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Penyeru tuduhan bukan Islam adalah penyeru ke pintu jahannam 

Dengan adanya orang-orang yang menyerukan atau menyatakan “Indonesia darurat Syiah” 

membuktikan atau membenarkan bahwa “Indonesia darurat Wahabi” karena pada 

kenyataannya yang bermusuhan sesungguhnya adalah firqah Wahabi yang mengaku-ngaku 

ahlus sunnah dengan firqah Syiah yang mengaku-ngaku mengikuti ahlul bait sebagaimana 

yang telah disampaikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/27/ironi-

syiah-dan-wahabi/ 

Upaya menghasut, mengajak atau menyakinkan bahwa sunni dan syiah bermusuhan 

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

untuk meruntuhkan ukhuwah Islamiyah, salah satunya pada saat mereka meruntuhkan 

kekhalifahan Turki Ustmani sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/28/hasutan-bermusuhan/ 

Pada kenyataannya Kerajaan dinasti Saudi, Wahabi, Al Qaeda, ISIS atau mereka yang 

mengaku sebagai mujahiddin hanyalah diperalat oleh Zionis Yahudi Israel yang ingin 

meluluh lantakan negara-negara kaum muslim di sekitar Zionis Yahudi Isreal untuk 

menguasai sumber daya alam dan sekaligus untuk mewujudkan ISRAEL RAYA. sebagaimana 

yang telah disampaikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/04/jihad-

bunuh-umat-islam/ 

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 karena sesungguhnya konflik di Timur Tengah adalah berkaitan 

perebutan kekuasaan dan sumber daya alam 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku lebih dahulu wafat daripada kalian, dan 

aku menjadi saksi atas kalian, dan aku demi Allah, sungguh telah melihat telagaku sekarang, 

dan aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, saya 

tidak mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, namun yang justru aku 

khawatirkan atas kalian adalah kalian bersaing terhadap kekayaan-kekayaan bumi.” (HR 

Bukhari 5946) 

Ustadz Solmed mengingatkan bahwa “Tempat wahabi bukan di Indonesia. Indonesia itu 

tanah Ahlussunnah bukan tanah Ahlu fitnah .. Jangan kau tarik perang saudara & 

kepentinganmu di Timur Tengah ke tanah pertiwi kami Indonesia” sebagaimana kabar yang 

diarsip pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/28/indonesia-darurat-wahabi/ 

Peringatan yang disampaikan oleh ustadz Solmed tentang status kedaruratan NKRI terhadap 

paham Wahabi memang dirasakan perlu karena kita tidak ingin bermunculuan orang-orang 

yang menuduh umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka adalah syiah 

dan kemudian besar kemungkinan mereka akan menganggap halal darahnya dan 

membunuhnya karena kesalahpahaman mereka dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah 
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sebagaimana pula yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/09/18/tak-sepaham-adalah-syiah/ 

Contohnya ada dari pengikut firqah Wahabi menuduh kami membenci mereka karena 

menurutnya banyak tulisan-tulisan kami dianggap membela firqah Syiah dan menyudutkan 

firqah Wahabi . 

Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tidak lah membenci siapapun yang telah bersyahadat 

termasuk kepada para pengikut firqah Wahabi karena 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) 

Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al Maaidah [5]:8) 

Justru karena kecintaan sebagai sesama muslim kami meluangkan waktu membuat tulisan-

tulisan untuk mengingatkan mereka yang sering menyerukan tuduhan “Syiah laknatullah” 

atau “Syiah bukan Islam” namun karena mereka salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah 

maka tuduhan akan kembali kepada mereka. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa siapapun yang menuduh 

muslim lainnya laknatullah atau “bukan Islam” atau kafir dengan “dalih” pembela Islam atau 

penegak tauhid namun karena salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah maka akan kembali 

kepada si penuduh. 

Dari Hudzaifah Radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 

“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah seseorang yang telah 

membaca al-Qur’an, sehingga ketika telah tampak kebagusannya terhadap al-Qur’an dan dia 

menjadi pembela Islam, dia terlepas dari al-Qur’an, membuangnya di belakang punggungnya, 

dan menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya musyrik”. Aku (Hudzaifah) 

bertanya, “Wahai nabi Allah, siapakah yang lebih pantas disebut musyrik, penuduh atau yang 

dituduh?”. Beliau menjawab, “Penuduhnya”. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa pun orang yang berkata kepada 

saudaranya, ‘Wahai kafir’ maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan 

kekufuran tersebut, apabila sebagaimana yang dia ucapkan. Namun apabila tidak maka 

ucapan tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya.” (HR Muslim) 

Bagi siapa saja yang menuduh muslim lainnya dengan tuduhan laknatullah atau “bukan 

Islam” atau kafir namun karena “membaca Al Qur`an tetapi tidak sampai melewati 

kerongkongan mereka” alias salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah sehingga mereka 

membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala, telah ditetapkan 

oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang telah keluar dari Islam (murtad) sebagaimana 

anak panah meluncur dari busurnya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti 

orang-orang yang pandai membaca Al Qur`an tetapi tidak sampai melewati kerongkongan 

mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah 
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berhala; mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya 

aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum ‘Ad. (HR 

Muslim 1762) 

Rasulullah telah menubuatkan bahwa kelak bermunculan penyeru-penyeru menuju pintu 

jahannam yakni orang-orang yang menyerukan untuk berselisih dengan muslim lainnya yang 

tidak sepahaman (sependapat) dengan mereka 

Nubuat berasal dari bahasa Arab, “Nurbuwwah” yang berarti “cahaya kenabian”. Pengertian 

nubuat adalah pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa masa akan datang maupun lampau 

yang diturunkan (diwahyukan) kepada para Nabi. 

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. 

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) 

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

pintu jahannam yakni orang-orang yang menyerukan untuk berselisih dengan muslim 

lainnya yang tidak sepahaman (sependapat) dengan mereka dengan ungkapan , “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”. 

Penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah bahwa “beragama dengan agama kita dan berbahasa 

seperti kita (berbahasa Arab) menunjukkan ciri-ciri dari “Islam Arab” yakni orang-orang 

berbahasa Arab yang memahami dan berfatwa berlandaskan Al Qur’an dan As Sunnah 

namun bersandarkan arti bahasa saja. 

Nubuat Rasulullah di atas, tampaknya dapat kita saksikan kenyataan pada masa sekarang 

dimana orang-orang yang menyerukan, menghasut dan mengajak berselisih dengan muslim 
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lainnya yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka seperti terhadap firqah Syiah 

adalah para pengikut firqah Wahabi yakni orang-orang yang kembali kepada Al Qur’an dan 

As Sunnah bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal 

pikiran sendiri dari sudut arti bahasa saja. Pemahaman mereka selalu berpegang pada nash 

secara dzahir atau pemahamannya selalu dengan makna dzahir. 

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) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak umat Islam jumlahnya banyak 

namun “bagaikan buih di atas lautan” , rapuh dan terombang-ambing karena keyakinan 

mereka mengikuti orang-orang yang memahami “Al Qur’an dan AS Sunnah” bersandarkan 

mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran mereka sendiri 

Mereka meninggalkan para ulama yang istiqomah mengikuti Rasulullah dengan mengikuti 

Imam Mazhab yang empat atau para ulama tersebut telah diwafatkan oleh Allah Azza wa 

Jalla. 

Mereka membangun keyakinan dengan dasar yang tak bisa diandalkan dan rapuh karena 

mereka membangun keyakinannya secara ilmiah (alasan logis) atau keyakinannya semata-

mata berdasarkan bukti-bukti yang tampak dan argumen deduktif sehingga mereka akan 

selalu dipengaruhi oleh sangahan-sangahan balik yang konstan. Oleh karenanya dapat kita 

temukan di antara mereka berselisih, sehingga mereka beradu argumen dan bersepakat 

bahwa yang “kalah” dalam adu argumen akan mengikuti keyakinan yang “menang” dalam 

adu argumen. 

Mereka memandang nash-nash Al-Quran dan As Sunnah bagaikan bukti-bukti atau premis-

premis yang berdiri sendiri. Sehingga mereka mengkaitkan diantara premis-premis yang ada 

untuk mendapatkan pemahaman yang shahih menurut logika (masuk akal) mereka. 

Oleh karenanya mereka mungkin saja berpendapat bahwa pemahaman yang shahih menurut 

logika (masuk akal) mereka atas mengutip beberapa nash-nash Al-Qur’an dan As Sunnah 

(premis-premis) namun kenyataannya adalah pemahaman yang salah, misalnya karena 

mereka tidak memperhatikan asbabun nuzul atau tidak memperhatikan kaitan antara satu 

ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya, kaitannya dengan ayat pada surat yang lain dan 

kaitannya dengan hadits yang menjelaskan maupun dengan ilmu-ilmu yang lain yang harus 

dikuasai seperti 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 dan lain 

lain. 

Al Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy Syariah menceritakan dengan sanadnya bahwa 

suatu hari ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah pulang dari masjid, ada seorang 

bernama Abul Juwairiyah (seorang yang disebutkan mempunyai pemikiran murji`ah) 

berkata kepadanya ‘Wahai Abu Abdillah (kun-yah / panggilan Imam Malik) dengarkan aku 

sebentar, aku ingin berbicara denganmu, membawakan hujjahku dan pendapatku’ 

Imam Malik balik bertanya “Kalau kamu mengalahkanku dalam berdebat?” 

Dia menjawab ‘ Kalau aku menang, maka kau harus mengikutiku’ 

Imam Malik kembali bertanya “Kalau ada orang lain datang kemudian mendebat kita dan 
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menang?” 

Dia menjawab ‘Kita akan mengikutinya’ 

Imam Malik kemudian berkata “Wahai hamba Allah, Allah mengutus Muhammad shallallahu 

‘alaihi wa sallam dengan satu agama, sedangkan aku melihatmu berpindah dari satu agama 

ke agama lain. 

Umar bin Abdul Azizi berkata: “Barangsiapa menjadikan agamanya tempat berdebat dia akan 

banyak berpindah.” 

Sejalan dengan hal itu, Rasulullah telah bersabda bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah 

diambilnya ilmu agama dari al ashaaghir yakni orang-orang yang mendalami ilmu agama 

secara otodidak (shahafi) menurut akal pikiran mereka sendiri. 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Qaasim dan Sa’iid bin Nashr, mereka berdua 

berkata : Telah menceritakan kepada kami Qaasim bin Ashbagh : Telah menceritakan kepada 

kami Muhammad bin Ismaa’iil At-Tirmidziy : Telah menceritakan kepada kami Nu’aim : 

Telah menceritakan kepada kami Ibnul-Mubaarak : Telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu 

Lahi’ah, dari Bakr bin Sawaadah, dari Abu Umayyah Al-Jumahiy : Bahwasannya Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat 

ada tiga macam yang salah satunya adalah diambilnya ilmu dari Al-Ashaaghir (orang-orang 

kecil / ulama yang baru belajar)”. 

Nu’aim berkata : Dikatakan kepada Ibnul-Mubaarak : “Siapakah itu Al-Ashaaghir?”. Ia 

menjawab : “Orang yang berkata-kata menurut pikiran mereka semata. Adapun seorang yang 

kecil yang meriwayatkan hadits dari Al-Kabiir (orang yang tua / ulama senior / ulama 

sebelumnya), maka ia bukan termasuk golongan Ashaaghir itu”. 

Walaupun para ulama panutan mereka pada awalnya berguru dengan ulama yang 

mempunyai sanad guru atau susunan guru tersambung kepada lisannya Rasulullah namun 

menjadi tidak berarti apa-apa jika pada akhirnya mereka lebih banyak mendalami ilmu 

agama di balik perpustakaan artinya sanad ilmu (sanad guru) terputus hanya sampai akal 

pikirannya semata. 

