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Ditengarai paham Wahabi salah satu cara untuk menumbangkan kekhalifahan 

Turki Utsmani 

 

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/ 
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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 sebagaimana pula yang telah disampaikan 

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

Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin berharap, 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 
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berkompeten yang mengikuti paham tersebut dan janganlah berdasarkan katanya-

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

Contohnya dalam 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 dikatakan bahwa firqah Syiah 

mengingkari 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”. 

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

menolak otentisitas Al Qur’an adalah fitnah semata. 

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/ 

Sedangkan terhadap paham firqah Wahabi, 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/ 

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

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

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 
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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. 

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 
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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 ) 

“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.’ 
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Upaya menghasut, mengajak atau menyakinkan bahwa sunni dan syiah bermusuhan 

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 karena Ibnu Taimiyyah adalah salah satu pendukung 

pendapat (pemahaman) Sahabat Muawiyah 

Habib Rizieq Shihab ketika menjelaskan tentang firqah syiah dan wahabi mengatakan 

bahwa selain kebanyakan Wahabi bersikap Naashibah, banyak pula kalangan Wahabi 

saat ini yang bersikap “Khawaarij” yang cenderung “Takfiirii” yaitu suka mengkafirkan 

semua umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka sebagaimana yang 

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

Berikut kutipan selanjutnya 

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

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

kebanyakan Wahabi bersikap Naashibah. 

Memang di kalangan Ulama Wahabi tidak sedikit yang berupaya mencegah dan 

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

menjaga dan membangun Ukhuwwah Islamiyyah, namun upaya para Ulama Reformis 

Wahabi tersebut juga tenggelam dalam fanatisme Awam Wahabi yang cenderung 

bersikap Naashibah. 

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

aneka kitab Wahabi dan berbagai pernyataan Ulama panutan mereka sendiri yang 

menghina Ahli Bait Nabi SAW sekaliber Sayyiduna Ali RA dan isterinya Sayyidah 

Fathimah RA serta kedua putranya Sayyiduna Al-Hasan RA dan Sayyiduna Al-Husein 

RA. 

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

panutan dan rujukan kalangan Wahabi, yang isinya dipenuhi dengan penghinaan 

terhadap Ahli Bait Nabi SAW. 

Dalam kitab tersebut, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa imannya Sayyidah Khadijah 

RA tidak manfaat buat umat Islam. Dan bahwa Sayyidah Fathimah RA tercela seperti 

orang munafiq. Serta Sayyidina Ali RA seorang yang sial dan selalu gagal, serta 

berperang hanya untuk dunia dan jabatan bukan untuk agama, dan juga perannya untuk 

Islam tidak seberapa. 

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

berilmu, serta tidak ada keistimewaannya. Lalu soal pembunuhan Sayyiduna Al-Husein 

RA hanya masalah kecil, lagi pula dia salah karena melawan Khalifah Yazid yang benar. 

Dan lain sebagainya. 

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

juz 1 hal.181 – 182 saat mengulas tentang Ibnu Taimiyyah menyatakan : 

 ”. ومنھم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم“
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“Dan di antara mereka (-para Ulama-) ada yang menisbahkannya (-Ibnu Taimiyyah-) 

kepada Nifaq, karena ucapannya tentang Ali sebagaimana telah disebutkan.” 

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

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

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

Roofidhoh terkadang mengantarkannya kepada pelecehan Ali.” 

Sikap berlebihan Ibnu Taimiyyah pada akhirnya mengantarkannya ke penjara pada 

tahun 726 H hingga wafat di tahun 728 H. Sultan Muhammad bin Qolaawuun 

memenjarakannya di salah satu menara Benteng Damascus di Syria berdasarkan Fatwa 

Qodhi Empat Madzhab Aswaja, yaitu : 

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

2. Mufti Maliki Qodhi Muhammad bin Abi Bakar rhm. 

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

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

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

Subki” juz 2 halaman 210 menegaskan : 

 .”وحبس بإحماع العلماء 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. 

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

Perpecahan umat Islam menjadi 3 kelompok terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah 

yakni 

1. Kelompok yang mengikuti pemahaman (pendapat) Imam sayydina Ali 

2. Kelompok yang mengikuti pemahaman (pendapat) Sahabat Muawiyah 

3. Kelompok yang keluar dari kedua kelompok di atas 
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Rasulullah bersabda “Akan keluar suatu firqah tatkala kaum muslimin terpecah, firqah 

yang keluar akan diperangi oleh salah satu dari dua kelompok kaum muslimin yang 

lebih utama di atas kebenaran” 

