufti Agung Mesir adalah lulusan Ph.D. Al-Azhar -
tulen Al-Azhar dari sekolah dasar hingga strata tiga-, berpegang teguh kepada metode Al-
Azhar. 

Sanad talaqqi dalam aqidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini dilestarikan salah satunya 
oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar menjadi 
sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah manhaj 
shahih talaqqi (mengaji dengan ulama) yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. 
Sehingga sarjana yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi 
juga alim serta selalu terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 

Terkait bolehnya bertawassul dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam walaupun sudah 
wafat dalam buku Menjawab Dakwah Kaum ‘Salafi’  , Prof, DR Ali Jum’ah berdalilkan (QS 
An-Nisa [4]: 64) yang berlaku secara umum (mutlak). Jadi barang siapa yang 
mengkhususkan ayat ini hanya ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masih hidup, 
maka wajib baginya untuk mendatangkan dalil yang menunjukkan hal itu. 

Berikut kutipan pendapatnya. 

***** awal kutipan ***** 
Adapun ayat ketiga ini (QS An-Nisa: 64) berlaku secara umum (mutlak), tidak ada 
sesuatupun yang mengikatnya, baik dari nash maupun akal. Di sini tidak ada sesuatu makna 
yang mengikatnya dengan masa hidup Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dunia. 
Karena itu akan tetap ada hingga hari kiamat. 

Di dalam Al Qur’an, yang menjadi barometer hukum adalah umumnya lafaz, bukan 
berdasarkan khususnya sebab. Oleh karena itu, barang siapa yang mengkhususkan ayat ini 
hanya ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka wajib baginya untuk 
mendatangkan dalil yang menunjukkan hal itu. 

Keumuman (kemutlakan) makna suatu ayat tidak membutuhkan dalil, karena ‘keumuman’ itu 
adalah asal. Sedangkan taqyid (mengikat ayat dengan keadaan tertentu) membutuhkan dalil 
yang menunjukkannya. 

Ini adalah pemahaman ulama ahli tafsir, bahkan mereka yang sangat disiplin dengan atsar 
seperti Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, setelah menyebutkan ayat di atas, Ibnu Katsir lalu 
mengomentarinya dengan berkata “Banyak ulama dalam kitab Asy Syaamil menyebutkan 
kisah yang sangat masyur ini” 
***** akhir kutipan ***** 

Entah mengapa, kisah bertawassul dengan Rasulullah shallalahu alaihi wasallam ketika sudah 
wafat  dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan (QS An-Nisa: 64) pada umumnya 
telah “menghilang” pada terbitan-terbitan yang baru. 

Berikut contoh scan kitab tafsir Ibnu Katsir yang masih memuat kisah tersebut dan dapat 
dibaca pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/09/ikjuz5p281_285.pdf 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/08/02/menganggap-telah-musyrik/ Page 18 

 

**** awal kutipan ***** 
Al-Atabi ra menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat kubur Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam, datanglah seorang Arab Badui, lalu ia mengucapkan, “Assalamu’alaika, ya 
Rasulullah (semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah). Aku telah 
mendengar Allah ta’ala berfirman yang artinya, ‘Sesungguhnya jikalau mereka ketika 
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun 
memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka menjumpai Allah Maha Penerima Tobat 
lagi Maha Penyayang‘ (QS An-Nisa [4]: 64), 

Sekarang aku datang kepadamu, memohon ampun bagi dosa-dosaku (kepada Allah) dan 
meminta syafaat kepadamu (agar engkau memohonkan ampunan bagiku) kepada Tuhanku.” 

Kemudian lelaki Badui tersebut mengucapkan syair berikut , yaitu: “Hai sebaik-baik orang 
yang dikebumikan di lembah ini lagi paling agung, maka menjadi harumlah dari pancaran 
keharumannya semua lembah dan pegunungan ini. Diriku sebagai tebusan kubur yang engkau 
menjadi penghuninya; di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, dan kemuliaan.“ 

Kemudian lelaki Badui itu pergi, dan dengan serta-merta mataku terasa mengantuk sekali 
hingga tertidur. Dalam tidurku itu aku bermimpi bersua dengan Nabi shallallahu alaihi 
wasallam., lalu beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Hai Atabi, susullah orang Badui 
itu dan sampaikanlah berita gembira kepadanya bahwa Allah telah memberikan ampunan 
kepadanya!” 
***** akhir kutipan ***** 

Kisah tersebut disampaikan pula oleh Imam al Baihaqi , Sya’bul ‘limaan 3/496 

Pada halaman 110 pada buku Menjawab Dakwah Kaum ‘Salafi’ , Prof, DR Ali Jum’ah 
menambahkan 

***** awal kutipan ***** 
Sementara itu, Imam Ibnu al-Hajj al-Abdari, ulama dari mazhab Maliki berkata, “Tawasul 
dengan beliau merupakan media yang akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Karena 
keberkahan dan keagungan syafaat Nabi shallallahu alaihi wasallam di sisi Allah itu tidak 
bisa disandingi oleh dosa apapun. Syafaat Nabi shallallahu alaihi wasallam lebih agung 
dibandingkan dengan semua dosa, maka hendaklah orang menziarahi (makam) nya 
bergembira. 

