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Gerakan sosialisasi pentingnya ilmu alat sebagai syarat paling dasar untuk 

memahami Al Qur’an dan As Sunnah 

Salah dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah dapat mengakibatkan amal ibadah 

tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/09/lima-penyebab-tak-diterima/ 

Oleh karenanya marilah kita dukung gerakan sosialisasi pentingnya ilmu alat seperti 

nahwu, sharaf, balaghah (ma’ani, bayan dan badi’) sebagai syarat paling dasar untuk 

dapat memahami Al Qur’an dan As Sunnah. 

KH. Hasyim Asyari dalam Risalatu Ahlissunnah wal Jama’ah halaman 4 menyampaikan 

bahwa Imam Ibnu Abdis Salam mencontohkan bid’ah hasanah dan hukumnya wajib 

adalah menguasai ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah 

(ma’ani, bayan dan badi’) sebagai syarat paling dasar untuk dapat memahami Al Qur’an 

dan As Sunnah sebagaimana yang disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/08/risalah-aswaja.pdf. 

Bid’ah tersebut hukumnya wajib, karena memelihara syari’at juga hukumnya wajib. 

Tidak mudah memelihara syari’at terkecuali harus mengetahui tata bahasa Arab. 

Sebagaimana kaidah ushul fiqih: “Maa laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa wajibun”. 

Artinya: “Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib”. 
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Tidak sempurna pula jika hanya mengetahui dan menguasai ilmu nahwu dan sharaf 

tanpa mengetahui dan menguasai ilmu balaghah atau ilmu sastra Arab sebagaimana 

yang telah disampaikan dalam tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/07/penyebab-ketidakseimbangan/ 

Fungsi sastra adalah fungsi rekreatif, didaktif, estetis, moralitas dan religius yang semua 

itu berhubungan dengan hati sehingga dapat membuka mata hati yang berujung dapat 

menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) 

Perhatikan ulama-ulama terdahulu kita yang mumpuni rata-rata mereka menguasai 

sastra dan diantaranya dikenal sebagai pujangga atau sastrawan sehingga mereka keras 

dalam arti tegas berpendirian, halus tutur katanya. Pandai memilih kata dalam memberi 

nasehat. 

Rasulullah telah bersabda bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah bermunculan 

suara-suara manusia meninggi (berteriak) di masjid-masjid. 

Apa yang diperingatkan oleh Rasulullah tampaknya mulai kita saksikan pada masa kini 

di mana ulama berdakwah seperti khotbah sholat Jum’at dengan suara meninggi 

(berteriak) , keras dan kasar karena mereka kurang mendalami ilmu balaghah 

Seolah-olah dihadapan para pendakwah tersebut adalah para pendosa dan hanya diri 

merekalah yang akan masuk surga. Padahal mereka berpegang pada Al Qur’an dan As 

Sunnah secara dzahir atau pemahamannya selalu dengan makna dzahir. 

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

bangga terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah orang yang mengakui sebagai orang 

cerdas sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang mengatakan bahwa 

dirinya pasti masuk surga, dia akan masuk neraka“ 

Begitupula dalam memahami apa yang Allah Azza wa Jalla sifatkan untuk diriNya perlu 

menguasai ilmu balaghah (sastra Arab) karena kita memahami dan meyakini apa yang 

tidak tampak oleh mata kepala 

Firman Allah ta’ala yang artinya 

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata” (QS Al An’am [6]:103) 

Makna dzahir atau makna harfiah atau makna literal atau makna indrawi adalah makna 

dari apa yang tampak atau makna dari apa yang tertulis (tersurat) atau makna leksikal 

yakni makna dasar yang terdapat pada setiap kata atau kalimat atau makna kata secara 

lepas, tanpa kaitan dengan kata yang lain dalam sebuah susunan kata atau kalimat. 

Sedangkan makna majaz (makna kiasan) adalah termasuk makna bathin atau makna di 

balik yang tampak atau makna di balik yang tertulis (tersurat) atau makna tersirat atau 

makna yang terkait dengan makna gramatikal yakni makna turunan atau makna kata 

yang terbentuk karena penggunaan kata tersebut dalam kaitannya dengan tata bahasa. 

Makna gramatikal muncul karena kaidah tata bahasa, seperti afiksasi, pembentukan 

kata majemuk, penggunaan atau susunan kata dalam kalimat dan lain lain 
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Contoh tangan makna harfiah atau makna kata secara lepas adalah bagian dari anggota 

tubuh manusia namun ketika bersusunan seperti buah tangan, tangan kanan, tangan 

besi, ringan tangan mempunyai makna yang berlainan. 

Salah satu ilmu yang mendalami makna majaz atau makna dibalik yang tertulis atau 

makna yang tersirat adalah ilmu balaghah. 