“Firqah yang keluar” adalah khawarij dan merekapun diperangi oleh Imam sayyidina Ali 

bin Abi Thalib dan para pengikutnya 

Oleh karenanya kelompok yang mengikuti pemahaman (pendapat) Imam sayydina Ali 

lebih utama di atas kebenaran daripada kelompok yang mengikuti pemahaman 

(pendapat) Sahabat Mu’awiyah berdasarkan sabda Rasulullah di atas , “firqah yang 

keluar” akan diperangi oleh salah satu dari dua kelompok kaum muslimin yang lebih 

utama di atas kebenaran” 

Dasar tindak laku atau perbuatan umat Islam adalah berdasarkan pemahamannya 

terhadap Al Qur’an dan As Sunnah 

Kesesatan dapat diakibatkan karena salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah 

sebagaimana yang telah disampaikan pada 

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

Namun kesesatan bukan selalu berarti kafir atau bukan Islam. 

Begitupula Sahabat Muawiyah gemar mencaci maki Sayyiidina Ali bin Abi Thalib dan 

Ahli Bait Nabi shallallahu alaihi wasallam lainnya, boleh jadi karena dia berbeda 

pemahaman terhadap Al Qur’an dan As Sunnah 

Habib Rizieq Shihab mengingatkan bahwa “Terlepas dari kontroversial sikap Muawiyah 

bin Abi Sufyan dan kelompoknya maka Ahlus Sunnah Wal Jama’ah tidak mengkafirkan 

mereka”, sebagaimana yang disampaikan Beliau dalam ceramah yang bertemakan “Hari 

Asyura dan Tragedi Karbala Dalam Perspektif Ahlusunnah wal Jama’ah” disiarkan Live 

oleh Radio Rasil AM 720 Khz yang dapat didengarkan pada 

http://podcast.radiosilaturahim.com/rasil/kajianumum/habib_riziek_asyura_karbala.m

p3 

Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam ceramah tersebut menyampaikan 

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

Sebagaimana yang terekam dalam Kitab Sejarah seperti Tarikh Thabari dan Al Bidayah 

wan Nihayah karya Ibnu Katsir, Sahabat Muawiyah gemar mencaci maki Sayyidina Ali 

bin Abi Thalib di depan umum. Walaupun pada akhirnya Sahabat Muawiyah memenuhi 

permintaan Sayyidina Al Hasan untuk tidak mencaci maki di hadapan keluarga Nabi 

shallallahu alaihi wasallam 

Alasan Al Husein menolak Muawiyah karena Muawiyah adalah orang yang banyak 

membunuh Sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Hujr bin Adi 

yang mana peristiwa pembunuhan beliau ini sampai membuat Ummul Mu’minin Siti 

Aisyah marah besar kepada Muawiyah dan bahkan sampai mengusir Muawiyah ketika 

hendak mengunjunginya. 
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Tercatat dalam sejarah, Muawiyah juga menghabisi Sahabat Nabi lainnya yang bernama 

Abdurrahman bin Udais Al Balawi yang dikenal sebagai Ashabus Syajarah yakni 

Sahabat-Sahabat yang membai’at Nabi shallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yaitu 

pada peristiwa Bai’atur Ridwan yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala 

dalam Al Qur’an. 

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji 

setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati 

mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka 

dengan kemenangan yang dekat (waktunya)”. (QS. al-Fath (48) : 18) 

Alasan Al Husein menolak Yazid menjadi pemimpin ummat Islam adalah : 

1. Khilafah harus ditentukan melalui Syuro sesuai kesepakatan antara Hasan bin Ali 

dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. 

2. Yazid adalah orang yang moralnya buruk sehingga tidak berhak menjadi Pemimpin 

Ummat Islam. 

3. Yazid adalah seorang yang Fasik, Zalim dan banyak melakukan maksiat sehingga 

sangat tidak pantas memimpin ummat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 

4. Dalam berbagai riwayat kita temukan bahwa Yazid adalah seorang Pemuda yang 

gemar berjudi, akrab dengan Khamr (minuman keras) dan senang bermain perempuan 

(zina) . Dalam hal ini, para Ulama telah sepakat akan kefasikan Yazid bin Muawiyah. 

5. Khilafah bukan harta warisan. 

6. Masih banyak Sahabat lain yang lebih layak untuk memimpin. 

Alasan utama bangkitnya Al Husein adalah untuk merubah kemungkaran yang telah 

nyata di mana kita ketahui hukum Amar Ma’ruf Nahi Mungkar itu adalah wajib bagi 

Ummat Islam yang mana bila semua orang tidak berupaya merubah kemungkaran 

tersebut maka semuanya akan berdosa. Maka ini adalah kewajiban besar kaum 

Muslimin apalagi sebagai Keluarga Nabi Muhammad saw harus berada di barisan 

terdepan dalam penegakkan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. 

