Mereka yang melarang istighfar lebih dari tiga kali ketika dzikir setelah shalat
Salah satu pokok permasalahan para
pengikut paham Wahabisme penerus
kebid’ahan Ibnu Taimiyyah adalah mereka
terjerumus bid’ah dalam urusan agama
yakni melarang (mengharamkan) yang tidak
dilarang (diharamkan) oleh Allah Ta’ala dan
RasulNya atau mewajibkan yang tidak
diwajibkan oleh Allah Ta’ala dan RasulNya
akibat mereka salah dalam berijtihad dan
beristinbat atau menggali hukum dari Al
Qur’an dan Hadits sehingga mereka
terjerumus dosa besar yakni perbuatan
menyekutukan Allah sebagaimana yang
telah disampaikan pada
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/07/12/termasuk-dosa-besar/
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa kejahatan paling besar
dosanya terhadap kaum muslimin lainnya adalah melarang atau mengharamkan
hanya karena pertanyaan saja bukan berdasarkan dalil dari Al Qur’an dan Hadits.
Rasulullah bersabda “Orang muslim yang paling besar dosanya (kejahatannya)
terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang
sebelumnya tidak diharamkan (dilarang) bagi kaum muslimin, tetapi akhirnya
sesuatu tersebut diharamkan (dilarang) bagi mereka karena pertanyaannya.” (HR
Bukhari 6745, HR Muslim 4349, 4350)
Para Imam Mujtahid telah mengingatkan jangan sampai salah dalam berijtihad dan
beristinbat (menggali hukum) dari Al Qur’an dan Hadits sehingga melarang
(mengharamkan) yang tidak dilarang (diharamkan) oleh Allah Ta’ala dan RasulNya
atau mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah Ta’ala dan RasulNya karena hal
itu termasuk perbuatan menyekutukan Allah
Firman Allah yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang
tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan
durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah
tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah
dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33)
Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk mengajarkan
yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkan padaku pada hari ini: ‘Semua yang telah
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Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap
yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian
membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang
Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau
menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”.
(HR Muslim 5109)
Bahkan Adz Dzahabi murid Ibnu Taimiyyah sendiri dalam kitab beliau Al Kabair
(mengenai dosa-dosa besar) berkata, “Berdusta atas nama Nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam adalah suatu bentuk kekufuran yang dapat mengeluarkan seseorang dari
Islam. Tidak ragu lagi bahwa siapa saja yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan
yang halal berarti ia melakukan kekufuran.
Salah satu contoh dusta atas nama Rasulullah akibat salah dalam berijtihad dan
beristinbat (menggali hukum) dari hadits seperti riwayat berikut ini,
“Apabila telah selesai dari shalatnya, Beliau beristighfar tiga kali, kemudian
membaca (yang artinya), ‘Ya Allah, Engkau-lah keselamatan dan dariMu jualah
segala keselamatan. Mahasuci Engkau wahai Dzat Yang memiliki keagungan dan
kemuliaan’ (Hr Muslim dan Ahmad dari Tsauban. Lihat takhrijnya dalam shahih alJami No. 4688)
Berikut kutipan dari sebuah buku berjudul “Kesalahan kesalahan umum dalam
shalat lengkap dengan koreksinya” karya Abu Ammar Mahmud Al Mishri” pada
halaman 204 tertulis,
***** awal kutipan ******
Saya katakan, “Sesungguhnya dzikir kepada Allah merupakahan ibadah yang paling
agung. Akan tetapi di antara macam-macam dzikir, ada dzikir yang terbatasi dengan
jumlah, sehingga kita tidak bisa menambahkan atau menguranginya.
Maka sama sekali tidak boleh bagi seseorang untuk menambahkan istighfar setelah
shalat lebih dari tiga kali. Namun apabila dia telah selesai dari bacaan dzikir-dizikir
setelah shalat, maka dia boleh saja beristighfar sejuta kali atau lebih
***** akhir kutipan *****
Jadi penulis buku tersebut secara tidak langsung berdusta atas nama Rasulullah
akibat salah dalam berijtihad dan beristinbat (menggali hukum) berdasarkan
(berdalilkan) hadits di atas.
Seolah-olah Rasulullah telah bersabda tentang “dzikir yang terbatasi dengan jumlah”
dan wajib sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah.
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Seolah-olah Rasulullah melarang umat Islam beristighfar lebih dari tiga kali ketika
dzikir setelah shalat.
Padahal batasan rukun shalat yang wajib sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh
Rasulullah adalah sampai salam.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
وختامھا التسليم
Artinya : “dan penutupnya (sholat) adalah salam.”
Belum pernah ada ulama menyampaikan tentang adanya rukun berdzikir setelah
shalat.
Bacaan dzikir setelah shalat wajib, kita bebas membaca apa saja sesuai dengan
kemampuan dan apa yang kita hafal. Mau baca istighfar, tasbih, tahlil, hamdallah,
sholawat, ayat-ayat Al Qur’an dan lain sebagainya.
Contoh lainnya penulis buku tersebut mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah
Ta’ala dan RasulNya adalah mewajibkan “menggerak-gerakkan” jari telunjuk pada
saat tasyahhud akibat dia taqlid buta pada pendapat Al Albani.
Berikut kutipan dari halaman 189-190
***** awal kutipan ******
Kita mendapati banyak orang shalat yang tidak menggerak-gerakkan jari telunjuknya
ketika tasyahhud, bahkan di antara mereka ada yang mengingkari orang yang
melakukannya dengan pengingkaran yang sangat keras.
Padahal yang haq adalah menggerak-gerakkan jari telunjuklah yang shahih dan
tsabit dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.
Beliau shallallahu alaihi wasallam (ketika tasyahhud) membuka (dan meletakkan)
telapak tangan kirinya di atas paha kiri, dan menggenggam semua jari-jari telapak
tangan kanannya, serta menunjuk ke arah kiblat dengan jari yang terletak di
samping ibu jari, kemudian meletakkan pandangannya kepada jari telunjuk tersebut.
Dan apabila Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, maka beliau meletakkan
ibu jarinya di atas jari tengahnya. Dan terkadang Beliau membuat suatu lingkaran
dengan keduanya.
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Dan apabila Beliau mengangkat jari telunjuknya, maka Beliau menggerakgerakkannya seraya berdoa dengannya, dan bersabda yang artinya , “Sungguh hal ini
lebih keras atas setan daripada besi – maksudnya jari telunjuk-“
Syaikh Al Albani rahimahullah berkata, Aku katakan, “Di dalam hadits ini terdapat
dalil bahwa yang sunnah adalah terus menerus dalam mengisyaratkan dengan jari
telunjuk dan menggerak-gerakkanya hingga salam, karena doa itu sebelumnya, dan
ini adalah madzhab Imam Malik dan selainnya.
Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, “Apakah seorang harus
mengisyarakatkan dengan jari telunjuknya ketika shalat ?” Beliau menjawab, “Ya,
dengan sangat”. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hani di dalam masa’il an al-Imam
Ahmad, 1/80 cet. Al Maktab al-Islami.
***** akhir kutipan *****
Dalam kutipan di atas dapat kita ketahui bahwa Al Albani menisbatkan pendapatnya
sesuai dengan mazhab Maliki dan selainnya.
Kalau kita periksa pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad rahimahullah
adalah , “Apakah seorang harus mengisyarakatkan dengan jari telunjuknya ketika
shalat ?” bukan “Apakah seorang harus menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika
shalat?”
Semua mazhab yang empat tentulah menyampaikan tentang “mengisyarakatkan
dengan jari telunjuknya ketika shalat” namun tidak menggerak-gerakkannya.
Dalam kitab Bujairimi Minhaj 1/218: “Tidak boleh mentahrik jari telunjuk karena
ittiba’ (mengikuti sunnah Nabi). Jika anda berkata; ‘Sesungguhnya telah datang
hadits yang shohih yang menunjuk kepada pentahrikan jari telunjuk dan Imam Malik
pun telah mengambil hadits tersebut. Begitu pula telah beberapa hadits yang shohih
yang menunjuk kepada tidak ditahriknya jari telunjuk. Maka manakah yang
diunggulkan’? Saya menjawab: ‘Diantara yang mendorong Imam Syafi’i mengambil
hadits-hadits yang menunjuk kepada tidak ditahriknya jari telunjuk adalah karena
yang demikian itu dapat mendatangkan ketenangan yang senantiasa dituntut
keberada- annya didalam sholat”.
Imam Malik telah mengambil hadits tersebut namun sebagaimana para Imam
(Mujtahidin) lainya tidak mengamalkan hadits yang mengisyaratkan tahrik itu
termasuk ulama dahulu dari kalangan Imam Malik (Malikiyyah) sekali pun.
Orang yang melakukan tahrik itu bukan dari madzhab Malikiyyah dan bukan juga
yang lainnya.
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Al-Hafidh Ibn Al-‘Arabi Al-Maliki dalam ‘Aridhat Al-Ahwadzi Syarh Turmduzi II/85
menyatakan; “Jauhilah olehmu menggerak-gerakkan jarimu dalam tasyahhud, dan
janganlah berpaling keriwayat Al-‘Uthbiyyah, karena riwayat tersebut baliyyah
(mengandung bencana)”.
Al-Hafidh Ibn Al-Hajib Al-Maliki dalam Mukhtashar Fiqh-nya mengatakan bahwa
yang masyhur dalam madzhab Imam Malik adalah tidak menggerakkan telunjuk
yang diisyaratkan itu.
Berikut kutipan kajian terhadap apa yang disampaikan oleh Al Albani tersebut yang
bersumber dari http://www.sarkub.com/tidak-menggerak-gerakkan-jari-telunjukketika-tasyahud
***** awal kutipan ******
Padahal redaksi hadits yang sebenarnya tidak seperti yang disebutkan oleh Syeikh
tersebut.
Syeikh ini telah menyusun dua hadits yang berbeda dengan menyusupkan kata-kata
yang sebenarnya bukan dari hadits, supaya dia mencapai kesimpulan yang
dikehendakinya.
Redaksi hadits yang sebenarnya ialah seperti yang terdapat dalam Al-Musnad II:119,
Al-Du’a karangan Imam Thabarani II:1087, Al-Bazzar dalam Kasyf Al-Atsar I:272 dan
kitab hadits lainnya yang berbunyi:
“Diriwayatkan dari Nafi’, bahwa Abdullah bin Umar ra., jika (melakukan) sholat berisyarat dengan (salah satu) jarinya lalu diikuti oleh matanya, seraya berkata, Rasullah
shallallahu alaihi wasallam bersabda; ‘Sungguh itu lebih berat bagi setan daripada
besi’ “.
Jadi dalam hadits tersebut tidak di sebutkan kata-kata Yuharrikuha (menggerakgerakkannya) tetapi hanya disebutkan ‘berisyarat dengan jarinya’.
Tetapi Syeikh ini telah berani melakukan penyelewengan terhadap hadits (tahrif)
sehingga dia mendapatkan apa yang dikehendaki meski pun dengan tadlis (menipu)
dan tablis (menimbulkan keraguan pada umat Islam).
Al-Bazzar berkata; “Katsir bin Zaid meriwayatkan secara sendirian (tafarrud) dari
Nafi’, dan tidak ada riwayat (yang diriwayatkan Katsir ini) dari Nafi’ kecuali hadits
ini”.
Padahal Syeikh ini sendiri di kitab yang lain, Shohihah-nya IV:328 mengatakan; ‘Saya
berkata, Katsir bin Zaid adalah Al-Aslami yang dha’if atau lemah’!
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Hadits yang menyebutkan, ‘Sungguh ia (jari) itu lebih berat bagi setan daripada besi’,
sebenarnya tidak shohih dan ciri kelemahannya itu setan atau iblis itu tidak bodoh
sampai mau meletakkan kepalanya dibawah jari orang yang menggerakgerakkannya sehingga setan itu terpukul dan terpental. Orang yang mengatakan
bahwa ungkapan semacam itu dhahir maka dia salah dan tidak memahami ta’wil.
Sedangkan riwayat Abdullah bin Zubair yang memuat kata-kata La Yuharrikuha
(tidak menggerak-gerakkannya) itu adalah tsabit (kuat) tidak dinilai syadz dan hadits
shohih lainnya pun menguatkannya seperti hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin
Umar ra. dan lain-lain.
***** akhir kutipan ******
Bahkan ulama panutan lainnya bagi para pengikut paham Wahabisme penerus
kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yakni Muqbil bin Hadi al-Wad’iy dalam risalahnya البشارة
في شذوذ تحريك اإلصبع في التشھد و ثبوت اإلشارةmengupas panjang lebar tentang syadz atau
keganjilan hadis menggerak gerakkan telunjuk yang diriwayatkan oleh Zaidah bin
Qudamah, dinilai menyelisihi periwayatan 22 orang perawi yang meriwayatkan
hadis serupa dari jalur Ashim bin Kulaib dan mereka tidak menyebutkan kalimat
“menggerak-gerakkan telunjuk” sebagaimana contoh uraian mereka pada http://almuwahhidun.blogspot.co.id/2010/04/syazkah-hadis-menggerak-gerakkan-jari.html
Jadi hadits yang menyebutkan Yuharrikuha (menggerak-gerakkannya) itu tidak kuat
(laa tatsbut) dan merupakan riwayat syadz (yang aneh) karena hadits mengenai
tasyahhud dengan mengisyaratkan (menunjukkan) telunjuk itu serta meniadakan
tahrik adalah riwayat yang sharih (terang-terangan) dan diriwayatkan oleh sebelas
rawi tsiqah dan kesemuanya tidak menyebutkan adanya tahrik tersebut.