Berikut contoh informasi dari kalangan mereka sendiri yang menyatakan bahwa Muhammad 

bin Abdul Wahhab dan dipanggil (dianggap) sebagai imam bagi mereka pada akhirnya 

mendalami ilmu agama secara otodidak (shahafi) atau belajar sendiri dengan akal pikirannya 

sendiri seperti yang dikabarkan mereka pada 

http://rizqicahya.wordpress.com/2010/09/01/imam-muhammad-bin-abdul-wahhab-bag-

ke-1/ 

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

Untuk itu, beliau mesti mendalami benar-benar tentang aqidah ini melalui kitab-kitab hasil 

karya ulama-ulama besar di abad-abad yang silam. 

Di antara karya-karya ulama terdahulu yang paling terkesan dalam jiwanya adalah karya-

karya Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah. 

Demikianlah meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga Syeikh 

Muhammad bin `Abdul Wahab bagaikan duplikat (salinan) Ibnu Taimiyah. 
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Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian 

dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para 

ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah 

sebagai modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh 

yang bersangkutan 

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

Mereka sendiri yang menyatakan bahwa Ibnu Taimiyyah yang menjadi ulama panutan bagi 

Muhammad bin Abdul Wahhab juga termasuk kalangan otodidak (shahafi) seperti contoh 

informasi dari http://zakiaassyifa.wordpress.com/2011/05/10/biografi-tokoh-islam/ 

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

Ibn Taimiyyah juga seorang otodidak yang serius. Bahkan keluasan wawasan dan ketajaman 

analisisnya lebih terbentuk oleh berbagai literatur yang dia baca dan dia teliti sendiri. 

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

Begitupula mereka sendiri yang menyatakan bahwa ulama panutan mereka yakni Al Albani 

sangat terkenal sebagai ulama yang banyak menghabiskan waktunya untuk membaca hadits 

di balik perpustakaan sebagaimana contoh informasi 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 ***** 

Janganlah mengambil pendapat atau ilmu agama dari ulama dlaif yakni orang-orang yang 

kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara 

otodidak (shahafi) dengan akal pikiran mereka sendiri sebagaimana yang telah disampaikan 

dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/05/31/ulama-dlaif/ 

Syaikh Nashir al-Asad menyampaikan bahwa para ulama menilai sebagai ulama dlaif (lemah) 

bagi orang-orang yang hanya mengambil ilmu melalui kitab saja tanpa memperoleh dan 

memperlihatkannya kepada ulama 

Syaikh Nashir al-Asad ketika diajukan pertanyaan, “Apakah orang yang otodidak dari kitab-

kitab hadits layak disebut ahli hadits ?”, menjawabnya bahwa “Orang yang hanya mengambil 

ilmu melalui kitab saja tanpa memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam 
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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 mendapatkan dan mendengar langsung dari para ulama, maka ia melenceng dari 

kebenaran. Dengan demikian, Sanad dalam riwayat menurut pandangan kami adalah untuk 

menghindari kesalahan semacam ini” (Mashadir asy-Syi’ri al-Jahili 10) 

Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan menemui 

kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia salah atau 

jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat dengan 

pemahaman dirinya sendiri menurut akal pikirannya sendiri. 

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 

Jadi pengikut syaitan atau wali syaitan dapat diakibatkan karena salah memahami Al Qur’an 

dan As Sunnah seperti orang-orang yang mengaku muslim namun pengikut radikalisme dan 

terorisme. 

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 

yang terdiri dari para fuqaha. 

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” (QS An Nisaa [4]:59) atau ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat 

karena ulama di luar negara (di luar jama’ah minal muslimin) tidak terbebas dari fitnah 

sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/06/02/radikal-al-qaeda-dan-isis/ 

Orang-orang yang mengaku muslim namun pengikut radikalisme dan terorisme 

menunjukkan sanad ilmu terputus hanya sampai pada akal pikirannya sendiri karena tanda 

atau ciri seorang ulama tidak terputus sanad guru (sanad ilmu) adalah pemahaman atau 

pendapat ulama tersebut tidak menyelisihi pendapat gurunya dan guru-gurunya terdahulu 
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hingga tersambung kepada Rasulullah serta ditunjukkan atau dibuktikan dengan berakhlak 

baik sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/20/tanda-sanad-ilmu/ 

Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari 

pengijazahan sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan 

tetapi juga untuk meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang 

yang kamu ambil sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil 

sanad daripadanya dan begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-Qur’an itu benar-

benar sempurna baik secara lafazh, makna dan pengamalan“ 

Bahkan karena kebencian mereka terhadap firqah Syiah sehingga mereka ada yang 

menyebarluaskan fitnah dengan mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah 

mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa “Syiah bukan Islam” 

Fitnah mereka terhadap MUI, salah satunya berdasarkan keputusan fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) propinsi Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang: kesesatan 

ajaran Syiah yang dikeluarkan dari sidang hari Sabtu, Tanggal 21 Januari 2012 yang dapat 

dibaca pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/10/fatwa-mui-jatim-syiah-

sesat.pdf 

Fatwa MUI Jatim tersebut timbul setelah terjadinya beberapa kerusuhan sejak tahun 2004 

yang ditimbulkan akibat ajakan atau hasutan untuk berselisih dengan pengikut firqah Syiah 

di Sampang, Madura namun amat disayangkan belum pernah diselediki siapakah sebenarnya 

pihak-pihak yang menghasut atau mengajak untuk berselisih dengan pengikut firqah Syiah. 

Bahkan kerusuhan tahun 2012 sebelum Fatwa MUI Jatim tersebut dikeluarkan ada kaitannya 

dengan penyerangan terhadap para pengikut firqah Syiah pimpinan Tajul Muluk yang 

menurut ibundanya hanyalah berawal dari konflik keluarga antara kakak dan adik 

sebagaimana contoh berita dari 

http://news.okezone.com/read/2012/08/30/337/682477/asal-mula-konflik-sampang-

versi-ibunda-tajul-muluk-rois 

Begitupula amat disayangkan keputusan fatwa MUI Jatim tersebut tampaknya berdasarkan 

pemahaman dari kalangan sendiri terhadap paham Syiah. 

