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Ahli membaca hadits 

Ada seseorang bertanya kepada Albani: “Apakah 

anda ahli hadits (muhaddits)?” 

Albani menjawab: “Ya!” 

Ia bertanya: “Tolong riwayatkan 10 hadits 

kepada saya beserta sanadnya!” 

Albani menjawab: “Saya bukan ahli hadits 

penghafal, saya ahli hadits kitab.” 

Orang tadi berkata: “Saya juga bisa kalau 

menyampaikan hadits ada kitabnya.” 

Lalu Albani terdiam 

(dari Syaikh Abdullah al-Harari dalam Tabyin 

Dlalalat Albani 6) 

Ini menunjukkan bahwa Albani adalah ahli hadits dalam arti ahli membaca hadits 

Albani adalah shahafi atau otodidak ketika mendalami hadits dan ia sendiri mengaku bukan 

penghafal hadits. 

Dalam ilmu Musthalah Hadits jika ada perawi yang kualitas hafalannya buruk (sayyi’ al-hifdzi) 

maka status haditsnya adalah dlaif, bukan perawi sahih 

Demikian juga hasil takhrij yang dilakukan oleh Albani yang tidak didasari dengan ‘Dlabit’ 

(akurasi hafalan seperti yang dimiliki oleh para al-Hafidz dalam ilmu hadits) juga sudah pasti 

lemah dan banyak kesalahan. 

Hal ini diakui sendiri oleh salah satu pengikut Al Albani seperti Abdullah bin Muhammad asy-

Syamrani dalam kitab Tsabat Muallafat al-Albani’ 

ْيُخ ْا�َْلبَانِي َرِحَمهُ هللاُ بِقِلَِّة ُشيُْوِخهِ  َوالتَّْعِدْيِل  بِاْلُعلُْوِم َو7َ ِسيََّما ِعْلِم اْلَحِدْيِث َوِعْلِم اْلَجْرحِ  َكْيَف اْستََطاَع أَْن يُلِّمَّ َوبِقِلَِّة إَِجاَزاتِِه . فَ  ُعِرَف الشَّ
7محمد الشمراني  َعلَى ُصُعْوبَتِِه ؟ (ثبت مؤلفات ا�لباني لعبد هللا بن ) 

“Syaikh Albani dikenal dengan sedikitnya guru dan minimnya ijazah dalam hadits. Maka 

bagaimana ia mampu memperdalam ilmu-ilmu, apalagi ilmu hadits dan ilmu tentang metode 

memberi penilaian cacat dan adil yang sangat sulit?” (Tsabat Muallafat al-Albani’ karya 

Abdullah bin Muhammad asy-Syamrani, 7) 

Begitupula pengikut Albani lainnya seperti Abdullah ad-Dawisy memberi otokritik kepada 

Albani yang dinilainya sering ‘tanaqudh’ (kontradiksi) dan memberi ‘warning’ (peringatan) 

kepada para penelaah kitab Albani agar tidak ‘tertipu’ dengan penilaian Albani tentang 

kedhaifan hadits. 

ا بَْعُد : فَھَِذِه أََحاِدْيُث َوآثَاٌر َوقَْفُت َعلَْيھَا فِيأَ  ْيِن ْا�َْلبَانِي مَّ ٍد نَاِصِر الدِّ ْيِخ ُمَحمَّ فَهُ َولَْم يَتََعقَّْبهُ  ُمَؤلَّفَاِت الشَّ  تَْحتَاُج إِلَى تَْنبِْيٍه ِمْنھَا َما َضعَّ
اهُ فِي مَ  فَهُ فِي َمْوِضٍع َوقَوَّ ا َرأَْيُت َكثِْيًرا ِمَن النَّاِس  َوِمْنھَا َما قَاَل فِْيِه لَْم أَِجْدهُ أَْو لَْم أَقِْف َعلَْيِه أَوْ  ْوِضٍع آَخرَ َوِمْنھَا َما َضعَّ نَْحَوھَُما ، َولَمَّ

َرنَِي هللاُ  يَأُْخُذْونَ  فَهُ َوھَُو صَ  بِقَْولِِه بُِدْوِن بَْحٍث نَبَّْھُت َعلَى َما يَسَّ فَهُ فِي َمْوِضٍع ثُمَّ  ِحْيٌح أَْو َحَسٌن َولَمْ تََعالَى . فََما َضعَّ يَتََعقَّْبهُ بَيَّْنتُهُ َوَما َضعَّ
فَهُ فِْيهِ  َذَكْرُت تَْضِعْيفَهُ ثُمَّ َذَكْرُت تَْعقِْيبَهُ لِئَ[َّ يَْقَرأَهُ  تََعقَّبَهُ  ُمْطلَقًا َولَْيَس ْا�َْمُر َعلَى فَيَظُنُّهُ َضِعْيفًا  َمْن 7َ اطِّ[ََع لَهُ فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي َضعَّ

) َما ظَنَّهُ  5تنبيه القارئ على تقوية ما ضعفه ا�لباني عبدهللا بن محمد الدويش  ) 
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“Kitab ini terdiri dari hadits dan atsar yang saya temukan dalam kitab-kitab Syaikh Albani 

yang memerlukan peringatan, diantaranya hadits yang ia nilai dhaif tapi tidak ia ralat, 

diantaranya juga hadits yang ia nilai dhaif di satu kitab tetapi ia sahihkan di kitab yang lain, 

juga yang ia katakan ‘saya tidak menemukannya’ (padahal dapat ditemukan dalam kitab-kitab 

hadits), dan sebagainya. Ketika saya melihat banyak orang yang mengambil keterangan dari 

Albani tanpa meneliti maka saya ingatkan, sesuai yang dimudahkan oleh Allah kepada saya. 

Maka, apa yang didhaifkan oleh Albani padahal hadits itu sahih atau hasan, maka saya 

jelaskan. Juga hadits yang didhaifkan Albani di satu kitab tapi ia ralat, maka saya sebutkan 

penilaian dhaifnya dan ralatannya tersebut. Supaya tidak dibaca oleh orang yang tidak 

mengerti di bagian kitab yang dinilai dhaif oleh Albani sehingga ia menyangka bahwa hadits 

itu dhaif secara mutlak, padahal hakikatnya tidak seperti itu” (Tanbih al-Qari’, 5) 

Kritik ad-Dawisy ini dipuji oleh penulis biografi Albani, asy-Syamrani, yang dinilainya 

memuliakan dan memiliki sopan santun kepada Albani (Baca kitab Asy-Syamrani, Tsabat 

Muallafat Albani, 98) 

Abdullah bin Muhammad ad-Dawisy menilai kontradiksi Albani yang dinilainya dlaif di satu 

kitab tetapi ia sahihkan di kitab lain berjumlah 294 hadits. Sementara yang sebaliknya (dari 

sahih ke dhaif) berjumlah 13 hadits 

Contoh kongkrit adalah hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud di bawah ini yang dinilai dhaif 

oleh Albani dalam kitab Takhrij Ahadits al-Misykat 1/660: 

ْلقِيَاَمِة َضْوُءهُ أَْحَسُن ِمْن ا الْقُْرآَن َوَعِمَل بَِما فِيِه أُْلبَِس َوالَِداهُ تَاًجا يَْومَ  عن معاذ الجھني قال قال َرُسوَل هللاِ صلى هللا عليه وسلم َمْن قََرأَ 
ْنيَا ، لَْو َكانَْت فِيُكْم فََما َظنُُّكْم بِالَِّذي َعِملَ  َضْوِء الشَّْمِس فِي بُيُوتِ  رواه أحمد وأبو داود . قال في تخريج أحاديث المشكاة : » . بِھََذا  الدُّ

: بل حسن أو صحيح) . انتھى . أقول : ليس ا�مر كما قال 660ص  1ضعيف ( جـ  إسناده ولعله لم يطلع على ما يشھد له وقد  . 
 وھذا اpسناد على شرط مسلم فقد خرج لبشير بن مھاجر في صحيحه ، ورواه الحاكم … ورد ما يشھد له ويقويه من حديث بريدة

159ص  7وصححه . ووافقه الذھبي ، وقال الھيثمي في مجمع الزوائد (جـ  حيح وذكر له شواھد رواه أحمد ورجاله رجال الص : (
ليس ببعيد وهللا أعلم  ومعاذ بن جبل . وبالجملة فالحديث أقل أحواله أن يكون حسنًا والقول بصحته من حديث أبي أمامة وأبي ھريرة

7(تنبيه القارئ على تقوية ما ضعفه ا�لباني  ) 

Ad-Dawisy berkata: “Yang benar tidak seperti yang dikatakan Albani. Bahkan hadits ini adalah 

hasan atau sahih! Bisa jadi Albani tidak mengetahui hadits penguat lain (syahid) dari riwayat 

Buraidah yang sanadnya sesuai kriteria sahih Muslim yang disahihkan oleh al-Hakim dan adz-

Dzahabi menyetujuinya. Alhaitsami berkata dalam Majma’ az-Zawaid (7/159): HR Ahmad, 

perawinya adalah perawi hadits sahih. Secara umum, hadits ini minimal adalah hasan, dan 

pendapat yang menyatakan sahih dapat diterima” (Tanbih al-Qari’, 7) 

Jadi kesimpulannya, Albani adalah ulama dari kalangan shahafi (otodidak) alias ulama di balik 

perpustakaan. 

Pada kenyataannya umat Islam berselisih karena berbeda pendapat bahkan sampai saling 

membunuh (bunuh membunuh) sehingga umat Islam hancur dari dalam adalah diakibatkan 

orang-orang yang merasa benar sehingga merasa pasti masuk surga padahal mereka 

mengikuti ulama di balik perpustakaan. 

Sayyidina Umar ra menasehatkan “Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga 

terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah orang yang mengakui sebagai orang cerdas 

sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang mengatakan bahwa dirinya pasti 

masuk surga, dia akan masuk neraka“ 
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Albani bukanlah ahli hadits sesungguhnya yang menghafal hadits yang diterima dari ahli 

hadits sebelumnya 

Albani memang sangat terkenal sebagai ulama yang banyak menghabiskan waktunya untuk 

membaca hadits di balik perpustakaan sebagaimana contoh informasi dari kalangan mereka 

sendiri pada http://cintakajiansunnah.blogspot.com/2013/05/asy-syaikh-muhammad-

nashiruddin-al.html atau pada http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nashiruddin_Al-

Albani 

**** awal kutipan ***** 

Semakin terpikatnya Syaikh al-Albani terhadap hadits Nabi, itulah kata yang tepat baginya. 

