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Amal ibadah tidak diterima dapat disebabkan karena berpendapat atau berfatwa 

tanpa ilmu 

 

Lihat gambar pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/08/salahkah-

menjadi-wahabi.jpg  salah seorang melontarkan sebuah pertanyaan, apakah salah 

menjadi Wahabi ? 

Mereka mempertanyakannya dengan alasan sebagai berikut, 

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

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan memelihara jenggot, 

maka mereka pun berjenggot. 

Ketika Rasulullah melarang isbal (menurunkan kain sarung/celana di bawah mata 

kaki), maka mereka pun menaikkan kain pakaiannya di atas mata kaki, mereka takut 

isbal. 

Ketika Al-Qur’an dan Hadits shahih memerintahkan para wanita menutup aurat, maka 

para wanita Wahhabiyyah pun memakai pakaian yang lebar, tidak transparan, tidak 

berwarna-warni yang mencolok, bahkan memakai cadar. 

Ketika Kitabullah dan As-Sunnah mengecam aksi-aksi anarkhis dan terorisme, maka 

para Wahhabi pun sangat menjaga darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin serta 

tidak membunuh orang-orang kafir yang syariat tidak membolehkan untuk 

membunuhnya. 

Ketika Al-Qur’an dan Hadits shahih melarang segala macam perdukunan, sihir, klenik 

mistis, khurafat, dan takhayyul, maka para Wahhabi pun tak pernah berurusan dengan 

perkara syirik tersebut. 

Ketika Islam mengajarkan agar berbakti kepada orangtua, menyambung tali 

silaturrahim, menjenguk orang yang sakit, menolong fakir miskin, menyantuni anak 

yatim, maka para Wahhabi pun berusaha merealisasikan nya. 

Ketika Islam melarang mabuk, judi, mencuri, zina, membunuh, maka para Wahhabi 

adalah kaum yang paling bersemangat meninggalkan itu semua. 

Ketika Islam mengajarkan agar sering bersholawat atas Nabi, maka para Wahhabi pun 

mencintai sholawat dan mengamalkannya.. Tentunya sholawat yang syar’i, yang 

diajarkan oleh Nabi. Bukan sholawat bikinan syaikh tarekat yang isinya kerap 

mengandung unsur pengkultusan dan ghuluw yang tidak dibenarkan. 

Ketika Islam memerintahkan untuk ittiba’ Rasul (mengikuti Rasul), maka para Wahhabi 

pun selalu berusaha meneladani Rasulullah dalam banyak hal, mulai dari bangun tidur 

sampai tidur lagi. 

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

Alhamdulillah, pada akhirnya mereka mengakui sebagai bagian dari firqah Wahabi. 
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Firqah Wahabi adalah orang-orang yang mengikuti ajaran atau pemahaman Muhammad 

bin Abdul Wahhab yang mengangkat kembali pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum 

bertaubat sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 

https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/05/07/paham-sebelum-bertobat/ 

Firqah Wahabi adalah orang-orang yang merasa (mengaku) mengikuti atau berada di 

atas manhaj (mazhab) salaf. 

Istilah manhaj (mazhab) salaf dibuat oleh kalangan otodidak sebagaimana yang telah 

disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/08/07/istilah-mazhab-

salaf/ 

Orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah penduduk Najed dari bani Tamim juga terkenal 

gigih menjalankan sunnah Rasulullah. 

Dalam syarah Shahih Muslim, Jilid. 17, No.171 diriwayatkan Khalid bin Walīd ra 

bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang seperti 

Dzul Khuwaisarah penduduk Najed dari bani Tamim yang suka menampakkan “bekas” 

amalnya dan berakhlak buruk dengan pertanyaan, 

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

“Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya: 

matanya merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas pipinya 

bekas airmata yang selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang 

malam (tahajjud) dan janggut mereka pun lebat” 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : camkan makna ayat ini : qul 

in’kuntum tuhib’būnallāh fattabi’unī – Katakanlah: “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah 

aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. karena Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang” 

Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah ? ” 

Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, “Jadilah orang yang ramah seperti aku, 

bersikaplah penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah-

lembut, penuh perhatian dan cintai saudara-saudaramu dan jadilah pelindung bagi 

mereka.” 

