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Mereka yang belum dapat menerima kenyataan pahit terkait ulama panutan mereka 

Dalam diskusi group silaturahim alumni sebuah MLM 

Syariah di jejaring sosial Whatsapp yang kami ikuti, salah 

seorang member tampaknya belum dapat menerima 

kenyataan pahit terkait ulama panutan mereka yakni Ibnu 

Taimiyyah yang pemahamannya diangkat kembali oleh 

ulama Najed dari bani Tamim, Muhammad bin Abdul 

Wahhab yang dibiayai dan disebarluaskan oleh kerajaan 

dinasti Saudi. 

Akibatnya mereka mengeluarkan kami dari group tersebut 

yang secara tidak langsung justru mereka telah 

memutuskan tali silaturahim. 

 

 

Salah seorang member dari group tersebut menyampaikan sebuah seruan sebagai berikut, 

“Antum semua yang mengaku muslim di group ini ada orang orang yang menghina ulama besar di 

hadapan antum semua …. mana jiwa muslim kalian ….” 

Sudah kami sampaikan berulang kali bahwa dalam tulisan-tulisan kami tidak ada satupun yang 

menghina atau mencela Ibnu Taimiyyah. 

Kami sekedar menyampaikan penjelasan dan fatwa dari para ulama yang mengikuti Rasulullah dengan 

mengikuti Imam Mazhab yang empat. 

Dengan tuduhan mereka tersebut dapat berakibat terjerumus fitnah yakni menuduh apa yang tidak 

pernah kami lakukan.  

Kita tidaklah heran kalau pengikut Wahabisme ada yang gemar menuduh atau mencela muslim lain 

yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka karena mereka mengikuti pola pemahaman Ibnu 

Taimiyyah sebelum bertaubat sehingga tanpa disadari mereka meneladani Ibnu Taimiyyah 

sebagaimana yang telah disampaikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/04/29/dituduh-

mencela/ 

Sebelum wafat, Ibnu Taimiyyah masih sempat bertaubat di depan Qodhi empat mazhab yakni para 

fuqaha, para ulama yang paling faqih di suatu negara dalam menggali hukum dari Al Qur’an dan As 

Sunnah berdasarkan mazhab yang empat. 

Semoga Allah Ta”ala menerima taubat beliau. 

Begitupula dengan Adz Dzahabi masih sempat bertaubat dan menuliskan beberapa risalah sebagai 

nasehat kepada gurunya sendiri yakni Ibn Taimiyah yang ketika itu belum bertaubat. Hal ini sekaligus 

sebagai “pengakuan” dari seorang murid terhadap kesesatan gurunya sendiri. Risalah pertama 
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berjudul Bayân Zghl al-‘Ilm Wa ath-Thalab, dan risalah kedua berjudul an-Nashîhah adz-Dzhabiyyah Li 

Ibn Taimiyah. 

Dalam nasehatnya Adz Dzahabi mengambarkan sikap Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat yang suka 

menyalahkan dan mencela ulama-ulama sholeh terdahulu yang tidak sepaham (sependapat) 

dengannya, sebagaimana yang dikabarkan pada http://abuolifa.wordpress.com/2015/01/12/nasehat-

adz-dzahabi-atas-keasombongan-ibnu-taimiyah/ 

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

Wahai Muslim (yang dimaksud Ibn Taimiyah), adakah layak engkau mendahulukan syahwat keledaimu 

yang selalu memuji-muji dirimu sendiri?! 

Sampai kapan engkau akan tetap menemani sifat itu, dan berapa banyak lagi orang-orang saleh yang 

akan engkau musuhi?! 

Sampai kapan engkau akan tetap hanya membenarkan sifatmu itu, dan berapa banyak lagi orang-

orang baik yang akan engkau lecehkan?! 

Sampai kapan engkau hanya akan mengagungkan sifatmu itu, dan berapa banyak lagi orang-orang 

yang akan engkau kecilkan (hinakan)?! 

Sampai kapan engkau akan terus bersahabat dengan sifatmu itu, dan berapa banyak lagi orang-orang 

zuhud yang akan engkau perangi?! 

Sampai kapan engkau hanya akan memuji-muji pernyataan-pernyataan dirimu sendiri dengan 

berbagai cara, yang demi Allah engkau sendiri tidak pernah memuji hadits-hadits dalam dua kitab 

shahih (Shahîh al-Bukhâri dan Shahîh Muslim) dengan caramu tersebut?! 

Oh… Seandainya hadits-hadits dalam dua kitab shahih tersebut selamat dari keritikmu…! Tetapi 

sebaliknya, dengan semaumu engkau sering merubah hadits-hadits tersebut, engkau mengatakan ini 

dla’if, ini tidak benar, atau engkau berkata yang ini harus ditakwil, dan ini harus diingkari. 

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

Adz Dzahabi (w 748 H) maupun Ibnu Qoyyim al Jauziyah (w 751 H) adalah murid dari Ibnu Taimiyyah 

(W 728H) atau pengikut Ibnu Taimiyyah yang bertemu muka langsung. 