Seseorang yang mengaku bahwa mutsbat (yang mengatakan ada) itu harus
didahulukan (muqaddam) atas yang menafikan / meniadakannya, maka orang
tersebut tidak memahami ilmu ushul. Karena kaidah ushul itu mempunyai
kelengkapan yang tidak sesuai untuk dipakai dalam masalah itu.
Hadits-hadits lainnya yang tidak menyebutkan adanya menggerak-gerakkan jari
telunjuk itu menguatkan keterangan dari hadits yang menafikannya.
Dalam kitab Syarqawi 1/210: “Mengangkat telunjuk itu adalah dengan tanpa tahrik.
Telah datang pula hadits yang menunjuk adanya tahrik. Namun dalam kasus ini yang
menafikan didahulukan dari yang menetapkan. Berbeda dengan kaidah ushul Fiqih
(bahwa yang menetapkan didahulu- kan dari yang menafikan). Hal ini karena adanya
beberapa maslahat pada ketiadaan mentahrik itu yakni; ‘Bahwa yang dituntut dalam
sholat adalah tidak bergerak karena bergerak-gerak dapat menghilangkan
kekhusyu’an dan juga tahrik itu adalah sejenis perbuatan yang tidak ada gunanya
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dan sholat haruslah terpelihara dari hal tersebut selama itu memungkinkan. Oleh
karena itu ada pendapat yang membatalkan shalat karena melakukan tahrik walau
pun pendapat ini dho’if”.
Begitupula sebuah kajian pada http://www.youtube.com/watch?v=fI80RS5k45E
pada menit 13:57 menyimpulkan bahwa ulama hadits dalam hal ini memandang
mengangkat tanpa menggerakkan lebih kuat daripada mengangkat dengan
menggerakkan.
Salah satu alasannya adalah hadits tentang menggerakkan yang diriwayatkan oleh
Ziyadah bin Qudamah dari Wa’il bin Hujr, dari 12 hadits itu , itu cuma satu orang
yang menyebutkan menggerakkan tangannya. Sementara 11 orang lain yang
meriwayatkan hadits yang sama itu mengatakan tidak ada tambahan di hadits itu
menggunakan kata Yuharrikuha, tidak ada tambahan menggerak-gerakkan. Jadi ada
12 orang meriwayatkan dari orang yang sama 11 orang mengatakan nggak ada
tambahan menggerak-gerakan yang satu mengatakan digerak-gerakan. Kalau 11
berbanding dengan 1, kira-kira yang lebih kuat yang mana ?
Para ulama mengatakan jika ada satu riwayat bertentangan dengan banyak yang
tsiqoh maka yang ini ditinggalkan. Ditinggalkan itu maksudnya dianggap lemah.
Alasan lainnya kata Yuharrikuha bukan dimaknai menggerak-gerakan secara
berulang akan tetapi mengangkat jari telunjuk saja.
Begitupula dalam video tersebut disampaikan bahwa kaidah ushul fiqih
menyebutkan sesuatu yang jelas tanpa ditafsirkan itu lebih kuat dibandingkan
sesuatu mesti ada penafsiran bagaimana cara Rasulullah menggerak-gerakkannya.
Pada akhir video dikatakan bahwa tidak ada hubungannya mengerak-gerakan
dengan mengusir setan
Memang ada yang berdalil dengan hadits dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa:
“Menggerak-gerakkan telunjuk diwaktu shalat dapat menakut-nakuti setan”. Ini
hadits dho’if karena hanya di riwayatkan seorang diri oleh Muhammad bin Umar alWaqidi ( Al-Majmu’ III/454 dan Al-Minhajul Mubin hal.35).
Ibn ‘Adi dalam Al-Kamil Fi Al-Dhu’afa VI/2247; “Menggerak-gerakkan jari (telunjuk)
dalam sholat dapat menakut-nakuti setan” adalah hadits maudhu’
Jumhur ulama Syafi’i memakruhkan menggerak-gerakkan telunjuk waktu tasyahhud,
dalam Hasiyah al-Bajuri jilid 1:220: “Dan tidaklah boleh seseorang itu menggerakgerakkan jari telunjuk- nya. Apabila digerak-gerakkan, maka makruh hukumnya dan
tidak membatalkan sholat menurut pendapat yang lebih shohih dan dialah yang
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terpegang karena gerakan telunjuk itu adalah gerakan yang ringan. Tetapi menurut
satu pendapat; Batal sholat seseorang apabila dia menggerak-gerakkan telunjuknya
itu tiga kali berturut-turut [pendapat ini bersumber dai Ibnu Ali bin Abi Hurairah
sebagaimana tersebut dalam Al-Majmu’ III/454]. Dan yang jelas bahwa khilaf
[perbedaan) tersebut adalah selama tapak tangannya tidak ikut bergerak. Tetapi jika
tapak tangannya ikut bergerak maka secara pasti batallah shalatnya”.
Imam Nawawi dalam Fatawa-nya halaman 54 dan dalam Syarh Muhadzdab-nya
III/454 menyatakan makruhnya menggerak-gerakkan telunjuk tersebut. Karena
perbuatan tersebut merupakan perbuatan sia-sia dan main-main disamping
menghilangkan kekhusyuan.
Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj II:80: “Tidak boleh mentahrik jari telunjuk diketika
mengangkatnya karena ittiba’. Dan telah shohih hadits yang menunjuk kepada
pentahrikannya, maka demi untuk menggabungkan kedua dalil, dibawalah tahrik itu
kepada makna ‘diangkat’. Terlebih lagi didalam tahrik tersebut ada pendapat yang
menganggapnya sebagai sesuatu yang haram yang dapat membatalkan sholat. Oleh
karena itu kami mengatakan bahwa tahrik dimaksud hukumnya makruh”.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra.; “Jika Rasulallahshallallahu alaihi wasallam.
duduk dalam tasyahhud, beliau meletakkan tangan kirinya diatas lututnya yang kiri,
dan meletakkan tangan kanannya pada lutut yang kanan, seraya membuat (angka)
lima puluh tiga sambil berisyarat dengan telunjuknya”. (HR. Imam Muslim dalam
Shohih-nya I/408).
Yang dimaksud dengan lima puluh tiga dalam hadits itu ialah menggenggam tiga jari
(jari tengah, jari manis dan kelingking) itulah angka tiga. Sedangkan jari telunjuk dan
ibu jari di julurkan sehingga membentuk semacam lingkaran bundar yang mirip
angka lima (angka bahasa arab), dengan demikian menjadilah semacam angka lima
puluh tiga.