Dalam kajian ilmu-ilmu Balaghah, ungkapan dalam bentuk majaz lebih berkesan 

daripada ungkapan hakiki. Berkesan di sini dalam arti mempunyai nilai tinggi dan 

makna yang dalam karena tidak seperti ungkapan-unkapan seperti biasanya. Misalnya, 

seseorang hendak memuji kebaikan orang lain dengan berkata “sungguh, kau adalah 

malaikat bagiku.” Ekspresi ini tentunya lebih bermakna dari pada mengatakan “kau 

sangat baik, telah membantuku menyelesaikan masalah ini.” perumpamaan “malaikat” 

tentunya dimaksudkan untuk mengungkapkan kebaikan yang sifatnya lebih dari pada 

sekadar dengan menyebut “sangat baik”. 

Hal ini tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari, al-Qur’an juga banyak 

menyuguhkan ungkapan-ungkapan kiasan dalam menyampaikan pesannya. 

Contohnya pada surat al-Baqarah ayat 187 yang artinya, “makanlah dan minumlah 

sehingga tampak jelas bagimu benang putih dari benang hitamnya fajar, kemudian 

sempurnakanlah puasa hingga malam.” 

“Benang putih dari benang hitamnya fajar” yang dimaksud dalam ayat ini bukan benang 

dalam arti alat yang biasanya dipakai untuk menjahit, akan tetapi –sebagaimana 

dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya-, bahwa maksud ayat ini adalah putihnya siang dan 

hitamnya malam. 

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id Telah menceritakan kepada kami 

Jarir dari Mutharrif dari Asy Sya’bi dari ‘Adi bin Hatim radliallahu ‘anhu berkata; Aku 

bertanya ya Rasulullah apakah yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu? 

Apakah benar-benar berbentuk benang tali? Beliau menjawab: ‘Sesunguhnya lehermu 

terlalu panjang bila melihat kedua benang itu. tidak demikian, sesungguhnya yang 

dimaksud adalah hitamnya malam dan putihnya siang hari.’ (HR Bukhari 4150) 

Contoh lain sabda Rasulullah “Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai 

kuburan” tidak terkait dengan kata kuburan dalam makna dzahir yakni tempat 

menguburkan jenazah seseorang, 

Kata kuburan mempunyai makna kiasan (makna majaz) yang maknanya sepi. Sehingga 

makna hadits itu adalah “janganlah rumah itu sepi dari membaca Al Qur’an” 

Jadi kalau kita punya rumah, jangan diibaratkan kubur yang sunyi, sepi, tanpa isi. 

Jadikanlah rumah itu seperti layaknya rumah bagi orang yang masih hidup. Isilah 

dengan bacaan kitab suci Al Quranul Karim, Dzikir kepada Allah , membaca sholawat 

Nabi, sholat Sunnah, dan pekerjaan yang bermanfaat sebagaimana contoh uraian pada 

http://www.sarkub.com/2012/jangan-jadikan-rumah-kalian-sebagai-kuburan/  
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Begitupula larangan “janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai masjid” 

tidaklah terkait dengan kata masjid dalam makna dzahir yakni tempat ibadah yang kita 

kenal sekarang. 

Larangan tersebut dapat dipahami dalam makna majaz (makna kiasan) yang 

maksudnya adalah “larangan menyembah kuburan” bukan larangan mendirikan masjid 

di dekat kuburan ataupun larangan beribadah kepada Allah atau membaca Al Qur’an di 

sisi kuburan. 

Berikut kutipan penjelasan dari Dar al-Ifta al-Misriyyah (lembaga fatwa Mesir), fatwa no 

81 tahun 2006 

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

Dalam bahasa Arab, kata masajid meruupakan bentuk plural dari kata masjid. Dan kata 

masjid dalam bahasa Arab merupakan mashdar mimi yang bisa menunjukkan arti 

waktu, tempat atau tindakan. Sehingga, makna “menjadikan kuburan sebagai masajid” 

adalah bersujud ke arahnya untuk mengagungkan dan menyembahnya, sebagaimana 

perbuatan orang-orang musyrik yang bersujud kepada berhala-berhala dan patung-

patung mereka. 

Penafsiran ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat shahih yang lain dari hadits ini 

dalam kitab Thabaqat al-Kubra karya Ibnu Sa’ad 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi shallallahu alaihi wasallam., bahwa Beliau 

bersabda, “Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. Allah 

melaknat satu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid”. 

Maka kalimat, “Allah melaknat satu kaum…” adalah penjelas bagi makna menjadikan 

kuburan sebagai berhala. Jadi makna hadits di atas adalah, “Ya Allah, janganlah Engkau 

jadikan kuburanku sebagai berhala yang disujudi dan disembah, sebagaimana satu 

kaum yang bersujud kepada kubur para nabi mereka.” 

