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Bagian I
MUQODDIMAH

Memahami manhaj salaf adalah hal yang dirasa urgen dalam
memahami Diin. Akan tetapi ironisnya, alih-alih memahami salaf
sebagai manhaj dalam memandang Diinul Islam, kebanyakan
orang justru memahaminya sebagai suatu organisasi, kelompok,
jama’ah, aliran eksklusif, ataupun komunitas pengajian tertentu.

Paradigma yang salah ini semakin dipacu oleh sikap-sikap
sebagian individu atau sebagian komunitas, yang mengaku
menisbatkan diri kepada manhaj salaf, akan tetapi memiliki sikap
muamalah yang bertentangan dengan manhaj salaf itu sendiri.
Hal ini terutama ketika bermuamalah terhadap masyarakat.

Akibat dari hal ini, banyak orang yang kemudian memahami
bahwa manhaj salaf itu adalah suatu organisasi, kelompok,
jama’ah, aliran eksklusif, ataupun komunitas pengajian tertentu.
Padahal duduk perkaranya bukanlah seperti itu.

Dengan melalui penjelasan point-point yang sederhana, tulisan
ini bermaksud untuk menerangkan kesalahfahaman itu dan
berikut berusaha untuk menerangkan duduk perkaranya.

Tulisan ini terdiri dari tiga pembahasan, yakni :

1. Pembahasan mengenai istilah Salaf
2. Pembahasan mengenai istilah Salafiyyah
3. Pembahasan mengenai istilah Salafiyyun

Ketiga istilah ini sebenarnya saling berkaitan antara satu sama
lain. Akan tetapi pada point-point tertentu, istilah-istilah ini
memiliki perbedaan tersendiri yang perlu untuk dijelaskan lebih
lanjut, agar jelas duduk perkaranya dan hilang syubhat dalam
memahaminya.
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PEMBAHASAN MENGENAI ISTILAH SALAF

1. Salaf secara bahasa artinya adalah terdahulu atau
mendahului.

Bentuk fi’il nya berwazan Ϟѧѧѧѧѧѧόϓ(fa-’a-la, yakni di-fath-hah

semua) sehingga berbunyi سلف (salafa). Setelah ditashrif,

bentuk isimnya adalah سلف (salafun).

Tashrifnya adalah : Salafa – yaslufu – salafan.

2. Adapun secara istilahi, istilah isim سلف (salafun) artinya

adalah orang yang mendahului kita, yakni para sahabat (ini
yg paling utama), tabi’in, tabiut tabi’in, dan Aimmah yg
mengikuti jalan mereka dengan ihsan.

Sehingga ada 4 komponen utama dalam istilah salaf (yang
mendahului) ini, yakni :

 Para shohabat rodhiyalloohu ‘anhum (ini yang paling
utama)

 Para Tabi’in (Ulama pengikut atau ulama murid dari para
shahabat) rohimahumulloh

 Para Tabi’ut Tabi’in (Ulama pengikut atau ulama murid
dari para tabi’in) rohimahumulloh

 Para Aimmah (imam-imam) yang terdiri dari para ulama
yang mengikuti jalan mereka (shahabat, tabi’in, dan
tabiut tabi’in) dengan ihsan (baik)

3. Istilah سلف (salaf) yang berarti merujuk kepada para

sahabat, tabi’in, tabiut tabi’in, dan Aimmah yg mengikuti
jalan mereka dengan ihsan ini; bukanlah suatu istilah baru
yg dibuat dan diada-adakan baru-baru saja.

Istilah Salaf dengan pengertian ini, bukan baru saja dibuat
pada abad ke 13-14 Masehi atau 7-8 Hijriah, sebagaimana
yang dikatakan oleh sebagian orang. Dengan beralasan
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bahwa pada zaman ini lahir dan hidup Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah rohimahulloh (1263 – 1328 Masehi atau 661 – 728
Hijriah), yang mana beliau terkenal dalam berjuang untuk
memahamkan manhaj Salaf kepada masyarakat Islam.

Atau perkataan sebagian orang yang lain, bahwa istilah salaf
dengan pengertian ini baru saja dibuat pada abad ke 18
Masehi atau 12 Hijriah.

Dengan beralasan pada zaman ini lahir dan hidup Syaikh
Muhammad bin Abdul Wahhab rohimahulloh (1701 – 1793
Masehi atau 1115 – 1206 Hijriah), yang terkenal dengan
dakwah pemurnian tauhid-nya dan penyeruan kembali
kepada manhaj Salaf dalam beragama.

Perkataan-perkataan tersebut salah dan tidak benar. Yang

benar adalah istilah Salaf (سلف) dengan pengertian ini

sudah ada dan baku dalam literatur keislaman sejak dari
zaman awal-awal keislaman, dan ma’ruf difahami oleh
para ulama dari zaman ke zaman.

Istilah ini lazim digunakan oleh para ulama dan ummat Islam
dari tiap zaman ke zaman untuk dinisbatkan kepada
sahabat, tabi’in, tabiut tabi’in, dan Aimmah yg mengikuti
jalan mereka dengan ihsan itu; sebagai pendahulu kita
dalam masalah Diin.

4. Contoh literatur klasik yang menggunakan istilah salafun

سلف) ) dengan pengertian merujuk kepada Shahabat atau

Tabi’in adalah seperti apa yang disebutkan dalam Shohih
Bukhori (Imam Bukhori rohimahulloh hidup 810-870
Masehi atau 194-256 Hijriah), Shohih Muslim (Imam
Muslim rohimahulloh hidup 821-875 Masehi atau 206-261
H), dan perkataan-perkataan para Aimmah dalam kitab-
kitab mereka.
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Contoh-contoh seperti ini sangat banyak.

a. Imam Bukhari rohimahulloh menyebutkan riwayat dalam
shohihnya: “Rasyid bin Sa’ad mengatakan, ‘Dulu para
SALAF menyukai kuda jantan, karena kuda seperti itu
lebih tangkas dan lebih kuat’.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-’Asqalani rahimahullah (wafat th.
852 H) berkata menjelaskan kata Salaf dari perkataan
Rasyid bin Sa’ad di atas: “Maksudnya, dari kalangan para
Shahabat dan orang-orang setelah mereka.” (Fathul
Baari, VI/66).

Syaikh Salim bin ‘ied al Hilali hafidzahulloh mengatakan,
“Yang dimaksud (oleh Rasyid) adalah para sahabat
radhiyallahu’anhum. Kerana Rasyid bin Sa’ad adalah
seorang tabi’in (murid sahabat), sehingga orang yang
disebut salaf olehnya adalah para sahabat tanpa ada
keraguan padanya.” (Limadza ikhtartu al manhaj as salaf,
hal. 31-32)

b. Imam Bukhari rohimahulloh menyebutkan riwayat dalam
shohihnya: “Az Zuhri mengatakan mengenai tulang
bangkai semacam gajah dan selainnya : Aku menemui
sebagian para ulama SALAF yang bersisir dengannya
(tulang)dan menggunakannya sebagai tempat minyak
rambut. Mereka memandangnya tidaklah mengapa.”

Syaikh Salim bin ‘ied al Hilali hafidzahulloh mengatakan,
“Yang dimaksud (dengan salaf di sini) adalah para
sahabat radhiallahu‘anhum, karana Az Zuhri adalah
seorang tabi’in.” (Limadza ikhtartu al manhaj as salaf,
hal. 31-32)

Imam Az-Zuhri rohimahulloh meninggal pada 125 Hijriah.

c. Imam Muslim rohimahulloh menyebutkan riwayat dalam
shohihnya,
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Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah (wafat th. 181 H)
berkata di hadapan para Tabi’in, “Tinggalkan hadits ‘Amr
bin Tsabit, karena dia mencaci-maki Salaf.”
(Diriwayatkan oleh Muslim dalam Muqaddimahnya, hal.
16).

d. Imam al-Auza’i rahimahullah (wafat th. 157 H) seorang
Imam Ahlus Sunnah dari Syam berkata:

“Bersabarlah dirimu di atas Sunnah, tetaplah tegak
sebagaimana para Shahabat tegak di atasnya. Katakanlah
sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari
apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah
jalan Salafush Shalih karena akan mencukupimu apa saja
yang mencukupi mereka.” (Syarah Ushuul I’tiqaad Ahlis
Sunnah wal Jama’ah, I/174 no. 315).

e. Imam Abu Utsman Isma’il bin Abdurrahman Ash-Shobuni
rohimahulloh (wafat th. 449 H) membuat kitab dengan
judul “Aqiidatus Salaf Ash-haabul Hadiits“

*****

5. Kata سلف) ) dalam literatur klasik seperti Shohih Bukhori,

Shohih Muslim, dan perkataan para Aimmah dalam kitab-
kitab mereka; adalah merujuk pada sahabat dan orang-
orang sesudah sahabat yg mengikuti mereka dengan Ihsan.

Dan tentu saja maksud salaf yang dimaksud dalam kitab-
kitab tersebut adalah mengacu kepada orang yang lebih
dahulu atau mendahului dari zaman penulis kitab tersebut
sebagai periwayat akhir dari hadits atau atsar. Bahkan istilah
Salaf itu disebutkan sendiri oleh para tabiin (pengikut/murid
Shahabat). Baik itu untuk merujuk kepada tabiin yang lebih
senior, ataupun untuk merujuk kepada shohabat
rodhiyalloohu ‘anhum.
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Sehingga jelas bahwa istilah سلف) ) “Salaf” dengan

pengertian tersebut adalah suatu istilah islam yang baku,
yang terdapat dalam literatur ke-Islaman yang paling klasik
sejak zaman-zaman awal Islam, dan ma’ruf dikenal oleh
para ulama dan ummat islam pada umumnya.

Dan istilah Salaf ini digunakan secara terus menerus sebagai
istilah ilmiah ke-Islaman, baik sejak zaman awal Islam hingga
zaman sekarang.

Hingga jelas, bahwa istilah salaf ini bukanlah suatu istilah
baru yang dibuat-buat oleh kelompok pemikiran Islam
baru untuk membuat suatu aliran/faham/madzhab baru.

6. Sehingga para ulama dalam mendefinisikan istilah salaf ini,
mereka berkata :

Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid Al Atsary mengatakan
sebagai berikut:

ِعْندَ ُعلََماِء ))السَّلَُف ((إِذَا أُْطِلَق :َوفِي اِالْصِطالَحِ 
َحابَِة، أَِو  اِالْعتِقَاِد فَإِنََّما تَدُوُر ُكلُّ تَْعِرْیفَاتِِھْم َحْوَل الصَّ
َحابَِة َوالتَّاِبِعیَن َوتَابِِعْیِھْم  َحابَِة َوالتَّابِِعیَن ، أََ◌ِو الصَّ الصَّ

ِة األَْعالَِم اْلَمْشُھوِد لَُھْم ِمَن اْلقُُرْوِن اْلمُ  لَِة ؛ ِمَن األَِئمَّ فَضَّ
بِاِإلَماَمِة َوالفَْضِل َواِتّبَاعِ السُّنَِّة َواِإلَماَمِة فِیَھا ، َواْجِتنَاِب 
ةُ َعلَى إَِماَمتِِھْم  ْن اتَّفَقَِت األُمَّ اْلبِْدَعِة َواْلَحذَِر ِمْنَھا، َوِممَّ

ُل َوَعِظْیِم َشأْنِِھْم فِي  ْدُر األَوَّ َي الصَّ الِدّْیِن ، َوِلَھذَا ُسِمّ
اِلحِ  (بِالسَّلَِف الصَّ )1/15الوجیز .

“Secara istilah; kata ‘salaf’ jika disebutkan secara mutlak
oleh ulama aqidah, maka definisi mereka semuanya berkisar
pada para sahabat; atau sahabat dan tabi’in; atau sahabat,
tabi’in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari
generasi-generasi terbaik.
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Termasuk diantaranya para Imam yang terkenal dan diakui
keimaman dan keutamaannya serta keteguhan mereka
dalam mengikuti sunnah, menjauhi bid’ah, dan
memperingatkan orang dari padanya. Demikian pula orang-
orang (lainnya) yang telah disepakati akan keimaman dan
jasa besar mereka dalam agama.

Karenanya, generasi pertama dari umat ini dinamakan As
Salafus Shalih.” [Al Wajiz fi ‘Aqidatis Salafis Shalih
Ahlissunnah wal Jama’ah, hal 15]

Syaikh Doktor Nashir bin Abdul Karim Al ‘Aql berkata,

“Salaf adalah generasi awal umat ini, yaitu para sahabat,
tabi’in dan para imam pembawa petunjuk pada tiga kurun
yang mendapatkan keutamaan (sahabat, tabi’in dan tabi’ut
tabi’in, red). Dan setiap orang yang meneladani dan
berjalan di atas manhaj mereka di sepanjang masa disebut
sebagai salafi sebagai bentuk penisbatan terhadap
mereka.” [Mujmal Ushul Ahlis Sunnah wal Jama’ah fil
‘Aqidah, hal. 5-6]

Imam As Safarini berkata,

“Yang dimaksud mazhab salaf ialah apa yang berjalan di
atasnya para sahabat yang mulia radhiyallahu ‘anhum,
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (tabi’in),
tabi’ut tabi’in, para imam Islam yang diakui keimaman
mereka dan dikenal besar peranannya dalam Islam serta
diterima ucapannya oleh kaum muslimin generasi demi
generasi, bukan mereka yang tertuduh dengan kebid’ahan,
atau dikenal dengan julukan yang tidak diridlai, seperti
khawarij, rafidlah, qadariyah, murji-ah, jabriyah, jahmiyah,
mu’tazilah, karramiyah dan sebagainya.“ [Lawami’ul Anwar
(1/20)]
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Syaikh Mahmud Ahmad Khafaji berkata di dalam kitabnya,
al-‘Aqiidatul Islamiyyah bainas Salafiyyah wal Mu’tazilah:

“Penetapan istilah Salaf tidak cukup dengan hanya dibatasi
waktu saja, bahkan harus sesuai dengan Al-Qur-an dan As-
Sunnah menurut pemahaman Salafush Shalih (tentang
‘aqidah, manhaj, akhlaq dan suluk-pent.).

Barangsiapa yang pendapatnya sesuai dengan Al-Qur-an
dan As-Sunnah mengenai ‘aqidah, hukum dan suluknya
menurut pemahaman Salaf, maka ia disebut Salafi meskipun
tempatnya jauh dan berbeda masanya. Sebaliknya,
barangsiapa pendapatnya menyalahi Al-Qur-an dan As-
Sunnah, maka ia bukan seorang Salafi meskipun ia hidup
pada zaman Sahabat, Ta-bi’in dan Tabi’ut Tabi’in.“

7. Adapun untuk sebagian orang yang mengatakan bahwa
penisbatan istilah salaf dengan pengertian yang telah kita
sebutkan sebelumnya, dimulai atau didalillkan dengan
merujuk kepada hadits perkataan Rosululloh “Sebaik-baik
Salaf bagimu adalah aku” ketika berkata kepada putrinya
Fathimah rodhiyalloohu ‘anhaa, maka ini perlu untuk kita
kritisi.

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata,

(( )).……فاتقي هللا واصبري، فإنھ نعم السلف أنا لك
رواه مسلم )

“Bertaqwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah,
sesungguhnya sebaik baik “salaf” bagi kamu adalah aku…”
[HR. Muslim]
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Hal ini perlu kita kritisi, karena tidaklah salaf yg dimaksud
oleh Rosululloh Shalalloohu ‘alaihi Wa Salam dalam hadits
tersebut, melainkan hanya salaf dalam makna BAHASA

saja, yaitu pendahulu/yg mendahului. Bukan Salaf سلف) )
dalam makna ISTILAHI yg merujuk kepada Shahabat dan
seterusnya itu.

Yang dimaksud dengan perkataan Rosululloh,

“ السلف أنا لكفإنھ نعم  ”

“Sesungguhnya sebaik baik “salaf” bagi kamu adalah aku”

adalah Rosululloh akan mendahului Fathimah dengan
meninggal terlebih dahulu, dan kemudian Rosululloh
menghibur putri Rosululloh Fathimah Az-Zahro agar
janganlah dia bersedih. Karena Fathimah juga akan segera
menyusul ayahnya (Rosululloh) tersebut.

Oleh karena itu dalam hadits ini secara lengkap, ketika
Rosululloh berkata kepada Fathimah Rosululloh berkata
secara sembunyi-sembunyi atau berbisik-bisik. Padahal
disana ada ‘Aisyah rodhiyalloohu ‘anhaa dan istri-istri nabi
yang lain. Dan ‘Aisyah tidak mengetahui apa yg Rosululloh
katakan kepada Fathimah.

‘Aisyah hanya mengetahui ketika Rosululloh berbisik-bisik
Fathimah awal-awalnya bersedih dan menangis. Dan
kemudian setelah mengetahui Fathimah bersedih, maka
Rosululloh membisikkan lagi kepada Fathimah bahwa
sebaik-baik pendahulu (SALAF) bagi Fathimah adalah beliau,
dalam artian jangan bersedih karena kamu sebentar lagi
juga akan menyusul Rosululloh, maka fathimah pun senang
dan TERTAWA. (beliau senang bisa menemani Rosululloh)

‘Aisyah yg mengetahui hal itu pun merasa penasaran dan
bertanya kepada Fathimah mengenai apakah hal yg
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Rosululloh bisikkan itu. Maka Fathimah pun menolak untuk
memberitahu dan mengatakan bahwa dia tidak mau
membocorkan rahasia Rosululloh.

Hanya kemudian setelah tidak berapa lama Rosululloh
meninggal, Fathimah baru mau menjawab pertanyaan
‘Aisyah tersebut. Dan kemudian beliaupun menceritakan
perkataan Rosululloh tersebut.

Dari segi sejarah dan persaksian, khabar dari hadits shohih
ini benar-benar terjadi. Fathimah meninggal tidak lama
setelah Rosululloh meninggal, yakni 6 bulan setelah
Rosululloh meninggal. Dan benarlah apa yg dikabarkan
hadits ini.

Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat hadits itu dengan
lengkap berikut ini,

——————–
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یَِمینِِھ أَْو َعْن ِشَماِلِھ ثُمَّ إِنَّھُ أََسرَّ إِلَْیَھا َحِدیثًا فََبَكْت فَاِطَمةُ 

َھا فََضِحَكْت أَْیًضا فَقُْلُت لََھا َما یُبْ  ِكیِك فََقالَْت ثُمَّ إِنَّھُ َسارَّ
�˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ �͉˶�˶ϝϮγ˵ έ˴�͉ήγ˶�˴ϲ θ˶ϓ˵˶˸Ϸ�˵Ζ Ϩ˸˵ϛ�Ύ˴ϣ

َما َرأَْیُت َكاْلیَْوِم فََرًحا أَْقَرَب ِمْن ُحْزٍن فَقُْلُت لََھا فَقُْلتُ 
�˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ �͉˶�˵ϝϮγ˵ έ˴�˶Ϛ͉μ Χ˴˴�˸ΖϜ˴˴Α�˴Ϧϴ˶Σ
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ا قَاَل فَقَالَْت َما ُكْنُت  بَِحِدیثِِھ دُونَنَا ثُمَّ تَْبِكیَن َوَسأَْلتَُھا َعمَّ
�͉˶�˶ϝϮγ˵ έ˴�͉ήγ˶�˴ϲ θ˶ϓ˵˶˸Ϸ�˴Ϋ˶·�ϰ͉Θ˴Σ�˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ �

قُبَِض َسأَْلتَُھا فَقَالَْت إِنَّھُ َكاَن َحدَّثَِني أَنَّ ِجْبِریَل َكاَن 
ةً َوإِنَّھُ َعاَرَضھُ بِِھ فِي اْلعَاِم  یُعَاِرُضھُ بِاْلقُْرآِن ُكلَّ َعاٍم َمرَّ

تَْیِن َوَال أَُرانِي إِالَّ قَْد َحَضرَ  ُل أَْھِلي َمرَّ أََجِلي َوإِنَِّك أَوَّ
نِي  لُُحوقًا بِي َوِنْعَم السَّلَُف أَنَا لَِك فَبََكْیُت ِلذَِلَك ثُمَّ إِنَّھُ َسارَّ
فَقَاَل أََال تَْرَضْیَن أَْن تَُكوِني َسیِّدَةَ نَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن أَْو َسیِّدَةَ 

ِة فََضِحْكُت ِلذَِلكَ  نَِساِء َھِذِه اْألُمَّ

(MUSLIM – 4488) : Telah menceritakan kepada kami Abu
Bakr bin Abu Syaibah; Dan telah menceritakan kepada kami
‘Abdullah bin Numair dari Zakaria; Demikian juga
diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan
kepada kami Ibnu Numair; Telah menceritakan kepada kami
Bapakku; Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Firas
dari ‘Amir dari Masruq dari ‘Aisyah dia berkata;

“Suatu ketika para istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam sedang berkumpul tanpa ada seorang pun dari
mereka yang tidak hadir saat itu. Tak lama kemudian,
datanglah Fatimah dengan berjalan kaki yang mana cara
jalannya persis dengan cara jalannya Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam. Ketika melihatnya, maka beliau pun
menyambutnya dengan mengucapkan: “Selamat datang hai
puteriku yang tercinta!”

Setelah itu beliau mempersilahkannya untuk duduk di
sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. Lalu beliau
bisikkan sesuatu kepadanya hingga ia (Fatimah) menangis
tersedu-sedu. kemudian sekali lagi Rasulullah pun
membisikkan sesuatu kepadanya hingga ia tersenyum
gembira.
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Lalu saya (Aisyah) bertanya kepada Fatimah; ‘Ya Fatimah,
Apa yang membuat kamu menangis? Fatimah menjawab;
“Sungguh saya tidak ingin menyebarkan rahasia yang telah
dibisikkan Rasulullah kepada saya.” Aisyah berkata; maka
aku katakan; Aku tidak pernah melihat kebahagiaan yang
lebih dekat dengan kesedihan seperti hari ini. Lalu Aku
bertanya kepadanya ketika dia menangis; Apakah Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam mengistimewakanmu dari kami
dengan ucapannya, hingga kamu menangis? Aku bertanya
terus tentang apa yang diucapkan Rasulullah kepadanya,
namun dia tetap menjawab; ‘Aku tidak akan menyebarkan
rahasia Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.’

Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meninggal
dunia, saya hampiri Fatimah seraya bertanya kepadanya;
‘Hai Fatimah, saya hanya ingin menanyakan kepadamu
tentang apa yang telah dibisikkan Rasulullah kepadamu
yang dulu kamu tidak mau menjelaskannya kepada saya.’

Fatimah menjawab; Dulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam membisikkan sesuatu kepada saya, beliau
memberitahukan; “bahwasanya Jibril dan beliau biasanya
bertadarus Al Qur’an satu kali dalam setiap tahun dan kini
beliau bertadarus kepadanya (Jibril) sebanyak dua kali.
Sungguh aku (Rasulullah) tahu bahwa ajalku telah dekat.
Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling pertama
menyusulku dari kalangan ahlul baitku. Sebaik-baik
pendahulumu (Salaf) adalah aku.‘

Fatimah berkata; ‘Mendengar bisikan itu, maka saya pun
menangis. Kemudian ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam berbisik lagi kepada saya: ‘Hai Fatimah, maukah
kamu menjadi pemimpin para istri orang-orang mukmin
atau sebaik-baiknya wanita umat ini? Lalu saya pun tertawa
karena hal itu.” [HR. Muslim]
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8. Demikianlah tahap awal penjelasan mengenai pengertian

istilah Salaf سلف) ) ini. Baik dari segi sejarah ataupun

keabsahannya. Istilah ini ma’ruf dan masyhur digunakan.

Istilah ini digunakan terus menerus sebagai suatu istilah
ilmiah ke-Islaman sejak dari zaman awal periodisasi
keislaman hingga sekarang.

Hingga terang bagi kita, istilah salaf ini bukanlah suatu
istilah baru. Bukan suatu istilah baru yg dibuat-buat oleh
suatu kelompok pemikiran, untuk menamakan dan
membuat suatu aliran faham baru. Bukan juga suatu istilah
baru untuk penisbatan kepada suatu organisasi, kelompok,
jama’ah, aliran, ataupun komunitas pengajian tertentu.

Salaf itu adalah suatu acuan manhaj yang haq dalam
memandang Diinul Islam.

---o---
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Bagian II

Setelah kita memahami duduk pemasalahan pengertian istilah
salaf ini di tulisan bagian pertama, berikut juga bukti historis
bahwa istilah ini bukanlah suatu istilah baru yang dibuat-buat
oleh suatu kelompok pemikiran baru untuk membuat suatu
aliran faham baru. Dan juga bukan suatu istilah baru untuk
menamakan penisbatan suatu organisasi, kelompok, jama’ah,
aliran, ataupun komunitas pengajian tertentu.

Maka setelah memahami hal itu, berikutnya kita akan melihat
lebih lanjut permasalahan penisbatan manhaj kepada Salaf ini
yang lazim disebut sebagai Salafiyyah, dan berikut dalil-dalil
yang mewajibkannya.

PEMBAHASAN MENGENAI SALAFIYYAH

1. Salafiyyah سلفیة) ) adalah suatu penisbatan dalam memahami
(faham), atau penisbatan akan suatu fikroh (pemikiran), atau
penisbatan akan suatu manhaj yg disandarkan kepada Salaf.

Dari ketiga terminologi itu yakni : terminology faham, fikroh,
dan manhaj; yg lebih tepat untuk istilah salafiyyah ( (سلفیة ini
adalah penisbatan kepada terminologi manhaj Salaf.

2. Istilah terminology “manhaj” ini mencakup hal-hal yg lebih
luas daripada istilah “faham” dan “fikroh”. Atau bisa juga
dikatakan bahwa istilah “faham” dan “fikroh” itu sudah
tercakup dalam istilah “manhaj”.

Selain itu, tercakup juga dalam istilah manhaj ini hal-hal
mengenai akhlaq, aqidah, perilaku (adab), dan apa-apa yg
dilakukan oleh para salaf.

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/06/14/memahami-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-istilah-bag-1/
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—————- [Inside explanation untuk point nomer 2]

a. Manhaj berasal dari akar kata nahaja-yanhaju-nahjan-wa
manhajan yang artinya mengambil atau meniti jalan. Bisa
juga berarti cara atau metodologi.

Secara bahasa (Arab), Manhaj mempunyai arti sama yang
sama dengan Minhaj yakni: Sebuah jalan yang terang lagi
mudah. (Tafsir Ibnu Katsir 2/63, Al Mu’jamul Wasith
2/957).

Allah Ta’ala berfirman:

ِلُكٍلّ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَھاًجا

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan
aturan dan Minhaajan (jalan yang terang).” (QS. Al-Maa-
idah : 48)

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Maksudnya,
jalan dan syari’at.”

["Mulia Dengan Manhaj Salaf", hal. 13, Al-Ustadz Yazid bin
Abdul Qadir Jawas hafizhahullah]

b. Secara istilah, manhaj ialah : kaidah-kaidah dan ketentuan-
ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran
ilmiyyah, seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, ushul
‘aqidah, ushul fiqih, dan ushul tafsir dimana dengan ilmu-
ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-
pokoknya menjadi teratur dan benar. ["Mulia Dengan
Manhaj Salaf", hal. 13, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir
Jawas hafizhahullah].

c. Ketika terminologi manhaj ini ditujukan untuk
permasalahan Diin, maka para ulama menerangkan
definisinya sebagai berikut :
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- Syaikh Shalih al Fauzan hafidzahulloh mendapatkan
pertanyaan sebagai berikut,

لمنھج ؟ھل ھناك فرق بین العقیدة وا:44س 

“Apakah ada perbedaan antara akidah dengan manhaj?”

المنھج أعم من العقیدة، المنھج یكون في العقیدة وفي السلوك/ جـ
واألخالق والمعامالت وفي كل حیاة المسلم، كل الِخطة التي یسیر علیھا 

المسلم تسمى المنھج .

Jawaban beliau, “Manhaj itu lebih luas dari pada akidah.
Ada manhaj dalam berakidah, berperilaku, berakhlak,
bermuamalah dan dalam semua sisi kehidupan seorang
muslim. Seluruh langkah yang ditempuh oleh seorang
muslim (dalam seluruh aspek kehidupan, pent) itu
disebut dengan istilah manhaj.

یراد بھا أصل اإلیمان، ومعنى الشھادتین ومقتضاھما ھذه ھي أما العقیدة ف
العقیدة .

Sedangkah yang dimaksud dengan akidah pokok-pokok
iman (baca:rukun iman), makna dan konsekuensi dua
kalimat syahadat. Itulah yang disebut dengan akidah”

[al Ajwibah al Mufidah ‘an As-ilah al Manahij al Jadidah
hal 131, Terbitan Darul Minhaj Mesir cetakan keempat
tahun 1426 H].

- Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi’i rohimahulloh berkata :

كما  - صلى هللا علیھ و على آلھ و سلم-فمنھاجنا كتاب هللا و سنة رسول هللا
لم كافةیأیھا الذین آمنوا ادخلوا في الس:قال تعالى

“Manhaj kita –kaum muslimin, pent- adalah seluruh
ajaran al Qur’an dan sunah Rasulullah sebagaimana yang
Allah firmankan yang artinya, “Wahai orang-orang yang
beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas”
(QS al Baqarah:208)”
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[Perkataan ini beliau sampaikan dalam kata pengantar
beliau untuk buku al Siraj al Wahhaj bi Sahih al Minhaj
karya Abul Hasan al Ma’ribi hal 11, Maktabah al Idrisi
Shan’a Yaman, cetakan kedua tahun 1421 H].

Sumber : http://ustadzaris.com/adakah-beda-antara-
aqidah-dan-manhaj-2

————[End of inside explanation untuk point nomer 2]

Setelah jelas hubungan antara istilah manhaj dengan istilah
Salaf ini, maka kita memahami bahwa istilah Salafiyyah ini
tidak berarti hanya akan sekedar memahami pola pikir dan
pemahaman dari para ulama Salaf saja. Tidak hanya
memahami segi fiqh dan pendapat-pendapatnya saja. Dan
tidak juga hanya dari segi Aqidahnya saja, walau ini yang
paling utama.

Akan tetapi kita akan memahaminya secara menyeluruh,
baik itu dengan mencakup kepada aqidahnya, akhlaknya,
perilaku/adabnya, dan cara bermuamalah dengan masyarakat
yang dilakukan serta dicontohkan oleh para ulama Salaf.

Karena pada hakekatnya, salaf itu adalah role model dan
sumber primer kita dalam memahami dan mengaplikasikan
Al-Qur’an dan As-Sunnah secara benar dan tepat. Dan inilah
yang dimaksud dengan manhaj salaf atau salafiyyah itu.

Alangkah aneh jika ada individu atau kelompok orang yang
mengaku menisbatkan diri kepada salafiyyah, namun
mempunyai perilaku dan akhlak dalam bermu’amalah yang
menyelisihi contoh dari para Ulama Salaf. Misal : mempunyai
perilaku hizbiyyah (bergolong-golongan) dalam bermuamalah,
bersikap sombong dan congkak, bersikap eksklusif, ataupun
mempunyai akhlak-akhlak buruk dan kurang terpuji lainnya.

Atau mengaku menisbatkan diri kepada salafiyyah, akan
tetapi dalam bermuamalah terhadap pemerintah justru

http://ustadzaris.com/adakah-beda-antara-aqidah-dan-manhaj-2
http://ustadzaris.com/adakah-beda-antara-aqidah-dan-manhaj-2
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menyelisihi pemahaman para ulama salaf dengan memiliki
ideologi pemberontakan terhadap pemerintah dan
mengkafir-kafirkan secara serampangan. Padahal para ulama
salaf mempunyai sikap untuk bersabar terhadap kedzoliman
pemerintah, sambil tetap mengingkari kemungkarannya
dengan cara menasehati pemerintah secara sembunyi-
sembunyi empat mata (untuk menjaga kewibawaan
pemerintah), dan tidak menghasung pemberontakan
terhadap pemerintah.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadits
rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam yang shohih, dan
perilaku Salaf.

Demikianlah pengertian dan bagaimana cara kita memahami
istilah Salafiyyah itu. Secara garis besar istilah Manhaj Salaf
adalah sama dengan istilah Salafiyyah.

3. Adapun untuk kewajiban dan keharusan mengikuti manhaj
para shahabat rodhiyalloohu ‘anhum dan ulama salaf setelah
mereka dalam menjalankan dan memahami Diinul Islam ini,
maka hal ini terdapat dalam banyak dalil.