Contohnya pada bagian Memperhatikan: pada poin 5 . Telaah terhadap kitab yang menjadi 

rujukan dari faham Syi’ah antara lain: al-Kafi, Tahdzib al-Ahkam, al-Istibshar, Man La 

Yahdluru al-Faqih 

Sedangkan pandangan para pengikut firqah Syiah, contohnya terhadap hadis-hadis dalam Al 

Kafi, Sayyid Ali Al Milani menyatakan bahwa 5.072 hadis shahih, 144 hasan, 1128 hadis 

Muwatstsaq(hadis yang diriwayatkan perawi bukan syiah tetapi dipercayai oleh syiah), 302 

hadis Qawiy(kuat) dan 9.480 hadis dhaif. (lihat Al Riwayat Li Al Hadits Al Tahrif oleh Sayyid 

Ali Al Milani dalam Majalah Turuthuna Bil 2 Ramadhan 1407 H hal 257). 

Oleh karena cukup banyaknya hadis yang dhaif dalam Al Kafi maka sebaiknya orang harus 

berhati-hati dalam membaca buku-buku yang menyudutkan syiah dengan menggunakan 

riwayat-riwayat Hadits Syiah seperti dalam Al Kafi. 
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Dalam fatwa tersebut juga dikatakan bahwa berdasarkan telaah terhadap kitab-kitab yang 

menjadikan rujukan dari paham Syiah tersebut , salah satu kesimpulannya adalah bahwa 

firqah Syiah mengingkati otentisitas Al Qur’an namun pada kenyataannya sebagaimana yang 

dikatakan Yusuf Al Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah bahwa 

“mereka pada umumnya tetap percaya dengan Al Qur`an yang kita hafal. Mereka 

berkeyakinan bahwa Al Qur`an adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Mushaf yang 

dicetak di Iran dengan mushaf yang dicetak di Mekah, Madinah dan Kairo adalah sama. Al 

Qur`an ini dihafal oleh anak-anak Iran di sekolah-sekolah agama (madrasah/pesantren) di 

sana. Para ulama Iran juga mengutip dalil-dalil Al Qur`an di dalam masalah pokok-pokok dan 

furu di dalam ajaran Syi’ah yang telah ditafsirkan oleh para ulama mereka di dalam kitab-

kitabnya”. 

Begitupula dalam fatwa MUI Jatim tersebut pada bagian Mengingat: juga memuat pendapat 

KH Hasyim Asyari (Rais Akbar PBNU) 

اْلفِتَُن اَِواْلبَِدُع وُسبَّ اَْصَحابِْي  اَِذاظَھََرتِ “َحَجِر. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْالَمَدِرَوالْ  َواْصَدْع بَِماتُْؤَمُر لِتَْنقَِمَع اْلبَِدُع َعْن اَْھلِ 
َواْلَم>َئَِكِة َوالنَّاِس اَْجَمِعْينَ  ِعْلَمهُ فََمْن لَْم يَْفَعْل َذلَِك فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللاِ  فَْليُْظِھِراْلَعالِمُ   

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid’ah-

bid’ah terberantas dari semua orang. Rasulullah SAW bersabda: “Apabila fitnah-fitnah dan 

bid’ah-bid’ah muncul dan sahabat-sahabatku di caci maki, maka hendaklah orang-orang alim 

menampilkan ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat 

Allah, laknat Malaikat dan semua orang.” (Muqadimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama) 

Hal yang perlu kita ingat bahwa syiah yang mengkafirkan para Sahabat adalah Syiah 

Rafidhah 

Habib Munzir dalam tulisannya pada 

http://www.majelisrasulullah.org/forums/topic/tentang-syiah/ menyampaikan bahwa 

“Syiah adalah muslim selama mengakui syahadat, namun siapapun yang mengkafirkan 

Sahabat atau orang muslim, maka ia kafir, apakah ia Syiah atau bukan Syiah. 

Al-Imam Asy-Syafi’i berkata: “Saya belum melihat seorang pun yang paling banyak 

bersaksi/bersumpah palsu (berdusta) dari Syi’ah Rafidhah.” (Adabus Syafi’i, m/s. 187, al-

Manaqib karya al-Baihaqiy, 1/468 dan Sunan al-Kubra, 10/208. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi 

Itsbat al-Aqidah, 2/486) 

Dari Yunus bin Abdila’la, beliau berkata: Saya telah mendengar asy-Syafi’i, apabila disebut 

nama Syi’ah Rafidhah, maka ia mencelanya dengan sangat keras, dan berkata: “Kelompok 

terjelek! (terbodoh)”. (al-Manaqib, karya al-Baihaqiy, 1/468. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi 

Itsbat al-Aqidah, 2/486) 

Siapakah Syiah Rafidhah ? 

Imam Zaid bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ditanya oleh para pengikutnya yakni 

pasukan atau tentara yang semula mendukungnya dengan pertanyaan “Kami akan 

menyokong perjuangamu, namun sebelumnya kami ingin tahu terlebih dahulu sikapmu 

terhadap Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab di mana kedua-duanya telah menzalimi 

kakekmu Imam Ali bin Abi Thalib”. 
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Imam Zaid menjawab: “bagi saya mereka berdua adalah orang yang baik, dan saya tak 

pernah mendengar ucapan dari ayahku Imam Zainal Abidin tentang perihal keduanya kecuali 

kebaikan. Dan kalaulah saat ini saya berani melawan dan menantang perang Bani Umayyah, 

itu disebabkan karena mereka telah membunuh kakek saya (imam Husain bin Ali). Di 

samping itu, mereka telah memberanguskan kota Madinah di tengah teriknya matahari pada 

siang hari. Ketika itu terjadilah peperangan sengit di pintu Tiba kota Madinah. Dan tentara 

Yazid bin Mu’awiyah (w 63H) ketika itu telah menginjak-injak kehormatan kami, dan 

membunuh beberapa orang sahabat. Dan mereka menghujani mesjid dengan lemparan batu 

dan api”. 