Dalam satu riwayat seperti yang diriwayatkan Imam Muslim I/408 dari Ali bin
Abdurrahman Al-Mu’awi, dia mengatakan; “Abdullah bin Umar ra. melihat aku
bermain-main dengan kerikil dalam sholat. Setelah berpaling (selesai sholat), beliau
melarangku, seraya berkata; ‘Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulallah
itu’. Dia berkata; ‘Jika Rasulallahshallallahu alaihi wasallam. duduk dalam sholat
beliau meletakkan tangan kanannya pada paha kanannya seraya menggenggam
semua jemarinya, dan mengisyaratkan (menunjukkan) jari yang dekat ibu jarinya ke
kiblat. Beliau juga meletakkan tangan kirinya diatas paha kirinya’ ”Al-Isyarah
(mengisyaratkan) itu menunjukkan tidak adanya (perintah) menggerak-gerakkan,
bahkan meniadakannya untuk tahrik.
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Diriwayatkan dari Numair Al-Khuzai seorang yang tsiqah dan salah seorang anak dari
sahabat ; “Aku melihat Rasulallahshallallahu alaihi wasallam. meletakkan dzira’nya
[tangan dari siku sampai keujung jari] yang kanan diatas pahanya yang kanan sambil
mengangkat jari telunjuknya dan mem- bengkokkannya [mengelukkannya] sedikit”.
(HR.Ahmad III:471 ; Abu Dawud I:260 ; Nasa’i III:39 ; Ibn Khuzaimah dalam
shohihnya I:354 dan penshohihannya itu ditetapkan oleh Ibn Hajar dalam Al-Ishabah
no.8807 ; Ibn Hibban dalam As-Shohih V:273 ; Imam Baihaqi dalam As-Sunan AlKubra II:131 serta perawi lainnya.
Diriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa “Rasulallahshallallahu alaihi wasallam.
berisyarat dengan telunjuk dan beliau tidak menggerak-gerakkannya dan pandangan
beliau pun tidak melampaui isyaratnya itu” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i dan
Ibnu Hibban). Hadits ini merupakan hadits yang shohih sebagaimana diterangkan
oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ jilid III:454 dan oleh sayyid Umar Barokat
dalam Faidhul Ilaahil Maalik jilid 1:125.
Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Zubair ra. bahwa “Rasulallahshallallahu alaihi
wasallam.berisyarat dengan jarinya (jari telunjuknya) jika berdo’a dan tidak
menggerak-gerakkannya”. (HR.Abu ‘Awanah dalam shohihnya II:226 ; Abu Dawud
I:260 ; Imam Nasa’i III:38 ; Baihaqi II:132 ; Baihaqi dalam syarh As-Sunnah III:178
dengan isnad shohih).
Dalam kitab Mahalli 1/164: “Tidak boleh mentahrik jari telunjuk karena berdasarkan
hadits riwayat Abu Dawud. Pendapat lain mengatakan; ‘Sunnah mentahrik jari
telunjuk karena berdasarkan hadits riwayat Baihaqi’, beliau berkata bahwa kedua
hadits itu shohih. Dan didahulukannnya hadits pertama yang menafikan tahrik atas
hadits kedua yang menetapkan tahrik adanya karena adanya beberapa maslahat
pada ketiadaan tahrik itu”.
Imam Baihaqi yang bermadzhab Syafi’i memberi komentar terhadap hadits Wa’il bin
Hujr sebagai berikut : “Terdapat kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan tahrik
disitu adalah mengangkat jari telunjuk, bukan menggerak-gerakkannya secara
berulang sehingga dengan demikian tidaklah bertentangan dengan hadits Ibnu
Zubair”.
Kesimpulan Imam Baihaqi adalah hasil dari penerapan metode penggabungan dua
hadits yang berbeda karena hal tersebut memang memungkinkan. Kalau mengikuti
komentar Imam Baihaqi ini, memang semulanya jari telunjuk itu diam dan ketika
sampai pada hamzah illallah ia kita angkat, maka itu menunjukkan adanya
penggerakan jari telunjuk tersebut, tetapi bukan digerak-gerakkan berulang-ulang.
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Perbedaan pendapat yang boleh dan dapat diterima adalah perbedaan pendapat
yang bersifat furu’iyyah di antara ahli istidlal seperti perbedaan pendapat di antara
Imam Mazhab yang empat
Sedangkan perbedaan pendapat di antara bukan ahli istidlal atau orang awam
adalah kesalahpahaman semata yang dapat menyesatkan orang banyak
Oleh karenanya kita mengikuti Rasulullah dengan mengikuti Imam Mazhab yang
empat.
“Jika ia benar mendapat dua pahala, jika salah hanya mendapat satu pahala”
hanyalah berlaku untuk ahli istidlal yang dipunyai para fuqaha, yakni ulama yang
faqih dalam menggali hukum dari Al Qur’an dan As Sunnah.
Adapun orang yang bukan ahli istidlal lantas berpendapat dan menghukumi, dia
tidak dapat pahala. Ia justru berdosa karena bukan ahlinya.
Imam Nawawi dalam Syarah Muslim (12/13), Para ulama’ berkata: ”Telah menjadi
ijma’ bahwa hadits ini adalah untuk hakim yang alim dan ahli hukum, jika
keputusannya benar maka dia mendapat 2 (dua) pahala yaitu pahala ijtihadnya dan
pahala benarnya, jika salah maka dapat satu pahala yaitu pahala ijtihadnya saja”
Al Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam menjelaskan hadits ini: “(Beliau) mengisyaratkan
bahwa tidaklah mesti – disaat ditolak hukumnya atau fatwanya lantaran berijtihad
lalu keliru – maka dia mendapat dosa dengan (kesalahan) tersebut. Akan tetapi
apabila dia telah mengerahkan kemampuannya, maka ia mendapat pahala, jika
(hukumnya) benar, maka digandakan pahalanya. Namun apabila dia menetapkan
hukum atau berfatwa dengan tanpa ilmu maka dia mendapat dosa.” (Fathul Bari:
13/331)
Ibnul-Mundzir rahimahullahu berkata : “Seorang hakim yang keliru hanyalah diberi
pahala jika ia seorang yang ‘aalim terhadap metodologi ijtihad, lalu melakukan
ijtihad. Jika ia bukan seorang yang ‘aalim, tidak diberikan pahala”. Ia berdalil dengan
hadits tiga golongan qaadliy dimana padanya disebutkan dua golongan yang masuk
neraka: “Qaadliy (hakim) yang memutuskan perkara bukan berdasarkan kebenaran,
maka ia masuk neraka. Dan qaadliy (hakim) yang memutuskan perkara dalam
keadaan ia tidak mengetahui (ilmunya), maka ia pun masuk neraka”.
Begitupula hal yang perlu diketahui bahwa ahli hadits berbeda dengan para fuqaha.
