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Sunnah Rasulullah untuk mengambil ilmu agama dari Akaabir

Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam telah bersabda bahwa
salah satu tanda akhir zaman adalah
diambilnya ilmu agama dari
al‐ashaaghir atau orang‐orang muda
yakni orang‐orang yang mendalami
ilmu agama secara otodidak (shahafi)
menurut akal pikiran mereka
sendiri.

Telah menceritakan kepada kami
Ahmad bin Qaasim dan Sa’iid bin

Nashr, mereka berdua berkata : Telah menceritakan kepada kami Qaasim bin
Ashbagh: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismaa’iil At‐Tirmidziy:
Telah menceritakan kepada kami Nu’aim: Telah menceritakan kepada kami
Ibnul‐Mubaarak: Telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Lahi’ah, dari Bakr bin
Sawaadah, dari Abu Umayyah Al‐Jumahiy:

Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya
termasuk tanda‐tanda hari kiamat ada tiga macam yang salah satunya adalah
diambilnya ilmu dari Al‐Ashaaghir.

Nu’aim berkata : Dikatakan kepada Ibnul‐Mubaarak : “Siapakah itu Al‐Ashaaghir?”. Ia
menjawab : “Orang yang berkata‐kata menurut akal pikiran mereka semata. Adapun
orang muda yang meriwayatkan perkataan dari Akaabir (ulama sebelumnya, ulama
senior atau ulama tua), maka ia bukan termasuk golongan Al‐Ashaaghir itu”.

Rasulullah bersabda “ma yadzalun nafsu bi khoiri ma ahadul ilma ‘inda akaabir auka
wafa (senantiasalah ummat ini dalam kebaikan sepanjang mereka mengambil ilmu
dari akaabir).

أكابرھم مع البركة : قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن عباس ابن عن

Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah bersabda “Barakah itu bersama Akaabir”
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Jadi sunnah Rasulullah untuk mengambil ilmu agama dari Akaabir yakni dari lisan
ulama sebelumnya secara turun temurun sehingga tersambung kepada lisannya
Rasulullah

Ilmu agama adalah ilmu yang diwariskan dari ulama‐ulama terdahulu secara turun
temurun 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
bersiap‐siaplah 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 yang 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).

Jadi ulama pewaris Nabi artinya menerima dari ulama‐ulama yang sholeh
sebelumnya secara turun‐temurun tersambung kepada lisannya 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
dan memerintahkan para sahabat untuk menghafalkannya. Sebelum memerintahkan
untuk dihafal, terlebih dahulu beliau menafsirkan dan menjelaskan kandungan dari
setiap ayat yang baru diwahyukan.
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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.

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”

Para ulama mengingatkan bahwa tanpa sanad seseorang bisa berkata apa saja
menurut akal pikiran mereka sendiri.

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 )

Istilah sanad atau isnad biasanya 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.

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.
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Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan
perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)“

Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam ilmu agama, “jika ada ulama KHALAF (ulama
zaman kemudian) yang menyampaikan atau mengatakan sesuatu atau perkataannya
atau pendapatnya atau pemahamannya yang TIDAK DAPAT DISANDARKAN kepada
ulama sebelumnya secara turun‐temurun tersambung kepada lisannya Rasulullah
maka perkataannya atau pendapatnya atau pemahamannya tersebut semata‐mata
menurut akal pikirannya sendiri”.

Contoh salah satu ulama panutan mereka, Ibnu Taimiyyah mengatakan “Walaupun
Tuhan setiap sepertiga malam terakhir TURUN ke langit dunia namun tidak
menjadikan ‘Arsynya KOSONG” maka perkataannya adalah perkataan menurut akal
pikirannya sendiri karena perkataannya tidak dapat disandarkan kepada ulama
sebelumnya atau perkataannya tidak pernah dikatakan oleh ulama sebelumnya yang
sanad ilmu (sanad guru) tersambung kepada lisannya Rasulullah sebagaimana yang
telah disampaikan pada
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2017/10/27/akibat‐bermazhab‐otodidak/

Perkataan “tidak menjadikan ‘arsy‐Nya KOSONG” tentu bukanlah perkataan atau
pemahaman para Sahabat atau Salafush Sholeh namun pemahaman mereka yang
bermazhab otodidak (shahafi) yakni mereka secara otodidak (shahafi) menemukan,
membaca, menterjemahkan dan berpegang pada nash (dalil) secara dzahir atau
mereka memahami nash (dalil) selalu dengan makna dzahir sehingga salah
memahami hadits shahih seperti

“Rabb Tabaraka wa Ta’la turun ke langit dunia pada setiap malam, yakni saat
sepertiga malam terakhir seraya berfirman, ‘Siapa yang berdo’a kepadaKu niscaya
akan Aku kabulkan dan siapa yang meminta kepadaKu niscaya akan Aku berikan dan
siapa yang memohon ampun kepadaKu, niscaya akan Aku ampuni.” (HR Muslim
1261)

Hadits “yanzilu Rabbuna…” di atas adalah contoh hadits yang dapat menyesatkan
bagi ahli (membaca) hadits kecuali untuk para fuqaha (ahli fiqih)

Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami (W 974H) pernah ditanya tentang ungkapan
yang berbunyi, “Hadits itu menyesatkan kecuali untuk para ahli fikih,” apakah itu
hadits atau bukan, dan apa maknanya, padahal mengetahui hadits termasuk salah
satu syarat seseorang disebut sebagai ahli fikih? Mana yang lebih mulia dan utama,
ahli fikih atau ahli hadits ?
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Beliau menjawab: Itu bukan hadits, melainkan ucapan Ibnu ‘Uyainah (*) atau
selainnya. Makna ungkapan itu adalah bahwa hadits seperti Al Quran, ada yang
lafalnya umum tapi maknanya khusus dan sebaliknya, ada yang nasikh dan ada yang
mansukh, ada juga yang tidak diamalkan, ada yang lafalnya musykil (bermasalah), jika
dipahami secara dzahir (literal) dapat menimbulkan pemahaman tasybih
(menyerupakan Allah dengan makhluk) seperti hadits yang berbunyi, “yanzilu
Rabbuna… dst.” Tidak ada yang memahami makna hadits itu kecuali para ahli fikih.
Berbeda dengan mereka yang hanya mengerti hadits saja, mereka tersesat dalam
memahaminya, sebagaimana sebagian ahli hadits zaman dahulu, bahkan di zaman
belakangan seperti Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Dari sini, dapat diketahui
keutamaan para ahli fikih yang memiliki pemahaman dibandingkan dengan para ahli
hadits yang tidak memiliki pemahaman. (Al Fatawa Al Haditsiyah halaman 202)

*) Ibnu ‘ Uyainah nama lengkapnya Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran, salah seorang
Tabi’i tsiqoh, dilahirkan pada tahun 107 H dan wafat di Makkah pada tahun 198 H.

