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Ritual perayaan kematian 

 
Orang-orang yang mengatakan sedekah tahlil (tahlilan) sebagai “ritual perayaan kematian” 
adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh 
kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi. 

Imam Malik ~rahimahullah berkata: “Janganlah engkau mengambil ilmu atau pendapat dari 
orang-orang yang tidak engkau ketahui sanad ilmu (sanad guru) dan orang-orang yang 
mendustakan perkataan ulama, meskipun dia tidak mendustakan hadits Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam” 

Orang-orang yang mendustakan perkataan ulama adalah orang-orang yang memalsukan kitab 
dan penyelewengan teks sebagaimana yang telah dijelaskan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/23/pemalsuan-kitab/ 

Juga termasuk orang-orang yang mencoba mengutip dan menjelaskan perkataan ulama namun 
tidak memiliki sanad guru (sanad ilmu) dari ulama yang perkataannya dikutip tersebut. 

Imam An Nawawi adalah contoh ulama Syafi’iyah yang paling memahami perkataan Imam As 
Syafi’i dan ulama-ulama madzhabnya sebagaimana disebut dalam Al Awaid Ad Diniyah (hal. 
55). Sehingga, jika ada seseorang menukil (mengutip) pendapat ulama As Syafi’iyah dengan 
kesimpulan berbeda dengan pendapat Imam An Nawawi tentang ulama itu maka pendapat itu 
tidak dipakai. Lebih-lebih yang menyatakan adalah pihak yang tidak memiliki ilmu riwayah dan 
dirayah dalam madzhab As Syafi’i atau pihak yang tidak memiliki sanad guru (sanad ilmu) 
tersambung kepada lisannya Imam As Syafi’i 

Sedekah tahlil atau tahlilan hukum asalnya adalah boleh, menjadi makruh jika keluarga ahli 
kubur merasa terbebani atau meratapi kematian, menjadi haram jika dibiayai dari harta yang 
terlarang (haram), atau dari harta mayyit yang memiliki tanggungan / hutang atau dari harta yang 
bisa menimbulkan bahaya atasnya. 

Sedekah tahlil atau tahlilan disampaikan oleh para ulama yang sholeh dari keturunan cucu 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni para Wali Songo 

Sebelum kedatangan para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam, dalam tradisi lama, bila ada orang meninggal, maka sanak famili dan 
tetangga berkumpul di rumah duka. Mereka bukannya mendoakan mayit tetapi begadang dengan 
bermain judi atau mabuk-mabukan atau ke-riang-an lainnya. 

Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait mengajarkan nilai-nilai Islam secara luwes dan 
tidak secara frontal menentang tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat, namun 
membiarkan tradisi “berkumpul di rumah duka” berjalan, hanya saja diisi dengan kegiatan yang 
tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits serta mendatangkan manfaat bagi ahli kubur, 
keluar ahli kubur dan para pembaca tahlil. 

Begitupula dengan pendapat Imam Asy Syafi’i berkata dalam Al Umm (I/318) ”Aku benci al 
ma’tam yaitu berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit meskipun tidak ada tangisan, karena 
sesungguhnya yang demikian itu akan memperbaharui kesedihan.” 
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Makna sebenarnya ma’tam adalah perkumpulan ratapan dan tangisan. Orang orang Jahiliyah jika 
ada yg mati di keluarga mereka maka mereka membayar para “penangis” untuk meratap dirumah 
mereka, semacam adat istiadat mereka seperti itu, memang sudah ada orangnya yang bertugas 
dan dibayar. Perkumpulan ratapan dan tangisan yang tidak disukai oleh Imam Syafii, dan 
tentunya Imam Syafii mengetahui bahwa hal itu buruk dan dimasa beliau masih ada sisa sisanya 
yaitu tidak meratap dan menjerit-menjerit, tapi disebut perkumpulan duka, namun beliau tak 
menjatuhkan hukum haram, akan tetapi makruh, karena ma’tam yg ada dimasa beliau sudah jauh 
berbeda dg ma’tam yg dimasa Jahiliyah, karena jika ma’tam yg dimasa jahiliyah sudah jelas jelas 
haram, dan beliau melihat dimasa beliau masih ada sisa sisa perkumpulan tangisan dirumah 
duka, maka beliau memakruhkannya 

Hal yang harus kita ingat bahwa kalimat “benci/membenci” pada lafadh para muhadditsin yg 
dimaksud adalah “Kariha/yakrahu/Karhan” yg berarti Makruh. 

Makruh mempunyai dua makna, yaitu :makna bahasa dan makna syariah. Makna makruh secara 
bahasa adalah benci, makna makruh dalam syariah adalah hal hal yg jika dikerjakan tidak 
mendapat dosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala. 

Dalam istilah para ahli hadits jika bicara tentang suatu hukum, maka tak ada istilah kalimat 
benci, senang, ngga suka, hal itu tak ada dalam fatwa hukum, namun yg ada adalah keputusan 
hukum, yaitu haram, makruh, mubah, sunnah, wajib 

Jika ada fatwa para Imam dalam hukum, tidak ada istilah benci/suka, tapi hukumlah yg 
disampaikan, maka jelas sudah makna ucapan imam syafi’i itu adalah hukumnya, yaitu makruh, 
bukan haram 

Jika mereka menetapkan hukum pastilah diikuti dengan dalil dari Al-Qur’an maupun Hadits. 

Ke-makruh-an timbul jika ahli waris dapat menimbulkan suasana hati yang disebut oleh Imam 
Asy Syafi’i sebagai “memperbaharui kesedihan” atau kemungkinan timbul suasana hati yang 
tidak ikhlas akan ketetapan Allah Azza wa Jalla terhadap ahli kubur. 

Mereka yang termakan hasutan atau korban ghazwul fikri yang dilancarkan oleh Zionis Yahudi 
dikarenakan potongan-potongan perkataan atau pendapat ulama terdahulu 

Contohnya 

“Di antara bid’ah munkarat yang tidak disukai ialah perkara yang sangat biasa diamalkan oleh 
individu dalam majelis untuk menyampaikan rasa duka cita (kenduri arwah), berkumpul dan 
membuat jamuan majelis untuk kematian pada hari keempat puluh, bahkan semua itu adalah 
haram” (lihat buku Mantan Kiai NU Menggugat Tahlilan, hal. 69). 

“Dan di antara bid’ah munkaroh yang sangat dibenci adalah apa yang dilakukan orang di hari 
ketujuh dan di hari ke-40-nya. semua itu haram hukumnya” (lihat buku Membongkar Kesesatan 
Tahlilan, hal. 31). 

Berikut teks lengkapnya 

فعلھا: ما يفعله الناس من الوحشة والجمع  وفي حاشية الع�مة الجمل على شرح المنھج: ومن البدع المنكرة والمكروه
أو من ميت عليه دين، أو يترتب عليه ضرر، أو نحو ذلكمن مال محجور،  وا2ربعين، بل كل ذلك حرام إن كان     . 
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Dan didalam kitab Hasiyatul Jamal ‘alaa Syarh al-Minhaj (karangan Al-‘Allamah asy-Syekh 
Sulaiman al-Jamal) ; “dan sebagian dari bid’ah Munkarah dan Makruh mengerjakannya yaitu 
apa yang dilakukan orang daripada berduka cita , berkumpul dan 40 harian, bahkan semua itu 
haram jika (dibiayai) dari harta yang terlarang (haram), atau dari (harta) mayyit yang memiliki 
(tanggungan) hutang atau (dari harta) yang bisa menimbulkan bahaya atasnya, atau yang lain 
sebagainya” 

Berikut contoh kutipan yang lainnya 

Imam Sayyid Al Bakr Ad Dimyathi Asy Syafi’i Rahimahullah, beliau berkata dalam I’anatuth 
Thalibin: 

المنكرة التي يثاب على منعھا والي ا2مر، ثبت هللا به  نعم، ما يفعله الناس من ا2جتماع عند أھل الميت وصنع الطعام، من البدع
ا2س�م والمسلمين قواعد الدين وأيد به     . 

Ya, apa yang dilakukan manusia, yakni berkumpul di rumah keluarga si mayit, dan dihidangkan 
makanan, merupakan bid’ah munkarah, yang akan diberi pahala bagi orang yang mencegahnya, 
dengannya Allah akan kukuhlah kaidah-kaidah agama, dan dengannya dapat mendukung Islam 
dan muslimin.”  (Imam Sayyid Al Bakr Ad Dimyathi Asy Syafi’i,   I’anatuth Thalibin, 2/165. 
Mawqi’ Ya’sub) 

Berikut teks lengkapnya; 

الطعام. وجواب منھم لذلك. (وصورتھما). ما قول  رفع لمفاتي مكة المشرفة فيما يفعله أھل الميت من وقد اطلعت على سؤال
أن الشخص إذا انتقل  دام نفعھم ل�نام مدى ا2يام، في العرف الخاص في بلدة لمن بھا من ا2شخاص المفاتي الكرام بالبلد الحرام

بأنھم ينتظرون الطعام، ومن غلبة الحياء على أھل الميت  رى العرفإلى دار الجزاء، وحضر معارفه وجيرانه العزاء، ج
بما له من  –أراد رئيس الحكام  التام، ويھيئون لھم أطعمة عديدة، ويحضرونھا لھم بالمشقة الشديدة. فھل لو يتكلفون التكلف

البرية  السنة السنية، المأثورة عن خيرھذه القضية بالكلية ليعودوا إلى التمسك ب بمنع –الرفق بالرعية، والشفقة على ا2ھالي 
على ھذا المنع المذكور ؟ وإلى عليه ربه ص�ة وس�ما، حيث قال: اصنعوا aل جعفر طعاما يثاب  