Imam al-Baidhawi berkata, “Ketika orang-orang Yahudi dan Nashrani bersujud kepada 

kuburan para nabi mereka untuk mengagungkan mereka dan menjadikannya sebagai 

kiblat, dan mereka menghadap ke arahnya ketika shalat dan menjadikannya sebagai 

berhala, maka Allah melaknat mereka dan melarang orang-orang muslim untuk 

melakukan hal itu. Adapun orang yang membangun masjid di samping makam orang 

saleh atau shalat di kuburannya dengan maksud untuk mengenangnya dan agar 

pengaruh dari ibadahnya sampai kepada pemilik kuburan itu, bukan untuk 

mengagungkannya dan tidak menjadikannya sebagai kiblat, maka itu tidak apa-apa. 

Tidakkah Anda melihat kuburan Ismail di Masjidil Haram dan Hathim (Hijir Isma’il). 

Dan Masjidil Haram itu sendiri merupakan tempat shalat terbaik bagi orang-orang 

muslim. Sedangkan larangan melakukan shalat di kuburan adalah khusus untuk 

kuburan-kuburan yang terbongkar, karena di sekitarnya terdapat najis”. 

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

Oleh karenanya para pengikut firqah Wahabi yakni pengikut ajaran (pemahaman) 

Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengangkat kembali pemahaman Ibnu Taimiyyah 

sebelum bertaubat dan disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi pada kenyataannya 
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gemar merusak kuburan sampai disebut sebagai firqah atau “sekte perusak kuburan” 

karena mereka berpegang pada nash secara dzahir atau pemahaman mereka selalu 

dengan makna dzahir 

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.” 

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/ 

Contohnya ada orang yang suka menyebarluaskan tuduhan “syiah bukan Islam” atau 

kafir atau telah musyrik yakni dituduh telah menuhankan Sayyidina Ali karena mereka 

memahami pujian-pujian terhadap Sayyidina Ali dengan pemahaman berpegang pada 

nash atau syair secara dzahir atau pemahaman mereka selalu dengan makna dzahir. 

Serupa dengan mereka menganggap kaum muslim yang mengamalkan sholawat 

Nariyah dituduh telah menuhankan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam 

karena pemahaman tauhid mereka adalah tauhid ala firqah Wahabi. 

Terkait sholawat Nariyah, mereka mengatakan bahwa 

“Sesungguhnya aqidah tauhid yang diserukan oleh Al-Qur’an Al Karim dan diajarkan 

kepada kita oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan kepada setiap 

muslim untuk meyakini bahwa Allah semata yang berkuasa untuk melepaskan ikatan-

ikatan di dalam hati, menyingkirkan kesusahan-kesusahan, memenuhi segala macam 

kebutuhan dan memberikan permintaan orang yang sedang meminta kepada-Nya. Oleh 

sebab itu seorang muslim tidak boleh berdoa kepada selain Allah demi menghilangkan 
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kesedihan atau menyembuhkan penyakitnya meskipun yang diserunya adalah malaikat 

utusan atau Nabi yang dekat (dengan Allah)” 

Tampaknya mereka memahami secara dzahir atau dengan makna dzahir terhadap syair 

atau kalimat yang artinya, “yang dengan beliau terurai segala ikatan, hilang segala 

kesedihan, dipenuhi segala kebutuhan, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang 

baik” 

Kalimat tersebut seharusnya dipahami dengan makna majaz (makna metaforis , makna 

kiasan) bahwa Beliau shallallahu alaihi wasallam pembawa Al Qur’an, pembawa 

hidayah, pembawa risalah, yang dengan itu semualah terurai segala ikatan dosa dan 

sihir, hilang segala kesedihan yaitu dengan sakinah, khusyu dan selamat dari siksa 

neraka, dipenuhi segala kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, dicapai segala 

keinginan dan kesudahan yang baik yaitu husnul khatimah dan sorga, 

Ini adalah kiasan saja dari sastra balaghah Arab dari cinta, sebagaimana pujian Abbas 

bin Abdulmuttalib ra kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dihadapan Beliau 

shallallahu alaihi wasallam : 

“… dan engkau (wahai Nabi shallallahu aalaihi wasallam) saat hari kelahiranmu maka 

terbitlah cahaya dibumi hingga terang benderang, dan langit bercahaya dengan 

cahayamu, dan kami kini dalam naungan cahaya itu dan dalam tuntunan kemuliaan (Al 

Qur’an) kami terus mendalaminya” (Mustadrak ‘ala shahihain hadits no.5417), tentunya 

bumi dan langit tidak bercahaya terang yang terlihat mata, namun kiasan tentang 

kebangkitan risalah. 