Sedangkan pengikut Ibnu Taimiyyah yang tidak bertemu muka langsung alias berdasarkan mutholaah 

(menelaah kitab) dengan akal pikiran mereka sendiri, contohnya adalah Muhammad bin Abdul 

Wahhab (W 1206 H) dan Al Albani (w 1420H) 

Salah satu pokok permasalahan dalam dunia Islam adalah bahwa kitab-kitab Ibnu Taimiyyah sebelum 

bertaubat maupun kitab Adz Dzahabi seperti Al ‘Uluw maupun ringkasan kitab al ‘Uluw yakni 

Mukhtashar al ‘Uluw karya al Albani menjadi pegangan bagi para pengikut Wahabisme penerus 

kebid’ahan Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/04/26/taqlid-ibnu-taimiyyah/ 

Ibnu Taimiyyah dipenjara oleh keputusan atau fatwa Qodhi empat mazhab dengan menghadirkan 

kitab aqidahnya Ibnu Taimiyyah, Al-Wasithiyyah dan dibacakan dalam persidangan yang kemudian 

diputuskan bahwa pemahaman Ibnu Taimiyyah adalah sesat dan menyesatkan. 
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Habib Rizieq Shihab ketika menjelaskan tentang firqah syiah dan wahabi bahwa selain kebanyakan 

Wahabi bersikap Naashibah, banyak pula kalangan Wahabi saat ini yang bersikap “Khawaarij” yang 

cenderung “Takfiirii” yaitu suka mengkafirkan semua umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) 

dengan mereka seperti menganggap madzhab Asy’ari adalah bukan Aswaja bahkan firqah sesat dan 

menyesatkan karena mereka berpegang kepada sikap berlebihan Ibnu Taimiyah sebelum bertaubat 

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

Berikut kutipannya 

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

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

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

Benteng Damascus di Syria berdasarkan Fatwa Qodhi Empat Madzhab Aswaja, yaitu : 

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

2. Mufti Maliki Qodhi Muhammad bin Abi Bakar rhm. 

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

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

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

210 menegaskan : 

“ وروحبس بإحماع العلماء وو�ة ا�م ”. 

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

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

khususnya sikap “Takfiir”, sebagaimana diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rhm dalam kitab “Siyar 

A’laamin Nubalaa” juz 11 Nomor 2.898 pada pembahasan tentang Imam Abul Hasan Al-Asy’ari rhm. 

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

Taimiyah yang justru sebenarnya sudah diinsyafinya. Bahkan banyak kalangan Wahabi saat ini yang 

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

sependapat dengan mereka. 

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

adalah bukan Aswaja, bahkan Firqoh sesat menyesatkan, antara lain : 

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

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

Khairan lasabaquunaa ilaihi” bab 6 hal. 69. 

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

***** akhir kutipan ****** 
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Begitupula Habib Rizieq Shihab menjelaskan tentang mereka yang menamakan dirinya pengikut Salafi 

atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama istilah Wahhabi bahwa mereka menyalahkan muslim lain 

yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka. Mereka menganggap Asy’ariah dan Maturidiyah 

termasuk firqah sesat dan menyesatkan sebagaimana yang dipublikasikan dalam video pada 

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

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

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

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

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

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

yang terakhir. Disini penulis menyebutkan firqoh-firqoh sesat dan menyesatkan. Yang nomor delapan 

disebutkan Asy’ariah. Yang nomor sembilan disebut Maturidiyah. Kemudian yang nomor empat belas 

atau yang nomor tiga belas Shufiyah, ahli tasawuf. Yang nomor empat belas Jama’ah Tabligh. Yang 

nomor lima belas Ikhwanul Muslimin. Yang nomor tujuh belas Hizbut Tahrir 

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

ajaran yang paling benar, silahkan. Dia menamakan dirinya pengikut Salafi atau di Indonesia lebih 

dikenal dengan nama istilah Wahhabi. Kalau dia merasa Salafi Wahhabi paling benar, hak dia. Kalau dia 

merasa paling suci, hak dia. Kalau dia merasa paling lurus, hak dia. Tapi dia tidak punya hak untuk 

sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan sesama umat Islam. 

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

Begitupula ulama panutan mereka juga menyalahkan dan bahkan ada yang mengkafirkan para ulama 

ahlus sunnah wal jama’ah terdahulu yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka 

Contohnya ulama panutan mereka dari Lajnah Daimah, Abdul Aziz bin Baaz, Abdur Razzaq al ‘Afifi, 

Abdullah bin Qu’ud menegaskan bahwa Abu Bakar al Baqillani (W 403H), al Baihaqi (W 458 H) , Abu al 

Farj Ibnul Jauzi (W 597 H), Abu Zakariya an Nawawi (W 676 H), Ibnu Hajar al Asqalani (W 852 H) , Ibnu 

Hajar Haitami (W 974 H) dan yang serupa dengan mereka bersalah karena mentakwil nash yang 

menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan menurut mereka bertentangan dengan ulama salaf 

sebagaimana informasi yang telah kami arsip (salin) pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/04/21/ikuti-ayat-mutasyabihat/sikap-mereka-terhadap-

para-ulama-terdahulu/ 

Berikut kutipan-kutipan lain dari link tersebut 

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

Ahlus sunnah tidak terburu-buru menghukumi seseorang yang menyelisihi sunnah dengan sengaja, 

yaitu; sebagai pelaku bid’ah dan sesat. 

Ada beberapa orang di masa kita ini yang menuduh ke dua Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, dan 

mengatakan bahwa mereka adalah ahli bid’ah dan sesat. Dan bahkan sebagian mereka sampai pada 

derajat bodoh dengan mengatakan wajib hukumnya untuk membakar kedua kitab “Fathul Baari” dan 

“Syarah Muslim”. 
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Namun juga bukan berarti mereka berdua tidak memiliki kesalahan dalam masalah agama, khususnya 

dalam masalah asma’ wa sifat (Nama-nama dan Sifat-sifat Allah). 