Setelah mendengar sikap dan jawaban Imam Zaid, para tentara Kufah meninggalkan Imam 

Zaid. Dan Imam Zaid berkata kepada mereka: “kalian telah menolak saya, kalian telah 

menolak saya”. Semenjak hari itu pasukan atau tentara yang semula mendukung Beliau 

dikenal dengan nama Rafidhah. Pengertian al-Rafidhah (الرافضة) adalah mereka yang 

menolak. 

Jadi Syiah Rafidhah meninggalkan seorang penunjuk (ahli istidlal) dari kalangan ahlul bait, 

keturunan cucu Rasululah, Imam Zaid dan mengikuti pasukan atau tentara yang semula 

mendukungnya yakni mereka memahami Al Qur’an dan Hadits maupun perkataan Imam 

Ahlul Bait bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal 

pikiran mereka sendiri yang berakibat timbullah firqah-firqah. 

Salah satu ulama Zaidiyyah, Imam Ahmad as-Syarafiy (w. 1055 H) menegaskan bahwa: 

“Syi’ah Zaidiyah terpecah kepada tiga golongan, yaitu: Batriyah, Jaririyah, dan Garudiyah. Dan 

konon ada yang membagi sekte Zaidiyah kepada: Shalihiyah, Sulaimaniyah dan Jarudiyah. 

Dan pandangan Shalihiyah pada dasarnya sama dengan pandangan Batriyyah. Dan sekte 

Sulaymaniyah sebenarnya adalah Jarririyah. Jadi ketiga sekte tersebut merupakan golongan-

golongan Syi’ah Zaidiyyah pada era awal. Ketiga sekte inipun tidak berafiliasi kepada 

keturunan Ahlu Bait sama sekali. Mereka hanyalah sekedar penyokong berat (bekas tentara 

atau pasukan) imam Zaid ketika terjadi revolusi melawan Bani Umayah, dan mereka ikut 

berperang bersama imam Zaid”. 

Begitupula menurut pendapat Dr. Samira Mukhtar al-Laitsi dalam bukunya (Jihad as-Syi’ah), 

ketiga sekte tersebut merupakan golongan Syi’ah Zaidiyyah di masa pemerintahan Abbasiah. 

Dan mayoritas dari mereka ikut serta dalam revolusi imam Zaid. Dan ketiga sekte tersebut 

dianggap paling progresif dan popular serta berkembang pesat pada masa itu. Dan setelah 

abad kedua, gerakan Syi’ah Zaidiyah yang nampak di permukaan hanyalah sekte Garudiyah. 

Hal ini disebabkan karena tidak ditemukannya pandangan-pandangan yang dinisbahkan 

kepada sekte Syi’ah Zaidiyah lainnya. 

Jadi adalah sebuah fitnah jika mengaku-aku mengikuti Imam Zaid bin Ali bin Husein bin Ali 

bin Abi Thalib namun pada kenyataannya mereka mengikuti para pendukung (bekas tentara 

atau pasukan) Imam Zaid 

Habib Rizieq Shihab ketika menjelaskan tentang firqah syiah dan wahabi menyampaikan 

penjelasan Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rhm (wafat : 1.132 H) dalam kitab 

“Tatsbiitul Fu-aad” bahwa dua firqah yang bermusuhan yakni firqah Rafidhah (Jamaknya 

Rowafidh) yang selalu melecehkan Sahabat Nabi dengan “dalih” membela ahli bait Nabi dan 

firqah Nashibah (jamaknya Nawashib) yang sering melecehkan ahli bait Nabi dengan “dalih” 
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membela Sahabat Nabi sebagaimana yang disampaikan pada 

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

Dalam tulisan tersebut, Habib Rizieq Shihab mengingatkan bahwa jangan ada sikap gebrah 

uyah dengan “penggeneralisiran” semua Syiah pasti Ghulat dan pasti Roofidhoh, sehingga 

semuanya pasti Kafir dan Murtad atau Sesat, begitupula sebaliknya jangan ada sikap gebrah 

uyah dengan “penggeneralisiran” semua Wahabi pasti Khawaarij Takfiirii atau pasti 

Nawaashib, sehingga semuanya pasti sesat menyesatkan, apalagi sampai mengkafirkan 

mereka. Sikap seperti itu sangat gegabah dan amat tidak ilmiah, serta bukan sikap Aswaja. 

Jadi yang disesalkan dan sebaiknya dihindari adalah menggeneralisir bahwa semua Syiah 

adalah sesat atau bahkan Syiah bukan Islam sehingga meruntuhkan ukhuwah Islamiyah dari 

dalam umat Islam sendiri. 

Begitupula ada dari mereka yang menyebarluaskan fitnah dengan mengatakan bahwa Majelis 

Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa “Syiah bukan Islam” 

karena kesalahpahaman mereka terhadap rekomendasi Majelis Ulama Indonesia tentang 

paham firqah Syiah yang merupakan hasil rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia pada 

bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 M . Rekomendasi MUI tersebut dapat dibaca pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/10/rekomendasi-mui-tentang-faham-

syiah.pdf 

Sangat jelas bahwa surat yang ditandatangani oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

tersebut adalah himbauan kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal 

Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang 

didasarkan atas ajaran Syi’ah. 

Dalam rekomendasi MUI tersebut tidak ada sama sekali tertulis atau kalimat yang dapat 

diartikan bahwa “Syiah bukan Islam” bahkan pada alinea ke dua tertulis 

“Faham Syi’ah sebagai salah satu faham yang terdapat dalam dunia Islam” menunjukkan 

syiah adalah paham Islam namun mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab 

Sunni (Ahlus Sunnah Wal Jamm’ah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia 

Dalam rekomendasi MUI tersebut juga memuat salah satu pokok perbedaan pendapat 

dengan firqah Syiah adalah kesaksian firqah Syiah terhadap para Imam mereka. 

Pada kenyataannya setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Imam para 

Wali Allah. 

Imam para Wali Allah bertindak sebagai Nabi namun bukan Nabi karena tidak ada Nabi 

setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 

Para Wali Allah dengan Imamnya setiap zaman sampai akhir zaman adalah penerus setelah 

khataman Nabiyyin ditugaskan untuk “menjaga” agama Islam. Rasulullah mengkiaskannya 

dengan estafet (penyerahan) “bendera”. 

Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada Ali, -ketika 

beliau mengangkatnya sebagai pengganti (di Madinah) dalam beberapa peperangan beliau. 

Ali bertanya; Apakah anda meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak! beliau 
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menjawab: Wahai Ali, tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti 

kedudukan Harun dengan Musa? hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Dan saya juga 

mendengar beliau bersabda pada Perang Khaibar; Sungguh, saya akan memberikan bendera 

ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan RasulNya dan Allah dan RasulNya juga 

mencintainya. Maka kami semuanya saling mengharap agar mendapatkan bendera itu. Beliau 

bersabda: Panggilllah Ali! (HR Muslim 4420) 

Bumi ini tidak pernah kosong dari para Wali Allah dan Imamnya yang akan menjaga agama 

dan syariatNya. Berapa jumlah mereka dan di manakah mereka berada hanya Allah Ta’ala 

yang mengetahuinya. 

Imam Sayyidina Ali Bin Abi Thalib berkata kepada Kumail An Nakha’i: “Bumi ini tidak akan 

kosong dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian 

dan keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan punah dari peredarannya. Akan tetapi, 

berapakah jumlah mereka dan dimanakah mereka berada? Kiranya hanya Allah yang 

mengetahui tentang mereka. Demi Allah, jumlah mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di 

sisi Allah sangat mulia. Dengan mereka, Allah menjaga agamaNya dan syariatNya, sampai 

dapat diterima oleh orang-orang seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh 

keyakinan. Mereka tidak suka kemewahan, mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun 

tubuh mereka berada di dunia, tetapi rohaninya membumbung ke alam malakut. Mereka 

adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi dan para da’i kepada agamaNya yang lurus. 

Sungguh, betapa rindunya aku kepada mereka” (Nahjul Balaghah hal 595 dan Al Hilya jilid 1 

hal. 80) 

Dalam hadits qudsi, “Allah berfirman yang artinya: “Para Wali-Ku itu ada dibawah naungan-

Ku, tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah 

memberikan Taufiq HidayahNya” 

Abu Yazid al Busthami mengatakan: “Para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di 

bumi-Nya dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya“. 

Sahl Ibn ‘Abd Allah at-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana (cara) 

mengenal Waliyullah, ia menjawab: “Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali 

kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat 

manfaat dari mereka – untuk mengenal dan mendekat kepada-Nya.” 

As Sarraj at-Tusi mengatakan : “Jika ada yang menanyakan kepadamu perihal siapa 

sebenarnya wali itu dan bagaimana sifat mereka, maka jawablah : Mereka adalah orang yang 

tahu tentang Allah dan hukum-hukum Allah, dan mengamalkan apa yang diajarkan Allah 

kepada mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tulus dan wali-wali-Nya yang 

bertakwa“. 

Riwayat dari Sa’ad bin Abi Waqash, Aku mendengar khutbah Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam pada hari Jum’at. Ia memegang lengan Ali dan berkhutbah dengan didahului lafaz 

pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan memuji-Nya. Kemudin beliau bersabda, 

“Wahai sekalian manusia, aku adalah wali bagi kalian semua“. Mereka menjawab, “Benar apa 

yang engkau katakan wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam“. Kemudian beliau 

mengangkat lengan Ali dan bersabda. “Orang ini adalah waliku, dan dialah yang akan 

meneruskan perjuangan agamaku. “Aku adalah wali bagi orang-orang yang mengakui 
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(meyakini) Ali sebagai wali, dan aku juga merupakan orang yang akan memerangi orang 

yang memeranginya“ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat di atas menegaskan bahwa Sayyidina 

Ali adalah Imam para Wali Allah dengan kalimat “aku juga merupakan orang yang akan 

memerangi orang yang memeranginya“ dan serupa dengan hadits qudsi, “Allah Ta’ala 

berfirman “Siapa yang memusuhi wali-KU, maka Aku umumkan perang kepadanya“ (HR 

Bukhari 6021) 

Firqah Syiah berpendapat bahwa para Imam yang 12 adalah maksum sedangkan umat Islam 

pada umumnya yang mengikuti Rasulullah dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat 

berpendapat bahwa selain Rasulullah bukanlah maksum namun ishmah. 

Ishmah terkait dengan 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. 

Jadi apa yang diperselisihkan oleh firqah Syiah bahwa Sayyidina Abu Bakar ra ataupun 

Sayyidina Umar ra “merebut” kepemimpinan atau khalifah dari Imam Sayyidina Ali ra atau 

bahkan anggapan keji bahwa Sayyidina Abu Bakar ra ataupun Sayyidina Umar ra 

mengkhianati ketetapan Rasulullah di Ghadir Khum adalah merupakan perbedaan pendapat 

atau kesalahpahaman semata karena sesungguhnya kepemimpinan pada wilayah yang 

berbeda. Setelah wafatnya Rasulullah, Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhu adalah 

pemimpin atau Imamnya para Wali Allah sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/08/21/ishmah-wali-allah/ 

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). 
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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. 

Dalam rekomendasi MUI tersebut juga disampaikan salah satu pokok perbedaan adalah 

bahwa Syi’ah menolak hadits yang tidak diriwayatkan oleh Ahlu Bait. 

Pada kenyataannya firqah Syiah bukanlah semata-mata menolak atau mengingkari hadits-

hadits yang tidak diriwayatkan oleh Ahlu Bait namun mereka lebih memilih hadits-hadits 

yang diriwayatkan oleh Ahlu Bait karena disampaikan berikut dengan penjelasan secara 

turun temurun. 

Bagi mereka hadits-hadits yang termuat dalam kitab-kitab hadits adalah sumber atau bahan 

mentah yang perlu ilmu untuk memahaminya, jika tidak memiliki ilmu maka akan sesat dan 

menyesatkan. Mereka lebih baik mengikuti penjelasan hadits dari para ulama mereka yang 

dianggap berkompetensi sebagai ahli istidlal sekaligus yang meriwayatkan dari lisan ke lisan 

secara turun-temurun. 