Bahkan hingga toko reparasi jamnya pun memiliki dua fungsi, sebagai tempat mencari nafkah 

dan tempat belajar, dikarenakan bagian belakang toko itu sudah diubahnya sedemikian rupa 

menjadi perpustakaan pribadi. Bahkan waktunya mencari nafkah pun tak ada apa-apanya bila 

dibandingkan dengan waktunya untuk belajar, yang pada saat-saat tertentu hingga (total) 18 

jam dalam sehari untuk belajar, di luar waktu-waktu salat dan aktivitas lainnya (Asy Syariah 

Vol. VII/No. 77/1432/2011 hal. 12, Qomar Suaidi, Lc) 

Syaikh al-Albani pun secara rutin mengunjungi perpustakaan azh-Zhahiriyyah di Damaskus 

untuk membaca buku-buku yang tak biasanya didapatinya di toko buku. Dan perpustakaan 

pun menjadi laboratorium umum baginya, waktu 6-8 jam bisa habis di perpustakaan itu, 

hanya keluar di waktu-waktu salat, bahkan untuk makan pun sudah disiapkannya dari rumah 

berupa makanan-makanan ringan untuk dinikmatinya selama di perpustakaan 

***** akhir kutipan ***** 

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) 

Boleh kita menggunakan segala macam wasilah atau alat atau sarana dalam menuntut ilmu 

agama seperti buku, internet, audio, video dan lain lain namun kita harus mempunyai guru 

untuk tempat kita bertanya karena syaitan tidak berdiam diri melihat orang memahami Al 

Qur’an dan Hadits 

“Man la syaikha lahu fasyaikhuhu syaithan” yang artinya “barang siapa yang tidak mempunyai 

guru maka gurunya adalah syaitan 

Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , quddisa sirruh (Makna tafsir QS.Al-Kahfi 60) ; “Barangsiapa 

tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya gurunya 

syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 
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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. 

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) 

Contohnya sungguh menyedihkan melihat ada orang yang cara sholat mengikuti pemahaman 

Al Albani 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda “sholatlah sebagaimana kalian melihat 

aku sholat” (HR Bukhari 595, 6705). 

Apa yang tersirat dibalik sabda Rasulullah “sebagaimana kalian melihat aku sholat”? 

Mana yang lebih baik mengikuti cara sholat berdasarkan pemahaman Al Albani di balik 

perpustakaan atau mengikuti para habib yang mendapatkan cara sholat dalam bentuk praktek 

yang diperoleh dari melihat apa yang dipraktekan oleh orang tua mereka secara turun 

temurun hingga tersambung kepada apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah 

Ibarat belajar berenang, mana yang lebih baik belajar dari memahami lafaz atau tulisan atau 

buku cara berenang atau langsung melihat contoh nyata dan mempraktekannya ? 

Oleh karenanya para ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah adalah aset 

umat Islam karena mereka mendapatkan pengajaran agama Islam dari lisan ke lisan orang 

tuanya secara turun temurun tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam 

Orang-orang yang terhasut meninggalkan para Habib karena dianggap atau dituduh syiah 

Kalau Syiah benar-benar mengikuti ahlul bait maka mereka akan mengikuti Imam Ahmad Al 

Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja’far Ash Shodiq bin Muhammad Al 

Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra 

Imam Ahmad Al Muhajir sebagaimana mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) adalah 

Syiah Ali yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat. sebagaimana yang telah 

disampaikan dalam tulisan pada 

https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/05/02/kelompok-awal-islam/ 

Imam Ahmad Al Muhajir , sejak Abad 7 H di Hadramaut Yaman, beliau menganut madzhab 

Syafi’i dalam fiqih , Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam akidah (i’tiqod) mengikuti Imam Asy’ari 

(bermazhab Imam Syafi’i) dan Imam Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak 

atau tentang ihsan mengikuti ulama-ulama tasawuf muktabaroh yang bermazhab dengan 

Imam Mazhab yang empat. 

Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi’i, terus 

berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” karena 

kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan aqidahnya. 
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Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai 

ke “ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela 

berdakwah dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang 

dan berdakwah dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi 

mereka datang dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti 

Ethopia, sampai kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser 

dari asas keyakinannya yang berdasar Al Qur’an, As Sunnah, Ijma dan Qiyas. 

Prof.Dr.H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam majalah tengah bulanan “Panji 

Masyarakat” No.169/ tahun ke XV11 15 februari 1975 (4 Shafar 1395 H) halaman 37-38 

menjelaskan bahwa pengajaran agama Islam di negeri kita diajarkan langsung oleh para ulama 

keturunan cucu Rasulullah seperti Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan 

Gunung Jati. 

Berikut kutipan penjelasan Buya Hamka 

***** awal kutipan **** 

“Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mempunyai empat anak-anak lelaki yang semuanya 

wafat waktu kecil dan mempunyai empat anak wanita. Dari empat anak wanita ini hanya satu 

saja yaitu (Siti) Fathimah yang memberikan beliau shallallahu alaihi wasallam dua cucu lelaki 

dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Dua anak ini bernama Al-Hasan dan Al-Husain 

dan keturunan dari dua anak ini disebut orang Sayyid jamaknya ialah Sadat. Sebab Nabi 

sendiri mengatakan, ‘kedua anakku ini menjadi Sayyid (Tuan) dari pemuda-pemuda di 

Syurga’. Dan sebagian negeri lainnya memanggil keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Syarif 

yang berarti orang mulia dan jamaknya adalah Asyraf. Sejak zaman kebesaran Aceh telah 

banyak keturunan Al-Hasan dan Al-Husain itu datang ketanah air kita ini. Sejak dari 

semenanjung Tanah Melayu, kepulauan Indonesia dan Pilipina. 

Harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam diseluruh Nusantara ini. 

Diantaranya Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif 

Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam 

ke Mindanao dan Sulu. Yang pernah jadi raja di Aceh adalah bangsa Sayid dari keluarga 

Jamalullail, di Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-Qadri. Di Siak oleh keluaga 

Sayyid bin Syahab, Perlis (Malaysia) dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalullail. Yang dipertuan 

Agung 111 Malaysia Sayyid Putera adalah Raja Perlis. Gubernur Serawak yang ketiga, Tun 

Tuanku Haji Bujang dari keluarga Alaydrus. 

Kedudukan mereka dinegeri ini yang turun temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak 

negeri dimana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi Ulama. Mereka datang dari 

hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Fagih Al-Muqaddam. Yang banyak kita kenal 

dinegeri kita yaitu keluarga Alatas, Assegaf, Alkaff, Bafaqih, Balfaqih, Alaydrus, bin Syekh 

Abubakar, Alhabsyi, Alhaddad, Al Jufri, Albar, Almusawa, bin Smith, bin Syahab, bin Yahya 

…..dan seterusnya. 

Yang terbanyak dari mereka adalah keturunan dari Al-Husain dari Hadramaut (Yaman 

selatan), ada juga yang keturunan Al-Hasan yang datang dari Hejaz, keturunan syarif-syarif 

Makkah Abi Numay, tetapi tidak sebanyak dari Hadramaut. Selain dipanggil Tuan Sayid 

mereka juga dipanggil Habib. Mereka ini telah tersebar didunia. Di negeri-negeri besar seperti 

Mesir, Baqdad, Syam dan lain-lain mereka adakan NAQIB, yaitu yang bertugas mencatat dan 
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mendaftarkan keturunan-keturunan Sadat tersebut. Disaat sekarang umum- nya mencapai 36-

37-38 silsilah sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fathimah Az-Zahra ra. 

Kesimpulan dari makalah Prof.Dr.HAMKA: Baik Habib Tanggul di Jawa Timur dan Almarhum 

Habib Ali di Kwitang, Jakarta, memanglah mereka keturunan dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir 

yang berpindah dari Bashrah/Iraq ke Hadramaut, dan Ahmad bin Isa ini cucu yang ke tujuh 

dari cucu Rasulallah shallallahu ‘alaihi wasallam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.” 

****** akhir kutipan ****** 

Contoh silsilah para Wali Songo pada 

https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/03/silsilah-para-walisongo.jpg 

Jelaslah bahwa ulama nenek moyang kaum muslim pada umumnya dan khususnya di negeri 

kita adalah dari keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam alias Syiah Ali yang 

mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat. 

Firqah atau sekte timbul ketika sebuah kelompok kaum muslim (jama’ah minal muslimin) atau 

sebuah ormas menetapkan untuk mengikuti pemahaman seseorang atau pemahaman sebuah 

majlis dari kelompok tersebut terhadap Al Qur’an dan As Sunnah namun mereka tidak 

berkompetensi sebagai ahli istidlal apalagi sebagai imam mujtahid mutlak 

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. 

Prof.Dr Yunahar Ilyas, Lc, MA menyampaikan 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 

Hasutan “kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah” secara otodidak (shahafi) adalah hasutan 

untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. 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. 

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. 
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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 

https://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). 

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. 
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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 ******* 

Marilah kita mengIkuti sunnah Rasulullah untuk mengikuti mayoritas kaum muslim (as-

sawadul a’zham) dan menghindari sekte atau firqoh yang menyempal keluar (kharaja) dari 

mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) 

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) 

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)“ 

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. 

Memang ada mazhab selain yang empat, namun pada masa sekarang sudah sulit ditemukan 

ulama yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari imam mazhab selain yang empat sehingga 

tidak mudah untuk menjadikannya tempat bertanya. 

Allah Ta’ala berfirman yang artinya 

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” 

[QS. an-Nahl : 43] 

“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 

mengetahui” (QS Fush shilat [41]:3) 
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Al Qur’an adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 

Al Qur’an tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

sebagai seorang penunjuk 

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau 

Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, 

membawa kebenaran“. (QS Al A’raf [7]:43) 

Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 

Penunjuk para Tabi’in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi’ut Tabi’in adalah para Tabi’in 

dan penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat. 

