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Hasil Muktamar Internasional Ahlussunnah wal Jama’ah di Chechnya 

Berikut kutipan pernyataan hasil Muktamar 

Internasional Ahlussunnah wal Jama’ah di Chechnya 

yang bersumber dari 

http://ruwaqazhar.com/pernyataan-hasil-

muktamar-internasional-ahlussunnah-wal-jamaah-

chechnya.html  

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

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Sayyidina Muhammad, keluarga dan para 

Sahabat Beliau semuanya. 

Pada malam Kamis 21 Dzulqa’dah 1437 H. (25 Agustus 2016) –di tengah berbagai upaya 

pencatutan istilah “Ahlussunnah Wal Jamaah” dari kaum Khawarij yang tindakan-tindakan salah 

mereka senantiasa dieksploitasi untuk memperburuk citra agama Islam—terselenggara Muktamar 

Internasional Ulama Islam, untuk memperingati haul al-Syahid Presiden Syaikh Ahmad Haji 

Kadyrov rahimahullah dengan tema:  

“Siapakah Ahlussunnah wal Jama’ah ?”  

Penjelasan Manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah;  

Akidah, Fikih dan Akhlak serta Dampak Penyimpangan darinya di Tataran Realitas.”  

Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Presiden Ramadhan Ahmed Kadyrov hafizahullah, 

dengan dihadiri oleh Grand Shaikh Al-Azhar, para mufti dan lebih dari dua ratus ulama dari seluruh 

dunia.  

Berikut poin-poin hasil dari muktamar: 

1. Ahlussunnah Wal Jamaah adalah Asyairah dan Maturidiyah dalam akidah, empat mazhab 

Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali dalam fikih, serta ahli tasawuf yang murni –ilmu dan akhlak—

sesuai manhaj Imam Junaeid dan para ulama yang meniti jalannya.  

Itu adalah manhaj yang menghargai seluruh ilmu yang berkhidmah kepada wahyu (Al-Quran dan 

Sunnah), dan telah benar-benar menyingkap tentang ajaran-ajaran agama ini dan tujuan-

tujuannya dalam menjaga jiwa dan akal, menjaga agama dari distorsi dan permainan tangan-

tangan jahil, menjaga harta dan kehormatan manusia, serta menjaga akhlak yang mulia. 

2. Al-Quran Al-Karim adalah bangunan yang dikelilingi oleh berbagai ilmu yang membantu untuk 

menggali makna-maknanya dan mengetahui tujuan-tujuannya yang mengantarkan manusia 

kepada ma’rifat kepada Allah SWT., mengeluarkan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, 

mengejawantahkan kandungan ayat-ayatnya ke dalam kehidupan, peradaban, sastra, seni, akhak, 
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kasih sayang, kedamaian, keimanan dan pembangunan. Serta menyebarkan perdamainan dan 

keamanan di seluruh dunia sehingga bangsa-bangsa lain dapat melihat dengan jelas bahwa agama 

ini adalah rahmat bagi seluruh semesta alam, serta jaminan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

3. Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah adalah Manhaj Islam yang paling komprehensif, detil dan 

akurat.  

Manhaj ini paling perhatian dalam memilih referensi-referensi ilmiah dan metodologi pendidikan 

yang mencerminkan secara benar tentang cara berpikir seorang muslim dalam memahami syariat 

dan mengetahui realitas dengan berbagai kerumitannya serta cara mengaitkannya secara baik. 

4. Lembaga-lembaga pendidikan Ahlussunnah Wal Jamaah sejak beberapa abad telah sukses 

menghasilkan ribuan ulama yang tersebar di seluruh penjuru dunia dari Siberia hingga Nigeria, 

serta dari Tangier hingga Jakarta.  

Mereka telah menduduki berbagai posisi dan jabatan, serta mengemban amanah di sektor fatwa, 

peradilan, pendidikan dan khutbah.  

Sehingga masyarakat diliputi oleh keamanan.  

Mereka juga berhasil memadamkan api fitnah dan peperangan, sehingga kondisi negara menjadi 

stabil. Dan mereka pun telah menyebarkan ilmu yang benar. 

5. Sepanjang sejarah, Ahlussunnah Wal Jamaah senantiasa memantau berbagai pemikiran yang 

menyimpang dan memantau tulisan dan konsep berbagai kelompok. Kemudian mereka 

menimbang semua itu dalam parameter ilmu serta memberikan kritik dan bantahan.  

Mereka juga senantiasa menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai 

fenomena penyimpangan.  

Mereka menggunakan piranti ilmu-ilmu yang kuat dalam melakukan pengawasan dan koreksi.  

Setiap kali Manhaj Ahlussuunnah Wal Jamaah tersebar secara aktif maka gelombang ekstremisme 

pasti akan surut.  

Sehingga kondisi umat Islam stabil dan dapat kosentrasi dalam menciptakan sebuah peradaban.  

Sehingga didapati para cendekiawan muslim yang berkontribusi dalam ilmu aljabar, perbandingan, 

perhitungan dan trigonometri. Serta ilmu geometri analitis, pecahan, algoritma, berat (massa), 

kedokteran dan oftalmologi, psikiatri, onkolog, epidemi, embrio, obat-obatan, ensiklopedia 

farmasi, ilmu flora dan fauna, gravitasi, astronomi dan lingkungan, ilmu akustik, ilmu optik dan 

ilmu-ilmu lainnya.  

Itu semua adalah buah dari Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah yang tidak terbantahkan. 

6. Sepanjang sejarah berulang-ulang muncul badai gelombang pemikiran menyimpang yang 

mengklaim berafiliasi kepada wahyu namun membangkang terhadap metodologi ilmiah yang 

benar dan ingin menghancurkannya. Serta mengusik keamanan dan kenyamanan masyarakat.  
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Gelombang pertama yang sesat dan membahayakan itu adalah Khawarij klasik hingga sampai pada 

Neo-Khawarij saat ini dari kalangan Salafi Takfiri dan ISIS serta semua kelompok radikal yang 

meniti jalan mereka yang memiliki kesamaan, yaitu distorsi, pemalsuan dan interpretasi bodoh 

akan ajaran agama ini.  

Karenanya mereka melahirkan puluhan konsep yang rancu dan interpretasi batil yang melahirkan 

takfir, penghancuran, pertumpahan darah dan pengerusakan serta penodaan citra Islam dan 

menyebabkan Islam diperangi dan dimusuhi.  