“Dan sungguh telah aku perhatikan mengeni pertanyaan yang ditanyakan (diangkat) kepada para 
Mufti Mekkah (مفاتي مكة المشرفة    ) tentang apa yang dilakukan oleh Ahlu (keluarga) mayyit 
perihal makanan (membuat makanan) dan (juga aku perhatikan) jawaban mereka atas perkara 
tersebut. Gambaran (penjelasan mengenai keduanya ; pertanyaan dan jawaban tersebut) 
yaitumengenai (bagaimana) pendapat para Mufti yang mulya (المفاتي الكرام    ) di negeri “al-
Haram”, (semoga (Allah) mengabadikan manfaat mareka untuk seluruh manusia sepanjang 
masa) , tentang kebiasaan (‘urf) yang khusus di suatu negeri bahwa jika ada yang meninggal , 
kemudian para pentakziyah hadir dari yang mereka kenal dan tetangganya, lalu terjadi kebiasaan 
bahwa mereka (pentakziyah) itu menunggu (disajikan) makanan dan karena rasa sangat malu 
telah meliputi ahlu (keluarga mayyit) maka mereka membebani diri dengan beban yang 
sempurna (التكلف التام    ), dan (kemudian keluarga mayyit) menyediakan makanan yang banyak 
(untuk pentakziyah) dan menghadirkannya kepada mereka dengan rasa kasihan. Maka apakah 
bila seorang ketua penegak hukum yang dengan kelembutannya terhadap rakyat dan rasa 
kasihannya kepada ahlu mayyit dengan melarang (mencegah) permasalahan tersebut secara 
keseluruhan agar (manusia) kembali berpegang kepada As-Sunnah yang lurus, yang berasal dari 
manusia yang Baik (خير البرية    ) dan (kembali) kepada jalan Beliau (semoga shalawat dan salam 
atas Beliau), saat ia bersabda, “sediakanlah makanan untuk keluarga Jakfar”, apakah pemimpin 
itu diberi pahala atas yang disebutkan (pelarangan itu) ? 
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له وصحبه والسالكين على سيدنا محمد وعلى آ أفيدوا بالجواب بما ھو منقول ومسطور. (الحمد d وحده) وصلى هللا وسلم
البدع المنكرة  للصواب. نعم، ما يفعله الناس من ا2جتماع عند أھل الميت وصنع الطعام، من نھجھم بعده. اللھم أسألك الھداية

وأيد به ا2س�م والمسلمين التي يثاب على منعھا والي ا2مر، ثبت هللا به قواعد الدين     . 

“Penjelasan sebagai jawaban terhadap apa yang telah di tanyakan, ( وحده) وصلى هللا وسلم على d الحمد
نھجھم بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسالكين     , Ya .. Allah aku memohon kepada-Mu supaya 

memberikan petunjuk kebenaran”. 

“Iya.., apa yang dilakukan oleh manusia dari berkumpul ditempat ahlu (keluarga) mayyit dan 
menghidangkan makanan, itu bagian dari bid’ah munkarah, yang diberi pahala bagi yang 
mencegahnya dan menyuruhnya. Allah akan mengukuhkan dengannya kaidah-kaidah agama dan 
mendorong Islam serta umat Islam”   Kitab I’anatuth Thalibin,  Al-‘Allamah Asy-Syekh Al-
Imam Abi Bakr Ibnu As-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathiy Asy-Syafi’i. 

Apa yang mereka kutipkan sebenarnya adalah jawaban atas pertanyaan terhadap sikap 
pentakziyah yang menunggu disajikan makanan sehingga keluarga ahli kubur menyediakan 
makanan dengan terpaksa atau merasa terbebani. 

Berikut contoh kutipan yang lainnya 

Berkata Shahibul Mughniy : 

 فأما صنع أھل الميت طعاما للناس فمكروه iن فيه زيادة على مصيبتھم وشغ� ل
 إلى شغلھم وتشبھا بصنع أھل الجاھلية

Bila keluarga mayyit membuat makanan untuk orang orang, maka makruh, karena hal itu 
menambah atas musibah mereka dan menyibukkan, dan meniru–niru perbuatan jahiliyah. 
(Almughniy Juz 2 hal 215) 

Mereka kembali memotong  ucapan Shahibul Mughniy sampai disini, padahal ada kelanjutannya 

Lalu Shohibul Mughniy menjelaskan kemudian : 

 وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز فإنه ربما جاءھم من يحضر ميتھم من القرى واiماكن
 البعيدة ويبيت عندھم و2 يمكنھم إ2 أن يضيفوه

Bila mereka melakukannya karena ada sebab atau hajat, maka hal itu diperbolehkan, karena 
barangkali diantara yang hadir mayyit mereka ada yang berdatangan dari pedesaan, dan tempat – 
tempat yang jauh, dan menginap dirumah mereka, maka tak bisa tidak terkecuali mereka mesti 
dijamu (Almughniy Juz 2 hal 215). 

Apakah sebenarnya yang dimakruhkan oleh para ulama terdahulu terhadap jamuan makan yang 
diselenggarakan oleh keluarga ahli kubur dan kaitannya dengan  perbuatan jahiliyah. 

Dalam tradisi lama (jahiliyah), bila ada orang meninggal, maka sanak famili dan tetangga 
berkumpul di rumah duka. Mereka bukannya mendoakan mayit tetapi begadang dengan bermain 
judi atau mabuk-mabukan atau ke-riang-an lainnya dalam rangka menghilangkan kesedihan. 

Bahkan orang orang Jahiliyah jika ada orang meninggal di keluarga mereka maka mereka 
membayar para “penangis” untuk meratap dirumah mereka, semacam adat istiadat mereka 
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seperti itu, memang sudah ada orangnya yang bertugas dan dibayar.  sebagaimana yang telah 
dijelaskan di atas dari perkataan Imam Syafi’i 

Imam Ibnu Hajar Al Haitsamiy menjelaskan , 

ليدعوا الناس إليه بدعة منكرة مكروھة من جعل أھل الميت طعاما  

“mereka yang keluarga duka yang membuat jamuan demi mengundang orang adalah hal bid’ah 
munkarah yang makruh” (bukan haram). 

Jadi yang dimaksud makruh adalah membuat jamuan makan demi mengundang orang  dengan 
tujuan menghilangkan kesedihan atau perkumpulan ratapan dan tangisan bukan  dilarang 
menyuguhkan makanan untuk tamu yang mengucapkan bela sungkawa atau dilarang pada 
malam harinya dan hari-hari lainnya untuk menyuguhkan makanan ala kadarnya dalam rangka 
sedekah atas nama ahli kubur. 

Imam Ibnu Abidin Al-Hanafy menjelaskan “Ittikhadzuddhiyafah” hukumnya 
makruh.  Itikhadzuddhiyafah maksudnya mengadakan perjamuan. Inilah yang dikatakan Makruh 
oleh Imam Ibn Abidin dan beliau tak mengatakannya haram, kebiasaan ini sering dilakukan 
dimasa jahiliyah jika ada yang wafat, maksudnya menghibur keluarga mayyit dengan 
mengundang orang ramai dan membuat jamuan besar, itu selalu dilakukan dimasa jahiliyah 
untuk melupakan kesedihan. 

Imam Nawawi menjelaskan “Ittikhadzuddhiyafah” hukumnya  Ghairu Mustahibbah berarti 
bukan hal yang disukai bukan haram 

Imam Ad-Dasuqi Al-Maliki berkata berkumpulnya orang dalam hidangan makan makan 
dirumah mayit hukumnya bid’ah yang makruh (bukan haram tentunya), dan maksudnya pun 
sama dengan ucapan diatas, yaitu mengumpulkan orang dengan jamuan makanan, namun beliau 
mengatakannya makruh, tidak sampai mengharamkannya. 

Syaikh An-Nawawi Al-Banteni rahimahullah menjelaskan adat istiadat baru berupa “Wahsyah” 
yaitu adat berkumpul di malam pertama saat mayyit wafat dengan hidangan makanan macam – 
macam, hal ini makruh, (bukan haram). 

للناس طعام فيطعموا حتى يستخلفوا إنسانا ، فلما  فلما احتضرعمر أمر صھيبا أن يصلي بالناس ث�ثة أيام ، وأمر أن يجعل
بن عبد المطلب : أيھا  بالطعام ووضعت الموائد، فأمسك الناس عنھا للحزن الذي ھم فيه ، فقال العباس رجعوا من الجنازة جئ

 فأكلنا بعده وشربنا ومات أبو بكر فأكلنا بعده وشربنا وإنه 2بد من ا2جل الناس !، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مات
مد الناس أيديھم فأكلوافكلوا من ھذا الطعام ، ثم مد العباس يده فأكل و  

Ketika Umar ra terluka sebelum wafatnya, ia memerintahkan pada Shuhaib untuk memimpin 
shalat, dan memberi makan para tamu selama 3 hari hingga mereka memilih seseorang, maka 
ketika hidangan – hidangan ditaruhkan, orang – orang tak mau makan karena sedihnya, maka 
berkatalah Abbas bin Abdulmuttalib ra : Wahai hadirin.., sungguh telah wafat Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam dan kita makan dan minum setelahnya, lalu wafat Abubakar ra dan 
kita makan dan minum sesudahnya, dan ajal itu adalah hal yang mesti, maka makanlah makanan 
ini..!”, lalu beliau ra mengulurkan tangannya dan makan, maka orang – orang pun mengulurkan 
tangannya masing – masing dan makan.  (Al Fawaidussyahiir Li Abi Bakar Assyafii juz 1 hal 
288, Kanzul ummaal fii sunanil aqwaal wal af’al Juz 13 hal 309, Thabaqatul Kubra Li Ibn Sa’d 
Juz 4 hal 29, Tarikh Dimasyq juz 26 hal 373, Al Makrifah wattaarikh Juz 1 hal 110) 
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Jadi kesimpulannya yang dimakruhkan oleh para ulama adalah jamuan makan demi mengundang 
orang berkumpul untuk menghilangkan kesedihan atau jamuan makan untuk perkumpulan 
ratapan dan tangisan. 