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

**** awal kutipan ***** 

Akan tetapi di sana ada beberapa ulama yang terkenal baik dan tidak termasuk dalam kelompok ahlul 

bid’ah, namun dalam pendapat mereka ada beberapa yang mengandung bid’ah, seperti Ibnu Hajar al 

Asqalani dan An Nawawi –rahimahumallah. Sebagian orang-orang yang tidak mengerti menuduh 

mereka berdua sembarangan, bahkan dikatakan kepada saya. “Sungguh sebagian orang berkata: 

Diwajibkan untuk membakar kitab “Fathul Baari” ; karena Ibnu Hajar adalah termasuk ‘Asy’ariyyah, hal 

ini tidak benar; karena kedua ulama tersebut saya tidak pernah mengetahui pada masa sekarang ada 

seseorang yang mampu mempersembahkan sebuah karya terbaiknya kepada Islam dalam masalah 

hadits seperti karya mereka berdua. Hal itu menunjukkan kepada anda bahwa Allah–subhanahu wa 

ta’ala- dengan daya dan kekuatan-Nya -saya tidak mendahului kehendak Allah bahwa Dia telah 

menerimanya 

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

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

4. Syekh Muhammad Nashiruddin al Al Baani –rahimahullah-: 

Seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan lainnya yang serupa dengan beliau berdua, adalah sebuah 

kedzaliman jika mereka di sebut sebagai ahli bid’ah. Saya mengetahui bahwa kedua ulama tersebut 

dari ‘Asy’ariyyah. Namun keduanya tidak bermaksud untuk menyelisihi al Qur’an dan Sunnah, akan 

tetapi mereka ragu-ragu dan mengira bahwa aqidah ‘Asy’ariyyah itulah yang diwariskan. 

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

Dari link tersebut , ditengarai ada upaya sistematik untuk menyesatkan umat Islam dengan hasutan 

atau ghazwul fikri (perang pemahaman) supaya meninggalkan aqidah Asy’ariyah dan Maturidiyah dan 

mengarahkan untuk mengikuti aqidah Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah sebagaimana 

yang telah disampaikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/04/22/dijauhkan-dari-

asyariyah/ 

Para ulama terdahulu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jama’ah adalah 

para pengikut Abul Hasan al-Asy’ari (Asy’ariyah) dan Abu Manshur al-Maturidi (Maturidiyah) 

radhiyallaahu ‘anhumaa 

وأبي منصور الماتريدي رضي هللا عنھما (حاشية الطحطاوي  والمراد بالعلماء ھم أھل السنة والجماعة وھم أتباع أبي الحسن ا�شعري
4، ص1، ج. 1318أحمد الطحطاوي الحنفي، مكتبة البابي الحلبي، مصر،  على مراقي الف2ح،  ). 

“Dan yang dimaksud dengan ulama adalah Ahlussunnah wal-Jama’ah, dan mereka adalah para 

pengikut Abul Hasan al-Asy’ari dan Abu Manshur al-Maturidi radhiyallaahu ‘anhumaa (semoga Allah 

ridha kepada keduanya)” (Hasyiyah At-Thahthawi ‘ala Maraqi al-Falah, Ahmad At-Thahthawi al-Hanafi, 

Maktabah al-Babi al-Halabi, Mesir, 1318, juz 1, hal. 4). 

Berikut contoh kutipan lain tentang pentahdziran mereka terhadap ulama terdahulu 

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

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

Ibnu Hajar. Mereka terjatuh pada penakwilan terhadap sebagian sifat-sifat Allah. Mereka memiliki 

karya-karya tulis yang besar dan berfaedah. Oleh karena itulah Ahlus Sunnah memandang bahwa 
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manusia sangat membutuhkan untuk mengambil faedah dari kitab-kitab mereka selain kebid’ahan 

yang mereka terjatuh padanya.“ 

Mereka berpendapat bahwa pentakwilan terhadap sebagian sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh 

Imam Baihaqi, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar telah terjatuh dalam kebid’ahan. 

Pendapat serupa mereka utarakan pada http://www.rumaysho.com/belajar-islam/jalan-

kebenaran/3375-ibnu-hajar-dan-imam-nawawi-dikatakan-mubtadi.html 

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

ketergelinciran terutama dalam pembahasan Asma’ wa Shifat, di mana mereka berdua di antara orang 

yang mentakwil makna nama dan sifat Allah tanpa dalil. Namun demikianlah kesalahan ini tertutupi 

dengan kemanfaatan ilmu dan keutamaan mereka. Moga Allah merahmati mereka.“ 

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

Ilmiah dan Fatwa) kerajaan dinasti Saudi ditanya tentang aqidah Imam Nawawi dan menjawab: “Lahu 

aghlaath fish shifat” (Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-sifat Allah). Sumber: 

http://muslim.or.id/biografi/biografi-ringkas-imam-nawawi.htm 

Bahkan mereka menganggap “telah kafir” bagi muslim lainnya yang tidak mau mengikuti mereka yang 

“tanpa perlu takwil” alias “tanpa takwil” yakni memahami apa yang telah Allah Ta’ala sifatkan untuk 

diriNya selalu dengan makna dzahir karena dianggap telah mengingkari sifat-sifat Allah sebagaimana 

yang mereka publikasikan pada http://almanhaj.or.id/content/794/slash/0/mengingkari-tauhid-asma-

wa-sifat/ 

***** awal kutipan **** 

Mengingkarinya setelah mengetahui bahwa itu memang benar adanya. Mereka mengingkarinya 

secara sengaja, dan mengajak yang lain untuk mengingkarinya. Maka mereka yang berlaku seperti ini 

telah kafir karena mengingkari apa yang telah Allah tetapkan untuk diriNya. Padahal mereka 

mengetahui hal tersebut tanpa perlu takwil-nya. 

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

Kaum muslim yang mengikuti Rasulullah dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat tentu bukanlah 

mengingkari sifat-sifat Allah atau bukanlah mengingkari apa yang telah Allah tetapkan untuk diriNya 

namun mengingkari memahami apa yang telah Allah Ta’ala sifatkan untuk diriNya selalu berpegang 

pada nash secara dzahir atau pemahamannya selalu dengan makna dzahir karena akan terjerumus 

kekufuran dalam i’tiqod. 

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”. 