Baik itu yang disebutkan :

1. Di dalam ayat-ayat Al-Qur’an.

2. Dari hadits-hadits Rosululloh shalalloohu ‘alaihi wa
sallam yang shohih

3. Dan dari perkataan para shahabat rodhiyalloohu ‘anhum,
dari perkataan tabi’in dan tabiut tabiin, dan dari
perkataan para Aimmah (imam-imam dan ulama) yang
mengikuti manhaj salaf dengan ihsan dari masa ke masa.

Dalil-dalil untuk masing-masing hal ini akan disebutkan dalam
point no. 4, point no. 5, dan point no. 6 berikut insya Alloh
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DALIL-DALIL YANG MEWAJIBKAN UNTUK
MENGIKUTI MANHAJ SALAF

4. Dalil dari Al-Qur’an :

Dalil-dalil dari Al-Qur’an umumnya berkisar mengenai perihal
para shahabat rodhiyalloohu ‘anhum sebagai salaf yang paling
utama, dengan ayat-ayat yang memiliki konteks berupa :

 Ayat perintah untuk mengikuti manhaj para shahabat
rodhiyalloohu ‘anhum

 Ayat ancaman terhadap orang yang menyelisihi manhaj
para shahabat rodhiyalloohu ‘anhum

 Ayat pengesahan manhaj shahabat rodhiyalloohu ‘anhum
sebagai hujjah dan standarisasi dalam masalah kebenaran

 Ayat pujian dan keridhoan Alloh terhadap para shahabat
rodhiyalloohu ‘anhum

Berikut mari kita simak perincian ayat-ayat tersebut,

a. Al-Qur’an surat At-Taubah : 100

لُوَن ِمَن اْلُمَھاِجِریَن َواْألَنْ  َصاِر َوالَِّذیَن اتَّبَعُوُھْم بِإِْحَساٍن َرِضَي َوالسَّابِقُوَن اْألَوَّ
˵�˱ΪΑ˴˴�Ύ˴Ϭϴ˶ϓ�˴ϦϳΪ˶ϟ˶Ύ˴Χ�˵έΎ˴Ϭ˸ϧ˴Ϸ˸�Ύ˴Ϭ˴Θ˸Τ˴Η�ϱή˶Π˸˴Η�˳ΕΎ͉Ϩ˴Ο�˸Ϣ˵Ϭ˴ϟ�͉Ϊϋ˴˴˴ϭ�˵Ϫ˸Ϩ˴ϋ�Ϯοى� έ˴ϭ˴�˸Ϣ˵Ϭ˸Ϩ˴ϋ�͉˵

ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ  ذَٰ

“Orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk
Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah
ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi
mereka jannah-jannah yang mengalir sungai-sungai di
dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Itulah kemenangan yang besar” [QS At-Taubah : 100]

Ayat ini walaupun dalam bentuk khobar, namun sangat tegas
menunjukkan wajibnya mengikuti jalan para Salaf yang
bermakna para shahabat rodhiyalloohu ‘anhum. Penjelasan
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bahwa orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik akan
mendapat keridhaan dan pahala surga, maka dari hal itu ini juga
menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti mereka akan
mendapat siksaan dan tidak akan mendapat keridhaan (lihat juga
QS An-Nisaa : 115 berikut ini).

b. Al-Qur’an surat An-Nisaa’ : 115

ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَیََّن لَھُ اْلُھدَى َویَتَّبِْع َغْیَر َسبِیِل اْلُمْؤِمنِیَن نَُولِِّھ  َوَمْن یَُشاقِِق الرَّ
َما تََولَّى َونُْصِلِھ َجَھنََّم َوَساَءْت َمِصیًرا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas
kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan
jalan orang-orang mu’min, Kami biarkan ia larut dalam
kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami
masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu
seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An-Nisa: 115)

Ayat ini tegas menerangkan akan kewajiban kita mengikuti jalan-
jalan orang mu’min berikut ancaman jika menyelisihinya. Adapun
mengenai siapa yang dimaksud dengan “orang-orang mu’min”
ketika ayat ini diturunkan, maka hal ini jelas tertuju kepada para
shohabat rodhiyalloohu ‘anhum. Yang mana merekalah yang ada
di waktu itu ketika mendampingi Rosululloh shalalloohu ‘alaihi
wa sallam.

c. Mafhum penggabungan dalil antara perintah yang
tersebut dalam QS At-Taubah : 119 dan penjelasan
siapa yang dimaksud dalam perintah tersebut dalam QS
Al-Hasyr : 8-9

Ϧϴ˶ϗ˶ΩΎ͉μ˴�یَا ϟ�˴ϊ ϣ˴�Ϯϧ˵Ϯϛ˵ϭ˴�͉˴�ϮϘ͉˵Η�ϮϨ˵˴ϣ�˴Ϧϳά͉˶ϟ�Ύ˴Ϭ͊ϳ˴

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada
Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang
benar (Shoodiqiin). [QS At-Taubah : 119]
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Siapakah orang-orang yang benar (shoodiqiin) yang kita
diperintahkan untuk bersamanya dan mengikutinya dalam ayat
tersebut? Orang tersebut adalah para shohabat rodhiyalloohu
‘anhum, dan inilah yang paling utama. Hal ini sebagaimana yang
diterangkan lebih lanjut dalam QS Al-Hasyr : 8-9.

˸�˴Ϧϣ˶�˱ϼπ˶͉�ِلْلفُقَرَ  ϓ˴�˴ϥϮϐ˵˴Θ˸Β˴ϳ�˸Ϣ˶Ϭ˶ϟ˴Ϯϣ˴˸˴ϭ�˸Ϣ˶ϫέ˶Ύ˴ϳΩ˶�˸Ϧϣ˶�ϮΟ˵ή˶Χ˸˵�˴Ϧϳά͉˶ϟ�˴Ϧϳή˶Ο˶Ύ˴Ϭ˵Ϥ˸ϟ�˯˶
�˴έ͉Ϊϟ�ϭ˵˯Ϯ͉Β˴˴Η�˴Ϧϳά͉˶ϟ˴ϭ�˴ϥϮϗ˵˶ΩΎ͉μ ϟ�˵Ϣ˵ϫ�˴ϚΌ˶Ի˴ϟϭ˵ى��˵Ϫ˴ϟϮγ˵ έ˴ϭ˴�͉˴�˴ϥϭή˵μ˵ Ϩ˸˴ϳϭ˴�Ύ˱ϧ˴Ϯο˸ έ˶ϭ˴

یَماَن ِمْن قَْبِلِھْم یُِحبُّ  وَن َمْن َھاَجَر إِلَْیِھْم َوَال یَِجدُوَن فِي ُصدُوِرِھْم َحاَجةً َواْإلِ
ا أُوتُوا َویُْؤثُِروَن َعلَٰى أَْنفُِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم َخَصاَصةٌ ۚ َوَمْن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ  ِممَّ

ئَِك ُھُم اْلُمْفِلُحونَ  فَأُولَٰ

(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari
kampung halaman dan dari harta benda mereka
(karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya
dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka
itulah orang-orang yang benar (Shoodiquun).

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah
dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan)
mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) mencintai orang
yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin).

Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam
hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada
mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-
orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun
mereka dalam kesusahan.

Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka
itulah orang orang yang beruntung. [QS. Al-Hasyr : 8-9]
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d. Al-Qur’an surat Al-Fath : 26

�ԻϰϠ˴˴ϋ�˵Ϫ˴Θ˴Ϩϴ˶Ϝ˴γ�͉˵�˴ϝΰ˴ϧ˸́˴ϓ˴�˶Δ͉ϴ˶Ϡ˶ϫΎ˴Π˸ϟ�˴Δ͉ϴ˶Ϥ˴Σ�˴Δ͉ϴ˶Ϥ˴Τϟ˸�˵Ϣ˶Ϭ˶ΑϮϠ˵˵ϗ�ϲϓ˶�ϭή˵ϔ˴˴ϛ�˴Ϧϳά͉˶ϟ�˴Ϟό˴Ο˴�˸Ϋ
َرُسوِلِھ َوَعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َوأَْلَزَمُھْم َكِلَمةَ التَّْقَوٰى َوَكانُوا أََحقَّ بَِھا َوأَْھلََھا ۚ َوَكاَن 

�˸ϲ η˴�˷˶ϞϜ˵˶Α�͉˵Ύ˱Ϥϴ˶Ϡ˴ϋ�˯˳

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati
mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu
Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan
kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan
kepada mereka kalimat taqwa dan adalah mereka lebih
berhak dengan kalimat taqwa itu dan merekalah
ahlinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu. [Al-Fath : 26]

Orang-orang mukmin yang disebut ketika diturunkan ayat ini,
jelas-jelas merujuk kepada Shahabat rodhiyalloohu ‘anhum. Dan
merekalah yang paling berhak menyandang predikat ahli taqwa,
yang mana predikat ini yang langsung dari Alloh sendiri. Sehingga
merekalah yang paling memahami jalan-jalan taqwa, yakni
perintah-perintah Alloh, larangan-larangan Alloh, dan bagaimana
cara dalam memahami agama ini. Bukan orang lain.

e. Al Qur’an surat Al Baqoroh : 137

فَإِْن َءاَمنُوا بِِمثِْل َما َءاَمْنتُْم بِِھ فَقَِد اْھتَدَْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما ُھْم فِي ِشقَاٍق 
�˵Ϣϴ˶Ϡ˴ό˸ϟ�˵ϊ ϴ˶Ϥ͉δϟ�˴Ϯϫ˵ϭ˴�͉˵�˵Ϣ˵Ϭ˴Ϝϴ˶ϔ˸Ϝ˴ϴ˴δϓ˴

“Maka jika mereka beriman seperti apa yang kalian
telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah
mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling,
sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan
(dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kalian dari
mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”. (QS.Al-Baqoroh : 137)

Surat Al-Baqoroh ayat 137 ini sebenarnya ditujukan untuk
membantah klaim dari Yahudi dan Nashrani sebagaimana yang
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tersebut dalam ayat 135 sebelumnya. Di sini Alloh membantah
klaim orang-orang Yahudi dan Nashrani itu dengan bantahan,
bahwa keimanan para shahabat lah yang benar dan yang akan
mendapatkan petunjuk.

Kalimat اَمْنتُْم بِھِ  (Kalian beriman terhadapnya) dalam ayat ini
maksudnya adalah apa yang diimani oleh Rasululloh dan para
shahabat rodhiyalloohu ‘anhum, karena bentuk dhomirnya (kata
gantinya) adalah jamak.

Sehingga ayat ini juga merupakan pujian serta keutamaan para
shahabat yang diberikan Alloh kepada mereka. Disini juga
menunjukkan wajibnya kita berargumentasi mengenai
kebenaran dengan menggunakan manhaj shahabat sebagai
standart kebenaran. Jika Alloh saja menetapkan keimanan para
shahabat sebagai standart untuk membantah kebatilan klaim
Yahudi dan Nashrani, maka apalagi kita.

f. Dalil-dalil dalam bentuk pujian, keridhoan Alloh, dan
keutamaan para shohabat Rodhiyalloohu ‘anhum yang
banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur’an.

Dalil-dalil ini mengandung pemahaman (mafhum), bahwa jika
mereka (para shahabat) mendapatkan pujian, keutamaan,
keridhoan, dan rekomendasi langsung dari Alloh subhaanahu wa
ta ‘aala; maka mengikuti mereka adalah konsekuensi yang pasti
dari hal itu.

Sebagai penjelas, maka mari kita lihat permisalan ini.

Misal dalam perkara duniawi :

- Kita dirujuk ke seorang dokter yang recommended, skillfull, dan
mendapatkan banyak penghargaan karena keahliannya, maka
kita akan mengikuti rujukan itu.

- Jangankan dalam perkara kedokteran dan kesehatan yang
sangat vital. Dalam perkara kulinari saja, rumah makan yang
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masakannya mendapatkan review yang bagus dan pujian dari
kritikus kuliner akan segera diserbu orang-orang untuk
berbondong-bondong mencobanya sebagai konsekuensi dari
review dan pujian itu.

- Demikian juga dalam dunia perdagangan, yang mana ada istilah
“recommended seller” yang umumnya memiliki banyak
testimoni.

Maka bagaimanakah jika ini dalam perkara Diin yang sangat
berkaitan dengan kebahagiaan dunia-akherat? Yang mana yang
memuji, yang memberikan keridhoan, dan yang memberikan
keutamaan kepada para shahabat adalah langsung dari Alloh
subhaanahu wa ta’aala sendiri? Maka tentu hal ini lebih utama.

Adapun ayat-ayat dalam bentuk pujian, keridhoan, dan
pengakuan rekomendasi keutamaan terhadap para shahabat
rodhiyalloohu ‘anhum sangat banyak disebutkan di dalam Al-
Qur’an. Berikut akan kami coba sebutkan ayat-ayat tersebut :

i. QS Ali Imran :110

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ُكْنتُْم َخْیَر أُمَّ
�͉˶Ύ˶Α�˴ϥϮϨ˵˶ϣ˸Ά˵Η˴ϭ

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah” [QS Ali
Imran :110]

Dhohir ayat ini diturunkan pertama kali adalah untuk para
shahabat rodhiyalloohu ‘anhum. Karena merekalah yang ada
sewaktu ayat ini turun dan menjadi saksi-saksinya.

ii. QS. Al Fath: 29 dan QS. Al Anfaal : 74

�˴�˱ΪΠ͉˵γ�Ύ˱ό͉ϛέ˵�˸Ϣ˵ϫ˴ήΗ˴�˸Ϣ˵Ϭ˴Ϩ˸ϴ˴Α�˯˵Ύ˴Ϥ˴Σέ˵�˶έΎ͉ϔ˵Ϝ˸ϟ�ϰϠ˴˴ϋ�˯˵͉Ϊη˶˴�˵Ϫ˴όϣ˴�˴Ϧϳά͉˶ϟ˴ϭ�͉˶�˵ϝϮγ˵έدمحمٌََُّ
�˴Ϛϟ˶˴Ϋ�˶ΩϮΠ͊˵δϟ�˶ήΛ˴˴�˸Ϧϣ˶�˸Ϣ˶Ϭ˶ϫϮΟ˵ϭ˵�ϲ ϓ˶�˸Ϣ˵ϫΎ˴Ϥϴ˶γ�Ύ˱ϧ˴Ϯο˸ έ˶ϭ˴�͉˶�˴Ϧϣ˶�˱ϼπ˸ ϓ˴�˴ϥϮϐ˵˴Θ˸Β˴ϳ

ْنِجیِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآََزَرهُ فَاْستَْغلََظ َمثَلُُھْم فِي التَّْوَراةِ َوَمثَلُ  ُھْم فِي اْإلِ
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�ϮϨ˵˴ϣ˴�˴Ϧϳά͉˶ϟ�͉˵�˴Ϊϋ˴ϭ˴�˴έΎ͉ϔ˵Ϝ˸ϟ�˵Ϣ˶Ϭ˶Α�˴φϴ˶ϐ˴ϴ˶ϟ�˴ω͉έΰ͊ϟ�˵ΐ Π˶˸ό˵ϳ�˶Ϫ˶ϗϮγ˵�ϰϠ˴˴ϋ�ϯ Ϯ˴˴Θ˸γΎ˴ϓ
اِلَحاِت ِمْنُھْم َمْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظیًما َوَعِملُوا الصَّ

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang
yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-
orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.
Kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah
dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada
muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat
mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil,
yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya
maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu
menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya;
tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya
karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang
kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah
menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh di antara mereka
ampunan dan pahala yang besar” [QS. Al Fath: 29]

�˵Ϣ˵ϫ�˴ϚΌ˶Ի˴ϟϭ˵�ϭή˵μ˴ ϧ˴ϭ˴�˸ϭϭ˴�˴Ϧϳά͉˶ϟ˴ϭ�͉˶�˶Ϟϴ˶Β˴γ�ϲϓ˶�ϭ˵Ϊϫ˴Ύ˴Οϭ˴�ϭή˵Ο˴Ύ˴ϫϭ˴�ϮϨ˵˴ϣ�˴Ϧϳά͉˶ϟ˴ϭ
�˲Ϣϳή˶ϛ˴�˲ϕί˸ έ˶ϭ˴�˲Γ˴ήϔ˸˶ϐϣ˴�˸Ϣ˵Ϭ˴ϟى��Ύ̒Ϙ˴Σ�˴ϥϮϨ˵˶ϣ˸Ά˵Ϥ˸ϟ

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta
berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang
memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan
(kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-
orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh
ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.” [QS. Al Anfaal
: 74]

Ayat-ayat ini jelas diturunkan untuk para shahabat rodhiyalloohu
‘anhum.
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iii. QS. AL-Fath : 18

�˸Ϣ˶Ϭ˶ΑϮϠ˵˵ϗ�ϲϓ˶�Ύ˴ϣ�˴Ϣ˶Ϡ˴ό˴ϓ�˶Γ˴ήΠ͉˴θϟ�˴ΖΤ˸˴Η�˴Ϛϧ˴Ϯό˵˶ϳΎ˴Β˵ϳ�˸Ϋ˶·�˴Ϧϴ˶Ϩ˶ϣ˸Ά˵Ϥ˸ϟ�˶Ϧ˴ϋ�͉˵�˴ϲ ο˶ έ˴�˸ΪϘ˴˴ϟ
فَأَْنَزَل السَِّكینَةَ َعلَْیِھْم َوأَثَابَُھْم فَتًْحا قَِریبًا

Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang
mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah
pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati
mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan
memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan
yang dekat (waktunya) [QS. AL-Fath : 18]

Orang-orang yang dimaksud oleh Allah dan mendapatkan
keridhoan-Nya tersebut adalah para shahabat rodhiyalloohu
‘anhum.

iv. QS. At-Taubah :117 dan QS Al Hasyr : 10

�˶Γ˴ήδ˸ό˵˸ϟ�˶Δ˴ϋΎ˴γ�ϲϓ˶�˵ϩϮό˵˴Β͉Η�˴Ϧϳά͉˶ϟ�˶έΎ˴μ ϧ˸˴Ϸ˸˴ϭ�˴Ϧϳή˶Ο˶Ύ˴Ϭ˵Ϥ˸ϟ˴ϭ�˷˶ϲ Β͉˶Ϩϟ�ϰϠ˴˴ϋ�͉˵�˴ΏΎ˴Η�˸ΪϘ˴˴ϟ
ِمْن بَْعِد َما َكادَ یَِزیُغ قُلُوُب فَِریٍق ِمْنُھْم ثُمَّ تَاَب َعلَْیِھْم ۚ إِنَّھُ بِِھْم َرُءوٌف َرِحیمٌ 

Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-
orang Muhajirin dan orang-orang Anshar yang mengikuti
Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari
mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima
taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang kepada mereka. [QS. At-Taubah
:117]

Para shahabat bukanlah seorang rasul yang ma’sum dan lepas
dari dosa serta kesalahan. Akan tetapi mereka adalah orang yang
cepat dalam bertaubat setelah menyadari kesalahannya.

Sehingga dalam ayat di atas Alloh pun menyandingkan taubat
mereka (Para shahabat rodhiyalloohu ‘anhum) dengan taubat
Nabi shalalloohu ‘alaihi wa sallam, padahal beliau rasululloh
shalalloohu ‘alaihi wa sallam adalah ma’sum. Hal ini tidak lain
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adalah karena pengakuan akan keutamaan dari para shahabat
rodhiyalloohu ‘anhum tersebut.

Dan Alloh pun menerima taubat mereka. Dan bahkan Alloh pun
melarang orang-orang muslim yang datang kemudian setelah
para shahabat, untuk berusaha dengki dan menjelek-jelekkan
para shahabat tersebut. Sungguh suatu kemuliaan dan
keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Alloh kepada
para shahabat. Mari kita lihat firman Alloh dalam QS Al Hasyr
ayat 10 berikut ini,

َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِھْم یَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوإلْخَوانِنَا الَِّذیَن َسبَقُونَا 
١٠(یَماِن َوال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغال ِللَِّذیَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحیٌم بِاإل )

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka
(Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: “Ya Rabb Kami,
beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang
telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah
Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami
terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami,
Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha
Penyayang.” (QS Al Hasyr : 10)

5. Dalil dari As-Sunnah :

Dalil-dalil dari As-Sunnah umumnya lebih banyak dan lebih
bervariasi daripada dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur’an.
Banyak ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh Rasululloh
yang sebenarnya semakna dan saling berkorelasi walau dengan
penyebutan istilah, ungkapan, dan konteks yang berbeda-beda
(baca : sinonim).

Dalil-dalil tersebut umumnya berkisar mengenai :

 Manhaj para shahabat sebagai salaf yang paling utama.

 Fitnah perpecahan ummat, golongan yang selamat dari
perpecahan itu, dan solusinya
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 Kewajiban mengikuti sunnah, kewajiban mengikuti para
shahabat, dan celaan terhadap bid’ah

 Keutamaan dan pujian rasululloh terhadap manhaj para
shahabat yang semasa dengan rasul, manhaj para tabi’in
sebagai penerus pada masa selanjutnya, dan manhaj para
tabiut tabi’in pada masa selanjutnya.

 Pujian terhadap orang di tiap zaman yang berpegang
teguh dengan sunnah Rasul dan manhaj para shahabat;
yang menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan
beserta syubhat-syubhatnya; yang dilakukan terutama
ketika masa-masa fitnah dan keterasingan karena
kebenaran dan keteguhan terhadap manhaj haq yang
dibawanya

Adapun ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh Rasululloh
tersebut, didefinisikan oleh para ulama dengan 7 istilah ini:

a. Al-Jama’ah, atau Jama’atul Muslimiin, atau Ahlus Sunnah
Wal Jama’ah, atau yang kadang disingkat dengan Ahlus
Sunnah saja.

b. Firqotun Najiyah (Golongan yang selamat)

c. Thoifah Al-Manshuroh (Kelompok yang menang atau
yang mendapatkan pertolongan)

d. Salafiyyah atau Manhaj Salaf

e. Ahlul Hadits atau ashhaabul hadits atau ahlul atsar
(Orang-orang yang teguh berpegang kepada hadits dan
jejak-jejak (atsar) para Salaf dalam menjalankan agama)

f. Al-Ghurobaa’ (Orang-orang yang dianggap asing, karena
kebenaran dan keteguhan terhadap sunnah serta
manhaj haq yang mereka bawa)

g. As-Sawadul A’dzam (Golongan yang terbesar)
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Istilah-istilah itu sebenarnya adalah nama lain dari istilah
Salafiyyah, hanya dengan konteks penjelasan yang berbeda-beda
(baca: sinonim).

Berikut adalah hadits-hadits yang dimaksud dari berbagai macam
istilah itu dan penjelasan mengenainya.

—————– [Inside explanation untuk point nomer 5.a]

a. Al-Jama’ah, Jama’atul Muslimiin, Ahlus Sunnah
Wal Jama’ah, firqotun Najiyah (Golongan yang
selamat).

Penjelasan :

Syaikh Abdul Aziz ar Rayyis hafidzahulloh membagi istilah Al-
Jama’ah menjadi dua pengertian:

1. Al-Jama’ah dalam pengertian fisik dan badan. Yang
dimaksud dengan jamaah badan adalah
jama’ah hidup di bawah kepemimpinan seorang
penguasa yang muslim.

2. Al-Jama’ah dalam pengertian agama atau non fisik

(Lihat: http://ustadzaris.com/apa-yang-dimaksud-
istilah-jamaah )

Adapun secara terperinci, istilah Al-Jama’ah dalam hadits-hadits
dan penjelasan para shahabat umumnya mengacu kepada tiga
definisi penjelasan :

I. Al-Jama’ah yang mengacu kepada golongan yang
mengikuti sunnah rasululloh dan manhaj para shahabat
(Al-Jama’ah dalam pengertian agama). Sehingga masuk
ke dalam konteks definisi ini adalah sinonim dari istilah :

 Ahlus Sunnah wal Jama’ah atau yang kadang
disingkat Ahlus Sunnah saja,

http://ustadzaris.com/apa-yang-dimaksud-istilah-jamaah
http://ustadzaris.com/apa-yang-dimaksud-istilah-jamaah
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 Firqotun najiyah (Golongan yang selamat)

 As-sawadul a’dzam (Golongan yang terbesar dengan
pengertian pertama)

 Salafiyyah atau manhaj salaf

II. Al-Jama’ah yang mengacu kepada orang-orang yang
mengikuti kebenaran walaupun dia adalah orang diri
(Al-Jama’ah dalam pengertian agama). Masuk ke
dalam konteks definisi ini adalah sinonim dari istilah :

 Al-Ghuroba’

 Thoifah Al-Manshuroh

III. Al-Jama’ah yang mengacu kepada pemerintahan dan
pemimpin Islam yang terpilih. Masuk ke
dalam konteks definisi ini adalah sinonim dari istilah :

 Jama’atul Muslimiin.

 As-sawadul a’dzam (Golongan yang terbesar
dengan pengertian kedua)

Hadits-Hadits Seputar ini :

Hadits 1

عن معاویة بن أبي سفیان رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ و سلم 
:قال وإن ھذه الملة ستفترق على ثالث وسبعین ثنتان وسبعون في النار )

(وواحدة في الجنة وھي الجماعة

“Dari sahabat Mu’awiyah bin Abi Sufyan radhiallahu ‘anhu dari
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Dan
(pemeluk) agama ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh
tiga golongan, tujuh puluh dua golongan akan masuk neraka,
dan (hanya) satu golongan yang masuk surga, yaitu Al Jama’ah.”

(HRS Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Abi ‘Ashim dan Al Hakim, dan
dishohihkan oleh Al Albani)
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Hadits 2

Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ˴�:َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعْمٍرو قَالَ  �˶ௌ�˵ϝϮ˸γ˵ έ˴�˴ϝΎ˴ϗ: لَیَأْتِیَنَّ َعَلى
تِْي َما أَتَى َعلَى بَنِْي إِْسَرائِْیَل َحْذَو النَّْعِل بِالنَّْعِل َحتَّى إِْن َكاَن ِمْنُھْم َمْن أَتَى  أُمَّ

ھُ َعالَنِیَةً لََكاَن  قَْت َعلَى ثِْنتَْیِن أُمَّ تِْي َمْن یَْصنَُع ذَِلَك َوإِنَّ بَنِْي إِْسَرائِْیَل تَفَرَّ فِْي أُمَّ
تِْي َعلَى ثَالٍَث َوَسْبِعْیَن ِملَّةً ُكلُُّھْم فِي النَّاِر إِالَّ ِملَّةً  َوَسْبِعْیَن ِملَّةً َوتَْفتَِرُق أُمَّ

َما أَنَا َعلَْیِھ َوأَْصَحابِيْ :هللاِ؟ قَالَ َوَمْن ِھَي یَا َرُسْولَ :َواِحدَةً، قَالُْوا .

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda, ‘Sungguh akan terjadi pada ummatku, apa
yang telah terjadi pada ummat bani Israil sedikit demi sedikit,
sehingga jika ada di antara mereka (Bani Israil) yang
menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, maka niscaya akan
ada pada ummatku yang mengerjakan itu. Dan sesungguhnya
bani Israil berpecah menjadi tujuh puluh dua millah, semuanya di
Neraka kecuali satu millah saja dan ummatku akan terpecah
menjadi tujuh puluh tiga millah, yang semuanya di Neraka
kecuali satu millah.’

(para Shahabat) bertanya, “Siapa mereka wahai Rasulullah?”
Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Apa yang aku
dan para Shahabatku berada di atasnya.”

[Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 2641, Hadits ini Hasan. Lihat
Lihat Silsilatul Ahaadits ash-Shahiihah no. 1348 dan kitab Shahih
Tirmidzi no. 2129.]

Hadits 3

Dari Al ‘Irbadh bin Sariyah, dia berkata : Rasulullah Shallallahu
‘Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kami dengan satu nasihat
yang menggetarkan hati-hati kami dan air mata pun berlinang
karenanya. Maka ketika itu kami mengatakan: “Duhai Rasulullah,
nasihat ini seperti nasihat orang yang mau mengucapkan selamat
tinggal, karena itu berilah wasiat kepada kami.”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
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َر َعلَْیُكْم َعْبدٌ، فَإِنَّھُ  أُْوِصْیُكْم بِتَْقَوى هللاِ َعزَّ َوَجلَّ َوالسَّْمعِ َوالطَّاَعِة ، َوإِْن تَأَمَّ
اِشِدْیَن َمْن یَِعْش ِمْنُكْم فََسیََرى اْختِالَ فًا َكثِْیًرا، فَعَلَْیُكْم بِ  ُسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء الرَّ

وا َعلَْیَھا بِالنََّواِجِذ، َوإِیَّاُكْم َوُمْحدَثَاِت األُُمْوِر فَإِنَّ ُكلَّ  اْلَمْھِدیِّْیَن ِمْن بَْعِدي، َعضُّ
بِْدَعٍة َضالَلَةٌ 

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah Azza
wa Jalla, dan untuk mendengar serta taat (kepada pimpinan)
meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak.
Sesungguhnya, barangsiapa yang berumur panjang di antara
kalian (para sahabat), niscaya akan melihat perselisihan yang
banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh pada
sunnahku dan sunnah para Khulafa’ur Rasyidun –orang-orang
yang mendapat petunjuk- sepeninggalku. Gigitlah sunnah itu
dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian, jangan
sekali-kali mengada-adakan perkara-perkara baru dalam agama,
karena sesungguhnya setiap bid’ah adalah sesat”. [HR Abu
Dawud dan Tirmidzi]

********

Catatan 1 :

Hadits nomer 1 sampai nomer 3 ini mengacu kepada
istilah Al-Jama’ah dalam pengertian Agama atau non
fisik, Ahlus sunnah Wal Jama’ah, dan Firqotun Najiyah.

Khusus untuk hadits nomer 3, selain mengacu untuk Al-
Jama’ah dalam pengertian Agama atau non fisik, juga
mengacu Al-Jama’ah dalam pengertian Badan atau fisik
(ummat Islam yang hidup di bawah kepemimpinan
seorang penguasa yang muslim). Hal ini jelas karena
hadits itu juga mengandung perintah untuk taat dan

patuh kepada pemimpin yang memerintah.

********
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Hadits 4

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

علیكم بالجماعة ، وإیاكم والفرقة ، فإن الشیطان مع الواحد وھو من االثنین 
الجماعة فلیلزممن أراد بحبوحة الجنة .أبعد  ن سرتھ حسنتھ وساءتھ سیئتھ .