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

Dari riwayat di atas, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ketaatan 

yang dilakukan oleh orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah penduduk Najed dari bani 

Tamim dan suka “menampakkannya” tidaklah berarti apa-apa karena tidak 

menimbulkan ke-sholeh-an. 

Tanda orang-orang yang mengikuti Rasulullah adalah bersikap ramah, penuh kasih, 

mencintai orang-orang miskin dan papa, lemah lembut penuh perhatian dan mencintai 

saudara muslim dan menjadi pelindung bagi mereka. 
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Indikator atau ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh 

Allah adalah 

1. Bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim 

2. Bersikap keras (tegas / berpendirian) terhadap orang-orang kafir 

3. Berjihad di jalan Allah, bergembira dalam menjalankan kewajibanNya dan menjauhi 

laranganNya 

4. Tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 

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) 

Jadi kesimpulannya bahwa salaf yakni orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah penduduk 

Najed dari bani Tamim walaupun mereka mengamalkan sunnah Rasulullah namun 

tidak menjadikan mereka muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah 

Output atau hasil dari mengamalkan sunnah Rasulullah adalah menjadi muslim yang 

ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah 

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 
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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” 

Tidak semua manusia dapat melihat Allah dengan 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. 
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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) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa jika ingin dicintai Allah 

dan dicintai manusia maka zuhudlah kamu di di dunia 

Dari Abul Abbas — Sahl bin Sa’ad As-Sa’idy — radliyallahu ‘anhu, ia berkata: Datang 

seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata: “Wahai 

Rasulullah! Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku beramal dengannya aku 

dicintai oleh Allah dan dicintai manusia.” Maka Rasulullah menjawab: “Zuhudlah kamu 

di dunia niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada 

manusia niscaya mereka akan mencintaimu.” (Hadist shahih diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah danlainnya). 

Orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dapat 

melalaikan dari mengingat Allah. 

Orang yang zuhud adalah tidak adanya ketergantungan dan terpusatnya perhatian 

terhadap segala sesuatu selain Allah. 

Orang yang zuhud berkata bahwa boleh korupsi namun lakukanlah di tempat yang tidak 

bisa disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. 

Artinya, orang yang zuhud setiap ia melangkah dan berbuat sesuatu selalu mengingat 

Allah. 
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Orang yang zuhud ketika habluminallah atau ketika berhubungan dengan Allah Ta’ala 

mereka selalu mengingat bahwa mereka hanyalah ciptaanNya. 

Selain Allah Ta’ala adalah tiada. Selain Allah Ta’ala adalah tiada apa apanya. 

Selain Allah Ta’ala adalah bergantung padaNya 

Sehingga orang yang zuhud ketika mereka habluminannas, berhubungan dengan 

ciptaanNya seperti manusia, contohnya dalam perkara muamalah maka mereka selalu 

mengingat Allah. 

Orang yang zuhud adalah yang dimaksud dengan ulil albab sebagaimana firman Allah 

Ta’ala yang artinya, 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci 

Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (QS Ali Imran [3] : 191) 

Orang yang zuhud adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka bertambah 

ilmu dan semakin dekat dengan Allah. Mereka telah meraih manzilah (maqom/derajat) 

di sisi Allah sehingga mereka berkumpul dengan Rasulullah karena Allah Azza wa Jalla 

telah mensucikan (menganugerahkan) mereka dengan akhlak yang tinggi 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, 

”…Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada 

seorangpun dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, 

tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki…” (QS An-Nuur:21) 

“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada 

mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. 

Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan 

yang paling baik.” (QS Shaad [38]:46-47) 

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa di antara kamu” (QS Al Hujuraat [49]:13) 

“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri 

ni’mat kepada mereka” (QS Al Fatihah [1]:6-7) 

“Dan barangsiapa yang menta’ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama 

dengan orang-orang yang dianugerahi ni’mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para 

shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah 

teman yang sebaik-baiknya .” (QS An Nisaa [4]: 69) 

Jadi orang-orang yang selalu berada dalam kebenaran atau selalu berada di jalan yang 

lurus adalah orang-orang yang diberi karunia ni’mat oleh Allah atau orang-orang yang 

telah dibersihkan (disucikan / dipelihara) oleh Allah Ta’ala sehingga terhindar dari 
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perbuatan keji dan mungkar dan menjadikannya muslim yang sholeh, muslim yang 

ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah dan yang terbaik adalah muslim yang 

dapat menyaksikanNya dengan hatinya (ain bashiroh). 