Mantan mufti Mesir, Ali Jum’ah mengatakan bahwa salah satu penyebab terorisme atau sikap 

radikalisme seperti yang diperlihatkan oleh ISIS dan serupa dengan mereka adalah akibat mereka 

meneruskan kebid’ahan Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/01/28/penerus-kebidahan/ 
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Salah satunya adalah akibat pembagian Tauhid menjadi tiga sehingga seseorang muslim yang tidak 

sepaham (sependapat) dengan mereka dapat dianggap kafir karena mereka mengikuti pemahaman 

Ibnu Taimiyah sebelum bertaubat sebagaimana kabar dari 

http://arrahmahnews.com/2016/01/19/mantan-mufti-besar-mesir-bidah-ibnu-taimiyah-menelorkan-

isis/ 

Mereka mengakui bahwa pembagian tauhid jadi tiga adalah perkara baru (bid’ah atau muhdats) 

karena pembagian tersebut tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah dan tidak pula dikenal oleh 

generasi salaf dari masa Sahabat, Tabi’in maupun Tabi’it Taabi’in sebagaimana pengakuan yang 

dipublikasikan mereka pada http://almanhaj.or.id/content/2333/slash/0/pembagian-tauhid/ 

Begitupula Imam Mazhab yang empat, para ulama yang telah diakui berkompetensi sebagai Imam 

Mujtahid Mutlak, imam atau pemimpin ijtihad dan istinbat kaum muslim, tidak pernah menyampaikan 

adanya pembagian tauhid menjadi tiga. 

Pembagian tauhid jadi tiga sebagai faktor dominan di antara faktor terpenting dan dominan yang 

menjadi sebab munculnya ekstremisme atau radikalisme. Pembagian (taqsiim) tersebut tak lebih 

merupakan ijtihad yang dipaksakan dalam masalah ushuluddin serta tak ubahnya seperti tongkat yang 

berfungsi membuat perpecahan di antara umat Islam dengan konsekuensi hukumnya yang 

memunculkan sebuah konklusi bahwa berdasarkan pemahaman mereka kebanyakan umat Islam telah 

kafir, menyekutukan Allah, dan lepas dari tali tauhid sebagaimana yang disampaikan oleh Abuya 

Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam sebuah makalah yang kutipannya dapat dibaca pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem-dalam-pemikiran-agama/ 

Tauhid Rububiyyah dengan Tauhid Uluhiyyah ada keterkaitan (talazum) yang sangat erat sehingga 

tidak terbagi atau tidak terpisah. Salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dikatakan bertauhid atau 

beriman. 

Jadi jika seseorang telah mengakui tauhid rubbubiyyah bagi Allah maka secara otomatis dia juga telah 

mengakui tauhid uluhiyyah karena Rabb, Pencipta dan Pengurus semesta raya itu tak lain pasti juga 

Ilah. 

Sampai kapanpun, orang-orang kafir tidaklah dapat dikatakan bertauhid atau beriman. Seandainya 

orang kafir mempunyai tauhid yang benar, maka tauhid itu tentu akan mengeluarkannya dari neraka 

karena tak ada seorang ahli tauhid pun yang tinggal di neraka. 

Begitupula apa yang mereka maksudkan sebagai tauhid asma wa sifat adalah cara mereka memahami 

apa yang telah apa yang telah Allah Ta’ala sifatkan untuk diriNya selalu dengan makna dzahir. 

Memang salah satu ciri khas para pengikut paham Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah 

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

berpegang pada nash secara dzahir atau pemahaman mereka 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 
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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 menjelaskan bahwa sesungguhnya 

dasar teks-teks itu harus dipahami dalam makna dzahirnya jika itu dimungkinkan namun jika ada 

tuntutan (kebutuhan) takwil maka berarti teks tersebut bukan dalam dzahirnya tetapi dalam makna 

majaz (metaforis atau makna kiasan). 

Jadi tuntutan atau kebutuhan takwil dengan ilmu balaghah atau memalingkan makna sebuah lafazh 

ayat dari makna dzahir ke makna yang lain yang lebih sesuai seperti makna majaz (metaforis atau 

makna kiasan) timbul dalam rangka tanzih yakni mensucikan Allah dari menyerupai makhluk karena 

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

patut bagiNya. 

Oleh karenanya mereka yang memahami ayat-ayat mutasyabihat menolak takwil dengan ilmu 

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

sehingga mereka akan sesat dan menyesatkan 

Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 

dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash berkata; aku mendengar 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus 

mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama 

hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-

orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan (HR 

Bukhari 98) 

Imam Ibn Hajar Al-Haitami menyampaikan dengan menukil permasalahan-permasalahan Ibnu 

Taimiyyah yang menyalahi kesepakatan umat Islam, yaitu : (Ibnu Taimiyyah telah berpendapat) bahwa 

alam itu bersifat dahulu dengan satu macam, dan selalu makhluk bersama Allah. Ia telah 

menyandarkan alam dengan Dzat Allah Subhanahu wa Ta’ala bukan dengan perbuatan Allah secara 

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

berkeyakinan adanya jisim pada Allah Subhanahu wa Ta’ala arah dan perpindahan. Ia juga 

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

atas kedustaan keji dan buruk ini serta kekufuran yang nyata (Al-Fatawa Al-Hadithiyyah halaman 116) 

Beliau (Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami) berkata ” Maka berhati-hatilah kamu, jangan kamu dengarkan 

apa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah dan selain keduanya dari 

orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah telah menyesatkannya 

dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjadikan penghalang atas pandangannya. Maka 

siapakah yang mampu memberi petunjuk atas orang yang telah Allah jauhkan?”. (Al-Fatawa Al-

Hadithiyyah : 203) 

Bahkan ada ulama yang mengkafirkan Ibnu Taimiyyah yakni Al ‘Allamah ‘Ala ad-Din al Bukhari al Hanafi 

(W 841 H). 

Beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan orang yang menyebutnya Syaikhul Islam, maksudnya orang 

yang menyebutnya dengan julukan Syaikhul Islam, sementara ia tahu perkataan dan pendapat-

pendapat kufurnya. Hal ini dituturkan oleh Al Hafizh as-Sakhawi dalam Adl-dlau Al Lami’ 
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Akibatnya para pengikut paham Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah mengungkapkan 

kekhawatiran atas fatwa sejak zaman dahulu kala tersebut pada 

http://faisalchoir.blogspot.co.id/2011/12/ibnu-taimiyah-dikafirkan-ibnu-hajar.html 

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

Penyebab kitab ini dikarang sebagaimana yang tercantum dalam kitab tersebut adalah Fatwa yang 

menyebar di khalayak Umum saat itu tentang kafirnya orang yang memberi julukan ibnu Taimiyah 

sebagai Syaikhul Islam dan tidak sah sholat dibelakang orang tersebut. 

Fatwa tersebut secara jelas bukan saja pengkafiran terhadap Ibnu Taimiyah, tapi juga pengkafiran 

terhadap pengikutnya. 

***** akhir kutipan **** 

Sebagai pembelaan terhadap ulama panutan mereka dengan mengutip tulisan Al Hafizh as-Sakhawi 

dalam kitab Al-Jawahir wad-Durar, 2/734-736 menukil pendapat gurunya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-

Asqalani , “Beliau (Ibnu Taimiyyah) adalah Syaikhul Islam tanpa ada keraguan” sebagaimana tulisan 

sejenis pada http://abul-harits.blogspot.co.id/2013/03/pembelaan-al-hafidz-ibnu-hajar-terhadap.html 

Namun mereka tampaknya kurang memperhatikan catatan penting Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab 

yang mereka kutip sendiri yakni 

يستفاد منه ، ويترحم عليه بسببه ، والذي أخطأ فيه � يقلد فيه –وھو ا�كثر  –ئ ويصيب ، فالذي أصاب فيه ومع ذلك فھو بشر يخط  

“Meskipun demikian, beliau adalah manusia yang terkadang keliru dan terkadang benar. Kebenaran 

yang berasal dari beliau –dan kebanyakan pendapat beliau mencocoki kebenaran- maka kita ambil dan 

kita doakan beliau dengan rahmat. Ketika beliau keliru, maka tidak boleh diikuti pendapatnya”. 

Catatan penting tersebut bukanlah perkara furuiyyah melainkan perkara pokok yakni perkara aqidah 

sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Durar Al-Kaminah Fi Aʻyan Al-

Mi’ah Al-Thaminah, jilid 1 halaman 155 sebagaimana yang dinformasikan pada http://www.aswj-

rg.com/2014/06/pandangan-al-hafidz-ibnu-hajar-al-asqalani-terhadap-ibnu-taimiyah.html 

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

Manusia terbagi menjadi beberapa kubu dalam menilai Ibnu Taimiyyah, ada sebagian kelompok yang 

menisbatkan (pemahaman) Ibnu Taimiyyah terhadap tajsim karena apa yang telah ia sebutkan dalam 

kitab al-Aqidah al-Hamawiyyah dan al-Wasithiyyah dan selainnya, di antaranya : Ibnu Taimiyyah 

mengatakan, “ Sesungguhnya tangan, telapak kaki, betis dan wajah adalah sifat hakikat bagi Allah, dan 

sesungguhnya Allah bersitiwa di atas Arsy dengan Dzat-Nya. Maka ketika dipersoalkan, hal itu akan 

melazimkan Allah memiliki batasan dan bagian, maka ia menjawab, “ Aku tidak setuju batasan dan 

bagian termasuk kekhushusan jisim “. Maka yang dicela adalah bahwa Ibnu Taimiyyah mengatakan 

batasan bagi Dzat Allah. 

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

Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani pun menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap permasalahan pokok 

yakni dalam perkara aqidah atau kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yang mensifatkan Dzat Allah alias meng-

kaif-kan (membagaimanakan) Dzat Allah padahal tidak ada yang dapat mengetahui Dzat Allah 

Subhanahu wa Ta’ala kecuali Dia. 
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Akibatnya tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya”.(QS Az Zumar 

[39]:67) karena mereka membagaimanakan Allah Subhanahu wa Ta’ala, contohnya mereka meng-kaif-

kan (membagaimanakan) Istiwa Allah dengan “berada atau bertempat atau menetap tinggi di atas 

‘Arsy sehingga Tuhan mereka berbatas atau dibatasi oleh ‘Arsy” . 

Imam Sayyidina Ali berkata ”Barang siapa menganggap bahwa Tuhan kita mahdud (terbatas) maka ia 

telah jahil, tidak mengenal Tuhan Sang Pencipta.” 

Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul-Akbar mengingatkan bahwa Allah Ta’ala tidak boleh 

disifatkan dengan sifat-sifat benda seperti ukuran, batasan atau berbatas dengan ciptaanNya , sisi-sisi, 

anggota tubuh yang besar (seperti tangan dan kaki) dan anggota tubuh yang kecil (seperti mata dan 

lidah) atau diliputi oleh arah penjuru yang enam arah (atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang) 

seperti halnya makhluk (diliputi oleh arah) 

Akibat mereka memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala sifatkan untuk diriNya dan apa 

yang telah disampaikan oleh lisan RasulNya selalu berpegang pada nash secara dzahir atau 

pemahamannya selalu dengan makna dzahir sehingga mereka dapat terjerumus bertasyabbuh dengan 

kaum Yahudi. 