Sebagaimana ucapan Abu Hurairah ra : “Wahai Rasulullah, bila kami dihadapanmu 

maka jiwa kami khusyu” (shahih Ibn Hibban hadits no.7387), “Wahai Rasulullah, bila 

kami melihat wajahmu maka jiwa kami khusyu” (Musnad Ahmad hadits no.8030) 

Semua orang yang mengerti bahasa arab memahami ini, Cuma kalau mereka tak faham 

bahasa maka langsung memvonis musyrik, tentunya dari dangkalnya pemahaman atas 

tauhid. 

Demikianlah penjelasan ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 

yakni Habib Munzir Al Musawa yang bersumber dari 

http://www.majelisrasulullah.org/forums/topic/keutamaan-shalawat-nariyyah-

fiqhaqidah/ 

Para pengikut firqah Wahabi tampaknya lebih mencintai para ulama mereka daripada 

mencintai Rasulullah karena mereka melarang mengenang dan memuji Rasulullah 

namun membolehkan mengenang dan memuji para ulama mereka setinggi langit 

sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/12/kecuali-ulama-mereka/ 

Mereka yang menganggap umat Islam yang mengamalkan sholawat Nariyah akan 

bertempat di neraka karena mereka gagal paham tentang bid’ah yang dapat pula 

disebabkan karena kurang mendalami ilmu balaghah sebagaimana yang telah 
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disampaikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/06/27/bidah-dan-

balaghah/ 

Gagal paham tentang bid’ah dapat pula disebabkan karena belum dapat membedakan 

antara ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah sebagaimana yang telah disampaikan 

pada  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/21/dua-jenis-ibadah/ 

Oleh karena mereka gagal paham tentang bid’ah sehingga mereka seolah mengatakan 

ada sunnah Rasulullah yang sayyiah (buruk) sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/06/sunnah-yang-sayyiah/ 

Oleh karena mereka gagal paham tentang bid’ah sehingga mereka dapat terjurumus 

bertasyabbuh dengan kaum Nasrani yakni menjadikan ulama-ulama mereka sebagai 

tuhan-tuhan selain Allah sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/08/21/gagal-paham-bidah/ 

Janganlah mengikuti orang-orang yang mengaku muslim namun suka menuduh muslim 

lainnya yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka dengan tuduhan laknatullah, 

“bukan Islam” atau kafir atau telah musyrik karena Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam telah bersabda bahwa siapapun yang menuduh muslim lainnya laknatullah 

atau “bukan Islam” atau kafir atau telah musyrik 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 berhala; mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari 
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busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka 

seperti musnahnya kaum ‘Ad. (HR Muslim 1762) 

Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin merngharapkan agar fatwa sesat Syiah itu 

merupakan pandangan kolektif MUI, dan bukan pandangan satu-dua pengurus 

sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/11/03/fatwa-dan-muzakaroh/ 

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

“Saya sendiri berharap ormas-ormas Islam, MUI, NU atau Muhamadiyah bisa 

mengadakan halaqoh atau muzakaroh untuk bisa menyikapi persoalan aktual supaya 

bisa ada kejelasan,” terang Lukman. 

Kementerian Agama, kata Lukman, amat menyadari bahwa kewenangan fatwa sesat 

Syiah ada di ulama bukan pemerintah. “Ini kewenangan ulama di NU, MUI, 

Muhammadiyah, agar umat ini punya panduan,” imbuhnya. 

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

Fatwa terhadap suatu paham memang sebaiknya diawali dengan halaqoh atau 

muzakaroh atau tukar pikiran atau mendapatkan penjelasan dari pihak yang 

berkompeten yang mengikuti paham tersebut dan janganlah berdasarkan katanya-

katanya atau prasangka atau dugaan semata yang tidak terbebas dari fitnah. 

Amat disayangkan 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 tampaknya berdasarkan pemahaman 

sepihak dari kalangan sendiri terhadap paham firqah 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 sebagaimana yang dapat diketahui pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/10/fatwa-mui-jatim-syiah-sesat.pdf 

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. 

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 mengingkari otentisitas Al Qur’an namun pada kenyataannya 

sebagaimana yang dikatakan Yusuf Al Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah bahwa 
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“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”. 

Jadi kalau Al Qur’an yang dicetak dan dihafal sama maka pernyataan bahwa firqah Syiah 

menolak otentisitas Al Qur’an adalah fitnah semata. 