Hubungan yang tercipta antara Allah Ta’ala dengan al-awliya (para wali Allah) menurut 

Al-Hakim al-Tirmidzi (205-320H/ 820-935M) adalah hubungan al-ri’ayah 

(pemeliharaan), al-mawaddah (cinta kasih), dan al-inayah (pertolongan). 

Hubungan istimewa ini diperoleh karena hubungan seorang wali telah menyerahkan 

semua urusannya kepada Allah, sehingga ia menjadi tanggungjawab-Nya, baik di dunia 

maupun di akhirat. 

Adanya pemeliharaan, cinta kasih, dan pertolongan Allah kepada wali sedemikian rupa 

merupakan manifestasi dari makna al-walayah (kewalian) yang berarti dekat dengan 

Allah dan merasakan kehadiranNya, hudhur ma’ahu wa bihi. 

Bertitik tolak pada al-ri’ayah (pemeliharaan), al-mawaddah (cintakasih), dan al-inayah 

(pertolongan) Allah kepada al-awliya (para wali / kekasih); al-Tirmidzi sampai pada 

kesimpulannya bahwa al-awliya (para wali / kekasih) dan orang-orang beriman bersifat 

‘ishmah, yakni memiliki sifat keterpeliharaan dari dosa; meskipun ‘ishmah yang dimiliki 

mereka berbeda. 

Bagi umumnya orang-orang beriman ‘ishmah berarti terpelihara dari kekufuran dan 

terus menerus berbuat dosa; sedangkan bagi al-awliya (para wali) ‘ishmah berarti 

mahfudz (terjaga) dari kesalahan sesuai dengan derajat, jenjang, dan maqamat mereka. 

Mereka mendapatkan ‘ishmah sesuai dengan peringkat kewaliannya. Al-Tirmidzi 

meyakini adanya tiga peringkat ‘ishmah, yakni 

‘ishmah al-anbiya (‘ishmah Nabi), ‘ishmah al-awliya (‘ishmah para wali), ‘ishmah al-

’ammah (‘ishmah kaum beriman pada umumnya). 

Jadi jika Allah telah mencintai hambaNya maka akan terpelihara (terhindar) dari dosa 

atau jikapun mereka berbuat kesalahan maka akan diberi kesempatan untuk menyadari 

kesalahan mereka ketika masih di dunia. 

Sedangkan ulama su’ (ulama yang buruk) adalah mereka yang tidak menyadarinya atau 

tidak disadarkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kesalahannya atau kesalahpahamannya 

sehingga mereka menyadarinya di akhirat kelak. 

Orang yang zuhud bersikap qana’ah terhadap rizki yang halal dan ridho terhadapnya 

serta bersikap ‘iffah (menahan diri) dari perbuatan haram dan hati-hati atau bahkan 

menghindari terhadap syubhat. 

Secara sederhana qana`ah ini dapat diartikan dengan mencukupkan apa yang ada, 

mensyukuri karunia Allah yang telah dianugerahkan-Nya kepada kita tanpa ada 

keluhan-keluhan yang keluar sedikit juapun. 
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Imam Syafi`i mengatakan: “Jika engkau mempunyai sifat qana`ah, sama halnya engkau 

dengan seorang raja” 

Maksudnya, seseorang yang mempunyai sifat qana`ah keadaannya selalu cukup, karena 

sikapnya mencukupkan atau mensyukuri apa yang ada padanya. Hatinya kaya dan 

gembira karena sifat qana`ah itu. 

Jiwa yang merasa cukup dan iffah serta berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah 

merupakan hakikat zuhud. 

Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, berarti menjauhkan diri dari merasa iri hati 

terhadap apa yang dimiliki oleh manusia serta mengosongkan hati dari mengingati 

harta milik orang.. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya… (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu 

jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu 

gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.Dan Allah tidak menyukai setiap 

orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QSAl-Hadiid :23) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ”Untuk apa dunia itu! Hubungan saya 

dengan dunia seperti pengendara yang mampir sejenak di bawah pohon, kemudian 

pergi dan meninggalkannya.” (HR At-Tirmidzi) 

Kehidupan zuhud ini dicontoh oleh para Sahabat Rasulullah shallallahu alaihiwsallam : 

Abu Bakar ra, Umar ra, Utsman bin Affan ra , dan Abdurrahmanbin Auf. Mereka adalah 

beberapa sahabat yang kaya raya, tetapi tidak mengambil semua harta kekayaannya 

untuk diri sendiri dan keluarganya. Sebagian besar harta mereka habis untuk dakwah, 

jihad, dan menolong orang-orang beriman. 

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, salah satu pemimpin yang paling zuhud, 

masyarakat merasakan ketentraman, kesejahteraan, dan keberkahan. Tidakada lagi 

orang yang miskin yang meminta-minta, karena kebutuhannya sudah tercukupi. 

Mereka adalah tokoh pemimpin dunia yang dunia ada dalam genggamannya, namun 

tidak tertipu oleh dunia. 

Bahkan, mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat dengan segala kenikmatannya. 

Abu Bakar ra berkata, ”Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami.” 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sungguh demi Allah,bukanlah 

kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas 

kalian adalah bila kalian telah dibukakan (harta) dunia sebagaimana telah dibukakan 

kepada orang-orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-loba untuk 

memperebutkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba memperebutkannya 

sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan 

mereka.”(HR Bukhari 2924). 

Di atas telah dijelaskan bahwa orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang 

bertambah ilmu dan bertambah dekat dengan Allah. 
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Sebaliknya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan akan 

bermunculan orang-orang yang bertambah ilmunya namun semakin jauh dari Allah 

karena mereka sombong. 

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 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) 
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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)“. 

Jadi terjawablah pertanyaan mereka, “apakah salah menjadi Wahabi ?” 

Salahnya jika mereka mengikuti salafnya adalah mengikuti orang-orang seperti Dzul 

Khuwaishirah penduduk Najed dari bani Tamim , orang-orang yang bertemu dengan 

Rasulullah namun tidak mendengarkan dan mengikuti Rasulullah melainkan mengikuti 

pemahaman atau akal pikirannya sendiri sebagaimana yang telah disampaikan dalam 

tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/08/05/termasuk-salaf/ 

Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari bani Tamim suka 

menampakkan “bekas” amalan sunnahnya dan berakhlak buruk 

Seseorang mengamalkan sunnah Rasulullah namun tidak menjadikannya muslim yang 

ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah adalah menunjukkan amal ibadah mereka 

tidak diterima. 

Apa yang menyebabkan amal ibadah tidak diterima ? 

1. Amal ibadah tidak diterima karena tidak mengenal Tuhan yang disembah 

sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 

https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/09/09/ibadah-tidak-diterima/ 

Awaluddin makrifatullah, akhiruddin makrifatullah 

Awal beragama adalah mengenal Allah dan akhir beragama adalah menyaksikan Allah 

dengan hati (ain bashiroh) 

Imam sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhu berkata: 

 َمْن َزَعَم أنَّ إِلھَـَنَا َمْحُدْوٌد فَقَْد َجِھَل اْلَخالَِق اْلَمْعبُْوَد (َرَواه أبُو نَُعيم

“Barang siapa beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran 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: 

 -َ تَِصحُّ اْلِعبَاَدةُ إ-ّ بَْعَد َمْعِرفَِة اْلَمْعبُْودِ 

“Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (mengenal Allah) yang 

wajib disembah”. 
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2. Amal ibadah tidak diterima karena suka menampakkan “bekas” amalnya 

Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya yang paling kutakutkan atas kalian ialah syirik 

kecil”. Mereka bertanya, “Apakah syirik kecil tersebut wahai Rasulullah?” Jawab Beliau, 