فذلكم المؤمن

“Berpeganglah pada Al Jama’ah dan tinggalkan
kekelompokan/golongan-golongan. Karena setan itu bersama
orang yang bersendirian dan setan akan berada lebih jauh jika
orang tersebut berdua. Barangsiapa yang menginginkan bagian
tengah surga, maka berpeganglah pada Al Jama’ah.
Barangsiapa merasa senang bisa melakukan amal kebajikan dan
bersusah hati manakala berbuat maksiat maka itulah seorang
mu’min” (HR. Tirmidzi no.2165, ia berkata: “Hasan shahih gharib
dengan sanad ini”)

Hadits 5

Dari Hudzaifah radhiallahu ‘anhu, dia berkata,

�˵Ϫ˵ϟ˴́γ˸˴�˵ΖϨ˸˵ϛϭ˴�˶ήϴ˴˸Ψ˸ϟ�˸Ϧ˴ϋ�˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ �͉˶�˴ϝϮγ˵ έ˴�˴ϥϮϟ˵́˴δ˸ ϳ˴�˵α Ύ͉Ϩϟ�˴ϥΎ˴ϛ
�˳˷ήη˴ϭ˴�˳Δ͉ϴ˶Ϡ˶ϫΎ˴Ο�ϲϓ˶�Ύ͉Ϩ˵ϛ�Ύ͉ϧ˶·�͉˶�˴ϝϮγ˵ έ˴�Ύ˴ϳ�˵ΖϠ˵˸Ϙ˴ϓ�ϲ Ϩ˶˴ϛέ˶Ϊ˸ϳ˵�˸ϥ˴�˴Δ˴ϓΎ˴Ψ˴ϣ�˷˶ή͉θϟ�˸Ϧ˴ϋ

�˶ήϴ˴˸Ψ˸ϟ�˴ά˴Ϭ˶Α�͉˵�Ύ˴ϧ˴˯ Ύ˴Π˴ϓ فََھْل بَْعدَ َھذَا اْلَخْیِر ِمْن َشٍرّ قَاَل نَعَْم قُْلُت َوَھْل بَْعدَ ذَِلَك
الشَِّرّ ِمْن َخْیٍر قَاَل نَعَْم َوفِیِھ دََخٌن قُْلُت َوَما دََخنُھُ قَاَل قَْوٌم یَْھدُوَن بِغَْیِر َھْدیِي 

ْیِر ِمْن َشٍرّ قَاَل نَعَْم دَُعاةٌ إِلَى أَْبَواِب تَْعِرُف ِمْنُھْم َوتُْنِكُر قُْلُت فََھْل بَْعدَ ذَِلَك اْلخَ 
�˸Ϧϣ˶�˸Ϣ˵ϫ�˴ϝΎ˴Ϙ˴ϓ�Ύ˴Ϩ˴ϟ�˸Ϣ˵Ϭ˸ϔ˶λ �͉˶�˴ϝϮγ˵ έ˴�Ύ˴ϳ�˵ΖϠ˵˸ϗ�Ύ˴Ϭϴ˶ϓ�˵ϩϮϓ˴˵ά˴ϗ�Ύ˴Ϭ˸ϴ˴ϟ˶·�˸Ϣ˵Ϭ˴ΑΎ˴Ο˴�˸Ϧϣ˴�˴Ϣ͉Ϩ˴Ϭ˴Ο

ِلَك قَاَل تَْلَزُم َجَماَعةَ ِجْلدَتِنَا َویَتََكلَُّموَن بِأَْلِسَنتِنَا قُْلُت فََما تَأُْمُرنِي إِْن أَْدَرَكنِي ذَ 
اْلُمْسِلِمیَن َوإَِماَمُھْم قُْلُت فَإِْن لَْم یَُكْن لَُھْم َجَماَعةٌ َوَال إَِماٌم قَاَل فَاْعتَِزْل تِْلَك 

اْلِفَرَق ُكلََّھا َولَْو أَْن تَعَضَّ بِأَْصِل َشَجَرةٍ َحتَّى یُْدِرَكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َعلَى ذَِلكَ 

“Orang-orang bertanya kepada Rasulullah shallallah ‘alaihi
wasallam tentang kebaikan sedangkan aku bertanya kepadanya
tentang keburukan, karena khawatir akan menimpaku. Aku
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami berada
dalam jahiliyah dan keburukan, maka Allah memberikan kepada
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kami kebaikan ini, apakah setelah kebaikan ini akan ada
keburukan?

Beliau menjawab, “Iya, ada.”. Aku berkata, “Apakah setelah
keburukan itu akan ada lagi kebaikan ?”. Beliau menjawab, “Ada,
namun padanya ada kotoran.”. Aku berkata, “Apa kotorannya?”.
Beliau menjawab, “Yaitu suatu kaum mengambil petunjuk selain
petunjukku, engkau kenali diantara mereka dan engkau
mengingkarinya.”. Aku berkata, “Apakah setelah kebaikan itu
akan ada lagi keburukan ?”

Beliau menjawab, “Iya, yaitu akan ada para penyeru kepada
pintu-pintu Jahannam, siapa yang mengikutinya akan
dilemparkan ke dalamnya.”

Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami?”.
Beliau menjawab, “Mereka dari kulit kita dan berbicara dengan
bahasa kita (umat Islam pen.).”

Aku berkata, “Apakah yang engkau perintahkan kepadaku jika
aku mendapati masa tersebut ?”

Beliau menjawab, “Berpeganglah kepada jamaah kaum
muslimin /Jama’atul muslimiin ( (َجَماَعةَ اْلُمْسِلِمینَ  dan imam
mereka.”

Aku berkata, “Bila tidak ada jamaah dan imam?”. Beliau
menjawab, “Tinggalkan semua firqah walaupun engkau harus
menggigit akar pohon lalu kematian mendatangimu dalam
keadaan engkau menggigitnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits 6

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

، أو یرید أن یفرق الجماعةھنات وھنات، فمن رأیتموه فارق ستكون بعدي
أمر أمة دمحم كائنا من كان فاقتلوه ؛ فإن ید هللا مع الجماعة، و إن الشیطان مع 

یركضالجماعةمن فارق 



Bagian II : Pembahasan Mengenai Istilah Salafiyyah

35

“Sepeninggalku akan ada huru-hara yang terjadi terus-menerus.
Jika diantara kalian melihat orang yang memecah belah Al
Jama’ah atau menginginkan perpecahan dalam urusan umatku
bagaimana pun bentuknya, maka perangilah ia. Karena tangan
Allah itu berada pada Al Jama’ah. Karena setan itu berlari
bersama orang yang hendak memecah belah Al Jama’ah” (HR.
As Suyuthi dalam Al Jami’ Ash Shaghir 4672, dishahihkan Al
Albani dalam Al Jami’ Ash Shahih 3621)

Hadits 7

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

شبرا الجماعةمن رأى من أمیره شیئا یكرھھ فلیصبر علیھ فإنھ من فارق 
فمات ، إال مات میتة جاھلیة

“Barangsiapa yang melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari
pemimpinnya, maka bersabarlah. Karena barangsiapa yang
keluar dari Al Jama’ah sejengkal saja lalu mati, ia mati sebagai
bangkai Jahiliah” (HR. Bukhari no.7054,7143, Muslim no.1848,
1849)

Hadits 8

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

ال یحل دم رجل مسلم یشھد أن ال إلھ إال هللا ، وأني !والذي ال إلھ غیره 
الجماعة لمفارق للجماعة أو التارك اإلسالم ، ا:رسول هللا ، إال ثالثة نفر  (

.شك فیھ أحمد  والنفس بالنفس.والثیب الزاني)

“Demi Allah, darah seorang yang bersyahadat tidak lah halal
kecuali karena tiga sebab: keluar dari Islam atau keluar dari Al
Jama’ah, orang tua yang berzina dan membunuh” (HR. Muslim
no.1676)
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********

Catatan 2 :

Hadits nomer 3 sampai 8 ini mengacu kepada istilah Al-
Jama’ah dalam pengertian badan atau fisik (ummat Islam
yang hidup di bawah kepemimpinan seorang penguasa
yang muslim), dan mengacu kepada istilah Jama’atul
Muslimin.

Adapun mengenai bagian perkataan “Bila tidak ada
jama’ah dan imam” di hadits nomer 5, sudah saya
jelaskan lebih lanjut dalam tulisan saya yang lain (dalam
bentuk jawaban terhadap diskusi yang dating keoada
saya..

Silakan lihat :

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/07/30/jihad-
secara-fisik-perang-antara-jihad-hujum-dan-jihad-difa-
bag-2/

********

Atsar penjelasan dari shahabat dan tabi’in seputar ini :

Atsar 1

Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata :

اِنَّ ُجْمُھْور النَّاِس فَاِرقُْوا اْلَجَماَعة ،َوانَّ اَْلَجَماَعة َما َوافََق اْلَحقَّ َواِْن ُكْنَت 
.َوْحدَكَ 

“Sesungguhnya kebanyakan manusia akan meninggalkan
Jamaah, sesungguhnya Al-Jamaah ialah apabila mengikuti
kebenaran sekalipun engkau hanya seorang diri (keseorangan).”

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/07/30/jihad-secara-fisik-perang-antara-jihad-hujum-dan-jihad-difa-bag-2/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/07/30/jihad-secara-fisik-perang-antara-jihad-hujum-dan-jihad-difa-bag-2/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/07/30/jihad-secara-fisik-perang-antara-jihad-hujum-dan-jihad-difa-bag-2/
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[Riwayat Baihaqi. al-Madkhali. الحوادث والبدع Hlm. 22. Abu Syamah.
Disahihkan oleh Syaikh Nasruddin al-Albani; الباعث على انكار البدع 
والحوادث hlm. 91-92. Tahqiq Masyhur bin Hasan Salman; Syarah
Ushul i'tiqad. No. 160, Al-Lalikaii.]

Atsar 2

Nua’im bin Hammad rahimahulloh (seorang tabi’in,
pengikut/murid dari shahabat) :

اَي اِذَا فََسدَِت اْلَجَماَعة ، فَعَلَْیَك بَِما َكانَْت َعلَْیِھ اْلَجَماَعة قَْبَل اَْن تَْفَسدَ ، َواِْن 
نَئِذٍ ُكْنَت َوْحدََك ، فَِانََّك اَْنَت اْلَجَماَعةَ ِحیْ  .

“Yaitu apabila telah rusak al-jamaah, maka wajib bagimu untuk
mengikuti al-jamaah sebelum rusak sekalipun engkau seorang
diri. Karena dengan demikian engkau adalah al-jama’ah” [I'lamul
muwaqqi'iin, 3/397, Ibnu Qayyim]

——— [End of Inside explanation untuk point nomer 5.a
mengenai Al-Jama’ah]

b. Thoifah al manshuroh (Kelompok yang
mendapatkan pertolongan)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

ُھْم َمْن َخذَلَُھْم حَ  تِْي َظاِھِرْیَن َعلَى اْلَحّقِ الَ یَُضرُّ تَّى یَأْتَِي الَ تََزاُل َطائِفَةٌ ِمْن أُمَّ
أَْمُر هللاِ َوُھْم َكذَِلكَ 

“Terus menerus ada sekelompok (Thoifah, َطائِفَةٌ  ) dari ummatku
yang mereka tetap nampak di atas kebenaran, tidak
membahayakan mereka orang mencerca mereka sampai datang
ketentuan Allah (hari kiamat) dan mereka dalam keadaan seperti
itu”. [Hr. Muslim dari Tsauban]
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Penjelasan :

Masuk ke dalam konteks definisi Thoifah Al-Manshuroh ini
adalah adalah sinonim dari istilah :

i. Ahlul Hadits/ahlul ‘ilmi

ii. Ashhaabul hadits

iii. Ahlul atsar

Ketiga hal di atas merupakan pengertian dari orang-orang yang
teguh berpegang kepada hadits dan jejak-jejak (atsar) para Salaf
dalam menjalankan agama. Yang selalu menegakkan kebenaran
dan memberantas kebatilan beserta syubhat-syubhatnya dengan
berdasarkan sunnah dan atsar manhaj para salaf.

Dan orang-orang ini senantiasa ada sepanjang zaman guna
meneruskan jejak-jejak para pendahulunya. Ataupun untuk
membantah syubhat-syubhat kebid’ahan yang senantiasa
bermunculan setiap masa. Mereka tidak memperdulikan celaan
orang yang mencela serta menghina mereka, sepanjang itu
sesuai dengan sunnah dan hadits yang shohih. Dan merekalah
orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan Alloh
(Thoifah Al-Manshuroh).

Para ulama berkata :

At-Tirmidziy rahimahullah berkata :

، یَقُوُل َوذََكَر َھذَا :َسِمْعُت دمحمَََُّ ْبَن إِْسَماِعیل، یَقُولُ  ِّ َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن اْلَمِدینِي
 ََََِّ ََْ ِّ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ تِي َظاِھِریَن َعلَى اْلَحِقّ “:اْلَحِدیَث، َعِن النَّبِي فَقَاَل “َال تََزاُل َطائِفَةٌ ِمْن أُمَّ

ْھُل اْلَحِدیثِ ُھْم أَ :َعِليٌّ 

“Aku mendengar Muhammad bin Ismaa’iil (Al-Bukhaariy) berkata
: Aku mendengar ‘Aliy bin Al-Madiiniy berkata dan ia
menyebutkan hadits ini dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :
‘Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan
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menang di atas kebenaran’. ‘Aliy berkata : “Mereka adalah ahlul-
hadiits” [Jaami’ At-Tirmidziy, 4/84].

Ibnul-Madiiniy rahimahullah berkata :

ََََِّ َویَذُبُّوَن َعنِ  َْ َ ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلصََُّ اْلِعْلِم ُھْم أَْھُل اْلَحِدیِث، َوالَِّذیَن یَتَعَاَھدُوَن َمذَاِھَب الرَّ
أْيِ  افَِضِة، َواْلَجْھِمیَِّة، َوأَْھِل اِإلْرَجاِء، َوالرَّ لَْوالُھْم، لَْم تَِجْد ِعْندَ اْلُمْعتَِزلَِة، َوالرَّ

َشْیئًا ِمَن السُّنَنِ 

“Mereka adalah Ahlul-Hadiits, dan orang-orang yang menjaga
madzhab Rasululullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam serta
membela ilmu tersebut. Seandainya bukan mereka, maka tidak
akan ditemui sunnah-sunnah pada golongan Mu’tazilah,
Raafidlah, Jahmiyyah, Murji’ah, dan ashhaabur-ra’yi sedikitpun”
[Syarah Ashhaabil-Hadiits lil-Khathiib Al-Baghdaadiy, hal. 30 no.
9].

Al-Bukhaariy rohimahulloh membuat satu bab dalam kitab
shohih bukhory-nya :

�ϰϠ˴˴ϋ�˴Ϧϳή˶ϫ˶Ύ˴υ�ϲ Θ͉˶ϣ˵�˸Ϧϣ˶�˲Δ˴ϔ˶Ύ˴ρ�˵ϝ˴ΰΗ˴�˴ϻ�˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ �˶˷ϲ Β͉˶Ϩϟ�˶ϝϮ˸ϗ˴�ΏΎ˴Α
اْلَحِقّ یُقَاتِلُوَن َوُھْم أَْھُل اْلِعْلمِ 

“Bab : Sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘Akan
senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan menang
berperang di atas kebenaran’. Mereka itu adalah para ulama
(Ahlul ‘ilmi)” [Shahiih Al-Bukhaariy, 4/366].

Al-Haakim rahimahullah berkata :

�˵ϝϮϘ˴˵ϳ�ˬ˴Δ͉Ϝ˴Ϥ˶Α�͉ˬϲ ϣ˴˶Ωϵ�˶Ϊϴ˶Ϥ˴Τϟ˸�˶ΪΒ˴˸ϋ�˶Ϧ˸Α�˶˷ϲ Ϡ˴˶ϋ�˴Ϧ˸Α�˵ຼ˴͉˴ �͉˶�˶ΪΒ˴˸ϋ�Ύ˴Α˴�˵Ζό˸Ϥ˶˴γ: َسِمْعُت
َوسُئَِل َعْن َمْعنَى َھذَا :َسِمْعُت أَْحَمدَ ْبَن َحْنبٍَل، یَقُولُ :ُموَسى ْبَن َھاُروَن، یَقُولُ 

إِْن لَْم تَُكْن َھِذِه الطَّائِفَةُ اْلَمْنُصوَرةُ أَْصَحاَب اْلَحِدیِث فَال أَدِْري :اْلَحِدیِث، فَقَالَ 
َمْن ُھمْ 

Aku pernah mendengar Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Aliy bin
‘Abdil-hamiid Al-Aadamiy di Makkah berkata : Aku pernah
mendengar Muusaa bin Haaruun berkata : Aku pernah
mendengar Ahmad bin Hanbal ketika ia ditanya tentang makna
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hadits ini, ia menjawab : “Seandainya Ath-Thaaifah Al-
Manshuurah ini bukan Ashhaabul-hadiits, maka aku tidak
mengetahui siapakah mereka itu” [Ma’rifatu ‘Uluumil-Hadiits,
hal. 2].

Yaziid bin Haaruun rahimahullah berkata :

إِْن لَْم یَُكونُوا أَْصَحاَب اْلَحِدیِث، فَال أَْدِري َمْن ُھمْ 

“Seandainya mereka bukan Ashhaabul-Hadiits, maka aku tidak
tahu siapakah mereka” [Syaraf Ashhaabil-Hadiits lil-Khathiib, hal.
59 no. 41].

‘Abdullah bin Al-Mubaarak rahimahullah berkata :

ِعْنِدي أَْصَحاُب اْلَحِدیثِ ُھمْ 

“Mereka itu menurutku Ashhaabul-Hadiits” [Syaraf Ashhaabil-
Hadiits lil-Khathiib, hal. 61 no. 42].

Ahmad bin Sinaan rahimahullah berkata :

ُھْم أَْھُل اْلِعْلِم َوأَْصَحاُب اآلثَارِ 

“Mereka adalah ahli ilmu/ulama dan ashhaabul-aatsaar” [Syaraf
Ashhaabil-Hadiits lil-Khathiib, hal. 62 no. 44].

Abul-Qaasim Al-Ashbahaaniy rahimahullah membuat bab dalam
kitabnya :

ذكر أھل الحدیث وأنھم الفرقة الظاھرة على الحق إلى أن تقوم الساعة

“Penyebutan Ahlul-Hadiits, dan bahwasannya mereka kelompok
yang nampak di atas kebenaran hingga tegak hari kiamat” [Al-
Hujjah fii Bayaanil-Mahajjah, 1/246].

Contoh Celaan :

Berikut adalah contoh celaan dan fitnah dari para ahlul bid’ah
terhadap para ulama ahlul hadits dari masa ke masa, yang
didapatkan karena teguhnya mereka berpegang terhadap
sunnah dan manhaj para shohahat dalam memahami Diin :
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- Musyabbihah dan mujassimah :

Gelar tuduhan menyerupakan Alloh dengan makhluq (tasybih),
karena menetapkan hadits-hadits shohih yang dianggap
menyerupakan Alloh dengan makhluq.

Atau tuduhan men-jismkan (memberikan raga jasmani) kepada
Alloh, karena menetapkan hadits-hadits shohih yang dianggap
menjismkan Alloh dengan makhluq.

Padahal para ulama menetapkan hadits itu apa adanya
sebagaimana ma’lum pengertian itu dalam bahasa Arab dan
yang difahami oleh para shohabat rodhiyalloohu ‘anhum,
dengan tanpa mempersamakannya kepada makhluq.
Persamaan istilah tidak memberikan konsekuensi persamaan
pengertian dengan apa yang ada di makhluq.

Gelar-gelar tuduhan ini biasa dilontarkan oleh golongan
penta’thil (yang meniadakan) dan pentakwil shifat-shifat Alloh,
seperti Mu’tazilah, Jahmiyah, dan Asy’ariyah.

- Murji’ah, Ulama penjilat, Ulama Haid dan Nifas, Ulama
pemerintah, Salafy Qoidun (Salafy yang kerjanya duduk saja),
Salafy Ma’zhum (Salafy Palsu), tidak mengerti waqi’ :

Gelar tuduhan dari orang-orang yang bermanhaj khowarij,
takfiri, dan berideologi pemberontakan. Mendapatkan
tuduhan dan gelar seperti ini karena tidak mengkafirkan
seorang muslim yang melakukan dosa besar secara mutlaq.
Atau karena tidak mengkafirkan orang (terutama pemerintah)
yang tidak berhukum dengan hukum Alloh secara mutlaq,
melainkan dengan perincian. Tuduhan karena tidak mau
memberontak dan mengangkat senjata terhadap penguasa
muslim yang dzolim, yang tidak menetapkan sebagian hukum
Islam karena dianggap oleh para ulama ada udzur atau
syubhat.
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Mereka dituduh dengan hal seperti itu, padahal para ulama
hanya menetapkan dan berpegang terhadap hadits-hadits yang
shohih tentang wajibnya tidak melepas ketaatan kepada
waliyul Amri yang dzolim. Mereka mengingkari kedzolimannya
akan tetapi mereka tidak memberontak terhadapnya.

- Nashibi :

Gelar tuduhan dari orang-orang syi’ah karena dianggap
membenci dan mendzolimi para ahlul bait, terutama Ali bin Abi
Tholib rodhiyalloohu ‘anhu. Padahal mereka mencintai ahlul
bait terutama Ali bin Abi Tholib dengan tanpa berlebihan. Dan
menetapkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai shahabat
yang paling utama dan kholifah yang sah.

Para Ulama ahlus sunnah tidak mencela dan menganggap
bahwa para kholifah tersebut berkhianat dan merebut
kekuasaan kekholifahan dari Ali bin Abi Tholib. Mereka para
ulama menetapkan keutamaan para khulafaur rasyidin beserta
para shohabat semuanya dengan berdasarkan hadits-hadits
yang shohih.

- Jumud, Ulama tekstual, kolot, fundamentalis :

Gelar tuduhan dari orang-orang yang terlalu mengagungkan
akal pikiran, logika, Ashhabur ro’yi, dan pengaruh modernisasi
zaman hingga dalam taraf yang berlebihan.

Karena hal itu, mereka sampai menolak ataupun mentakwilkan
hadits-hadits yang shohih dan ayat-ayat al-Qur’an
sekehendaknya, agar sesuai dengan akal pikiran dan keinginan
hawa nafsu mereka.

Mereka membenci orang-orang yang berpegang teguh dengan
sunnah dan hadits-hadits shohih rosululloh shalalloohu ‘alaihi
wa sallam yang qoth’i dan shorih (jelas maknanya), yang
berkaitan dengan aqidah.
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Pada zaman dulu, yang terkenal dengan hal ini adalah firqoh
Mu’tazilah dengan semboyan salah satu aqidah mereka “Al-
Qur’an adalah Makhluq, bukan kalamullah”. Hal ini mereka
lontarkan untuk tujuan konsekuensi, bahwa karena Al-Qur’an
itu adalah makhluq maka Al-Qur’an itu boleh untuk menerima
revisi, masukan, perbaikan, re-intepretasi sesuai dengan
kemauan akal pikiran dan kehendak mereka. Karena yang
namanya makhluq itu tentu mempunyai kekurangan.

Adapun slogan Mu’tazilah itu pada zaman modern ini
bertransformasi dengan slogan “Al Qur’an adalah produk
sejarah atau produk budaya”, yang mana tujuannya
sebenarnya sama saja. Yakni dengan dalih konstekstualisasi
agar sesuai dengan kondisi zaman dan modernisasi, maka ayat-
ayat, hukum-hukum dan kemuliaan Al-Qur’an, ingin mereka
perlakukan sama seperti mereka memperlakukan hasil
kebudayaan dan intelektualisan sejarah manusia yang lain.
Inilah yang terjadi dengan orang yang menisbatkan kepada
liberalisasi.

- Dan banyak lagi gelaran-gelaran tuduhan yang diberikan
kepada mereka, karena berpegang kepada hadits yang shohih
dan penjelasan atsar salaf.

Berkata Imam Abu ‘Utsman Ash-Shaabuuniy rahimahullah
dalam kitab beliau “Aqidatus Salaf Ashhaabil Hadiits“,

شدة :وعالمات البدع على أھلھا بادیة ظاھرة ، وأظھر آیاتھم وعالماتھم 
ملسو هيلع هللا ىلص –معاداتھم محملة أخبار النبي  - ، ]واستخفافھم بھم[، واحتقارھم لھم 

اعتقادا منھم في .وتسمیتھم إیاھم حشویة ، وجھلة ، وظاھریة ، ومشبھھ 
أنھا بمعزل عن العلم ، وأن العلم ما یلقیھ الشیطان  - ملسو هيلع هللا ىلص –أخبار رسول هللا 

إلیھم من نتائج عقولھم الفاسدة ، ووساوس صدورھم المظلمة ، وھو أجس 
]قلوبھم الخالیة من الخیر ،  .وحججھم بل شبھھم الداحضة الباطلة]وكلماتھم

)�˴Ϥ˸ϋ˴˴ϭ�˸Ϣ˵Ϭ͉Ϥ˴λ ˴́ϓ˴�͉˵�˵Ϣ˵Ϭ˴Ϩ˴ό˴ϟ�˴Ϧϳά͉˶ϟ�˴ϚΌ˴˶ϟϭ˸˵�˸Ϣ˵ϫέ˴Ύ˴μ Α˴˸�ϰ) .(�Ϧϣ˶�˵Ϫ˴ϟ�Ύ˴Ϥ˴ϓ�͉˵�˶ϦϬ˶˵ϳ�Ϧϣ˴˴ϭ
˯Ύ˴θϳ˴�Ύ˴ϣ�˵Ϟό˴˸ϔ˴ϳ�͉˴�͉ϥ·˶�˳ϡή˶Ϝ͊˸ϣ).
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162 – Dan ciri-ciri yang dimiliki oleh Ahli Bid’ah itu amatlah jelas
dan terang. Yang paling menonjol di antaranya adalah : Besarnya
antipati mereka terhadap para pembawa riwayat hadits-hadits
Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, melecehkan mereka,
[merendahkan mereka], bahkan menggelari mereka sebagai
hasyawiyyah (tukang hapal catatan kaki), orang-orang jahil,
dhahiriyyah (tekstual), dan musyabbihah.

Semua itu didasari keyakinan mereka bahwa hadits-hadits
Rasulullah shallalaahu ‘alaihi wa sallam itu terpisah dari ilmu.
Dan ilmu (menurut mereka) adalah apa-apa yang dijejalkan setan
kepada mereka, hasil dari olah akal mereka yang rusak, waswas
dari hati mereka yang gelap, imajinasi mereka yang hampa dari
kebenaran, serta [berbagai kalimat] dan hujjah mereka yang
lemah dan bathil.

Allah telah berfirman :

�˸Ϣ˵ϫέ˴Ύ˴μ Α˴˸�ϰϤ˴˸ϋ˴˴ϭ�˸Ϣ˵Ϭ͉Ϥ˴λ ˴́ϓ˴�͉˵�˵Ϣ˵Ϭ˴Ϩ˴ό˴ϟ�˴Ϧϳά͉˶ϟ�˴ϚΌ˴˶ϟϭ˸˵

“Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-
Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka”
(QS. Muhammad : 23).

˯Ύ˴θϳ˴�Ύ˴ϣ�˵Ϟό˴˸ϔ˴ϳ�͉˴�͉ϥ·˶�˳ϡή˶Ϝ͊˸ϣ�Ϧϣ˶�˵Ϫ˴ϟ�Ύ˴Ϥ˴ϓ�͉˵�˶ϦϬ˶˵ϳ�Ϧϣ˴˴ϭ

“Dan barang siapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun
yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia
kehendaki” (QS. Al-Hajj : 18).

Beliau (Imam Abu ‘Utsman Ash-Shaabuuniy rahimahullah) juga
berkata dengan menukil perkataan Abu Hatim Ar-Razy
rohimahulloh,

رحمھ [حمشاد العالم الزاھد أبا منصور دمحم بن عبد هللا ابن ]األستاذ[سمعت 
قرئ :یقول ، سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرى الرازي یقول ] هللا

عنى  –سمعت أبي یقول :على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع 
بھ اإلمام في بلده أبا حاتم دمحم بن إدریس الحنظلي الرازي – عالمة : ( یقول 
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تسمیتھم أھل األثر :األثر وعالمة الزنادقة أھل البدع الوقیعة في أھل
تسمیتھم أھل السنة :وعالمة القدریة .حشویة ، یریدون بذلك إبطال اآلثار 

:وعالمة الرافضة .تسمیتھم أھل السنة مشبھة :وعالمة الجھمیة .مجبرة 
تسمیتھم أھل األثر نابتة وناصبة .

167 – Aku (Abu ‘Utsman Ash-Shaabuniy) mendengar [Al-Ustadz]
Abu Manshuur Muhammad bin ‘Abdillah bin Himsyaad Al-’Aalim
Az-Zaahid [rahimahullah] berkata : Aku mendengar Abul-Qaasim
Ja’far bin Ahmad Al-Muqriy Ar-Raaziy berkata : Pernah dibacakan
kepada ‘Abdurrahman bin Abi Haatim Ar-Raaziy, dan waktu itu
aku mendengarkannya : Aku mendengar ayahku berkata – yang
dimaksudkan adalah penghulu ulama di negerinya, yaitu Abu
Haatim Muhammad bin Idriis Al-Handhaliy Ar-Raaziy berkata – :

“Tanda-tanda Ahli Bid’ah adalah mencela Ahlul-Atsar. Tanda-
tanda Zanaadiqah adalah penamaan mereka terhadap Ahlul-
Atsar dengan Hasyawiyyah. Mereka memaksudkan hal itu untuk
membatalkan/menolak atsar. Tanda-tanda Qadariyyah adalah
penamaan mereka terhadap Ahlus-Sunnah dengan Mujabbirah
(=Jabriyyah, golongan yang hanya bergantung kepada taqdir).
Tanda-tanda Jahmiyyah adalah penamaan mereka kepada Ahlus-
Sunnah dengan Musyabbihah. Dan tanda-tanda Raafidlah adalah
penamaan mereka kepada Ahlul-Atsar dengan Naabitah serta
Naashibah”.

Beliau (Imam Abu ‘Utsman Ash-Shaabuuniy rahimahullah) juga
berkata dengan menukil riwayat Abdullah bin Mubarok
rohimahulloh,

سمعت أبا بكر دمحم بن :وسمعت أبا جعفر دمحم بن صالح بن ھانيء یقول
قدم ابن المبارك :سمعت إسحاق بن إبراھیم الحنظلي یقول:شعیب یقول

یا :ج، فقال لھالري فقام إلیھ رجل من العباد، الظن أنھ یذھب مذھب الخوار
أبا عبد الرحمن ما تقول فیمن یزني ویسرق ویشرب الخمر؟ قال ال أخرجھ 

ال : یا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال:من اإلیمان، فقال
حسناتنا مقبولة، وسیئاتنا مغفورة، ولو :المرجئة تقول.تقبلني المرجئة

ةعلمت أني قبلت مني حسنة لشھدت أني في الجن



Bagian II : Pembahasan Mengenai Istilah Salafiyyah

46

Dan aku mendengar Abu Ja’far Muhammad bin Sholih bin Hani’a
berkata: mendengar Abu Bakar Muhammad bin Syu’aib berkata:
mendengar Ishaq bin Ibrohim Al-Handhali berkata: bahwa Ibn
Mubarak suatu waktu datang ke kota. Salah seorang ahli ibadah
tiba-tiba mendatanginya –yang diperkirakan penganut madzhab
khawarij-, lalu berkata kepadanya, “Wahai Abu Abdurahman
(yakni Ibnu Mubarak –pen), apa pendapatmu terhadap seorang
pezina, pencuri, dan peminum khamer?”.

Beliau menjawab, “Aku tidak mengeluarkan mereka dari
keimanan”. Maka lelaki itu menukas: “Wahai Abu Abdurahman,
sudah tua-tua begini kamu malah jadi murji’ah”.

Abdullah bin Mubarak menimpali, ”Tidak, justru kami (Ahlus
sunnah) bersebrangan dengan orang murji’ah. Murji’ah
mengatakan: ‘Kebajikan-kebajikan kita pasti diterima, sedangkan
kejahatan-kejahatan kita pasti diampuni’. Seandainya aku (Ibn
Mubarak) tahu bahwa kebajikanku sudah diterima, niscaya aku
bersaksi bahwa aku masuk jannah”.

********

Catatan 1 :

Hadits Thoifah Al-Manshuroh ini mempunyai beberapa riwayat
redaksi yang sedikit berbeda-beda, namun memiliki makna yang
sama. Sebagian orang yang terjebak kepada manhaj yang salah,
ada yang berusaha membedakan antara istilah firqotun Najiyah
dengan istilah thoifah al-manshuroh (Baca : Tidak
menganggapnya sebagai istilah yang sinonim dengan konsteks
yang berbeda). Dan ada juga yang berkata bahwa Thoifah al-
Manshuroh hanyalah khusus untuk orang yang berperang dan
berjihad saja.