Pasukan Al Husein di Karbala hanya berjumlah 72 orang (32 pasukan berkuda dan 40 

pasukan berjalan kaki) yang harus menghadapi ribuan Tentara Yazid (dalam riwayat 

ada yang menyebut angka 4.000 dan ada yang menyebut 40.000 tetapi yang pasti 

menurut Habib, sepakat para Ulama bahwa Tentara Yazid yang mengepung Al Husein 

jumlahnya ribuan). 

Berbagai riwayat menyebutkan bahwa Al Husein Syahid di Karbala, Iraq dengan 33 luka 

tusukan dan 34 luka sayatan. Kepala beliau di tancapkan di ujung tombak dan di arak 

sampai ke Damaskus. 

Sepakat Ulama Ahlusunnah wal Jama’ah bahwa yang bertanggung jawab atas 

pembunuhan Al Husein adalah : 
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– Yazid bin Muawiyah 

– Ubaidillah bin Ziyad 

– Umar bin Sa’ad 

– Seluruh Pasukan Ibnu Ziyad 

– Penduduk Kufah yang mengkhianati Al Husein 

Tahun 62 H setelah penduduk Madinah melepaskan bai’at kepada Yazid sebagai reaksi 

atas pembunuhan Al Husein, maka Yazid kemudian mengirimkan Pasukannya 

menyerbu kota Madinah. Dalam sejarah disebutkan bahwa Yazid menghalalkan kota 

suci Nabi shallallahu alaihi wasallam Madinah Al Munawwarah selama 3 hari 3 malam 

untuk Pasukannya bebas berbuat apa saja di dalamnya. 

Tahun 63 H terjadi pergolakan pula di kota Makkah sebagai reaksi atas terbunuhnya Al 

Husein, maka Yazid kembali mengirimkan pasukannya menggempur kota suci Makkah 

Al Mukarramah dengan Manjanik (Ketapel Raksasa) yang melontarkan batu-batu besar 

berapi ke dalam kota Makkah hingga sampai mengenai Baitullah Ka’bah. Dan pada 

tahun ini pula Yazid meninggal pada usia 33 tahun. 

Tahun 66 H Mukhtar Al Tsaqafi bangkit menuntut balas kepada para pembunuh Al 

Husein dan membentuk tim khusus untuk mengejar para pelaku pembunuhan cucu 

Rasul shallallahu alaihi wasallam 

Tahun 67 H Ubaidillah bin Ziyad terbunuh oleh Pasukan Mukhtar Al Tsaqafi. Dalam 

riwayat disebutkan bahwa kepala Ibnu Ziyad dikirimkan kepada Mukhtar lalu Mukhtar 

mengirimkannya kepada Abdullah bin Zubair, dari situ kemudian dikirim ke rumah 

keluarga Nabi shallallahu alaihi wasallam namun ditolak dan akhirnya diletakkan di 

emperan Masjid. 

Banyak orang yang melihat ketika itu ada seekor Ular yang masuk ke dalam kepala Ibnu 

Ziyad, masuk keluar dari mata dan telinganya lalu bersarang lama dalam 

kerongkongannya kemudian ular itu pergi. 

Azab Allah kepada para pembunuh Al Husein sangat pedih. Umar bin Sa’ad dan anaknya 

terbunuh oleh Pasukan Mukhtar Al Tsaqafi. Eksekutor yang menyembelih Al Husein, 

yakni Syimr bin Dzil Jausyan juga dibunuh oleh pasukan Mukhtar Al Tsaqafi dan 

jasadnya dilemparkan kepada anjing – anjing gurun. 

Ibnu Katsir menegaskan bahwa hampir semua riwayat yang menyebutkan tentang azab 

dan hukuman yang menimpa para pembunuh Al Husein adalah Shahih. 

Ulama Ahlusunnah wal Jama’ah berbeda pendapat tentang Kafirnya Yazid. Jumhur 

Ulama (mayoritas ulama) tidak mengkafirkan Yazid kecuali sebahagian kecil Ulama 

seperti Ibnu Aqil dan Al Alusi. Namun semuanya sepakat bahwa Yazid adalah orang 

fasik. 

Jumhur Ulama Ahlusunnah wal Jama’ah tidak mencintai dan tidak membela Yazid tetapi 

juga tidak mela’nat Yazid. 
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Menurut Habib Rizieq, persoalan melaknat Yazid atau tidak hanya masalah etika saja 

yang oleh sebagian ulama dianggap kurang pantas namun yang pasti semua ulama 

sepakat bahwa Yazid adalah orang jahat dan kejam. 

Adapun Ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ya’la, Ibnul Jauzi dan Al 

Suyuthi membolehkan mela’nat Yazid. 