Sedangkan jamuan makan ala kadarnya dalam rangka sedekah atas nama ahli kubur  hukum 
asalnya adalah boleh, menjadi makruh jika keluarga ahli kubur merasa terbebani atau meratapi 
kematian, menjadi haram jika dibiayai dari harta yang terlarang (haram), atau dari harta mayyit 
yang memiliki tanggungan / hutang atau dari harta yang bisa menimbulkan bahaya atasnya. 

Sedekah tahlil (tahlilan) adalah sedekah atas nama ahli kubur yang diselenggarakan oleh 
keluarga ahli kubur sedangkan para tamu berdoa untuk ahli kubur dan bersedekah atas nama ahli 
kubur dengan pembacaan Al Baqarah (1-5,163,255,284-286) , Al Ahzab (33,56), Al Fatihah, 
surah Yasin, Al Ikhlas, Al Falaq, An Nas, Sholawat, Istighfar, Tasbih, Tahlil dan lain lain 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa si mayyit akan mendapatkan manfaat 
dari sedekah yang dilakukan oleh keluarga yang diatas namakan kepadanya 

ثَنِي َمالٌِك َعْن  ثَنَا إِْسَماِعيُل قَاَل َحدَّ ُ َعْنھَا أَنَّ  ِھَشاِم ْبنِ َحدَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاَّ َرُجً� قَاَل لِلنَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ
ي قَتْ  إِنَّ أُمِّ ْق َعْنھَاأَفَأَتََصدَُّق َعْنھَا قَاَل نََعْم تََصدَّ  اْفتُلِتَْت نَْفُسھَا َوأَُراھَا لَْو تََكلََّمْت تََصدَّ  

Telah bercerita kepada kami Isma’il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Hisyam bin 
‘Urwah dari bapaknya dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa ada seorang laki-laki yang berkata 
kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara 
mendadak dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bershadaqah. Apakah aku 
boleh bershadaqah atas namanya? Beliau menjawab: Ya bershodaqolah atasnya. (HR Muslim 
2554) 

Berkata Hujjatul Islam Al Imam Nawawi rahimahullah: 

 وفي ھذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابھا وھو كذلك باجماعالعلماء وكذا أجمعوا على وصول الدعاء

“Dan dalam hadits ini (hadits riwayat shahih muslim diatas) menjelaskan bahwa shadaqah untuk 
mayit bermanfaat bagi mayit, dan pahalanya disampaikan pada mayyit, demikian pula menurut 
Ijma (sepakat) para ulama, dan demikian pula mereka bersepakat atas sampainya doa doa” 
(Syarh Imam Nawawi ala Shahih Muslim juz 7 hal 90) 

Dari Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barang 
siapa yang meninggal dengan mempunyai kewajiban shaum (puasa) maka keluarganya berpuasa 
untuknya” (HR Bukhari dan Muslim) 

Dari Ibnu Abbas radliallahu ‘anhu bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi dan 
bertanya: “Sesungguhnya ibuku nadzar untuk hajji, namun belum terlaksana sampai ia 
meninggal, apakah saya melakukah haji untuknya? 

Rasul menjawab: Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang, apakah kamu 
membayarnya? bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dibayar” (HR 
Bukhari) 

Contoh si mayyit mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukan oleh bukan keluarga. 
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Ini berdasarkan hadits Abu Qotadah dimana ia telah menjamin untuk membayar hutang seorang 
mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah membayarnya Nabi bersabda: “Sekarang engkau 
telah mendinginkan kulitnya” (HR Ahmad) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa sedekah tidak selalu dalam 
bentuk harta 

بَِعيُّ  ِد ْبِن أَْسَماَء الضُّ ِ ْبُن ُمَحمَّ ثَنَا َعْبُد هللاَّ ثَنَا َواِصٌل َمْولَى أَبِيَحدَّ  َحدَّ ُعيَْينَةَ َعْن يَْحيَى ْبِن ُعقَْيٍل َعْن يَْحيَى  ثَنَا َمْھِديُّ ْبُن َمْيُموٍن َحدَّ
يلِيِّ َعْن أَبِي َذرٍّ أَنَّ نَاًسا ِمنْ  ْبِن يَْعَمَر َعنْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَ  أَبِي اiَْْسَوِد الدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَا  الُواأَْصَحاِب النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ لِلنَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ
ِ َذھَبَ  ثُوِر بِاiُُْجوِر يَُصلُّوَن َكَما نَُصلِّي َويَُصوُمونَ  َرُسوَل هللاَّ قُوَن بِفُُضوِل أَْمَوالِِھْم قَاَل أََو لَْيسَ  أَْھُل الدُّ قَْد َجَعَل  َكَما نَُصوُم َويَتََصدَّ

ُ لَُكْم َما تَصَّ  قُوَن إِنَّ بُِكلِّ تَْسبِيَحةٍ هللاَّ َوُكلِّ تَْھلِيلٍَة َصَدقَةً َوأَْمٌر بِاْلَمْعُروِف َصَدقَةٌ  َصَدقَةً َوُكلِّ تَْكبِيَرٍة َصَدقَةً َوُكلِّ تَْحِميَدٍة َصَدقَةً  دَّ
َعْن ُمْنَكٍر َصَدقَةٌ  َونَْھيٌ   

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adl Dluba’i Telah 
menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun Telah menceritakan kepada kami Washil maula 
Abu Uyainah, dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya’mar dari Abul Aswad Ad Dili dari Abu 
Dzar bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada 
beliau, Wahai Rosulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. 
Mereka shalat seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta 
mereka. Maka beliau pun bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara 
kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir 
adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar 
ma’ruf nahi munkar adalah sedekah (HR Muslim 1674) 

Sedekah tahlil (tahlilan) bisa dilakukan kapan saja mau hari ke 3,7,40,100,1000 tidak ada 
masalah 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menganjurkan bersedekah walaupun sebutir kurma , 
apalagi melebihi sebutir kurma 

قُْوا وَ  لَْو بِتََمَرةٍ تََصدَّ  

“Shodaqohlah kamu, meskipun hanya berupa sebutir kurma“. (HR. Al Bukhori) 

Ada pula pihak yang menyebarluaskan potongan pendapat Imam Syafi’i ~rahmahullah bahwa 
bacaan Al Qur’an tidak sampai kepada yang wafat sehingga pendapat tersebut menjadi pendapat 
masyhur 

Hal yang perlu kita ingat bahwa ulama yang dapat menjelaskan pendapat Imam Syafi’i adalah 
ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Syafi’i yakni para ulama yang memiliki ilmu riwayah 
dan dirayah dari Imam Syafi’i 

Latar belakang Al Imam Syafi’i ~rahimahullah mengatakan bahwa bacaan Al Qur’an tidak 
sampai kepada yang wafat, karena orang-orang kaya yang di masa itu jauh hari sebelum mereka 
wafat, mereka akan membayar orang-orang agar jika ia telah wafat mereka menghatamkan Al 
Qur’an berkali-kali dan pahalanya untuknya, maka Al Imam Syafi’i ~rahimahullah mengatakan 
bahwa pahala bacaan Al Qur’an tidak bisa sampai kepada yang wafat. 

Syarat sampai pahala bacaan tergantung niat (hati) jika niat tidak lurus seperti niat “jual-beli” 
maka pahala bacaan tidak akan sampai. Dituntut keikhlasan bagi setiap yang bersedekah baik 
dalam bentuk harta maupun dalam bentuk bacaan Al Qur’an. 
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Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Allah tidak memandang rupa dan harta kamu 
tetapi Dia memandang hati dan amalan kamu.” (HR Muslim 4651). 

Berkata Syaikh Ali bin Muhammad bin Abil lz : “ Adapun Membaca Al-qur’an dan 
menghadiahkan pahalanya kepada orang yang mati secara sukarela dan tanpa upah, maka 
pahalanya akan sampai kepadanya sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji ”. (Syarah 
aqidah Thahawiyah hal. 457). 

Berikut penjelasan dari para pengikut Imam Syafi’i apa yang dimaksud dengan pendapat 
masyhur Imam Syafi’i tentang pahala bacaan. 

Syaikhul Islam al-Imam Zakariyya al-Anshari dalam Fathul Wahab menyampaikan penjelasan 
dari Imam An Nawawi : 

ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع بل قال السبكي  وما قاله من مشھور المذھب محمول على ما إذا قرأ 2 بحضرة الميت ولم ينو
شرح الروض بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك وقد ذكرته فيبا2ستنباط أن  الذي دل عليه الخبر  

“Dan apa yang dikatakan sebagai qaul masyhur dibawa atas pengertian apabila pembacaannya 
tidak di hadapan mayyit, tidak meniatkan pahala bacaannya untuknya atau meniatkannya, dan 
tidak mendo’akannya bahkan Imam as-Subkiy berkata ; “yang menunjukkan atas hal itu 
(sampainya pahala) adalah hadits berdasarkan istinbath bahwa sebagian al-Qur’an apabila 
diqashadkan (ditujukan) dengan bacaannya akan bermanfaat bagi mayyit dan diantara yang 
demikian, sungguh telah di tuturkannya didalam syarah ar-Raudlah”. (Fathul Wahab bisyarhi 
Minhajit Thullab lil-Imam Zakariyya al-Anshari asy-Syafi’i [2/23]). 

Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj : 

ور المذھب على ما إذا قرأ 2 بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه قال عنه المصنف في شرح مسلم: إنه مشھ
 ولم يدع له

“Sesungguhnya pendapat masyhur adalah diatas pengertian apabila pembacaan bukan dihadapan 
mayyit (hadlirnya mayyit), pembacanya tidak meniatkan pahala bacaannya untuk mayyit atau 
meniatkannya, dan tidak mendo’akannya untuk mayyit” (Tuhfatul Muhtaj fiy Syarhi al-Minhaj 
lil-Imam Ibn Hajar al-Haitami [7/74].) 

Jadi kesimpulannya Al Imam Syafi’i ~rahimahullah mensyaratkan sampai pahala bacaan jika 
memenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut 

1. Pembacaan dihadapan mayyit (hadlirnya mayyit), 
2. Pembacanya meniatkan pahala bacaannya untuk mayyit 
3. Pembacanya mendo’akannya untuk mayyit 

Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

 اقرءوا يس على موتاكم

“Bacalah surat Yaasiin untuk orang yang mati di antara kamu.” (Riwayat Imam Abu Dawud; 
kitab Sunan Abu Dawud, Juz III, halaman 191) 

Al-Faqih al-Hanbali al-Ushuli al-Mutqin al-‘allamah Qadhi qudhah, Ibnu an-Najjar berkomentar 
: 
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ْف  ِن َوبَْعَدهُ , فَبَْعَد اْلَمْوِت َحقِيقَةٌ , َوقَْبلَهُ َمَجازٌ الحديث يَْشَمُل اْلُمْحتََضَر َواْلَميَِّت قَْبَل الدَّ  

“ Hadits tersebut mencangkup orang yang sekarat maupun sudah wafat, baik sebelum 
dimakamkan atau pun sudah dimakamkan. Setelah dimakamkan, maka itu adalah makna hadits 
secara hakikat (dhahir) dan sebelum dimakamkan, maka itu makna hadits secara majaz “ 
(Mukhtashar at-Tahrir syarh al-Kaukab al-Munir : 3/193) 

Asy-syaukani berkomentar : 

 واللفظ نص في اiموات وتناوله للحي المحتضر مجاز ف� يصار إليه إ2 لقرينة

“ Lafazd hadits tsb berkenaan pada mayit, mengarahkannya pada orang yang sekarat menjelang 
wafat adalah majaz, maka tidak boleh diarahkan ke sana kecuali ada qarinah “. (Nail al-Awthar : 
2/679) 

Imam Nawawi berkata 

: ويُْستََحبُّ أْن يُقَرأَ ِعْنَدهُ شيٌء ِمنَ  افِِعيُّ َرِحمهُ هللاَّ القُرآِن◌ً  قَاَل الشَّ  

“Imam asy-Syafi’i rahimahullah berkata : “disunnahkan agar membaca sesuatu dari al-Qur’an 
disisi quburnya”  (Riyadlush Shalihin [1/295] lil-Imam an-Nawawi ; Dalilul Falihin [6/426] li-
Imam Ibnu ‘Allan ; al-Hawi al-Kabir fiy Fiqh Madzhab asy-Syafi’i (Syarah Mukhtashar 
Muzanni) [3/26] lil-Imam al-Mawardi dan lainnya. 

 قال الشافعى : وأحب لو قرئ عند القبر ودعى للميت

Imam Syafi’i mengatakan “aku menyukai sendainya dibacakan al-Qur’an disamping qubur dan 
dibacakan do’a untuk mayyit” ( Ma’rifatus Sunani wal Atsar [7743] lil-Imam al-Muhaddits al-
Baihaqi.) 

Imam Ahmad semula mengingkarinya karena atsar tentang hal itu tidak sampai kepadanya 
namun kemudian Imam Ahmad ruju’ 

اس بن يعقوب قال حدثنا العباس بن قال حدثنا ابو العب قال الحافظ بعد تحريجه بسنده إلى البيھقى قال حدثنا أبو عبدهللا الحافظ
الرحمن بن اللج�ج عن  معين عن القرأءة عند القبر فقال حدثنى مبشر بن أسماعيل الحلبي عن عبد محمد قال سألت يحي بن

 هللا وعلى سنه رسول هللا وسنوا على التراب سنا ثم إقرأوا عند رأسى أبيه قال لبنيه إذا أنا مت فضعونى فى قبرى وقولوا بسم
ھذا موقوف حسن أخريجه أبو بكر  سوره البقرة وخاتمتھا فإنى رأيت إبن عمر يستحب ذلك ,قال الحافظ بعد تخريجه أول

وكان صدوقا قال صلينا مع أحمد على جنازة فلما فرغ من ذفنه حبس رجل  الخ�ل وأخريجه من رواية أبى موسى الحداد
قال له محمد بن قدامة يا أبا عبد هللا ما تقول فى  يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا ھذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا ضرير

أنه أوصى إذا دفن  قال كتبت عنه شيئا قال نعم قال إنه حدثنى عن عبد الرحمن بن اللج�ج عن أبيه مبشر بن إسماعيل قال ثقة
عمر يوصى بذلك قال فقال أحمد للرجل فليقرأ. اه ة البقرة وخاتمتھا وقال سمعت ابنأن يقرؤا عند قبره فاتح  

al-Hafidh (Ibnu Hajar) berkata setelah mentakhrijnya dengan sanadnya kepada al-Baihaqi, ia 
berkata ; telah menceritakan kepada kami Abu Abdillah al-Hafidz, ia berkata telah menceritakan 
kepada kami Abul ‘Abbas bin Ya’qub, ia berkata, telah menceritakan kepada kami al-‘Abbas bin 
Muhammad, ia berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Mu’in tentang pembacaan al-Qur’an 
disamping qubur, maka ia berkata ; telah menceritakan kepadaku Mubasysyir bin Isma’il al-
Halabi dari ‘Abdur Rahman bin al-Lajlaj dari ayahnya, ia berkata kepada putranya, apabila aku 
telah wafat, letakkanlah aku didalam kuburku, dan katakanlah oleh kalian “Bismillah wa ‘alaa 
Sunnati Rasulillah”, kemudian gusurkan tanah diatasku dengan perlahan, selanjutnya bacalah 
oleh kalian disini kepalaku awal surah al-Baqarah dan mengkhatamkannya, karena 
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sesungguhnya aku melihat Ibnu ‘Umar menganjurkan hal itu. Kemudian al-Hafidh (Ibnu Hajar) 
berkata setelah mentakhrijnya, hadits ini mauquf yang hasan, Abu Bakar al-Khallal telah 
mentakhrijnya dan ia juga mentakhrijnya dari Abu Musa al-Haddad sedangkan ia orang yang 
sangat jujur. Ia berkata : kami shalat jenazah bersama bersama Ahmad, maka tatkala telah selesai 
pemakamannya duduklah seorang laki-laki buta yang membaca al-Qur’an disamping qubur, 
maka Ahmad berkata kepadanya ; “hei apa ini, sungguh membaca al-Qur’an disamping qubur 
adalah bid’ah”. Maka tatkala kami telah keluar, berkata Ibnu Qudamah kepada Ahmad : “wahai 
Abu Abdillah, apa komentarmu tentang Mubasysyir bin Isma’il ? “, Ahmad berkata : tsiqah, Ibnu 
Qudamah berkata : engkau menulis sesuatu darinya ?”, Ahmad berkata : Iya. Ibnu Qudamah 
berkata : sesungguhnya ia telah menceritakan kepadaku dari Abdur Rahman bin al-Lajlaj dari 
ayahnya, ia berpesan apabila dimakamkan agar dibacakan pembukaan al-Baqarah dan 
mengkhatamkannya disamping kuburnya, dan ia berkata : aku mendengar Ibnu ‘Umar berwasiat 
dengan hal itu, Maka Ahmad berkata kepada laki-laki itu “lanjutkanlah bacaaanmu”. 

Abdul Haq berkata : telah diriwayatkan bahwa Abdullah bin ‘Umar –radliyallahu ‘anhumaa- 
memerintahkan agar dibacakan surah al-Baqarah disisi quburnya dan diantara yang 
meriwayatkan demikian adalah al-Mu’alla bin Abdurrahman 

Berkata Muhammad bin ahmad almarwazi : “ Saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata 
: “Jika kamu masuk ke pekuburan, maka bacalah Fatihatul kitab, al-ikhlas, al falaq dan an-nas 
dan jadikanlah pahalanya untuk para penghuni kubur, maka sesungguhnya pahala itu sampai 
kepada mereka. Tapi yang lebih baik adalah agar sipembaca itu berdoa sesudah selesai dengan: “ 
Ya Allah, sampaikanlah pahala ayat yang telah aku baca ini kepada si fulan …” (Hujjatu Ahlis 
sunnah waljamaah hal. 15) 

Ada mereka yang menganggap sedekah tahlil (tahlilan) adalah pekerjaan yang sia-sia. Pendapat 
mereka amalan seperti itu tidak akan sampai kepada ahli kubur karena salah memahami sabda 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 

Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga 
perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa’at baginya dan anak sholeh yang selalu 
mendoakannya.” (HR Muslim 3084) 

Apa yang dimaksud “terputus segala amalannya” ? 