Mereka mendasarkan hal ini hanya kepada salah satu redaksi
hadits thoifah Al-Manshuroh berikut ini,
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Dari Uqbah bin Amir Radhiyallohu ‘Anhu beliau berkata,
Rasulullah Shallalloahu ‘alaihi Wasallam bersabda :

�˸Ϣ˵ϫή͊π˵ ϳ˴�˴ϻ�˸Ϣ˶ϫ˷˶ϭ˵Ϊό˴˶ϟ�˴Ϧϳή˶ϫ˶Ύ˴ϗ�͉˶�˶ήϣ˴˸�ϰϠ˴˴ϋ�˴ϥϮϠ˶˵ΗΎ˴Ϙ˵ϳ�ϰΘ͉˶ϣ˵�˸Ϧϣ˶�˲Δ˴ΑΎ˴μ ϋ˶�˵ϝ˴ΰΗ˴�˴ϻ
َمْن َخالَفَُھْم َحتَّى تَأْتِیَُھُم السَّاَعةُ َوُھْم َعلَى ذَِلكَ 

“Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari ummatku yang
berperang di atas perintah Allah, mereka berjaya atas musuh
mereka, orang-orang yang menentang mereka tidak akan bisa
membahayakan mereka sampai hari kiamat dan mereka tetap
teguh dalam kondisi seperti itu” (HR. Muslim)

Padahal perkataan perang (Qital) dalam lafal hadits itu ( یُقَاتِلُوَن 
�͉˶�˶ήϣ˴˸�ϰϠ˴˴ϋ ), maksudnya adalah yang berperang dengan tidak
lepas dari tuntunan ilmu, sehingga karena hal itu mereka berhak
untuk menisbatkan dengan perkataan “berperang di atas
perintah Allloh” ( �͉˶�˶ήϣ˴˸�ϰϠ˴˴ϋ�˴ϥϮ˵Ϡ˶ΗΎ˴Ϙ˵ϳ ). Dan bahkan mereka yang
dimaksud itu adalah Ahlul ilmi itu sendiri. Oleh karena itu Imam
Al-Bukhari rohimahuloh membuat suatu bab dalam shohihnya :

�˴ϋ�˴Ϧϳή˶ϫ˶Ύ˴υ�ϲ Θ͉˶ϣ˵�˸Ϧϣ˶�˲Δ˴ϔ˶Ύ˴ρ�˵ϝ˴ΰΗ˴�˴ϻ�˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ �˶˷ϲ Β͉˶Ϩϟ�˶ϝϮ˸ϗ˴�ΏΎ˴Α لَى
اْلَحِقّ یُقَاتِلُوَن َوُھْم أَْھُل اْلِعْلمِ 

“Bab : Sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘Akan
senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan menang
berperang di atas kebenaran’. Mereka itu adalah ahlul ‘ilmi”
[Shahiih Al-Bukhaariy, 4/366]

Hal ini wajar, karena ada orang yang berperang dengan adanya
bimbingan ilmu dan manhaj Salaf dan ada juga orang yang
berperang dengan tidak berdasarkan landasan manhaj salaf.
Tidak bisa dikatakan bahwa karena semuanya sama-sama
berperang, maka semua disebut sebagai thoifah al-manshuroh.

Padahal tidak jarang, di medan perang itu terdapat orang-orang
atau kelompok yang mempunyai aqidah serta manhaj yang
menyimpang dari manhaj salaf.
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Misal : Orang-orang khawarij pada zaman dahulu yang
memerangi, mengkafirkan, dan bahkan sampai membunuh Ali
bin Abi Tholib rodhiyalloohu ‘anhu. Maka apakah serta merta
mereka juga disebut sebagai Thoifah Al-Manshuroh, hanya
dikarenakan mereka ikhlash dalam perangnya (baca : yang
mereka aku-aku sebagai jihad). Disebut juga sebagai thoifah al-
manshuroh dikarenakan mereka berharap akan pahala dari Alloh
dengan membunuh ‘Ali bin Abi Tholib?

Sehingga dari hal ini, kita juga mendapati bahwa Alloh sangat
mengaitkan hubungan antara jihad dengan ilmu. Dan bahkan
Alloh pun memerintahkan kepada kita agar eksistensi ilmu ini
agar selalu terpelihara, baik ketika berperang ataupun setelah
kembali dari berperang.

Alloh subhaanahu wa ta’aala berfirman,

ئِفَةٌ ِلیَتَفَقَُّھوا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِلیَْنِفُروا َكافَّةً ۚ فَلَْوَال نَفََر ِمْن ُكّلِ فِْرقٍَة ِمْنُھْم َطا
یِن َوِلیُْنِذُروا قَْوَمُھْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْیِھْم لَعَلَُّھْم یَْحذَُرونَ  فِي الدِّ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada
kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya. [QS. At-Taubah :122]

Dan tidak bisa juga, terhadap orang yang tidak ikut berperang
dikarenakan dia berpegang kepada ilmu dan qaidah-qaidah
manhaj salaf dalam masalah jihad, maka dia dianggap tidak bisa
disebut sebagai Thoifah al-Manshuroh dan bahkan dicela
karenanya (Baca : dicela dan tidak dianggap sebagai thoifah Al-
Mashuroh karena tidak ikut berperang).

Padahal jihad dalam makna perang (qital) itu ada syarat-
syaratnya, ada tuntunannya, baik itu dalam perkara siapakah
yang berhaq mengumandangkan jihad, perbedaan jihad difa’ dan
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jihad thulab, dan sebagainya; dengan berdasarkan hadits-hadits
shohih dari rosululloh shalloohu ‘alaihi wa sallam. Yang mana
kesemua itu juga dikembalikan kepada fatwa bimbingan ulama
dan otoritas perintah dari ulil Amri.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadits-
hadits shohih berikut ini :

Dalil 1 untuk Catatan 1

سُوِل َوإِلَٰى  َوإِذَا َجاَءُھْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعوا بِِھ ۖ َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ
�˴έϭ˴�˸Ϣ˵Ϝ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˶�˵Ϟπ˸ ϓ˴�˴ϻϮ˸ϟ˴˴ϭن��˸Ϣ˵Ϭ˸Ϩ˶ϣ�˵Ϫ˴ϧϮτ˵ Β˸˶Ϩ˴Θ˸δϳ˴�˴Ϧϳά͉˶ϟ�˵Ϫ˴Ϥ˶Ϡ˴ό˴ϟ�˸Ϣ˵Ϭ˸Ϩ˶ϣ�˶ήϣ˴˸Ϸ˸�ϲ ϟ˶ϭ˵�˵Ϫ˵Θ˴Ϥ˸Σ

َالتَّبَْعتُُم الشَّْیَطاَن إِالَّ قَِلیًال 

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang
keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan
kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di
antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul
dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah
kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali
sebahagian kecil saja (di antaramu). [QS Ali Imran : 83]

Dalil 2 untuk Catatan 1

إِنََّما اِإلَماُم ُجنَّةٌ یُقَاتَُل ِمْن َوَرائِِھ َویُتَّقَى «قَاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص- َعْن أَبِى ُھَرْیَرةَ َعِن النَّبِّىِ 
�˴ϥΎ˴ϛ�˶ϩή˶ϴ˴˸ϐ˶Α�˸ήϣ́˴˸˵ϳ�˸ϥ·˶ϭ˴�˲ήΟ˸˴�˴Ϛϟ˶˴ά˶Α�˵Ϫ˴ϟ�˴ϥΎ˴ϛ�˴ϝΪ˴ϋ˴ϭ˴�͉ϞΟ˴ϭ˴�͉ΰϋ˴�͉˶�ϯ Ϯ˴Ϙ˴˸Θ˶Α�˴ήϣ˴˴�˸ϥΈ˴˶ϓ�˶Ϫ˶Α

رواه مسلم»ِھ ِمْنھُ َعلَیْ 

Dari Abu Hurairah :رضي هللا عنھ ia berkata: Dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص beliau
bersabda:

Sesungguhnyalah seorang pemimpin itu merupakan perisai,
rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya.
Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta
bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia
memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan
akibatnya. [HR.Muslim]
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Imam An-Nawawi rohimahulloh berkata dalam menjelaskan
hadits di atas :

�˴λ �ϪϟϮ˸ϗ˴�˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉�ϰ͉Ϡ) َمام ُجنَّة : تِْر ؛ ِألَنَّھُ یَْمنَع اْلعَدُّو ِمْن :أَْي )اْإلِ َكالّسِ
ْسَالم ،  أَذَى اْلُمْسِلِمیَن ، َویَْمنَع النَّاس بَْعضھْم ِمْن بَْعض ، َویَْحِمي بَْیَضة اْإلِ

یُقَاتَل َمعَھُ :ى یُقَاتَل ِمْن َوَرائِِھ أَْي َویَتَِّقیھ النَّاس َویََخافُوَن َسْطَوتھ ، َوَمْعنَ
شرح النووي..…اْلُكفَّار َواْلبُغَاة َواْلَخَواِرج َوَسائِر أَْھل اْلفََساد َوالظُّْلم ُمْطلَقًا 

[Sabda Nabi �˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉�ϰ͉Ϡ˴λ seorang imam adalah perisai]
maksudnya seperti Sesuatu yang digunakan untuk berlindung,
dikatakan demikian karena seorang imam berfungsi mencegah
(serangan ) musuh yang mengganggu kaum muslimin. Dan
menghalangi kedholiman sebagian orang kepada yang
lainnya,menjaga kemuliaan islam dan masyarakat berlindung
kepadanya serta takut akan kekuasaannya.

Dan adapun makna [rakyat akan berperang di belakangnya]
maksudnya rakyat akan berperang bersama imam untuk
memerangi kafir harby, memerangi ahli bughot (aggressor), para
khowarij, dan pada semua kaum yang membuat kerusakan dan
kedholiman secara umum. [syarah shohih muslim an-nawawy]

Oleh karena itu para ulama salaf menetapkan qaidah manhaj
Salaf Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam masalah ini, berkata :

- Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim
rahimahullah berkata,

“Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur’ah tentang mazhab
Ahlus Sunnah dalam pokok-pokok agama dan apa yang dijumpai
keduanya berupa keyakinan para ulama di setiap tempat serta
apa yang menjadi keyakinan keduanya.

Keduanya menjawab, ‘Kami mendapati para ulama di berbagai
wilayah, seperti Hijaz, Irak, Syam, dan juga Yaman, mazhab
mereka adalah -keduanya pun menyebutkan beberapa hal
kemudian keduanya menegaskan- kita menunaikan kewajiban
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jihad dan haji bersama pemerintah kaum muslimin di setiap
zaman. Kita juga tidak memandang bolehnya memberontak
kepada pemerintah dan melakukan pembunuhan di masa fitnah.
Kita mendengar dan taat kepada siapa yang Allah Subhanahu
wata’ala takdirkan sebagai pemimpin urusan-urusan kita.

Kita tidak akan melepaskan ketatan, kita akan selalu mengikuti
sunnah dan jamah serta menjauh dari penyelisihan, perselisihan,
dan perpecahan. Kewajiban jihad bersama pemerintah tetap
berlaku/ berlangsung sejak Allah Subhanahu wata’ala mengutus
nabi-Nya hingga hari kiamat, tidak ada yang dapat
menggugurkannya. Demikian halnya dengan haji dan
penyerahan shadaqah yang diambil dari sumbernya kepada
pemerintah.”(Syarh Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah)

- Al-Imam Ahmad bin Hanbal rohimahulloh berkata,

“Berjihad bersama penguasa terus berlangsung hingga hari
kiamat, terlepas apakah ia seorang penguasa yang baik atau
jahat.”(Syarh Ushulil I’tiqad Lalikai, juz 1, hal.180)

- Al-Imam Abu Ismail Ash-Shabuni rohimahulloh berkata:

“Ahlul hadits berpandangan (disyariatkannya) jihad melawan
orang-orang kafir bersama penguasa walaupun mereka (para
penguasa itu, red) orang-orang yang jahat.” (‘Aqidatus Salaf
Ashhabil Hadits hal.106)

- Al-Imam Ibnu Baththah Al-Ukbari rohimahulloh berkata:

“Telah sepakat para ulama ahli fiqh, ilmu, dan ibadah, dan juga
dari kalangan ‘ubbad (ahli ibadah) dan zuhhad (orang-orang
zuhud) sejak generasi pertama umat ini hingga masa kita ini
bahwa shalat Jum’at, Iedul Fithri dan Iedul Adha, hari-hari Mina
dan Arafah, jihad, haji, dan penyembelihan qurban dilakukan
bersama penguasa, yang baik ataupun yang jahat.”(Al-Ibanah,
hal 276-281, dinukil dari Qa’idah Mukhtasharah hal. 16)
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- Al-Imam Al-Barbahari rohimahulloh berkata:

“Ketahuilah bahwa kejahatan penguasa tidak menghapuskan
kewajiban yang Allah wajibkan melalui lisan Nabi-Nya.
Kejahatannya akan kembali kepada dirinya sendiri, sedangkan
kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan bersamanya mendapat
pahala yang sempurna insya Allah, yakni kerjakanlah shalat
berjamaah, shalat Jumat dan jihad bersama mereka, dan juga
berperan sertalah bersamanya dalam semua jenis ketaatan
(yang dipimpin olehnya).”(Thabaqat Al-Hanabilah karya Ibnu Abi
Ya’la 2/36, dinukil dari Qa’idah Mukhtasharah, hal.14)

Sehingga terhadap orang yang berusaha membuat-buat syubhat
mengenai pembedaan pemahaman mengenai Thoifah al-
Manshuroh, keterkaitan istilah ini dengan ilmu dan manhaj salaf,
dan firqotun Najiyah sebagai nama lain darinya; maka Syaikh
Sholih Al-Fauzan hafidzahulloh berkata :

ق بین الطائفة المنصورة والفرقة الناجیة؛ فھل التفریق صحیح؟  ھناك َمن فرَّ
الطائفة المنصورة ؟وإذا كان كذلك فمن ھم الفرقة الناجیة ؟ ومن ھم

Di sana ada orang yang membedakan antara at-tha’ifah al-
manshurah (kelompok yang ditolong) dengan al-firqatun najiyah
(kelompok yang selamat)? Apakah pembagian seperti ini dapat
dibenarkan? Jika memang demikian, lantas siapakah al-firqatun
najiyah? Dan siapa pula at-tha’fah al-manshurah?

ھؤالء یریدون أن یفرقوا بین كل شيء، یریدون أن یفرقوا بین المسلمین، 
وحتى صفات المسلمین یریدون أن یفرقوا بینھما، وھذا القول لیس بصحیح، 

ة ، ال تكون منصـور-وهللا الحمد –فالطائفـة المنصـورة ھم الِفرقة الناجیـة 
إال إذا كانت ناجیـة، وال تكون ناجیـة إال إذا كانت منصورة؛ فھما وصفان 

متالزمان لشيء واحد

Jawab: Mereka itu hendak memisahkan segala perkara, mereka
ingin memecah belah persatuan kaum muslimin, bahkan sifat-
sifat kaum muslimin ingin dipisahkan pula. Ketahuilah, ucapan ini
tidak benar, sesungguhnya at-tha’ifah al-manshurah adalah al-
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firqatun najiyah –walhamdulillah- mereka tidak akan tertolong
kecuali jika mereka selamat dan tidak akan selamat kecuali jika
mereka ditolong. Keduanya merupakan sifat yang saling
berkaitan satu sama lain.

وھذا التفریق إما من جاھل وإما من مغرض یرید أن یشكك شباب المسلمین 
في الطائفة المنصورة الناجیة

Upaya membedakan kedua sifat ini sesungguhnya bisa berasal
dari orang bodoh atau bisa pula dari orang yang mempunyai
keinginan jelek guna membuat kerancuan di kalangan syabab
(para pemuda) kaum muslimin dalam memahami at-tha’ifah al-
manshurah an-najiyah.

[Syaikh Shalih Al-Fawzan hafidzhahullah Al-Ajwibah Al-Mufidah
‘an As’ilatil Manahij Al-Jadidah – Soal 41]

***[Akhir dari Catatan 1]*****

Catatan 2 :

Sebagian ulama ada yang memahami dengan berdasarkan
keumuman lafadz dari hadits tersebut, dengan tidak membatasi
lafal hadits itu hanya kepada Ahlul Hadits saja ataupun hanya
kepada konteks jihad saja (seperti yang disebutkan dalam
catatan mengenai syubhat sebelumnya). Beliau lebih
memaknainya untuk berbagai macam cabang kebaikan.

Imam An-Nawawi rohimahulloh berkata,

قَةً بَْیَن أَْنَواعِ اْلُمْؤِمنِْیَن ِمْنُھْم ُشْجعَاٌن ُمقَاتِلُوَن  َویَْحتَِمُل أَنَّ َھِذِه الطَّائِفَةَ ُمفَرَّ
 ُ وَن َوِمْنُھْم ُزھَّادٌ َوآِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوناَُھوَن َعِن َوِمْنُھْم فُقََھاُء َوِمْنُھْم ُمَحِدّث

اْلُمْنَكِر َوِمْنُھْم أَْھُل أَْنَواعٍ أُْخَرى ِمَن اْلَخْیِر َوالَ یَْلَزُم أَْن یَُكونُوا ُمْجتَِمِعْیَن، بَْل 
قِْیَن فِي أَْقَطاِر اْألَْرِض  قَْد یَُكونُوَن ُمتَفَرَّ

“Kelompok ini kemungkinan adalah kelompok yang tersebar di
antara kaum muminin. Di antara mereka adalah para pemberani
yang berperang (di jalan Allah), fuqahaa’, ahli hadits, orang-
orang yang zuhud, orang yang menyuruh pada yang ma’ruuf dan



Bagian II : Pembahasan Mengenai Istilah Salafiyyah

54

mencegah dari yang munkar, dan para pelaku kebaikan yang
lainnya. Tidaklah mengkonsekuensikan mereka berkumpul pada
tempat yang sama, bahkan mungkin mereka tersebar di berbagai
penjuru negeri” [Syarh Shahiih Muslim, 13/67 – via Syamilah].

Adapun untuk mengumumkan hal ini, maka itu adalah hal yang
boleh-boleh saja. Asalkan orang atau sekelompok orang yang
melakukan berbagai macam cabang kebaikan itu, benar-benar
dengan berdasarkan ilmu dan manhaj Salaf yang haq. Bukan
hanya berdasarkan anggapan baik saja.

Akan tetapi yang paling utama dalam hal ini sebenarnya adalah
lebih tertuju kepada Ahlul Hadits/Ashhaabul hadits, dan orang-
orang yang mengikuti jalan-jalan mereka dalam
memperjuangkan dan menjalankan Diin ini. (Sebagaimana
penjelasan Ulama yang banyak sebelumnya tadi). Mengikuti
jalan-jalan mereka dalam memperjuangkan, memahami, dan
menjalankan Diin, maka inilah yang tercakup dalam berbagai
macam cabang kebaikan tersebut.

Sebagai misal : kita tidak bisa berjihad dengan benar dan sesuai
syari’at, jika tanpa bimbingan ilmu dari para ahlul ‘ilmi dan
hadits-hadits dari para Ahlul Hadits. Kita tidak bisa zuhud dengan
benar dan sesuai syari’at, jika tanpa bimbingan ilmu dari para
ahlul ‘ilmi dan hadits-hadits dari para Ahlul Hadits. Kita tidak bisa
beramar ma’ruf nahi mungkar dengan benar dan sesuai syari’at,
tahu tahapan-tahapannya, tahu mashlahat dan madhorotnya,
jika tanpa bimbingan ilmu dari para ahlul ‘ilmi dan hadits-hadits
dari para Ahlul Hadits sebagai pedoman. Dan begitu seterusnya
untuk berbagai macam cabang kebaikan tersebut.

Sehingga dari penjelasan ini, pemahaman yang paling utama
dalam memaknai Thoifah al-manshuroh itu sebenarnya adalah
kembali ke Ahlul Hadits/Ashhaabul Hadiits/Ahlul ‘ilmi/Ahlul
Atsar. Inilah yang paling utama, sebagaimana yang diterangkan
oleh para ulama pada awal-awalnya.
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Dari perjuangan dan penjagaan mereka (Ahlul Hadits dan ahlul
ilmi) terhadap atsar, ilmu, dan hadits itulah, baru kita bisa
mengenali berbagai macam cabang kebaikan itu dengan benar
dan sesuai syari’at.

***(Akhir dari Catatan 2untuk point 5.b mengenai Thoifah Al-
Manshuroh)*****

c. Al-Ghuroba’

Definisi sederhana dari Al-Ghuroba’ adalah orang-orang yang
dianggap asing karena istiqomah terhadap kebenaran, yang
selalu melaksanakan perbaikan amar ma’ruf nahi mungkar, dan
yang selalu teguh terhadap sunnah dan manhaj salaf yang haq
yang mereka pegang.

Hadits-Hadits Seputar Ini :

Hadits 1

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ْسَالُم َغِریبًا َوَسیَعُودُ َكَما بَدَأَ َغِریبًا فَُطوبَى ِلْلغُرَ  بَاءِ بَدَأَ اْإلِ

“Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam
keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang
terasingkan itu.” (HR. Muslim no. 208)

Hadits 2

�͉˶�˵ϝϮγ˵ έ˴�˴ϝΎ˴ϗ» ِْلغَُربَاِء ِإنَّ اِإلْسالََم بَدَأَ َغِریبًا َوَسیَعُودُ َغِریبًا فَُطوبَى ل«.
اُع ِمَن اْلقَبَائِلِ  قال الشیخ األلباني.قَاَل قِیَل َوَمِن اْلغَُربَاُء قَاَل النُّزَّ : صحیح 

دون قال قیل

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing, dan akan
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kembali asing seperti saat kemunculannya. Maka beruntunglah
orang-orang yang asing”.

Seseorang bertanya : “Siapakah orang-orang yang asing itu ya
Rasulullah?

“Mereka yang “menyempal” (berseberangan) dari kaumnya”,
jawab Rasulullah

(HR. Ibnu Majah, Ahmad & Ad Darimi dinyatakan Shahih oleh
Syaikh Al Albani )

Hadits 3

�͉˶�˴ϝϮγ˵ έ˴�͉ϥ˴ إِنَّ الِدّیَن بَدَأَ َغِریبًا َویَْرِجُع َغِریبًا فَُطوبَى ِلْلغَُربَاِء الَِّذیَن «قَاَل
قَاَل أَبُو ِعیَسى َھذَا َحِدیٌث .»یُْصِلُحوَن َما أَْفَسدَ النَّاُس ِمْن بَْعِدى ِمْن ُسنَّتِى 

َحَسٌن َصِحیحٌ 

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing, dan akan
kembali asing seperti saat kemunculannya. Maka beruntunglah
orang-orang yang terasing”.

Seseorang bertanya : “Siapakah orang-orang yang asing itu ya
Rasulullah ?

“Orang-orang yang selalu memperbaiki (melakukan ishlah) di
saat manusia merusak sunnah-sunnahku”, jawab Rasulullah

(HR. At Tirmidzi, dinyatakan Hasan Shahih oleh Imam At Tirmidzi)

Hadits 4

« ˵ϝΎ˴ϗ�͉˶�˴ϝϮγ˴�.»ُطوبَى ِلْلغَُربَاِء  έ˴�Ύ˴ϳ�˯˵Ύ˴Α˴ήϐ˵˸ϟ�˶Ϧϣ˴�˴Ϟϴ˶Ϙ˴ϓ» أُنَاٌس َصاِلُحوَن فِى
ْن یُِطیعُُھْم  ﴿َرَواهُ أحمد ﴾ تعلیق شعیب »أُنَاِس َسْوٍء َكثِیٍر َمْن یَْعِصیِھْم أَْكثَُر ِممَّ

حسن لغیره مكرر:األرنؤوط 

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Beruntunglah orang-orang yang terasing”.
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Seseorang bertanya : “Siapakah orang-orang yang terasing itu ya
Rasulullah ?

“Orang-orang shalih yang berada di antara orang-orang jahat
yang jumlahnya banyak sekali. Yang menentang mereka lebih
banyak dibandingkan yang mengikuti ”, jawab Rasulullah

(HR. Ahmad, dinyatakan Hasan oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth)

Hadits 5

˵˯ϝΎ˴ϗ�ˮ˴�:فَِقیَل  Ύ˴Α˴ήϐ˵˸ϟ�Ύ˴ϣ˴ϭ�ˬ˶͉�˴ϝϮγ˵έ˴�Ύ˴ϳ:“ الَِّذیَن یُْصِلُحوَن ِعْندَ فََساِد النَّاِس

Seseorang berkata“Siapakah orang-orang yang terasing itu ya
Rasulullah ?

“Orang-orang yang selalu memperbaiki (amar ma’rur dan nahi
munkar) di saat manusia dalam keadaan rusak”, jawab
Rasulullah

(HR. Thabrani, dengan periwayat yang terpercaya /shahih)

***[Akhir dari penjelasan untuk point 5.c mengenai Al-Ghuroba’]

d. Assawadul a’dzom

Penjelasan :

- Secara bahasa assawadul a’dzom maksudnya adalah golongan
yang terbesar.

- Adapun secara istilah, assawadul a’dzom ini memiliki
pengertian yang sama dengan definisi dan pembagian dari istilah
Al-Jama’ah yang terlah kita bahas sebelumnya. (Lihat kembali ke
penjelasan mengenai istilah Al-Jama’ah).
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Berikut adalah perincian dari penjelasan dari assawadul a’dzom :

A. Pengertian pertama dari assawadul a’dzam adalah
istilah yang tertuju kepada para shahabat
rodhiyalloohu ‘anhum pada zamannya, termasuk
juga adalah para ulama dan ummat Islam yang
mengikuti jalan para shahabat itu.

Hal ini karena pada zaman shahabat, golongan yang menyempal
dari sunnah dan manhaj para shahabat itu masih kecil dan
sedikit. Sedangkan jumlah para shahabat dan murid pengikutnya
pada waktu itu, masih banyak dan mendominasi. Sehingga
jadilah mereka golongan yang terbesar dan mayoritas.

Bukanlah yang dimaksud dari istilah ini, adalah hanya sekedar
banyaknya jumlah pengikut di setiap zaman. Karena hal itu akan
bertentangan dengan hadits-hadits lain seperti hadits masalah
al-Ghuroba, pecahnya ummat Islam menjadi 73 golongan dan
hanya 1 golongan yang selamat (lihat hadits-hadits masalah Al-
Jama’ah), atsar ibnu mas’ud mengenai pengertian Al-jama’ah,
dan juga ayat-ayat Al-Qur’an seperti QS. Al-An’am ayat 116.

Alloh subhaanahu wa ta’aala berfirman,

�͉ϻ·˶�˴ϥϮό˵˶Β͉Θ˴ϳ�˸ϥ·˶͉�ى�˶�˶Ϟϴ˶Β˴γ�˸Ϧ˴ϋ�˴ϙϮ͊Ϡ˶π ϳ˵�˶ν έ˸˴Ϸ˸�ϲϓ˶�˸Ϧϣ˴�˴ήΜ˸˴ϛ˴�˸ϊ τ˶ Η˵�˸ϥ·˶ϭ˴
الظَّنَّ َوإِْن ُھْم إِالَّ یَْخُرُصونَ 

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka
bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.
Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan
mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” [QS. Al-
An'Am : 116]

Muhammad bin Aslam Ath Thuusiy (wafat 242H) berkata:

ھو الرجل :علیكم باتباع السواد األعظم قالوا لھ من السواد األعظم، قال
العالم أو الرجالن المتمسكان بسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وطریقتھ، ولیس المراد 
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بھ مطلق المسلمین، فمن كان مع ھذین الرجلین أو الرجل وتبعھ فھو 
الجماعة، ومن خالفھ فقد خالف أھل الجماعة

“Berpeganglah pada as sawaadul a’zham. Orang-orang bertanya,
siapa as sawaadul a’zham itu? Beliau (Muhammad bin Aslam)
menjawab, ia adalah seorang atau dua orang yang berilmu, yang
berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu’alaihi
Wasallam dan mengikuti jalannya. Bukanlah as sawaadul a’zham
itu mayoritas kaum muslimin secara mutlak. Barangsiapa
berpegang pada seorang atau dua orang tadi dan mengikutinya,
maka ia adalah Al Jama’ah. Dan barangsiapa yang menyelisihi
mereka, ia telah menyelisihi ahlul jama’ah” (Thabaqat Al Kubra
Lisy Sya’rani, 1/54)

قَالَ ?یَا أَبَا یَْعقُْوَب َمِن السََّوادُ األَْعَظمُ :قَاَل َرُجلٌ  : دمحمََُُّ بُن أَْسلََم، 
لَْم أَْسَمْع َعاِلماً ُمْنذُ َخْمِسْیَن سنَةً :ثُمَّ قَاَل إِْسَحاقُ .َوأَْصَحابُھُ، َوَمْن تَبِعَھُ 

 ِّ ِمْن دمحمََُِّ بِن أَْسلَمَ -َعلَْیِھ َوَسلَّمَ �ϰ͉Ϡ˴λ˵͉�-َكاَن أََشدَّ تََمسُّكاً بِأَثَِر النَّبِي

“Ada seorang yang bertanya, wahai Abu Ya’qub (Ishaq bin
Rahawaih), siapa as sawadul a’zham itu? Beliau menjawab:
Muhammad bin Aslam, murid-muridnya dan para pengikutinya.
Kemudian beliau berkata: Aku tidak pernah mendengar orang
yang alim sejak 500 tahun yang lebih berpegang teguh pada
sunnah Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam selain Muhammad bin
Aslam” (Siyar A’lamin Nubala, 9/540)

Ishaq bin Rahawaih (guru dari imam Al-Bukhari) rohimahulloh
berkata,

اَل َمِن السََّوادُ اْألَْعَظُم؟ قَالُوالَْو َسأَلْ  َت اْلُجھَّ : َجَماَعةُ النَّاِس َوَال یَْعلَُموَن أَنَّ 
ََََِّ َوَطِریِقِھ، فََمْن َكاَن َمعَھُ َوتَبِعَ  ََْ ِّ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ ھُ فَُھَو اْلَجَماَعةَ َعاِلٌم ُمتََمِسٌّك بِأَثَِر النَّبِي

الَفَھُ فِیِھ تََرَك اْلَجَماَعةُ اْلَجَماَعةُ، َوَمْن خَ 

“Jika engkau tanyakan kepada orang-orang bodoh siapa itu as
sawadul a’zham, niscaya mereka akan menjawab: mayoritas
manusia. Mereka tidak tahu bahwa Al Jama’ah itu adalah orang
alim yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu’alaihi
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Wasallam dan jalannya. Barangsiapa yang bersama orang alim
tersebut dan mengikutinya, ialah Al Jama’ah, Dan yang
menyelisihinya, ia meninggalkan Al Jama’ah” (Hilyatul Aulia,
9/238)

Abdullah Bin Mubarak (wafat 181H) rohimahulloh ditanya as
sawaadul a’zham:

ْحَمِن َمِن السََّوادُ اْألَْعَظُم؟ قَالَ :َسأََل َرُجٌل اْبَن اْلُمبَاَرِك فَقَالَ  :یَا أَبَا َعْبِد الرَّ
أَبُو َحْمَزةَ السَُّكونِيُّ 

“Seorang lelaki bertanya kepada Ibnul Mubarak, wahai Abu
Abdirrahman siapa as sawadul a’zham itu? Beliau menjawab,
Abu Hamzah As Sakuni” (Hilyatul Aulia, 9/238)

B. Adapun pengertian kedua dari As-Sawadul A’dzam :
Golongan yang terbesar, yakni maksudnya tertuju
kepada pemerintahan dan pemimpin muslim yang
mayoritas umat Islam di bawah kekuasaannya.

Baik itu yang menguasai dengan kekerasan (diktator) ataupun
yang menguasai dengan kebijaksanaan. Para pemberontak dan
fihak yang tidak mau mengakui kekuasaannya, umumya adalah
golongan yang kecil dan sedikit jumlahnya.

C. Adapun pengertian ketiga dari As-Sawadul A’dzom
adalah golongan yang berpegang kepada kebenaran
sesuai dengan Manhaj Salaf, terutama para shahabat
sebagai manhaj yang paling utama.

(Lihat juga perkataan para Ulama di penjelasan pengertian
pertama mengenai As-Sawadul A’dzom sebelumnya)

Hadits-Hadits seputar ini :

Hadits 1

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,
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السواد إن أمتي ال تجتمع على ضاللة فإذا رأیتم االختالف فعلیكم ب
یعني الحق وأھلھاألعظم

“Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan.
Maka jika kalian melihat perselisihan, berpeganglah pada as
sawaadul a’zham yaitu al haq dan ahlul haq” (HR. Ibnu Majah
3950, hadits hasan dengan banyaknya jalan kecuali tambahan من 
شذ شذ إلى النار sebagaimana dikatakan oleh Al Albani dalam Silsilah
Ash Shahihah, 1331)

Hadits 2

Abu Umamah Al Bahili Radhiallahu’anhu, seorang shahabat nabi
berkata,

قال فقال رجل ما السواد األعظم فنادى أبو أمامة علیكم بالسواد األعظم 
ھذه اآلیة التي في سورة النور فإن تولوا فإنما علیھ ما حمل وعلیكم ما 

حملتم

“Berpeganglah kepada as sawadul a’zham. Lalu ada yang
bertanya, siapa as sawadul a’zham itu? Lalu Abu Umamah
membaca ayat dalam surat An Nur:

ْلتُمْ  َل َوَعلَْیكُْم َما ُحِمّ فَإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْیِھ َما ُحِمّ

….dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul
itu adalah apa yang dibebankan kepadanya….(QS. An Nuur: 54)

(HR. Ahmad no.19351. Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan
Al Haitsami dalam Majma’ Az Zawaid 5/220)

********

Catatan 1 :

Di Hadits nomer dua ini, shahabat Abu Umamah rodhiyalloohu
‘anhu mengisyaratkan bahwa makna as sawadul a’zham adalah
orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, atau dengan
kata lain, pengikut kebenaran.