“Riya’ ”. (H.R. Ahmad dengan sanad yang shahih) 

Dari Abu Sa’id dia berkata, ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah keluar 

bersama kami, sementara kami saling mengingatkan tentang Al Masih Ad Dajjal, maka 

beliau bersabda: “Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih 

aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al Masih Ad Dajjal ?” Abu Sa’id berkata, 

“Kami menjawab, “Tentu.” Beliau bersabda: “Syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang 

mengerjakan shalat dan membaguskan shalatnya dengan harapan agar ada seseorang 

yang memperhatikannya.” (Hadits Hasan. Sunan Ibni Majah 4204) 

Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari bani Tami suka 

menampakkan “bekas’ amalnya karena salah memahami firman Allah seperti yang 

artinya 

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah 

keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat 

mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka 

tampak pada wajah mereka dari bekas sujud” (QS Al Fath [48]:29) 

Tafsir Ibnu Katsir mengatakan: dalam menafsirkan “tanda-tanda mereka tampak pada 

muka mereka” Ibnu Abbas mengatakan perilaku yang baik. Mujahid dan lainnya 

mengatakan khusyu’ dan tawadhu’. (Tafsir Ibnu Katsir, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut 

Juz. VII, Hal. 337) 

Dari Manshur, Aku bertanya kepada Mujahid tentang maksud dari firman Allah, ‘tanda-

tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud’ (QS Al Fath [48]:29), apakah 

yang dimaksudkan adalah bekas di wajah? Jawaban beliau, “Bukan, bahkan ada orang 

yang ‘kapal’ yang ada di antara kedua matanya itu bagaikan ‘kapal’ yang ada pada lutut 

onta namun dia adalah orang bejat. Tanda yang dimaksudkan adalah kekhusyu’an” 

(Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro no 3702) 

Dalam al-Shawi ‘ala al-Jalalain dikatakan terjadi perbedaan pendapat mengenai makna 

tanda tersebut. Sebagian ulama mengatakan bagian wajah yang kena sujud itu dilihat 

pada hari kiamat laksana bulan purnama. Pendapat lain mengatakan pucat wajah 

karena berjaga malam. Sebagian lain berpendapat khusyu’ yang muncul pada anggota 

tubuh sehingga seperti dilihat mereka dalam keadaan sakit, padahal mereka tidak sakit. 

Selanjutnya al-Shawi menegaskan tidak termasuk dari maksud tanda dari bekas sujud 

itu apa yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh yang sengaja memperlihatkan tanda 

bekas sujud pada dahinya, maka itu adalah perbuatan kaum Khawarij. Kemudian al-

Shawi mengutip hadits Nabi yang berbunyi : 

ن عينيه اثر السجوداني -بغض الرجل واكره اذا رايت بي  
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Artinya : Sesungguhnya aku sangat membenci seseorang apabila aku melihat di antara 

dua matanya bekas sujud 

(Al-Shawi, Hasyiah al-Shawi ‘ala al-Jalalain, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, 

Juz. IV, Hal. 106) 

Hadits yang dikutip oleh al-Shawi di atas adalah hadits dari Syarik bin Syihab 

Dari al Azroq bin Qois, Syarik bin Syihab berkata, “Aku berharap bisa bertemu dengan 

salah seorang shahabat Muhammad yang bisa menceritakan hadits tentang Khawarij 

kepadaku. Suatu hari aku berjumpa dengan Abu Barzah yang berada bersama satu 

rombongan para shahabat. Aku berkata kepadanya, “Ceritakanlah kepadaku hadits yang 

kau dengar dari Rasulullah tentang Khawarij!”. Beliau berkata, “Akan kuceritakan 

kepada kalian suatu hadits yang didengar sendiri oleh kedua telingaku dan dilihat oleh 

kedua mataku. 