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

pendapat KH Hasyim Asyari (Rais Akbar PBNU) 

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) 

Ada pula yang menyampaikan perkataan Syaikh Hasyim Asy’ari dalam Muqaddimah 

Qanun Asasi li Jam’iyyah Nahdlatul Ulama’, halaman 9, 

“Di zaman akhir ini tidak ada madzhab yang memenuhi persyaratan kecuali madzhab 

yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali). Adapun madzhab yang lain seperti 

madzhab Syi’ah Imamiyyah dan Syi’ah Zaidiyyah adalah ahli bid’ah. Sehingga pendapat-

pendapatnya tidak boleh diikuti” 

Syaikh Hasyim Asy’ari mengemukakan alasan mengapa Syi’ah Imamiyyah dan Zaidiyyah 

termasuk ahli bid’ah yang tidak sah untuk diikuti. Dalam kitab Muqaddimah Qanun 

Asasi halaman 7 mengecam golongan Syi’ah yang mencaci bahkan mengkafirkan 

sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam 

Mengutip hadis yang ditulis Ibnu Hajar dalam Al-Shawa’iq al-Muhriqah, Syaikh Hasyim 

Asy’ari menghimbau agar para ulama’ yang memiliki ilmu untuk meluruskan 

penyimpangan golongan yang mencaci sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam itu. 

Jadi yang dimaksud oleh Syaikh Hasyim Asy’ari adalah orang-orang yang mengaku-

ngaku Syiah namun mencaci bahkan mengkafirkan sahabat Nabi shallallahu alaihi 

wasallam yakni 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, 
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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”. 

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”. 
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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” membela Sahabat Nabi sebagaimana yang 

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

Jadi 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/ 

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) 
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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 sebagaimana pula yang telah disampaikan 

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

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

Syiah” membuktikan atau membenarkan bahwa “Indonesia darurat Wahabi” 

Jadi mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) 

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

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya 

terhadap orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (QS Al 

Maaidah [5]: 82) 

Contoh penghasut pada masa keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani adalah seperti 

Thomas Edward Lawrence, perwira Yahudi Inggris yang dikenal oleh ulama jazirah 

Arab sebagai Laurens Of Arabian, selain menghasut untuk membiasakan umat Islam 

disegi kemajuan dunia seperti kebiasaan barat, termasuk nasionalisme Arab dan 

Sekulerisme, ia juga menyebarkan hasutan supaya umat Islam tidak terikat dan tidak 

fanatik kepada aliran mazhabiah. 

Hasil hasutan Laurens Of Arabian adalah mereka meninggalkan para ulama yang 

mengikuti Rasulullah dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat. 

Sehingga kaum muslim mengajukan permohonan kemerdekaan bermazhab di negeri 

Hijaz sebagaimana yang dikabarkan pada http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-

s,detail-ids,44-id,39479-lang,id-c,nasional-t,Komite+Hijaz-.phpx 

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

Sejak Ibnu Saud, Raja Najed yang beraliran Wahabi, menaklukkan Hijaz (Mekkah dan 

Madinah) tahun 1924-1925, aliran Wahabi sangat dominan di tanah Haram. Kelompok 

Islam lain dilarang mengajarkan mazhabnya, bahkan tidak sedikit para ulama yang 

dibunuh. 

Saat itu terjadi eksodus besar-besaran para ulama dari seluruh dunia yang berkumpul 

di Haramain, mereka pindaha atau pulang ke negara masing-masing, termasuk para 

santri asal Indonesia. 
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Dengan alasan untuk menjaga kemurnian agama dari musyrik dan bid’ah, berbagai 

tempat bersejarah, baik rumah Nabi Muhammad dan sahabat termasuk makam Nabi 

hendak dibongkar. 

Dalam kondisi seperti itu umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal 

Jamaah merasa sangat perihatin kemudian mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu 

Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Merembuk Hijaz atau 

Komite Hijaz. 

Komite bertugas menyampaikan lima permohonan: 

Pertama, Memohon diberlakukan kemerdekaan bermazhab di negeri Hijaz pada salah 

satu dari mazhab empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Atas dasar 

kemerdekaan bermazhab tersebut hendaknya dilakukan giliran antara imam-imam 

shalat Jum’at di Masjidil Haram dan hendaknya tidak dilarang pula masuknya kitab-

kitab yang berdasarkan mazhab tersebut di bidang tasawuf, aqoid maupun fikih ke 

dalam negeri Hijaz, seperti karangan Imam Ghazali, imam Sanusi dan lain-lainnya yang 

sudaha terkenal kebenarannya. Hal tersebut tidak lain adalah semata-mata untuk 

memperkuat hubungan dan persaudaraan umat Islam yang bermazhab sehingga umat 

Islam menjadi sebagi tubuh yang satu, sebab umat Muhammad tidak akan bersatu 

dalam kesesatan. 

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

Mereka bukanlah Hanabila atau bukanlah pengikut Imam Ahmad bin Hambal 

sebagaimana yang disangkakan oleh orang awam sebagaimana yang telah disampaikan 

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

hanabila/ 

Ulama besar Indonesia yang pernah menjadi mufti Mazhab Syafi’i sekaligus menjadi 

imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram pada akhir abad ke-19 dan awal abad 

ke-20 adalah Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau memiliki peranan penting 

di Makkah al Mukarramah dan di sana menjadi guru para ulama Indonesia. 