Hal inilah yang meniscayakan para ulama untuk membersihkan Islam dari semua hal itu, 

berdasarkan sabda Nabi SAW. dalam hadis sahih: “‘Ilmu ini diemban dari setiap generasi oleh 

orang-orang yang adil, mereka membersihkan ilmu dari penyimpangan orang yang melewati batas, 

kedustaan para pembuat kebatilan dan interpretasi orang-orang yang bodoh.” 

7. Dengan seizin Allah, Muktamar ini merupakan titik balik yang berkah untuk meluruskan 

penyimpangan akut yang berbahaya yang mendominasi pengertian “Ahlussunnah Wal Jamaah” 

setelah berbagai upaya pencatutan kalangan ektremis akan istilah ini dan membatasinya hanya 

pada diri mereka serta mengafirkan umat Islam lainnya.  

Pelurusan penyimpangan ini dilakukan dengan mengaktifkan metode ilmiah yang kuat dan otentik 

yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan kita yang besar yang merupakan benteng 

keamanan dalam membantah berbagai wacana takfiri dan ekstremis.  

Hal ini juga dilakukan dengan mengirimkan pesan-pesan keamanan, kasih sayang dan perdamaian 

ke seluruh penjuru dunia sehingga –dengan izin Allah—seluruh negeri kita kembali menjadi 

mimbar cahaya dan sumber hidayah.  

Chechnya, Grozny, 24 Dzulqa`dah 1437 H, 27 Agustus 2016 M 

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

Alhamdulillah, hasil Muktamar Internasional di Chechnya sangat penting bagi umat Islam di 

seluruh dunia, sebagaimana yang disampaikan di awal pernyataan di atas, salah satunya adalah 

untuk menghadang berbagai upaya pencatutan istilah “Ahlussunnah Wal Jamaah” dari kaum 

Khawarij yang tindakan-tindakan salah mereka senantiasa dieksploitasi untuk memperburuk citra 

agama Islam.  

Kaum Khawarij adalah orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari Bani Tamim 

yang diiungkapkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan majaz (kiasan atau 

metaforis) yakni “orang-orang yang pandai membaca Al Qur`an tetapi tidak sampai melewati 

kerongkongan atau tenggorokan mereka” maknanya adalah orang-orang yang membaca Al Qur’an 

tetapi tidak sampai ke hati mereka atau tidak mempengaruhi hati mereka sehingga mereka 

berakhlak buruk. seperti sombong, suka mencela, menyalahkan umat Islam yang tidak sepaham 

(sependapat) dengan mereka sehingga mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum 

muslim (as-sawadul a’zham)  

Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 
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Oleh karena mereka salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah sehingga mereka bersikap takfiri 

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

berujung menghalalkan darah atau membunuhnya. 

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). 

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) 

Abu Sa’id berkata; Orang-orang Quraisy marah dengan adanya pembagian itu. kata mereka, 

kenapa pemimpin-pemimpin Najd yang diberi pembagian oleh Rasulullah, dan kita tidak 

dibaginya? maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun menjawab: Sesungguhnya aku lakukan 

yang demikian itu, untuk membujuk hati mereka. Sementara itu, datanglah laki-laki berjenggot 

tebal, pelipis menonjol, mata cekung, dahi menjorok dan kepalanya digundul. Ia berkata, Wahai 

Muhammad! Takutlah Anda kepada Allah! Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Siapa 

pulakah lagi yang akan mentaati Allah, jika aku sendiri telah mendurhakai-Nya? Allah memberikan 

ketenangan bagiku atas semua penduduk bumi, maka apakah kamu tidak mau memberikan 

ketenangan bagiku? 

Abu Sa’id berkata; Setelah orang itu berlalu, maka seorang sahabat (Khalid bin Al Walid) meminta 

izin kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk membunuh orang itu.  

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

nanti ORANG-ORANG YANG PANDAI MEMBACA AL QUR’AN TETAPI TIDAK SAMPAI MELEWATI 

KERONGKONGAN MEREKA, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 

penyembah berhala; mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. 
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Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum 

‘Ad. (HR Muslim 1762) 

Sabda Rasululullah di atas yang artinya “mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan 

para penyembah berhala” maksudnya mereka memahami Al Qur’an dan As Sunnah dan 

berkesimpulan atau menuduh umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka telah 

musyrik (menyembah selain Allah) seperti menuduh menyembah kuburan atau menuduh 

berhukum dengan selain hukum Allah, sehingga membunuhnya namun dengan pemahaman 

mereka tersebut mereka membiarkan para penyembah berhala yang sudah jelas kemusyrikannya. 

Penyembah berhala yang terkenal adalah kaum Yahudi atau yang sekarang dikenal sebagai kaum 

Zionis Yahudi atau disebut juga dengan freemason, iluminati, lucifier yakni kaum pengikut syaitan 

sehingga mereka dimurkai Allah kecuali bagi mereka yang mau bersyahadat 

Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 

Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 

diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 

tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 

syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 

mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 

lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (QS Al Baqarah [2]:101-102) 

Mereka bukan sekedar membiarkan namun bahkan ada yang bekerjasama atau bersekutu dengan 

para penyembah berhala, kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadikannya 

teman kepercayaan, penasehat, pemimpin dan pelindung. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya 

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

teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan 

mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui“. (QS Al 

Mujaadilah [58]:14 ) 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-

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

kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 

dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh 

telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (QS Ali Imran, 118) 

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

beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 

beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 

benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 

Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati“. (QS Ali Imran, 119) 

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

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ihwal ‘bukan jalannya orang-orang yang dimurkai’. Beliau 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/09/07/hasil-muktamar-di-chechnya/ Page 6 

 

bersabda, “Yaitu kaum Yahudi.’ Dan bertanya ihwal ‘bukan pula jalannya orang-orang yang sesat’. 

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

Jadi kalau bani Tamim pada umumnya kelak memerangi Dajjal sedangkan pengecualiannya adalah 

orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari bani Tamim justru mereka kelak 

mendatangi Dajjal sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/06/28/pengecualian-bani-tamim/ 

Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: ‘Apa 

yang membuatmu menangis?’ Aku menjawab: ‘Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 

menangis.’ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: ‘Jika dia keluar sedang aku masih 

berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 

ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 

hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 

tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 

Madinah mendatangi Dajjal.” 

Orang-orang jahat dari Madinah yang mendatangi Dajjal adalah orang-orang seperti Dzul 

Khuwaishirah penduduk Najed dari bani Tamim yang oleh karena mereka salah memahami Al 

Qur’an dan As Sunnah sehingga mereka bersekutu dengan kaum Yahudi atau yang kita kenal 

sekarang dengan Zionis Yahudi dan menemui Dajjal. 