Contohnya pertanyaan kaum Yahudi dalam riwayat berikut 

Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Al A’masy 

dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah berkata, “Datang seorang pendeta (Yahudi) kepada 

Rasulullah, berkata: “Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah meletakkan langit diatas satu jari, 

seluruh bumi diatas satu jari, semua gunung diatas satu jari, pohon dan sungai di atas satu jari, dan 

semua makhluk di atas satu jari, kemudian Allah berfirman seraya menunjukan jarinya, ‘Akulah Sang 

raja’.” Maka Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam tertawa lalu membaca kutipan firmanNya yang 

artinya “Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya”.(QS Az Zumar 

[39]:67) (Hadits riwayat Bukhari 6865, 6897) 

Ibn al Jawzi menjelaskan bahwa “Tertawanya Rasulullah dalam hadits diatas sebagai bukti 

pengingkaran beliau terhadap pendeta (Yahudi) tersebut, dan sesungguhnya kaum Yahudi adalah 

kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya(Musyabbihah). Lalu turunnya firman Allah: “  وما
 Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya” (QS Az“) ” قدروا هللا حق قدره

Zumar[39]:67) adalah bukti nyata lainnya bahwa Rasulullah mengingkari mereka (kaum Yahudi)” 

Dalam kesempatan ini, kami mohon maaf menyampaikan kenyataan pahit bagi sekelompok orang 

karena kami prihatin menyaksikan sekelompok orang yang mengaku muslim seperti gerakan khilafah 

anti NKRI , kelompok teroris Santoso di Poso, pelaku bom bunuh diri di Masjid Polresta Cirebon dan 

wilayah lainnya maupun gerakan transnasional seperti Al Qaeda, ISIS maupun mereka lainnya yang 

mengaku-ngaku sebagai mujahiddin yang pada kenyataannya mereka melakukan kerusakan di muka 

bumi karena mereka berijtihad dan beristinbat (mengambil hukum) dari Al Qur’an dan As Sunnah 

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

pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/04/26/selamatkan-nkri/ 

Begitupula radikalisme yang diperlihatkan oleh para pengikut Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu 

Taimiyyah yakni menyalahkan atau bahkan mengkafirkan muslim lain yang tidak sepaham 

(sependapat) dengan mereka adalah akibat mereka berguru atau mengambil pendapat dari orang-
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orang mendalami ilmu agama secara otodidak (shahafi) sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/04/09/berguru-dengan-otodidak/ 

Apakah yang menyebabkan mereka yang mengaku-ngaku berada di atas manhaj Salaf dan dinamakan 

oleh mereka sebagai Salafi, gemar menyalahkan atau bahkan mengkafirkan muslim lain yang tidak 

sepaham (sependapat) dengan mereka telah disampaikan dalam tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/04/24/penyebab-gemar-menyalahkan/ 

Cara efektif untuk mengadu domba umat Islam dan menghancurkan dari dalam adalah dengan 

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

secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran masing-masing sebagaimana yang telah disampaikan 

pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/04/26/kembali-secara-otodidak/ 

Rasulullah bersabda,“Barangsiapa menguraikan Al Qur’an dengan akal pikirannya sendiri dan merasa 

benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. Ahmad). 

Pada hakikatnya orang-orang yang mengaku muslim namun memusuhi bahkan membunuhi muslim 

lainnya yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul 

fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan 

Zionis Yahudi karena kaum yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla mempunyai rasa permusuhan 

terhadap umat Islam adalah kaum 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) 

Mereka yang terhasut atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum 

Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan zionis Yahudi menjadikan mereka sombong mengikuti 

kaum Yahudi. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu 

(pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; Maka beberapa orang 

(diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?” (QS Al Baqarah [2] : 

87) 

Mereka menjadi sombong dan mengabaikan siapapun yang mengingatkan atau memberikan petunjuk 

kepada mereka karena mereka hanya berpegang pada pemahaman atau pendapat mereka sendiri 

terhadap Al Qur’an dan As Sunnah secara otodidak (shahafi) 

Cara atau upaya kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi untuk menyesatkan 

para pengikut ulama Najed dari bani Tamim yakni Muhammad bin Abdul Wahhab, ditengarai adalah 

dengan menyodorkan kitab-kitab Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat kepada Muhammad bin Abdul 

Wahhab 

Ibnu Taimiyyah adalah seorang ulama yang mendalami ilmu agama secara 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 
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analisisnya lebih terbentuk oleh berbagai literatur yang dia baca dan dia teliti sendiri. 

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

Perhatikanlah kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab maupun Ibnu Taimiyyah pada umumnya 

mereka tidak merujuk kepada pendapat mazhab yang empat melainkan pendapat atau fatwa mereka 

sendiri secara otodidak (shahafi) 

Walaupun pada awalnya Muhammad bin Abdul Wahhab mendalami ilmu agama dengan berguru pada 

guru yang mumpuni namun pada akhirnya beliau lebih banyak mendalami ilmu agama secara otodidak 

(shahafi) menduplikati (meneladani) Ibnu Taimiyyah sebagaimana contoh informasi dari kalangan 

mereka sendiri yang mengakui bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai imam 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 sendiri oleh yang bersangkutan 

***** 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 alias mendalami ilmu agama secara otodidak (shahafi) sebagaimana contoh informasi 

pada http://cintakajiansunnah.blogspot.com/2013/05/asy-syaikh-muhammad-nashiruddin-al.html 

**** 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) 

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

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. 
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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”. 

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 sehingga menzhalimi 

orang lain karena salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah. 
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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/ 

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

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

Siapakah ulil amri yang harus ditaati oleh kaum muslim ? 

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

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

radhiyallahuanhum, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani Abbas. 

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

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

dan umara. 

Oleh karenanyalah penguasa negeri yang seharusnya mengakui ketidak mampuannya dalam 

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

dan pembinaan para ulama yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam) sehingga warga negara 

mentaati ulil amri yang sudah dibina dan dibimbing oleh para ulama yang menguasai fiqih (hukum-

hukum dalam Islam) 

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

bahwa ulil amri yang ditaati adalah para pakar fiqih atau para ulama yang menguasai hukum-hukum 

Allah sehingga negara dapat membuat hukum buatan manusia yang tidak bertentangan dengan 

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

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

, Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ulil amri adalah ahli 

fiqih dan ahli agama. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ata, Al-Hasan Al-Basri dan Abul 

Aliyah, bahwa makna ulil amri adalah para ulama. 