Ulama besar Suriah, DR. Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi telah berdialog dengan ulama Al 

Albani yang merupakan pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau ajaran 

Wahabi untuk mengetahui “pemahaman” ulama Al Albani langsung dari lisannya. Akhirnya 

kesimpulan Syaikh al Buthi dituangkan dalam buku berjudul Al-Laa Mazhabiyah, Akhtharu 

Bid’atin Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira-kira 

makna judul itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid’ah Paling Gawat Yang Menghancurkan 

Syariat Islam. 

Kalau tertarik membaca bukunya, silahkan download disini 

https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/01/al-laa-mazhabiyah-akhtharu-bidatin-

tuhaddidu-as-syariah-al-islamiyah.pdf 

Berikut cuplikan dialog antara Syaikh al Buthi bersama Ulama Al Albani, sebelum syaikh al 

Buthi menuliskan buku tersebut di atas 

***** awal kutipan ***** 

Syaikh al-Buthi bertanya; “Apakah ia berdosa kalau seumpama mengikuti seorang mujtahid 

saja dan tidak pernah berpindah ke mujtahid lain?” 

Al-Albani menjawab: “Ya, ia berdosa dan haram hukumnya.” 

Syaikh al-Buthi bertanya: “Apa dalil yang mengharamkannya?” 

Al-Albani menjawab: “Dalilnya, ia mewajibkan pada dirinya, sesuatu yang tidak diwajibkan 

Allah padanya.” 

Syaikh al-Buthi bertanya: “Dalam membaca al-Qur’an, Anda mengikuti qira’ah-nya siapa di 

antara qira’ah yang tujuh?” 

Al-Albani menjawab: “Qira’ah Hafsh.” 

Syaikh Al-Buthi bertanya: “Apakah Anda hanya mengikuti qira’ah Hafsh saja? Atau setiap hari, 

Anda mengikuti qira’ah yang berbeda-beda?” 

Al-Albani menjawab: “Tidak. Saya hanya mengikuti qira’ah Hafsh saja.” 
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Syaikh al-Buthi bertanya: “Mengapa Anda hanya mengikuti qira’ah Hafsh saja, padahal Allah 

Subhanahu wa Ta’ala tidak mewajibkan Anda mengikuti qira’ah Hafsh. Kewajiban Anda justru 

membaca al-Qur’an sesuai riwayat yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam secara 

mutawatir.” 

Al-Albani menjawab: “Saya tidak sempat mempelajari qira’ah-qira’ah yang lain. Saya kesulitan 

membaca al-Qur’an dengan selain qira’ah Hafsh.” 

Syaikh al-Buthi berkata: “Orang yang mempelajari fiqih madzhab al-Syafi’i, juga tidak sempat 

mempelajari madzhab-madzhab yang lain. Ia juga tidak mudah memahami hukum-hukum 

agamanya kecuali mempelajari fiqihnya Imam al-Syafi’i. Apabila Anda mengharuskannya 

mengetahui semua ijtihad para imam, maka Anda sendiri harus pula mempelajari semua 

qira’ah, sehingga Anda membaca al-Qur’an dengan semua qira’ah itu. Kalau Anda beralasan 

tidak mampu melakukannya, maka Anda harus menerima alasan ketidakmampuan muqallid 

dalam masalah ini. Bagaimanapun, kami sekarang bertanya kepada Anda, dari mana Anda 

berpendapat bahwa seorang muqallid harus berpindah-pindah dari satu madzhab ke madzhab 

lain, padahal Allah tidak mewajibkannya. Maksudnya sebagaimana ia tidak wajib menetap 

pada satu madzhab saja, ia juga tidak wajib berpindah-pindah terus dari satu madzhab ke 

madzhab lain?” 

Al-Albani menjawab: “Sebenarnya yang diharamkan bagi muqallid itu menetapi satu madzhab 

dengan keyakinan bahwa Allah memerintahkan demikian.” 

Syaikh al-Buthi berkata: “Jawaban Anda ini persoalan lain. Dan memang benar demikian. Akan 

tetapi, pertanyaan saya, apakah seorang muqallid itu berdosa jika menetapi satu mujtahid saja, 

padahal ia tahu bahwa Allah tidak mewajibkan demikian?” 

Al-Albani menjawab: “Tidak berdosa.” 

Syaikh al-Buthi berkata: “Tetapi isi buku yang Anda ajarkan, berbeda dengan yang Anda 

katakan. Dalam buku tersebut disebutkan, menetapi satu madzhab saja itu hukumnya haram. 

Bahkan dalam bagian lain buku tersebut, orang yang menetapi satu madzhab saja itu dihukumi 

kafir.” 

Menghadapi pertanyaan tersebut, ulama al-Albani terdiam. 

***** akhir kutipan ***** 

Kutipan dialog dapat dibaca pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/06/bidah-

yang-gawat/ atau pada http://www.piss-ktb.com/2013/09/2799-mengkritisi-madzhab-

panggilan-hati.html 

Paham anti mazhab adalah salah satu hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 

dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi untuk 

memecah belah umat Islam dari dalam 

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) 
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Salah satu contoh penghasutnya pada masa keruntuhan kekhalifahan Turki Ustmani adalah 

perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah 

Arab sebagai Laurens Of Arabian. 

Laurens Of Arabian adalah seorang orientalis dunia, telah membuat kajian-kajian tentang 

puncak-puncak kekuatan umat Islam. 

Laurens Of Arabian telah diarahkan supaya menyelidiki ke dalam masyarakat Islam dengan 

menyamar sebagai ulama dan mendalami ilmu Islam di Mekah dan Mesir dan ia telah bertemu 

dengan ratusan ulama besar yang masyur, memperbincangkan tentang cara untuk 

membiasakan umat Islam disegi kemajuan dunia seperti kebiasaan barat serta ia 

menyebarkan faham supaya umat Islam tidak terikat dan tidak fanatik kepada aliran 

mazhabiah. 

Laurens Of Arabian mengupah para ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis 

sebuah buku yang menyerang tharikat. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai 

bahasa dan dibiayai oleh pihak orientalis. 

Dr Deliar Noer dalam bukunya berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942 

menyebutkan, Ibnu Sa’ud yang berhasil mengusir penguasa Makah sebelumnya, yakni Syarif 

Husein pada tahun 1924, mulai melakukan pembersihan dalam kebiasaan praktik beragama 

sesuai dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab atau ajaran Wahabi. 

Ajaran atau pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab mengangkat kembali pola 

pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum bertobat setelah lebih dari 350 tahun Ibnu Taimiyyah 

wafat. 

Kisah Ibnu Taimiyyah bertobat dapat dibaca pada http://ibnu-

alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di-tangan.html 

Berikut kutipannya 

***** awal kutipan ****** 

Para ulama yang menulis sejarah Ibnu Taimiyyah adalah orang-orang yang hidup semasa 

dengan Ibnu Taimiyyah, mereka menyaksikan, bertemu langsung dan bahkan ada yang 

berguru kepadanya sebelum Ibnu Taimiyyah menyimpang dari ajaran salaf kemudian 

membebaskan diri setelah mengetahui Ibnu Taimiyyah menyimpang dari ajaran mayoritas 

umat muslim. Maka mereka para ulama tersebut lebih mengetahui sejarah dan ajaran Ibnu 

Taimiyyah ketimbang kita dan para wahhabi sekarang ini. 

Sebelumnya ada baiknya kita mengetahui sedikit komentar para ulama Ahlus sunnah wal 

jama’ah tentang ajaran Ibnu Taimiyyah : 

العراقي : انه خرق ا7جماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ  قيه ولي الدين العراقي ابن الشيخ الحفاظ زين الدينقال المحدث الحافظ الف
المرضية على المسألة المكية ا7صول و بعضھا في الفروع خالف فيھا بعد انعقاد ا7جماع عليھا. ( ا7جوبة ستين مسألة بعضھا في ) 

Seorang Ahli Hadits yang mendapat gelar Al-Hafidz Al-Faqih, Waliyuddin Al-Iraqi bin Syaikh 

Al-Haffadz Zainuddin Al-Iraqi berkata ” Sesungguhnya Ibnu Taimiyyah telah merusak 

mayoritas umat muslim di dalam banyak permasalahan, dikatakan mencapai 60 permasalahan 

sebagian mengenai akidah dan sebagian lainnya mengenai furu’. Ia telah menyalahi 
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permasalahan-permasalahan yang telah disepakati oleh umat Islam “. 

(Al-Ajwibatul Mardhiyyah ‘alal mas-alatil makkiyyah) 

اجماع المسلمين ما نصه : وان العالم قديم بالنوع ولم يزل مع  يھا ابن تيميهقال الشيخ ابن حجر الھيتمي ناق[ المسائل التي خالف ف
بالجسمبة والجھة وا7نتقال و انه بقدر العرش  دائما فجعله موجبا بالذات 7 فاع[ با7ختيارتعالى هللا عن ذالك, وقوله هللا مخلوقا

الكفر البراح الصريح. (الفتاوى الحديثية صعن ھذا ا7فتراء الشنيع القبيخ و 7اصغر و7 اكبر , تعالى هللا : ١١٦) 

Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamy berkata dengan menukil permasalahan-permasalahan Ibnu 

Taimiyyah yang menyalahi kesepakaran umat Islam, yaitu : (Ibnu Taimiyyah telah 

berpendapat) bahwa Alam itu bersifat dahulu dengan satu macam, dan selalu makhluk 

bersama Allah. Ia telah menyandarkan alam dengan Dzat Allah Swt bukan dengan perbuatan 

Allah scra ikhtiar, sungguh Maha Luhur Allah dari penyifatan yang demikian itu. Ibnu 

Taimiyyah juga berkeyakinan adanya jisim pada Allah Swt, arah dan perpindahan. Ia juga 

berkeyakinan bahwa Allah tidak lebih kecil dan tidak lebih besar dari Arsy. Sungguh Allah 

maha Suci atas kedustaan keji dan buruk ini serta kekufuran yang nyata “. 

(Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 116) 

******* akhir kutipan ***** 

Begitupula kutipan dari kitab yang sama (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah) sebagaimana yang 

diinformasikan pada http://ashhabur-royi.blogspot.com/2011/02/upaya-menetralkan-

suntikan-racun.html 

****** awal kutipan ******* 

 مطلب في عقيدة اpمام أحمد رضي هللا عنه وأرضاه
وسئل رضي هللا عنه ونفعنا به : في عقائد الحنابلة ما 7 يخفى على شريف علمكم ، ھل عقيدة اpمام أحمد بن حنبل رضي هللا عنه 
 كعقائدھم ؟

Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang akidah para pengikut Mazhab 

Hambali, apakah akidah Imam Ahmad bin Hambal seperti akidah mereka ? 

Beliau menjawab: 

نا وعليه من جنان المعارف متقلبه ومأواه وأقاض علي فأجاب بقوله : عقيدة إمام السنة أحمد بن حنل رضي هللا عنه وأرضاه وجعل
التامة في تنزيه هللا تعالى عما يقول  الفردوس ا�على من جنانه موافقة لعقيدة أھل السنة والجماعة من المبالغة سوابغ امتنانه وبوأه

مطلق ،  الجھة والجسمية وغيرھما من سائر سمات النقص ، بل وعن كل وصف ليس فيه كمال الظالمون والجاحدون علوا كبيرا من
قائل بشيء من الجھة أو نحوھا فكذب وبھتان وافتراء عليه ،  ر به جھلة المنسوبين إلى ھذا اpمام ا�عظم المجتھد من أنهوما اشتھ

ذلك إليه أو رماه بشيء من ھذه المثالب التي برأه هللا منھا فلعن هللا من نسب  

Akidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal –semoga Allah meridhoinya dan 

menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai tempat tinggalnya, 

adalah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menyucikan Allah dari segala 

macam ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zhalim dan menentang itu, baik itu berupa 

penetapan tempat (bagi Allah), mengatakan bahwa Allah itu jism (materi) dan sifat-sifat buruk 

lainnya, bahkan dari segala macam sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. 

Adapun ungkapan-ungkapan yang terdengar dari orang-orang jahil yang mengaku-ngaku 

sebagai pengikut imam mujtahid agung ini, yaitu bahwa beliau pernah mengatakan bahwa 

Allah itu bertempat dan semisalnya, maka perkataan itu adalah kedustaan yang nyata dan 

tuduhan keji terhadap beliau. Semoga Allah melaknat orang yang melekatkan perkataan itu 
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kepada beliau atau yang menuduh beliau dengan tuduhan yang Allah telah membersihkan 

beliau darinya itu. 

المبرئين من ھذه الوصمة القبيحة الشنيعة أن كل ما نسب  وقد بين الحافظ الحجة القدوة اpمام أبو الفرج ابن الجوزي من أئمة مذھبه
، فاعلم ذلك فإنه مھم عليه وافتراء وبھتان ، وأن نصوصه صريحة في بط[ن ذلك وتنزيه هللا تعالى عنه ذبإليه من ذلك ك  . 

ممن اتخذ إلھه ھواه وأضله هللا على علم ، وختم على  وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرھما
وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج  يه من بعد هللا ، وكيف تجاوز ھؤ7ء الملحدون الحدودبصره غشاوة فمن يھد سمعه وقلبه وجعل على

 ربھم وليسوا كذلك بل ھم على أسوإ الض[ل وأقبح الخصال وأبلغ المقت والخسران الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنھم على ھذى من
 وأنھى الكذب والبھتان فخذل هللا متبعه وطھر ا�رض من أمثالھم

Al Hafizh Al Hujjah Al Imam, Sang Panutan, Abul Faraj Ibnul Jauzi, salah seorang pembesar 

imam mazhab Hambali yang membersihkan segala macam tuduhan buruk ini, telah 

menjelaskan tentang masalah ini bahwa segala tuduhan yang dilemparkan kepada sang imam 

adalah kedustaan dan tuduhan yang keji terhadap sang imam. Bahkan teks-teks perkataan 

sang imam telah menunjukkan kebatilan tuduhan itu, dan menjelaskan tentang sucinya Allah 

dari semua itu. Maka pahamilah masalah ini, karena sangat penting. 

Janganlah sekali-kali kamu dekati buku-buku karangan Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul 

Qayyim dan orang selain mereka berdua yang telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai 

tuhan sesembahan dan disesatkan oleh Allah atas ilmu, yang Allah telah menutup telinga, hati 

dan penglihatannya. Siapa yang bisa memberikan petunjuk orang seperti itu selain Allah? 

Bagaimana orang-orang atheis itu melampaui batas-batas, menabrak aturan-aturan dan 

merusak tatanan syariat dan hakikat, lalu mereka menyangka bahwa mereka berada di atas 

petunjuk dari tuhan mereka, padahal tidaklah demikian. Bahkan mereka berada pada 

kesesatan paling buruk, kemurkaan paling tinggi, kerugian paling dalam dan kedustaan paling 

besar. Semoga Allah menghinakan orang yang mengikutinya dan membersihkan bumi ini dari 

orang-orang semisal mereka. 

Sumber : Al Fatawa Al Haditsiyah 1/480 karya Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami. 

****** akhir kutipan ***** 

Jadi jelaslah bahwa mereka bukanlah Hanabila atau bukanlah pengikut Imam Ahmad bin 

Hambal sebagaima yang disangkakan oleh orang awam sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/09/18/bukanlah-hanabila/ 

dan https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/09/29/bertanya-di-mana/ 

Ajaran atau pemahaman Ibnu Taimiyyah telah terkubur dan ditolak oleh para ulama yang 

mengikuti Rasulullah dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat, sebagaimana contoh 

informasi dari 

https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 

Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Fatawa Al-Haditsiyyah menisbahkan kepada Imam 

Ibn ‘Uyainah, beliau berkata: “Hadits itu menyesatkan kecuali bagi para fuqaha (ahli fiqih)” 

Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab tersebut lalu mensyarahkan perkataan itu: 

“Sesungguhnya hadits-hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sama seperti Al-Qur’an 

dari sudut bahwa keduanya mengandung lafaz umum yang maknanya khusus begitu juga 

sebaliknya, bahkan ada juga yang mengandung nasikh mansukh yang tidak layak lagi beramal 
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dengannya. Bahkan dalam hadits juga mengandung lafaz-lafaz yang dzahirnya membawa 

kepada tasybih seperti hadits yanzilu Rabbuna… yang mana tidak diketahui maknanya 

melainkan golongan fuqaha’ (ahli fiqh). Berbeda dengan mereka yang sekedar mengetahui apa 

yang dzahir daripada hadits-hadits (khususnya mutasyabihat) sehingga akhirnya dia (yang 

hanya faham hadits-hadits mutasyabihat dengan makna dzahir) pun sesat seperti yang 

berlaku pada sebahagian ahli hadits terdahulu dan masa kini seperti Ibnu Taimiyyah dan para 

pengikutnya.” (Al-Fatawa Al-Hadithiyyah halaman 202) 

Akibat memahami apa yang telah Allah Ta’ala sifatkan untuk diriNya selalu berpegang pada 

nash secara dzahir adalah ibadah tidak diterima karena Ibadah mereka bukan kepada Tuhan 

yang sebenarnya 

Ibadahnya tidak diterima layaknya orang yang menyekutukan Tuhan karena beribadah 

kepada tuhan yang disangkakan menurut akal pikiran mereka sendiri berpegang pada nash 

secara dzahir. 

Mereka beribadah kepada sesuatu yang berkaki, bertangan (kedua-duanya kanan), bermuka, 

bertubuh, dan lain lain sebagaimana yang mereka publikasikan pada 

http://ajaranislamyanghaq.wordpress.com/2013/02/04/bagaimanakah-bentuk-allah-swt-

itu/ 

Silahkan periksa tulisan dari kalangan ulama panutan mereka seperti yang dipublikasikan 

pada http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah-kedua-tangan-allah-azza-

wa-jalla-adalah-kanan/ di bagian akhir tulisan menuliskan kesimpulan bahwa Allah 

mempunyai kedua tangan dan kedua tangan Allah adalah kanan. 

Silahkan baca pula informasi tentang pendapat ulama panutan mereka lainnya bahwa kedua 

tangan Allah adalah kanan, seperti yang disampaikan pada 

http://abuolifa.wordpress.com/2012/12/21/menurut-wahabi-salafi-allah-memiliki-dua-

tangan-keduanya-adalah-kanan/ 

Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa tuhan mereka berambut keriting dan berpakaian 

warna hijau, 

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar 

keagungan-Nya”.(QS Az Zumar [39]:67) 

Imam sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhu berkata: “Barang siapa beranggapan 

(berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran (berbentuk) maka ia tidak mengetahui Tuhan 

yang wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)” (Diriwayatkan oleh Abu Nu’aym (W 430 

H) dalam Hilyah al-Auliya, juz 1, h. 72). 

Al-Ghazali (semoga Allah merahmatinya) berkata: “Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali 

setelah mengetahui (mengenal Allah) yang wajib disembah”. 

KH Thobary Syadzily salah satu cucu dari Syaikh Nawawi Al Bantani menyampaikan bahwa 

salah satu faedah Aqidatul Khomsin adalah supaya sah melakukan amal-amal sholeh di dunia 

sebagaimana yang telah disampaikan pada http://www.thobary.com/2013/06/aqidah-50-

ahlussunnah-wal-jamaah.html 
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Berikut kutipannya 

***** awal kutipan ***** 
Pokok-pokok Ilmu Tauhid (مبادئ علم التوحيد): 

=========================== 

1. Definisi Ilmu Tauhid (حده): 

Ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan para rasul-Nya, baik sifat-sifat yang wajib, 

mustahil maupun ja’iz, yang jumlah semuanya ada 50 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 

sifat dan sifat yang mustahil ada 20 sifat serta sifat yang ja’iz ada 1 sifat. Begitupula sifat yang 

wajib bagi para rasul ada 4 sifat (sidiq. tabligh, amanah, dan fathanah) dan sifat yang mustahil 

ada 4 sifat (kidzb / bohong, kitman / menyembunyikan, khianat, dan bodoh) serta sifat yang 
ja’iz ada 1 sifat. 50 sifat ini dinamakan “Aqidatul Khomsin / عقيدة الخمسين “. Artinya: Lima puluh 

Aqidah. 