Hadits itu hanya mengatakan “inqatha’a ‘amaluhu , terputus amalnya maknanya adalah setiap 
manusia setelah meninggal dunia maka kesempatan beramalnya sudah terputus atau apapun yang 
mereka perbuat, seperti penyesalan atau minta ampun ketika mereka memasuki alam barzakh 
tidak akan diperhitungkan lagi amalnya kecuali amal yang masih diperhitungkan terus adalah 
apa yang dihasilkan dari amal yang mereka perbuat ketika masih hidup seperti, 

1. Sedekah jariyah 
2. Ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan yang disampaikan kepada orang lain 
3. Mendidik anak sehingga menjadi anak sholeh yang selalu mendoakannya 

Hadits tersebut tidak dikatakan, “inqata’a intifa’uhu”, “terputus keadaannya untuk memperoleh 
manfaat”. 

Adapun amal orang lain, maka itu adalah milik (haq) dari amil yakni orang yang mengamalkan 
itu kepada si mayyit maka akan sampailah pahala orang yang mengamalkan itu kepada si mayyit. 
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Sedangkan firman Allah ta’ala , wa-an laysa lil-insaani illaa maa sa’aa, “dan bahwasanya 
seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (QS An Najm [53]:39) 

Ayat Al-Qur’an itu tidak menafikan adanya kemanfaatan untuk seseorang dengan sebab usaha 
orang lain. Ayat itu hanya menafikan “kepemilikan seseorang terhadap usaha orang lain”. Allah 
Subhanahu wa ta’ala hanya mengabarkan bahwa “laa yamliku illa sa’yah (orang itu tidak akan 
memiliki kecuali apa yang diusahakan sendiri). 

Adapun usaha orang lain, maka itu adalah milik bagi siapa yang mengusahakannya. Jika dia 
mau, maka dia boleh memberikannya atau mensedekahkannya kepada orang lain dan begitupula 
jika ia mau, dia boleh menetapkannya untuk dirinya sendiri. 

Jadi huruf “lam” pada lafadz “lil insane” itu adalah “lil istihqaq” yakni menunjukan arti “milik”. 

Sesunggunya ayat (QS An Najm [53]:39) terkait kuat dengan ayat sebelumnya yakni tentang 
dosa bukan tentang pahala. 

allaa taziru waaziratun wizra ukhraa, “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain” (QS An Najm [53]:38) 

Begitulah cara kaum Yahudi atau yang dikenal sekarang kaum Zionis Yahudi menghasut atau 
melancarkan ghazwul fikri (perang pemahaman) terhadap kaum muslim dengan 
menyebarluaskan potongan-potongan ayat-ayat Al Qur’an dan Hadits untuk menimbulkan 
perpecahan di antara kaum muslim. 

Jadi sesungguhnya dalam bentuk lengkapnya adalah 

“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasanya 
seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dan bahwasanya usaha 
itu kelak akan diperlihat (kepadanya) Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan 
yang paling sempurna. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu)” (QS 
An Najm [53]:38 s/d 42) 

Kaum Yahudi sudah berhasil mensesatkan kaum Nasrani bahwa seseorang dapat menanggung 
atau menebus dosa orang lain. 

Padahal sudah dijelaskan 

” Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan 
ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima 
berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya” (Jehezkiel 18:20) 

Dijelaskan bahwa kebaikan (pahala) dan kefasikan (dosa) adalah milik orang yang 
melakukannya 

Kebaikan (pahala) dapat diberikan kepada orang lain namun dosa tidak dapat diberikan atau 
ditanggung oleh orang lain 

Firman Allah ta’ala yang artinya 
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“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” (QS Al Najm 
[53]:38) 

“Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain” (QS Al Israa [17]:15) 

“Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang 
lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi 
manfaat sesuatu syafa’at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong.” (QS Al Baqarah 
[2]:123) 

Begitupula dalam syarah thahawiyah hal. 456 bahwa 

**** awal kutipan **** 
“ Tidaklah mereka diberi balasan kecuali terhadap apa yang mereka kerjakan ” (QS Yaa Siin 
[36]:54) 

Ayat ini tidak menafikan hadiah pahala terhadap orang lain karena pangkal ayat tersebut adalah : 
“Pada hari dimana seseorang tidak akan didhalimi sedikitpun dan seseorang tidak akan diberi 
balasan kecuali terhadap apa yang mereka kerjakan ” 

Jadi dengan memperhatikan konteks ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dinafikan itu 
adalah disiksanya seseorang sebab kejahatan orang lain, bukan diberikannya pahala terhadap 
seseorang dengan sebab amal kebaikan orang lain. 
***** akhir kutipan ***** 

Kesimpulannya mereka yahg mengutip dan menjelaskan perkataan atau pendapat ulama 
terdahulu namun tidak memiliki hak atau ijazah karena tidak memiliki ilmu riwayah dan dirayah 
atau sanad guru (sanad ilmu) dari ulama yang dikutipnya adalah perpanjangan tangan Yahudi 
atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi untuk meruntuhkan ukhuwah islamiyah 

Hal yang perlu kita ingat bahwa ajaran Wahabi atau ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab 
disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi sebagaimana informasi dari salah satu situs resmi 
seperti pada http://www.saudiembassy.net/about/country-
information/Islam/saudi_arabia_Islam_heartland.aspx berikut kutipannya 

“In the 18th century, a religious scholar of the central Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab, 
joined forces with Muhammad bin Saud, the ruler of the town of Diriyah, to bring the Najd and 
the rest of Arabia back to the original and undefiled form of Islam”. 

Ulama Najed mengingatkan kita kepada penduduk Najed yang mempunyai keunikan tersendiri 
karena mereka disebutkan dalam beberapa hadits untuk kita ambil hikmah atau pelajaran 
sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/08/29/mengenal-najed. 

Pada kenyataannya kerajaan dinasti Saudi adalah sekutu dari Zionis Inggris maupun Amerika 

Firman Allah Ta’ala yang artinya 

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
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mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui“. 
(QS Al Mujaadilah [58]:14 ) 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (QS Ali 
Imran, 118) 

“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah 
bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena 
kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati“. (QS Ali Imran, 119) 

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/02/22/fitnah-mengikuti-salaf/ bahwa salah satu fitnah 
akhir zaman adalah orang-orang pada masa kini (khalaf) yang mengaku-aku mengikuti 
pemahaman Salafush Sholeh namun pada kenyataannya tentu mereka tidak bertemu dengan 
Salafush Sholeh untuk mendapatkan pemahaman Salafush Sholeh 

Pada kenyataannya ajakan untuk mengikuti pemahaman Salafush Sholeh adalah ajakan untuk 
memahami Al Qur’an dan As Sunnah maupun perkataan ulama salaf (terdahulu) bersandarkan 
mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran mereka sendiri dan 
pemahamannya selalu berpegang pada nash secara dzahir atau pemahamannya selalu dengan 
makna dzahir dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja. 

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) 

Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan menemui 
kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia salah atau jika 
ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat dengan 
pemahaman dirinya sendiri menurut akal pikirannya sendiri. 

Kalau dalam berijtihad dan beristinbat atau menggali hukum dari Al Qur’an dan As Sunnah 
tanpa ilmu maka akan sesat dan menyesatkan 
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Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Abu Uwaisnberkata, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash berkata; aku 
mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah 
mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara 
mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat 
pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, 
mereka sesat dan menyesatkan (HR Bukhari 98). 

Imam Nawawi dalam Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab berkata “dan tidak boleh bagi orang awam 
bermazhab dengan mazhab salah seorang dari pada imam-imam di kalangan para Sahabat 
radhiallahu ‘anhum dan selain mereka daripada generasi awal,walaupun mereka lebih alim dan 
lebih tinggi darajatnya dibandingkan dengan (ulama’) selepas mereka; hal ini karena mereka 
tidak meluangkan waktu sepenuhnya untuk mengarang (menyusun) ilmu dan meletakkan 
prinsip-prinsip asas/dasar dan furu’/cabangnya. Tidak ada salah seorang daripada mereka (para 
Sahabat) sebuah mazhab yang dianalisa dan diakui. Sedangkan para ulama yang datang setelah 
mereka (para Sahabat) merupakan pendukung mazhab para Sahabat dan Tabien dan kemudian 
melakukan usaha meletakkan hukum-hukum sebelum berlakunya perkara tersebut; dan bangkit 
menerangkan prinsip-prinsip asas/dasar dan furu’/cabang ilmu seperti (Imam) Malik dan (Imam) 
Abu Hanifah dan selain dari mereka berdua.” 

Perlu kita ingat bahwa nama para Sahabat tercantum pada hadits pada umumnya sebagai perawi 
bukanlah menyampaikan pemahaman atau hasil ijtihad atau istinbat mereka melainkan para 
Sahabat sekedar mengulangi kembali apa yang diucapkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam 

Zaid bin Tsabit RA berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Semoga Allah mengelokkan rupa orang yang mendengar Hadits dariku, lalu dia 
menghafalnya-dalam lafadz riwayat lain: lalu dia memahami dan menghafalnya- kemudian dia 
menyampaikannya kepada orang lain. Terkadang orang yang membawa ilmu agama (hadits) 
menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya,dan terkadang orang yang membawa 
ilmu agama (hadits) tidak memahaminya” (Hadits ShahihRiwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu 
Majah, ad-Darimi, Ahmad, Ibnu Hibban,at-Thabrani dalam al-Mu’jamul Kabir, dan imam-imam 
lainnya). 