Setelah awal abad ke 20 tidaklah terdengar lagi mufti-mufti mazhab di wilayah kerajaan 

dinasti Saudi karena mereka termakan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) 

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

Begitupula 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 sebagaimana yang telah 

disampaikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/06/menyakinkan-

bermusuhan/ 

Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

bersabda: “Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum 

sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 

Tujuan hasutan yang dilakukan Zionis Yahudi, salah satunya pada saat mereka 

berupaya menumbangkan kekhalifahan Turki Utsmani untuk mendirikan negara Israel. 
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Salah satu cara atau strategi Zionis Yahudi menumbangkan kekhalifahan Turki Utsmani 

ditengarai dengan mendukung penyebarluasan paham Wahabi yang disebarluaskan 

oleh kerajaan dinasti Saudi dan paham Liberal, Sekularisme, Pluralisme yang 

digerakkan oleh Kemal Pasha sebagaimana contoh catatan sejarah dari buku berjudul 

“Api Sejarah” karya Ahmad Mansur Suryanegara yang diterbitkan Salamadani Pustaka 

Semesta, cetakan I Juli 2009 pada halaman 166 dan 167 

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

Di bawah kekuasaan Tsar Alexander II, 1855 -1881 M, Dr. Theodore Hertzl mengubah 

gerakan Zionisme menjadi gerakan politik, 1896 M, yang ingin membangun Judenstat – 

The Jewish State – Negara Yahudi. Namun, wilayah Palestina masih di bawah kekuasaan 

Kesultanan Turki. Oleh karena itu, gerakan Zionisme mempunyai tiga tujuan politik. 

Pertama, di Rusia bertujuan menumbangkan Czar Nicolas II dengan membiayai Revolusi 

Oktober 1917 yang dipimpin oleh Lenin. 

Kedua, di Turki, dengan mendukung Kemal Pasha (Yahudi) menumbangkan kesultanan 

Turki, 1924 M untuk membebaskan Palestina dari kekuasaan kesultanan Turki 

Ketiga, di Arabia, bekerjasama dengan Raja Ibnu Saud , penganut Wahhabi, 

Kerajaan Protestan Anglikan, Inggris berhasil menumbangkan kerajaan Arabia dari 

kekuasaan Raja Husein ataupun putra Raja Ali, Ahlush Sunnah wal Jama’ah yang 

mengklaim batas wilayah Arabia meliputi Palestina dan Syiria bekas wilayah kekuasaan 

kesultanan Turki. 

Klaim atas kedua wilayah tersebut menjadikan Raja Husein dan putranya Raja Ali, 

dimakzulkan. Kemudian, kedua raja tersebut minta suaka di Cyprus dan Irak. 

Kelanjutan dari kerjasama tersebut, Kerajaan Protestan Anglikan Inggris mengakui 

Abdul Aziz bin Saudi, Wahabi sebagai raja Kerajaan Saudi Arabia yang tidak mengklaim 

wilayah Palestina dan Syria sebagai wilayah Saudi Arabia. 

Keberhasilan dengan ketiga hal di atas, memungkinkan berdirinya negara Israel, 

sesudah perang dunia II, 1939-1945M, tepatnya 15 Mei 1948 

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

Kerajaan dinasti Saudi tidak mengklaim wilayah Palestina adalah bahasa halus dari 

penyerahan Palestina kepada kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla demi 

kepentingan politik atau kekuasaan. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya 

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai 

Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari 

golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang 

mereka mengetahui“. (QS Al Mujaadilah [58]:14 ) 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu 

orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya 

(menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan 

kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati 

mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat 

(Kami), jika kamu memahaminya” , (QS Ali Imran, 118) 

“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan 

kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka 

berkata “Kami beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari 

antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah 

kamu karena kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati“. (QS 

Ali Imran, 119) 

Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya 

kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ihwal ‘bukan jalannya orang-orang yang 

dimurkai’. Beliau bersabda, “Yaitu kaum Yahudi.’ Dan bertanya ihwal ‘bukan pula 

jalannya orang-orang yang sesat’. “Beliau bersabda, ‘Kaum Nasrani adalah orang-orang 

yang sesat.’ 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa upaya kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang 

dengan Zionis Yahudi untuk memecah belah umat Islam atau meruntuhkan ukhuwah 

Islamiyah dan salah satunya untuk menumbangkan kekhalifahan Turki Utsmani adalah 

dengan mendukung penyebarluasan paham Wahabi dan ditengarai caranya dengan 

menyodorkan kitab-kitab Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat kepada Muhammad bin 

Abdul Wahhab karena Ibnu Taimiyyah adalah salah satu pendukung pendapat 

(pemahaman) Sahabat Muawiyah sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/11/09/tumbangkan-kekhalifahan/ 

Kesesatan dapat ditimbulkan akibat mereka memahami Al Qur’an dan As Sunnah 

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

pikiran mereka sendiri dan mereka selalu berpegang pada nash secara dzahir atau 

pemahaman mereka selalu dengan makna dzahir sebagaimana pula yang telah 

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

memahami/ 

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) 

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” 
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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 sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/26/bagaikan-buih/ 

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 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. 
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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. 