********
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Hadits 3

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َھْیُط، َوالنَّبِيَّ َوَمعَھُ  ََََِّ َوَمعَھُ الرُّ ََْ ُجُل ُعِرَضْت َعلَيَّ اْألَُمُم، فََرأَْیُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلصََُّ الرَّ
ُجَالِن، َوالنَّبِيَّ لَْیَس َمعَھُ أََحدٌ، إِْذ ُرفَِع ِلي َسَوادٌ َعِظیٌم، فََظنَْنُت أَنَُّھْم  َوالرَّ

تِي، فَِقی ََََِّ َوقَْوُمھُ، َولَِكْن اْنُظْر إِلَى اْألُفُِق، فَنََظْرُت :َل ِليأُمَّ ْ ََ َھذَا ُموَسى ملسو هيلع هللا ىلصََُّ
:فَإِذَا َسَوادٌ َعِظیٌم، فَِقیَل ِلي اْنُظْر إِلَى اْألُفُِق اْآلَخِر، فَإِذَا َسَوادٌ َعِظیٌم، فَِقیَل 

:ِلي تَُك َوَمعَُھْم َسْبعُونَ  أَْلفًا یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ بِغَْیِر ِحَساٍب َوَال َعذَابٍ َھِذِه أُمَّ

“Diperlihatkan kepadaku umat manusia seluruhnya. Maka
akupun melihat ada Nabi yang memiliki pengikut sekelompok
kecil manusia. Dan ada Nabi yang memiliki pengikut dua orang.
Ada Nabi yang tidak memiliki pengikut.

Lalu diperlihatkan kepadaku sekelompok hitam yang sangat
besar (Sawaadun A’dziim, َسَوادٌ َعِظیمٌ  ), aku mengira itu adalah
umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ‘itulah Nabi Musa
Shallallhu’alaihi Wasallam dan kaumnya’.

Dikatakan kepadaku, ‘Lihatlah ke arah ufuk’. Aku
melihat sekelompok hitam yang sangat besar (Sawaadun A’dziim,
َسَوادٌ َعِظیمٌ  ). Dikatakan lagi, ‘Lihat juga ke arah ufuk yang lain’. Aku
melihat sekelompok hitam yang sangat besar (Sawaadun A’dziim,
َسَوادٌ َعِظیمٌ  ) . Dikatakan kepadaku, ‘Inilah umatmu dan diantara
mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan
tanpa adzab’.” (HR. Bukhari 5705, 5752, Muslim, 220)

********

Catatan 2 :

Hadits nomer satu dan dua menjelaskan pengertian assawadul
a’dzom yang pertama dan ketiga. Yang mana dikaitkan kepada
kebenaran, bukan hanya sekedar pada jumlah. Dan standart
kebenaran adalah mengikuti manhaj para shahabat
rodhiyalloohu ‘anhum beserta orang-orang yang mengikutinya.
Bisa jadi di suatu zaman orang yang mengikuti kebenaran
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jumlahnya sedikit, dan bisa juga di zaman yang lain berjumlah
banyak.

Adapun khusus untuk hadits nomer 3 konteksnya berbeda
dengan dua hadits sebelumnya. Yang dimaksudkan dari hadits
nomer 3 ini adalah benar-benar makna literalnya, yakni
jumlahnya yang banyak. Bukan Assawadul A’dzom dengan
ketiga pengertian seperti yang telah kita terangkan sebelumnya.

Mafhum hadits nomer 3, adalah jumlah ummat rasulululloh
shalalloohu ‘alaihi wa sallam seluruhnya (baca : Ummat Islam),
baik itu yang ahlus sunnah ataupun ahlul bid’ah yang
kebid’ahannya ghoiru mukaffiroh (yang tidak sampai
mengkafirkannya), semuanya dikumpulkan dan dibandingkan
dengan jumlah pengikut nabi lainnya.

Ketika dikumpulkan, maka jumlah pengikut Rasululloh lah yang
terbesar hingga sampai disebut assawadul a’dzom (Kumpulan
orang yang terlihat berbentuk hitam yang besar dari kejauhan
karena banyaknya).

Dimasukkannya juga ahlul Bid’ah, karena Ahlus Sunnah tidaklah
sembarang mengkafirkan orang yang melakukan kebid’ahan.
Sepanjang kebid’ahan yang mereka lakukan tergolong dalam
bid’ahan ghoiru mukaffiroh (kebid’ahan yang tidak sampai
mengkafirkannya), atau karena adanya penghalang untuk
jatuhnya hukum kafir, ataupun karena adanya udzur (seperti
karena kebodohan dan ketidak tahuan), maka Ahlus Sunnah
tetap menggolongkan mereka sebagai saudara mereka Ummat
Islam yang tidak dikafirkan. Hanya saja digolongkan sebagai Ahlul
Bid’ah yang tersesat dan diancam dengan neraka, bukan
termasuk Ahlus Sunnah.

Hal ini ditetapkan karena rosululloh sendiri tidak mengkafirkan
ummatnya dengan mafhum perkataan beliau ( تِْي َعلَى ثَالٍَث  َوتَْفتَِرُق أُمَّ
َوَسْبِعْیَن ِملَّةً  )”Akan berpecah belah ummatku menjadi 73 golongan”
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[Lihat hadits-hadits di bagian pembahasan istilah Al-Jama'ah
yang telah lalu].

Perkataan Rosululloh “Ummatku” ( تِيْ  أُمَّ ) ini bermaksud bahwa
mereka tetaplah seorang muslim, bukan orang kafir. Hanya saja
mereka diancam dengan siksa neraka karena kebid’ahan mereka,
hingga menolak sunnah-sunnah Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa
sallam yang shohih. Dan hal ini selaras dengan perkataan kepada
Rasululloh dalam hadits nomer 3 mengenai As-Sawadul A’dzom
ini yang dikatakan “Inilah Ummatmu” ( تُكَ  َھِذِه أُمَّ ).

Sehingga Point penting di sini dari hadits nomer 3 ini adalah
perbandingan antara pengikut nabi. Bukan perbandingan antara
jumlah pengikut sunnah dan jumlah pengikut bid’ah. Dan bukan
juga perbandingan antara jumlah pengikut kebenaran dan
jumlah pengikut kebatilan.

Sebab jika itu yang dibandingkan, maka niscaya pengikut sunnah
dan kebenaran hanya akan sedikit. Bahkan Rasululloh pun
sampai menyebutnya dengan istilah Al-Ghuroba (orang yang
asing).

***(Akhir dari Catatan 2)*****

Hadits 4

Bahwa Sa’id bin Jahman bertemu dengan Abdullah bin Abu Aufa
rodhiyalloohu ‘anhu (seorang sahabat Nabi ).

Abdullah bin Abu Aufa pun bertanya, “Siapa engkau?” Aku pun
menjawab, “Aku adalah Sa’id bin Jahman.” Beliau bertanya,
“Apa yang terjadi pada ayahmu?” Jawabnya, “Ia dibunuh oleh al-
Azariqah (sempalan kelompok Khawarij pimpinan Nafi’ Ibnul
Azraq).”

Maka beliau berkata, “Semoga Allah melaknati al-Azariqah.
Semoga Allah melaknati al-Azariqah, semoga Allah melaknati al-
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Azariqah. Rasulullah mengatakan kepada kami bahwa mereka
adalah anjing-anjing ahli neraka.”

Sa’id mengatakan, “Al-Azariqah saja atau Khawarij seluruhnya?”
Beliau menjawab, “Bahkan Khawarij seluruhnya.” Sa’id
mengatakan, “Sesungguhnya penguasa melakukan kezaliman
terhadap manusia dan melakukan (kejahatan, red.) terhadap
manusia.”

Maka dia mengambil tangan saya dan dicoleknya dengan kuat
lalu mengatakan, “Kasihan kamu wahai putra Jahman. Ikuti as-
Sawadul A’zham, ikuti as-Sawadul A’zham (kaum muslimin dan
penguasanya yang muslim). Jika penguasa mau mendengar
nasihatmu maka datangi rumahnya, kabarkan kepadanya apa
yang kamu ketahui. Kalau dia menerimamu (maka itu yang
diinginkan.). Jika tidak, maka tinggalkan dia. Sesungguhnya kamu
tidak lebih tahu darinya.”

(Riwayat Ahmad dalam al-Musnad, 4/382—383, asy-Syaikh al-
Albani mengatakan, “Sanadnya hasan”, Zhilalul Jannah, 2/508)

Hadits 5

Dari Qathn Abul Haitsami ia berkata bahwa Abu Ghalib bercerita
kepada kami, saya berada di sisi Abu Umamah ketika seseorang
berkata kepadanya :

“Apa pendapat Anda mengenai ayat :

ُھَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْیَك اْلِكتَاَب ِمْنھُ آیَاٌت ُمْحَكَماٌت ُھنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر 
ا الَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َزْیٌغ فَیَتَّبِعُوَن َما تََشابَھَ ِمْنھُ  ُمتََشابَِھاٌت ۖ فَأَمَّ

“Dia-lah yang telah menurunkan kepadamu Al Kitab di antaranya
(berisi) ayat-ayat yang muhkam itulah Ummul Kitab dan ayat
lainnya adalah ayat mutasyabihat. Maka adapun orang-orang
yang dalam hati mereka ada zaigh (condong kepada kesesatan)
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maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat….”
(QS. Ali Imran : 7)

Siapakah mereka (orang yang di hatinya terdapat zaigh) ini?”

Ia berkata : “Mereka adalah Khawarij, –beliau melanjutkan– dan
tetaplah kamu beriltizam (komitmen) dengan As Sawadul
A’zham.”

Saya berkata : “Engkau telah mengetahui apa yang ada pada
mereka (penguasa).”

Ia menjawab : “Kewajiban mereka adalah apa yang dibebankan
kepada mereka dan kewajiban kamu adalah apa yang
dibebankan kepadamu, taatilah mereka niscaya kamu akan
mendapat petunjuk.” (As Sunnah Ibnu Nashr 22 nomor 55)

********

Catatan 3 :

Hadits nomer 4 dan 5 ini menjelaskan pengertian assawadul
a’dzom yang kedua. Golongan yang terbesar, yakni maksudnya
adalah pemerintahan dan pemimpin muslim yang mayoritas
muslimin di bawah kekuasaannya. Baik itu yang menguasai
dengan kekerasan (diktator) ataupun yang menguasai dengan
kebijaksanaan. Para pemberontak dan fihak yang tidak mau
mengakui kekuasaannya, umumya adalah golongan yang kecil
dan sedikit jumlahnya.

Oleh karena itu, sebenarnya istilah As-Sawadul A’dzam ini juga
memiliki pengertian yang sama dengan Al-Jama’ah. Baik itu jika
dikaitkan dengan pengertian mengikuti kebenaran dan para
Shahabat rodhiyalloohu ‘anhum (Al-Jamaa’ah dalam pengertian
Agama atau non fisik). Ataupun jika dikaitkan dengan mengikuti
pemerintahan dan pemimpin Islam yang terpilih (Al-Jamaa’ah
dalam pengertian Fisik atau badani).

Imam Al Barbahari rahimahullah berkata :
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“Dan ketahuilah – semoga Allah merahmatimu- bahwa dien ini
datang hanya dari sisi Allah ‘Azza wa Jalla, bukan dibuat
menurut akal dan pendapat (ra’yu) tokoh-tokoh tertentu.
Ilmunya ada di sisi Allah dan Rasul-Nya. Maka jangan mencari
sesuatu dengan hawa nafsumu sehingga kamu lepas dari dien ini
lalu keluar dari Islam. Karena sesungguhnya tidak ada hujjah
bagimu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sudah
menjelaskan kepada umatnya sunnah ini dan menerangkannya
kepada para sahabatnya. Merekalah al jama’ah, merekalah As
Sawadul A’zham. Sedangkan As Sawadul A’zham itu adalah al
haq dan para pemeluknya.” [Syarhus Sunnah, point ke 5]

Pembahasan As-sawadul a’dzam dan al-Jama’ah dalam tulisan ini
memang kita lebih fokuskan kepada assawadul a’dzam dalam
makna Agama, bukan As-sawadul a’dzam dan al-Jama’ah dalam
makna pemerintahan dan pemimpin Muslim.

Akan tetapi karena dewasa ini, qaidah-qaidah muamalah Ahlus
Sunnah wal Jam’ah terhadap para pemimpin Islam dengan
berdasarkan sunnah-sunnah rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa
sallam sudah mulai dilupakan dan ditinggalkan oleh sebagian
ummat Islam.

Bahkan sebagian sampai ada yang sampai jatuh ke dalam
ideologi pemberontakan, pembunuhan, dan pengeboman
(terutama terhadap pemerintah). Terjatuh kepada manhaj
pengkafiran terhadap pemerintah secara serampangan, serta
tidak mau untuk mengembalikan permasalahan itu kepada
penjelasan Ulama yang mu’tabar beserta fatwanya.

Maka manhaj Salaf dalam bermuamalah terhadap pemerintah,
terutama dalam mensikapi kedzoliman-kedzoliman yang
dilakukan oleh waliyul amri, harus difahamkan. Harus disingkap
juga syubhat-syubhat alasan pengkafiran dan pemberontakan
dari orang-orang yang melepaskan ketaatan terhadap waliyul
amri itu.
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Untuk konteks hal itu, saya sudah pernah membuat sedikit
tulisan yang menjelaskan mengenai hal itu. Silakan merujuk
kepada link berikut:

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/11/22/bagaimana-
waliyul-amripemimpin-terpilih-dalam-pandangan-syariat-islam/

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/11/28/siapakah-yang-
berhak-menilai-dan-menjatuhkan-vonis-kafir/

***(Akhir dari Catatan 3 untuk point 5.d mengenai Assawadul
A’dzom)*****

e. Salafiyyah atau Manhaj Salaf

Masalah penamaan Salaf, sehingga kemudian menjadi istilah
Salafiyyah atau Manhaj Salaf ini, sebenarnya sudah kita bahas di
tulisan bagian pertama yang lalu.

Istilah ini memang bukan berasal dari istilah yang secara
tekstual diberikan oleh Rasululloh shahalloohu ‘alaihi wa sallam
sendiri, yakni seperti istilah al-Jama’ah, Al-Ghuroba’, dan As-
sawadul A’zham. Akan tetapi istilah ini secara kontekstual sama
dan mencakup semua makna hadits-hadits yang menyebutkan
istilah-istilah tekstual tersebut.

Belum lagi juga karena istilah ini secara historis, sudah muncul
dan dipergunakan sejak zaman para ulama Tabi’in untuk
menyebut para shahabat, yang kemudian diteruskan oleh para
ulama selanjutnya. Yang digunakan sebagai suatu istilah
keilmiahan yang sah dan otentik dalam pembahasan masalah
Diin. Dan juga bukan suatu istilah yang dibuat-buat pada masa
belakangan. Oleh karena itu istilah salafiyyah atau manhaj salaf
ini adalah istilah yang ma’ruf dan disetujui oleh syari’at.

Hal ini sama seperti istilah pembagian hukum Islam menjadi lima
oleh para ulama, yakni hukum mubah, makruh, haram, halal, dan
sunnah. Istilah ini istilah yang ma’ruf dan disetujui oleh syari’at.

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/11/22/bagaimana-waliyul-amripemimpin-terpilih-dalam-pandangan-syariat-islam/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/11/22/bagaimana-waliyul-amripemimpin-terpilih-dalam-pandangan-syariat-islam/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/11/28/siapakah-yang-berhak-menilai-dan-menjatuhkan-vonis-kafir/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/11/28/siapakah-yang-berhak-menilai-dan-menjatuhkan-vonis-kafir/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/06/14/memahami-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-istilah-bag-1/
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Sehingga dari hal ini, semua dalil-dalil hadits yang telah kita
sebutkan untuk istilah al-Jama’ah, Al-Ghuroba’, Firqotun Najiyah,
Thoifah Al-Manshuroh, As-sawadul A’zham, dan lain-lain itu, itu
juga adalah termasuk dari dalil untuk istilah Salafiyyah ini.

Berikut akan kami tambahkan beberapa hadits yang belum
disebutkan sebelumnya, sebagai tambahan dalil bagi istilah
salafiyyah ini.

Hadits 1

َحدَّثَنَا دمحمََُُّ ْبُن َكثِیٍر أَْخبََرنَا ُسْفیَاُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن إِْبَراِھیَم َعْن َعِبیدَةَ َعْن َعْبِد 
�͉˶�˵Ϫ˸Ϩ˴ϋ�͉˵�˴ϲ ο˶ έ˴

�˴Ϧϳά͉˶ϟ�͉Ϣ˵Λ�˸Ϣ˵Ϭ˴ϧϮϠ˴˵ϳ�˴Ϧϳά͉˶ϟ�͉Ϣ˵Λ�ϲ ϧ˶ή˸ϗ˴�α˶ Ύ͉Ϩϟ�˵ήϴ˴˸Χ�˴ϝΎ˴ϗ�˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ �͉ϲ Β͉˶Ϩϟ�͉ϥ˴
یَلُونَُھْم ثُمَّ یَِجيُء قَْوٌم تَْسبُِق َشَھادَةُ أََحِدِھْم یَِمینَھُ َویَِمینُھُ َشَھادَتَھُ 

اِھیُم َوَكانُوا یَْضِربُونَنَا َعلَى الشََّھادَةِ َواْلعَْھِد َونَْحُن ِصغَارٌ قَاَل إِْبرَ 

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah
mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim
dari ‘Abidah dari Abdullah radliallahu ‘anhu bahwa Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“”Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada
zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang datang
setelah mereka kemudian orang-orang yang datang setelah
mereka. Kemudian akan datang suatu kaum yang persaksian
salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan
sumpahnya mendahului persaksiannya”.

Ibrahim berkata; “Dahulu, mereka (para shahabat) mengajarkan
kami tentang bersaksi dan memegang janji ketika kami masih
kecil”. (Mereka memukul kami bila melanggar perjanjian dan
persaksian) “. [Hr. Bukhari no. 3378]
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Hadits 2

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

تِـي قَْرنِي ثُمَّ الَِّذْیَن یَلُونَُھْم ثُمَّ الَِّذیَن یَلُونَُھمْ  َخْیَر أُمَّ

“Sebaik-baik umatku adalah pada masaku. Kemudian orang-
orang yang setelah mereka (generasi berikutnya), lalu orang-
orang yang setelah mereka.” (Shahih Al-Bukhari, no. 3650)

Hadits 3

Dari Az-Zubair bin ‘Ady rahimahullah, ia berkata :

اج، فقال:دخلنا على أنس بن مالك قال ما ِمن :فشكونا إلیھ ما نَلقى من الَحجَّ
لَّذي بعده شرٌّ منھ حتى تَْلقَْوا ربَّكم ، سمعُت ھذا من نبیّكمعاٍم إالَّ وا

Kami masuk menemui Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu. Kami
mengadukan kepadanya apa yang kami alami atas kesewenang-
wenangan Al-Hajjaj terhadap kami. Anas berkata :

“Tidaklah datang satu masa kecuali masa-masa berikutnya lebih
buruk dari sebelumnya hingga kalian menemui Rabb kalian. Aku
mendengar perkataan ini dari Nabi kalian (yaitu Rasulullah
shallallaahu ‘alaihi waallam)”. [Hr. Bukhari-Muslim]

Hadits 4 (Penjelasan Shahabat)

یبة من طریق الحارث بن حصیرة عن زید بن وھب فأخرج یعقوب بن ش
ال یأتي علیكم یوم إال وھو شّر من “:سمعت عبد هللا بن مسعود یقول:قال

الیوم الذي قبلھ حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العیش یصیبھ، وال 
ماالً یفیده، ولكن ال یأتي علیكم یوم إال وھو أقّل علماً من الیوم الذي مضى 

فإذا ذھب العلماء استوى الناس، فال یأمرون بالمعروف وال ینھون عن قبلھ، 
المنكر، فعند ذلك یھلكون “

Diriwayatkan oleh Ya’qub bin Syaibah dari jalur Al-Harits bin
Hashirah dari Zaid bin Wahb, ia berkata : Aku mendengar
Abdullah bin Mas’ud radliyallaahu ‘anhu berkata :

“Tidak akan datang satu masa atas kalian melainkan masa yang
aka datang lebih buruk daripada masa sebelumnya hingga
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datang hari kiamat. Maksudku bukanlah kelapangan hidup yang
diterimanya atau harta yang didapatkannya. Akan tetapi
maksudku adalah masa yang akandatang itu lebih sedikit
ulamanya daripada masa yang telah berlalu. Apabila ulama telah
pergi dan semua manusia merasa sama rata, akibatnya tidak lagi
memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar. Saat itulah mereka binasa”.

[Fathul-Baariy (13/21), atsar ini derajatnya shahih. Diriwayatkan
juga oleh Al-Fasawi di akhir kitab Al-Ma’rifah wat-Tarikh (3/393)
dan Ibnu Abdil-Barr dalam Jami’ Bayanil-‘Ilmi wa Fadhlihi (2/136)
dan lainnya]

Hadits 5 (Penjelasan Tabi’in)

ال یأتي علیكم زمان إال وھو “:وق عنھ قالومن طریق الشعبي عن مسر
شّر مما كان قبلھ، أَما إني ال أعني أمیراً خیراً من أمیر، وال عاماً خیراً من 

عام، ولكن علماؤكم وفقھاؤكم یذھبون ثم ال تجدون منھم خلفاء، ویجيء قوم 
یُفتون برأیھم

Diriwayatkan dari jalur Asy-Sya’bi dari Masruq ia berkata :

“Tidaklah datang satu masa melainkan pasti lebih buruk daripada
masa sebelumnya. Maksudku bukanlah seorang amir lebih baik
daripada amir lainnya, bukan pula satu tahun lebih baik daripada
tahun lainnya. Namun maksudku adalah perginya ulama dan ahli
fiqh, kemudian kalian tidak enemukan penggantinya. Lalu
datanglah satu kaum yang berfatwa atas dasar ra’yu (akal
pikiran) mereka”

[Fathul-Baariy (13/21), atsar ini derajatnya shahih. Diriwayatkan
juga oleh Al-Fasawi di akhir kitab Al-Ma’rifah wat-Tarikh (3/393)
dan Ibnu Abdil-Barr dalam Jami’ Bayanil-‘Ilmi wa Fadhlihi (2/136)
dan lainnya]
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********

Catatan 1 :

Kelima hadits dan atsar penjelasan shahabat itu, menjelaskan
masalah periodisasi waktu yang utama berikut apa yang
dimaksud dengannya. Jelas bahwa apa yang dimaksud dalam hal
ini adalah dalam masalah pemahaman Diin (Agama). Dan hal ini
mendapatkan rekomendasi ataupun rujukan dari Rasululloh
shalalloohu ‘alaihi wa sallam sendiri.

Ketiga kurun waktu itu yang dimaksud adalah :

1. “Zamanku/kurunku” ( قَْرنِي ), maksud rasululloh adalah
yang sezaman dengan beliau yakni para shohabat
rodhiyalloohu ‘anhum.

2. “Kemudian setelahnya” ( ثُمَّ الَِّذیَن یَلُونَُھمْ  ), maksudnya
adalah zaman setelah zaman para shahabat, yakni
zaman para tabi’in yang mana mereka mengikuti dan
belajar dari para shahabat rodhiyalloohu ‘anhum.

3. Dan “Kemudian setelahnya” ( ثُمَّ الَِّذیَن یَلُونَُھمْ 
), maksudnya adalah zaman setelah zaman para
tabi’in, yakni zaman para tabi’ut tabi’in yang mana
mereka mengikuti dan belajar dari para tabi’in.

Sebagian ulama memang berbeda pendapat mengenai batasan
istilah salaf berkenaan dengan periodisasi waktu itu, menjadi 4
pendapat.

1. Ada sebagian yang berpendapat bahwa istilah salaf ini
hanya terbatas pada para shahabat saja. Seperti
perkataan imam Al Qaslani rohimahulloh.

2. Sebagian yang lain bependapat terbatas kepada para
shahabat dan para tabi’in saja. Seperti perkataan
imam Al-Ghozaly rohimahulloh dan Imam Abu
Mudzaffar As-Sam’ani rohimahulloh
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3. Sebagian yang lain berpendapat terbatas kepada para
shahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in. Seperti
perkataan Imam Asy Syaukani rohimahulloh dan juga
fatwa dari Al-Lajnah Ad Daimah

4. Yang terakhir mengatakan bahwa istilah salaf itu
mencakup para shahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in, dan
seluruh ulama ummat Islam yang mengikuti mereka
dengan ihsan (baik). Seperti perkataan Imam Ibnu
Baththah rohimahulloh dan Imam Al-Utsaimin
rohimahulloh.

(Lihat, “Membedah Akar Wahabi :Reformasi,
Klarifikasi Bukan Konspirasi”, Ustadz Zainal Abidin Lc.,
hal 2-5)

Dari keempat pendapat itu, hadits-hadits yang kita sebutkan
sebelumnya melemahkan argumen pendapat pertama dan
pendapat kedua. Adapun sebagaimana yang tertulis pada tulisan
bagian pertama, kami memang lebih menguatkan pendapat yang
keempat. Hal ini karena :

A. Di perkataan ( َوالَِّذیَن اتَّبَعُوُھْم بِإِْحَسانٍ  ) “Dan orang-orang yang
mengikuti mereka dengan ihsan (baik)” dalam QS At Taubah
ayat 100, disitu tidaklah disebutkan hanya dibatasi sampai
tiga kurun saja. Sehingga berlaku juga terhadap ulama-ulama
salaf yang mendahului kita setelahnya. Akan tetapi tentu
dengan kadar tingkatannya yang berbeda.

Para shohabat-lah salaf yang paling utama, sedangkan
pengikutan terhadap ulama yang lain, terikat dari kadar ke-
ihsanan pengikutan mereka terhadap Al-Qur’an, As-Sunnah, dan
manhaj para shahabat rodhiyalloohu’anhum.

B. Adanya ayat ( ْكِر إِْن ُكْنتُْم َال تَْعلَُمونَ  فَاْسأَلُوا أَْھَل الذِّ ) “…maka
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan
(Ahludz Dzikr) jika kamu tidak mengetahui” yang disebutkan

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/06/14/memahami-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-istilah-bag-1/
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dua kali dalam Al-Qur’an, yakni QS An-Nahl : 43 dan QS. Al-
Anbiyaa : 7.

Yang mana ayat itu berlaku sepanjang masa. Akan tetapi tetap
sama seperti penjelasan sebelumnya, para shohabat-lah salaf
yang paling utama, sedangkan pengikutan terhadap ulama yang
lain, terikat dari kadar ke-ihsanan pengikutan mereka terhadap
Al-Qur’an, As-Sunnah, dan manhaj para shahabat
rodhiyalloohu’anhum.

C. Hadits-hadits mengenai Thoifah Al-Manshuroh, yang
senantiasa akan ada pada setiap zaman sebagaimana yang
telah kita bahas sebelumnya.

D. Adanya hadits mengenai masalah mujadid yang Alloh akan
bangkitkan tiap 100 tahun, untuk menghidupkan agama
seperti pada masa Rasululloh dan shahabat. Menghidupkan
sunnah, memberantas bid’ah, dan menghancurkan berbagai
macam syubhat yang merusak Diin (agama).

Tentu saja maksudnya bukan hanya mengikuti ulama mujadid itu
saja, namun mengikuti juga ulama-ulama lain yang mengikuti
dan mendukung dakwah tersebut sepanjang sesuai dengan
manhaj Salaf.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

”�Ύ˴Ϭ˴ϟ�˵Ω˷˶ΪΠ˴˵ϳ�˸Ϧϣ˴�˳Δ˴Ϩ˴γ�˶Δ˴Ύ˶ϣ�˷˶Ϟϛ˵�˶α ˴˸έ�ϰϠ˴˴ϋ�˶Δ͉ϣ˵Ϸ�˶ϩ˶ά˴Ϭ˶ϟ�˵Κό˴˸Β˴ϳ�͉˴�͉ϥ·˶
“ِدینََھا

“Sesungguhnya Allah akan mengutus (menghadirkan) bagi umat
ini (umat Islam) orang yang akan memperbaharui (urusan)
agama mereka pada setiap akhir seratus tahun”

[HR Abu Dawud (no. 4291), al-Hakim (no. 8592), dan ath-
Thabarani dalam “al-Mu’jamul ausath” (no. 6527), Dinyatakan
shahih oleh imam al-Hakim, al-‘Iraqi, Ibnu Hajar (dinukil dalam
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kitab “’Aunul Ma’buud” 11/267) dan syaikh al-Albani dalam
“Silsilatul ahaaditsish shahihah” (no. 599).]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

یَْحِمُل َھذَا اْلِعْلَم ِمْن ُكِلّ َخلٍَف ُعدُولُھُ، یَْنفُوَن َعْنھُ تَْحِریَف اْلغَاِلیَن، 
َواْنتَِحاَل اْلُمْبِطِلیَن، َوتَأِْویَل اْلَجاِھِلینَ 

“Ilmu (agama) ini akan dibawa oleh orang-orang ‘adil dari setiap
generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang
yang melampaui batas, pemalsuan orang-orang baathil, dan
ta’wil orang-orang jahil”

[Diriwayatkan oleh para imam hadits dari banyak jalan, dan
mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang keshahihannya.
Dishahihkan/dihasankan oleh Al-Imaam Ahmad bin HanbalIbnu
Taimiyyah, Ibnul-Qayyiim, dan Al-Albaaniy rahimahumullah].

Para ulama berkata dalam menerangkan hadits mengenai tajdiid
yang disebutkan di hadits yang awal itu ( دُ لََھا ِدینََھا َمْن یَُجدِّ ):

Muhammad Syamsul-Haq Al-‘Adhim Aabadiy rahimahullah :

یُبَیِّن السُّنَّة ِمْن اْلبِْدَعة َویُْكثِر اْلِعْلم َوَیْنُصر أَْھلھ َویَْكِسر أَْھل اْلبِْدَعة 
َویُِذلُّھمْ 

“Menjelaskan sunnah dari (percampuran) bid’ah, memperbanyak
ilmu dan menolong orang yang berpegang kepadanya, serta
menghancurkan ahlul-bid’ah dan menghinakannya” [‘Aunul-
Ma’buud, 11/386].

Al-‘Alqamiy rahimahullah berkata :

ْمر َمْعنَى التَّْجِدید إِْحیَاء َما اِْندََرَس ِمْن اْلعََمل بِاْلِكتَاِب َوالسُّنَّة َواْألَ 
بُِمْقتََضاُھَما

“Makna tajdiid adalah menghidupkan apa yang hilang dari ilmu,
dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, serta perkara yang menjadi
tuntutan keduanya” [‘Aunul-Ma’buud, 11/386].
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As-Sindiy rahimahullah berkata :

�˴ϗ˶·�ϰϟ˴˶·�α Ύ͉Ϩϟ�Ϯϋ˵Ϊ˸ϳ˴�˸Ϧϣ˴�˷Ϟϛ˵�Ε˴ϮϠ˴˴λ �Ϫ˷ϴ˶Β˴ϧ�Δ͉Ϩ˵γϭ˴�ϪΘ˴ϋΎ˴ρϭ˴�͉�ϦϳΩ˶�Δ˴ϣΎ
�˶Ϫ˶ΑΎ˴Τλ˸ ˴˴ϭ�˶Ϫ˶ϟ�ϰϠ˴˴ϋϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ�Ϫϣϼ˴γ˴ ϭ˴�͉

“Setiap orang yang mengajak manusia untuk menegakkan agama
Allah dan mentaati-Nya, serta sunnah Nabi-Nya shalawaatullahi
wa salaamuhu ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wa ashhaabihi” [Haasyiyyah
As-Sindiy ‘alaa Sunan Ibnu Maajah, 1/9].

Lihat pula :

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/05/pembaharuan-dalam-
islam.html

E. Hadits yang menerangkan bahwa para ulama itu adalah
pewaris para Nabi

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ثُْوا ِدْیناًَرا َوالَ ِدْرَھماً إِنََّما  إن اْلعُلَُماُء َوَرثَةُ اْألَْنبِیَاِء، إِنَّ اْألَْنبِیاََء لَْم یَُوّرِ
ثُْوا اْلِعْلَم فََمْن أََخذَ بِِھ فَقَْد أََخذَ بَِحّظٍ َوافِرٍ  َورَّ

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para
nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya
mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan
tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.”