Habib Rizieq kemudian menukil sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Shalih bin 

Ahmad bin Hanbal berkata, “Aku bertanya kepada ayahku : “Wahai ayahku, apakah 

engkau melaknat Yazid ?” Beliau menjawab : “ Bagaimana kita tidak melaknat orang 

yang dilaknat Allah dalam tiga ayat dari Kitab-Nya yang mulia, yakni dalam Surah Ar 

Ra’ad, Al Ahzab dan Muhammad. 

Allah berfirman : “Dan orang – orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya 

dan memutuskan apa yang Allah perintahkan agar disambungkan dan berbuat 

kerusakan di muka bumi, mereka itulah yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat 

kediaman yang buruk (Jahannam).” {QS.Ar Ra’ad : 25} 

Pemutusan mana yang lebih buruk daripada memutus keturunan Nabi shallallahu alaihi 

wasallam dengan membunuh cucunya ? 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : 

“Sesungguhnya terhadap orang orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan 

melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka azab yang 

menghinakan.” {QS. Al Ahzab : 57} 

Adakah sesuatu yang menyakiti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang lebih berat 

daripada membunuh cucunya ? 

Allah Azza Wa Jalla berfirman : “Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan 

berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan ?” “Mereka 

itulah orang – orang yang dilaknat Allah, lalu ditulikan-Nya pendengaran mereka dan 

dibutakan-Nya penglihatan mereka.” {QS. Muhammad : 22 – 23} 

Adakah memutus silaturahim dan berbuat kerusakan di muka bumi yang lebih parah 

daripada membunuh Al Husain ?” 

Habib Rizieq membolehkan Ummat menangisi musibah Al Husein karena tangisan 

untuk Al Husein berasal dari Mahabbah (Rasa Cinta yang dalam). Menangisi musibah Al 

Husein, bukan tangisan cengeng tetapi tangisan yang akan membangkitkan keberanian 

dan menggelorakan semangat jihad untuk melawan setiap Penguasa yang Zalim dan 

menumpas kemungkaran dengan semua bentuknya. 

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

Ibnu Katsir—rahimahullah—berkata, “Yazid telah melakukan kesalahan fatal dalam 

peristiwa Al Harrah dengan berpesan kepada pemimpin pasukannya, Muslim bin Uqbah 

untuk menghalalkan Madinah selama tiga hari. Apalagi dengan terbunuhnya beberapa 
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Sahabat dan putra-putra mereka. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi, 

“Kita tidak mencela Yazid, tapi tidak pula mencintainya.” 

Kaum muslim pada umumnya berpegang pada sabda Rasulullah shallallahu alaihi 

wasalllam, Janganlah kalian mencela orang yang telah meninggal dunia, karena mereka 

telah menyerahkan apa yang telah mereka perbuat.” (HR. Bukhari) 

Jadi kesimpulannya Ahlus Sunnah wal Jama’ah tidak mengkafirkan atau tidak 

menganggap “bukan Islam” terhadap Sahabat Muawiyah dan para pengikutnya 

termasuk puteranya Yazid bin Muawiyah dan para pengikutnya. 

Sedangkan kelompok yang diperangi oleh khalifah Sayydina Ali bin Abi Thalib dan para 

pengikutnya adalah orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari Bani 

Tamim yakni 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 

Contoh khawarij pada masa khalifah Sayydina Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman 

ibn Muljam 

Abdurrahman ibn Muljam seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 

yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-

Qurannya sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn 

Khattab ra, ia diutus untuk mengajar Al-Quran ke Mesir atas permintaan gubernur 

Mesir, Amr ibn Al-’Ash. 

Namun, karena ilmunya yang dangkal, sesampai di Mesir ia malah terpangaruh oleh 

hasutan (ghazwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu berbicara mengatasnamakan 

Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun terpengaruh. Ia 

tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang Khawarij 

sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 

Ali ra. 

Mereka melarang khalifah sayyidina Ali karamallahu wajhu berhukum dengan hukum 

buatan manusia seperti perjanjian ( tahkim / arbitrase ) dengan Sahabat Muawiyah dan 

menuduhnya telah kafir karena dianggap berhukum dengan thagut, berhukum dengan 

selain hukum Allah. Pada akhirnya mereka menganggap halal darah Sayyidina Ali 

karamallahu wajhu dan berujung eksekusi pembunuhan 

Hal itu disebabkan mereka salah memahami firman Allah seperti yang artinya 

“Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan 

janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang 
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tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-

orang yang kafir (QS Al Maidah [5]:44). 

Firman Allah pada (QS Al Maidah [5]:44) adalah ayat yang diturunkan bagi orang-orang 

kafir. 