Sejumlah uang dinar diserahkan kepada Rasulullah lalu beliau membaginya. Ada 

seorang yang plontos kepalanya dan ada hitam-hitam bekas sujud di antara kedua 

matanya. Dia mengenakan dua lembar kain berwarna putih. Dia mendatangi Nabi dari 

arah sebelah kanan dengan harapan agar Nabi memberikan dinar kepadanya namun 

beliau tidak memberinya. Dia lantas berkata, “Hai Muhammad hari ini engkau tidak 

membagi dengan adil”. Mendengar ucapannya, Nabi marah besar. Beliau bersabda, 

“Demi Allah, setelah aku meninggal dunia kalian tidak akan menemukan orang yang 

lebih adil dibandingkan diriku”. Demikian beliau ulangi sebanyak tiga kali. 

Kemudian beliau bersabda, “Akan keluar dari arah timur orang-orang yang seperti itu 

penampilan mereka. Dia adalah bagian dari mereka. Mereka membaca al Qur’an namun 

al Qur’an tidaklah melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat dari agama 

sebagaimana anak panah melesat dari binatang sasarannya setelah menembusnya 

kemudia mereka tidak akan kembali kepada agama. (HR Ahmad no 19798) 

Dari Salim Abu Nadhr, ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang 

tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, “Siapakah anda?”. “Aku 

adalah anak asuhmu”, jawab orang tersebut. 

Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya. 

Beliau berkata kepadanya, “Bekas apa yang ada di antara kedua matamu? Sungguh aku 

telah lama bershahabat dengan Rasulullah, Abu Bakr, Umar dan Utsman. Apakah kau 

lihat ada bekas tersebut pada dahiku?” (Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro no 3698) 

Dari Humaid bin Abdirrahman, aku berada di dekat as Saib bin Yazid ketika seorang 

yang bernama az Zubair bin Suhail bin Abdirrahman bin Auf datang. Melihat 

kedatangannya, as Saib berkata, “Sungguh dia telah merusak wajahnya. Demi Allah 

bekas di dahi itu bukanlah bekas sujud. Demi Allah aku telah shalat dengan 

menggunakan wajahku ini selama sekian waktu lamanya namun sujud tidaklah 

memberi bekas sedikitpun pada wajahku” (Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro no 

3701). 

3. Amal ibadah tidak diterima karena diperangi Allah 
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Seseorang dapat diperangi Allah, contohnya karena salah memahami hadits “janganlah 

kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai masjid” sehingga mereka benci atau 

memusuhi para wali Allah yang kuburannya di dalam atau di sisi masjid sebagaimana 

yang telah disampaikan dalam tulisan pada 

https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/07/21/salahkan-raja-penakluk/ 

Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang memusuhi wali-Ku 

maka Aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya.” (HR. Bukhari dari hadits Abu 

Hurairah r.a.). 

4. Amal ibadah tidak diterima karena dilaknat Allah 

Seseorang dapat dilaknat Allah, contohnya karena salah memahami hadits 

“Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka (HR Muslim) 

Dalam sebuah video yang dipublikasikan pada 

http://www.youtube.com/watch?v=4FIZCE3Tmx8 pada menit ke 37:20 , salah seorang 

ulama panutan mereka, Khalid Basalamah ketika menjawab pertanyaan “apakah Ayah 

dan Ibu Nabi shallallahu alaihi wasallam termasuk orang kafir ?” 

Beliau menjawab “Ya, Ayah dan Ibu Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggal dalam 

keadaan menyembah berhala” 

Prof, DR Ali Jum’ah, mantan mufti agung Mesir, ulama yang sholeh dan telah dikenal dan 

diakui kompetensinya dalam ilmu agama sehingga menjadi seorang mufti agung. 

Salah satu syarat sebagai mufti Agung Mesir adalah lulusan Ph.D. Al-Azhar -tulen Al-

Azhar dari sekolah dasar hingga strata tiga-, berpegang teguh kepada metode Al-Azhar. 

Beliau penuh ke-istiqomah-an dan kesabaran mempertahankan manhaj (metode) Al 

Azhar yakni manhaj shahih talaqqi (mengaji dengan ulama) yang memiliki sanad yang 

jelas dan sangat sistematis. Sehingga sarjana yang menetas dari Al-Azhar Asy-Syarif 

adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi juga alim serta selalu terjaga 

kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 

Salah satu kitab karya Prof DR Ali Jum’ah berjudul “Al Mutasyaddidun, manhajuhum wa 

munaqasyatu ahammiqadlayahum” sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh 

Khatulistiwa Press (http://www.khatulistiwapress.com) dengan judul Menjawab 

Dakwah Kaum ‘Salafi’ yang berisikan jawaban ilmiah terhadap pemahaman dan cara 

dakwah kaum “salafi-wahabi”. 