Di atas, Imam Ibn Hajar Al‐Haitami menjelaskan bahwa hadits itu dapat menyesatkan
kecuali bagi para fuqaha (ahli fikih) seperti hadits yang mengandung lafaz‐lafaz yang
dzahirnya (jika dipahami selalu dengan makna dzahir) membawa kepada tasybih
seperti hadits yanzilu Rabbuna… dan kesesatan tersebut di alami ulama panutan
mereka yang dikenal oleh ulama terdahulu sebagai ahli (membaca) hadits, Ibnu
Taimiyyah sebelum bertobat dan diikuti oleh para pengikutnya.

Jadi salah satu pokok permasalahan yang timbul dalam dunia Islam adalah akibat
mereka mengikuti pemahaman seorang ulama sebelum bertaubat.

Salah seorang pengunjung blog kami pada kolom komentar menyampaikan sebuah
tulisan berjudul “Taubatkah Ibnu Taimiyah ke dalam Aqidah Asy’ariyah?” dari sebuah
link yang kami arsip (simpan) dalam tulisan pada
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2017/07/12/taubatkah‐ibnu‐taimiyyah/

Amat disayangkan kalau ulama panutan mereka Ibnu Taimiyyah dikatakan tidak
bertaubat dari pemahamannya yang selalu berpegang pada nash secara dzahir atau
pemahamannya selalu dengan makna dzahir

Memang ada yang mengabarkan bahwa Ibnu Taimiyyah pada akhirnya melanggar
perjanjian taubatnya pada sidang pertama sehingga dilanjutkan sidang ke dua sampai
sidang ke empat hingga ia wafat dalam penjara pada malam hari tanggal 22,
Dzulqo’dah tahun 728 H sebagaimana contoh kabar dari
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http://www.muslimedianews.com/2015/02/kisah‐taubatnya‐ibnu‐taimiyah‐ditangan.
html

Namun kami umat Islam berprasangka baik bahwa Beliau telah bertaubat dan
semoga Allah Ta”ala menerima taubat Beliau.

Kitab‐kitab Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat maupun kitab Adz Dzahabi seperti Al
‘Uluw maupun ringkasan kitab al ‘Uluw yakni Mukhtashar al ‘Uluw karya al Albani
menjadi pegangan bagi para pengikut Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu
Taimiyyah.

Perkataan atau pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa “Sesungguhnya turunnya Allah tidak
menjadikan ‘arsy‐Nya KOSONG” contohnya disampaikan oleh ulama panutan mereka,
Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dari tulisannya berjudul “100 Pelajaran dari Kitab
Aqidah Wasithiyah” (kitab karya Ibnu Taimiyyah) sebagaimana contoh yang termuat
pada http://mahadilmi.wordpress.com/2011/04/18/allah‐turun‐ke‐langit‐dunia/

Muhammad Khalil Harras adalah salah satu penulis penjelasan (syarah) kitab Aqidah
Wasithiyah yang merupakan pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat yang
diangkat kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Kitab syarah tersebut dicetak oleh Universitas Islam Madinah dalam 176 halaman.
Kemudian dicetak lagi dengan pembenahan dan komentar dari Isma’il Al Anshoriy,
dicetak di Riasah Al‐Amaah liidaratil Buhuts Al Ilmiyah wal Ifta’ wad Dakwah wal
Irsyaad dalam 187 halaman pada tahun 1403 H.

Selain Muhammad Khalil Harras penulis penjelasan atau syarah kitab Aqidah
Wasithiyah masih ada penulis‐penulis lain seperti Abdurrahman As‐Sa’di, Ibnul
Utsaimin, Shalih bin Fauzan Al‐Fauzan, Sa’id bin Ali bin Wahf Al‐Qahthani (lebih dari
15 penulis) sebagaimana yang tercatat pada
http://id.wikipedia.org/wiki/Al‐Aqidah_Al‐Wasithiyah

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)
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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‐kesom
bongan‐ibnu‐taimiyyah.pdf

Begitupula ulama panutan mereka, Muhammad bin Abdul Wahhab yang dengan
gamblang dan dengan kesombongannya, menyebutkan tidak ada seorang pun dan
bahkan guru‐gurunya yang tahu Islam dan makna la ilaha illalah sebelum ia merasa
menerima karunia Allah sebagaimana yang termuat dalam tulisan dari kalangan
mereka sendiri pada
http://thoifah‐manshurah.blogspot.co.id/2012/03/surat‐syaikh‐muhammad‐ibnu‐ab
dil‐wahhab.html

Jika link / situs tersebut tidak dapat diakses karena telah diblok oleh pemerintah RI,
screenshootnya dapat dilihat pada
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2017/07/pengakuan‐mbaw.jpg

Berikut kutipannya

***** awal kutipan *****
“Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, sungguh saya telah mencari ilmu dan
orang yang mengenali saya meyakini bahwa saya memiliki pengetahuan, dan saya
saat itu tidak mengetahui makna la ilaha illallah, dan saya tidak mengetahui agama
Islam sebelum kebaikan yang Allah karuniakan ini; dan begitu juga guru‐guru saya,
tidak seorang pun di antara mereka mengetahui hal itu (Muhammad bin `Abdul
Wahhab, Mu’allafât, jilid VII, dalam kitab “Rasâ’il asy‐Syakhsyiyah”, risalah ke‐28, hlm.
186‐187 dan seterusnya)
***** akhir kutipan *****

Dengan pengakuannya bahwa memperoleh pengetahuan tentang Islam dan makna la
ilaha ilalah bukan dari para gurunya membuktikan bahwa pengetahuan tersebut
adalah pemahamannya terhadap Al Qur’an dan Hadits bersandarkan mutholaah
(menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikirannya sendiri.