Dalam sejarah negara kita, Buya Hamka menyampaikan bahwa Vonis sesat terhadap Wahabi 

direkayasa untuk gurita kolonialisme” 

Apa yang disampaikan oleh Buya Hamka terkait kolonialisme Belanda yang mempergunakan isu 

Wahabi tujuannya adalah untuk meniadakan pengaruh Amerika Serikat di Sumatra Barat. 

Perang Paderi merupakan provokasi Belanda untuk menutup kontak dagang Amerika Serikat dan 

Inggris yang merupakan sekutu kerajaan dinasti Saudi sebagaimana yang dapat diketahui dari buku 

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

Semesta, cetakan I Juli 2009 pada halaman 169. ( lihat hasil scan dalam tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/07/03/sarana-adu-domba/ ) 

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

“Amerika Serikat, jauh sebelum meletusnya perang Padri, 1821-1837 M, sudah mengadakan 

kontak dagang dengan Indonesia di Agam Sumatra Barat. Kedatangan Amerika serikat 

menimbulkan kelompok Wahabi kuat perekonomiannya. Namun, kolonial Belanda berusaha 

meniadakan pengaruh Amerika Serikat di Sumatra Barat, dengan menggunakan potensi kaum adat 

melawan Wahabi dalam Perang Padri yang berlangsung selama 17 tahun.” 

Pada 1821 – 1837 M, pecah Perang Padri di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Imam Bondjol. 

Perang ini terjadi sebagai dampak dari provokasi Belanda untuk menutup kontak dagang Amerika 

Serikat dan Inggris yang melakukan pendekatan dengan masyarakat Sumatera Barat 

MEMPERGUNAKAN PAHAM SEKUTUNYA YAKNI PAHAM WAHABI. 

***** akhir kutipan ***** 
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Halaman 200-202 

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

Menyusul di Sumatera Barat, pecah Perang Padri, 1821 – 1837 M, yang dipimpin oleh Imam 

Bondjol. Perang ini terjadi sebagai dampak dari provokasi pemerintahan kolonial Belanda agar 

terjadi perang antar kaum adat kontra kaum Padri. 

Apa kepentingannya dengan provokasi tersebut? 

Operasi serdadu Belanda di Sumatera Barat, sepintas seperti hanya bertujuan menumpas 

perkembangan Wahabisme. Namun tujuan sebenarnya mengusir Amerika Serikat dan Inggris yang 

mengadakan kontak dagang dengan kaum Pidari atau kaum Padri atau Wahabi di daerah Agam. 

Dalam upaya mengatasi persaingan kedua imperialis Protestan ini, kerajaan Protestan Belanda 

segera mengadakan Teatry of London, 1824 M, Isinya penjajahan Inggris atas Bengkulu yang dekat 

dengan Sumatera Barat berakhir. Ditukar dengan Semenanjung Malaka dan Singapura diserahkan 

ke Inggris. Tinggal satu langkah lagi bagaimana menetralisasikan ancaman Amerika Serikat di 

Sumatera Barat 

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

Kutipan dari halaman 166-167 dalam buku berjudul “API SEJARAH” dapat kita ketahui sebagai 

berikut, 

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

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

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

Negara Yahudi. Namun, wilayah Palestina masih di bawah kekuasaan Kesultanan Turki. Oleh 

karena itu, gerakan Zionisme mempunyai tiga tujuan politik. 

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

1917 yang dipimpin oleh Lenin. 

Kedua, di Turki, dengan mendukung Kemal Pasha (Yahudi) menumbangkan kesultanan Turki, 1924 

M untuk membebaskan Palestina dari kekuasaan kesultanan Turki 

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

Kerajaan Protestan Anglikan, Inggris berhasil menumbangkan kerajaan Arabia dari kekuasaan Raja 

Husein ataupun putra Raja Ali, Ahlush Sunnah wal Jama’ah yang mengklaim batas wilayah Arabia 

meliputi Palestina dan Syiria bekas wilayah kekuasaan kesultanan Turki. 

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

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

Kelanjutan dari kerjasama tersebut, Kerajaan Protestan Anglikan Inggris mengakui Abdul Aziz bin 

Saudi, Wahabi sebagai raja Kerajaan Saudi Arabia yang tidak mengklaim wilayah Palestina dan 

Syria sebagai wilayah Saudi Arabia. 
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Keberhasilan dengan ketiga hal di atas, memungkinkan berdirinya negara Israel, sesudah perang 

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

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

Kerajaan dinasti Saudi tidak mengklaim wilayah Palestina adalah bahasa halus dari penyerahan 

Palestina kepada kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla demi kepentingan politik atau 

kekuasaan. 

Kalau ingin tahu tentang Perang Paderi dan tuanku Imam Bonjol, carilah informasi dari Memorie 

Tuanku Imam Bonjol (MTIB) sebagaimana yang telah dikutip pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/24/hilangnya-naskah-tib/ 

Dalam naskah Memorie Tuanku Imam Bonjol (MTIB)—lihat transliterasinya oleh Sjafnir Aboe Nain 

(Padang: PPIM, 2004), sebuah sumber pribumi yang penting mengenai Perang Paderi yang 

cenderung diabaikan para sejarawan selama ini, terurai penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas 

perang Paderi dari tahun 1821 M s/d 1832 M 

Di dalam MTIB terefleksi rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan Kaum Paderi 

terhadap sesama orang Minang dan Mandailing. 

Tuanku Imam Bonjol sadar bahwa perjuangannya sudah melenceng dari ajaran agama. “Adapun 

hukum Kitabullah banyaklah yang terlampau dek oleh kita. Bagaimana pikiran kita?” (Adapun 

banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian?), demikian 

tulis Tuanku Imam Bonjol dalam MTIB (hlm.39). 

Sadar akan kekeliruan itu, Tuanku Imam Bonjol lalu mengirim kemenakannya, Fakih Muhammad, 

dan Tuanku Tambusai ke Mekah untuk belajar mengenai “kitabullah nan adil” (Hukum Kitabullah 

yang sebenarnya). 

Ikut juga kemenakan Tuanku Rao bernama Pakih Sialu, dan Kemenakan Tuanku Kadi (salah seorang 

rekan Tuanku Imam Bonjol) bernama Pakih Malano (MTIB, hlm. 36-40). 

Pada 1832, empat orang utusan itu kembali dan membawa kabar tentang penyerbuan Nejed oleh 

pasukan Mesir yang diutus Sultan Turki Utsmani. Para pengikut Muhammad bin Abdil Wahhab 

telah ditaklukkan secara brutal oleh Turki Utsmani. 