Salah satu ciri khas orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah atau kaum khawarij , orang-

orang yang membaca Al Qur’an tidak melampaui tenggorokannya (tidak mempegaruhi 

hatinya) karena salah paham sehingga berakhlak buruk adalah suka menggunakan ayat-

ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslim 

Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka 

menggunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka 

terapkan untuk menyerang orang-orang beriman”.[Lihat: kitab Sahih Bukhari jilid:4 

halaman:197] 

Padahal dengan memperhatikan asbabun nuzul (riwayat turunnya ayat) dari (QS Al 

Maidah [5]:44) maka kita akan mengetahui maksud atau tujuan dari ayat itu 

sebenarnya. 

Oleh karenanya Sayyidina Ali karamallahu wajhu berkata “kalimatu haqin urida bihil 

batil” (perkataan yang benar dengan tujuan yang salah) ketika menanggapi semboyan 

kaum khawarij pada waktu itu yakni “La hukma illah lillah”, tidak ada hukum melainkan 

hanya dari Allah. 

Al-Imam Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir meriwayatkan dari 

Abdullah bin ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma dan beliau menyebutkan sebab turunnya ayat 

ini: “Allah Ta’ala menurunkan ayat ini berkenaan tentang dua kelompok di kalangan 

Yahudi di masa jahiliyyah, di mana salah satu kelompok telah menguasai yang lainnya 

sehingga mereka ridha…” 

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

muslim dia tidak dikafirkan walaupun melakukan dosa besar. Di sini ada yang 

tersembunyi, yaitu siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah subhanahu 

wata’ala turunkan yakni menolak Al-Quran dan menentang ucapan Rasul shalallahu 

‘alaihi wasallam maka dia kafir. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid. 

Maka ayat ini umum dalam hal ini. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda janganlah memvonis kafir atau 

mengeluarkan dari Islam akibat perbuatan dosa apalagi hanya karena perbedaan 

pemahaman atau pendapat 

Dari Anas radhiyallahuanhu, 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 ; Jihad berlangsung terus semenjak Allah mengutusku 

sampai akhir ummatku memerangi Dajjal. Jihad tidak bisa dihapus oleh kelaliman orang 

yang lalim dan keadilan orang yang adil ; dan meyakini kebenaran takdir”.(HR. Dawud) 
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Jadi yang dimaksud tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala 

turunkan adalah bagi orang yang menolak Al-Quran dan menentang ucapan 

Rasululullah shalallahu ‘alaihi wasallam yakni kaum non muslim. 

Kaum muslim boleh berhukum dengan hukum buatan manusia selama isi perjanjian 

tidak menyalahi laranganNya atau selama tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As 

Sunnah. 

Kaum muslim yang tinggal di negeri kaum kuffar pun tidak dianggap berhukum dengan 

hukum thaghut selama mereka menjalankan peritahNya dan menjauhi laranganNya. 

Ketika orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari bani Tamim atau 

kaum Khawarij mengasingkan diri dan menjadi kekuatan oposisi terhadap Khalifah Ali 

bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali selalu didatangi orang-orang yang 

memberinya saran: “Wahai Amirul Mu’minin, mereka melakukan gerakan melawan 

Anda.” Ali radhiyallahu anhu hanya menjawab: “Biarkan saja mereka. Aku tidak akan 

memerangi mereka, sebelum mereka memerangiku. Dan mereka pasti melakukannya.” 

Sampai akhirnya pada suatu hari, Ibn Abbas mendatanginya sebelum waktu zhuhur dan 

berkata: “Wahai Amirul Mu’minin, aku mohon shalat zhuhur agak diakhirkan, aku 

hendak mendatangi mereka (Khawarij) untuk berdialog dengan mereka.” Ali 

radhiyallahu anhu menjawab: “Aku khawatir mereka mengapa-apakanmu.” Ibn Abbas 

berkata: “Tidak perlu khawatir. Aku laki-laki yang baik budi pekertinya dan tidak 

pernah menyakiti orang.” Akhirnya Ali radhiyallahu anhu merestuinya. Lalu Ibn Abbas 

memakai pakaian yang paling bagus produk negeri Yaman. 

Ibn Abbas berkata: “Aku menyisir rambutku dengan rapi dan mendatangi mereka pada 

waktu terik matahari. Setelah aku mendatangi mereka, aku tidak pernah melihat orang 

yang lebih bersungguh-sungguh dari pada mereka. Pada dahi mereka tampak sekali 

bekas sujud. Tangan mereka kasar seperti kaki onta. Dari wajah mereka, tampak sekali 

kalau mereka tidak tidur malam untuk beribadah. Lalu aku mengucapkan salam kepada 

mereka. Mereka menjawab: “Selamat datang Ibn Abbas. Apa keperluanmu?” 