Sebaiknya janganlah berguru atau mengambil pendapat dari orang‐orang yang
kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah secara otodidak (shahafi) menurut akal
pikiran mereka sendiri karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda
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“Barangsiapa menguraikan Al Qur’an dengan akal pikirannya sendiri dan merasa
benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. Ahmad)

Setelah lebih dari 350 tahun ulama panutan mereka Ibnu Taimiyyah wafat tahun
728H, ditengarai ada pihak yang menyodorkan kitab‐kitabnya sebelum bertaubat
kepada ulama Najed dari Bani Tamim, Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 H –
1206H) untuk memecah belah dan meruntuhkan ukhuwah Islamiyah dari dalam.

Ulama panutan mereka, Muhammad bin Abdul Wahhab, pada awalnya berguru pada
guru yang mumpuni namun pada akhirnya beliau lebih banyak mendalami ilmu
agama secara otodidak (shahafi) meneladani dan meneruskan kebid’ahan Ibnu
Taimiyyah sehingga disebut “duplikat (salinan) Ibnu Taimiyah” sebagaimana contoh
informasi dari kalangan mereka sendiri yang mengakui bahwa Muhammad bin Abdul
Wahhab sebagai imam mereka pada
http://rizqicahya.wordpress.com/2010/09/01/imam‐muhammad‐bin‐abdul‐wahhab‐
bag‐ke‐1/

***** awal kutipan *****
Untuk itu, beliau mesti mendalami benar‐benar tentang aqidah ini melalui kitab‐kitab
hasil karya ulama‐ulama besar di abad‐abad yang silam.

Di antara karya‐karya ulama terdahulu yang paling terkesan dalam jiwanya adalah
karya‐karya Syeikh al‐Islam Ibnu Taimiyah.

Demikianlah meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga
Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab bagaikan duplikat (salinan) Ibnu Taimiyah.

Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian
dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana
lazimnya para ulama besar Islam mengembangkan ilmu‐ilmunya. Di mana bimbingan
guru hanyalah sebagai modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan
digali sendiri oleh yang bersangkutan
***** akhir kutipan *****

Sedangkan ahli (membaca) hadits mereka, Albani dijuluki sebagai “Ibnu Taimiyyahnya
Abad Keempat Belas” sebagaimana yang terungkap contohnya dalam buku yang
diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al‐Atsary, berjudul “Syaikh Muhammad Nashiruddin
Al‐Albany Dalam Kenangan” pada halaman 147 sebagaimana yang dapat dibaca pada
http://drive.google.com/file/d/0Bz1Iv5iVVJceODQzZTQ1ZWQtYzRhMC00MDMyLWIx
ODctNGZjMjU1MDAxNWY5/view?ddrp=1&hl=en
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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
bukan ahli hadits sesungguhnya yang menghafal dan menerima hadits dari lisannya
ahli hadits sebelumnya secara turun temurun sehingga tersambung kepada lisannya
Rasulullah.

Albani adalah shahafi atau otodidak ketika mendalami hadits dan ia sendiri mengaku
bukan penghafal hadits.

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.

Seberapapun panjang rantai sanad guru (sanad ilmu) atau seberapapun banyaknya
guru dari ahli (membaca) hadits mereka, Albani maka tidak akan berarti atau tidak
akan berguna karena Beliau lebih banyak mendalami ilmu agama, berpendapat dan
berfatwa dari balik perpustakaan alias secara otodidak (shahafi) menurut akal
pikirannya sendiri sebagaimana contoh informasi dari kalangan pengikutnya
sebagaimana yang mereka publikasikan pada
http://cintakajiansunnah.blogspot.com/2013/05/asy‐syaikh‐muhammad‐nashiruddin
‐al.html

**** awal kutipan *****
Semakin terpikatnya Syaikh al‐Albani terhadap hadits Nabi, itulah kata yang tepat
baginya. Bahkan hingga toko reparasi jamnya pun memiliki dua fungsi, sebagai
tempat mencari nafkah dan tempat belajar, dikarenakan bagian belakang toko itu
sudah diubahnya sedemikian rupa menjadi perpustakaan pribadi. Bahkan waktunya
mencari nafkah pun tak ada apa‐apanya bila dibandingkan dengan waktunya untuk
belajar, yang pada saat‐saat tertentu hingga (total) 18 jam dalam sehari untuk belajar,
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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 *****

Apakah orang yang otodidak dari kitab‐kitab hadits layak disebut ahli hadits?

Syaikh Nashir al‐Asad menjawab pertanyaan ini: “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 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).

Begitupula hal yang perlu diketahui bahwa ahli hadits berbeda dengan para fuqaha
(ahli fiqih).

Ahli hadits tidak berhak untuk bertindak sebagai fuqaha. Oleh karenanya tidak
ditemukan penisbatan nama mazhab kepada nama seorang ahli hadits.

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.
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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.

Perbedaan pendapat yang boleh dan dapat diterima adalah perbedaan pendapat di
antara ahli istidlal sedangkan perbedaan pendapat di antara orang awam adalah
sesat dan menyesatkan.

“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”.

Ad‐Dahhak ibnu Muzahim telah menceritakan, bahwa pada suatu hari Ibnu Abbas r.a.
berjumpa dengan seorang qadhi yang sedang memutuskan suatu perkara, lalu ia
menendang dengan kakinya seraya bertanya: “Apakah kamu telah mengetahui
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tentang mana yang nasikh dan mana yang mansukh?”, Lalu qadhi itu berkata:
“Siapakah yang mengetahui mana yang nasikh dan mana yang mansukh?”, Ibnu
Abbas bertanya kembali: “Jadi kamu masih belum mengetahui mana yang nasikh dan
mana yang mansukh?” Qadhi menjawab: “Tidak”, lalu Ibnu Abbas r.a.berkata: “Kamu
ini adalah orang yang celaka dan mencelakakan.”