Mengetahui kabar seperti itu, Imam Bonjol mengadakan pertemuan penting, masih pada 1832 itu 

juga. Di tengah para tuanku, hakim-hakim syariat dan penghulu-penghulu, Imam Bonjol 

mengumumkan semacam gencatan senjata. Semua harta rampasan turut dikembalikan. 

Lebih dari itu, Imam Bonjol menarik diri dari segala bentuk keyakinan yang pernah ia pegang. Ia 

juga menginsafi segala keinginannya untuk ikut-campur dalam wewenang adat dan meminta maaf 

kepada para pemuka adat yang telah banyak dirugikan. 

Semua itu terjadi jauh sebelum penangkapannya. Imam Bonjol sendiri baru ditangkap pemerintah 

Hindia Belanda pada 1838 M. 
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Jadi dari tahun 1821 M s/d 1832 M adalah perang saudara dan sejak tahun 1833 M s/d 1838 M 

kaum adat bersatu padu dengan kaum Paderi melawan penjajah Belanda 

Setahun kemudian Imam Bonjol dibuang ke Ambon dan pada 1841 dipindahkan ke Manado. Ia 

meninggal-dunia di pembuangan pada 1864 sebagai seorang laki-laki tua yang bercocok-tanam di 

sebidang tanah kecil. 

Sebelum meninggal-dunia, Imam Bonjol sempat berwasiat kepada putranya. “Akui hak para 

penghulu adat,” pesannya. “Taati mereka. Kalau ini tidak bisa ditaati, maka ia bukan penghulu 

yang benar dan hanya memiliki gelar saja. Sedapat mungkin, setialah pada adat. Dan kalau 

pengetahuannya belum cukup, pelajarilah dua puluh sifat-sifat Allah”. 

Wasiat singkat Imam Bonjol tersebut sarat dengan makna yang maksudnya adalah jangan main 

hakim sendiri taatilah ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha karena merekalah yang mengetahui 

hukum-hukum Allah 

Dikatakan oleh Beliau “akui hak para penghulu adat” karena penghulu adat yang benar di 

Minangkabau berpegang pada prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah 

Kalau mau menggali hukum sendiri dari Al Qur’an dan As Sunnah, dikatakan oleh Beliau maka 

awali dengan mengenal Allah (makrifatullah) seperti dengan mempelajari dua puluh sifat Allah 

Dari wasiat Imam Bonjol untuk mempelajari kembali “dua puluh sifat-sifat Allah” adalah 

pengakuan beliau bahwa “pembagian tauhid jadi tiga” telah menjadi faktor terpenting dan 

dominan yang menjadi sebab munculnya ekstremisme atau radikalisme. 

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. Salah satunya adalah akibat pembagian Tauhid menjadi 

tiga sehingga seseorang muslim yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka dapat dianggap 

kafir sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/01/28/penerus-kebidahan/ 

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/ 

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. 
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Para pengikut Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah 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/ 

Memang ada dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah namun tidak terbagi atau tidak 

terpisah 

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.  

Dengan pembagian tauhid jad tiga, mereka menganggap atau menuduh umat Islam yang tidak 

sepaham (sependapat) dengan mereka meyakini bahwa yang menciptakan alam ini, yang 

memberikan rezeki hanya Allah Ta’ala namun tidak mau beribadah hanya kepada Allah 

sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/07/26/takfir-dan-pembagian-tauhid/ 

Umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka dianggap atau dituduh menyembah 

berhala atau menyembah patung. 

Jadi sebenarnya apa yang mereka maksud bahwa umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) 

dengan mereka adalah penyembah kuburan, penyembah berhala atau bahkan penyembah patung 

? 

Ustadz Muhammad Idrus Ramli, Madzhab Al-Asy’ari, Benarkah Ahlussunnah Wal-Jama’ah? 

(Jawaban Terhadap Aliran Salafi), Penerbit Khalista, Surabaya pada hal 224 menuliskan 

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

Apa sebenarnya makna yang tersembunyi (hidden meaning) di balik pembagian Tauhid menjadi 

tiga tersebut ? 

Apabila diteliti dengan seksama, dibalik pembagian tersebut, setidaknya mempunyai dua tujuan: 

Pertama, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa praktek-praktek seperti tawassul, tabarruk, ziarah 

kubur dan lain-lain yang menjadi tradisi dan dianjurkan sejak zaman Nabi shallallahu alaihi 

wasallam adalah termasuk bentuk kesyirikan dan kekufuran. Nah, untuk menjustifikasi 
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(pembenaran) pendapat ini, Ibn Taimiyah menggagas pembagian Tauhid menjadi tiga, antara lain 

Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah. 

Dari sini, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa sebenarnya keimanan seseorang itu tidak cukup hanya 

dengan mengakui Tauhid Rububiyyah, yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan 

mengatur langit dan bumi serta seisinya adalah Allah semata, karena Tauhid Rububiyyah atau 

pengakuan semacam ini juga dilakukan oleh orang-orang musyrik, hanya saja mereka tidak 

mengakui Tauhid Uluhiyyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Oleh 

karena itu, keimanan seseorang akan sah apabila disertai Tauhid Uluhiyyah, yaitu pelaksanaan 

ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. 

Kemudian setelah melalui pembagian Tauhid tersebut, untuk mensukseskan pandangan bahwa 

praktek-praktek seperti Tawassul, Istighatsah, Tabarruk, Ziarah kubur dan lain-lain adalah syirik 

dan kufur. 

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

Jadi pada kenyataannya mereka menganggap umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) 

dengan mereka baru bertauhid rubbubiyyah dan belum bertauhid uluhiyah adalah pentakfiran 

atau pengkafiran terselubung. 

Contohnya salah satu ulama panutan mereka, Abu Yahya Badrussalam Lc, pengikut Wahabisme 

penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah dalam sebuah video yang diupload pada 

http://www.youtube.com/watch?v=MnW6wJYjIlU 

Pada menit 13:47 menyampaikan dan menyebarluaskan ajaran atau pemahaman Muhammad bin 

Abdul Wahhab yang dengan tegas mengatakan bahwa umat Islam yang berdoa kepada Allah 

diawali bertawassul dengan Rasulullah maupun para Wali Allah (kekasih Allah) yang telah wafat 

adalah syirik akbar. 