(Hadits ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan
beliau no. 2681, Ahmad di dalam Musnad-nya (5/169), Ad-Darimi
di dalam Sunan-nya (1/98), Abu Dawud no. 3641, Ibnu Majah di
dalam Muqaddimahnya dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu
Hibban. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan:
“Haditsnya shahih.” Lihat kitab Shahih Sunan Abu Dawud no.
3096, Shahih Sunan At-Tirmidzi no. 2159, Shahih Sunan Ibnu
Majah no. 182, dan Shahih At-Targhib, 1/33/68)

*****(Akhir dari Catatan 1 untuk point 5.e mengenai Salafiyyah
atau Manhaj Salaf)******

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/05/pembaharuan-dalam-islam.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/05/pembaharuan-dalam-islam.html
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Kesimpulan untuk point 5 :

Dari penjelasan panjang mengenai hadits-hadits dari berbagai
macam istilah yang merupakan sinonim dari Salafiyyah dengan
berbagai jenis konteks ini (Baik itu istilah Ahlus Sunnah wal
Jama’ah, Al-Jama’ah, Jama’atul Muslimiin, Firqotun Najiyah,
Thoifah Al-Manshuroh, Al-Ghuroba, dan As sawadul A’dzom),
maka jelaslah bagi kita akan dalil-dalil kewajiban untuk mengikuti
manhaj salaf dari sisi dalil sunnah yang shohih.

Berikut di point nomer 6, kita akan nukilkan perkataan para
ulama sejak masa para shahabat, tabi’in, dan seterusnya,
mengenai wajibnya berpegang terhadap sunnah dan membenci
kebid’ahan dengan cara mengikuti manhaj salaf.

6. Dalil dari Perkataan Para Shahabat, Tabi’in, Tabiut
tabiin, dan para Aimmah setelahnya.

Perkataan para shahabat dan ulama-ulama setelahnya ini
umumnya senada dengan apa yang disebutkan dalam hadits-
hadits rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam sebelumnya. Hal
ini umumnya berkisar mengenai masalah ciri khas salafiyyah atau
manhaj salaf seperti :

 Mengikuti salaf yang telah meninggal mendahuluinya
 Berpegang terhadap sunnah dan berhati-hati terhadap

bid’ah
 Keterasingan orang yang berpegang terhadap sunnah

dan merajalelanya bid’ah
 Celaan terhadap bid’ah

A. Shahabat

@ Hudzaifah ibnul Yaman rodhiyalloohu ‘anhu

َل لَْم ُكلُّ ِعبَادَةٍ لَْم یَتَعَبَّْد بَِھا أََ◌ْصَحاُب َرسُوِل هللاِ  فالَ تَتَعَبَّدُْوا بَِھا ؛ فإَِ◌نَّ األَوَّ
اِء ، ُخذُْوا َطِرْیَق َمْن َكاَن قَْبلَُكْم  یَدَْع ِلآلِخِر َمقَاالً ؛ فَاتَّقُوا هللاَ یَا َمْعَشَر القُرَّ



Bagian II : Pembahasan Mengenai Istilah Salafiyyah

78

)رواه ابن بطة في اإلبانة(

“Setiap ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, janganlah kalian
beribadah dengannya. Karena generasi pertama tak menyisakan
komentar bagi yang belakangan. Maka takutlah kepada Allah
wahai orang yang gemar beribadah, dan ikutilah jalan orang-
orang sebelummu” (Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dalam Al
Ibanah).

@ Abdullah bin Mas’ud rodhiyalloohu ‘anhu

�˵ຼ˴͉˳ �˵ΏΎ˴Τλ˸ ˴�˴ϚΌ˴˶ϟϭ˸˵�˴ΕΎ˴ϣ�˸Ϊϗ˴�˸ϦϤ˴˶Α�˶˷Ϧ˴Θ˸δϴ˸˴Ϡ˴ϓ�̒Ύ˴ϨΘ˸δϣ˵�ϥΎϛ�˸Ϧϣ˴ ِة َكانُوا َخْیَر َھِذِه األُمَّ
َھا قُلُوباً ، َوأََ◌ْعَمقَھا ِعْلماً ، َوأَقَلََّھا تََكلُّفًا ، قَْوٌم اِْختَاَرُھُم هللاُ ِلُصْحبَة  ، َوأَبَرَّ

فَتََشبَُّھْوا بِأََ◌ْخالَقِِھْم َوَطَرائِِقِھْم ؛ فَُھْم َكانُوا َعلَى الَھْديِ َونَْقِل ِدْینِھِ نَبِیِِّھ 
)أخرجھ البغوي في شرح السنة(الُمْستَِقیِم 

“Siapa yang ingin mengikuti ajaran tertentu, hendaklah ia
mengikuti ajaran orang yang telah wafat, yaitu para sahabat
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka ialah sebaik-baik
umat ini. Hati mereka paling baik, ilmu mereka paling dalam, dan
mereka paling tidak suka berlebihan (takalluf) dalam beragama.
Merekalah kaum yang dipilih Allah untuk menjadi pendamping
Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan menyampaikan dien-
Nya. Maka tirulah akhlak dan tingkah laku mereka, karena
mereka selalu berada di atas petunjuk yang lurus” (Diriwayatkan
oleh Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah).

أخرجھ الدارمي في (اِتَّبِعُوا َوالَ تَْبتَِدُعوا فَقَْد ُكِفْیتُْم ؛ َعلَْیُكْم بِاألََ◌ْمِر العَتِْیِق 
)سننھ

“Ikutilah dan jangan berbuat bid’ah, karena kalian telah dicukupi.
Hendaklah kalian berpegang teguh dengan perkara yang
terdahulu” (Diriwayatkan oleh Ad Darimi dalam Sunan-nya).

اِتَّبِعُْوا َوالَ تَْبتَِدُعْوا فَقَْد ُكِفْیتُْم َوُكلُّ بِْدَعٍة َضالَلَةٌ 

“Ittiba’lah kalian dan jangan kalian berbuat bid’ah karena
sesungguhnya kalian telah dicukupi, dan setiap bid’ah adalah
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kesesatan”. (Riwayat Ad-Darimi no. 211 dan dishohihkan oleh
Asy-Syaikh Al-Albani dalam ta’liq beliau terhadap Kitabul Ilmi
karya Ibnul Qoyyim)

إعالم (َوإِیَّاُكْم َواْلُمْحدَثَاِت؛ فَإِنَّ َشرَّ األُُمْوِر ُمْحدَثَاتَُھا، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضالَلَةٌ 
)2/428الموقعین 

“Waspadailah setiap yang baru (dalam agama), karena sejelek-
jelek perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama, dan
setiap bid’ah itu sesat” (I’laamul Muwaqqi’in 2/428).

@ Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu

رواھما الاللكائي في شرح (ةً ُكلُّ بِْدَعٍة َضاللَةٌ ؛ َوإِْن َرآھاَ النَّاُس َحَسنَ
)أصول االعتقاد

“Semua bid’ah adalah kesesatan, meski orang-orang menilainya
baik (bid’ah hasanah)” (Diriwayatkan oleh Al Laalaka-i dalam
Syarh Ushulil I’tiqad)

@ Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhu

Abdullah bin Abbas radhiallahu ‘anhuma pernah berkata kepada
Utsman bin Hadhir:

ْستِقَاَمةِ  َواتَّبِْع َوالَ تَْبتَِدعْ ,َعلَْیَك بِتَْقَوى هللاِ َواْإلِ

“Wajib atasmu untuk bertaqwa kepada Allah dan beristiqomah,
ittiba’lah dan jangan berbuat bid’ah”. (Riwayat Ad-Darimi no.
141)

@ Muadz bin Jabal rodhiyalloohu ‘anhu

فَإِنَّ َما اْبتُِدَع َضالَلَةٌ ,فَإِیَّاُكْم َوَما یُْبتَدَعُ 

“Maka waspadalah kalian dari sesuatu yang diada-adakan,
karena sesungguhnya apa-apa yang diada-adakan adalah
kesesatan”. (Riwayat Abu Daud no. 4611)
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B. Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in, dan Para Aimmah

@ Amirul Mu’miniin Umar bin Abdul Aziz (Khalifah dan Tabi’in,
wafat 101 H)

قِْف َحْیُث َوقََف القَْوُم ، فَإِنَُّھْم َعْن ِعْلٍم َوقَفُوا ، َوبِبََصٍر ناَفٍِذ َكفُّْوا ، َوُھْم َعلَى 
َحدََث بَعدَُھْم :لَْو َكاَن فِْیَھا أََ◌ْحَرى ، فَلَئِْن قُْلتُْم َكْشِفَھا َكانُوا أَْقَوى ، َوبِاْلفَْضِل 

؛ فََما أََ◌ْحدَثھُ إِالَّ َمْن َخالََف َھْدیَُھْم ، َوَرِغَب َعْن ُسنَّتِِھْم ، َولَقَْد َوَصفُوا ِمْنھُ َما 
ٌر ، لَقَْد یُْشِفي ، َوتََكلَُّموا ِمْنھُ بَِما یَْكِفي ، فََما فَْوقَُھْم ُمَحِسٌّر َوَما  دُْونَُھْم ُمقَِصّ

قََصَر َعْنُھْم قَوٌم فََجفَْوا َوتَجاَوَزُھم آَخُرْوَن فَغَلَْوا ، َوإِنَُّھْم فِْیماَ بَْیَن ذَِلَك لَعَلَى 
)أورده ابن قدامة في لمعة االعتقاد(ُھدًى ُمْستَقَْیٍم 

“Berhentilah saat mereka (para salaf) berhenti. Karena mereka
berhenti berdasarkan ilmu. Mereka menahan diri setelah
berpikir jeli. Padahal merekalah yang lebih mampu untuk
menyingkap setiap masalah, dan lebih gencar tuk mengejar
setiap fadhilah. Kalau kalian berkata: “Banyak hal baru (dalam
agama) yang muncul setelah mereka…” ingatlah, bahwa hal
tersebut tidak dimunculkan kecuali oleh mereka yang menyelisihi
pentunjuk salaf, dan menolak ajaran mereka.

Para salaf telah menjelaskan agama segamblang-gamblangnya,
dan menerangkannya sejelas mungkin. Siapa yang mendahului
mereka akan menyesal, dan siapa yang berada di bawah mereka
berarti pemalas. Sungguh, orang-orang yang berada dibawah
mereka akhirnya gagal, namun yang ingin mengungguli mereka
justru melampaui batas, sedangkan mereka (para salaf) tetap
berada di antara keduanya, di atas jalan yang lurus” (disebutkan
oleh Ibnu Qudamah dalam Lum’atul I’tiqad).

ا بَْعدُ  ْقتَِصاْد فِي أَْمِرهِ ,أَمَّ َواتِّبَاعِ ُسنَّةَ نَبِیِِّھ َصلَّى هللاُ ,أُْوِصْیَك بِتَْقَوى هللاِ َواْإلِ
َوتَْرِك َما أَْحدََث اْلُمْحِدثُْوَن بَْعدَ َما َجَرْت بِِھ ُسنَّتُھُ ,َعلَْیِھ َوَعلَى آِلِھ َوَسلَّمَ 

“Amma ba’du, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertaqwa
kepada Allah dan bersikap sederhana dalam setiap perkaraNya,
ikutilah sunnah NabiNya Shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi
wasallam dan tinggalkanlah apa-apa yang dimunculkan oleh
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orang-orang yang mengada-adakan setelah tetapnya sunnah
beliau Shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wasallam”. (Riwayat Abu
Daud)

@ Sufyan Ats Tsauri rohimahulloh (Tabiut Tabi’in, wafat 161 H)

البِْدَعةُ أََحبُّ إِلَى إِْبِلْیَس ِمَن الَمْعِصیَِة ، الَمْعِصیَةُ یُتَاُب ِمْنَھا ، َوالبِْدَعةُ الَ 
یتُاَُب ِمْنَھا

)أخرجھ البغوي في شرح السنة(

“Bid’ah itu lebih disukai oleh Iblis dari pada kemaksiatan. Dosa
maksiat masih ada harapan taubat, tapi dosa bid’ah tidak ada
harapan taubat” (Diriwayatkan oleh Al Baghawy dalam Syarhus
Sunnah).

@ Imam Malik bin Anas rohimahulloh (Imam Madzhab, Ulama
setelah Tabi’ut Tabi’in, wafat 179 H)

َصلىَّ هللاُ َعلَْیِھ –ن دمحمََُّاً َمن اْبتَدََع فِي اِإلْسِالِم بِْدَعةً یََراھاَ َحَسنَةً ؛ فَقَْد َزَعَم أَ 
ّ◌َسالَةَ ؛ ِألََ◌نَّ هللاَ یَقُوُل -َوَعلَى آِلِھ َوَسلَّمَ  اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم {:َخاَن الِرّ

,االعتصام بالكتاب والسنة)فََما لَْم یَُكْن یَْوَمئٍِذ ِدْیناً فَالَ یَُكوُن الَیْوَم ِدْیناً }
)للشاطبي

“Barangsiapa melakukan bid’ah dalam Islam yang ia pandang
sebagai bid’ah hasanah, berarti ia mengatakan bahwa
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengkhianati
kerasulan beliau. Sebab Allah Ta’ala berfirman: “Pada hari ini
telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian…” (Al Ma’idah: 3).
Karenanya, apa pun yang hari itu tidak dianggap sebagai ajaran
agama, maka hari ini pun bukan termasuk ajaran agama. (Al
I’tisham bil Kitab was Sunnah, oleh Imam Asy Syathiby).

لَُھا ؛ فََما لَْم یَُكْن یَْوَمئٍِذ ِدْیناً الَ  ِة إِالَّ بَِما َصلَُح بِِھ أَوَّ لَْن یَْصلَُح آِخُر َھِذِه األُمَّ
)2/88للقاضي عیاض ,الشفا في حقوق المصطفي(یَُكوُن الیَْوُم ِدْیناً 

“Generasi terakhir umat ini tak akan menjadi baik (shaleh),
kecuali dengan apa-apa yang menjadikan generasi pertamanya
baik. Karenanya, apa pun yang pada hari itu –saat turunnya surat
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Al Ma’idah ayat 3– tidak dianggap sebagai agama, maka hari ini
pun juga bukan bagian dari agama” (Asy Syifa fi Huquuqil
Musthafa 2/88, oleh Al Qadhi ‘Iyadh).

@ Abdullah bin Mubarak rohimahulloh (Ulama setelah Tabiut
Tabi’in, wafat 181 H)

َّ -أَْي أََ◌ِخي-اِْعلَمْ  أَنَّ الَمْوَت الیَْوَم َكَراَمةٌ ِلُكِلّ ُمْسِلٍم لَِقَي هللاَ َعلَى السُّنَِّة ، فَإِنا
�˴Γ˷ଉ͉Ϟϗ˶˴ϭ�ˬ�˶ϥ˴ϮΧ˸Ϲ˶�˴ΏΎ˴ϫ˴Ϋ˴ϭ�ˬ�˴ΎϨ˴Θ˴θΣ˸ϭ˴�˸ϮϜ˵˸θϧ˴�˶ௌ�ϰϟ˴˶Έ˴ϓ�˭�˴ϥϮ˸ό˵Ο˶˴έ�˶Ϫ˸ϴ˴ϟ˶·�Ύ͉ϧ˶·ϭ˴�˶˷˶

ِة ِمْن األَْعَواِن ، َوُظُھْوَر اْلْ◌بِ  دَعِ ، َوإِلَى هللاِ نَْشُكْو َعِظْیَم َما َحلَّ بَِھِذِه األُمَّ
ذََھاِب اْلعُلََماِء ، َوأََ◌ْھِل السُّنَِّة ، َوظُُھْوِر اْلبِدَعِ 

)البدع والنھي عنھا البن وضاح(

“Saudaraku, ketahuilah bahwa kematian hari ini adalah karamah
(kemuliaan) bagi setiap muslim yang menghadap Allah di atas
Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kita semua
adalah milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada-Nya.
Kepada Allah lah kita mengadukan kesendirian kita, mangkatnya
saudara kita, sedikitnya penolong kita, dan kemunculan bid’ah
di mana-mana. Kepada-Nya jua kita mengeluh akan besarnya
musibah yang menimpa umat ini, karena mangkatnya para
ulama dan pengikut sunnah, serta munculnya berbagai bid’ah”
(Al Bida’u wan Nahyu ‘Anha oleh Ibnu Wadhdhah).

@ Al Fudhail bin ‘Iyadh rohimahulloh (Ulama setelah Tabiut
Tabi’in, wafat 187 H)

ََّك َوُطُرَق الضَّالَلَِة ،  َك قَلِ◌ّ◌ةُ السَّاِلِكیَن ، َوإِیا اِتَّبِْع ُطُرَق الُھدَى َوالَ یَُضرُّ
)االعتصام(َوالَ تَْغتَرُّ بَِكثَْرةِ اْلَھاِلِكیَن 

“Ikutilah jalan-jalan petunjuk, dan janganlah risau dengan
sedikitnya pengikut. Tapi waspadailah jalan-jalan kesesatan, dan
janganlah terkecoh dengan banyaknya orang celaka” (Al
I’tisham).
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@ Imam Ahmad bin Hanbal rohimahulloh (Imam Madzhab,
Ulama setelah Tabi’ut Tabi’in, wafat 241 H)

أُُصْوُل السُّنَِّة ِعْندَناَ :َل اِإلَماُم أََ◌ْحَمدُ ْبُن َحْنبٍَل ؛ إَِماُم أَْھِل السُّنَِّة َرِحَمھُ هللاُ قَا
َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَعلَى آِلِھ -اَلتََّمسُُّك بَِما َكاَن َعلَْیِھ أََ◌ْصَحاُب َرُسوِل هللاِ :

شرح أصول (اْلبِدَعِ ، َوُكلُّ بِْدَعٍة فَِھَي َضالَلَةٌ َواِالْقتِدَاُء بِِھْم ، َوتَْرُك -َوَسلَّمَ 
).لألمام الاللكائي,االعتقاد

Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal jama’ah mengatakan:
Pokok-pokok sunnah (aqidah) menurut kami ialah berpegang
teguh dengan apa yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, meneladani mereka, dan
meninggalkan bid’ah. Karena setiap yang bid’ah berarti
kesesatan” (Syarh Ushul I’tiqad Ahlissunnah wal Jama’ah, oleh
Imam Al Laalaka-i).

@ Sahl bin ‘Abdillah At-Tasturi rahimahullah (Ulama setelah
Tabiut Tabi’in, wafat 283 H)

فَإِْن َوافََق السُّنَّةَ َسِلَم ,َما أَْحدََث أًَحدٌ فِي اْلِعْلِم َشْیئًا إِالَّ ُسئَِل َعْنھُ یَْوَم اْلِقیَاَمةِ 
َوإِالَّ فَالَ 

“Tidaklah seseorang memunculkan suatu ilmu (yang baru)
sedikitpun kecuali dia akan ditanya tentangnya pada hari Kiamat
; bila ilmunya sesuai dengan sunnah maka dia akan selamat dan
bila tidak maka tidak”. (Lihat Fathul Bari: 13/290)

@ Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah (Ulama setelah
Tabiut Tabi’in)

َر السُّنَّةَ َعلَى نَْفِسِھ قَْوالً َوفِْعالً نََطَق بِاْلِحْكَمةِ  َر اْلَھَوى َعلَى ,َمْن أَمَّ َوَمْن أَمَّ
نَْفِسِھ قَْوالً َوفِْعالً نََطَق بِاْلبِْدَعةِ 

“Barang siapa yang menguasakan sunnah atas dirinya baik
dalam perkataan maupun perbuatan maka dia akan berbicara
dengan hikmah, dan barang siapa yang menguasakan hawa
nafsu atas dirinya baik dalam perkataan maupun perbuatan
maka dia akan berbicara dengan bid’ah”. (Riwayat Abu Nu’aim
dalam Al-Hilyah : 10/244)
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********

Catatan :

Jika kita menemukan perkataan-perkataan salaf yang menyalahi
Al-Qur’an dan As-sunnah, maka hal ini haruslah kita verifikasi
dengan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai standart
penentu kebenarannya. Ataupun diverifikasi kepada perkataan
ulama salaf yang lain.

Hal ini bisa terjadi, disebabkan adanya seorang salaf berkata
mengenai sesuatu hal yang dia belum mengetahui bahwa
ternyata ada hadits dalam hal itu yang bertentangan dengan
perkataannya. Hal ini wajar, karena tidak setiap shahabat itu
selalu mengikuti rasululloh, sehingga bisa jadi dia belum
mengetahui hadits tersebut. Apalagi salaf yang tingkatannya
berada di bawah shahabat.

Sedangkan pembukuan hadits itu baru mengalami masa
puncaknya, dianggap terkodifikasi dan terkumpul semua
riwayatnya sehingga mudah untuk diakses, baru pada masa-
masa setelah masa tabi’ut tabi’in. Yakni seperti pada masa Imam
Al-Bukhori, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At Tirmidzi, dan
lain-lain dari para ahlul hadits. Adapun pada masa sebelumnya,
hadits masih bertebaran di mana-mana.

Sehingga jika para salaf itu mengetahui hadits tersebut, maka
tentu mereka tidak akan berkata seperti itu. Atau bisa juga
perkataan itu sebenarnya hanyalah kedustaan dan fitnah belaka,
yang diaku-aku dinisbatkan berasal dari para Salaf. Dan bisa juga
hal itu disebabkan karena adanya hal-hal lain yang belum jelas
baginya, atau hal-hal lain yang beliau layak untuk mendapatkan
udzur atas kesalahannya.

Oleh karena itu Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhu berkata,

ِلَمْن َعاَرَض السُّنَّةَ ؛ بِقَْوِل أََ◌بِي بَْكٍر -َرِضَي هللاُ َعْنُھَما–َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس 
ـِْزَل َعلَْیُكْم ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء ؛ أََ◌قُْوُل یُوشُك أَْن تَن:َوُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُھَما 
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قاََل أَبُو :َوتَقُْولُْوَن -َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَعَلَ◌ى آِلِھ َوَسلَّمَ -قَاَل َرسُوُل هللاِ :لَُكْم 
)رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحیح(بَْكٍر َوُعَمُر 

Beliau mengatakan kepada orang yang menolak Sunnah Nabi
dengan perkataan Abu Bakar dan Umar: “Hampir saja hujan batu
menimpa kalian…!! Kukatakan bahwa: “Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda begini dan begitu…” namun kalian
malah mengatakan: “Abu Bakar dan Umar mengatakan begini
dan begitu…!!” (Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq Ash Shan’ani
dalam Mushannaf-nya dengan sanad shahih)

Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu juga berkata,

:إِن أَباك نھى عنھا:لمن سألھ عن مسألٍة ، وقال لھ قَاَل َعْبدُ هللاِ ْبُن ُعَمَر 
(أََ◌َحقُّ أََ◌ْن یُتَّبََع ، أََ◌ْو أََ◌ْمُر أَبِي؟أَأَْمُر َرُسْوِل هللاِ  )زاد المعاد!

Ketika ada seseorang yang mengatakan kepada Abdullah bin
‘Umar : “Sesungguhnya ayahmu (Umar bin Khatthab) melarang
hal itu”. Ibnu Umar balik bertanya: “Perintah siapakah yang lebih
berhak untuk ditaati, perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam atau perintah ayahku??” (Zaadul Ma’aad 2/178).

Dan adapun jika itu adalah berkenaan dengan masalah ijtihad,
maka Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata,

إِذَا َاْجتََھدَ اْلَحاِكُم فَأََصاَب فَلَھُ أَْجَراِن َوإِذََ◌ا اْجتََھدَ ثُمَّ أَْخَطأَ فَلَھُ أَْجرٌ 

“Jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia berhak
mendapat dua pahala, namun jika ia berijtihad lalu salah, maka
ia mendapat satu pahala” [Hr. Bukhari Muslim]

Hadits ini bukan berarti kita akan tetap mengikuti kesalahan
ijtihad seorang Ulama, setelah kita kita mengetahui kebenaran
dan dalil. Akan tetapi wajib bagi kita untuk mengikuti kebenaran.
Dan tidaklah para ulama salaf itu jatuh kedudukannya karena
kesalahan ijtihadnya itu. Akan tetapi kesalahannya berhak untuk
mendapatkan udzur dan satu pahala karena dia sudah
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bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah itu. Namun
kesalahannya tidak memiliki haq untuk diikuti.

Lihat juga sedikit tulisan saya mengenai ini di :

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/02/17/perbedaan-
antara-bidah-dan-madzhab/

***(Akhir dari Point 6)*****

TERPELIHARANYA MANHAJ SALAF:

BAGAIMANA CARA KITA MEMPELAJARI DAN
MEMAHAMI MANHAJ SALAF?

7. Mungkin ada suatu pertanyaan,

*****

“Masa salaf itu terpaut jauh dengan masa kita. Jika salaf itu
pada masa awal Islam, terutama pada tiga generasi awal yakni
pada masa para Shahabat, Tabi’in, dan Tabiut Tabi’in. Yakni
pada abad 1 sampai 3 Hijriah. Maka bagaimana mungkin kita
bisa menisbatkan diri kepada pemahaman mereka setelah
melewati rentang waktu yang berabad-abad itu, sedangkan kita
hidup di abad ke 14 Hijriah? Apakah pemahaman salafiyyah kita
ini otentik bisa dinisbatkan kepada para ulama salaf, sedangkan
kurun waktu kita jauh terbentang selama ribuan tahun?“

Atau mungkin pertanyaan yang serupa,

“Saya setuju bahwa salaf itu adalah pewaris yang paling
otoritatif dan yang paling sah dalam memahami Islam. Hal ini
karena mereka, terutama para shahabat, adalah murid langsung
dari Rosululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Yang mana
Rasululloh langsung mengajarkan pemahaman Islam kepada
mereka dan bahkan wahyu turun di zaman mereka. Demikian
juga Tabi’in yang merupakan murid langsung dari shahabat, dan
juga tabi’ut tabi’in yang merupakan murid setelahnya.

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/02/17/perbedaan-antara-bidah-dan-madzhab/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/02/17/perbedaan-antara-bidah-dan-madzhab/


Bagian II : Pembahasan Mengenai Istilah Salafiyyah

87

Saya setuju bahwa pemahaman mereka lebih tepat untuk
dijadikan standart dalam memahami Diin, dibandingkan masing-
masing dari kita berusaha memahami untuk Diin secara sendiri-
sendiri. Atau menjadikan pemahaman kita sebagai “standart
pribadi”, dalam memahami Diin ini. Akan tetapi bagaimana cara
kita bisa mencapai dan memahami pemahaman Salafiyyah atau
manhaj salaf tersebut, sedangkan kurun waktu kita dan masa
salaf sudah jauh terbentang ribuan tahun?

Adapun kewajiban yang disebutkan dalam berbagai macam dalil,
mengenai kewajiban memahami dengan manhaj salaf terutama
para shahabat, maka itu memang sudah jelas dan memang
begitu seharusnya. Akan tetapi bagaimana cara kita bisa
melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh dalil tersebut?”

*****

Pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab dengan 4 hal berikut ini,

a. Bahwa inilah keunggulan ummat Islam dibandingkan
ummat yang lain. Tidak ada “missing link” yang terjadi
antara kita dalam memahami Diin dengan apa yang
diajarkan oleh kaum salaf, dikarenakan adanya
sanad/isnad yang menyambungkan antara kita dengan
mereka.

Sehingga hadits-hadits, atsar-atsar, dan perkataan para ulama
salaf bisa kita dapatkan dan verifikasi keabsahannya karena
sanad dengan metode para ahlul hadits ini. Inilah juga sebabnya
mengapa Ahlul hadits disebut sebagai Thoifah al-Manshuroh.
Merekalah penjaga agama dalam arti yang sesungguhnya.

Baik sebagai penjaga dalam masalah keabsahan sampainya
hadits-hadits dan riwayat-riwayat kepada kita, sebagai penjaga
pemahaman dalam memahami hadits dan riwayat tersebut, dan
juga sebagai penjaga dalam menerangkan aplikasi dari hadits dan
riwayat tersebut.
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Metode ini terjaga dan ada sejak zaman salaf yang paling awal
(shahabat) hingga sekarang.

Dalil-Dalil untuk Point 7.a. tersebut adalah :

Dalil 1

Dari Mujahid, bahwa Busyair al-Adawi datang kepada Ibnu
Abbas radhiyalloohu ‘anhu., lalu mulai menceritakan sebuah
hadits. Ia berkata, “Rasulullah shalallloohu ‘alaihi wa sallam
bersabda yang bunyinya begini dan begini.” Tetapi, Ibnu Abbas
tidak memedulikan haditsnya dan tidak menoleh kepadanya.

Busyair lalu berkata, “Hai Ibnu Abbas, mengapa Anda tidak mau
mendengar hadits dariku? Aku menceritakan sebuah hadits dari
Rasulullah shalallloohu ‘alaihi wa sallam dan Anda tidak mau
mendengarkan!” Ibnu Abbas radhiyalloohu ‘anhu. menjawab,
“Dulu, jika mendengar seseorang mengatakan
Rasulullah shalallloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, pandangan
kami segera mengarah padanya dan segera kami memasang
telinga. Akan tetapi, setelah orang dilanda fitnah dan kehinaan,
kami hanya menerima hadits dari orang yang kami kenal.”
(Muqaddimah Shahih Muslim, juz 1, hlm. 13, no. hadits 7).

Dalil 2

Abdullah Ibnu al-Mubarak rahimahullâh berkata :

ْسنَادُ لَقَاَل َمْن َشاَء َما َشاءَ  ْسنَادُ ِمَن الِدّْیِن، لَْو الَ اْإلِ اَْإلِ

Isnad merupakan bagian dari agama, kalau sekiranya tidak ada
isnad, niscaya setiap orang akan dapat berkata menurut
kehendaknya. [Hr. Muslim dalam Muqadimah Kitab Shahihnya]

Dalil 3

Muhammad Ibnu Sirin rahimahullâh berkata :

ْن تَأُْخذُْوَن ِدْینَُكمْ  إِنَّ َھذَا اْلِعْلَم ِدْیٌن، فَاْنُظُرْوا َعمَّ
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Sesungguhnya ilmu (tentang isnad) ini merupakan agama, maka
perhatikanlah! Dari siapa engkau mengambil (pengetahuan
tentang) agamamu. [Hr. Muslim dalam Muqadimah Kitab
Shahihnya]

Dalil 4

Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu juga berkata :

سألوا عن ,فلما وقعت الفتنة.كانوا في الزمن االول ال یسألون عن االسناد
االسناد لكي یأخذوا حدیث أھل السنة و یدعوا حدیث أھل البدع

“Dahulu pada zaman shahabat, mereka tidak menanyakan
tentang isnad. Ketika mulai terjadi fitnah, mereka menanyakan
isnad supaya mereka hanya mengambil hadits dari ahlus sunnah
dan meninggalkan hadits ahlul bid’ah” [Sunan At Tirmidzi, kitabul
‘ilal : 5/740]

Dalil 5

Sufyan Ats Tsauri rahimahullah berkata :

“ فبأي شيء یقاتل؟,فإذا لم یكن معھ سالح.االسناد سالح المؤمن ”

“Isnad adalah senjatanya seorang mukmin. Seandainya dia tidak
punya senjata, dengan apa dia akan berperang?” [Dikeluarkan
oleh Ibnu Hibban dalam “Al Majruhin” (I/27)]

b. Sehingga dari adanya sanad :

1. Yang senantiasa disampaikan dari perowi satu ke
perowi berikutnya pada tiap zaman hingga sampai
masa pembukuan.

2. Yang senantiasa dihafalkan dan dijaga dengan benar-
benar akan hafalan tersebut.

3. Yang dicatat oleh para ahli hadits di dalam kitab-kitab
mereka.

4. Dan juga dengan didampingi oleh ilmu mushtholah
hadits beserta pengetahuan mengenai rijaalul hadits.
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Maka hadits-hadits rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam
beserta atsar-atsar Salaf, bisa dipisah-pisah dan dipilah antara
mana yang Shohih dan Hasan yang bisa dipakai, dan mana yang
Dho’if dan bahkan Maudhu yang harus ditinggalkan.