Imam Sayyidina Ali r.a. pernah berkata kepada seorang qadhi: Apakah kamu
mengetahui nasikh dan mansukh? Ia menjawab: Tidak. Ali berkata: kamu celaka dan
mencelakakan.

Kita umat Islam pada umumnya prihatin melihat mereka yang merasa atau
mengaku‐ngaku bahwa apa yang disampaikan oleh mereka mengikuti pemahaman
para Sahabat (Salafush Sholeh) dan dilabeli sebagai mazhab atau manhaj salaf
sehingga dapat menyesatkan orang awam

Bagaimana mereka mendapatkan pemahaman para Sahabat (Salafush Sholeh)
sedangkan kenyataannya mereka maupun ulama panutan mereka tidak hidup pada
zaman para Sahabat (Salafush Sholeh).

Mereka yang membeli atau memiliki kitab‐kitab hadits kemudian mereka
membacanya maka tidak dapat dikatakan bahwa mereka telah mengikuti
pemahaman para Sahabat (Salafush Sholeh) hanya dikarenakan dalam hadits
tercantum nama para Sahabat, Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in karena ketika mereka
membaca hadits maka itu adalah pemahaman mereka sendiri terhadap hadits yang
mereka baca, bukan pemahaman para Sahabat (Salafush Sholeh)

Mereka yang mengaku‐aku mengikuti pemahaman para Sahabat (Salafush Sholeh)
berijtihad dengan pendapatnya terhadap hadits yang mereka baca.

Apa yang mereka katakan tentang hadits tersebut, pada hakikatnya adalah hasil
ijtihad dan ra’yu mereka sendiri.

Sumbernya memang hadits tersebut tapi apa yang mereka sampaikan semata lahir
dari kepala mereka sendiri.

Sayangnya mereka mengatakan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka
ketahui dan pahami adalah pemahaman para Sahabat (Salafush Sholeh)
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Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad dan istinbat mereka pasti benar
terlebih lagi mereka tidak dikenal berkompetensi sebagai ahli istidlal sebagaimana
Imam Mujtahid Mutlak atau Mufti Mustaqil

Apapun hasil ijtihad dan istinbat mereka, benar atau salah, mereka atas namakan
kepada para Sahabat (Salafush Sholeh) .

Jika hasil ijtihad dan istinbat mereka salah, inilah yang namanya fitnah terhadap para
Sahabat (Salafush Sholeh) dan sekaligus fitnah terhadap Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam.

Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam (Q.S. Al Imran [3] : 7), mereka mengikuti
ayat‐ayat mutasyabihat selalu dengan makna dzahir sehingga menimbulkan fitnah
sebagaimana yang telah disampaikan pada
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2017/10/02/mengikuti‐ayat‐mutasyabih

Contoh fitnahnya mereka mengatakan bahwa Rasulullah yang mengatakan Tuhan
punya tangan dan kedua‐duanya kanan

Fitnah mereka dengan mengatasnamakan Rasulullah maupun Salafush Sholeh
sebagai perawi hadits akibat mereka menemukan, membaca, menterjemahkan dan
memahami secara otodidak (shahafi) menurut akal pikiran mereka sendiri terhadap
hadits shahih seperti

Dari Abdullah bin ‘Amr عنھ هللا رضي ia berkata: Rasulullah وسلم علیھ هللا صلى telah
bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah عزوجل (pada hari
kiamat) di atas mimbar-mimbar dari nur (cahaya) di sebelah kanan Ar Rahman عزوجل
dan KEDUA TANGAN-Nya adalah KANAN. Yaitu orang-orang yang berlaku adil di
dalam hukum mereka, dan pada keluarga mereka, dan pada apa yang mereka pimpin”.
(Hadits shahih riwayat. Muslim no 1827 dan Nasaa-i no 5379 dan yang selain dari
keduanya).

Akibat mereka salah memahami riwayat tersebut sehingga mereka bertuhan bukan
kepada Allah Ta’ala.

Mereka bertuhan kepada sesuatu yang bertangan dua dan kedua‐duanya kanan
akibat mereka selalu berpegang pada nash atau dalil secara dzahir atau pemahaman
mereka selalu dengan makna dzahir.
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Jelas sekali bahwa apa yang mereka sampaikan bukan aqidah atau pemahaman para
Sahabat (Salafush Sholeh) melainkan aqidah atau pemahaman mereka sendiri
menurut akal pikiran mereka sendiri terhadap nash atau dalil yang mereka baca.

Silahkan periksa tulisannya pada
http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah‐kedua‐tangan‐allah‐azz
a‐wa‐jalla‐adalah‐kanan.

Memang salah satu ciri khas para pengikut paham Wahabisme penerus kebid’ahan
Ibnu Taimiyyah dalam perkara aqidah yakni dalam memahami apa yang telah Allah
Ta’ala sifatkan untuk diriNya selalu berpegang pada nash secara dzahir atau
pemahaman mereka selalu dengan makna dzahir.

Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayim Al Jauziyah mengingkari keberadaan makna
majaz (makna metaforis), baik dalam Al Quran maupun dalam bahasa Arab.

Bahkan Ibnul Qayim Al Jauziyah mengatakan bahwa majaz adalah thaghut yang
ketiga (Ath thaghut Ats Tsalits), karena menurutnya dengan adanya majaz, akan
membuka pintu bagi ahlu tahrif untuk menafsirkan ayat dan hadist dengan makna
yang menyimpang sebagaimana penjelasan pada
http://hanifnurfauzi.wordpress.com/2009/04/11/belajar‐ushul‐fiqh‐makna‐haqiqi‐da
n‐majazi/

Ulama Hanbali yang ternama, Al‐Imam al‐Hafizh al Alamah AbulFaraj Abdurrahman
bin Ali bin al‐Jawzi as‐ Shiddiqi al‐Bakri atau yang lebih dikenal dengan Ibn al Jawzi
menjelaskan bahwa sesungguhnya dasar teks‐teks itu harus dipahami dalam makna
dzahirnya jika itu dimungkinkan namun jika ada tuntutan (kebutuhan) takwil maka
berarti teks tersebut bukan dalam dzahirnya tetapi dalam makna majaz (metaforis
atau makna kiasan).