Salah satu ciri khas dari orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah, penduduk Najed dari bani Tamim 

atau kaum khawarij adalah 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] 

Salah satu dalil yang umumnya disalahgunakan mereka untuk melarang umat Islam berdoa kepada 

Allah diawali bertawassul dengan Rasulullah maupun para Wali Allah (kekasih Allah) yang sudah 

wafat adalah ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir seperti firman Allah Ta’ala yang artinya, 

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang 

mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya 

mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan 

memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah 

tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (QS Az Zumar [39]:3) 
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Mereka memahami tawasul dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maupun para kekasih 

Allah (wali Allah) yang telah wafat sebagai bentuk penyembahan kepada selain Allah. 

Mereka mendudukan para ahli takwa dan orang-orang sholeh yang dijadikan sarana (wasilah) 

dalam bertawasul sebagai “berhala” yang disembah oleh kaum muslim 

Mereka menyamakan kaum muslim yang bertawassul kepada Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam maupun para kekasih Allah (wali Allah) yang telah wafat dengan orang-orang kafir ketika 

menyembah berhala yang dianggapnya sebuah perantara kepada Allah. 

Mereka menyamakan argumen kaum jahiliyah ketika diminta berhenti menyembah berhala, “Kami 

tidak menyembah mereka (berhala-hala), kecuali untuk mendekatkan diri kami sedekatnya dengan 

Allah (QS Al-Zumar [39]:3). 

Padahal kalau kita cermati perbedaan antara tawassul kaum muslim dan ritual orang kafir seperti 

disebutkan dalam ayat tersebut adalah 

1. Tawassul kaum muslim semata-mata dalam berdoa kepada Allah dan tidak ada unsur 

menyembah kepada yang dijadikan tawassul , sedangkan orang kafir telah menyembah perantara 

2. Tawassul kaum muslim dengan sesuatu yang dicintai Allah sedangkan orang kafir bertawassul 

dengan berhala yang sangat dibenci Allah. 

Tawassul kaum muslim dengan sesuatu yang dicintai Allah yakni dengan amal kebaikan berupa 

bacaan surat, ucapan salam atau pujian bagi ahli kubur maupun istighatsah dengan menyebut 

nama para Nabi , para kekasih Allah (Wali Allah) atau orang-orang sholeh. 

Dalil dari hadits tentang bertawasul dengan amal kebaikan adalah seperti dalam kisah tiga orang 

yang terperangkap dalam gua. Mereka bertawasul dengan amal kebaikan yang mereka lakukan 

berupa berbuat baik kepada kedua orangtua, meninggalkan perbuatan zina, dan menunaikan hak 

orang lain, maka Allah mengabulkan doa mereka sehingga mereka dapat keluar dari goa karena 

sebab tawasul dalam doa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan diperbolehkannya sesorang 

bertawasul dengan amal kebaikan 

Jadi mereka yang merasa atau mengaku-ngaku mengikuti Rasulullah namun kenyataannya mereka 

pada hakikatnya menentang sabda Rasulullah bahwa amal kebaikan atau sedekah tidak selalu 

dalam bentuk harta sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/06/27/penentang-hadits-sedekah/ 

Salah satu perintah Allah Azza wa Jalla adalah berdoa kepadaNya diawali dengan bertawasul 

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan (washilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, 

supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS Al Maa’idah [5]: 35 )” 
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Kita dianjurkan berdoa kepada Allah diawali dengan bertawassul dengan sholawat bukan berarti 

Rasulullah membutuhkan sholawat dari umatnya namun kita mendapatkan balasan salam dari 

Rasulullah dengan maqamnya (manzilah, kedudukan, derajat) di sisi Allah. 

Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seseorang mengucapkan salam 

kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku membalas salam.(HR. An-

Nasa’i Al-Hakim 2/421) 

Sunnah Rasulullah agar doa inti yang kita panjatkan kepada Allah lebih mustajab maka kita 

disunnahkan diawali bertawasul dengan amal kebaikan berupa memuji Allah Subhanahu wa Ta’ala 

dan bertawasul dengan amal kebaikan berupa sholawat (menghadiahkan doa selamat bagi 

Rasulullah) sebelum doa inti kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Jika salah seorang di antara kalian berdoa maka 

hendaknya dia memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian dia bershalawat 

kepada Nabi -shallallahu alaihi wasallam-, kemudian setelah itu baru dia berdoa sesukanya.” (HR 

Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh At Tirmidzi) 

Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

“Tiada doa kecuali terdapat hijab di antaranya dengan di antara langit, hingga bershalawat atas 

Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka apabila dibacakan shalawat Nabi, terbukalah hijab dan 

diterimalah doa tersebut, namun jika tidak demikian, kembalilah doa itu kepada pemohonnya“. 

KH. Maimoen Zubair berwasiat tentang pentingnya wasilah (Tawassul). Beliau mengingatkan 

bahwa, “yang termasuk orang yang tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala itu nak, 

orang yang selalu berdo’a langsung minta yang diinginkan tanpa memuji Allah dahulu, tanpa 

wasilah menggunakan salah satu Asma’ul Husnahnya Allah tanpa wasilah kepada baginda Nabi 

Muhammad shallallahu alaihi wasallam dahulu, sukanya langsung minta apa yang di inginkan”. 

Prof. DR. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan bahwa orang yang 

bertawassul dengan siapa pun itu karena ia mencintai orang yang dijadikan tawassul tersebut dan 

meyakini keshalihan, kewalian dan keutamaannya serta meyakini Allah Subhanahu wa Ta’ala 

mencintai orang yang dijadikan tawassul 

Berikut kutipan penjelasannya 

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

Tawassul dengan dzat pada dasarnya adalah tawassulnya seseorang dengan amal perbuatannya, 

yang telah disepakati merupakan hal yang diperbolehkan. 

Seandainya orang yang menolak tawassul yang keras kepala melihat persoalan dengan mata hati 

niscaya persoalan menjadi jelas, keruwetan terurai dan fitnah yang menjerumuskan mereka yang 

kemudian memvonis kaum muslimin telah musyrik dan sesat, pun hilang. 

Akan saya jelaskan bagaimana orang yang tawassul dengan orang lain pada dasarnya adalah 

bertawassul dengan amal perbuatannya sendiri yang dinisbatkan kepadanya dan yang termasuk 

hasil usahanya. 
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Saya katakan : Ketahuilah bahwa orang yang bertawassul dengan siapa pun itu karena ia mencintai 

orang yang dijadikan tawassul tersebut. Karena ia meyakini keshalihan, kewalian dan 

keutamaannya, sebagai bentuk prasangka baik terhadapnya. Atau karena ia meyakini bahwa orang 

yang dijadikan tawassul itu mencintai Allah SWT, yang berjihad di jalan Allah. Atau karena ia 

meyakini bahwa Allah SWT mencintai orang yang dijadikan tawassul, sebagaimana firman Allah : 

بّونھم ويحبّونهيح  atau sifat-sifat di atas seluruhnya berada pada orang yang dijadikan obyek tawassul. 