Aku menjawab: “Aku datang mewakili kaum Muhajirin dan Anshar serta menantu 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Al-Qur’an turun di tengah-tengah mereka. 

Mereka lebih mengetahui maksud al-Qur’an dari pada kalian. 

Lalu sebagian mereka berkata, “Jangan berdebat dengan kaum Quraisy, karena Allah 

Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka 

bertengkar”. (QS. 43 : 58). 

Kemudian ada dua atau tiga orang berkata: “Kita akan berdialog dengan Ibn Abbas.” 

Kemudian terjadi dialog antara Ibn Abbas dengan mereka. Setelah Ibn Abbas berhasil 

mematahkan argumentasi mereka, maka 2000 orang Khawarij kembali kepada barisan 

Sayidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara yang lain tetap bersikeras 

dengan pendiriannya. 2000 orang tersebut kembali kepada kelompok kaum Muslimin, 

karena berhasil mengalahkan hawa nafsu mereka. Sementara yang lainnya, telah 

dikalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga bertahan dalam kekeliruan. 
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Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan Zionis Yahudi mendukung penyebarluasan 

paham Wahabi bertujuan untuk memecah belah umat Islam atau meruntuhkan 

ukhuwah Islamiyah dan salah satunya untuk menumbangkan kekhalifahan Turki 

Utsmani sebagaimana uraian di atas 

Salah dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah karena bukan ahli istidlal akan 

menimbulkan perselisihan seperti permusuhan, kebencian, saling membelakangi dan 

memutus hubungan sehingga timbullah firqah dalam Islam. 

Perhatikanlah tulisan-tulisan mereka contohnya pada http://tukpencarialhaq.com/ 

maka akan dapat kita temukan bertebaran nama-nama firqah yang masing-masing 

merasa paling benar seperti salafi jihadi, salafi haraki, salafi Turotsi, salafi Yamani atau 

salafi Muqbil, salafi Rodja atau salafi Halabi, salafi Sururi, salafi Quthbi atau salafi 

Ikhwani dan firqah-firqah yang lain dengan nama pemimpinnya. 

Contohnya pengikut Ali Hasan Al Halabi dinamakan oleh salafi yang lain sebagai 

Halabiyun sebagaimana contoh publikasi mereka pada 

http://tukpencarialhaq.com/2013/11/17/demi-halabiyun-rodja-asatidzah-

ahlussunnah-pun-dibidiknya/ berikut kutipannya 

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

Kita lanjutkan sedikit pemaparan bukti dari kisah Haris, Jafar Salih dkk. 

Cileungsi termasuk daerah terpapar virus Halabiyun Rodja pada ring pertama. 

Tak heran jika kepedulian asatidzah begitu besar terhadap front terdepan (disamping 

daerah Jakarta tentunya). 

Daurah-daurah begitu intensif dilaksanakan, jazahumullahu khaira. Kemarahan mereka 

telah kita saksikan bersama dan faktanya, amarah/ketidaksukaan ini juga mengalir 

deras pada sebagian dai yang menisbahkan diri dan dakwahnya sebarisan dengan kita. 

Berdusta (atas nama Asy Syaikh Muqbil rahimahullah-pun) dilakukan, menjuluki 

sebagai Ashhabul Manhaj sebagaimana yang dilontarkan dengan penuh semangat oleh 

Muhammad Barmim, berupaya mengebiri pembicaraan terkait kelompok-kelompok 

menyimpang sampaipun Sofyan Ruray mengumumkan melalui akun facebooknya 

keputusan seperempat jam saja!! 

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

Asy-Syathibi mengatakan bahwa orang-orang yang berbeda pendapat atau pemahaman 

sehingga menimbulkan perselisihan seperti permusuhan, kebencian, saling 

membelakangi dan memutus hubungan. maka mereka menjadi firqah-firqah dalam 

Islam sebagaimana yang Beliau sampaikan dalam kitabnya, al-I’tisham yang kami arsip 

pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/11/27/ciri-aliran-sesat/ 

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

Salah satu tanda aliran atau firqoh sesat adalah terjadinya perpecahan di antara 

mereka. Hal tersebut seperti telah diingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 
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“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih 

sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka”, (QS. 3 : 105). 

“Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari 

kiamat”, (QS. 5 : 64). 

Dalam hadits shahih, melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah ridha pada kamu tiga perkara dan 

membenci tiga perkara. Allah ridha kamu menyembah-Nya dan janganlah kamu 

mempersekutukannya, kamu berpegang dengan tali (agama) Allah dan janganlah kamu 

bercerai berai…” 

Kemudian Asy-Syathibi mengutip pernyataan sebagian ulama, bahwa para sahabat 

banyak yang berbeda pendapat sepeninggal Nabi shallallahu alaihi wasallam, tetapi 

mereka tidak bercerai berai. Karena perbedaan mereka berkaitan dengan hal-hal yang 

masuk dalam konteks ijtihad dan istinbath dari al-Qur’an dan Sunnah dalam hukum-

hukum yang tidak mereka temukan nash-nya. 