2. Objek atau Sasaran Ilmu Tauhid (موضوعه): Dzat Allah dan sifat-sifat Allah. 

3. Pelopor atau Pencipta Ilmu Tauhid (واضعاه): Imam Abul Hasan Al-Asy’ari (260 H – 330 H / 

873 M – 947 M ) dan Imam Abul Manshur Al-Mathuridi ( 238 – 333 H / 852 – 944 M ). 

4. Hukum Mempelajari Ilmu Tauhid (حكمه): Wajib ‘ain dengan dalil ijmali (global) dan wajib 

kifayah dengan dalil tafshili. 

5. Nama Ilmu Tauhid (اسمه): Ilmu Tauhid, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Kalam dan Ilmu ‘Aqa’id. 

6. Hubungan Ilmu Tauhid dengan Ilmu-ilmu lain (نسبته): Asal untuk ilmu-ilmu agama dan 

cabang untuk ilmu selainnya. 

7. Masalah-masalah Ilmu Tauhid (مسائله): Sifat-sifat wajib, mustahil, dan ja’iz bagi Allah swt dan 

para Rasul-Nya. 

8. Pengambilan Ilmu Tauhid (استمداده): Diambil dari Al-Qur’an, Al-Hadits, dan akal yang sehat. 

9. Faedah Ilmu Tauhid (فائدته): Supaya sah melakukan amal-amal sholeh di dunia. 

10. Puncak Mempelajari Ilmu Tauhid (غايته): Memperoleh kebahagian, baik di dunia maupun 

akherat dan mendapat ridha dari Allah swt serta mendapat tempat di surga. 

****** akhir kutipan ****** 

Aqidatul Khomsin yang menguraikan 20 sifat yang wajib bagi Allah dapat kita pergunakan 

sebagai sarana mengenal Allah. 

Aqidatul Khomsin yang menguraikan 20 sifat yang wajib bagi Allah dapat kita pergunakan 

sebagai batasan-batasan untuk dapat memahami ayat-ayat mutsyabihat tentang sifat-sifat 

Allah 

Jadi permasalahan terbesar yang dapat menjerumuskan kekufuran dalam i’tiqod adalah cara 

mereka menetapkan sifat Allah yang selalu berpegang pada nash secara dzahir atau penetapan 

sifat Allah selalu berdasarkan makna dzahir 
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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). 

Imam ath Thahawi dalam kitabnya Aqiidah ath Thaahawiyah berkata “Barangsiapa yang 

enggan (tidak mau) menafikan sifat makhluk kepada Allah atau menyamakan-Nya dengan sifat 

makhluk, maka ia telah sesat dan tidak melakukan tanzih (mensucikan Allah dari sifat-sifat 

makhluk). Karena sesungguhnya Tuhan kami yang Maha Agung dan Maha Mulia itu disifati 

dengan sifat-sifat wahdaniyyah (tunggal) dan fardaniyyah (kesendirian). Hal ini artinya, tidak 

ada satupun makhluk yang menyamaiNya. Maha Suci Allah dari segala macam batasan, tujuan, 

pilar, anggota dan aneka benda. Allah Ta’ala tidak butuh enam arah (atas, bawah, kiri, kanan, 

depan, belakang) seperti halnya makhluk (Abu Ja’far Ahmad bin Salamah Ath Thahawi , 

Aqidah Ath Thahaawiyyah halaman 26) 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/10/14/ahli-membaca-hadits/ Page 17 

 

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 

“Wajib bagi kita berkeyakinan bahwa Dzat Allah bukan benda yang dapat terbagi-bagi, tidak 

diliputi oleh tempat, tidak disifati dengan berubah, dan tidak disifati dengan berpindah-

pindah. 

Penjelasan Ibn al Jawzi selengkapnya dalam kitabnya berjudul Daf’u syubahat-tasybih bi-akaffi 

at-tanzih contoh terjemahannya pada 

https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/dafu-syubah-imam-ibn-al-jauzi.pdf 

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)” 

Kebutuhan takwil dengan ilmu balaghah seperti makna majaz timbul jika dipahami dengan 

makna dzahir akan mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak atau tidak patut bagiNya. 

Jadi mereka yang memahami ayat-ayat mutasyabihat menolak takwil dengan ilmu balaghah 

dapat termasuk orang-orang yang berpendapat, berfatwa, beraqidah (beri’tiqod) tanpa ilmu 

sehingga akan sesat dan menyesatkan 

Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Abu Uwais berkata, 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). 

Jika tidak mengenal Allah yang disembah berakibat dapat menjadi sombong dan bahkan 

timbul radikalisme sehingga semakin jauh dariNya 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan akan bermuncululan orang-

orang yang bertambah ilmunya namun semakin jauh dari Allah karena tidak bertambah 

hidayahnya. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi 

tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan 

bertambah jauh“ 

Sungguh celaka orang yang tidak berilmu. Sungguh celaka orang yang beramal tanpa ilmu 

Sungguh celaka orang yang berilmu tetapi tidak beramal Sungguh celaka orang yang berilmu 

dan beramal tetapi tidak menjadikannya muslim yang berakhlak baik atau muslim yang ihsan. 

Urutannya adalah ilmu, amal, akhlak (ihsan) 

Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, seseorang yang berilmu menjadi sombong dan 

semakin jauh dari Allah Ta’ala. Sebaliknya seorang ahli ilmu (ulama) yang mendapat hidayah 

(karunia hikmah) maka hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla semakin dekat sehingga 
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meraih maqom (derajat) disisiNya dan dibuktikan dengan dapat menyaksikanNya dengan hati 

(ain bashiroh). 

Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu bagaikan padi semakin berisi 

semakin merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadhu, rendah hati dan 

tidak sombong. 

Rasulullah bersabda: “Kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh 

orang lain.” (Shahih, HR. Muslim no. 91 dari hadits Abdullah bin Mas’ud) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Tiada masuk surga orang yang dalam 

hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. kesombongan adalah menolak 

kebenaran dan meremehkan manusia” (HR. Muslim) 

Dalam sebuah hadits qudsi , Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Allah 

berfirman, Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Barangsiapa 

merebutnya (dari Aku) maka Aku menyiksanya”. (HR. Muslim) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kemuliaan adalah sarung-Nya dan 

kesombongan adalah selendang-Nya. Barang siapa menentang-Ku, maka Aku akan 

mengadzabnya.” (HR Muslim) 

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)“. 

Orang-orang yang menodai Islam dan mempermalukan umat Islam adalah mereka yang 

mengaku muslim namun bersikap radikal 

Mereka bersikap radikal karena mereka belum mengenal Allah (makrifatullah) sehingga 

mereka belum mencapai muslim yang ihsan, belum dapat melihat Allah dengan hati (ain 

bashiroh) mereka 

Awaluddin makrifatullah, akhiruddin makrifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah 

dan akhir beragama adalah menyaksikan Allah dengan hati (ain bashiroh) 

Tujuan beragama adalah menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah 
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Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 

menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, 

“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (QS Al-Qalam:4) 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah”. (QS Al-Ahzab:21) 

Lalu dia bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ‘ Beliau menjawab, ‘Kamu takut 

(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 

melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-

hamba-Nya, hanyalah ulama” (QS Al Faathir [35]:28) 

Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 

atau mereka yang selalu menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan 

bersikap atau berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , 

menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar sehingga 

terbentuklah muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh atau muslim yang 

ihsan. 

Muslim yang memandang Allah ta’ala dengan hati (ain bashiroh) atau muslim yang 

bermakrifat adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat 

kepadaNya. 

Imam Qusyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, 

yaitu sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati 

tersebut senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa 

yang membuat ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid 

(penyaksi)” 

Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 

“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 

bersamanya, di mana pun ia berada“ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu 

mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada“. (HR. Ath Thobari) 

Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi’lib Al-Yamani, 

“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang 

tidak pernah saya lihat?” “Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. Sayyidina Ali ra 

menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, tetapi bisa 

dilihat oleh hati” 

Sebuah riwayat dari Ja’far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 

ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
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sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 

memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 

Tidak semua manusia dapat menggunakan hatinya 

Orang kafir itu tertutup dari cahaya hidayah oleh kegelapan sesat. 

Ahli maksiat tertutup dari cahaya taqwa oleh kegelapan alpa 

Ahli Ibadah tertutup dari cahaya taufiq dan pertolongan Allah Ta’ala oleh kegelapan 

memandang ibadahnya 

Siapa yang memandang pada gerak dan perbuatannya ketika taat kepada Allah ta’ala, pada 

saat yang sama ia telah terhalang (terhijab) dari Sang Empunya Gerak dan Perbuatan, dan ia 

jadi merugi besar. 

Siapa yang memandang Sang Empunya Gerak dan Tindakan, ia akan terhalang (terhijab) dari 

memandang gerak dan perbuatannya sendiri, sebab ketika ia melihat kelemahannya dalam 

mewujudkan tindakan dan menyempurnakannya, ia telah tenggelam dalam anugerahNya. 

Setiap dosa merupakan bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya 

pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari memandang 

Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 

Firman Allah ta’ala yang artinya, 

shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uuna , “mereka tuli, bisu dan buta (tidak dapat 

menerima kebenaran), maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)” (QS Al 

BAqarah [2]:18) 

shummun bukmun ‘umyun fahum laa ya’qiluuna , “mereka tuli (tidak dapat menerima 

panggilan/seruan), bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti. (QS Al 

Baqarah [2]:171) 

“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan 

itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat 

mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati 

yang di dalam dada.” (al Hajj 22 : 46) 

“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 

(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (QS Al Isra 17 : 72) 

Konflik di Somalia, Suriah, Libya, Mesir, Irak dan lain lain adalah akibat  orang-orang yang 

sombong ingin menegakkan syariat Islam berdasarkan pemahaman imam (pemimpin) mereka 

masing-masing dan meninggalkan ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha. 