Jadi firqah Syiah sependapat dengan mayoritas kaum muslim bahwa sebaiknya janganlah 

“kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah” bersandarkan mutholaah (menelaah kitab ) 

secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran sendiri . 

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 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) 

Di atas, Imam Ibn Hajar Al-Haitami menjelaskan bahwa hadits itu dapat menyesatkan kecuali 

bagi para fuqaha (ahli fiqih) seperti hadits yang mengandung lafaz-lafaz yang dzahirnya (jika 

dipahami selalu dengan makna dzahir) membawa kepada tasybih seperti hadits yanzilu 

Rabbuna… dan kesesesatan tersebut dialami Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat. 

Kaum Yauhdi telah berhasil menyesatkan umat Nasrani seperti melalui Paulus, Yahudi dari 

Tarsus yang mengaku sebagai pengikut Rasul atau pengikut Nabi Isa ‘Alaihi Salam 
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Paulus dijadikan seorang Santo (orang suci) oleh seluruh gereja yang menghargai santo, 

termasuk Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Anglikan, dan beberapa denominasi Lutheran. 

Dia berbuat banyak untuk kemajuan kristen di antara para orang-orang bukan Yahudi, dan 

dianggap sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal Gereja, dan merupakan pendiri 

kekristenan bercorak Paulin (bercorak Paulus). Surat-suratnya menjadi bagian penting 

Perjanjian Baru. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu 

semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian 

mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi 

beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka 

(masing-masing).” (QS Al Mu’minun [23] : 52-53) 

Sedangkan upaya penyesatan umat Islam ditengarai dilakukan oleh kaum Yahudi atau yang 

kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi dengan menyodorkan kitab-kitab Ibnu Taimiyyah 

sebelum bertaubat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. 

Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pengikut yang tidak pernah bertemu muka yakni 

mengikuti pola pemahaman Ibnu Taimiyyah bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) 

secara otodidak (shahafi) dengan akal pikirannya sendiri karena masa kehidupannya terpaut 

350 tahun lebih. 

Oleh karenanya kita sebagai kaum muslilm sebaiknya meneruskan perjuangan para ulama 

terdahulu yang istiqomah mengikuti Rasulullah dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat 

untuk menolak ajaran (pemahaman) firqah Wahabi karena pemahaman Ibnu Taimiyyah 

sebelum bertaubat yang diangkat kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan 

disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi dengan dukungan dana yang sangat besar baik 

melalui media cetak, buku (kitab), sekolah, madrasah, pondok pesantren, daurah, majelis 

taklim, pusat-pusat kajian Islam maupun melalui siaran radio, televisi, satelit, kabel fiber 

optic, multi media seperti flash disk, CD, DVD, file digital, MP3, MP4, media internet ataupun 

sosial media adalah sesat dan menyesatkan merupakan keputusan (fatwa) Qodhi Empat 

Mazhab dan merupakan ijma para ulama dan umara sebagaimana yang ditegaskan oleh 

Imam Taqiyuddin As-Subki rhm sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/22/fatwa-wahabi-sesat/ 

Akibat ajaran Wahabi atau ajaran (pemahaman) Muhammad bin Abdul Wahhab mengangkat 

kembali pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat sehingga mereka memunculkan 

bentuk kesyirikan yang baru sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/08/bentuk-kesyirikan-baru/ 

Timbul permasalahan besar karena mereka mengatakan bahwa pemahaman Ibnu Taimiyyah 

sebelum bertaubat adalah manhaj (mazhab) salaf sehingga akan menyesatkan orang banyak 

dan memfitnah Salafush Sholeh sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/09/30/pemahaman-menyesatkan/ 

Begitupula Buya Yahya dari lembaga pengembangan da’wah Al-Bahjah menjelaskan bahwa 

telah bermunculan kelompok orang yang mengaku dirinya salaf namun mereka tidak 

mewakili salaf karena mereka memunculkan bentuk kesyirikan yang baru seperti beraqidah 

(beri’tiqod) bahwa Allah berada atau bertempat atau menetap tinggi di langit atau di atas 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/11/02/tuduhan-bukan-islam/ Page 16 
 

‘arsy sebagaimana ceramahnya yang diupload pada 

http://www.youtube.com/watch?v=fS47nbe79wQ 

Kalau firqah Syi’ah taqiyahnya (menyembunyikan) sekedar tidak mengakui sebagai pengikut 

Syi’ah. Sedangkan firqah Wahabi taqiyahnya (menyembunyikan) dibalik (berkedok) jargon 

“kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah”, manhaj (mazhab) salaf, mengaku pengikut 

pemahaman Salafush Sholeh, mengaku salafi, al muwahhidun (penegak tauhid), pemurni 

Islam atau bahkan mengaku ahlus sunnah dan belakangan mengklaim pula sebagai ahlus 

sunnah wal jama’ah sehingga dapat menyesatkan orang banyak. 

Dzul Khuwaishirah tokoh penduduk Najed dari bani Tamim juga termasuk salaf karena 

bertemu dengan Rasulullah namun tidak mendengarkan dan mengikuti Rasulullah 

melainkan mengikuti pemahaman atau akal pikirannya sendiri sebagaimana yang telah 

disampaikan dalam tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/08/05/termasuk-salaf/ 

Dzul Khuwaishirah, tokoh penduduk Najed dari bani Tamim yang sombong dan merasa lebih 

pandai dari Rasulullah sehingga berani menyalahkan dan menghardik Rasulullah 

Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az 

Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin ‘Abdur Rahman bahwa Abu 

Sa’id Al Khudriy radliallahu ‘anhu berkata; Ketika kami sedang bersama Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul 

Khuwaishirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata; Wahai Rasulullah, tolong 

engkau berlaku adil. Maka beliau berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau 

aku saja tidak bisa berbuat adil. Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika 

aku tidak berbuat adil. Kemudian ‘Umar berkata; Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk 

memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki 

teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh shalatnya dibanding shalat 

mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al Qur’an namun tidak sampai 

ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari 

target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 

Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari Bani Tamim adalah orang-

orang yang menyalahkan umat Islam lainnya yang tidak sepaham (sependapat) dengan 

mereka sehingga mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-

sawadul a’zham) yang disebut dengan khawarij 

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

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

takfiri yakni mengkafirkan umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka dan 

berujung menghalalkan darah atau membunuhnya sebagaimana yang telah disampaikan 

dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/09/menghalalkan-darah-

muslim/ 

Habib Rizieq Shihab menyampaikan 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 sepaham (sependapat) dengan 

mereka karena mereka mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat 
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sebagaimana yang dipubllikasikan pada http://www.habibrizieq.com/2015/03/syiah-vs-

wahabi.html 

Berikut kutipannya 

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

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 وو@ة 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. 