Dan hendaklah orang tidak mau menziarahinya, mau kembali kepada Allah Ta’ala dengan 
tetap meminta syafaat Nabi shallallahu alaihi wasallam. 

Barangsiapa yang mempunyai keyakinan yang bertentangan dengan hal ini, maka ia adalah 
orang yang terhalang (dari syafaat Nabi shallallahu alaihi wasallam). 

Apakah ia tidak pernah mendengar firman Allah yang berbunyi: Dan Kami tidak mengutus 
seseorang rasul melainkan untuk dita’ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka 
ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan 
Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. ( QS An Nisaa [4] : 64 ) 
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Oleh karena itu, barang siapa yang mendatangi beliau, berdiri di depan pintu beliau, dan 
bertawassul dengan beliau, maka ia akan mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha 
Penyayang. Karena sesungguhnya Allah Ta’ala tidak akan pernah ingkar janji. 

Allah ta’ala telah berjanji untuk menerima tobat orang yang datang, berdiri di depan pintu 
beliau (Nabi shallallahu alaihi wasallam) dan meminta ampunan kepada Tuhannya. Hal ini 
sama sekali tidak diragukan lagi, kecuali oleh orang yang menyimpang dari agama dan 
durhaka kepada Allah dan RasulNya. “Kami berlindung diri kepada Allah dari halangan 
mendapatkan syafaat Nabi shallallahu alaihi wasallam” (Ibnu al Hajj, Al Madkhal, 1/260) 

Imam an Nawawi, ulama dari kalangan Syafi’iyah, ketika menerangkan mengenai adab 
ziarah makam Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata 

“Kemudian ia (peziarah) kembali ke tempat awalnya (setelah bergerak satu hasta ke kanan 
untuk menyalami Abu Bakar dan satu hasta yang lain menyalami Umar) sambil menghadap 
ke arah wajah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertawassul dari beliau kepada 
Allah. Sebaik-baik dalil dalam masalah ini adalah atsar yang diceritakan oleh Imam al 
Mawardi al Qadhi, Abu ath-Thayyib dan ulama lainnya (sesuai atsar yang disampaikan oleh 
Ibnu Katsir di atas) (An Nawawi, Al Majmuu’, 8/256) 

Sedangkan di kalangan mazhab Hanbali, Imam Ibnu Qudamah juga memberikan petunjuk di 
dalam adab ziarah ke makam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, agar peziarah membaca 
ayat di atas, mengajak bicara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan memakai ayat 
tersebut dan meminta kepada beliau untuk dimintakan ampunan kepada Allah. Maka setelah 
peziarah membaca salam, doa dan shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam 
hendaknya ia berdoa “Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirmanSesungguhnya jikalau 
mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, 
dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. ( QS An Nisaa [4] : 64 ) 

Aku datang kepadamu (Nabi shallallahu alaihi wasallam) sebagai orang yang meminta 
ampunan atas dosa-dosaku, dan sebagai orang yang meminta syafaat melaluimu kepada 
Tuhanku. Aku memohon kepadaMu , wahai Tuhanku, berilah ampunan kepadaku, 
sebagaimana Engkau berikan kepada orang yang menemui beliau (Nabi shallallahu alaihi 
wasallam) ketika masih hidup.”Setelah itu, peziarah berdoa untuk kedua orang tuanya, 
saudara-saudaranya dan seluruh kaum muslimin 
***** akhir kutipan ***** 

Orang-orang yang menuduh kaum muslim lainnya telah musyrik atau menuduh telah 
berhukum dengan hukum selain Allah dan diikuti dengan pembunuhan maka orang-orang 
seperti itu telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang 
telah murtad atau telah keluar dari agama Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya 
sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/28/pembunuh-dan-murtad/ 

Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari Hudzaifah Radhiyallahu anhu, 
“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah seseorang yang telah 
membaca al-Qur’an, sehingga ketika telah tampak kebagusannya terhadap al-Qur’an dan dia 
menjadi pembela Islam, dia terlepas dari al-Qur’an, membuangnya di belakang punggungnya, 
dan menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya musyrik”. Aku (Hudzaifah) 
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bertanya, “Wahai nabi Allah, siapakah yang lebih pantas disebut musyrik, penuduh atau yang 
dituduh?”. Beliau menjawab, “Penuduhnya”. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: Dari kelompok orang ini, akan muncul 
nanti orang-orang yang pandai membaca Al Qur`an tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 
penyembah berhala; mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. 
Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya 
kaum ‘Ad. (HR Muslim 1762) 

Sabda Rasululullah di atas yang artinya “mereka membunuh orang-orang Islam, dan 
membiarkan para penyembah berhala” maksudnya mereka memahami Al Qur’an dan As 
Sunnah dan berkesimpulan atau menuduh kaum muslim lainnya telah musyrik (menyembah 
selain Allah) seperti menuduh menyembah kuburan atau menuduh berhukum dengan selain 
hukum Allah,  sehingga membunuhnya namun dengan pemahaman mereka tersebut mereka 
membiarkan para penyembah berhala yang sudah jelas kemusyrikannya. 

Yang dimaksud dengan “membiarkan para penyembah berhala” adalah “membiarkan” kaum 
Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi, sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/24/tidak-
sekedar-membiarkan/ 

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