Jadi, setiap persoalan yang timbul dalam Islam, lalu orang-orang berbeda pendapat 

mengenai hal tersebut dan perbedaan itu tidak menimbulkan permusuhan, kebencian 

dan perpecahan, maka kami meyakini bahwa persoalan tersebut masuk dalam koridor 

Islam. 

Sedangkan setiap persoalan yang timbul dalam Islam, lalu menyebabkan permusuhan, 

kebencian, saling membelakangi dan memutus hubungan, maka hal itu kami yakini 

bukan termasuk urusan agama. 

Persoalan tersebut berarti termasuk yang dimaksud oleh Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam dalam menafsirkan ayat berikut ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

bersabda kepada ‘Aisyah, “Wahai ‘Aisyah, siapa yang dimaksud dalam ayat, 

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi 

bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka”, (QS. 6 : 159)?” 

‘Aisyah menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Nabi shallallahu alaihi 

wasallam bersabda: “Mereka adalah golongan yang mengikuti hawa nafsu, ahli bid’ah 

dan aliran sesat dari umat ini.” 

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

Jadi firqah atau sekte timbul ketika sebuah kelompok kaum muslim (jama’ah minal 

muslimin) atau sebuah ormas menetapkan untuk mengikuti pemahaman seseorang 

atau pemahaman sebuah majlis dari kelompok tersebut terhadap Al Qur’an dan As 

Sunnah namun mereka tidak berkompetensi sebagai ahli istidlal apalagi sebagai imam 

mujtahid mutlak atau mufti mustaqil. 

Umat Islam maupun sekelompok umat Islam seperti organisasi kemasyarakatan 

(ormas) yang mengikuti Imam Mazhab yang empat tidaklah dikatakan berfirqah. 

Perbedaan di antara Imam Mazhab yang empat semata-mata dikarenakan terbentuk 

setelah adanya furu’ (cabang), sementara furu’ tersebut ada disebabkan adanya sifat 

zanni dalam nash. Oleh sebab itu, pada sisi zanni inilah kebenaran bisa menjadi banyak 
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(relatif), mutaghayirat disebabkan pengaruh bias dalil yang ada. Boleh jadi nash yang 

digunakan sama, namun cara pengambilan kesimpulannya berbeda. 

Jadi perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat tidak dapat dikatakan 

pendapat yang satu lebih kuat (arjah atau tarjih) dari pendapat yang lainnya atau 

bahkan yang lebih ekstrim mereka yang mengatakan pendapat yang satu yang benar 

dan yang lain salah. 

Perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat yang dimaksud dengan 

“perbedaan adalah rahmat”. Sedangkan perbedaan pendapat di antara bukan ahli 

istidlal adalah kesalahpahaman semata yang dapat menyesatkan orang banyak 

sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/01/21/perbedaan-adalah-rahmat/ 

Imam Mazhab yang empat walaupun mereka tidak maksum namun mereka diakui oleh 

jumhur ulama sejak dahulu kala sampai sekarang sebagai ulama yang berkompetensi 

sebagai Imam Mujtahid Mutlak sehingga patut untuk dijadikan pemimpin atau imam 

ijtihad dan istinbat bagi kaum muslim. 

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

Sholeh. 

Contohnya Imam Syafi”i ~rahimahullah adalah imam mazhab yang cukup luas 

wawasannya karena bertemu atau bertalaqqi (mengaji) langsung kepada Salafush 

Sholeh dari berbagai tempat, mulai dari tempat tinggal awalnya di Makkah, kemudian 

pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, pindah ke Iraq, pindah ke Persia, kembali lagi ke 

Makkah, dari sini pindah lagi ke Madinah dan akhirnya ke Mesir. Perlu dimaklumi 

bahwa perpindahan beliau itu bukanlah untuk berniaga, bukan untuk turis, tetapi untuk 

mencari ilmu, mencari hadits-hadits, untuk pengetahuan agama. Jadi tidak heran kalau 

Imam Syafi’i ~rahimahullah lebih banyak mendapatkan hadits dari lisannya Salafush 

Sholeh, melebihi dari yang didapat oleh Imam Hanafi ~rahimahullah dan Imam Maliki 

~rahimahullah 

Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang 

yang membawa hadits” yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan 

dan mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

Jadi kalau kita ingin ittiba li Rasulullah (mengikuti Rasulullah) atau mengikuti Salafush 

Sholeh maka kita menemui dan bertalaqqi (mengaji) dengan para ulama yang sholeh 

dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits”. 