Ahli hadits tidak berhak untuk bertindak sebagai fuqaha. Oleh karenanya tidak
ditemukan penisbatan nama mazhab kepada nama seorang ahli hadits.
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Ahli hadits hanyalah menerima dan menghafal hadits dari ahli hadits sebelumnya
kemudian mengumpulkan, meneliti dan menyampaikan dalam kitab-kitab hadits
atau menyusunnya berdasarkan nama perawi sehingga menjadi kitab-kitab musnad
atau menyusunnya berdasarkan klasifikasi masalah sehingga menjadi kitab-kitab
sunan.
Contoh perbedaan di antara dua Ibnu Hajar yakni Ibnu Hajar Al ‘Asqalani adalah ahli
hadits dari mazhab Syafi’i sedangkan Ibnu Hajar al-Haitami adalah seorang fuqaha
dari mazhab Syafi’i sehingga berhak berpendapat atau berfatwa.
Ibnu Hajar al-Haitami, sebelum umur 20 tahun, Beliau sudah diminta para gurunya
untuk mengajar dan memberi fatwa di Mesir. Beliau berhak berfatwa karena
menguasai berbagai ilmu antara lain tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, ushul fiqh, ilmu
waris, ilmu hisab, nahwu, sharaf, ilmu ma’ani, ilmu bayan, ilmu manthiq dan lain
lain.
Oleh karenanya tidak ditemukan kitab cara sholat berdasarkan pemahaman ahli
hadits sekaliber Imam Bukhari maupun Imam Muslim.
Ulama panutan mereka, Al Albani menamakan kitabnya “Sifat sholat Nabi” namun
ironisnya belum mengenal dengan baik kemuliaan Nabi Muhammad shallallahu
alaihi wasallam.
Salah satu bukti belum mengenal dengan baik kemuliaan Rasulullah akibat ulama
panutan mereka, Al Albani mengikuti paham Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu
Taimiyyah yakni selalu berpegang pada nash secara dzahir atau pemahaman mereka
selalu dengan makna dzahir adalah mereka memfatwakan bahwa Rasulullah sesat
sebelum turunnya wahyu sebagaimana yang telah disampaikan pada
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/05/22/fatwa-rasulullah-sesat/
Ada seseorang bertanya kepada Albani: “Apakah anda ahli hadits (muhaddits)?”
Albani menjawab: “Ya!”
Ia bertanya: “Tolong riwayatkan 10 hadits kepada saya beserta sanadnya!”
Albani menjawab: “Saya bukan ahli hadits penghafal, saya ahli hadits kitab.”
Orang tadi berkata: “Saya juga bisa kalau menyampaikan hadits ada kitabnya.”
Lalu Albani terdiam
(dari Syaikh Abdullah al-Harari dalam Tabyin Dlalalat Albani 6)
Ini menunjukkan bahwa Albani adalah ahli hadits dalam arti ahli membaca hadits
Albani adalah shahafi atau otodidak ketika mendalami hadits dan ia sendiri mengaku
bukan penghafal hadits.
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Dalam ilmu Musthalah Hadits jika ada perawi yang kualitas hafalannya buruk (sayyi’
al-hifdzi) maka status haditsnya adalah dlaif, bukan perawi sahih
Demikian juga hasil takhrij yang dilakukan oleh Albani yang tidak didasari dengan
‘Dlabit’ (akurasi hafalan seperti yang dimiliki oleh para al-Hafidz dalam ilmu hadits)
juga sudah pasti lemah dan banyak kesalahan.
Jadi Al Albani adalah contoh ahli hadits dalam arti ahli membaca hadits bukan ahli
hadits dalam arti sebenarnya yakni menerima dan menghafal hadits dari ahli hadits
sebelumnya secara turun temurun tersambung kepada lisannya Rasulullah.
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-muhammadnashiruddin-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)
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 *****
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
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menceritakan kepada kami Nu’aim : Telah menceritakan kepada kami IbnulMubaarak : 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 (orangorang 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”.
Ilmu agama adalah ilmu yang diwariskan dari ulama-ulama terdahulu yang
tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku
sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra’il dan itu
tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiapsiaplah menempati tempat duduknya di neraka” (HR Bukhari)
Hadits tersebut bukanlah menyuruh kita menyampaikan apa yang kita baca dan
pahami sendiri dari kitab atau buku
Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat
yang diperoleh dan didengar dari para ulama yang sholeh dan disampaikan secara
turun temurun yang bersumber dari lisannya Sayyidina Muhammad Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam.
Oleh karenanya ulama dikatakan sebagai pewaris Nabi.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Ulama adalah pewaris para nabi”
(HR At-Tirmidzi).
Ulama pewaris Nabi artinya menerima dari ulama-ulama yang sholeh sebelumnya
yang tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.
Pada hakikatnya Al Qur’an dan Hadits disampaikan tidak dalam bentuk tulisan
namun disampaikan melalui lisan ke lisan para ulama yang sholeh dengan imla atau
secara hafalan.
Dalam khazanah Islam, metode hafalan merupakan bagian integral dalam proses
menuntut ilmu. Ia sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman baginda Rasulullah
shallallahu alaihi wasallam. Setiap menerima wahyu, beliau langsung menyampaikan
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dan memerintahkan para sahabat untuk menghafalkannya. Sebelum
memerintahkan untuk dihafal, terlebih dahulu beliau menafsirkan dan menjelaskan
kandungan dari setiap ayat yang baru diwahyukan.
Jika kita telusuri lebih jauh, perintah baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
untuk menghafalkan Al-Qur’an bukan hanya karena kemuliaan, keagungan dan
kedalaman kandungannya, tapi juga untuk menjaga otentisitas Al-Qur’an itu sendiri.
Makanya hingga kini, walaupun sudah berusia sekitar 1400 tahun lebih, Al-Qur’an
tetap terjaga orisinalitasnya. Kaitan antara hafalan dan otentisitas Al-Qur’an ini
tampak dari kenyataan bahwa pada prinsipnya, Al-Qur’an bukanlah “tulisan” (rasm),
tetapi “bacaan” (qira’ah). Artinya, ia adalah ucapan dan sebutan. Proses turun(pewahyuan)-nya maupun penyampaian, pengajaran dan periwayatan-(transmisi)nya, semuanya dilakukan secara lisan dan hafalan, bukan tulisan. Karena itu, dari
dahulu yang dimaksud dengan “membaca” Al-Qur’an adalah membaca dari ingatan.
Dengan demikian, sumber semua tulisan itu sendiri adalah hafalan, atau apa yang
sebelumnya telah tertera dalam ingatan sang qari’. Sedangkan fungsi tulisan atau
bentuk kitab sebagai penunjang semata.