Dalam buku Menjawab Dakwah Kaum “salafi” pada Bab 12 mulai halaman 173 sampai 

dengan halaman 184 telah diuraikan tentang kesalahpahaman mereka dalam 

memahami al Qur’an dan As Sunnah sehingga mereka mengklaim kedua orang tua 

Rasulullah sebagai ahli neraka di hari kiamat. 

Orang Arab yang dijelaskan dalam ilmu tata bahasa Arab bahwa ketika menyebut kata 

ayah, dapat pula yang dimaksud adalah paman. 
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Contohnya firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata 

kepada bapaknya Aazar, ‘Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-

tuhan ? sesungguhnya aku meihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata “(QS 

Al An’am [6]:74) 

Para ahli tafsir atau mufassirin telah menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan 

“Abiihi” (bapaknya) ialah “pamannya” karena ayahnya Nabi Ibrahim alaihisalam 

sebenarnya bernama Tarih atau Tarikh. 

Telah berkata sebagian ulama: “Telah ditanya Qodhi Abu Bakar bin ‘Arobi, salah 

seorang ulama madzhab Maliki mengenai seorang laki-laki yang berkata bahwa bapak 

Nabi berada di dalam neraka. Maka, beliau menjawab bahwa orang itu terlaknat, karena 

Allah Ta’ala berfirman: 

ُ فِى ٱلدُّ  َ َوَرُسولَهُۥ لََعنَھُُم ٱ@َّ ِھينًاإِنَّ ٱلَِّذيَن يُْؤُذوَن ٱ@َّ ْنيَا َوٱډِخَرِة َوأََعدَّ لَھُْم َعَذابًا مُّ  

Artinya: ”Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 

akan melaknat mereka di dunia dan akherat dan menyiapkan bagi mereka itu adzab 

yang menghinakan”. (QS. Al-Ahzab: 57). 

Dan tidak ada perbuatan yang lebih besar dibandingkan dengan perkataan bahwa 

bapak Nabi berada di dalam neraka. 

Betapa tidak! Sedangkan Ibnu Munzir dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Abu 

Hurairah bahwa seseorang berkata: “Engkau anak dari kayu bakar api neraka’, maka 

berdirilah Rasulullah Shollallaahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan marah, kemudian 

berkata: 

 ما بال أ قوام يؤذونني فى قرابتي و من أذاني فقد أذى هللا

Artinya: “Bagaimana keadaan kaum yang menyakiti aku dalam hal kerabatku, dan 

barangsiapa menyakiti aku maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah” 

Kesimpulannya, amal ibadah tidak diterima dapat disebabkan karena berpendapat atau 

berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. 

Rasulullah telah menubuatkan bahwa kelak akan timbul perselisihan di antara umat 

Islam karena oleh bangsa Arab sendiri. 

Khudzaifah Ibnul Yaman bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dahulu kami dalam kejahiliyahan 

dan keburukan, lantas Allah membawa kebaikan ini, maka apakah setelah kebaikan ini 

ada keburukan lagi? 

Nabi menjawab ‘Tentu’. 

Saya bertanya ‘Apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan lagi? 

‘Tentu’ Jawab beliau, dan ketika itu ada kotoran, kekurangan dan perselisihan. 

Saya bertanya ‘Apa yang anda maksud kotoran, kekurangan dan perselisihan itu? 

Nabi menjawab ‘Yaitu sebuah kaum yang menanamkan pedoman bukan dengan 

pedomanku, engkau kenal mereka namun pada saat yang sama engkau juga 

mengingkarinya. 
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Saya bertanya ‘Adakah setelah kebaikan itu ada keburukan? 

Nabi menjawab ‘O iya,,,,, ketika itu ada penyeru-penyeru menuju pintu jahannam, siapa 

yang memenuhi seruan mereka, mereka akan menghempaskan orang itu ke pintu-pintu 

itu. 