Para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” adalah para 

ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat yakni para 

ulama yang sholeh yang memiliki ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan 

Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan 

dirayah dari Imam Mazhab yang empat. 

Rasulullah telah mengingatkan bahwa ketika masa bermunculan penyeru-penyeru 

menuju pintu jahannam yakni menyeru untuk menyempal keluar (kharaja) dari 
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mayoritas kaum muslim (as-sawad al a’zham) maka hendaklah selalu bersama jama’ah 

muslimin dan imamnya, hindarilah seluruh firqah-firqah (kelompok-kelompok / sekte) 

itu, sekalipun kita gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggut. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan 

bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan 

maka ikutilah as-sawad al a’zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu Majah, Abdullah 

bin Hamid, at Tabrani, al Lalika’i, Abu Nu’aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam 

Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak 

menghimpun ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama’ah. 

Barangsiapa yang menyelewengkan (menyempal), maka ia menyeleweng (menyempal) 

ke neraka“. (HR. Tirmidzi: 2168). 

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam 

Thabari rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa 

jama’ah adalah as-sawadul a’zham (mayoritas kaum muslim)“ 

Mayoritas kaum muslim pada masa generasi Salafush Sholeh adalah orang-orang 

mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni para Sahabat, Tabi’in, Tabi’ut 

Tabi’in 

Sedangkan pada masa sekarang mayoritas kaum muslim (as-sawad al a’zham) adalah 

bagi siapa saja yang mengikuti para ulama yang sholeh yang mengikuti Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat. 

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

ditemukan ulama yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari imam mazhab selain 

yang empat sehingga tidak mudah untuk menjadikannya tempat bertanya. 

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

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

hikmah oleh Allah Azza wa Jalla. 

Allah Ta’ala berfirman yang artinya 

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahui.” [QS. an-Nahl : 43] 

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

mengetahui” (QS Fush shilat [41]:3) 

Al Qur’an adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 

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

wasallam sebagai seorang penunjuk 
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Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk 

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

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

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

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

Tabi’in dan penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang 

empat. 

Prof. Dr Yunahar Ilyas, Lc, MA menyampaikan slogan “Muhammadiyah bukan 

Dahlaniyah” artinya Muhammadiyah hanyalah sebuah organisasi kemasyarakatan atau 

jama’ah minal muslimin bukan sebuah sekte atau firqoh yang mengikuti pemahaman 

KH Ahmad Dahlan karena KH Ahmad Dahlan sebagaimana mayoritas kaum muslim (as-

sawadul a’zham ) pada masa sekarang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat. 

Prof.Dr Yunahar Ilyas, Lc, MA menyampaikan pada 

http://www.sangpencerah.com/2013/08/profdr-yunahar-ilyas-lc-ma-ini.html bahwa 

Kyai Haji Ahmad Dahlan pada masa hidupnya mengikuti fiqh mahzab Syafi’i, termasuk 

mengamalkan qunut dalam shalat subuh dan shalat tarawih 23 rakaat. 

Namun, setelah berdiriya Majelis Tarjih, ormas Muhammadiyah tidak lagi mengikuti apa 

yang telah diteladani oleh pendirinya Kyai Haji Ahmad Dahlan. 

Bahkan salah satu pendukung majelis tarjih mengatakan bahwa pakar-pakar ilmu 

hadits di Muhammadiyah telah menunjukkan hadits-hadits yang meralat kesalahan KH 

Ahmad Dahlan masa lalu. Kyai maupun Imam Mazhab yang empat bukanlah patokan 

namun yang menjadi patokan adalah Al Qur’an dan As Sunnah, sumber yang juga 

dipakai oleh para imam-imam mazhab, terlebih imam-imam Mazhab tidak mengikat 

dan tidak pernah menuntut pengikutnya untuk mengikutinya. Tidak pernah ada 

keterangan dari Al Quran dan As Sunnah kalau tidak mengikuti mazhab adalah sesat 

sebagaimana yang mereka uraikan panjang lebar pada 

http://kudapanule.wordpress.com/2013/07/01/pelecehan-sejarah-dan-tarjih-

muhammadiyah-oleh-warga-nu-zon-jonggol-aswaja-sarkub/ 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al Qur’an 

dan As Sunnah bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) 

menurut akal pikiran mereka sendiri , mereka menyalahkan pendiri Muhammadiyah, 

KH Ahmad Dahlan dan bahkan menganggap kebiasaan-kebiasaan yang dahulu Beliau 

lakukan adalah kesesatan atau bid’ah dholalah. 

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/ 
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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) 

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. 

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/ 
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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 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 
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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 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“ 

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