Jadi tuntutan atau kebutuhan takwil dengan ilmu balaghah atau memalingkan makna
sebuah lafazh ayat dari makna dzahir ke makna yang lain yang lebih sesuai seperti
makna majaz (metaforis atau makna kiasan) timbul dalam rangka tanzih yakni
mensucikan Allah dari menyerupai makhluk karena jika dipahami dengan makna
dzahir akan mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak atau tidak patut bagiNya.

Oleh karenanya mereka yang memahami ayat‐ayat mutasyabihat menolak takwil
dengan ilmu balaghah dapat termasuk orang‐orang yang berpendapat, berfatwa,
beraqidah (beri’tiqod) tanpa ilmu sehingga mereka akan sesat dan menyesatkan.
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Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan
kepadaku Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin ‘Amru bin Al
‘Ash berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba,
akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila
sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan
orang‐orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka
sesat dan menyesatkan (HR Bukhari 98)

Dikisahkan seorang mahasiswa Universitas Riyadh pernah memprotes dosennya, Dr.
Abdul Adhim al‐ Syanawi, karena memuji Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Sang dosen menanyakan, “apa penyebab si mahasiswa membenci Nabi Muhammad
shallallahu alaihi wasallam ?”

Mahasiswa itu menjawab, “bahwa yang memulai perang kebencian adalah Baginda
Nabi sendiri.” (sambil menyitir hadits seputar fitnah yg muncul dari Timur atau Najed,
tempat kelahiran Muhamad bin Abdul Wahab).

“Kalau begitu, siapa yang kamu cintai ?” tanya sang dosen.

Lalu si mahasiswa menjawab bahwa, “yang saya cintai adalah Syekh Muhammad bin
Abdul Wahab.”

Selanjutnya sang dosen menanyakan alasan kecintaan mahasiswanya itu.

“Karena Syekh Muhammad Abdul Wahab menghidupkan sunnah dan
menghancurkan bid’ah,” Jawab mahasiswa itu. (kisah ini dicatat Ibrahim Abd
al‐Wahid al‐ Sayyid,dalam kitabnya, Kasf al‐ Litsam ‘an Fikr al‐Li’am hlm.3‐4.)

Fitnah dari Timur adalah fitnah dari orang‐orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk
Najed dari bani Tamim.

Dzul Khuwaishirah tokoh penduduk Najed dari bani Tamim walaupun termasuk salaf
/ sahabat (bertemu dengan Rasulullah) namun tidak mendengarkan dan mengikuti
Rasulullah melainkan mengikuti pemahaman atau akal pikirannya sendiri sehingga
menjadikannya sombong dan durhaka kepada Rasulullah yakni merasa lebih pandai
dari Rasulullah sehingga berani menyalahkan dan menghardik Rasulullah.
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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)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengungkapkan orang‐orang seperti Dzul
Khuwaishirah penduduk Najed dari bani Tamim atau kaum khawarij dengan
ungkapan majaz (kiasan atau metaforis), “anak muda” atau “orang‐orang muda”
yakni orang‐orang yang belum memahami agama dengan baik.

Mereka berbicara dengan ucapan manusia terbaik (Khairi Qaulil Bariyyah).

Maksudnya mereka suka berdalil dengan Al Qur‘an dan Hadits tapi itu semua
dipergunakan untuk menyalahkan atau menuduh (menganggap) sesat atau bahkan
mengkafirkan orang‐orang yang berada di luar kelompok mereka atau orang‐orang
yang tidak mau mengikuti Al Qur’an dan Hadits yang dibaca dan dipahami secara
otodidak (shahafi) menurut akal pikiran mereka sendiri

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami
Sufyan dari Al A‘masy dari Khaitsamah dari Suwaid bin Ghafalah berkata, ‘Ali
radliallahu ‘anhu berkata: Sungguh, aku terjatuh dari langit lebih aku sukai dari pada
berbohong atas nama beliau shallallahu ‘alaihi wasallam dan jika aku sampaikan
kepada kalian tentang urusan antara aku dan kalian, (ketahuilah) bahwa perang itu
tipu daya. Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang bersabda:
Akan datang di akhir zaman orang‐orang muda dalam pemahaman (lemah
pemahaman atau sering salah pahaman). Mereka berbicara dengan ucapan manusia
terbaik (Khairi Qaulil Bariyyah, maksudnya suka berdalil dengan Al Qur‘an dan Hadits)
namun mereka keluar dari agama bagaikan anak panah melesat keluar dari target
buruan yang sudah dikenainya. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka.
(HR Bukhari 3342)

Rasulullah telah menubuatkan bahwa kelak akan bermunculan orang‐orang seperti
Dzul Khuwaishirah, penduduk Najed dari bani Tamim yakni orang‐orang yang suka
mencela, menyalahkan, menganggap sesat umat Islam yang tidak sepaham
(sependapat) dengan mereka sehingga mereka menyempal keluar (kharaja) dari
mayoritas kaum muslim (as‐sawadul a’zham) yang disebut dengan khawarij.
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Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang
keluar.

Oleh karena orang‐orang seperti Dzul Khuwaishirah, penduduk Najed dari bani
Tamim salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah sehingga mereka bersikap takfiri
yakni mengkafirkan umat Islam yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka
dan berujung menghalalkan darah atau membunuhnya.

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)

Jadi mereka bukanlah dakwah tauhid tapi dakwah tuduh syirik sebagaimana yang
telah disampaikan pada
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2017/11/18/dakwah‐tuduh‐syirik/

Rasulullah memang telah menubuatkan dalam sabdanya bahwa kelak akan timbul
fitnah dan perselisihan dari orang‐orang Arab sendiri yakni orang‐orang seperti Dzul
Khuwaishirah penduduk Najed dari bani Tamim.