Jika anda mencermati persoalan ini maka anda akan menemukan bahwa rasa cinta dan keyakinan 

tersebut termasuk amal perbuatan orang yang bertawassul. Karena hal itu adalah keyakinan yang 

diyakini oleh hatinya, yang dinisbatkan kepada dirinya, dipertanggungjawabkan olehnya dan akan 

mendapat pahala karenanya. 

Orang yang bertawassul itu seolah-olah berkata, “Ya Tuhanku, saya mencintai fulan dan saya 

meyakini bahwa ia mencintai-Mu. Ia orang yang ikhlas kepadaMu dan berjihad di jalanMu. Saya 

meyakini Engkau mencintainya dan Engkau ridlo terhadapnya. Maka saya bertawassul kepadaMu 

dengan rasa cintaku kepadanya dan dengan keyakinanku padanya, agar Engkau melakukan seperti 

ini dan itu. 

Namun mayoritas kaum muslimin tidak pernah menyatakan ungkapan ini dan merasa cukup 

dengan kemaha-tahuan Dzat yang tidak samar baginya hal yang samar, baik di bumi maupun 

langit. Dzat yang mengetahui mata yang berkhianat dan isi hati yang tersimpan. 

Orang yang berkata : “Ya Allah, saya bertawassul kepada-Mu dengan Nabi-Mu, itu sama dengan 

orang yang mengatakan : Ya Allah, saya bertawassul kepada-Mu dengan rasa cintaku kepada Nabi-

Mu. Karena orang yang pertama tidak akan berkata demikian kecuali karena rasa cinta dan 

kepercayaannya kepada Nabi. Seandainya rasa cinta dan kepercayaan kepada Nabi ini tidak ada 

maka ia tidak akan bertawassul dengan Nabi. Demikian pula yang terjadi pada selain Nabi dari para 

wali. 

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

Jadi berdoa kepada Allah diawali bertawassul dengan Rasulullah maupun para kekasih Allah (Wali 

Allah) yang telah wafat pada hakikatnya bertawassul dengan amal kebaikan yakni rasa cinta 

kepada Rasulullah maupun para kekasih Allah (Wali Allah) 

Contoh berdoa kepada Allah untuk kesembuhan, bertawasul dengan bertabarruk atau 

berperantara dengan barokah menyebut nama orang yang dicintai dari para kekasih Allah (Wali 

Allah) 

Dari Al Haitsam ibn Khanas, ia berkata, “Saya berada bersama Abdullah Ibn Umar. Lalu kaki 

Abdullah mengalami kram. “Sebutlah orang yang paling kamu cintai !”, saran seorang lelaki 

kepadanya. “Yaa Muhammad,” ucap Abdullah. Maka seolah-olah ia terlepas dari ikatan. 

Dari Mujahid, ia berkata, “Seorang lelaki yang berada dekat Ibnu Abbas mengalami kram pada 

kakinya. “Sebutkan nama orang yang paling kamu cintai,” kata Ibnu Abbas kepadanya. Lalu lelaki 

itu menyebut nama Muhammad dan akhirnya hilanglah rasa sakit akibat kram pada kakinya. 
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Umat Islam setiap hari selalu bertawasul dengan Rasulullah yang sudah wafat dengan 

mengucapkan “ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH,” 

Sejak dahulu kala, para Sahabat bertawasul dengan penduduk langit yakni para malaikat dan kaum 

muslim yang meraih manzilah (maqom/derajat) disisiNya yakni orang-orang shalih baik yang sudah 

wafat maupun yang masih hidup 

Pada awalnya para Sahabat bertawasul dengan ucapan 

ASSALAAMU ‘ALAA JIBRIIL, ASSSALAAMU ‘ALAA MIKAA`IIL, ASSALAAMU ‘ALAA FULAAN WA 

FULAAN 

(Semoga keselamatan terlimpah kepada Jibril, Mika’il, kepada fulan dan fulan) 

Namun kemudian Rasulullah menyederhanakan ucapan tawasulnya dengan ucapan 

“ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALA ‘IBAADILLAAHISH SHAALIHIIN” 

(Keselamatan juga semoga ada pada hamba-hamba Allah yang shalih) 

Kemudian Rasulullah menjelaskan 

“Sesungguhnya jika ia mengucapkannya, maka hal itu sudah mencakup seluruh hamba-hamba 

yang shalih baik di langit maupun di bumi“ 

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Ayahku telah 

menceritakan kepada kami Al A’masy dia berkata; telah menceritakan kepadaku Syaqiq dari 

Abdullah dia berkata; Ketika kami membaca shalawat di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, 

maka kami mengucapkan: ASSALAAMU ‘ALALLAHI QABLA ‘IBAADIHI, ASSALAAMU ‘ALAA JIBRIIL, 

ASSSALAAMU ‘ALAA MIKAA`IIL, ASSALAAMU ‘ALAA FULAAN WA FULAAN (Semoga keselamatan 

terlimpahkan kepada Allah, semoga keselamatan terlimpah kepada Jibril, Mika’il, kepada fulan dan 

fulan). Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam selesai melaksanakan shalat, beliau menghadapkan 

wajahnya kepada kami dan bersabda: Sesungguhnya Allah adalah As salam, apabila salah seorang 

dari kalian duduk dalam shalat (tahiyyat), hendaknya mengucapkan; AT-TAHIYYATUT LILLAHI 

WASH-SHALAWAATU WATH-THAYYIBAATU, ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU WA 

RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH, ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALA ‘IBAADILLAAHISH SHAALIHIIN, 

(penghormatan, rahmat dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan 

keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi. Keselamatan juga semoga ada pada hamba-hamba 

Allah yang shalih). Sesungguhnya jika ia mengucapkannya, maka hal itu sudah mencakup seluruh 

hamba-hamba yang shalih baik di langit maupun di bumi, lalu melanjutkan; ASYHADU ALLAA 

ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ‘ABDUHU WA RASUULUH (Aku bersaksi 

bahwa tiada Dzat yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-

Nya). Setelah itu ia boleh memilih do’a yang ia kehendaki. (HR Bukhari 5762) 

Oleh karenanya berdoa setelah sholat lebih mustajab karena sholat berisikan pujian kepada Allah, 

bertawasul dengan bershalawat kepada Nabi -shallallahu alaihi wasallam dan tawasul dengan 

hamba-hamba yang shalih baik di langit maupun di bumi. 
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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 sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/08/24/makna-dzahir-tanpa-takwil/ 

Mereka menganggap “telah kafir” bagi umat Islam yang tidak mau mengikuti mereka yang “tanpa 

(perlu) 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 menghindari 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 hadits mutasyabihat, 

karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 

Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthidalam dalam kitab “Tanbiat Al-Ghabiy Bi 

Tabriat Ibn ‘Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang 

berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, 

yad , ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, 

mata,bertempat), ia kafir (kufur dalam i’tiqod) secara pasti.” 