Dari hadits tersebut kita paham memang ada perawi (para Sahabat) yang sekedar menghafal dan 
menyampaikan saja tanpa memahami hadits yang dihafal dan disampaikannya. 

Jadi pendapat atau pemahaman para Sahabat tidak bisa didapatkan dari membaca hadits. 

Hal yang perlu kita ingat selalu bahwa ketika orang membaca hadits maka itu adalah 
pemahaman orang itu sendiri bukan pendapat atau permahaman para Sahabat 

Mereka yang mengaku-aku mengikuti pemahaman para Sahabat berijtihad dengan pendapatnya 
terhadap hadits yang mereka baca. Apa yang mereka katakan tentang hadits tersebut, pada 
hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra’yu mereka sendiri. Sumbernya memang hadits tersebut tapi 
apa yang mereka sampaikan semata lahir dari kepala mereka sendiri. Sayangnya mereka 
mengatakan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka ketahui dan sampaikan adalah 
pemahaman para Sahabat. 

Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad mereka pasti benar dan terlebih lagi mereka 
tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Apapun hasil ijtihad mereka, benar 
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atau salah, mereka atas namakan kepada para Sahabat. Jika hasil ijtihad mereka salah, inilah 
yang namanya fitnah terhadap para Sahabat. 

Ustadz Ahmad Sarwat,Lc,.MA dalam tulisan pada 
http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1357669611&title=adakah-mazhab-salaf.htm mengatakan 

***** awal kutipan **** 
Sementara kita memperbincangkan bahwa salaf itu bukan nama sebuah sistem, sebenarnya justru 
keempat mazhab yang kita kenal itu hidupnya malah di masa salaf, alias di masa lalu. 

Al-Imam Abu Hanifah (80-150 H) lahir hanya terpaut 70 tahun setelah Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam wafat. Apalah seorang Abu Hanifah bukan orang salaf? Al-Imam Malik lahir 
tahun 93 hijriyah, Al-Imam Asy-Syafi’i lahir tahun 150 hijriyah dan Al-Imam Ahmad bin 
Hanbal lahir tahun 164 hijriyah. Apakah mereka bukan orang salaf? 

Maka kalau ada yang bilang bahwa mazhab fiqih itu bukan salaf, barangkali dia perlu belajar 
sejarah Islam terlebih dahulu.  Sebab mazhab yang dibuangnya itu ternyata lahirnya di masa 
salaf. Justru keempat mazhab fiqih itulah the real salaf. 

Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Ibnu Hazm, kalau dilihat angka tahun lahirnya, 
mereka juga bukan orang salaf, karena mereka hidup jauh ratusan tahun setelah Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam wafat. Apalagi Syeikh Bin Baz, Utsaimin dan Al-Albani, mereka 
bahkan lebih bukan salaf lagi, tetapi malahan orang-orang khalaf yang hidup sezaman dengan 
kita. 

Sayangnya, Ibnu Taymiyah, Ibnul Qayyim, apalagi Bin Baz, Utsaimin termasuk Al-Albani, tak 
satu pun dari mereka yang punya manhaj, kalau yang kita maksud dengan manhaj itu adalah arti 
sistem dan metodologi istimbath hukum yang baku. Bahasa mudahnya, mereka tidak pernah 
menciptakan ilmu ushul fiqih. Jadi mereka cuma bikin fatwa, tetapi tidak ada kaidah, manhaj 
atau polanya. 

Kalau kita ibaratkan komputer, mereka memang banyak menulis file word, tetapi mereka tidak 
menciptakan sistem operasi. Mereka punya banyak fatwa, mungkin ribuan, tetapi semua itu 
levelnya cuma fatwa, bukan manhaj apalagi mazhab. 

Bukan Salaf Tetapi Dzahihiri 

Sebenarnya kalau kita perhatikan metodologi istimbath mereka yang mengaku-ngaku sebagai 
salaf, sebenarnya metode mereka itu tidak mengacu kepada masa salaf. Kalau dipikir-pikir, 
metode istimbah yang mereka pakai itu lebih cenderung kepada mazhab Dzhahiriyah. Karena 
kebanyakan mereka berfatwa hanya dengan menggunakan nash secara Dzhahirnya saja. 

Mereka tidak menggunakan metode istimbath hukum yang justru sudah baku, seperti qiyas, 
mashlahah mursalah, istihsan, istishhab, mafhum dan manthuq. Bahkan dalam banyak kasus, 
mereka tidak pandai tidak mengerti adanya nash yang sudah dinasakh atau sudah dihapus dengan 
adanya nash yang lebih baru turunnya. 

Mereka juga kurang pandai dalam mengambil metode penggabungan dua dalil atau lebih 
(thariqatul-jam’i) bila ada dalil-dalil yang sama shahihnya, tetapi secara dzhahir nampak agak 
bertentangan. Lalu mereka semata-mata cuma pakai pertimbangan mana yang derajat 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/01/30/ritual-perayaan-kematian/ Page 16 

 

keshahihannya menurut mereka lebih tinggi. Kemudian nash yang sebenarnya shahih, tapi 
menurut mereka kalah shahih pun dibuang. 

Padahal setelah dipelajari lebih dalam, klaim atas keshahihan hadits itu keliru dan kesalahannya 
sangat fatal. Cuma apa boleh buat, karena fatwanya sudah terlanjur keluar, ngotot bahwa hadits 
itu tidak shahih. Maka digunakanlah metode menshahihan hadits yang aneh bin ajaib alias keluar 
dari pakem para ahli hadits sendiri. 

Dari metode kritik haditsnya saja sudah bermasalah, apalagi dalam mengistimbath hukumnya. 
Semua terjadi karena belum apa-apa sudah keluar dari pakem yang sudah ada. Seharusnya, yang 
namanya ulama itu, belajar dulu yang banyak tentang metode kritik hadits, setelah itu belajar 
ilmu ushul agar mengeti dan tahu bagaimana cara melakukan istimbath hukum. Lah ini belum 
punya ilmu yang mumpuni, lalu kok tiba-tiba bilang semua orang salah, yang benar cuma saya 
seorang. 
***** akhir kutipan ***** 

Hal yang perlu kita ketahui adalah para ulama yang sholeh yang mengikuti Rasulullah dengan 
mengikuti Imam Mazhab yang empat yang menjelaskan letak kesalahpahaman Ibnu Taimiyyah 
dan para pengikutnya yang bertemu muka seperti Ibnu Qoyyim Al Juaziah maupun yang tidak 
bertemu muka seperti Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana contohnya termuat pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf atau pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/01/07/kontrofersi-paham-taimiyah/ 

Sedangkan orang-orang yang memuji ataiu menyematkan sebutan ahlus sunnah atau bahkan 
syaikhul Islam kepada Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun Ibnu Taimiyyah adalah sebuah 
bentuk penghormatan bukan jaminan bahwa mereka berkompetensi dalam memahami Al Qur’an 
dan As Sunnah maupun perkataan atau pendapat ulama Salaf apalagi jaminan maksum atau 
terbebas dari kesalahan. 

Imam Mazhab yang empat walaupun mereka tidak maksum namun mereka diakui oleh jumhur 
ulama sejak dahulu kala sampai sekarang sebagai ulama yang berkompetensi sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak sehingga patut untuk dijadikan pemimpin atau imam ijtihad dan istinbat bagi 
kaum muslim. 

Kelebihan lainnya, Imam Mazhab yang empat adalah masih bertemu dengan Salafush Sholeh. 

Contohnya Imam Syafi”i ~rahimahullah adalah imam mazhab yang cukup luas wawasannya 
karena bertemu atau bertalaqqi (mengaji) langsung kepada Salafush Sholeh dari berbagai tempat, 
mulai dari tempat tinggal awalnya di Makkah, kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, 
pindah ke Iraq, pindah ke Persia, kembali lagi ke Makkah, dari sini pindah lagi ke Madinah dan 
akhirnya ke Mesir. Perlu dimaklumi bahwa perpindahan beliau itu bukanlah untuk berniaga, 
bukan untuk turis, tetapi untuk mencari ilmu, mencari hadits-hadits, untuk pengetahuan agama. 
Jadi tidak heran kalau Imam Syafi’i ~rahimahullah lebih banyak mendapatkan hadits dari 
lisannya Salafush Sholeh, melebihi dari yang didapat oleh Imam Hanafi ~rahimahullah dan 
Imam Maliki ~rahimahullah 

Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang 
membawa hadits” yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti 
sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
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Jadi kalau kita ingin ittiba li Rasulullah (mengikuti Rasulullah) atau mengikuti Salafush Sholeh 
maka kita menemui dan bertalaqqi (mengaji) dengan para ulama yang sholeh dari kalangan 
“orang-orang yang membawa hadits”. 

Para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” adalah para ulama 
yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang 
sholeh yang memiliki ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan Imam Mazhab yang 
empat atau para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab 
yang empat. 

Jadi bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat adalah sebuah kebutuhan bagi kaum muslim 
yang tidak lagi bertemu dengan Rasulullah maupun Salafush Sholeh. 

Pada hakikatnya sangat sulit untuk memenuhi kompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak pada 
masa sekarang ini karena tidak lagi dapat bertemu dengan para perawi hadits atau Salafush 
Sholeh. 