Mereka berpendapat atau berfatwa namun menguasai bahasa Arab sebatas artinya
dan berbekal makna dzahir saja sehingga mereka akan menghempaskan anda ke
neraka jahannam

Dari Khudzaifah Ibnul Yaman ra, Rasulullah bersabda mereka adalah penyeru menuju
pintu jahannam, barangsiapa yang memenuhi seruan mereka maka mereka akan
menghempaskan orang‐orang itu ke dalamnya

فِیْھَا قَذَفُوْهُ إِلَیْھَا أَجَابَھُمْ مَنْ جَھَنَّمَ أَبْوَابِ عَلَى دُعَاةٌ
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Khudzaifah Ibnul Yaman ra bertanya

قثلْتُ بِأَلْسِنَتِنَا وَیَتَكَلَمُوْنَ جِلْدَتِنَا مِنْ قَوْمٌ نَعَمْ قَالَ لَنَا صِفْھُمْ هللاِ رَسُوْلُ یَا

“Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri‐ciri mereka! Nabi menjawab;
Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa kita. (HR Bukhari)

Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XIII/36: “Yakni dari kaum kita,
berbahasa seperti kita dan beragama dengan agama kita. Ini mengisyaratkan bahwa
mereka adalah bangsa Arab”.

Samalah dengan bangsa kita , seberapa banyak orang yang menguasai tata bahasa
dan sastra Indonesia?

Jadi walaupun orang‐orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari bani
Tamim, bahasa ibunya adalah bahasa Arab namun tidak mendalami dan menguasai
ilmu‐ilmu yang terkait bahasa Arab kemudian mereka menggali hukum dari Al Qur’an
dan Hadits, lalu menyatakan pendapat atau menetapkan fatwa maka mereka akan
sesat dan menyesatkan.

Rasulullah telah mengingatkan bahwa ketika masa bermunculan penyeru‐penyeru
menuju pintu jahannam yakni menyeru untuk menyempal keluar (kharaja) dari
mayoritas kaum muslim (as‐sawad al a’zham) maka hendaklah selalu bersama
jama’ah muslimin dan imamnya, hindarilah seluruh firqah‐firqah
(kelompok‐kelompok / sekte) itu, sekalipun kita gigit akar‐akar pohon hingga
kematian merenggut.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak
menghimpun ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama’ah.
Barangsiapa yang menyelewengkan (menyempal), maka ia menyeleweng
(menyempal) ke neraka“. (HR. Tirmidzi: 2168).

Al‐Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam
Thabari rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa
jama’ah adalah as‐sawadul a’zham (mayoritas kaum muslim)“

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi
perselisihan maka ikutilah as‐sawad al a’zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu
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Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika’i, Abu Nu’aim. Menurut Al Hafidz As
Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih)

Mayoritas kaum muslim (as‐sawadul a’zham ) pada masa generasi Salafush Sholeh
adalah orang‐orang yang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni para
Sahabat, Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in dan yang menyempal keluar contohnya adalah
orang‐orang seperti Dzul Khuwaishirah penduduk Najed dari bani Tamim

Sedangkan pada masa kemudian (khalaf) atau masa sekarang, mayoritas kaum
muslim (as‐sawadul a’zham ) adalah bagi siapa saja yang mengikuti para ulama yang
sholeh yang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Imam
Mazhab yang empat.

Perbedaan di antara Imam Mazhab yang empat semata‐mata dikarenakan terbentuk
setelah adanya furu’ (cabang), sementara furu’ tersebut ada disebabkan adanya sifat
zanni dalam nash. Oleh sebab itu, pada sisi zanni inilah kebenaran bisa menjadi
banyak (relatif), mutaghayirat disebabkan pengaruh bias dalil yang ada. Boleh jadi
nash yang digunakan sama, namun cara pengambilan kesimpulannya berbeda.

Jadi perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat tidak dapat dikatakan
pendapat yang satu lebih kuat (arjah atau tarjih) dari pendapat yang lainnya atau
bahkan yang lebih ekstrim mereka yang mengatakan pendapat yang satu yang benar
dan yang lain salah.

Perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat yang dimaksud dengan
“perbedaan adalah rahmat”. sebagaimana yang telah disampaikan pada
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/01/21/perbedaan‐adalah‐rahmat/

Imam Mazhab yang empat walaupun mereka tidak maksum namun mereka diakui
oleh jumhur ulama sejak dahulu kala sampai sekarang sebagai ulama yang
berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak sehingga patut untuk dijadikan
pemimpin atau imam ijtihad dan istinbat bagi kaum muslim.

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

Contohnya Imam Syafi”i ~rahimahullah adalah imam mazhab yang cukup luas
wawasannya karena bertemu atau bertalaqqi (mengaji) langsung kepada Salafush
Sholeh dari berbagai tempat, mulai dari tempat tinggal awalnya di Makkah,
kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, pindah ke Iraq, pindah ke Persia,
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kembali lagi ke Makkah, dari sini pindah lagi ke Madinah dan akhirnya ke Mesir. Perlu
dimaklumi bahwa perpindahan beliau itu bukanlah untuk berniaga, bukan untuk turis,
tetapi untuk mencari ilmu, mencari hadits‐hadits, untuk pengetahuan agama. Jadi
tidak heran kalau Imam Syafi’i ~rahimahullah lebih banyak mendapatkan hadits dari
lisannya Salafush Sholeh, melebihi dari yang didapat oleh Imam Hanafi ~rahimahullah
dan Imam Maliki ~rahimahullah

Jadi bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat adalah sebuah kebutuhan bagi
kaum muslim yang tidak lagi bertemu dengan Rasulullah maupun Salafush Sholeh.

Memang ada mazhab selain yang empat, namun pada masa sekarang sudah sulit
ditemukan ulama yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari imam mazhab selain
yang empat sehingga tidak mudah untuk menjadikannya tempat bertanya.

Sebagaimana pepatah mengatakan “malu bertanya sesat di jalan” maka kesesatan
dapat timbul dari keengganan untuk bertanya kepada orang‐orang yang dianugerahi
karunia hikmah oleh Allah Azza wa Jalla.