Mereka merasa benar sehingga merasa pasti masuk surga padahal mereka mengikuti ulama di 

balik perpustakaan alias ulama dari kalangan otodidak (shahafi) 

Akibatnya dimana-mana timbul perselihan pertengkaran bahkan saling membunuh (bunuh 

membunuh) sambil sama-sama mengucapkan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) 
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Ironis sekali , mereka merasa berjihad dan memerangi sesama manusia yang telah 

bersyahadat. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya lagi: ‘Apakah kamu yang telah 

membunuhnya? ‘ Dia menjawabnya, ‘Ya.’ Beliau bertanya lagi: ‘Lalu apa yang hendak kamu 

perbuat dengan kalimat, ‘Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah’, jika di hari 

kiamat kelak ia datang (untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? ‘ (HR 

Muslim 142) 

Jika dua orang muslim saling bertemu (untuk berkelahi) dengan menghunus pedang masing-

masing, maka yang terbunuh dan membunuh masuk neraka. aku pun bertanya: Wahai 

Rasulullah, ini bagi yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: Dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh 

temannya.(HR Bukhari 30) 

Pepatah orang tua kita dahulu menyatakan: “Menang jadi arang, kalah jadi abu”. artinya 

mereka sama-sama dalam kerugian. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, 

dan membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 

Orang yang fasik adalah orang yang secara sadar melanggar larangan Rasulullah atau larangan 

agama sebagaimana firmanNya yang artinya, “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian 

Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada 

mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah 

orang-orang yang rugi.” (QS Al Baqarah [2]:27) 

Bagi orang-orang yang fasik, tempat mereka adalah neraka jahannam 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka 

adalah jahannam” (QS Sajdah [32]:20) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin 

dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada 

salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas 

(turut merasakan sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 

Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

“Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan 

kalian hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 

Habib Umar bin Hafidz menyampaikan 

“Demi Allah, tidak ada di antara mereka yang benar-benar membesarkan Allah 

Barangsiapa yang mengerti dengan ucapan Allah Akbar pasti dapat menahan diri 

Mereka bukan membesarkan Allah. Mereka membesarkan akal pikiran mereka sendiri. 

Mereka membesarkan ideologi mereka sendiri. Mereka membesarkan dunia ini.” 

Mereka membesarkan dunia alias memperebutkan kekuasaan dan sumber daya alam. 
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Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku mendahului kalian ke telaga. Lebar 

telaga itu sejauh antara Ailah ke Juhfah. Aku tidak khawatir bahwa kalian akan kembali 

musyrik sepeninggalku. Tetapi yang aku takutkan ialah kamu terpengaruh oleh dunia. Kalian 

berlomba-lomba untuk mendapatkannya kemudian berbunuh-bunuhan, dan akhirnya kalian 

musnah seperti kemusnahan umat sebelum kalian”. (HR Muslim 4249) 

Rasulullah bersabda “Akan datang suatu masa, dalam waktu dekat, ketika bangsa-bangsa 

(musuh-musuh Islam) bersatu-padu mengalahkan (memperebutkan) kalian. Mereka seperti 

gerombolan orang rakus yang berkerumun untuk berebut hidangan makanan yang ada di 

sekitar mereka”. Salah seorang shahabat bertanya: “Apakah karena kami (kaum Muslimin) 

ketika itu sedikit?” Rasulullah menjawab: “Tidak! Bahkan kalian waktu itu sangat banyak 

jumlahnya. Tetapi kalian bagaikan buih di atas lautan (yang terombang-ambing). (Ketika itu) 

Allah telah mencabut rasa takut kepadamu dari hati musuh-musuh kalian, dan Allah telah 

menancapkan di dalam hati kalian ‘wahn’”. Seorang shahabat Rasulullah bertanya: “Ya 

Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ‘wahn’ itu?” Dijawab oleh Rasulullah saw.: “Cinta 

kepada dunia dan takut (benci) kepada mati”. (dalam at-Tarikh al-Kabir, Imam Bukhari; Tartib 

Musnad Imam Ahmad XXIV/31-32; “Sunan Abu Daud”, hadis No. 4279) 

Kekerasan yang radikal adalah kekerasan yang memperturutkan hawa nafsu atau kekerasan 

berdasarkan kesalapahamannya dalam memahami Al Qur’an dan Hadits 

Kekerasan yang tidak radikal adalah kekerasan yang dilakukan berdasarkan perintah ulil amri 

sebenarnya yakni para fuqaha 

Mantan mufti agung Mesir Syeikh Ali Jum’ah telah mengajukan untuk menyatukan lembaga 

fatwa di seluruh dunia untuk membentuk majelis permusyawaratan ulama tingkat dunia 

Majelis permusyawaratan ulama tingkat dunia terdiri dari para fuqaha sebagaimana yang 

telah diuraikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/30/bacalah-dan-

istinbath/ 

Piihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah jihad (mujahidin) atau jahat 

(teroris) sehingga dapat diketahui apakah mati syaihd atau mati sangit adalah “ulil amri di 

antara kamu” atau ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat karena ulama di luar negara 

(di luar jama’ah minal muslimin) tidak terbebas dari fitnah. 

Jika sudah terbentuk majelis permusyawaratan ulama tingkat dunia maka “ulil amri di antara 

kamu” atau ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat akan melaporkan keadaan 

sebenarnya berikut pertimbangannya. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (QS An Nisaa [4]:59) 

Siapakah ulil amri yang harus ditaati oleh kaum muslim ? 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah sosok ulama dan umara sekaligus. Begitu juga 

para khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ustman dan 

Sayyidina Ali radhiyallahuanhum, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani 

Abbas. 
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Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan seorang 

pemimpin negara yang benar-benar paham terhadap Islam. Dari sini, mulailah terpisah antara 

ulama dan umara. 

Oleh karenanyalah penguasa negeri yang seharusnya mengakui ketidak mampuannya dalam 

pemahaman terhadap Al Qur’an dan As Sunnah dalam memimpin negara seharusnya dibawah 

nasehat dan pembinaan para ulama yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam) 

sehingga warga negara mentaati ulil amri yang sudah dibina dan dibimbing oleh para ulama 

yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam) 

Ibnu Abbas ra sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya telah 

menyampaikan bahwa ulil amri yang ditaati adalah para pakar fiqih atau para ulama yang 

menguasai hukum-hukum Allah sehingga negara dapat membuat hukum buatan manusia yang 

tidak bertentangan dengan hukum Allah atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an da As 

Sunnah. 

Begitupula dalam tafsir Ibnu Katsir QS An Nisa [4]:59 Juz 5 hal 271-272 Penerbit Sinar Baru 

Algensindo , Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna 

ulil amri adalah ahli fiqih dan ahli agama. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ata, Al-

Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah, bahwa makna ulil amri adalah para ulama. 

Ketaatan umat Islam kepada ulil amri setempat yakni para fuqaha (mufti) yang dipimpin oleh 

mufti agung lebih didahulukan dari pada ketaatan kepada pemimpin ormas maupun penguasa 

negeri (umaro) dalam rangka menyunjung persatuan dan kesatuan kaum muslim sesuai 

semangat piagam Madinah 

Jadi rakyat mentaati umaro (penguasa negeri) dan penguasa negeri mentaati para fuqaha. 

Kita dapat mengambil pelajaran dari kerajaan Islam Brunei Darussalam berideologi Melayu 

Islam Beraja (MIB) dengan penerapan nilai-nilai ajaran Agama Islam dirujuk kepada golongan 

Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Al Asyari dan mengikut Mazhab Imam 

Syafei. 

Sultan Brunei disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merangkap sebagai 

perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh dewan penasihat kesultanan 

dan beberapa menteri, juga bertindak sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam dimana dalam 

menentukan keputusan atas sesuatu masalah dibantu oleh Mufti Kerajaan. 

Negara kitapun ketika awal berdirinya memiliki lembaga tinggi negara yang bernama “Dewan 

Pertimbangan Agung” yang berunsurkan ulama yang sholeh yang dapat memberikan 

pertimbangan dan usulan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan agar 

tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. 

Salah satu contoh ulama yang menjadi anggota “Dewan Pertimbangan Agung” adalah Syaikh 

Muhammad Jamil Jambek ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatera Barat awal abad ke-

20 yang pernah berguru dengan Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang merupakan 

ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, 

sekaligus Mufti Mazhab Syafi’i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. 
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Namun dalam perjalanannya Dewan Pertimbangan Agung perannya dalam roda pemerintahan 

di negara kita “dikecilkan”. Bahkan pada zaman era Surharto, singkatan DPA mempunyai arti 

sebagai “Dewan Pensiun Agung” karena keanggotaanya terdiri dari pensiunan-pensiunan 

pejabat. Sehingga pada era Reformasi , Dewan Pertimbangan Agung dibubarkan dengan alasan 

sebagai lembaga yang tidak effisien. 

Jadi cara mengawal syariat Islam dalam sistem pemerintahan di negara kita dengan cara 

mengembalikan wewenang para ahli fiqih untuk menasehati dan membimbing penguasa 

negeri sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bertentangan dengan Al Qur’an 

dan As Sunnah sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kaum muslim untuk mentaati penguasa 

negeri. 

Kalau umaro (penguasa negeri) tidak mentaati para fuqaha atau kebijakan umaro (penguasa 

negeri) menurut pendapat para fuqaha, ada yang bertentangan dengan Al Qur’an dan As 

Sunnah maka wajib kita ingkari dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. 

Dari Ummu Salamah radliallahu ‘anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian 

mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan 

tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para 

sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” Beliau menjawab : 

“Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya). 