Bahasa tulisan mempunyai keterbatasan dibandingkan dengan bertalaqqi, mendapatkan ilmu 
agama dengan bertemu atau mengaji. 

Sebagaimana tulisan ust Ahmad Zarkasih yang kami arsip pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/08/06/matang-sebelum-waktunya/ bahwa mereka 
terlampau dini dan masih bau kencur untuk mengkritik para Imam mazhab yang berbeda 
pendapat dalam menentukan hukum-hukum fiqih, yang kebanyakan memang masalah ijtihadiy. 

Berikut kutipannya 

***** awal kutipan ***** 
Memang wajar, bahkan sangat wajar sekali jika ada seseorang mempertanyakan adanya 
perbedaan pandangan. Tapi tidak wajar kalau mereka membawa-bawa label “Kembali pada Al 
Qur’an dan As Sunnah” kemudian meyalahkan para Imam Mujtahid, seakan-akan para Imam 
Mujtahid tidak mengerti isi ayat dan kandungan hadits. 

Justru para Imam Mujtahid orang yang paling mengerti madlul ayat dan hadits dibanding kita-
kita yang masih berlabel “Muqollid”, bahkan dengan strata taqlid paling rendah. 

Mereka bilang “Saya tidak mau terpaku dengan ajaran orang tua dan guru saya. Saya mau 
mencari ajaran yang benar”. Hal ini yang membuat kita semakin khawatir. Dengan umur yang 
masih seperti itu, mereka begitu yakin untuk tidak ber-taqlid (ikuti) kepada yang memang 
seharusnya ia taqlid. 

Mereka menolak untuk menerima sepenuhnya apa yang ia dapatkan dari rumah, juga dari 
gurunya tapi mereka tidak punya pegangan untuk bisa berdiri dan menjadi sandaran sendiri. 

Akhirnya, yang dilakukan kembali mencari di jalanan, seperti dengan buka laptop, searching 
google dan akhirnya bertemu dengan ratusan bahkan ribuan hal yang sejatinya mereka belum 
siap menerimanya semua. Sampai saat ini kita masih tidak memandang google sebagai sumber 
pencarian ilmu yang valid dan aman. Mendatangi guru dan bermuwajahah dengan beliau itu 
yang diajarkan syariah dan jalan yang paling aman. 
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Hal yang kita khawatirkan, nantinya mereka besar menjadi muslim yang membenci para imam 
mazhab dengan seluruh ijtihadnya. Dan kelompok pemuda semacam ini sudah kita temui banyak 
disekitar kita sekarang. 

Dengan dalih “Kembali kapada al-quran dan sunnah”, mereka dengan pongah berani mecemooh 
para imam, padahal apa yang dipermasalahkan itu memang benar-benar masalah yang sama 
sekali tidak berdampak negatif kalau kita berbeda didalamnya. 

Atau lebih parah lagi, ia menjadi orang yang anti dengan syariahnya sendiri. Karena sejak kecil 
sudah terlalu matang dengan banyak keraguan di sana sini. 

Seperti orang yang belum matang dengan agamanya sendiri tapi kemudian sudah belajar 
perbandingan agama. Ujung-ujungnya mereka jadi atheism, karena banyak kerancuan yang dia 
temui. 

Sama juga orang yang belum matang fiqih satu mazhab, kemudian mereka tiba-tiba belajar 
perbandingan mazhab. Satu mazhab belum beres, kemudian sudah dibanding-bandingkan. 
Ujung-ujungnya jadi Liberal, yang menganggap bahwa ijtihad itu terbuka untuk siapa saja dan 
dimana saja. Jadi sebebas-bebasnya lah mereka menfasirkan ini itu. 
***** akhir kutipan ***** 

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/10/20/tetaplah-sebagai-ormas/ bahwa Prof. Dr Yunahar 
Ilyas, Lc, MA menyampaikan slogan “Muhammadiyah bukan Dahlaniyah” artinya 
Muhammadiyah hanyalah sebuah organisasi kemasyarakatan atau jama’ah minal muslimin 
bukan sebuah sekte atau firqoh yang mengikuti pemahaman KH Ahmad Dahlan karena KH 
Ahmad Dahlan sebagaimana mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham ) pada masa sekarang 
mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof.Dr Yunahar Ilyas, Lc, MA , contohnya pada 
http://www.sangpencerah.com/2013/08/profdr-yunahar-ilyas-lc-ma-ini.html bahwa Kyai Haji 
Ahmad Dahlan pada masa hidupnya mengikuti fiqh mahzab Syafi’i, termasuk mengamalkan 
qunut dalam shalat subuh dan shalat tarawih 23 rakaat. 

Namun, setelah berdiriya Majelis Tarjih, ormas Muhammadiyah tidak lagi mengikuti apa yang 
telah diteladani oleh pendirinya Kyai Haji Ahmad Dahlan 

Jadi ketika sebuah jama’ah minal muslimin atau sebuah kelompok kaum muslim atau sebuah 
ormas menetapkan untuk mengikuti pemahaman seseorang atau pemahaman sebuah majlis dari 
kelompok tersebut terhadap Al Qur’an dan As Sunnah dan tidak berkompetensi sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak atau ahli istidlal maka berubahlah menjadi sebuah sekte atau firqah. 

Sedangkan Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qoyyim Al Jauziah, Muhammad bin Abdul Wahhab, 
Muhammad Abduh ataupun Albani maupun Muqbil bin Hadi al-Wadi’i, mereka bukanlah Imam 
Mujtahid Mutlak sehingga tidak patut untuk ditaklidi (diikuti) oleh kaum muslim 

Ulama yang sholeh terdahulu kita dari kalangan Sunni Syafei yang ternama sampai 
Semenanjung Tanah Melayu, Brunei Darussalam, Singapur sampai Pathani, negeri Siam atau 
Thailand yakni KH. Sirajuddin Abbas (lahir 5 Mei 1905, wafat 23 Ramadhan 1401H atau 5 
Agustus 1980) dalam buku berjudul I’tiqad Ahlussunah Wal Jamaah yang diterbitkan oleh 
Pustaka Tarbiyah Baru, Jl Tebet Barat XA No.28, Jakarta Selatan 12810 dalam cetakan ke 8, 
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2008 tercantum dua buah sekte atau firqoh dalam Islam yakni firqoh berdasarkan pemahaman 
Ibnu Taimiyyah dari halaman 296 sampai 351 dan firqoh berdasarkan pemahaman Muhammad 
bin Abdul Wahhab dari halaman 352 sampai 380. 

Marilah kita mengikuti sunnah Rasulullah untuk menghindari firqah-firqah yang menyempal 
keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) yang disebut juga dengan 
khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang 
keluar. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menghimpun 
ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama’ah. Barangsiapa yang 
menyelewengkan (menyempal), maka ia menyeleweng (menyempal) ke neraka“. (HR. Tirmidzi: 
2168). 

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama’ah adalah as-
sawadul a’zham (mayoritas kaum muslim)“ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as-
sawad al a’zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, 
al Lalika’i, Abu Nu’aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih) 

Mayoritas kaum muslim pada masa generasi Salafush Sholeh adalah orang-orang mengikuti 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni para Sahabat, Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in 

Sedangkan pada masa sekarang mayoritas kaum muslim (as-sawad al a’zham) adalah bagi siapa 
saja yang mengikuti para ulama yang sholeh yang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat. 

Perbedaan di antara Imam Mazhab yang empat semata-mata dikarenakan terbentuk setelah 
adanya furu’ (cabang), sementara furu’ tersebut ada disebabkan adanya sifat zanni dalam nash. 
Oleh sebab itu, pada sisi zanni inilah kebenaran bisa menjadi banyak (relatif), mutaghayirat 
disebabkan pengaruh bias dalil yang ada. Boleh jadi nash yang digunakan sama, namun cara 
pengambilan kesimpulannya berbeda. 

Jadi perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat tidak dapat dikatakan pendapat 
yang satu lebih kuat (arjah atau tarjih) dari pendapat yang lainnya atau bahkan yang lebih 
ekstrim mereka yang mengatakan pendapat yang satu yang benar dan yang lain salah. 

Perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat yang dimaksud dengan “perbedaan 
adalah rahmat”. Sedangkan perbedaan pendapat di antara bukan ahli istidlal adalah 
kesalahpahaman semata yang dapat menyesatkan orang banyak. 

Ajakan mengikuti “pemahaman Salafush Sholeh” atau ajakan “kembali kepada Al Qur’an dan 
As Sunnah” adalah ajakan untuk menggali sendiri dari Al Qur’an dan As Sunnah maupun 
perkataan ulama salaf (terdahulu) bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak 
(shahafi) dengan akal pikiran sendiri ditengarai adalah hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis 
Yahudi untuk meruntuhkan ukhuwah islamiyah 
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Salah dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah karena bukan ahli istidlal akan menimbulkan 
perselisihan seperti permusuhan, kebencian, saling membelakangi dan memutus hubungan 
sehingga timbullah firqah dalam Islam sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/01/23/timbullah-firqah/  

Tulisan dalam bentuk file pdf silahkan download pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/01/penyebab-timbulnya-firqah-dalam-islam.pdf 
dalam bentuk file word silahkan download pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/01/penyebab-timbulnya-firqah-dalam-
islam.docx.   

Perhatikanlah tulisan-tulisan mereka contohnya pada http://tukpencarialhaq.com/ maka akan 
dapat kita temukan bertebaran nama-nama firqah yang masing-masing merasa paling benar 
seperti salafi jihadi, salafi haraki, salafi Turotsi, salafi Yamani atau salafi Muqbil, salafi Rodja 
atau salafi Halabi, salafi Sururi, salafi Quthbi atau salafi Ikhwani dan firqah-firqah yang lain 
dengan nama pemimpinnya. 