Allah Ta’ala berfirman yang artinya

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui.” [QS. an‐Nahl : 43]

“Kitab yang dijelaskan ayat‐ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum
yang mengetahui” (QS Fush shilat [41]:3)

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

Al Qur’an tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam sebagai seorang penunjuk

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan kami sekali‐kali tidak akan mendapat petunjuk
kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul‐rasul
Tuhan kami, membawa kebenaran“. (QS Al A’raf [7]:43)

Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam. Penunjuk para Tabi’in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi’ut Tabi’in
adalah para Tabi’in dan penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam
Mazhab yang empat.
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Para ulama Salaf (terdahulu) justru berpegang pada sami’na wa ato’na (kami dengar
dan kami taat) bukan kami baca dan kami taat.

Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa
menegur jika ia salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia
tak faham ia hanya terikat dengan pemahaman dirinya sendiri menurut akal
pikirannya sendiri.

Boleh kita menggunakan segala macam wasilah atau alat atau sarana dalam
menuntut ilmu agama seperti buku, internet, audio, video dan lain lain namun kita
harus mempunyai guru untuk tempat kita bertanya karena syaitan tidak berdiam diri
melihat orang memahami Al Qur’an dan Hadits

“Man la syaikha lahu fasyaikhuhu syaithan” yang artinya “barang siapa yang tidak
mempunyai guru maka gurunya adalah syaitan

Al‐Imam Abu Yazid Al‐Bustamiy , quddisa sirruh (Makna tafsir QS.Al‐Kahfi 60) ;
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu
lagi niscaya gurunya syetan” Tafsir Ruhul‐Bayan Juz 5 hal. 203.

Jadi pengikut syaitan atau wali syaitan dapat diakibatkan karena salah memahami Al
Qur’an dan As Sunnah seperti orang‐orang yang mengaku muslim namun pengikut
radikalisme dan terorisme.

Kekerasan yang radikal adalah kekerasan yang memperturutkan hawa nafsu sehingga
menzhalimi orang lain karena salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah.

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.

Pihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah jihad (mujahidin)
atau jahat (teroris) sehingga dapat diketahui apakah mati syaihd atau mati sangit
adalah ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat karena ulama di luar negara (di
luar jama’ah minal muslimin) tidak terbebas dari fitnah.
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Pada kenyataannya radikalisme yang diperlihatkan ISIS, Al Qaeda dan turunannya
maupun mereka yang merasa sebagai mujahidin adalah akibat mereka
mengembalikan kepada Allah (Al Qur’an) dan RasulNya (As Sunnah) secara otodidak
(shahafi) dengan akal pikiran mereka sendiri.

Bagi umat Islam, jika berbeda pendapat maka kembalikanlah kepada Allah Ta’ala (Al
Qur’an) dan RasulNya (Hadits) dengan mengikuti “ulil amri di antara kamu” yakni
para fuqaha (ahli fiqih)

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Hai orang‐orang yang beriman, ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (QS An Nisaa [4]:59)

Siapakah ulil amri yang harus ditaati oleh kaum muslim ?

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah sosok ulama dan umara sekaligus.
Begitu juga para khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar,
Sayyidina Ustman dan Sayyidina Ali radhiyallahuanhum, begitu juga beberapa
khalifah dari bani Umayah dan bani Abbas.

Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan
seorang pemimpin negara yang benar‐benar paham terhadap Islam. Dari sini,
mulailah terpisah antara ulama dan umara.

Oleh karenanyalah penguasa negeri yang seharusnya mengakui ketidak mampuannya
dalam pemahaman terhadap Al Qur’an dan As Sunnah dalam memimpin negara
seharusnya dibawah nasehat dan pembinaan para ulama yang menguasai fiqih
(hukum‐hukum dalam Islam) sehingga warga negara mentaati ulil amri yang sudah
dibina dan dibimbing oleh para ulama yang menguasai fiqih (hukum‐hukum dalam
Islam)

Ibnu Abbas ra sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya telah
menyampaikan bahwa ulil amri yang ditaati adalah para pakar fiqih atau para ulama
yang menguasai hukum‐hukum Allah sehingga negara dapat membuat hukum buatan
manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah atau tidak bertentangan
dengan Al Qur’an da As Sunnah.

Begitupula dalam tafsir Ibnu Katsir QS An Nisa [4]:59 Juz 5 hal 271‐272 Penerbit Sinar
Baru Algensindo , Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan
dengan makna ulil amri adalah ahli fiqih dan ahli agama. Hal yang sama telah



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2017/11/24/ilmu‐agama‐dari‐akaabir/ 23

dikatakan oleh Mujahid, Ata, Al‐Hasan Al‐Basri dan Abul Aliyah, bahwa makna ulil
amri adalah para ulama.

Ketaatan umat Islam kepada ulil amri setempat yakni para fuqaha (mufti) yang
dipimpin oleh mufti agung lebih didahulukan dari pada ketaatan kepada pemimpin
ormas maupun penguasa negeri (umaro) dalam rangka menyunjung persatuan dan
kesatuan kaum muslim sesuai semangat piagam Madinah yang memuat keharusan
mentaati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sebagai ulil
amri dalam jama’atul muslimin

***** awal kutipan *****
Pasal 1

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

Pasal 17

Perdamaian dari orang‐orang beriman adalah satu

Tidak diperkenankan segolongan orang‐orang yang beriman membuat perjanjian
tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan,
kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka

Pasal 36 ayat 1

Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad
Shallallahu alaihi wasallam
***** akhir kutipan *****

Selengkapnya piagam Madinah pada
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/03/piagam‐madinah.pdf

Dalam sejarah negara kita, dahulu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh
mereka yang menyebut dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa
disingkat DI/TII) di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo.

Dia mempunyai latar belakang pendidikan Barat bukan seorang santri dari sebuah
pesantren. Bahkan diceritakan orang bahwa ia tidak pernah mempunyai
pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab dan agama Islam.
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Pemberontakan DI / TII ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan
ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan,
tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia yang
justru karena mengatasnamakan agama Islam.
Apalagi karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam
Indonesia, maka kedudukan Presiden Sukarno bisa goyah di mata umat Islam.