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

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

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

Madinah yang memuat keharusan mentaati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ketika 

itu sebagai ulil amri dalam jama’atul muslimin 
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***** awal kutipan ***** 

Pasal 1 

Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia. 

Pasal 17 

Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu 

Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya 

segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil 

di antara mereka 

Pasal 36 ayat 1 

Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad Shallallahu alaihi 

wasallam 

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

Selengkapnya piagam Madinah pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/03/piagam-

madinah.pdf 

Dalam sejarah negara kita, dahulu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut 

dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa disingkat DI/TII) di bawah pimpinan SM. 

Kartosuwiryo. Dia mempunyai latar belakang pendidikan Barat bukan seorang santri dari sebuah 

pesantren. Bahkan diceritakan orang bahwa ia tidak pernah mempunyai pengetahuan yang benar 

tentang bahasa Arab dan agama Islam. 

Pemberontakan DI / III ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman yang serius 

terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan masa depan 

Islam di negara Republik Indonesia yang justru karena mengatasnamakan agama Islam. Apalagi karena 

Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam Indonesia, maka kedudukan Presiden 

Sukarno bisa goyah di mata umat Islam. Hal itu mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu 

“mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan 

Presiden Sukarno dalam pandangan keagamaan (Islam).” 

Hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang penting oleh karena beberapa hal. Antara lain oleh karena 

untuk daerah-daerah tertentu ummat Islam harus melakukan pilihan terhadap adanya “Kepala 

Negara” selain Presiden Soekarno. Misalnya S.M. Kartosuwiryo yang di daerah Jawa Barat menyebut 

dirinya sebagai Kepala Negara dari Negara Islam Indonesia. Juga oleh karena sebagai Presiden Republik 

Indonesia, Soekarno harus mengangkat pegawai-pegawai yang menangani urusan-urusan yang 

langsung berkaitan dengan masalah—keagamaan seperti wakaf, waris, pernikahan dan lain-lain. 

Sedang dalam pandangan ulama di Indonesia urusan-urusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang sah dilihat dari hukum Islam. 

Pertemuan ulama yang diprakarsai oleh K.H. Masjkur itu berlangsung di Cipanas Jawa Barat pada akhir 

tahun 1953 (awal tahun 1954). Pertemuan — yang disebut oleh Choirul Anam sebagai Muktamar Alim 

Ulama Se-Indonesia itu memutuskan memberi gelar kepada Presiden Sukarno sebagai Waliyul Amri 
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Dharuri Bis Syaukati, “pemerintah yang sekarang ini sedang berkuasa (dan harus dipatuhi berdasarkan 

(QS An Nisaa [4]:59) 

Menarik untuk disimak penjelasan A. Yusuf Ali mengenai istilah ini dalam komentarnya tentang (QS An 

Nisaa [4]:59), Ulu-l-amr adalah orang-orang yang melaksanakan kekuasaan atau tanggung jawab atau 

keputusan atau penyelesaian urusan. Kekuasaan yang mutlak ada pada Allah. Umat Allah menerima 

kekuasaan dari Dia. Karena Islam tidak mengenal perbedaan yang tajam antara urusan yang sakral dan 

sekuler, maka diharapkan pemerintahan-pemerintahan biasa akan melakukan kebenaran, berlaku 

sebagai imam yang benar, dan kita harus menghormati dan mematuhi keluasaan itu; jika tidak 

demikian tidak akan ada ketertiban dan kepatuhan. 

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

Kita dapat mengambil pelajaran dari kerajaan Islam Brunei Darussalam berideologi Melayu Islam 

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

wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Al Asyari dan mengikut Mazhab Imam Syafei. 

Sultan Brunei disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merangkap sebagai perdana 

menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh dewan penasihat kesultanan dan beberapa 

menteri, juga bertindak sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam dimana dalam menentukan 

keputusan atas sesuatu masalah dibantu oleh Mufti Kerajaan. 

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

Pertimbangan Agung” yang berunsurkan ulama yang sholeh yang dapat memberikan pertimbangan 

dan usulan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tidak bertentangan 

dengan Al Qur’an dan As Sunnah. 

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

Muhammad Jamil Jambek ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatera Barat awal abad ke-20 yang 

pernah berguru dengan Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang merupakan ulama besar 

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

Mazhab Syafi’i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. 

Namun dalam perjalanannya Dewan Pertimbangan Agung perannya dalam roda pemerintahan di 

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

“Dewan Pensiun Agung” karena keanggotaanya terdiri dari pensiunan-pensiunan pejabat. Sehingga 

pada era Reformasi , Dewan Pertimbangan Agung dibubarkan dengan alasan sebagai lembaga yang 

tidak effisien. 

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

mengembalikan wewenang para ahli fiqih untuk menasehati dan membimbing penguasa negeri 

sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah 

sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kaum muslim untuk mentaati penguasa negeri. 

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

menurut pendapat para fuqaha, ada yang bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah maka wajib 

kita ingkari dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. 
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Dari Ummu Salamah radliallahu ‘anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, 

“akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya. 

Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang 

ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para sahabat berkata : “Apakah 

tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” Beliau menjawab : “Jangan, selama mereka 

menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya). 

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

orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal 

diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya 

dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485]) 

Sedangkan bagi yang mampu melenyapkan kemungkaran atau ingin mengganti penguasa negeri yang 

diingkari maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik mengikuti hukum konstitusi yang berlaku dan 

tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. 

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

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

tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim) 

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

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

perbaikan.” (QS Al Baqarah [2]:11) 

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

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

hadits yang memperingatkan akibat meninggalkan atau tidak mentaati ulil amri sebenarnya yakni para 

fuqaha. 