Dari hal ini, terjagalah otentisitas dari suatu hadits dan atsar
Salaf (terutama yang berasal dari para shahabat, Tabi’in, dan
tabiut tabi’in). Karena dari sanad yang berasal dari para perowi
Salaf lah kita bisa mendapatkan hadits-hadits rasululloh, dan juga
bisa mendapatkan Atsar-atsar dari mereka mengenai penjelasan
hadits, tafsir dari suatu ayat Al-Qur’an, fiqh, dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan Diin.

c. Dengan adanya sanad ini terjagalah hingga sampai kepada
kita :

1. Sumber-sumber primer dari Diinul Islam.
2. Pemahamannya dan penjelasannya dari para ulama

Salaf dengan adanya sanad ini.
Sehingga permasalahan jauhnya rentang waktu antara kita
dengan masa Salaf, diatasi dengan link yang senantiasa
bersambung antara kita dengan para Salaf yang berupa sanad,
yang kemudian dikumpulkan, dikodifikasikan, dan dibukukan.

d. Metode-metode ini terpelihara keberlangsungan
penggunaannya dari tiap zaman ke zaman, terbukti
keilmiahannya dan diterima validitas hasilnya. Dunia barat
pun mengakui akan:

1. Keabsahan akan pembuktian keberlangsungan metode
ini sejak zaman awal (Salaf) hingga kodifikasi
pembukuannya yang kita terima pada masa sekarang.

2. Keilmiahan akan metode ini.

3. Kevaliditasan hasilnya.
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Hal ini terbukti dari disertasi/thesis doktoral Syaikh Muhammad
Mushtafa Al-’Adawi hafidzahulloh di Cambridge University,
dengan judul “Studies in Early Hadith Literature” yang diakui dan
diterima oleh kalangan akademisi Barat, dan diberi foreword
oleh Prof A.J. Arberry.

Jika ingin memperdalam mengenai hal ini, kami sarankan untuk
merujuk kepada tulisan beliau ini.

[Quotation] Arthur John Arberry, in his foreword to al-A’zami’s
doctoral thesis, wrote:

No doubt the most important field of research, relative to the
study of Hadith, is the discovery, verification, and evaluation of
the smaller collections of Traditions antedating the six canonical
collections of al-Bukhari, Muslim, and the rest. In this field, Dr.
Azami has done pioneer work of the highest value, and he has
done it according to the exact standards of scholarship. The
thesis which he presented, and for which Cambridge conferred on
him the degree of Ph.D., is in my opinion one of the most exciting
and original investigations in this field in modern times.

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Mustafa_Al-
A%27zami

8. Dari sistem sanad itulah, maka terpelihara sumber-sumber
primer manhaj salaf (salafiyyah), dari generasi salaf hingga ke
zaman kita yang umumnya dikumpulkan di dalam
peninggalan sejarah (turots) yang berupa:

a. Kitab-kitab hadits : Kitab-kitab hadits umumnya selain
memuat perkataan/perbuatan Rasululloh (hadits
Marfu’), juga memuat perkataan/perbuatan shahabat
(hadits mauquf), dan perkataan/perbuatan tabi’in
(hadits maqthu’).

b. Kitab-kitab tafsir

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Mustafa_Al-A%27zami
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Mustafa_Al-A%27zami
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c. Kitab-kitab siroh/tarikh

d. Kitab-kitab fiqh

e. Jenis-jenis kitab lain yang ditulis dengan menggunakan
metode Ahlul Hadits.

9. Selain dari terpeliharanya sumber-sumber primer itu, Manhaj
Salaf (salafiyyah) juga terpelihara lebih baik dan lebih jelas
maksud pemahamannya, dengan cara pemaparan dan
penjelasan dari para Ulama Salaf itu sendiri mengenai manhaj
Salaf, yang tertuang di dalam kitab-kitab tulisan mereka, yang
khusus mereka buat untuk hal ini.

Baik itu yang berupa :

1. Pemaparan penjelasan Aqidah dan dasar-dasar
pemahaman manhaj Salaf.

2. Pemaparan bantahan kepada ahlul bid’ah dan syubhat-
syubhatnya yang menyimpang dari manhaj salaf.

Dan karena adanya urgensitas untuk memahami Manhaj Salaf
pada tiap zaman, dan adanya urgensitas untuk membantah
kebid’ahan yang senantiasa muncul pada tiap zaman, maka
kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama salaf dan para ulama
yang mengikuti mereka dengan ihsan senantiasa bermunculan
terus-menerus pada tiap zaman hingga sekarang.

Baik itu yang menggunakan metode untuk menjelaskan manhaj
salaf guna mendakwahkan manhaj Salaf (Salafiyyah), ataupun
dengan menggunakan metode untuk membantah ahlul bid’ah
yang senantiasa bermunculan dengan syubhatnya pada tiap
zaman.

Berikut adalah sedikit contoh dari kedua macam buku itu, yang
dibuat oleh para ulama pada akhir tiga kurun masa salaf dan
setelahnya, yang dimulai sejak abad ke-3 Hijriah.
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 Metode Pemaparan

1. As-Sunnah, karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah
(wafat th. 241 H).

2. As-Sunnah, karya Imam Abu Bakar bin al-Atsram
rahimahullah (wafat th. 272 H).

3. As-Sunnah, karya Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal
rahimahullah (wafat th. 290 H).

4. As-Sunnah, karya Imam Muhammad bin Nashr al-
Marwazi rahimahullah (wafat th. 294 H).

5. As-Sunnah, karya Imam Ahmad bin Muhammad bin
Harun al-Khallal rahimahullah (wafat th. 311 H).

6. At-Tauhiid, karya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah
(wafat th. 311 H0.

7. Asy-Syarii’ah, karya Imam Abu Bakar al-Aajurri
rahimahullah (wafat th. 360 H).

8. Al-Ibaanah, karya Imam Ubaidullah bin Muhammad bin
Baththah rahimahullah (wafat th. 387 H).

9. At-Tauhiid, karya Imam Muhammad bin Ishaq bin
Mandah rahimahullah (wafat th. 395 H).

10. Syarhus Sunnah, karya Imam Abu Abdillah Muhammad
bin Abdullah bin Abi Zamanain rahimahullah (wafat th.
399 H).

11. Syarh Ushuul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama’ah, karya
Imam Abul Qasim Hibatullah bin al-Hasan al-Laalika-i
rahimahullah (wafat th. 418 H).

 Metode Bantahan

1. Kitaabul Iimaan, karya Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallam
rahimahullah (wafat th. 244 H).

2. Ar-Radd ‘alaa Jahmiyyah, karya Abdullah bin Muhammad
bin Hanbal rahimahullah (wafat th. 241 H)

3. Ar-Radd ‘alal Jahmiyyah, karya Imam Abu Abdillah bin
Muhammad bin Abdullah al-Ju’fi rahimahullah (wafat th.
229 H).
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4. Ar-Radd ‘alal Jahmiyyah, karya Imam Abu Abdillah bin
Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah (wafat th.
256 H).

5. Al-Ikhtilaaf fil Lafzhi war Radd ‘alal Jaqhmiyyah wal
Musyabihah, karya Imam Abdullah bin Muslim bin
Qutaibah rahimahullah (wafat th. 276 H).

6. Ar-Radd ‘alal Jahmiyyah, karya Imam Utsman bin Sa’id
ad-Darimi rahimahullah (wafat th. 280 H).

7. Ar-Radd ‘alaa Bisyr al-Marisiy, karya Imam Utsman bin
Sa’id ad-Darimi rahimahullah (wafat th. 280 H).

Kitab-kitab ini menetapkan satu permasalahan yang penting,
yaitu “Mengembalikan umat kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah
serta mengikuti Salafush Shalih dalam memahami keduanya, dan
menjauhi pendapat-pendapat baru yang diada-adakan serta
madzhab-madzhab yang munkar.”

[Lihat muqaddimah tahqiq Syarh Ushuul I’tiqaad Ahlis Sunnah
wal Jama’ah, hal. 71-73, karya Imam al-Lalika-i, tahqiq Dr. Ahmad
Sa’ad Hamdan. Sebagaimana yang dikutip dalam "Mulia Dengan
Manhaj Salaf", hal. 31-32, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas
hafizhahullah].

10. Dari hal-hal tersebut, maka jelaslah bahwa dakwah Salafiyyah
(manhaj salaf) itu terpelihara dan berkesinambungan dari
generasi ke generasi hingga sampai ke zaman kita.

Bahkan sekarang pun sangat mudah bagi kita unutk menemui
kajian-kajian Salafiyyah yang diadakan di berbagai majlis ta’lim,
buku-buku dakwah Salafiyyah yang mudah untuk didapatkan
(baik yang klasik seperti yang ditulis oleh Imam-imam terdahulu
sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, ataupun yang baru
yang ditulis oleh para ulama kontemporer), dan termasuk juga
tulisan-tulisan dakwah salafiyyah yang ada di internet.
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Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rohimahulloh ditanya,
“Apakah masih ada Salafiyah pada masa sekarang?“

Beliau Menjawab, “Ya”. “Kami katakan bahwa Salafiyyah secara
idiologi masih ada, meskipun secara masa sudah tidak ada,
karena generasi Salaf secara masa sudah berlalu, namun
Salafiyyah secara keyakinan dan pengamalan dalam realita
kehidupan masih tetap ada. Mereka juga bisa disebut salaf bagi
generasi yang datang berikutnya.”

[Syarh Aqidah Safariniyah, Ibnu Utsaimin, hal-25-26.
Sebagaimana yang dikutip dalam "Membedah Akar Wahabi
:Reformasi, Klarifikasi Bukan Konspirasi", Ustadz Zainal Abidin
Lc., hal 4-5]

KENAPA PENTING BAGI KITA UNTUK
MEMAHAMI MANHAJ SALAF (SALAFIYYAH)?

11. Urgensitas dalam memahami Manhaj Salaf ini yang utama
adalah agar kita senantiasa berada di atas jalan yang
selamat dalam memahami dan menjalani Diinul Islam ini.
Yang mana kita memahami dan mengetahuinya berdasarkan
ilmu yang jelas dan bukti yang nyata.

Sehingga dengan hal ini kita tidak terkotak-kotak dalam
memahami dan menjalankan Islam, karena manhaj Salaf
(Salafiyyah) itu adalah standart manhaj bukan produk.

——————-

Sesungguhnya menjalankan islam yang benar itu dengan cara
berdasarkan ilmu dan manhaj yang haq. Menjalankan islam itu
bukan dengan cara berdasarkan :

1. Organisasi
2. Tokoh
3. Partai
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4. Majlis taklim dan komunitasnya
5. Tradisi peninggalan turun temurun
6. Pengalaman
7. Hasil pemikiran logika kita sendiri

Ketujuh hal itu hanyalah hasil produk, bukan standart. Adapun
manhaj, maka itu adalah suatu standart yg diajarkan oleh
rasulullah dan para sahabat nya.

Product itu terbagi menjadi dua, produk yang lolos standarisasi
dan produk yang cacat produksi sehingga di reject.

Product product yang lolos QA/QC dari standarisasi manhaj
itulah, yang boleh untuk kita konsumsi sebagai perantara
(wasilah). Bukan sebagai manhaj ataupun tujuan.

Karenanya hendaklah diingat, bisa jadi suatu saat suatu produk
itu lolos dari QA/QC. Namun bisa jadi, di waktu lain dengan
seiring waktu berjalan, kualitasnya menurun dan menyimpang
dari standart. Inilah pentingnya menjalankan islam berdasarkan
standart manhaj.

Semoga catatan yang sederhana ini bisa memberikan gambaran
yang mudah untuk difahami. Wallahu a’lam.

Lihat :

http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/06/menjalankan-
islam-dengan-standarisasi-manhaj-salaf/

——————-

Selain daripada urgensitas itu, pokok pondasi yang utama lainnya
kenapa penting bagi kita untuk memahami manhaj Salaf
(Salafiyyah) ini adalah dikarenakan :

 Karena Islam sudah sempurna

ْسَالَم ِدینًا ۚ اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اْإلِ

http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/06/menjalankan-islam-dengan-standarisasi-manhaj-salaf/
http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/06/menjalankan-islam-dengan-standarisasi-manhaj-salaf/
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“…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai
Islam itu jadi agama bagimu….” [QS. Al-Maidah :93]

Karena Islam itu sudah sempurna, maka tidaklah perlu ditambah-
tambahi atau dikurang-kurangi. Dan Rasululloh telah
menyampaikan kesempurnaan itu beserta penjelasannya kepada
para Shahabat nya rodhiyalloohu ‘anhum. Yang mana hal itu
senantiasa dijaga dan diteruskan oleh para Salaf hingga sampai
pada zaman kita.

Adapun para ahlul bid’ah mereka senantiasa mengada-adakan
hal baru dalam agama yang merusak pemahaman dan Diin itu
sendiri. Seakan-akan mereka berkata bahwa agama ini masih
belum sempurna dan masih membutuhkan tambahan dari
mereka.

Dan yang patut untuk dicatat juga, bahwa karena
ketidakfahaman mereka akan manhaj Salaf ini, ketidakfahaman
akan cara memahami Diinul Islam ini, maka inilah sumber
penyebab mereka membuat kebid’ahan dalam agama ini. Jika
pemahaman mereka benar, maka mereka tidak akan membuat-
buat suatu kebid’ahan walaupun itu dilandasi oleh niat yang
ikhlash. Niat para ahlul Bid’ah itu kadang ikhlash untuk kemajuan
Diinul Islam ini; hanya sayang manhaj, ilmu, dan caranya salah.
Walloohu A’lam

 Menjaga otentisitas Islam sebagaimana yang diajarkan
Rasululloh shalallohu ‘alaihi wa sallam

Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَقَْد تََرْكتُُكْم َعلَى ِمثِْل اْلبَْیَضاِء لَْیلَُھا َونََھاُرَھا َسَواءٌ 

“Sungguh Aku telah tinggalkan untuk kalian (di atas Islam)
dalam keadaan yang sangat jelas terang-benderang, yang mana
malamnya terangnya seperti siangnya. ” (HR. Ibnu Majah no. 5,
di-hasan kan oleh Syaikh Al Albani)
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Sesungguhnya kebid’ahan, buruknya pemahaman, dan jauhnya
dari ilmu adalah sumber kegelapan dan ketidakjelasan dalam
memahami dan menjalankan Diinul Islam ini. Padahal rosululloh
shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata beliau tidak meninggalkan
kita dalam keadaan kegelapan dan kebingungan dalam
memahami Diinul Islam ini. Bahkan di hadits lain pun beliau
berkata bahwa Islam ini mudah untuk difahami dan dijalankan.

یَن أََحدٌ إِالَّ َغلَبَھُ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –َعْن أَبِى ُھَرْیَرةَ َعِن النَّبِّىِ  یَن یُْسٌر ، َولَْن یَُشادَّ الدِّ قَاَل إِنَّ الدِّ
ْوَحِة َوَشْىٍء ِمَن الدُّْلَجةِ  دُوا َوقَاِربُوا َوأَْبِشُروا ، َواْستَِعینُوا بِاْلغَْدَوةِ َوالرَّ ، فََسدِّ

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi sallam
bersabda, “Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang
mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agama melainkan ia akan
dikalahkan. Oleh karena itu kerjakanlah dengan semestinya,
atau mendekati semestinya dan bergembiralah (dengan pahala
Allah) dan mohonlah pertolongan di waktu pagi, petang dan
sebagian malam”
[Hr. Bukhari]

Kesukaran, kesusahan, dan kesulitan kita dalam memahami
Diinul Islam ini tidak lain dikarenakan kita tidak bisa memahami
Islam secara otentik dan tidak bisa menjaga otentisitasnya dalam
menjalankannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasululloh
shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Hal ini bisa jadi karena gelapnya
syubhat-syubhat kebid’ahan, buruknya pemahaman, ataupun
karena jauhnya kita dari ilmu dan manhaj Salaf itu sendiri.

Padahal para shahabat lah sebagai salaf yang paling utama, yang
juga diperintahkan oleh Rasululloh untuk dijadikan sumber
rujukan dalam menjalankan Diin ini. Merekalah yang paling
faham dan yang paling menjaga otentisitas Diinul Islam yang
sudah sempurna ini.
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 Agar ummat Islam sehat, tidak terpuruk, dan berjaya

Banyaknya rahmat dan pertolongan Alloh yang turun dalam
mencapai kejayaan Ummat seperti ketika masa rasululloh dan
para shahabat-nya, adalah dikarenakan lurusnya mereka dalam
beragama. Dikarenakan besarnya kesungguhan mereka dalam
mempelajari, memahami, dan memperjuangkan agama ini juga.

Salah satu sumber pokok dari tercapainya semua hal itu adalah
lurusnya pemahaman dan manhaj mereka dalam memahami dan
menjalankan diinul Islam ini. Oleh karena itu Imam Malik bin
Anas rohimahulloh berkata

لَُھا ؛ فََما لَْم یَُكْن یَْوَمئٍِذ ِدْیناً الَ یَُكوُن  ِة إِالَّ بَِما َصلَُح بِِھ أَوَّ لَْن یَْصلَُح آِخُر َھِذِه األُمَّ
)2/88للقاضي عیاض ,الشفا في حقوق المصطفي(الیَْوُم ِدْیناً 

“Generasi terakhir umat ini tak akan menjadi baik (shaleh),
kecuali dengan apa-apa yang menjadikan generasi pertamanya
baik. Karenanya, apa pun yang pada hari itu –saat turunnya surat
Al Ma’idah ayat 3– tidak dianggap sebagai agama, maka hari ini
pun juga bukan bagian dari agama” (Asy Syifa fi Huquuqil
Musthafa 2/88, oleh Al Qadhi ‘Iyadh).

SEKILAS MENGENAI SALAFI ATAU SALAFIYYUN

12. Dari berbagai penjelasan mengenai manhaj salaf (Salafiyyah)
ini, maka secara umum bisa kita katakan orang yang
melazimkan diri untuk menisbatkan kepada manhaj Salaf
dalam beragama disebut sebagai Salafi (bentuk tunggal)
ataupun Salafiyyun (untuk bentuk jamaknya).

Dan tidaklah orang disebut sebagai Salafiyyun itu adalah orang
yang bergabung dan mengikuti suatu kajian majlis ta’lim tertentu,
organisasi tertentu, atau komunitas tertentu. Bukan seperti itu,
karena manhaj salaf itu adalah suatu standart manhaj. Bukan
produk.
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Lebih jauh akan kita jelaskan hal ini di tulisan bagian ketiga
mengenai permasalahan Salafi (untuk bentuk tunggal) ataupun
Salafiyyun (untuk bentuk jamaknya) ini. Insya Alloh.

---o---
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Bagian III

Alhamdulillaah, sekarang kita sudah mencapai tulisan ketiga
yang merupakan tulisan terakhir dari tema bahasan kita ini.

Di tulisan pertama kita sudah memahami asal-muasal, arti, dan
berikut akar historis dari istilah Salaf tersebut. Di tulisan kedua
kita juga sudah membahas panjang lebar mengenai penisbatan
manhaj kepada Salaf yang lazim disebut dengan istilah
Salafiyyah.

Sempat juga kita bahas disitu perihal istilah-istilah lain seperti
Ahlus Sunnah wal Jama’ah, Al-Jama’ah, Jama’atul Muslimiin,
Firqotun Najiyah, Thoifah Al-Manshuroh, Al-Ghuroba, dan As
sawadul A’dzom yang merupakan nama lain dari istilah
Salafiyyah dengan konteks yang berbeda-beda (baca: sinonim).

Berikut disini akan kita bahas istilah Salafi (bentuk tunggal) atau
Salafiyyun (Bentuk jamak), yang merupakan orang-orang yang
berusaha untuk melazimkan diri menisbatkan kepada manhaj
Salaf atau Salafiyyah.

PEMBAHASAN MENGENAI ISTILAH SALAFI
(BENTUK TUNGGAL) ATAU SALAFIYYUN
(BENTUK JAMAK)

1. Salafi secara bahasa ataupun secara istilah tidaklah memiliki
perbedaan makna yang berarti, semuanya kembali kepada
arti penisbatan seseorang kepada manhaj Salaf.

Disebut Salafi (atau As-Salafi السلفي , jika dalam bentuk isim
ma’rifat) jika tertuju kepada individu tunggal atau perseorangan.
Dan disebut Salafiyyun (Atau As-Salafiyyuun السلفیون , jika dalam

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/06/14/memahami-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-istilah-bag-1/
http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/15/memahami-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-istilah-bag-2/
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bentuk isim ma’rifat) jika tertuju kepada orang yang jumlahnya
banyak atau jamak.

2. Istilah Salafiyyun atau Salafi ini mempunyai syarat, yakni tidak
hanya sekedar mengaku-aku menisbatkan diri kepada
Salafiyyah, akan tetapi juga harus ada kesesuaian antara
amalannya dengan pengakuannya. Karena boleh jadi ada
orang yang mengaku-aku dirinya sebagai salafy padahal dia
bukanlah salafy.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah
dan ulama lainnya,

Al-Lajnah Ad-Daimah

Al-Lajnah ad-Da-imah yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin
Baaz rahimahullah (wafat th. 1420 H) pernah ditanya:

“Apakah yang dimaksud dengan Salafiyyah dan bagaimana
pendapat antum sekalian tentangnya?“

Maka Lajnah menjawab:

As-Salafiyyah adalah penisbatan kepada Salaf, sedangkan Salaf
adalah para Shahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan
para imam pembawa petunjuk pada masa tiga kurun pertama -
semoga Allah meridhai mereka- yang disaksikan dengan
kebaikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melalui
sabda beliau:

“Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini (yaitu masa para
Shahabat), kemudian yang sesudahnya, kemudian yang
sesudahnya. Setelah itu akan datang suatu kaum yang persaksian
salah seorang dari mereka Mendahului sumpahnya dan
sumpahnya mendahului persaksiannya.” [HR. Bukhari (no. 2652,
3651, 6429, 6658) dan Muslim no. 2533 (212)]

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya, al-Bukhari
dan Muslim.
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Sedangkan Salafiyyun adalah bentuk jamak dari Salafi, sebuah
nisbat kepada Salaf, dan maknanya telah dijelaskan.

Mereka (Salafiyyun) adalah orang-orang yang berjalan di atas
manhaj Salaf dalam mengikuti Al-Kitab (Al-Qur’an) dan As-
Sunnah, mendakwahkan keduanya, dan mengamalkan
keduanya. Maka dengan hal itu mereka adalah Ahlus Sunnah
wal Jama’ah. Wabillaahit taufiq.

[Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal
Iftaa' (II/242-243, fatwa no. 1361)]

Syaikh Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan

Syaikh Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan hafidzahulloh pernah
ditanya:

یقول فضیلة الشیخ وفقكم هللا:ثم ُسئل حفظھ هللا  :
، فھل ھذا من تزكیة النفس ؟ أو )األثري(أو )السلفي(بعض الناس یختم اسمھ بـ 

ھو موافـــق للشـرع؟

Pertanyaan,

“Sebagian orang mengakhiri namanya dengan embel-embel
assalafy atau al atsary. Apakah tindakan ini termasuk memuji diri
sendiri ataukah malah sejalan dengan syariat?”

فأجاب حفظھ هللا :
المفروض أن اإلنسان یتبع الحق ، المطلوب أن اإلنسان یبحث عن الحق ویطلب 

الحق ویعمل بھ ،

Jawaban Syaikh Shalih al Fauzan,

“Yang menjadi kewajiban setiap orang adalah mengikuti
kebenaran (baca: manhaj salaf). Yang diperintahkan atas setiap
orang adalah mencari kebenaran lalu mengamalkannya.

أو ما أشبھ ذلك فال داعي لھذا ، هللا یعلم )األثري(أو )السلفي(أما أنھ یُسمى بـ 
سبحانھ وتعالى
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Adapun menamai diri sendiri dengan embel-embel assalafy atau
al atsary atau semisal itu maka itu adalah tindakan yang tidak
perlu dilakukan. Allah mengetahui realita senyatanya dari kondisi
seseorang.

قل أتعلمون هللا بدینكم وهللا یعلم ما في السماوات وما في األرض وهللا بكل شيء )
(علیم .

Allah berfirman yang artinya, “Katakanlah apakah kalian hendak
memberi tahu Allah tentang ketaatan kalian. Dan Allah itu
mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di
bumi. Dan Allah itu mengetahui segala sesuatu” [QS al
Hujurat:16].

و ما أشبھ ذلك، ھذا ال أصل لھ ، نـحن ننظر إلى أ)أثري(، ) سلفي: (التسمي 
الحقیقة ، وال ننظر إلى القول والتسمي والدعاوى .

Memberi embel-embel assalafy, al atsary atau semisalnya di
belakang nama seseorang adalah perbuatan yang tidak berdasar.
Kita melihat realita senyatanya, bukan pengakuan, embel-embel
dan klaim.

وما ھو بأثري ، وقد یكون سلفیاً وأثریاً )أثري(وما ھو بسلفي ) سلفي(قد یقول إنھ 
وھو ما قال إني أثري وال سلفي .

Boleh jadi ada orang yang mengaku-aku dirinya sebagai salafy
padahal dia bukanlah salafy atau mengaku-aku atsary padahal
bukan atsary. Boleh jadi ada seorang yang benar-benar salafy
dan atsary namun dia tidaklah menyebut-nyebut dirinya
sebagai atsary atau pun salafy.

فالنظر إلى الحقائق ال إلى المسمیات وال إلى الدعاوى ، وعلى المسلم أنھ یلزم 
األدب مع هللا سبحانھ وتعالى .

Yang jadi tolak ukur adalah realita senyatanya, bukan semata-
mata klaim. Menjadi kewajiban setiap muslim untuk beradab
kepada Allah.
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(لما قالت األعراب آمنا أنكر هللا علیھم قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن :
قولوا أسلمنا )

Tatkala orang-orang arab badui mengatakan, “Kami telah
beriman” Allah menegur mereka dengan firman-Nya yang
artinya, ”Orang-orang badui mengatakan, ”Kami telah beriman”.
Katakanlah kalian belum beriman akan tetapi katakanlah kami
telah berislam” [QS al Hujurat:14].

یصفون أنفسھم باإلیمان ، وھم ما بعد وصلوا إلى ھذه المرتبة، هللا أنكر علیھم أنھم 
ُھم داخلین في اإلسالم توُّ .

Allah menegur mereka karena mereka memberi label iman
kepada diri mereka sendiri karena salah pahal dengan status
mereka yang telah masuk ke dalam Islam padahal mereka belum
sampai level tersebut

ال! أعراب جایین من البادیة ، وادعوا أنھم صاروا مؤمنین على طول .. أسلَموا 
 ً دخلوا في اإلسالم ، وإذا استمروا وتعلموا دخل اإلیمان في قلوبھم شیئاً فشیئا :

Orang-orang badui yang baru saja datang dari perkampungan
nomaden mengklaim bahwa diri mereka adalah orang-orang
yang beriman. Ini tentu saja tidak benar. Mereka baru saja
berislam alias baru saja masuk Islam. Jika mereka terus berislam
dan mau terus mengkaji maka iman akan masuk ke dalam hati
mereka sedikit demi sedikit.

( للشيء الذي یُتوقع ، یعني سیدخل )لّما(كلمة ) یمان في قلوبكمولما یدخل اإل
.اإلیمان ، لكن أنك تدعیھ من أول مرة تزكیة للنفس

Allah berfirman (yang artinya), “Dan iman itu belum masuk ke
dalam hati kalian” [QS al Hujurat:14].

Kata-kata lammaa لما yang kita terjemahkan dengan ’belum’
adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan akan
terwujudnya apa yang diharapkan. Artinya iman akan masuk ke
dalam hati mereka. Akan tetapi tiba-tiba anda mengklaim diri
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anda sebagai orang yang beriman maka ini termasuk memuji diri
sendiri yang merupakan perbuatan terlarang.

أنا كذا ، علیك أن تطلب ..أنا كذا)أثري(أنا ) .. سلفي(فال حاجة إلى أنك تقول أنا 
.الحق وتعمل بھ، تُصلح النیة وهللا ھو الذي یعلم سبحانھ الحقائق

العالمة صالح بن فوزان الفوزان

Tidak perlu anda mengatakan ‘Saya salafy, Saya atsary’, saya
demikian atau demikian. Kewajiban anda adalah mencari
kebenaran lalu mengamalkannya. Perbaikilah niat dan Allah itu
yang mengetahui hakekat senyatanya”.

Sumber:

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=15967

Sumber link :

http://ustadzaris.com/hukum-embel-embel-as-salafy

3. Dari hal ini, maka banyak diantara para ulama dakwah
Salafiyyah yang jelas-jelas mendakwahkan Manhaj Salaf, yang
jelas-jelas membela manhaj Salaf dari serangan para ahlul
bid’ah, yang jelas-jelas memberantas berbagai macam
syubhat kebid’ahan dengan berdasarkan ilmu yang haq; yang
tidak memberikan embel-embel penisbatan As-Salafi atau al-
Atsari di belakang nama mereka.

Padahal mereka sangat pantas dan lebih berhaq akan hal itu
dibandingkan orang lain.

Sebagai contoh, maka mari kita lihat Imam Dakwah Salafiyyah
era kontemporer ini seperti : Imam Ibnu Baz rohimahulloh, Imam
Albani rohimahulloh, dan Imam Al-Utsaimin rohimahulloh. Tidak
pernah mereka menambahkan gelar penisbatan As-Salafi atau
Al-Atsari di belakang nama mereka.

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=15967
http://ustadzaris.com/hukum-embel-embel-as-salafy
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Padahal para Salafiyyun pada masa kita ini umumnya sepakat
untuk menerima dan merujuk kepada mereka (baca : sebagai
tempat bertanya dalam masalah keilmuan dan fatwa), dalam hal-
hal yang berkaitan dengan dakwah salafiyyah dan berbagai
macam problematikanya di zaman modern ini.

Hal ini tidak lain dikarenakan ketawadhu’an mereka, takut kalau
melakukan hanya dalam rangka mentazkiyah diri sendiri, dan
juga karena mereka lebih mementingkan kesesuaian antara
amalan dan perkataan dibandingkan dengan sekedar gelar
penisbatan.

—————–

Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Al Fauzan hafidzahullah
pernah ditanya :

نبغي ألحد أن یقول أنا یقول بعض طلبة العلم إنھ ال ی:فضیلة الشیخ وفقكم هللا 
سلفي ألن في ھذا تزكیة للنفس فھل ما یقولھ صحیح ؟

Fadhilatusy Syaikh semoga Allah memberi taufiq kepadamu :
sebagian penuntut ilmu mengatakan bahwa tidak seyogyanya
seseorang mengatakan : “saya salafy” karena dalam
perkataannya ini mengandung tazkiyah terhadap dirinya.
Apakah yang dia katakan ini benar ?

Syaikh hafidzahullah menjawab :

إذا كان یقول ھذا من باب تزكیة نفسھ ال یجوز ھذا نعم ، اما إذا كان یقولھ من باب 
البیان ألنھ بین أحزاب وجماعات مخالفة ویتبرأ منھم ، ویقول أنا سلفي أنا على 

ھج السلف من باب البراءة ھذا طیب ، نعممن

Jika tujuan dari perkataannya tersebut untuk mentazkiyah
dirinya maka tidak boleh, na’am. Namun jika tujuannya
adalah untuk menjelaskan bahwa dia berlepas diri dari
kelompok-kelompok dan jama’ah-jama’ah menyimpang, lalu
dia katakan : “saya salafy, saya diatas manhaj salaf” dalam
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rangka berlepas diri (dari kelompok menyimpang), maka
bagus. Na’am.

[Sesi tanya jawab durus (kajian rutin) kitab Fath Al Majid,
Syarah Kitabut Tauhid. Riyadh, 23/4/1434]

Sumber :
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=136196

—————–

4. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat :

- Hukum asal dari mengikuti manhaj Salaf itu hukumnya wajib
(lihat kembali pembahasan di tulisan kedua sebelumnya)

- Adapun hukum dari keharusan menamakan diri dengan
penisbatan kepada Salaf, maka ini hukum asalnya mubah saja
(boleh) bukan wajib, asalkan terpenuhi tiga syarat di bawah ini :

1. Tidak menisbatkan diri kepada Salaf dengan istilah
Salafi atau Salafiyyun, untuk tujuan mentazkiyah diri
sendiri.

2. Tidak menisbatkan diri kepada Salaf dengan istilah
Salafi atau Salafiyyun, untuk tujuan hizbiyyah, atau
bergolong-golongan, atau membentuk kelompok
jama’ah kumpulan orang-orang yang eksklusif untuk
membedakan diri dari masyarakat Islam secara
umum.