Hal itu mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu “mengundang para ulama
dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden
Sukarno dalam pandangan keagamaan (Islam).”

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

Antara lain oleh karena untuk daerah‐daerah tertentu ummat Islam harus melakukan
pilihan terhadap adanya “Kepala Negara” selain Presiden Soekarno. Misalnya S.M.
Kartosuwiryo yang di daerah Jawa Barat menyebut dirinya sebagai Kepala Negara
dari Negara Islam Indonesia.

Juga oleh karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno harus mengangkat
pegawai‐pegawai yang menangani urusan‐urusan yang langsung berkaitan dengan
masalah—keagamaan seperti wakaf, waris, pernikahan dan lain‐lain.

Sedang dalam pandangan ulama di Indonesia urusan‐urusan itu harus dilakukan oleh
pejabat yang berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang sah dilihat dari hukum
Islam.

Pertemuan ulama yang diprakarsai oleh K.H. Masjkur itu berlangsung di Cipanas Jawa
Barat pada akhir tahun 1953 (awal tahun 1954).

Pertemuan — yang disebut oleh Choirul Anam sebagai Muktamar Alim Ulama
Se‐Indonesia itu memutuskan memberi gelar kepada Presiden Sukarno sebagai
Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati, “pemerintah yang sekarang ini sedang berkuasa
(dan harus dipatuhi berdasarkan (QS An Nisaa [4]:59)

Menarik untuk disimak penjelasan A. Yusuf Ali mengenai istilah ini dalam
komentarnya tentang (QS An Nisaa [4]:59), Ulu‐l‐amr adalah orang‐orang yang
melaksanakan kekuasaan atau tanggung jawab atau keputusan atau penyelesaian
urusan.
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Kekuasaan yang mutlak ada pada Allah. Umat Allah menerima kekuasaan dari Dia.
Karena Islam tidak mengenal perbedaan yang tajam antara urusan yang sakral dan
sekuler, maka diharapkan pemerintahan‐pemerintahan biasa akan melakukan
kebenaran, berlaku sebagai imam yang benar, dan kita harus menghormati dan
mematuhi keluasaan itu; jika tidak demikian tidak akan ada ketertiban dan
kepatuhan.

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

Kita dapat mengambil pelajaran dari kerajaan Islam Brunei Darussalam berideologi
Melayu Islam Beraja (MIB) dengan penerapan nilai‐nilai ajaran Agama Islam dirujuk
kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Al Asyari dan
mengikut Mazhab Imam Syafei.

Sultan Brunei disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merangkap
sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh dewan
penasihat kesultanan dan beberapa menteri, juga bertindak sebagai pemimpin
tertinggi Agama Islam dimana dalam menentukan keputusan atas sesuatu masalah
dibantu oleh Mufti Kerajaan.

Negara kitapun ketika awal berdirinya memiliki lembaga tinggi negara yang bernama
“Dewan Pertimbangan Agung” yang berunsurkan ulama yang sholeh yang dapat
memberikan pertimbangan dan usulan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan
pemerintahan agar tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.

Salah satu contoh ulama yang menjadi anggota “Dewan Pertimbangan Agung” adalah
Syaikh Muhammad Jamil Jambek ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatera
Barat awal abad ke‐20 yang pernah berguru dengan Syeikh Ahmad Khatib
Al‐Minangkabawi yang merupakan ulama besar Indonesia yang pernah menjadi
imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi’i pada
akhir abad ke‐19 dan awal abad ke‐20.

Namun dalam perjalanannya Dewan Pertimbangan Agung perannya dalam roda
pemerintahan di negara kita “dikecilkan”. Bahkan pada zaman era Surharto,
singkatan DPA mempunyai arti sebagai “Dewan Pensiun Agung” karena
keanggotaanya terdiri dari pensiunan‐pensiunan pejabat. Sehingga pada era
Reformasi , Dewan Pertimbangan Agung dibubarkan dengan alasan sebagai lembaga
yang tidak effisien.
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Jadi cara mengawal syariat Islam dalam sistem pemerintahan di negara kita dengan
cara mengembalikan wewenang para ahli fiqih untuk menasehati dan membimbing
penguasa negeri sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak
bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits sehingga tidak ada keraguan lagi bagi
kaum muslim untuk mentaati penguasa negeri.

Begitupula terhadap umaro (penguasa negeri) yang mengaku muslimpun namun
tidak mentaati para fuqaha atau kebijakan umaro (penguasa negeri) menurut
pendapat para fuqaha, ada yang bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits maka
wajib kita ingkari dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Dari Ummu Salamah radliallahu ‘anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya
dan kalian mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah
berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang
berdosa, pent.).” Maka para sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka
dengan pedang?” Beliau menjawab : “Jangan, selama mereka menegakkan shalat
bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih‐nya).

An‐Nawawi rahimahullah mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang
menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak
berdosa semata‐mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah
apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau
dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485])

Sedangkan bagi yang mampu melenyapkan kemungkaran atau ingin mengganti
penguasa negeri yang diingkari maka lakukanlah dengan cara‐cara yang baik
mengikuti hukum konstitusi yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan di muka
bumi.

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu
membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami
orang‐orang yang mengadakan perbaikan.” (QS Al Baqarah [2]:11)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran,
maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya
merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang
demikian itulah selemah‐lemahnya iman”. (HR. Muslim)
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Asy‐Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al‐Bantani Rahimahullah Ta’ala, di dalam
kitabnya, Nasha‐ihul Ibad fi bayani al‐Faadzi al‐Munabbihaat ‘alal Isti’daadi Li Yaumil
Ma’adi membawakan sepotong hadits yang memperingatkan akibat meninggalkan
atau tidak mentaati ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Akan datang satu zaman atas
umatku dimana mereka lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama’ dan
fuqaha’, maka Allah Taala menimpakan tiga macam musibah atas mereka, iaitu

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

2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka dan

3.Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman.

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830