Oleh karenanya dikatakan sami’na wa ato’na (kami dengar dan kami taat) bukan
kami baca dan kami taat
Cara menelusuri kebenaran adalah melalui para ulama yang sholeh yang memiliki
sanad ilmu (sanad guru) tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam karena kebenaran dari Allah Ta’ala dan disampaikan oleh RasulNya
Pada asalnya, istilah sanad atau isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits
(Mustolah Hadits) yang merujuk kepada hubungan antara perawi dengan perawi
sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada Rasulullah -Shollallahu
‘alaihi wasallam- pada matan haditsnya.
Namun, jika kita merujuk kepada lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka
penggunaannya sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab misalnya disebutkan: “Isnad dari
sudut bahasa terambil dari fi’il “asnada” (yaitu menyandarkan) seperti dalam
perkataan mereka: Saya sandarkan perkataan ini kepada si fulan. Artinya,
menyandarkan sandaran, yang mana ia diangkatkan kepada yang berkata. Maka
menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan
perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)“.
Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan
karena sanad, maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja
yang diinginkannya (dengan akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam
Muslim dalam Muqoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 )
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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 berakhlak baik
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“
Imam Syafi’i ~rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”.
Imam Malik ~rahimahullah berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau
pelajari) dari orang yang tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya
(sanad ilmu) dan dari orang yang mendustakan perkataan manusia (ulama)
meskipun dia tidak mendustakan perkataan (hadits) Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam”
Al-Hafidh Imam Attsauri ~rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad
adalah bagaikan orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga”
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
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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.
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.
Kita prihatin melihat 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, kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina
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
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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 akibat mereka berguru atau
mengambil pendapat dari orang-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/
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)
Contoh penghasut pada masa keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani sekitar tahun
1924 M adalah seperti Thomas Edward Lawrence, perwira Yahudi Inggris yang
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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.
Dr Deliar Noer dalam bukunya berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 –
1942 menyebutkan, Ibnu Sa’ud yang berhasil mengusir penguasa Makah
sebelumnya, yakni Syarif Husein pada tahun 1924, mulai melakukan pembersihan
dalam kebiasaan praktik beragama sesuai dengan ajaran Muhammad bin Abdul
Wahhab atau ajaran Wahabi.
Ketika ada undangan dari Ibnu Sa’ud pada kalangan Islam di Indonesia untuk
menghadiri kongres di Makah, langsung mendapat reaksi dengan dibicarakan
undangan tersebut di Kongres ke-4 Al-Islam di Yogyakarta (Agustus 1925) serta
Kongres Ke-5 di Bandung (Februari 1926).
Kedua kongres itu didominasi golongan yang dinamakan pembaru Islam yang arti
sebenarnya adalah pemahaman baru yang tidak mengikuti metode pemahaman dan
istinbath yang telah dibakukan dan dicontohkan oleh Imam Mazhab yang empat
Pada kongres di Bandung, KH Abdul Wahab Chasbullah atas nama ulama kalangan
kaum tua mengusulkan mempertahankan beragama istiqomah mengikuti Imam
Mazhab yang empat sebagaimana yang telah disampaikan oleh para pengikutnya
berikut dengan kebiasan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh mereka. Kongres di
Bandung itu ternyata tidak menyambut baik usulan tersebut.
KH Abdul Wahab Chasbullah selanjutnya mengambil inisiatif untuk mengadakan
rapat di kalangan ulama kaum tua, dimulai dari Surabaya, kemudian Semarang,
Pasuruan, Lasem, dan Pati. Mereka sepakat mendirikan suatu panitia yang disebut
”Komite Merembuk Hijaz”.
Oleh karena untuk mengirim utusan ini diperlukan adanya organisasi yang formal,
maka didirikanlah Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926, yang secara formal
mengirimkan delegasi ke Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud.
Salah satu tujuan ormas NU didirikan adalah untuk memerdekakan umat Islam
bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat dan menolak dengan tegas paham
Wahabisme yakni ajaran (pemahaman) ulama Najed, Muhammad bin Abdul
Wahhab penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yang dibiayai dan disebarluaskan oleh
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kerajaan dinasti Saudi sebagaimana yang dikabarkan pada
http://www.nu.or.id/post/read/39479/komite-hijaz
***** 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 kitabkitab yang berdasarkan mazhab tersebut di bidang tasawuf, aqoid maupun fikih ke
dalam negeri Hijaz, seperti karangan Imam Ghazali, imam Sanusi dan lain-lainnya
yang sudaha terkenal kebenarannya. Hal tersebut tidak lain adalah semata-mata
untuk memperkuat hubungan dan persaudaraan umat Islam yang bermazhab
sehingga umat Islam menjadi sebagi tubuh yang satu, sebab umat Muhammad tidak
akan bersatu dalam kesesatan.
***** akhir kutipan *****
Mereka bukanlah Hanabila atau bukanlah pengikut Imam Ahmad bin Hambal
sebagaimana yang disangkakan oleh orang awam sebagaimana yang telah
disampaikan dalam tulisan pada
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/09/18/bukanlah-hanabila/
Ulama besar Indonesia yang pernah menjadi mufti Mazhab Syafi’i sekaligus menjadi
imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram pada akhir abad ke-19 dan awal abad
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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.
Bahkan Al Albani dikabarkan mengharamkan umat Islam bermazhab sebagaimana
yang terungkap dalam dialog dengan Syaikh al Buthi sebagaimana informasi dalam
tulisan pada http://www.piss-ktb.com/2013/09/2799-mengkritisi-madzhabpanggilan-hati.html?m=0 atau dalam kitab Syaikh al Buthi pada
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/01/al-laa-mazhabiyah-akhtharubidatin-tuhaddidu-as-syariah-al-islamiyah.pdf
Berikut kutipan dialognya
***** awal kutipan *****
Syaikh al-Buthi bertanya; “Apakah ia berdosa kalau seumpama mengikuti seorang
mujtahid saja dan tidak pernah berpindah ke mujtahid lain?”
Al-Albani menjawab: “Ya, ia berdosa dan haram hukumnya.”
Syaikh al-Buthi bertanya: “Apa dalil yang mengharamkannya?”
Al-Albani menjawab: “Dalilnya, ia mewajibkan pada dirinya, sesuatu yang tidak
diwajibkan Allah padanya.”
Syaikh al-Buthi bertanya: “Dalam membaca al-Qur’an, Anda mengikuti qira’ah-nya
siapa di antara qira’ah yang tujuh?”
Al-Albani menjawab: “Qira’ah Hafsh.”
Syaikh Al-Buthi bertanya: “Apakah Anda hanya mengikuti qira’ah Hafsh saja? Atau
setiap hari, Anda mengikuti qira’ah yang berbeda-beda?”
Al-Albani menjawab: “Tidak. Saya hanya mengikuti qira’ah Hafsh saja.”