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

lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama’ dan fuqaha’, maka Allah Taala menimpakan tiga 

macam musibah atas mereka, iaitu 

1. Allah mengangkat (menghilangkan) keberkahan dari rizki (usaha) mereka, 

2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka dan 

3. Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman 

Kami mengorbankan waktu menyampaikan kenyataan pahit bagi sekelompok orang karena kami 

prihatin menyaksikan orang-orang yang mengatasnamakan Islam dan berteriak Allahu Akbar sambil 

membunuh orang-orang yang telah bersyahadat namun berbeda paham (pendapat) dengan mereka. 

Rasulullah bertanya lagi: ‘Apakah kamu yang telah membunuhnya? ‘ Dia menjawabnya, ‘Ya.’ Beliau 

bertanya lagi: ‘Lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan kalimat, ‘Tidak ada tuhan (yang berhak 

disembah) kecuali Allah’, jika di hari kiamat kelak ia datang (untuk minta pertanggung jawaban) pada 

hari kiamat nanti? ‘ (HR Muslim 142) 

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

maka yang terbunuh dan membunuh masuk neraka. aku pun bertanya: Wahai Rasulullah, ini bagi yang 
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membunuh, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 

menjawab: Dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya.(HR Bukhari 30) 

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

sama-sama dalam kerugian. 

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) 

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

saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota 

tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR 

Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 

Pihak yang berhak memutuskan seseorang untuk dibunuh apalagi orang yang telah bersyahadat 

hanyalah para fuqaha yang telah ditetapkan sebagai hakim di suatu negara bukanlah ijtihad dan 

istinbat orang per orang. 

Al-Habib Abubakar al-Adni bin Ali al-Masyhur telah menasehatkan untuk menjaga lisan, dengan tidak 

mengucapakan kata-kata yang bersifat provokatif atau menghina salah satu belah pihak yang terlibat 

dalam peperangan di antara umat Islam karena Rasulullah telah bersabda: 

‘Barangsiapa yang ikut serta dalam pembunuhan seorang muslim, meskipun hanya dengan sepotong 

kalimat saja, maka di hari kiamat nanti dahinya akan tertulis ungkapan: ”terputus (jauh) dari rahmat 

Allah.” 

Beliau menasehatkan untuk menjaga tangan, tidak mengangkat senjata mengikuti salah satu pihak 

golongan muslim untuk melawan sesama muslim, karena darah, harta dan kehormatan seorang 

muslim haram hukumnya. 

Beliau menasehatkan untuk menjaga hati, jangan sampai ada rasa senang dengan adanya 

pembombardiran, kemenangan salah satu pihak, dan sebagainya. Apakah kamu senang dengan 

pembunuhan seorang muslim kepada sesama muslim lainnya..? (tidak boleh bela-membela/gembira 

(atas kemenangan salah satu pihak) sebab semua itu adalah sebuah fitnah. 

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 

Perebutan kekuasaan dan kekayaan-kekayaan bumi telah disabdakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam dan sekaligus Beliau mengingkari orang-orang yang menganggap (menuduh) muslim lainnya 

yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka adalah telah musyrik, laknatullah atau “bukan 
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Islam” atau kafir dengan kalimat ingkaran yakni “Demi Allah, saya tidak mengkhawatirkan kalian akan 

berbuat syirik” sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/12/15/tak-khawatir-musyrik/ 

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) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku mendahului kalian ke telaga. Lebar telaga itu 

sejauh antara Ailah ke Juhfah. Aku tidak khawatir bahwa kalian akan kembali musyrik sepeninggalku. 

Tetapi yang aku takutkan ialah kamu terpengaruh oleh dunia. Kalian berlomba-lomba untuk 

mendapatkannya kemudian berbunuh-bunuhan, dan akhirnya kalian musnah seperti kemusnahan 

umat sebelum kalian”. (HR Muslim 4249) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang 

bangkrut (muflis) dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa 

(pahala) ibadah shalat, puasa, dan zakat. Akan tetapi dia pun datang dengan membawa dosa berupa 

mencaci orang ini, memfitnah (menuduh) orang ini, menumpahkan darah orang ini, menyiksa orang 

ini, lalu diberikanlah kebaikannya (pahala) kepada orang-orang yang dizhaliminya. Sewaktu 

kebaikannya (pahala) tidak lagi cukup membayar kesalahan (dosa) nya maka diambillah dosa-dosa 

orang-orang yang dizhaliminya dan ditimpakan kepada dirinya. Setelah itu dia dilemparkan ke neraka. 

(HR Muslim 2581) 

Pada zaman Rasulullah, firqah yang gemar menyalahkan dan bahkan mengkafirkan muslim lain yang 

tidak sepaham (sependapat) dengan mereka adalah orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah, penduduk 

Najed dari bani Tamim 

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

dengan Rasulullah namun tidak mendengarkan dan mengikuti Rasulullah melainkan mengikuti 

pemahaman atau akal pikirannya sendiri yang berakibat menjadikannya sombong dan durhaka kepada 

Rasulullah yakni merasa lebih pandai dari Rasulullah sehingga berani menyalahkan dan menghardik 

Rasulullah 

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

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

laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata; Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 

berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. Sungguh 

kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. (HR Bukhari 3341) 

Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah, penduduk Najed dari bani Tamim adalah orang-orang yang 

menyalahkan umat Islam lainnya yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka sehingga mereka 

menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) yang disebut dengan 

khawarij 

Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 
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Oleh karena orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah, penduduk Najed dari bani Tamim 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. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menubuatkan bahwa kelak akan bermunculan orang-orang 

seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari bani Tamim yakni orang-orang yang terjerumus “kafir 

tanpa sadar” , orang-orang yang menuduh muslim lainnya yang tidak sepaham (sependapat) dengan 

mereka telah musyrik, laknatullah atau “bukan Islam” atau kafir 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 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) 

Contoh orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari Bani Tamim atau kaum 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 yang merasa lebih pandai sehingga menyalahkan dan 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 thaghut, 

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 tidak memutuskan menurut apa 

yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS Al Maidah [5]:44). 
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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) 

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 dapat menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya. 
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Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