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 
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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 
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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 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. 

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 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“ 
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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/ 

Begitupula pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa firqah 

Wahhabi adalah pengikut setan karena mereka memahami Al Qur’an dan As Sunnah 

secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran mereka sendiri sebagaimana yang 

dikabarkan pada http://islamtimes.org/id/doc/news/438079/pemimpin-cechen-isis-

produk-amerika 

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

Pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan Amerika Serikat dan 

negara-negara Barat lainnya sengaja menciptakan ISIS karena ingin memerangi Islam 

secara rahasia. 

“Wahhabi mengikuti jalan setan,” kata Kadyrov dalam akun Instagram-nya. 

Menurut dia, ISIS mengambil apa yang mereka inginkan dari ajaran Islam padahal 

firman Allah tidak bisa dipisah-pisahkan. 

Kadyrov melanjutkan ISIS bertujuan merusak Islam dari dalam hingga dunia berpaling 

dari Islam. Mereka melakukan kebrutalan seperti penembakan, pemenggalan bahkan 

pembakaran. 

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

Lihat pula video berjudul “Chechen President Pledges to Kill all Chechen Salafi 

Terrorists if they Return from Syria” pada 

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

Begitupula pemerintah Tunisia berencana menutup sekitar 80 masjid yang diduga 

kerap menghasut dan memicu kekerasan. Langkah ini dilakukan pemerintah sebagai 

upaya kontraterorisme setelah serangan penembakan di hotel tepi pantai di kawasan 

pantai wisata di Sousse, Tunisia pada Jumat (26/6) sebagaimana yang diberitakan pada 

http://arrahmahnews.com/2015/06/27/80-masjid-wahabi-ditutup-pemerintah-

tunisia/ 
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***** awal kutipan ***** 

Reuters melaporkan bahwa Perdana Menteri Habib Essid menyatakan bahwa selain 

memicu kekerasan, terdapat dugaan puluhan masjid tersebut ikut mendanai sejumlah 

kelompok militan setempat. 

Langkah ini diambil setelah serangan teroris “yang dilakukan kelompok radikal 

Wahabi” menewaskan 39 orang, sebagian wisatawan asing termasuk warga Inggris, 

Jerman, dan Belgia, yang hendak berlibur dan menginap di The RIU Imperial Marhaba 

Hotel yang terletak di tepi pantai di Sousse, 140 km dari ibukota Tunisia. 

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

Sedangkan Kementerian Wakaf (Kementerian Agama) Mesir lakukan pemeriksaan di 

sejumlah masjid di Kairo. Dari pemeriksaan tersebut pemerintah menyita buku-buku 

yang berbau gerakan Salafi, terutama buku-buku yang ditulis oleh; Muhammad bin 

Abdul Wahab, Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Taimiyah, Said Abdul ‘Adhim, Abdul Latif 

Mustahri, Abu Ishaq al-Huwaini, Mohammed Hussein Yacoub, dan Mohammed Hassan 

sebagaimana yang diberitakan pada http://arrahmahnews.com/2015/06/27/mesir-

bersihkan-masjid-dan-perpustakan-dari-buku-buku-wahabi/ 

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

Kementerian Wakaf (Agama) mengingatkan para imam masjid, khotib dan dan petugas 

masjid untuk meneliti buku-buku yang ada di perpustakaan masjid, dan menyita buku-

buku yang mengadopsi pemikiran wahabi yang tidak sesuai dengan toleransi dalam 

Islam, atau buku-buku yang berbau militansi, seperti buku-buku yang ditulis oleh 

ikhwanul muslimin, terutama pendahulu mereka Hasan al-Bana dan Yusuf al-Qardhawi. 

Kementerian itu juga membantah berita pembakaran buku-buku yang disita, lebih 

lanjut ia menegaskan bahwa mereka hanya mengarahkan pemeriksaan semua buku, 

sebagai langkah awal pembentukan sebuah komite pemeriksaan ulang buku-buku 

tersebut, demi menghindari pemikiran radikal wahabi. 

Sementara itu, Depertemen Kementerian Wakaf (Agama) akan terus memantau dan 

melakukan pemeriksaan masjid dan perpustakaan di setiap Provinsi, untuk memastikan 

dua tempat itu bersih dari buku-buku yang mengajak pada “militansi dan ekstremisme”, 

baik perafiliasi dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin maupun Salafi Wahabi. 