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang 

menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa 

semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai 

kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti 

kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485]) 

Sedangkan bagi yang mampu melenyapkan kemungkaran atau ingin mengganti penguasa 

negeri yang diingkari maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik mengikuti hukum 

konstitusi yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka 

hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah 

dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-

lemahnya iman”. (HR. Muslim) 

Firman Allah Ta’ala yanga artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu 

membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang 

yang mengadakan perbaikan.” (QS Al Baqarah [2]:11) 

Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani Rahimahullah Ta’ala, di dalam kitabnya, 

Nasha-ihul Ibad fi bayani al-Faadzi al-Munabbihaat ‘alal Isti’daadi Li Yaumil Ma’adi 

membawakan sepotong hadits yang memperingatkan akibat meninggalkan atau tidak 

mentaati ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Akan datang satu zaman atas umatku 

dimana mereka lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama’ dan fuqaha’, maka 

Allah Taala menimpakan tiga macam musibah atas mereka, iaitu 
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1. Allah mengangkat (menghilangkan) keberkahan dari rizki (usaha) mereka, 

2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka dan 

3. Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman 

Para Habib mengikuti sunnah Rasulullah hijrah ke Hadramaut, Yaman. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa jika telah bermunculan fitnah 

atau perselisihan atau bahkan pembunuhan terhadap umat la ilaha illallah karena perbedaan 

pendapat maka hijrahlah ke Hadramaut, Yaman, bumi para Wali Allah atau ikutilah 

(merujuklah) kepada pendapat Ahlul Hadramaut, Yaman. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, 

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, ‘Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri 

Yaman karena disana banyak terdapat keberkahan’ 

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, 

‘Dua pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari 

dari fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah’ 

Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

bersabda, ‘Pergilah kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih 

sayang dan buminya mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan 

pahala yang banyak’ 

Allah Azza wa Jalla telah berfirman bahwa jika telah bermunculan orang-orang yang murtad 

dari agamanya seperti melesatnya anak panah dari busurnya yakni bermunculan orang-orang 

yang membunuh orang-orang Islam yang dituduh kafir, dituduh bukan Islam, dituduh 

berhukum dengan hukum thaghut , dituduh musyrik menggunakan ayat-ayat yang diturunkan 

bagi orang-orang kafir namun mereka membiarkan atau bahkan bekerjasama dengan kaum 

yang dimurkai Allah yakni para penyembah berhala yang sudah jelas kemusyrikannya maka 

hijrahlah atau ikutilah (merujuklah) kepada para ulama Allah yakni suatu kaum yang Allah 

mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya sebagaimana yang telah disampaikan dalam 

tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/20/ulama-allah/ 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 

yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 

mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 

yang mu’min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 

yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 

Mengetahui.” (QS Al Ma’iadah [5]:54) 

Abu Musa al-Asy’ari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , 

‘Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah”. 

Bersabda Nabi shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang 

Yaman’. 

Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 

menjawab, ‘Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib’. 
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Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ‘Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman’. 

Dalam kitab Fath al-Qadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 

surat al-Maidah, Umar berkata, ‘Saya dan kaum saya wahai Rasulullah’. Rasul menjawab, 

‘Bukan, tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy’ari’. 

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul 

Fath al-Bari, dari Jabir bin Math’am dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, ‘Wahai 

ahlu Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah 

sebaik-baiknya manusia di muka bumi’ 

Dalam Jami’ al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufail, 

‘Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sini’. Dengan isyarat yang menunjuk ke 

negeri Yaman”. Masih dalam Jami’ al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu’ dari 

Amru ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ‘Sebaik-baiknya lelaki, lelaki 

ahlu Yaman‘. 

Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ‘Siapa yang mencintai 

orang-orang Yaman berarti telah mencintaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah 

membenciku” 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ahlul Yaman adalah orang-

orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya (ain bashiroh) dan 

banyak dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap Al Qur’an dan Hadits) 

sebagaimana Ulil Albab 

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu’aib Telah 

menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari 

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka 

adalah orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefaqihan dari Yaman, 

hikmah ada pada orang Yaman.” (HR Bukhari 4039) 

Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, 

telah menceritakan kepada kami Ya’qub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa’d- telah menceritakan 

kepada kami bapakku dari Shalih dari al-A’raj dia berkata, Abu Hurairah berkata; “Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum 

yang paling lembut hatinya. Fiqh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. 

(HR Muslim 74) 

Dari Abi Hurairah (radiyallahu ‘anhu) dari Nabi (Shalallahu ‘alaihi wassallam) beliau bersabda 

: “Telah datang kepada kalian Ahlul Yaman, mereka orang yang lemah lembut hatinya, Iman itu 

di negara Yaman, dan hikmah di negara Yaman dan fiqih (ilmu) itu di negara Yaman,”. 

(Muttafaqun ‘alaih). 

Berkata para Ulama’ tentang arti hadits di atas : 

Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali (Rahimahullah Ta’ala) telah menggambarkan Ahlul Yaman, 

berkata (rahimahullah) : “Mereka orang-orang yang sedikit berbicara akan tetapi banyak 
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beramal, oleh karena mereka orang-orang yang beriman, dan diantara arti Iman adalah 

beramal”. 

Berkata As-Safaarini (Rahimahullah Ta’ala) : “Dan yang dimaksud bahwa Nabi (Shalallahu 

‘alaihi wassalam) menyifatkan hati-hati mereka (orang-orang Yaman) dengan lemah lembut 

hatinya adalah bahwa mereka memilki hubungan yang erat untuk membela agama dari segala 

tipu-daya yang menyesatkan dan dari syahwat (hawa nafsu) yang diharamkan”. [Tsulatsiyaat 

Musnad Al-Imam Ahmad (1/698-699)]. 

Berkata Abu Bakar Ibnul ‘Arabi (Rahimahullah Ta’ala) : “Adapun pujian Ar-Rasul (Shalallahu 

‘alaihi wassalam) untuk negara Yaman karena penduduk negeri tersebut orang-orang yang 

menolong agama dan penjaga agama Islam dan yang memberikan perlindungan kepada Ar-

Rasul (Salallahu ‘Alaihi Wa Salam). Adapun arti dari “Al-Hikmah” adalah karena amalan 

mereka berdasarkan ilmu dan itulah orang-orang Yaman”. [‘Aridlo Al-Ahwadzi (9/45)] 

Para Habib atau para ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah  hijrah ke 

Hadramaut, Yaman adalah dalam rangka berlepas diri dari kaum Naashibah 

Naashibah (-Jamaknya : Nawaashib-) adalah kaum yang sering melecehkan (mencaci maki) 

Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ahli Bait Nabi Shallallahu alaihi wasallam lainnya 

Habib Rizieq Shihab ketika menjelaskan tentang firqah syiah dan wahabi mengatakan bahwa 

selain kebanyakan Wahabi bersikap Naashibah, banyak pula kalangan Wahabi saat ini yang 

bersikap “Khawaarij” yang cenderung “Takfiirii” yaitu suka mengkafirkan semua umat Islam 

yang tidak sependapat dengan mereka sebagaimana yang dipubllikasikan pada 

http://www.habibrizieq.com/2015/03/syiah-vs-wahabi.html 

Berikut kutipan selanjutnya 

****** awal kutipan ****** 

Memang tidak semua Wahabi adalah Naashibah, namun tidak bisa diingkari bahwa 

kebanyakan Wahabi bersikap Naashibah. 

Memang di kalangan Ulama Wahabi tidak sedikit yang berupaya mencegah dan melarang 

penghinaan terhadap para Ahli Bait Nabi SAW dalam bentuk apa pun, untuk menjaga dan 

membangun Ukhuwwah Islamiyyah, namun upaya para Ulama Reformis Wahabi tersebut juga 

tenggelam dalam fanatisme Awam Wahabi yang cenderung bersikap Naashibah. 

Fanatisme Awam Wahabi tersebut bukan tanpa sebab, justru lahir dan menguat akibat aneka 

kitab Wahabi dan berbagai pernyataan Ulama panutan mereka sendiri yang menghina Ahli 

Bait Nabi SAW sekaliber Sayyiduna Ali RA dan isterinya Sayyidah Fathimah RA serta kedua 

putranya Sayyiduna Al-Hasan RA dan Sayyiduna Al-Husein RA. 

Salah satunya, lihat saja kitab “Minhaajus Sunnah” karya Syeikh Ibnu Taimiyyah sang panutan 

dan rujukan kalangan Wahabi, yang isinya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Ahli Bait 

Nabi SAW. 

Dalam kitab tersebut, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa imannya Sayyidah Khadijah RA 

tidak manfaat buat umat Islam. Dan bahwa Sayyidah Fathimah RA tercela seperti orang 
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munafiq. Serta Sayyidina Ali RA seorang yang sial dan selalu gagal, serta berperang hanya 

untuk dunia dan jabatan bukan untuk agama, dan juga perannya untuk Islam tidak seberapa. 

Ada pun Sayyiduna Al-Hasan RA dan Sayyiduna Al-Husein RA tidak zuhud dan tidak berilmu, 

serta tidak ada keistimewaannya. Lalu soal pembunuhan Sayyiduna Al-Husein RA hanya 

masalah kecil, lagi pula dia salah karena melawan Khalifah Yazid yang benar. Dan lain 

sebagainya. 

Oleh sebab itu, Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqolaani rhm dalam kitab “Ad-Durorul Kaaminah” juz 1 

hal.181 – 182 saat mengulas tentang Ibnu Taimiyyah menyatakan : 

 ”. ومنھم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم“

“Dan di antara mereka (-para Ulama-) ada yang menisbahkannya (-Ibnu Taimiyyah-) kepada 

Nifaq, karena ucapannya tentang Ali sebagaimana telah disebutkan.” 

Dan dalam kitab “Lisaanul Miizaan”, Sang Begawan Hadits ini menyimpulkan : 

 ”. كم من مبالغة لتوھين ك[م الرافضي أدته أحيانا إلى تنقيص علي“

“Berapa banyak sikap berlebihan (Ibnu Taimiyyah) dalam merendahkan perkataan Roofidhoh 

terkadang mengantarkannya kepada pelecehan Ali.” 

Sikap berlebihan Ibnu Taimiyyah pada akhirnya mengantarkannya ke penjara pada tahun 726 

H hingga wafat di tahun 728 H. Sultan Muhammad bin Qolaawuun memenjarakannya di salah 

satu menara Benteng Damascus di Syria berdasarkan Fatwa Qodhi Empat Madzhab Aswaja, 

yaitu : 

1. Mufti Hanafi Qodhi Muhammad bin Hariri Al-Anshori rhm. 

2. Mufti Maliki Qodhi Muhammad bin Abi Bakar rhm. 

3. Mufti Syafi’i Qodhi Muhammad bin Ibrahim rhm. 

4. Mufti Hanbali Qodhi Ahmad bin Umar Al-Maqdisi rhm. 

Bahkan Syeikhul Islam Imam Taqiyuddin As-Subki rhm dalam kitab “Fataawaa As-Subki” juz 2 

halaman 210 menegaskan : 

 .”وحبس بإحماع العلماء وو7ة ا�مور“

“Dia (Ibnu Taimiyyah) dipenjara dengan Ijma’ Ulama dan Umara.” 