Syaikh al-Buthi bertanya: “Mengapa Anda hanya mengikuti qira’ah Hafsh saja,
padahal Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak mewajibkan Anda mengikuti qira’ah Hafsh.
Kewajiban Anda justru membaca al-Qur’an sesuai riwayat yang datang dari Nabi
shallallahu alaihi wasallam secara mutawatir.”
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Al-Albani menjawab: “Saya tidak sempat mempelajari qira’ah-qira’ah yang lain. Saya
kesulitan membaca al-Qur’an dengan selain qira’ah Hafsh.”
Syaikh al-Buthi berkata: “Orang yang mempelajari fiqih madzhab al-Syafi’i, juga tidak
sempat mempelajari madzhab-madzhab yang lain. Ia juga tidak mudah memahami
hukum-hukum agamanya kecuali mempelajari fiqihnya Imam al-Syafi’i. Apabila Anda
mengharuskannya mengetahui semua ijtihad para imam, maka Anda sendiri harus
pula mempelajari semua qira’ah, sehingga Anda membaca al-Qur’an dengan semua
qira’ah itu. Kalau Anda beralasan tidak mampu melakukannya, maka Anda harus
menerima alasan ketidakmampuan muqallid dalam masalah ini. Bagaimanapun,
kami sekarang bertanya kepada Anda, dari mana Anda berpendapat bahwa seorang
muqallid harus berpindah-pindah dari satu madzhab ke madzhab lain, padahal Allah
tidak mewajibkannya. Maksudnya sebagaimana ia tidak wajib menetap pada satu
madzhab saja, ia juga tidak wajib berpindah-pindah terus dari satu madzhab ke
madzhab lain?”
Al-Albani menjawab: “Sebenarnya yang diharamkan bagi muqallid itu menetapi satu
madzhab dengan keyakinan bahwa Allah memerintahkan demikian.”
Syaikh al-Buthi berkata: “Jawaban Anda ini persoalan lain. Dan memang benar
demikian. Akan tetapi, pertanyaan saya, apakah seorang muqallid itu berdosa jika
menetapi satu mujtahid saja, padahal ia tahu bahwa Allah tidak mewajibkan
demikian?”
Al-Albani menjawab: “Tidak berdosa.”
Syaikh al-Buthi berkata: “Tetapi isi buku yang Anda ajarkan, berbeda dengan yang
Anda katakan. Dalam buku tersebut disebutkan, menetapi satu madzhab saja itu
hukumnya haram. Bahkan dalam bagian lain buku tersebut, orang yang menetapi
satu madzhab saja itu dihukumi kafir.”
Menghadapi pertanyaan tersebut, al-Albani terdiam.
***** akhir kutipan *****
Dalam dialog tersebut di atas Al Albani menyatakan pendapatnya sebagai berikut
”Aku membandingkan antara pendapat semua imam mujtahid serta dalil-dalil
mereka lalu aku ambil yang paling dekat terhadap al-Qur’an dan Sunnah.
Sebenarnya manusia itu terbagi menjadi tiga, yaitu muqallid (orang yang taklid),
muttabi’ (orang yang mengikuti) dan mujtahid. Orang yang mampu membandingkan
madzhab-madzhab yang ada dan memilih yang lebih dekat pada al-Qur’an adalah
muttabi’. Jadi muttabi’ itu derajat tengah, antara taklid dan ijtihad.”
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Secara logika, seseorang yang mampu menghakimi pendapat-pendapat para imam
madzhab dengan barometer al-Qur’an dan Sunnah, jelas ia lebih alim (pandai) dari
mereka
Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki kompetensi dalam berijtihad dan beristinbat
atau berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak, tentu beliau lebih berhak
“menghakimi” Imam Mazhab sebelum beliau. Namun kenyataannya beliau tetap
secara independen berijtihad dan beristinbat atas sumber atau bahan yang
dimilikinya dengan ilmu yang dikuasainya.
Pada kenyataannya sudah sangat sulit untuk memenuhi kompetensi sebagai
mujtahid mutlak bersumber dari hadits yang terbukukan dalam kitab-kitab hadits
karena jumlahnya jauh di bawah jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh
Al-Hafidz (minimal 100.000 hadits) dan jauh lebih kecil dari jumlah hadits yang
dikumpulkan dan dihafal oleh Al-Hujjah (minimal 300.000 hadits). Sedangkan jumlah
hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Imam Mazhab yang empat, jumlahnya
lebih besar dari jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Al-Hujjah
KH. Muhammad Nuh Addawami menyampaikan,
***** awal kutipan *****
Mengharamkan taqlid dan mewajibkan ijtihad atau ittiba’ dalam arti mengikuti
pendapat orang disertai mengetahui dalil-dalilnya terhadap orang awam (yang
bukan ahli istidlal) adalah fatwa sesat dan menyesatkan yang akan merusak sendisendi kehidupan di dunia ini.
Memajukan dalil fatwa terhadap orang awam sama saja dengan tidak
memajukannya. (lihat Hasyiyah ad-Dimyathi ‘ala syarh al- Waraqat hal 23 pada baris
ke-12).
Apabila si awam menerima fatwa orang yang mengemukakan dalilnya maka dia
sama saja dengan si awam yang menerima fatwa orang yang tidak disertai dalil yang
dikemukakan. Dalam artian mereka sama-sama muqallid, sama-sama taqlid dan
memerima pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya.
Yang disebut muttabi’ “bukan muqallid” dalam istilah ushuliyyin adalah seorang ahli
istidlal (mujtahid) yang menerima pendapat orang lain karena dia selaku ahli istidlal
dengan segala kemampuannya mengetahui dalil pendapat orang itu.
Adapun orang yang menerima pendapat orang lain tentang suatu fatwa dengan
mendengar atau membaca dalil pendapat tersebut padahal sang penerima itu bukan
atau belum termasuk ahli istidlal maka dia tidak termasuk muttabi’ yang telah
terbebas dari ikatan taqlid.
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Pendek kata arti ittiba’ yang sebenarnya dalam istilah ushuliyyin adalah ijtihad
seorang mujtahid mengikuti ijtihad mujtahid yang lain.
***** akhir kutipan *****
Jadi muttabi bukanlah “derajat tengah, antara taqlid dan ijtihad” namun muttabi
adalah orang yang mengikuti pendapat orang lain karena dia ahli istidlal.
Sedangkan orang yang menerima atau mengikuti pendapat orang lain walaupun
mengetahui dalilnya namun bukan ahli istidal adalah sama-sama muqallid, samasama taqlid dan menerima atau mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui
dalilnya.
Dalam kitab yang diatasnamakan sebagai “sifat sholat Nabi” baik Al-Albani maupun
para pengikutnya “meninggalkan” Imam Mazhab yang empat, salah satunya karena
salah memahami potongan perkataan Al-Imam Al-Syafi’i, “Idza shahha al-hadits
fahuwa mazhabi (apabila suatu hadits itu shahih, maka hadits itulah mazhabku)”.