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

Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia menegaskan bahwa pengharaman penyebarluasan 

ajaran Wahabi (wahabiyyah) yang dipelopori oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan 

tidak akan menjejaskan (mempengaruhi) hubungan negara dengan Arab Saudi 

sebagaimana kabar yang telah diarsip pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/05/28/tak-sesuai-di-malaysia/ 

Dalam kabar tersebut Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Prof Emeritus Tan 

Sri Dr Abdul Shukor Husin menyampaikan 

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

“Hak mengeluarkan fatwa adalah hak negeri masing-masing. Contoh seperti apa 
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dilakukan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang mengeluarkan fatwa 

mengharamkan penyebaran Wahabi di negeri itu, sememangnya ia tidak bertentangan. 

“Saya fikir, negeri tersebut mengharamkan Wahabi kerana tidak mahu berlaku kacau 

bilau dalam masyarakat Islam negeri itu,” katanya. 

Dalam pada itu, Abdul Shukor berkata, tindakan negeri tersebut juga tidak akan 

menjejaskan hubungan negara dan Arab Saudi kerana sememangnya itu hak negeri 

tersebut. 

“Jika perkara itu akan menjejaskan hubungan, maknanya tiada hak kepada negeri untuk 

membuat keputusan sendiri. 

“Malahan Jakim dan Majlis Fatwa Kebangsaan telah membincangkan perkara tersebut 

lebih awal sebelum isu ini kembali disensasikan,” katanya. 

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

Kita tidak perlu menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena sejak dahulu 

kala pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat yang diangkat kembali oleh 

Muhammad bin Abdul Wahhab dan disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi 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/2015/11/04/fatwa-wahabi-dahulu/ 

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  KH. Hasyim Asyari telah mengingatkan kita untuk menghindari pemahaman 

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha maupun mereka yang meneruskan kebid’ahan 

Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi yang mengikuti dan menyebarluaskan 

pemahaman Ibnu Taimiyah sebelum bertaubat serta kedua muridnya, Ibnul Qoyyim Al 

Jauziah dan Abdul Hadi, sebagaimana yang termuat dalam Risalatu Ahlissunnah wal 

Jama’ah halaman 5-6 selengkapnya pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/08/risalah-aswaja.pdf 

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

Diantara mereka (sekte yang muncul pada kisaran tahun 1330 H.), terdapat juga 

kelompok yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka 

melaksanakan kebid’ahan Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, Ahmad bin 

Taimiyah serta kedua muridnya, Ibnul Qoyyim dan Abdul Hadi. 
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Mereka mengharamkan hal-hal yang telah disepakati oleh orang-orang Islam sebagai 

sebuah kesunnahan, yaitu bepergian untuk menziarahi makam Rasulullah Saw. serta 

berselisih dalam kesepakatan-kesepakatan lainnya. 

Ibnu Taimiyah menyatakan dalam Fatawa-nya: “Jika seseorang bepergian dengan 

berkeyakinan bahwasanya mengunjungi makam Nabi Saw. sebagai sebuah bentuk 

ketaatan, maka perbuatan tersebut hukumnya haram dengan disepakati oleh umat 

Muslim. Maka keharaman tersebut termasuk perkara yang harus ditinggalkan.” 

Al-‘Allamah Syaikh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muth’i menyatakan dalam kitabnya 

Thathhir al-Fuad min Danas al-I’tiqad (Pembersihan Hati dari Kotoran Keyakinan) 

bahwa: “Kelompok ini sungguh menjadi cobaan berat bagi umat Muslim, baik salaf 

maupun khalaf. Mereka adalah duri dalam daging (musuh dalam selimut) yang hanya 

merusak keutuhan Islam.” 

Maka wajib menanggalkan/menjauhi (penyebaran) ajaran mereka agar yang lain tidak 

tertular. Mereka laksana penyandang lepra yang mesti dijauhi. Mereka adalah kelompok 

yang mempermainkan agama mereka. Hanya bisa menghina para ulama, baik salaf 

maupun khalaf 

Mereka menyatakan: “Para ulama bukanlah orang-orang yang terbebas dari dosa, maka 

tidaklah layak mengikuti mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah 

meninggal.” Mereka menyebarkan (pandangan/asumsi) ini pada orang-orang bodoh 

agar tidak dapat mendeteksi kebodohan mereka 

Maksud dari propaganda ini adalah munculnya permusuhan dan kericuhan. Dengan 

penguasaan atas jaringan teknologi, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka 

menyebarkan kebohongan mengenai Allah, padahal mereka menyadari kebohongan 

tersebut. Menganggap dirinya melaksanakan amar makruf nahi munkar, merecoki 

masyarakat dengan mengajak untuk mengikuti ajaran-ajaran syariat dan menjauhi 

kebid’ahan. Padahal Allah Maha Mengetahui, bahwa mereka berbohong. 

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

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