Contohnya pengikut Ali Hasan Al Halabi dinamakan oleh salafi yang lain sebagai Halabiyun 
sebagaimana contoh publikasi mereka pada http://tukpencarialhaq.com/2013/11/17/demi-
halabiyun-rodja-asatidzah-ahlussunnah-pun-dibidiknya/ berikut kutipannya 

***** awal kutipan ***** 
Kita lanjutkan sedikit pemaparan bukti dari kisah Haris, Jafar Salih dkk. 
Cileungsi termasuk daerah terpapar virus Halabiyun Rodja pada ring pertama. 
Tak heran jika kepedulian asatidzah begitu besar terhadap front terdepan (disamping daerah 
Jakarta tentunya). 
Daurah-daurah begitu intensif dilaksanakan, jazahumullahu khaira. Kemarahan mereka telah kita 
saksikan bersama dan faktanya, amarah/ketidaksukaan ini juga mengalir deras pada sebagian dai 
yang menisbahkan diri dan dakwahnya sebarisan dengan kita. 

Berdusta (atas nama Asy Syaikh Muqbil rahimahullah-pun) dilakukan, menjuluki sebagai 
Ashhabul Manhaj sebagaimana yang dilontarkan dengan penuh semangat oleh Muhammad 
Barmim, berupaya mengebiri pembicaraan terkait kelompok-kelompok menyimpang sampaipun 
Sofyan Ruray mengumumkan melalui akun facebooknya keputusan seperempat jam saja!! 
****** akhir kutipan ****** 

Asy-Syathibi mengatakan bahwa orang-orang yang berbeda pendapat atau pemahaman sehingga 
menimbulkan perselisihan seperti permusuhan, kebencian, saling membelakangi dan memutus 
hubungan. maka mereka menjadi firqah-firqah dalam Islam sebagaimana yang Beliau sampaikan 
dalam kitabnya, al-I’tisham yang kami arsip pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/11/27/ciri-aliran-sesat/ 

****** awal kutipan ***** 
Salah satu tanda aliran atau firqoh sesat adalah terjadinya perpecahan di antara mereka. Hal 
tersebut seperti telah diingatkan dalam firman Allah subhanahu wa ta’ala: 

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang 
keterangan yang jelas kepada mereka”, (QS. 3 : 105). 

“Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat”, 
(QS. 5 : 64). 
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Dalam hadits shahih, melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah ridha pada kamu tiga perkara dan membenci tiga 
perkara. Allah ridha kamu menyembah-Nya dan janganlah kamu mempersekutukannya, kamu 
berpegang dengan tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai…” 

Kemudian Asy-Syathibi mengutip pernyataan sebagian ulama, bahwa para sahabat banyak yang 
berbeda pendapat sepeninggal Nabi shallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak bercerai 
berai. Karena perbedaan mereka berkaitan dengan hal-hal yang masuk dalam konteks ijtihad dan 
istinbath dari al-Qur’an dan Sunnah dalam hukum-hukum yang tidak mereka temukan nash-nya. 

Jadi, setiap persoalan yang timbul dalam Islam, lalu orang-orang berbeda pendapat mengenai hal 
tersebut dan perbedaan itu tidak menimbulkan permusuhan, kebencian dan perpecahan, maka 
kami meyakini bahwa persoalan tersebut masuk dalam koridor Islam. 

Sedangkan setiap persoalan yang timbul dalam Islam, lalu menyebabkan permusuhan, 
kebencian, saling membelakangi dan memutus hubungan, maka hal itu kami yakini bukan 
termasuk urusan agama. 

Persoalan tersebut berarti termasuk yang dimaksud oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
dalam menafsirkan ayat berikut ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada 
‘Aisyah, “Wahai ‘Aisyah, siapa yang dimaksud dalam ayat, “Sesungguhnya orang-orang yang 
memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung 
jawabmu terhadap mereka”, (QS. 6 : 159)?” ‘Aisyah menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih mengetahui.” Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Mereka adalah golongan yang 
mengikuti hawa nafsu, ahli bid’ah dan aliran sesat dari umat ini.” 
******* akhir kutipan ******* 

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/12/21/terhasut-mengikuti-shahafi/ bahwa mereka 
adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh 
kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi 

Mereka terhasut untuk membuang-buang waktu atau menyibukkan diri mengulang kembali apa 
yang telah dikerjakan dan dihasikan oleh Imam Mazhab yang empat namun mereka tidak 
berkompetensi sebagai mujtahid mutlak. 

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) 

Protokol Zionis yang ketujuhbelas 

…Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para ulama non-Yahudi 
(termasuk Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang pada 
saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas masyarakat mereka 
berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham agama telah 
dikumandangkan dimana-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan….. 
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Salah satu upaya mengdiskreditkan Imam Mazhab yang empat adalah menyalahgunakan 
perkataan atau pendapat Imam Mazhab yang empat yang jsutru untuk meninggalkan apa yang 
telah dikerjakan dan dihasilkan oleh Imam Mazhab yang empat sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam tulisan pada  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/12/13/tidak-
bermazhab/   

Mereka yang “kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah” secara otodidak (shahafi) 
meninggalkan Imam Mazhab yang empat dengan alasan seperti “kita harus mengikuti hadits 
shahih bukan mengikuti ulama. 

Mereka mengingatkan bahwa Al-Imam Al-Syafi’i sendiri berkata, “Idza shahha al-hadits fahuwa 
mazhabi (apabila suatu hadits itu shahih, maka hadits itulah mazhabku)”. 

Banyak kalangan yang tidak memahami dengan benar perkataan Beliau. Sehingga, jika yang 
bersangkutan menemukan sebuah hadits shahih yang menurut pemahaman mereka bertentangan 
dengan pendapat mazhab Syafi’i maka yang bersangkutan langsung menyatakan bahwa pendapat 
mazhab itu tidak benar, karena Imam Syafi’i sendiri mengatakan bahwa hadits shahih adalah 
mazhab beliau. Atau ketika seseorang menemukan sebuah hadits yang shahih, yang 
bersangkutan langsung mengklaim, bahwa ini adalah mazhab Syafi’i. 

Imam Al-Nawawi sepakat dengan gurunya ini dan berkata, “(Ucapan Al-Syafi’i) ini hanya untuk 
orang yang telah mencapai derajat mujtahid madzhab. Syaratnya: ia harus yakin bahwa Al-
Syafi’i belum mengetahui hadits itu atau tidak mengetahui (status) kesahihannya. Dan hal ini 
hanya bisa dilakukan setelah mengkaji semua buku Al-Syafi’i dan buku murid-muridnya. Ini 
syarat yang sangat berat, dan sedikit sekali orang yang mampu memenuhinya. Mereka 
mensyaratkan hal ini karena Al-Syafi’i sering kali meninggalkan sebuah hadits yang ia jumpai 
akibat cacat yang ada di dalamnya, atau mansukh, atau ditakhshish, atau ditakwil, atau sebab-
sebab lainnya.” 

Al-Nawawi juga mengingatkan ucapan Ibn Khuzaimah, “Aku tidak menemukan sebuah hadits 
yang sahih namun tidak disebutkan Al-Syafii dalam kitab-kitabnya.” Ia berkata, “Kebesaran Ibn 
Khuzaimah dan keimamannya dalam hadits dan fiqh, serta penguasaanya akan ucapan-ucapan 
Al-Syafii, sangat terkenal.” ["Majmu' Syarh Al-Muhadzab" 1/105] 

Asy-Syeikh Abu Amru mengatakan: ”Barang siapa menemui dari Syafi’i sebuah hadits yang 
bertentangan dengan mazhab beliau, jika engkau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, dalam 
bab, atau maslah itu, maka silahkan mengamalkan hal itu“ 

Kajian qoul Imam Syafi’i yang lebih lengkap, silahkan membaca tulisan, contohnya pada 
http://generasisalaf.wordpress.com/2013/06/15/memahami-qoul-imam-syafii-hadis-sahih-adalah-
mazhabku-bag-2/ 

Perlu kita ingat bahwa hadits yang telah terbukukan dalam kitab-kitab hadits jumlahnya jauh di 
bawah jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Al-Hafidz (minimal 100.000 hadits) 
dan jauh lebih kecil dari jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Al-Hujjah (minimal 
300.000 hadits). Sedangkan jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Imam Mazhab 
yang empat, jumlahnya lebih besar dari jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Al-
Hujjah 

Mereka pada umumnya juga salah memahami pendapat seperti Imam Syaukani yang berkata: 
“Seseorang yang hanya mengandalkan taqlid (mengikut pandangan tertentu) seumur hidupnya 
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tidak akan pernah bertanya kepada sumber asli yaitu “Qur’an dan Hadits”, dan ia hanya bertanya 
kepada pemimpin mazhabnya. Dan orang yang senantiasa bertanya kepada sumber asli Islam 
tidak dikatagorikan sebagai Muqallid (pengikut)”. 

Mereka salah memahami perkataan Imam Syaukani yang terbatas bagi siapa saja yang mampu 
mencapai tingkatan mujtahid mutlak 

Penjelasan tentang derajat mujtahid mutlak dan tingkatan mufti dalam madzhab As Syafi’i, 
silahkan baca tulisan pada http://almanar.wordpress.com/2010/09/21/tingkatan-mufti-madzhab-
as-syafi’i/ 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