Aqidah pengikut paham Wahabisme mengikuti pola pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum 

bertaubat sehingga tanpa disadari mereka meneladani Ibnu Taimiyyah dan sekaligus meneruskan 

kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yakni mereka selalu berpegang pada nash secara dzahir atau 

pemahaman mereka selalu dengan makna dzahir sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/08/19/salah-ulama-panutan/ 

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. 
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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 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 informasi yang kami arsip (salin) pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2016/05/nasehat-adz-dzahabi-atas-kesombongan-ibnu-

taimiyyah.pdf 

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)  

Berikut contoh-contoh ulama panutan bagi para pengikut paham Wahabisme penerus kebid’ahan 

Ibnu Taimiyyah yang menyalahkan, menganggap sesat dan bahkan ada yang mengkafirkan para 

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

Salah satunya pentahdziran mereka terhadap ulama terdahulu 

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

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

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

karya-karya tulis yang besar dan berfaedah. Oleh karena itulah Ahlus Sunnah memandang bahwa 

manusia sangat membutuhkan untuk mengambil faedah dari kitab-kitab mereka selain kebid’ahan 

yang mereka terjatuh padanya.“ 

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

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

Pendapat serupa mereka utarakan 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 
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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 Jawzi (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 sebagaimana informasi dari http://islamqa.info/id/107645 

Berikut kutipan-kutipan lain dari link tersebut 

**** 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 

“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). 

Begitupula Habib Rizieq Shihab menjelaskan tentang mereka yang menganggap Asy’ariah dan 

Maturidiyah termasuk firqah sesat dan menyesatkan sebagaimana yang dipublikasikan dalam 
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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. 

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 ****** 

Mereka menganggap sesat atau mengkafirkan umat Islam yang tidak mau mengikuti ulama 

panutan mereka, Abdul Hakim bin Amir Abdat yang mengatakan bahwa Tuhan mereka bertangan 

dua dan kedua-duanya kanan sebagaimana yang dipublikasikan pada 

http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah-kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla-

adalah-kanan 

Di sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa kedua tangan Allah adalah kanan dan kiri. 

Berikut kutipan beberapa kesimpulan mereka akibat selalu berpegang pada nash secara dzahir 

atau pemahaman mereka selalu dengan makna dzahir . 

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

– Allah Ta’ala terikat arah kiri dan kanan! 

– Allah Ta’ala mempunyai lima jari! 

– Allah Ta’ala mempunyai mata dan telinga! 

– Allah Ta’ala memiliki kaki! 

– Allah Ta’ala memiliki betis! 

– Allah Ta’ala memiliki pantat! 

– Allah Ta’ala mempunyai pinggang! 

– Allah Ta’ala mempunyai wajah! 

– Seseorang yang berada di dataran tinggi, maka dia akan lebih dekat dengan Allah Ta’ala 

ketimbang mereka yang berada di dataran rendah! 

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

Dalil dari kesimpulan mereka di atas dapat dibaca dalam tulisan mereka yang kami arsip (salin) 

pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/02/bentuk-tuhan-mereka.pdf. 
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Jadi pada kenyataannya mereka beribadah bukan kepada Allah Azza wa Jalla melainkan beribadah 

kepada sesuatu yang diyakininya (dii’tiqodkan) bersandarkan selalu berpegang pada nash secara 

dzahir atau pemamaham mereka selalu dengan makna dzahir. 

Oleh karenanya kita umat Islam prihatin dengan “serangan” terhadap dunia Islam pada umumnya 

dan khususnya keadaan negara kita yang boleh dikatakan bahwa “Indonesia darurat Wahabi”  

Bukti lainnya sebuah video ceramah ustadz panutan bagi mereka yakni Khalid Basalamah yang 

dipublikasikan pada http://www.youtube.com/watch?v=XWR57GnZu3w 

Pada menit 14:07 Beliau berpendapat bahwa, “Allah itu Maha Besar. Jadi kenapa Allah itu tidak 

kelihatan karena Allah terlalu besar untuk dilihat” 

Pada menit 14:49 Beliau berpendapat bahwa, “Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya 

Allah di singgasana”. 

Paham Wahabisme adalah pemahaman atau ajaran ulama Najed dari bani Tamim yakni 

Muhammad bin Abdul Wahhab penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yang dibiayai dan 

disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi sebagaimana contoh informasi resmi dari 

http://www.saudiembassy.net/about/country-

information/Islam/saudi_arabia_Islam_heartland.aspx 

“In the 18th century, a religious scholar of the central Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab, joined 

forces with Muhammad bin Saud, the ruler of the town of Diriyah, to bring the Najd and the rest of 

Arabia back to the original and undefiled form of Islam”. 

Berikut kutipan catatan kaki (footnote) ketika menafsirkan QS Al Baqarah [2]:255 dalam mushaf Al 

Madinah An Nabawiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dicetak di Komplek 

Percetakkan Al Qur’an Al Karim kepunyaan Raja Fahd yang biasa menjadi oleh-oleh bagi Jama’ah 

haji atau umroh Indonesia. 

***** awal kutipan **** 

161) “Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin mengartikan Ilmu Allah, ada juga yang 

mengartikan kekuasaan-Nya. Pendapat yang shahih terhadap makna “Kursi” ialah tempat letak 

telapak Kaki-Nya.” 