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 

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

Habib Rizieq Shihab menjelaskan bahwa mereka yang menamakan dirinya pengikut Salafi 

atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama istilah Wahhabi sebagaimana yang 

dipublikasikan dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v=hlCdzVo8Ueo dan 

http://www.youtube.com/watch?v=DZdjU2H6hpA 
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**** 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 

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 ***** 

Jadi mereka menyesatkan atau bahkan mengkafirkan Asy’ariyah dan Maturidiyah adalah 

akibat mengikuti ajaran atau pemahaman Muhamnad bin Abdul Wahhab yang mengangkat 

kembali pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat yakni selalu berpegang pada nash 

secara dzahir atau pemahamannya selalu dengan makna dzahir. 

Oleh karena mereka mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat, mereka juga 

menyalahkan para ulama terdahulu sekaliber Imam Baihaqi, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar 

yang dalam memahami ayat-ayat sifat tidak selalu berpegang pada nash secara dzahir namun 

jika dipahami dengan makna dzahir akan mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak 

atau tidak patut bagiNya sehigga diperlukan mentakwilkannya dengan ilmu balaghah seperti 

dengan makna majaz (makna kiasan) 

Berikut contoh kutipan pentahdziran mereka terhadap ulama terdahulu 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/09/ulama_dan_tahdzir.pdf 

“Wahai Syaikh, engkau membawakan biografi 3 ulama terdahulu yaitu Al-Baihaqy, An-

Nawawy dan Ibnu Hajar. Mereka terjatuh pada penakwilan terhadap sebagian sifat-sifat 

Allah. Mereka memiliki karya-karya tulis yang besar dan berfaedah. Oleh karena itulah Ahlus 

Sunnah memandang bahwa manusia sangat membutuhkan untuk mengambil faedah dari 

kitab-kitab mereka selain kebid’ahan yang mereka terjatuh padanya.“ 

Mereka berpendapat bahwa pentakwilan terhadap sebagian sifat-sifat Allah yang 

disampaikan oleh Imam Baihaqi, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar telah terjatuh dalam 

kebid’ahan. 

Pendapat serupa mereka utarakan seperti 

“Ibnu Hajar dan An Nawawi rahimahumallah memang dalam beberapa masalah aqidah 

terdapat ketergelinciran terutama dalam pembahasan Asma’ wa Shifat, di mana mereka 

berdua di antara orang yang mentakwil makna nama dan sifat Allah tanpa dalil. Namun 
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demikianlah kesalahan ini tertutupi dengan kemanfaatan ilmu dan keutamaan mereka. Moga 

Allah merahmati mereka.“ 

Sumber: http://www.rumaysho.com/belajar-islam/jalan-kebenaran/3375-ibnu-hajar-dan-

imam-nawawi-dikatakan-mubtadi.html 

Begitupula fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah lil Buhuts Al-’Ilmiyyah wal Ifta` (Komite Tetap untuk 

Riset Ilmiah dan Fatwa) kerajaan dinasti Saudi ditanya tentang aqidah Imam Nawawi dan 

menjawab: “Lahu aghlaath fish shifat” (Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-

sifat Allah). Sumber: http://muslim.or.id/biografi/biografi-ringkas-imam-nawawi.html 

Memang salah satu ciri khas mereka yang mengikuti ajaran atau pemahaman Muhammad bin 

Abdul Wahhab yang mengangkat kembali pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat, 

dalam perkara aqidah yakni dalam memahami apa yang telah Allah Ta’ala sifatkan untuk 

diriNya selalu berpegang pada nash secara dzahir atau pemahamannya selalu dengan makna 

dzahir. 

Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayim Al Jauziyah mengingkari keberadaan makna majaz 

(makna metaforis), baik dalam Al Quran maupun dalam bahasa Arab. 

Bahkan Ibnul Qayim Al Jauziyah mengatakan bahwa majaz adalah thaghut yang ketiga (Ath 

thaghut Ats Tsalits), karena menurutnya dengan adanya majaz, akan membuka pintu bagi 

ahlu tahrif untuk menafsirkan ayat dan hadist dengan makna yang menyimpang 

sebagaimana penjelasan pada http://hanifnurfauzi.wordpress.com/2009/04/11/belajar-

ushul-fiqh-makna-haqiqi-dan-majazi/ 

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 dalam kitab 

berjudul Daf’u syubahat-tasybih bi-akaffi at-tanzih contoh terjemahannya pada 

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

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 contohnya 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). 
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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 

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.” 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesesatan dapat diakibatkan karena salah memahami Al 

Qur’an dan As Sunnah sebagaimana pula yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/02/akibat-salah-memahami/ 

Namun kesesatan bukan selalu berarti kafir atau bukan Islam. 

Dalam sebuah hadits dari Anas ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Tiga hal 

merupakan pokok iman ; menahan diri dari orang yang menyatakan Tiada Tuhan kecuali 

Allah. Tidak memvonis kafir akibat dosa dan tidak mengeluarkannya dari agama Islam akibat 

perbuatan dosa” 

Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi rahimahullah (wafat 671 H) berkata : “Adapun seorang 

muslim dia tidak dikafirkan walaupun melakukan dosa besar” 

Oleh karenanya lebih baik mensyaratkan bagi pondok pesantren, 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 http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/30/bacalah-dan-istinbath/ 

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