Namun, akhirnya Syeikh Ibnu Taimiyyah rhm bertaubat di akhir umurnya dari sikap 

berlebihan, khususnya sikap “Takfiir”, sebagaimana diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rhm 

dalam kitab “Siyar A’laamin Nubalaa” juz 11 Nomor 2.898 pada pembahasan tentang Imam 

Abul Hasan Al-Asy’ari rhm. 

Namun, sayangnya Wahabi saat ini banyak yang tetap berpegang kepada sikap berlebihan 

Ibnu Taimiyah yang justru sebenarnya sudah diinsyafinya. 
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Bahkan banyak kalangan Wahabi saat ini yang bersikap “Khawaarij” yang cenderung 

“Takfiirii” yaitu suka mengkafirkan semua umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka. 

Di Indonesia, sejumlah Tokoh Wahabi secara terang-terangan menyatakan bahwa Madzhab 

Asy’ari adalah bukan Aswaja, bahkan Firqoh sesat menyesatkan, antara lain : 

1. Yazid Abdul Qadir Jawaz dalam buku “Mulia dengan Manhaj Salaf” bab 13 hal. 519 – 521. 

2. Abdul Hakim bin Amir Abdat dalam buku “Risalah Bid’ah” bab 19 hal. 295 dan buku “Lau 

Kaana Khairan lasabaquunaa ilaihi” bab 6 hal. 69. 

3. Hartono Ahmad Jaiz dalam buku “Bila Kyai Dipertuhankan” hal.165 – 166 

Selain mereka, masih ada Mahrus Ali yang mengaku sebagai Mantan Kyai NU melalui lebih dari 

sepuluh buku karangannya secara eksplisit menyesatkan aneka amaliyah NU yang 

bermadzhab Asy’ari Syafi’i. 

Karenanya, Aswaja pun sepakat sejak dulu hingga kini, bahwasanya Khawaarij mau pun 

Naashibah adalah firqoh yang sesat menyesatkan. Jadi, Wahabi yang berpaham Khawaarij dan 

bersikap Nawaashib juga merupakan firqoh yang sesat menyesatkan. 

Ada pun “Wahabi Moderat” yang berjiwa Reformis, mereka bukan Khawaarij Takfiirii dan 

bukan juga Nawaashib. Mereka adalah saudara muslim yang wajib dihormati bukan dicaci, 

dirangkul bukan dipukul, diajak dialog bukan ditonjok, dilawan dengan dalil bukan dengan 

bedil. 

Apalagi mereka masih berpegang kepada sumber hadits yang sama dengan Aswaja, seperti 

Muwaththo’ Malik dan Musnad Ahmad serta Kutubus Sittah, yaitu : Shahih Bukhari, Shahih 

Muslim, Jami’ At-Tirmidzi, Sunan An-Nasaa-i, Sunan Abi Daud dan Sunan Ibni Maajah, dan 

kitab-kitab Hadits Aswaja lainnya. 

****** akhir kutipan ****** 

Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam video pada 

http://www.youtube.com/watch?v=hlCdzVo8Ueo dan 

http://www.youtube.com/watch?v=DZdjU2H6hpA menjelaskan bahwa mereka mensesatkan 

Asy’ariyah dan Maturidiyah 

**** awal kutipan transkrip video yang pertama **** 

Karena itu saya sangat prihatin terbit sebuah buku dengan judul “Mulia dengan manhaj salaf”. 

Judulnya bagus betul. Diterbitkan oleh pustaka At Taqwa, Yang menulis Yazid bin Abdul Qodir. 

Kenapa saya prihatin dengan kehadiran buku ini. Kalau kita buka pada bab yang ketigabelas 

yaitu bab yang terakhir. Disini penulis menyebutkan firqoh-firqoh sesat dan menyesatkan. 

Yang nomor delapan disebutkan Asy’ariah. Yang nomor sembilan disebut Maturidiyah. 

Kemudian yang nomor empat belas atau yang nomor tiga belas Shufiyah, ahli tasawuf. Yang 

nomor empat belas Jama’ah Tabligh. Yang nomor lima belas Ikhwanul Muslimin. Yang nomor 

tujuh belas Hizbut Tahrir 

Buku-buku semacam ini memecah belah umat. Kalau pengarang ini merasa bahwa Wahhabi 

adalah ajaran yang paling benar, silahkan. Dia menamakan dirinya pengikut Salafi atau di 
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Indonesia lebih dikenal dengan nama istilah Wahhabi. Kalau dia merasa Salafi Wahhabi paling 

benar, hak dia. Kalau dia merasa paling suci, hak dia. Kalau dia merasa paling lurus, hak dia. 

Tapi dia tidak punya hak untuk sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan sesama umat Islam. 

***** akhir kutipan transkrip video ***** 

Ternyata merekapun menyalahkan kaum muslim yang tidak sepaham (sependapat) dengan 

mereka sehingga menganggap sesat bahkan ada yang mengkafirkan mayoritas kaum muslim 

(as-sawadul a’zham ) yang bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat dan dalam perkara 

i’tiqod mengikuti Imam Asy’ari (bermazhab Imam Syafi’i) dan Imam Maturidi (bermazhab 

Imam Hanafi) 

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami rhm (w : 973 H) dalam kitab “Az-Zawaajir ‘an Iqtiroofil Kabaa-ir” 

halaman 82 mendefinisikan Aswaja sebagai berikut : 

“ يخ أبو الحسن ا�شعري و أبو منصور الماتريديالمراد بالسنة ما عليه إماما أھل السنة والجماعة الش  .” 

“Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah adalah yang dianut oleh dua Imam Ahlus Sunnah wal 

Jamaa’ah yaitu Syeikh Abul Hasan Al-Asy’ari san Abu Manshur Al-Maaturiidii.” 

Dan Imam Al-Murtadho Az-Zabiidii rhm (wafat : 1.205 H) dalam kitab “Ittihaafus Saadah Al-

Muttaqiin” juz 2 hal. 6 menyatakan : 

 ”. إذا أطلق أھل السنة والجماعة فالمراد بھم ا�شاعرة والماتريدية“

“Jika disebut Ahlus Sunnah wal Jama’ah secara mutlaq, maka yang dimaksud adalah Kaum 

Asy’ari dan Kaum Maaturiidii.” 

Begitupula ada saja umat Islam yang meninggalkan para ulama dari kalangan ahlul bait, 

keturunan cucu Rasulullah.. 

Contohnya mereka meninggalkan bahkan mencekal Prof. Dr. Assayyid Muhammad bin 

Assayyid Alawi bin Assayyid Abbas bin Assayyid Abdul Aziz Almaliki Alhasani Almakki 

Alasy’ari Assyadzili atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abuya Sayyid Muhammad bin 

Alawi al-Maliki 

Ayah dan kakek beliau, adalah ketua para khatib dan da’i di kota Makkah. Demikian juga 

dengan Abuya, profesi tersebut digeluti yakni sejak tahun 1971 dan harus berakhir pada tahun 

1983, saat beliau dicekal dari kedudukan terhormat itu akibat penerbitan kitabnya yang 

berjudul; Mafahim Yajibu an Tushahhhah (Pemahaman-Pemahaman yang Harus Diluruskan), 

sebuah kitab yang banyak meluruskan paham yang selama ini diyakini oleh ulama-ulama 

Wahabi. Paham Wahabi sangat menguasai keyakinan mayoritas ulama Saudi Arabia dan 

mempunyai peran pesar dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Terjemahan kitab tersebut dapat dibaca pada 

https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/12/paham_yang_harus_diluruskan.pdf 

Setelah pencekalan beliau dari pengajian umum dan khutbah, beliau mendedikasikan dirinya 

dalam pendidikan secara privat kepada ratusan murid-muridnya, dengan penekanan murid-

murid dari Asia Tenggara, di kediaman di jalan Al Maliki di distrik Rushaifah Makkah. 
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Salah satu guru kami melukiskan pencekalan tersebut menceritakan bahwa waktu itu ada 

seorang jama’ah haji dari Indonesia ingin mengunjungi kediamaan Abuya namun karena ia 

belum mengenal jalan-jalan di sana dan bertanya kepada seseorang berbekal alamat yang 

dicatat, orang yang ditanya tersebut tidak mau memberitahukannya dan tersirat diwajahnya 

rasa ketakutan padahal tempat yang dituju tidak jauh dari tempatnya bertanya. Seolah-olah 

perkara terlarang untuk memberitahukan tempat Abuya. 

Imam Syafi’i ~rahimahullah bersyair, “Wahai Ahlul-Bait Rasulallah, mencintai kalian adalah 

kewajiban dari Allah diturunkan dalam al-Quran cukuplah bukti betapa tinggi martabat kalian 

tiada sholat tanpa shalawat bagi kalian.” 

Jabir ibnu Abdillah berkisah: “Aku melihat Rasulullah dalam haji Wada` pada hari Arafah. 

Beliau menyampaikan khutbah dalam keadaan menunggangi untanya yang bernama Al-

Qashwa. Aku mendengar beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia! Sungguh aku telah 

meninggalkan pada kalian dua perkara yang bila kalian mengambilnya, maka kalian tidak akan 

sesat yaitu kitabullah dan ‘itrati ahlul baitku.” (Hadits diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi 

dalam Sunan-nya no. 3786, kitab Al-Manaqib ‘an Rasulillah , bab Manaqib Ahli Baitin Nabi 

shallallahu alaihi wa sallam) 

Abu Said Al-Khudri dan Zaid bin Arqam meriwayatkan, “Sungguh aku meninggalkan pada 

kalian perkara yang bila kalian berpegang teguh dengannya niscaya kalian tidak akan sesat 

sepeninggalku. Salah satu dari perkara itu lebih besar daripada perkara yang lainnya, yaitu 

kitabullah tali Allah yang terbentang dari langit ke bumi. Dan (perkara lainnya adalah) ‘itrati, 

yaitu ahlul baitku. Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya mendatangiku di haudl. 

Maka lihatlah dan perhatikanlah bagaimana kalian menjaga dan memperhatikan keduanya 

sepeninggalku.” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya 3/14,17 dan At-Tirmidzi dalam Sunan-nya no. 

3788) 

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