***** akhir kutipan **** 

Kutipan di atas dapat pula dilihat secara online pada http://www.quranonline.net/ebooks-

quran/ebook-quran-indonesian-translation.html 

Salah satu contoh dalil yang mereka pergunakan untuk meyakini Tuhan mereka memiliki dua buah 

kaki seperti 

Ibnu Abbas radhiallahu anhu berkata, “Al-Kursy adalah tempat kedua kaki, sedangkan Arsy tidak 

ada seorang pun yang dapat memperkirakan ukurannya.” 
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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 dalam kitab 

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

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

***** awal kutipan **** 

Riwayat ini ditetapkan oleh Ahl al-Itsbat, mereka mengatakan bahwa ini hadits mawqûf dari 

sahabat Ibnu Abbas, di antara mereka ada satu orang bernama Syuja bin Mukhallad mengatakan 

bahwa riwayat ini marfû’ berasal dari Rasulullah. Pernyataan Syuja bin Mukhallad yang 

mengatakan bahwa hadits ini marfû’ menyalahi riwayat para perawi terkemuka lainnya yang telah 

menetapkan bahwa hadits ini hanya mawqûf saja, dengan demikian pernyataan Ibnu Mukhallad ini 

adalah salah 

Adapun pemahaman hadits tersebut adalah bahwa besarnya al-Kursiy dibanding dengan arsy 

adalah bentuk yang sangat kecil sekali. Perumpamaan besarnya kursi hanyalah seukuran dua 

telapak kaki seorang yang duduk di atas ranjang 

Ad-Dlahhak berkata: “Kursi adalah tempat yang dijadikan pijakan dua kaki oleh para raja yang 

berada di bawah tempat duduk (singgasana) mereka”. 

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

Jadi hadits tersebut jika tetap hendak diterima adalah sekedar untuk memperbandingkan besarnya 

kursi Allah dengan Arsy Nya. Tidak lebih dari itu. 

Contoh lain mereka yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai Telapak Kaki (Qadamur Rahman) 

akibat memahami selalu dengan makna dzahir terhadap riwayat seperti berikut, 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Setiap kali Jahannam dilempari (dengan 

penghuninya) ia (Jahannam) senantiasa mengatakan, “Masih adakah tambahan?” Sehingga Rabbul 

‘Izzah (Allah) meletakkan telapak kaki-Nya didalamnya -dalam riwayat lain, meletakkan telapak 

kaki-Nya di atasnya-. Maka sebagiannya mengisutkan kepada sebagian lainnya, lalu ia (Jahannam) 

berkata, “Cukup… cukup…!” (Riwayat Bukhari, no: 4848 dan Muslim, no: 2848) 

Ibnul Jawzi berkata: “Wajib bagi kita berkeyakinan bahwa Dzat Allah bukan benda yang dapat 

terbagi-bagi, tidak diliputi oleh tempat, tidak disifati dengan berubah, dan tidak disifati dengan 

berpindah-pindah. Telah diriwayatkan dari Abu Ubaid al-Harawi dan Imam al-Hasan al-Bashri, 

bahwa ia (al-Hasan al-Bahsri) berkata: Yang dimaksud “ قدم ” (makna dzahirnya kaki) dalam hadits di 

atas adalah orang-orang yang didatangkan (dimasukkan) oleh Allah dari para makhluk-Nya yang 

jahat di dalam neraka Jahanam”. 

Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah Ta’ala dengan sifat-sifat 

benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa Jalla. 

Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 

dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir (kufur dalam i’tiqod)”. Seseorang bertanya 

kepadanya: “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat 

ajaran baru atau karena pengingkaran?” Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka 
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menjadi kafir (kufur dalam i’tiqod) karena pengingkaran. Mereka mengingkari Pencipta mereka 

(Allah Subhanahu wa Ta’ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota 

badan.” (Imam Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi(w. 725 H) dalam Kitab Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-

Mu’tadi). 

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

dengan makna dzahir sehingga mereka durhaka kepada Allah. 

Syaikh Al-Akhthal dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasuqi ‘alaUmmil Barahin” 

mengatakan bahwa barangsiapa mengi’tiqadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

mempunyai jisim (seperti tangan, kaki) namun tidak serupa dengan jisim (tangan, kaki) 

makhlukNya, maka orang tersebut hukumnya ‘aashin atau orang yang telah berbuat durhaka 

kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. I’tiqad yang benar adalah i’tiqad yang menyatakan bahwa 

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala itu bukanlah seperti jisim dan bukan pula berupa sifat. 

Tidak ada yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali Dia. 

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

dengan makna dzahir sehingga mereka belum dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-

Nya 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: 

“ قدروا هللا حق قدره وما  ” (“Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-

Nya” (QS Az Zumar[39]:67) adalah bukti nyata lainnya bahwa Rasulullah mengingkari mereka 

(kaum Yahudi)” 

Mereka yang belum mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya sehingga dapat berakibat 

amal ibadah sepanjang hidupnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. 

Al-Ghazali (semoga Allah merahmatinya) berkata: “Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali 

setelah mengetahui (mengenal Allah) yang wajib disembah”. 

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

ia telah jahil, tidak mengenal Tuhan Sang Pencipta.” 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/09/07/hasil-muktamar-di-chechnya/ Page 23 

 

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) 

KH Thobary Syadzily salah satu cucu dari Syaikh Nawawi Al Bantani menyampaikan bahwa salah 

satu faedah Aqidatul Khomsin adalah supaya sah melakukan amal-amal sholeh di dunia 

sebagaimana yang telah diarsip pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/08/07/50-

aqidah/ 

Mereka belum mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya akibat mereka tidak mau 

mengikuti aqidah Asy’ariyah dan Maturidiyah. 

“Awaluddin makrifatullah, akhiruddin makrifatullah”, awal beragama adalah makrifatullah 

(mengenal Allah) dan akhir beragama makrifatullah dalam arti menyaksikan Allah dengan hati (ain 

bashiroh). 

Aqidatul Khomsin yang menguraikan 20 sifat yang wajib bagi Allah dapat kita pergunakan sebagai 

sarana mengenal Allah. 

Oleh karenanya sejak dini sebaiknya disampaikan tentang aqidatul khomsin (lima puluh aqidah) 

dimana di dalamnya diuraikan tentang 20 sifat wajib bagi Allah yang merupakan hasil istiqro 

(telaah) para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam mazhab yang empat yang bersumber dari Al 

Qur’an dan As Sunnah. 

Selain itu aqidatul Khomsin yang menguraikan 20 sifat yang wajib bagi Allah dapat kita pergunakan 

sebagai batasan-batasan untuk dapat memahami ayat-ayat mutsyabihat tentang sifat-sifat Allah.  

Senada dengan tulisan di atas, Habib Rizieq menjelaskan hasil muktamar internasional di Chechnya 

dalam video yang diupload pada http://www.youtube.com/watch?v=M5DvVk9atvM 

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

Note: 

Bagi yang ingin menyebarluaskan dalam bentuk pdf file dapat men-download (mengunduhnya) 

dari http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2016/09/muktamar-internasional-aswaja-di-

chechnya.pdf 

 

 