Banyak kalangan yang tidak memahami dengan benar perkataan Beliau. Sehingga,
jika yang bersangkutan menemukan sebuah hadits shahih yang menurut
pemahaman mereka bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi’i maka yang
bersangkutan langsung menyatakan bahwa pendapat mazhab itu tidak benar,
karena Imam Syafi’i sendiri mengatakan bahwa hadits shahih adalah mazhab beliau.
Atau ketika seseorang menemukan sebuah hadits yang shahih, yang bersangkutan
langsung mengklaim, bahwa ini adalah mazhab Syafi’i.
Imam Al-Nawawi sepakat dengan gurunya ini dan berkata, “(Ucapan Al-Syafi’i) ini
hanya untuk orang yang telah mencapai derajat mujtahid madzhab. Syaratnya: ia
harus yakin bahwa Al-Syafi’i belum mengetahui hadits itu atau tidak mengetahui
(status) kesahihannya. Dan hal ini hanya bisa dilakukan setelah mengkaji semua
buku Al-Syafi’i dan buku murid-muridnya. Ini syarat yang sangat berat, dan sedikit
sekali orang yang mampu memenuhinya. Mereka mensyaratkan hal ini karena AlSyafi’i sering kali meninggalkan sebuah hadits yang ia jumpai akibat cacat yang ada
di dalamnya, atau mansukh, atau ditakhshish, atau ditakwil, atau sebab-sebab
lainnya.”
Al-Nawawi juga mengingatkan ucapan Ibn Khuzaimah, “Aku tidak menemukan
sebuah hadits yang sahih namun tidak disebutkan Al-Syafii dalam kitab-kitabnya.” Ia
berkata, “Kebesaran Ibn Khuzaimah dan keimamannya dalam hadits dan fiqh, serta
penguasaanya akan ucapan-ucapan Al-Syafii, sangat terkenal.” [“Majmu’ Syarh AlMuhadzab” 1/105]
Asy-Syeikh Abu Amru mengatakan: ”Barang siapa menemui dari Syafi’i sebuah
hadits yang bertentangan dengan mazhab beliau, jika engkau sudah mencapai
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derajat mujtahid mutlak, dalam bab, atau maslah itu, maka silahkan mengamalkan
hal itu“
Kajian qoul Imam Syafi’i yang lebih lengkap, silahkan membaca tulisan, contohnya
pada http://generasisalaf.wordpress.com/2013/06/15/memahami-qoul-imamsyafii-hadis-sahih-adalah-mazhabku-bag-2/
Prof. Dr Yunahar Ilyas, Lc, MA menyampaikan slogan “Muhammadiyah bukan
Dahlaniyah” artinya Muhammadiyah hanyalah sebuah organisasi kemasyarakatan
(ormas) atau jama’ah minal muslimin
Muhammadiyah pada awalnya bukanlah sebuah sekte atau firqah dalam Islam yang
mengikuti pemahaman KH Ahmad Dahlan karena KH Ahmad Dahlan pada masa
hidupnya mengikuti fiqh mahzab Syafi’i, termasuk mengamalkan Qunut dalam
shalat Subuh dan shalat Tarawih 20 rakaat dengan Witir 3 rakaat sebagaimana yang
telah disampaikannya pada http://www.sangpencerah.com/2013/08/profdryunahar-ilyas-lc-ma-ini.html
Begitupula pembawa Muhammadiyah ke Minangkabau adalah Pembela “Qunut
Subuh” dan “Jahar Bismillah” sebagaimana tulisan pada
http://surautuo.blogspot.co.id/2013/10/pembawa-muhammadiyah-keminangkabau.html
Namun setelah berdiriya Majelis Tarjih, organisasi kemasyarakatan (ormas)
Muhammadiyah tidak lagi mengikuti apa yang telah diteladani oleh pendirinya Kyai
Haji Ahmad Dahlan.
Sehingga mereka dapat terjerumus menjadi sebuah firqah dalam Islam karena
mereka 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.
Para mufti atau para fuqaha yakni para ulama yang faqih (ahli fiqih) dalam berfatwa
atau berkompeten dalam menggali hukum dari Al Qur’an dan As Sunnah selalu
merujuk kepada pendapat Imam Mazhab yang empat sehingga kita kenal dengan
mufti mazhab dari kalangan empat mazhab
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.
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Mereka mengatakan bahwa 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.
Mereka menambahkan bahwa terlebih imam-imam Mazhab tidak mengikat dan
tidak pernah menuntut pengikutnya untuk mengikutinya.
Mereka mengatakan bahwa 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-tarjihmuhammadiyah-oleh-warga-nu-zon-jonggol-aswaja-sarkub/
Jadi 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
Bahkan mereka menganggap kebiasaan-kebiasaan yang dahulu dilakukan oleh KH
Ahmad Dahlan adalah kesesatan atau bid’ah dholalah sehingga secara tidak
langsung mereka menganggap KH Ahmad Dahlan akan bertempat di neraka.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika ada orang-orang pada masa sekarang (khalaf)
yang mengaku tidak bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat melainkan
mereka merasa atau mengaku-ngaku mengikuti mazhab (manhaj) Salafush Sholeh
maka itu artinya mereka berguru atau mengambil pendapat dari orang-orang yang
“kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah” bersandarkan mutholaah (menelaah
kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran mereka sendiri.
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).
Dalam sabda Rasulullah di atas telah ditegaskan bahwa mereka yang mendalami
ilmu agama secara otodidak (shahafi) hanyalah mereka yang “merasa benar”
sebagaimana yang telah disampaikan pada
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/05/20/firqah-merasa-benar/
Jadi firqah dalam Islam timbul ketika sebuah kelompok kaum muslim (jama’ah minal
muslimin) atau sebuah ormas (organisasi kemasyarakatan) 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
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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 sekte atau firqah dalam Islam dengan
nama-nama pemimpinnya masing-masing seperti pengakuan mereka Salafi Wahabi
(nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab), Salafi Suruuriyyah (nisbat kepada
Muhammad Suruur), Salafi Haddaadiyyah (nisbat kepada Mahmuud Al-Haddaad AlMishri) dan salafi-salafi lainnya.
Contoh lainnya pengikut Ali Hasan Al Halabi dinamakan oleh salafi yang lain sebagai
Halabiyun sebagaimana contoh publikasi mereka pada
http://atsarsunnah.wordpress.com/2013/11/20/demi-halabiyun-rodja-asatidzahahlussunnah-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 kelompokkelompok 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:
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/07/25/lebih-dari-tiga-kali/
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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 *******
Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/07/25/lebih-dari-tiga-kali/
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