Aku bertanya ‘Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri mereka! 

Nabi menjawab; Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa kita. 

Saya bertanya ‘Lantas apa yang anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui 

hari-hari seperti itu? 

Nabi menjawab; Hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka! 

Aku bertanya; kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? 

Nabi menjawab; hendaklah kau jauhi seluruh firqah (kelompok-kelompok / sekte) itu, 

sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap 

seperti itu. (HR Bukhari) 

Dari riwayat di atas, Rasulullah telah mengingatkan bahwa ketika masa bermunculan 

penyeru-penyeru menuju pintu jahannam maka hendaklah selalu bersama jama’ah 

muslimin dan imamnya. 

Sekalipun kita gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggut, hindarilah seluruh 

firqah-firqah (kelompok-kelompok/sekte) yang menyempal keluar (kharaja) dari 

mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) atau yang disebut khawarij 

Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 

Khawarij adalah orang-orang yang menyalahkan umat Islam lainnya yang tidak 

sepaham (sependapat) dengan mereka. 

Oleh karena mereka salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah sehingga mengkafirkan 

umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka dan ada yang berujung 

menghalalkan darah atau membunuh umat Islam yang yang tidak sepaham 

(sependapat) dengan mereka sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 

https://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/09/menghalalkan-darah-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) 

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)“ 
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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. 

Sebagaimana pepatah mengatakan “malu bertanya sesat di jalan” maka kesesatan dapat 

timbul dari keengganan untuk bertanya kepada orang-orang yang dianugerahi karunia 

hikmah oleh Allah Azza wa Jalla. 

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) 

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. 

Dalam nubuat Rasulullah di atas telah menyampaikan ciri-ciri penyeru-penyeru menuju 

pintu jahannam, mereka yang menyebabkan perselisihan di antara umat Islam yakni 

“mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa kita”. 

Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XIII/36: “Yakni dari kaum kita, 

berbahasa seperti kita dan beragama dengan agama kita. Ini mengisyaratkan bahwa 

mereka adalah bangsa Arab”. 

Penyeru-penyeru menuju pintu jahannam yang mengakibatkan timbul perselisihan di 

antara umat Islam adalah berasal dari ulama bangsa Arab sendiri yakni orang-orang 

berbahasa Arab yang memahami dan berfatwa berlandaskan Al Qur’an dan As Sunnah 
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namun berkemampuan berbahasa Arab terbatas, hanya dari sudut arti bahasa (lughot) 

dan istilah (terminologi) saja. 

Samalah dengan bangsa kita , seberapa banyak orang yang menguasai tata bahasa dan 

sastra Indonesia? 

Jadi walaupun bangsa Arab , bahasa ibunya adalah bahasa Arab namun kalau tidak 

mendalami dan menguasai ilmu-ilmu yang terkait bahasa Arab kemudian mereka 

menggali hukum dari Al Qur’an dan As Sunnah maka mereka 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). 

Oleh karenanya sebaiknya mensyaratkan bagi pondok pesantren, institut atau 

universitas Islam, majelis tafsir, ormas-ormas yang mengaku Islam, lembaga kajian 

Islam maupun lembaga-lembaga Islam lainnya termasuk lembaga Bahtsul Masail untuk 

dapat memahami dan beristinbat (menetapkan hukum perkara) dalam implementasi 

agama dan menghadapi permasalahan kehidupan dunia sampai akhir zaman yang 

bersumber dari Al Qur’an dan Hadits, wajib menguasai ilmu-ilmu yang terkait bahasa 

Arab atau ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah (ma’ani, 

bayan dan badi’) ataupun ilmu untuk menggali hukum secara baik dan benar dari al 

Quran dan as Sunnah seperti ilmu ushul fiqih sehingga mengetahui sifat lafad-lafad 

dalam al Quran dan as Sunnah seperti ada lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz 

mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, ada 

yang mutlaq, ada yang muqoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat. 

ada pula nasikh dan mansukh dan lain-lain sebagaimana yang telah disampaikan dalam 

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

istinbath/ 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