3. Tujuan dari menamakan diri dengan menggunakan
penisbatan kepada Salaf, adalah dengan maksud
untuk membedakan diri atau memisahkan diri dari
aqidah-aqidah, kelompok-kelompok, dan manhaj-
manhaj yang menyimpang dari Sunnah. Bukan
bertujuan untuk membedakan diri atau memisahkan
diri dari masyarakat Islam secara umum.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahulloh berkata,

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=136196
http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/15/memahami-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-istilah-bag-2/
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ال عیب على من أظھر مذھب السلف و انتسب إلیھ أو اعتزى إلیھ ، بل 
 ً یجب قبول ذلك منھ باالتفاق فإن مذھب السلف ال یكون إال حقا

“Tidak tercela orang yang menampakkan madzhab salaf dan dia
menisbatkan diri kepadanya serta berbangga dengan madzhab
salaf, bahkan wajib menerima hal tersebut menurut
kesepakatan karena tidaklah madzhab salaf kecuali benar”.
(Majmu’ Fatawa IV:149)

5. Sehingga jika ada seseorang yang bersesuaian antara
amalannya, aqidahnya, dan pemahamannya dengan manhaj
Salaf; namun dia tidak pernah menyebut diri dengan
penisbatan nama Salafi atau Salafiyyun. Atau bahkan
mungkin dia tidak pernah mengetahui apa itu arti dari istilah
Salafi. Maka pada hakekatnya dia adalah seorang Salafi,
walaupun dia tidak pernah mengaku-aku sebagai Salafi.
(Lihat lagi fatwa Syaikh Al-Fauzan rohimahulloh pada point
nomer 3 di atas)

Kesesuaian antara amalannya dengan manhaj Salaf lah yang
menjadi tolak ukur, bukan “stempel” ataupun pengaku-akuan
penyebutan diri sebagai seorang Salafi yang menjadi patokan.

PEMAKAIAN ISTILAH SALAFIYYUN : DI ANTARA
ORANG YANG MEMBENCI DAN ORANG YANG
BERLEBIH-LEBIHAN

6. Berdasarkan penjelasan kelima point di atas, kita
mendapatkan bahwa dalam kenyataannya kadang terdapat
dua golongan yang berlebih-lebihan (baca : ghuluw) dalam
masalah penisbatan diri dengan istilah Salafi ini. Padahal
hukum asal dari penisbatan diri dengan istilah Salafi ini
hukumnya adalah Mubah saja. Dua golongan itu adalah :

 Golongan orang yang berlebih-lebih dengan mengatakan
menisbatkan diri dengan menyebut diri sebagai Salafi itu
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terlarang hukumnya, bahkan mengatakan bahwa ini
adalah sesuatu hal yang bid’ah.

 Golongan orang yang berlebih-lebihan dengan
mengatakan menisbatkan diri dengan menyebut diri
sebagai Salafi itu wajib hukumnya, sehingga mereka
berlomba-lomba dalam memperoleh pengakuan stempel
Salafi ini.

7. Orang yang berlebih-lebihan (baca : ghuluw) dengan
mengatakan menisbatkan diri dengan menyebut diri sebagai
Salafi itu terlarang, sebenarnya terdiri dari :

 Orang-orang atau masyarakat Islam yang kurang
pemahaman dan ilmunya, terutama berkenaan dengan
manhaj Salaf.

 Orang-orang atau masyarakat Islam yang terfitnah dan
terhasut oleh kebohongan dan fitnah, sehingga
membenci manhaj Salaf.

 Orang-orang dari golongan ahlul bi’dah yang dengki
terhadap dakwah manhaj Salaf (Salafiyyah), yang
senantiasa mengeluarkan berbagai macam syubhat dan
tuduhannya untuk menjatuhkan dakwah Salaf dan da’i-
da’i nya. Yang mana mereka senantiasa mendiskreditkan
orang-orang yang berusaha untuk beriltizam terhadap
manhaj Salaf.

Hal ini terlihat dari klarifikasi keputusan risalah yang dikeluarkan
oleh MUI Jakarta Utara, ketika menverifikasi tuduhan-tuduhan
yang dilontarkan terhadap dakwah Salafiyyah dan para dai-
dainya.
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——————————-

Pandangan MUI Jakarta Utara

Tentang Salaf / Salafi

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota
Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan keputusan tentang
Salaf/ Salafi. Keputusan itu dikeluarkan secara resmi dan
ditandatangani oleh Ketua Umum QOIMUDDIEN THAMSY dan
Sekretaris Umum Drs. ARIF MUZAKKIR MANNAN, HI. Keputusan
dengan judul Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota
Administrasi Jakarta Utara Tentang SALAF/SALAFI itu
dikeluarkan di Jakarta, 12 Rabi’ul Akhir 1430 Hl 08 April 2009.

Salinan teks selengkapnya sebagai berikut:

Salinan

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Kotamadya Jakarta Utara

Jl. Yos Sudarso No. 27-29 Telp. (021) 4357422, 4301124 Ext.
5375,

Fax. 4357422 Jakarta

Pandangan Majelis Ulama Indonesia

Kota Administrasi Jakarta Utara

Tentang

SALAF/SALAFI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Administrasi Jakarta Utara,
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MENIMBANG :

a. bahwa pada akhir-akhir ini berkembang kajian-kajian salaf di
beberapa daerah yang banyak masyarakat belum
memahami makna salaf itu;

b. bahwa terjadi kesalah pahaman dalam memahami salaf;

c. bahwa muncul vonis sesat kepada keberadaan kajian-kajian
salaf;

d. bahwa oleh karena itu, MUI Kota Administrasi Jakarta Utara
perlu memberikan penjelasan tentang salaf/salafi, agar
masyarakat tidak mudah terprovokasi.

MENGINGAT :

Firman Allah subhanahu wa ta’ala :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang
Fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar
kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu
menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujuraat : 6)

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula)
bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan
(yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah
sesat, sesat yang nyata”. (QS. Al-Ahzaab [33] : 36)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-
Nisaa [4] : 59)



Bagian III : Pembahasan Mengenai Istilah Salafiyyun

113

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka
bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.
Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan
mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)”. (QS. Al-
An’am [6] : 116)

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti
binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya.
Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka
kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari
kebanggaan itu”. (QS. Al-Mu’minuun [23] : 71)

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk
Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang
mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan
merekapun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya
selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan
yang besar”. (QS. At-Taubah [9] : 100)

Hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

�͉˶�˴ϝϮγ˵ έ˴�͉ϥ˴�˴Γ˴ήϳ˸ή˴ϫ˵�ϰΑ˴˶�˸Ϧ˴ϋ–  تِى یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ ، إِالَّ َمْن أَبَى ُكلُّ «قَاَل  –ملسو هيلع هللا ىلص .»أُمَّ
�˴ϝΎ˴ϗ�ϰΆ˴˸˴ϳ�˸Ϧϣ˴˴ϭ�͉˶�˴ϝϮγ˵έ˴�Ύ˴ϳ�Ϯϟ˵Ύ˴ϗ» َمْن أََطاَعنِى دََخَل اْلَجنَّةَ ، َوَمْن َعَصانِى فَقَْد أَبَى«

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seluruh ummatku masuk
surga kecuali yang enggan.” Para sahabat bertanya: wahai
Rasulullah siapakah yang enggan?. Beliau menjawab: “Siapa yang
ta’at kepadaku masuk surga dan yang ma’shiyat kepadaku maka
ia enggan (masuk surga).” (H.R. Al-Bukhari)

(قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال  تركت فیكم شیئین لن تضلوا :
.كتاب هللا وسنتي ولن یتفرقا حتى یردا على الحوض )ما تمسكتم بھما (بعدھم  (

أخرجھ مالك مرسال والحاكم مسندا وصححھ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, berkata: Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Aku tinggalkan pada
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kalian dua hal kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang
dengan keduanya, (yaitu) Kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunnahku.
Keduanya tidak akan berpisah sehingga masuk ke telaga (Al-
Kautsar). (H.R. Malik secara mursal dan Al-Hakim dengan sanad
yang bersambung dan ia mensahihkannya)

�͉Ϩϟ�ϰϟ˴˶·�˲Δ˴Ϝ˶˴ϼϣ˴�˸Ε ˴˯Ύ˴Ο�˵ϝϮϘ˴˵ϳ�͉˶�˶ΪΒ˴˸ϋ�˴Ϧ˸Α�˴ήΑ˶Ύ˴Ο�˵Ζό˸Ϥ˶˴γ�˸ϭ˴�Ύ˴Ϩ˴Λ͉ΪΣ˴�˯˴Ύ˴Ϩϴ˶ϣ�˵Ϧ˸Α�˵Ϊϴ˶ό˴γ�Ύ˴Ϩ˴Λ͉ΪΣ˴ ِبِّى–
.قَْلَب یَْقَظاُن َوقَاَل بَْعُضُھْم إِنَّ اْلعَْیَن نَائَِمةٌ َوالْ .َوْھَو نَائٌِم فَقَاَل بَْعُضُھْم إِنَّھُ نَائٌِم  –ملسو هيلع هللا ىلص 

َوقَاَل بَْعُضُھْم إِنَّ .فَقَاَل بَْعُضُھْم إِنَّھُ نَائٌِم .فَقَالُوا إِنَّ ِلَصاِحبُِكْم َھذَا َمثَالً فَاْضِربُوا لَھُ َمثَالً 
یَھا َمأْدُبَةً َوبَعََث فَقَالُوا َمثَلُھُ َكَمثَِل َرُجٍل بَنَى دَاًرا ، َوَجعََل فِ .اْلعَْیَن نَاِئَمةٌ َواْلقَْلَب یَْقَظاُن 

دَاِعیًا ، فََمْن أََجاَب الدَّاِعَى دََخَل الدَّاَر َوأََكَل ِمَن اْلَمأْدُبَِة ، َوَمْن لَْم یُِجِب الدَّاِعَى لَْم یَْدُخلِ 
لُوَھا لَھُ یَْفقَْھَھا فَقَاَل بَْعُضُھمْ .الدَّاَر َولَْم یَأُْكْل ِمَن اْلَمأْدُبَِة  َوقَاَل بَْعُضُھْم .إِنَّھُ نَائٌِم فَقَالُوا أَّوِ

فََمْن أََطاَع دمحمًََُّا  –ملسو هيلع هللا ىلص  –فَقَالُوا فَالدَّاُر اْلَجنَّةُ ، َوالدَّاِعى دمحمٌََُّ .إِنَّ اْلعَْیَن نَاِئَمةٌ َواْلقَْلَب یَْقَظاُن 
ຼ˵˴͉˱ –ملسو هيلع هللا ىلص  – �ϰμ˴ ϋ˴�˸Ϧϣ˴˴ϭ�ˬ�͉˴�˴ωΎ˴ρ˴�˸ΪϘ˴˴ϓ ملسو هيلع هللا ىلص  –ا– �˵ຼ˴͉˲ ϭ˴�ˬ�͉˴�ϰμ˴ ϋ˴�˸ΪϘ˴˴ϓ–  فَْرٌق بَْیَن  –ملسو هيلع هللا ىلص

.النَّاِس 

Sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhu, berkata: (suatu
ketika) datang para malaikat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam tatkala beliau tidur. Sebagian mereka berkata ia sedang
tidur, sebagian lain menjawab, matanya tertidur tetapi hatinya
terjaga.

Mereka berkata: sesungguhnya teman kalian ini (Nabi
Muhammad-penj) memiliki perumpamaan, maka jadikanlah
untuknya perumpamaan. Sebagian mereka berkata ia sedang
tidur, sebagian lain menjawab, matanya tertidur tetapi hatinya
terjaga.

Mereka berkata, perumpamaannya seperti orang yang
membangun rumah, menyediakan hidangan dan mengundang
orang untuk datang. Siapa orang yang menjawab undangan,
maka ia akan masuk rumah dan menyantap hidangan. Yang tidak
menjawab undangan maka tidak masuk ke dalam rumah dan
tidak menyantap hidangan. Mereka berkata, jelaskan ma’na
perumpamaan itu kepadanya agar ia memahaminya. Sebagian
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mereka berkata ia sedang tidur, sebagian lain menjawab,
matanya tertidur tetapi hatinya terjaga.

Mereka berkata rumah adalah (perumpamaan) surga, orang
yang mengundang adalah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa
sallam. Maka siapa orang yang ta’at kepada Muhammad
shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka ia ta’at kepada Allah. Siapa
orang yang menentang Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam,
maka ia telah menentang Allah. Muhammad adalah pembela
diantara manusia (antara yang ta’at dan yang menentang). (H.R.
Al-Bukhari)

MEMPERHATIKAN :

Keterangan dan penjelasan dari beberapa da’i salafi yang telah
dikonfirmasi oleh pihak MUI Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta’ala,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PANDANGAN MUI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA TENTANG SALAFI

Pertama : Penjelasan tentang apa itu SALAF/SALAFI

1. Salaf/salafi tidak termasuk ke dalam 10 kriteria sesat yang
telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),
sehingga Salaf/salafi bukanlah merupakan sekte atau aliran
sesat sebagaimana yang berkembang belakangan ini.

2. Salaf/salafi adalah nama yang diambilkan dari kata salaf yang
secara bahasa berarti orang-orang terdahulu, dalam istilah
adalah orang-orang terdahulu yang mendahului kaum
muslimin dalam Iman, Islam dst. mereka adalah para sahabat
dan orang-orang yang mengikuti mereka.

3. Penamaan salafi ini bukanlah penamaan yang baru saja
muncul, namun telah sejak dahulu ada.
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4. Dakwah salaf adalah ajakan untuk memurnikan agama Islam
dengan kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan
menggunakan pemahaman para sahabat radhiyallahu
‘anhum.

Kedua : Nasehat dan Tausiyah kepada masyarakat
1. Hendaknya masyarakat tidak mudah melontarkan kata sesat

kepada suatu dakwah tanpa diklarifikasi terlebih dahulu.
2. Hendaknya masyarakat tidak terprovokasi dengan

pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
3. Kepada para da’i, ustadz, tokoh agama serta tokoh

masyarakat hendaknya dapat menenangkan serta
memberikan penjelasan yang obyektif tentang masalah ini
kepada masyarakat.

4. Hendaknya masyarakat tidak bertindak anarkis dan main
hakim sendiri, sebagaimana terjadi di beberapa daerah di
Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi’ul Akhir 1430 H.

08 April 2009

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

Ttd

QOIMUDDIEN
THAMSY

cap ttd

Drs. ARIF MUZAKKIR MANNAN, HI

Sumber : http://www.nahimunkar.com/pandangan-mui-jakarta-
utara-tentang-salaf-salafi/

http://www.nahimunkar.com/pandangan-mui-jakarta-utara-tentang-salaf-salafi/
http://www.nahimunkar.com/pandangan-mui-jakarta-utara-tentang-salaf-salafi/
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8. Adapun orang yang berlebih-lebihan (baca : ghuluw) dengan
mengatakan menisbatkan diri dengan menyebut diri sebagai
Salafi itu hukumnya wajib, maka orang-orang ini sebenarnya
terdiri dari :

- Orang-orang yang belum bisa membedakan perincian
hukum, antara perbedaan hukum mengenai kewajiban
mengikuti Manhaj Salaf dan perbedaan hukum kelaziman
menyebut diri sebagai Salafi.

- Orang-orang yang memandang manhaj Salaf adalah suatu
manhaj yang haq, namun menganggap syarat baru bisa
disebut sebagai seorang Salafi itu adalah jika :

 Harus melazimi suatu majlis ta’lim atau ustadz tertentu.

 Harus merujuk tokoh Ulama Salafiyyah tertentu dengan
mengabaikan Ulama Salafiyyah yang lain. Bahkan
menganggap Ulama Salafiyyah yang dirujuk itu, sebagai
barometer sikap dalam perihal wala’ (loyalitas) dan baro
(Sikap benci dan melepaskan diri) dengan mengabaikan
kaidah-kaidah ilmiah serta pendapat Ulama Salafiyyah
lainnya.

 Harus melazimi suatu pendapat fiqh furuiyyah tertentu
dan ijtihad dari ulama tertentu, dengan mengabaikan
pendapat dari para Ulama Salafiyyah yang lain. Mereka
umumnya juga kurang bersikap terbuka dalam
permasalahan diskusi ilmiah di masalah fiqh dan
ijtihadiyyah.

 Harus melazimi sikap dan mensetujui penilaian jarh wa
ta’dil (celaan dan pujian) dari ulama Salafiyyah tertentu
terhadap seorang tokoh atau yayasan tertentu, dengan
mengabaikan pendapat jarh wa ta’dil ulama Salafiyyah
lainnya. Berikut juga mengabaikan tarjih ilmiah di antara
pendapat jarh wa ta’dil itu. Padahal seseorang itu bisa



Bagian III : Pembahasan Mengenai Istilah Salafiyyun

118

jadi dia benar dan bisa jadi juga dia itu salah. [Lihat juga
nasehat masalah pandangan jarh wa ta'dil dalam kutipan
tulisan saya yang lain di :
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/01/kaidah-
untuk-memahami-jarh-wa-tadil-kontemporer-di-masa-
ini-agar-terhindar-dari-fitnah-dan-kemadhorotan/ ]

 Cenderung bersikap keras (mutasyaddid) dalam masalah
sikap hajr (mengisolir orang lain) dan tahdzir
(memperingatkan orang lain akan bahaya suatu hal),
dengan tanpa melihat tahapan-tahapan dan mashlahat-
madhorotnya.

 Mempunyai akhlaq yang buruk dan sikap tanfir
(membuat orang lari) ketika berdakwah di masyarakat.

Secara kelaziman, orang-orang seperti inilah yang
mempersempit makna dan ruang dakwah Salafiyyah. Lebih
mempunyai tendensi untuk memiliki sikap hizbiyyah,
berkelompok-kelompok, eksklusif, dan sektarian. Mereka
sebenarnya menginginkan kebenaran, akan tetapi malah keluar
dari kebenaran karena sikap yang berlebih-lebihannya itu (baca :
ghuluw).

Para ulama Salafiyyah memberikan nasehat terhadap orang-
orang yang seperti ini sebagai berikut,

————–

KERAJAAN SALAFY

DR. Anis Thahir Al Andunisy hafidzahulloh berkata:
“Dakwah salaf itu bukan istana yang memiliki benteng dan
penjaga. Sehingga siapa saja yang mau masuk harus laporan dulu
sama pengawal dan boleh dikeluarkan dengan seenaknya saja”.

Pada kesempatan yang lain beliau berkata:
“Innalillah…. Seakan-akan dakwah salafiyah ini seperti

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/01/kaidah-untuk-memahami-jarh-wa-tadil-kontemporer-di-masa-ini-agar-terhindar-dari-fitnah-dan-kemadhorotan/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/01/kaidah-untuk-memahami-jarh-wa-tadil-kontemporer-di-masa-ini-agar-terhindar-dari-fitnah-dan-kemadhorotan/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/12/01/kaidah-untuk-memahami-jarh-wa-tadil-kontemporer-di-masa-ini-agar-terhindar-dari-fitnah-dan-kemadhorotan/


Bagian III : Pembahasan Mengenai Istilah Salafiyyun

119

perusahaan dimana direkturnya memliki otoritas penuh
memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari
perusahaannya”

Dr. Anis Thahir Al Andunisy adalah pengajar tetap di Masjid
Nabawi As Syarief dan Dosen Fakultas Hadits Universitas Islam
Madiinah. Beliau mengajar mata kuliah Al Jarh Watta’dill
(Copas status akhi Aan chandra Tolib hafizohulloh, mahasiswa
Universitas Madinah yang selalu melazimi dars sykh Anis di
masjid Nabawi)

Sumber:

http://firanda.com/index.php/artikel/status-facebook/617-
kerajaan-salafy

———————-

Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rohimahulloh
berkata,

إنھ من یعش منكم فسیرى اختالفاً “\:یُستفاد من قولھ صلى هللا علیھ وعلى آلھ وسلم
، أنھ إذا كثرت األحزاب في األمة؛ ال تنتمي إلى حزب“\..كثیراً ، فعلیكم بسنتي .

شیعة بل ..جھمیة.. معتزلة.. خوارج:ھنا ظھرت طوائف من قدیم الزمان
..رافضة

وما أشبھ ذلك..وتبلیغیون..فیونوسل..إخوانیون:ثم ظھرت أخیراً  .
ما أرشد إلیھ النبي صلى :كل ھذه الفرق اجعلھا على الیسار، وعلیك باألمام، وھو

علیكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدین“\:هللا علیھ وعلى آلھ وسلم \”.
وال شك أن الواجب على جمیع المسلمین أن یكون مذھبھم مذھب السلف، ال 

السلفیین(معیّن یسمى االنتماء إلى حزب  ) ..
الواجب أن تكون األمة اإلسالمیة مذھبھا مذھب السلف الصالح ، ال التحزب إلى 

انتبھوا للفَْرق)..السلفیون(من یسمى  !!
المطلوب إیش؟ اتباع السلف)..السلفیون(ھناك طریق سلف ، وھناك حزب یُسمى .

لكن مشكلتھم .. ال شك لماذا؟ ألن اإلخوة السلفیین، ھم أقرب الفرق للصواب،
ونحن ال ننكر ..كغیرھم ، أن بعض ھذه الفرق یُضلل بعضاً، ویُبدّعھم، ویُفّسقھم

..ھذا إذا كانوا مستحقین، لكننا ننكر معالجة ھذه البدع بھذه الطریقة الواجب أن 
وسنة رسولھ، –عز وجل -یجتمع رؤساء ھذه الفرق، ویقولون بیننا كتاب هللا

http://firanda.com/index.php/artikel/status-facebook/617-kerajaan-salafy
http://firanda.com/index.php/artikel/status-facebook/617-kerajaan-salafy
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ال إلى األھواء، و اآلراء، وال إلى فالن أوفالنفلنتحاكم إلیھما .. كلٌّ یخطيء 
.ویصیب مھما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دین اإلسالم

فھذا الحدیث أرشد النبي ملسو هيلع هللا ىلص فیھ إلى سلوك طریق یسلم فیھ اإلنسان، ال ینتمي إلى 
النبي صلى هللا علیھ وعلى آلھ أي فرقة؛ إال إلى طریق السلف الصالح، بل سنة 

العالمة دمحم بن صالح العثیمین رحمھ هللا.وسلم ، و الخلفاء الراشدین المھدیین

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang hidup setelahku,
maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena
itu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku.”

Hadits ini memberi arti bahwa apabila muncul banyak golongan
di tengah-tengah umat, maka jangan berafiliasi kepada satu
golongan pun. Dulu muncul sekte-sekte, seperti Khawarij,
Mu’tazilah, Jahmiyyah, Syi’ah, bahkan Rafidhah. Lalu, akhir-akhir
ini muncul Ikhwaniyyun, Salafiyyun, Tablighiyyun, dan kelompok
lain yang semisal.

Letakkanlah semua kelompok ini di samping kiri dan teruslah
melihat ke depan, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Nabi saw,
“Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan
sunnah para Khulafaur Rasyidin.”

Tidak diragukan, wajib atas semua kaum Muslimin untuk
mengambil paham salaf; bukan berafiliasi pada golongan
tertentu yang disebut “As-Salafiyyun”. Yang wajib adalah
hendaknya umat Islam mengambil paham salafus shalih; bukan
membentuk golongan yang dinamakan “As-Salafiyyun”.
Berhati-hatilah terhadap perpecahan! Ada jalan salaf; ada pula
golongan yang disebut “As-Salafiyyun”. Apa yang wajib?
Mengikuti salaf!

Mengapa? Karena ikhwah As-Salafiyyun adalah kelompok
paling dekat dengan kebenaran. Tidak diragukan. Akan tetapi,
permasalahan mereka seperti kelompok lainnya. Sebagian
individu kelompok ini saling menyesat-nyesatkan,
membid’ahkan, dan memfasikkan. Kami tidak mengingkari hal
ini apabila benar mereka layak untuk itu. Akan tetapi, kami
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mengingkari terapi bid’ah-bid’ah tersebut dengan cara ini. Yang
wajib adalah pemimpin-pemimpin kelompok ini berkumpul.
Hendaknya mereka mengatakan, “Di antara kita ada Kitabullah
‘Azza wa Jalla dan Sunnah Rasul-Nya. Marilah kita berhukum
pada keduanya; bukan pada hawa nafsu, pendapat-pendapat,
dan tidak pula kepada Fulan dan Fulan.” Setiap orang bisa salah
dan bisa benar meski seberapa banyak ilmu dan ibadahnya. Akan
tetapi, jaminan kema’shuman hanya pada agama Islam.

Nabi saw memberikan petunjuk dalam hadits ini untuk
menempuh jalan yang menyelamatkan manusia; bukan
berafiliasi kepada kelompok apa pun, kecuali kepada jalan
salafus shalih, yaitu sunnah Nabi saw dan para Khulafaur
Rasyidin yang mendapat petunjuk.

Sumber : http://www.islamgold.com/view.php?gid=2&rid=33

———————–

Nasehat Syaikh Abdul Aziz bin Baz rohimahullah,

“Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah,
bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia
saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih
mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah
lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka
mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk
semuanya.”

(Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII, hal 376)
dan (Juz X, hal. 91))

————————-

Nasehat Syaikh Al-Albani rohimahulloh,

Syaikh al-Albâni berkata, “Tidak ragu lagi, ini merupakan perkara
pertama yang dituntut dari seorang da’i, yaitu bersikap lemah
lembut dan santun. Ia tidak boleh bersikap kasar terhadap orang-

http://www.islamgold.com/view.php?gid=2&rid=33


Bagian III : Pembahasan Mengenai Istilah Salafiyyun

122

orang yang berseberangan. Apalagi bila orang itu masih berada
dalam satu ushûl dakwah dengannya, yaitu dakwah kepada al-
Qur’an dan Sunnah.”

[Dinukil dari kaset Silsilatul Hudâ wan Nûr nomor 620.]

————————-

9. Sehingga secara garis besar pemakaian istilah Salafi ataupun
Salafiyyun itu berbeda-beda hukumnya tergantung dari
tujuannya. Hal ini sama seperti qaidah fiqh yang berbunyi
االمور بمقاصدھا (al-Umuur bi Maqasidiha, Setiap urusan itu -
hukumnya- dilihat dari maksud tujuannya).

- Jika penisbatan diri dengan Istilah Salafi atau Salafiyyun ini
dimaksudkan untuk :

 Membedakan dan memisahkan diri dari aqidah-
aqidah, kelompok-kelompok, dan manhaj-manhaj
yang menyimpang dari Sunnah.

 Dan bukan dimaksudkan untuk membedakan diri dan
memisahkan diri dari masyarakat Islam secara umum.

Maka hukum dari hal ini secara asal hukumnya mubah. Dan
bahkan hukumnya kadang juga bisa berubah menjadi wajib juga
jika diperlukan, tergantung dari kondisi dan keadaan yang ada.
Mari kita lihat lagi fatwa dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
rohimahulloh,

ال عیب على من أظھر مذھب السلف و انتسب إلیھ أو اعتزى إلیھ ، بل یجب قبول ذلك 
 ً منھ باالتفاق فإن مذھب السلف ال یكون إال حقا

“Tidak tercela orang yang menampakkan madzhab salaf dan dia
menisbatkan diri kepadanya serta berbangga dengan madzhab
salaf, bahkan wajib menerima hal tersebut menurut
kesepakatan karena tidaklah madzhab salaf kecuali benar”.
(Majmu’ Fatawa IV:149)
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- Jika penisbatan diri dengan Istilah Salafi atau Salafiyyun ini
dimaksudkan untuk :

 Mentazkiyah diri sendiri (menganggap suci diri sendiri,
merekomendasikan diri sendiri, sehingga berimplikasi
menganggap tinggi diri sendiri, menganggap rendah
orang lain, dan bersikap sombong), ataupun
mentazkiyah kelompok komunitas yang dilaziminya.

 Untuk tujuan sikap hizbiyyah, berkelompok-kelompok,
eksklusif, dan sektarian.

 Untuk melegalkan akhlaq dan adab yang buruk.

Maka hukum dari hal ini adalah harom dan harus dihindari.
Mari kita perhatikan dalil-dalil di bawah ini,

Dalil Pertama

�˴ϛ�˸ήψ˵ϧ˸�˱ϼϴ˶Θ˴ϓ�˴ϥϮϤ˵˴Ϡ˸ψϳ˵�˴ϻϭ˴�˯˵Ύ˴θϳ˴�˸Ϧϣ˴�ϲ ˶˷ϛΰ˴ϳ˵�͉˵�˶ϞΑ˴ى��˸Ϣ˵Ϭ˴δϔ˸˵ϧ˴�˴ϥϮ͊ϛΰ˴ϳ˵�˴Ϧϳά͉˶ϟ�ϰϟ˴˶·�˴ήΗ˴�˸Ϣ˴ϟ˴�˴ϒϴ˸
Ύ˱Ϩϴ˶Β˵ϣ�Ύ˱Ϥ˸Λ˶·�˶Ϫ˶Α�Իϰϔ˴˴ϛϭ˴م��˴Ώά˶˴Ϝ˸ϟ�͉˶�ϰϠ˴˴ϋ�˴ϥϭή˵Θ˸˴ϔ˴ϳ

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap
dirinya suci?. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang
dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun.
Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta
terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang
nyata (bagi mereka).” [QS. AN-Nisaa : 49-50]

Dalil Kedua

فََال تَُزكُّوا أَْنفَُسُكْم ۖ ُھَو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَىٰ 

“….maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang
paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.” [QS. An Najm
: 32]

Dalil Ketiga
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Dari Jabir bin Abdullah rodhiyalloohu ‘anhu berkata,

“Kami berperang bersama Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa
sallam, kaum muhajirin berkumpul bersama Rasulullah
shalalloohu ‘alaihi wa sallam sehingga mereka banyak. Dalam
rombongan muhajirin ada seorang lelaki yang suka berkelakar. Ia
memukul pantas seorang anshar.

Maka marah besarlah orang anshar itu sehingga keduanya saling
memanggil temannya.

Si anshar berteriak, ‘Hai orang-orang anshar!’

Sedang si muhajirin berseru, ‘Hai orang-orang muhajirin!’

Maka Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam pun keluar dan
berkata, ‘Mengapa harus ada seruan ahli Jahiliyah?’

Kemudian Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Ada
apa gerangan dengan mereka?’ lalu diceritakan kepada beliau
tentang seorang muhajirin yang memukul pantat seorang
anshar.

Maka Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,
‘Tinggalkanlah seruan Jahiliyah itu karena ia amat buruk’!”

(HR Bukhari [3518]).

Nama dan istilah Muhajirin dan Anshor itu adalah suatu nama
yang syar’i dan baik. Namun ketika para shohabat menggunakan
hal itu untuk tujuan hizbiyyah, maka Rosululloh shalalloohu
‘alaihi wa sallam pun menegur dan mengingkarinya.

**********

CATATAN :

Para shahabat yang merupakan Salaf yang paling utama, dan hal
ini tidak diragukan lagi.
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Bahkan nama penisbatan dengan istilah Muhajirin dan Anshor
untuk shahabat itu jelas-jelas sangat syar’i, serta disebutkan di
dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah di banyak tempat. Namun jika
nama penisbatan itu digunakan untuk hal yang tercela, yakni
untuk tujuan hizbiyyah karena ke-alpa-an para Shahabat.
Rasululloh pun dengan tegas dan jelas melarangnya.

Maka bagaimana lagi jika itu adalah diri kita, yang hanya sekedar
menisbatkan diri kepada Salaf dengan menyebut diri sebagai
Salafi ataupun Salafiyyun namun digunakan untuk tujuan dan
hal-hal hizbiyyah yang salah? Maka tentu ini lebih terlarang lagi.

االمور بمقاصدھا

“Setiap urusan itu -hukumnya- dilihat dari maksud tujuannya”

Lihat pula nasehat seputar ini di :

http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/ketika-mulai-
%E2%80%9Cngaji%E2%80%9D-terlalu-semangat-keras-dan-
kebablasan.html

**********

HUBUNGAN ANTARA DAKWAH SALAFIYYAH,
SALAFIYYUN, DAN MASYARAKAT ISLAM
SECARA UMUM

10. Dakwah Salafiyyah adalah dakwah yang bertujuan untuk
memahamkan manhaj Salaf di masyarakat Islam dengan
metode tashfiyyah dan tarbiyyah.

Metode Tashfiyyah adalah pensucian dan pemurnian agama.
Yakni dengan :

 Penghilangan syubhat dan kekaburan dalam memahami
agama

 Penjelasan, pemilahan, dan penghilangan hadits-hadits
dan atsar-atsar yang dhoif (lemah) dan maudhu’ (palsu)

http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/ketika-mulai-%E2%80%9Cngaji%E2%80%9D-terlalu-semangat-keras-dan-kebablasan.html
http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/ketika-mulai-%E2%80%9Cngaji%E2%80%9D-terlalu-semangat-keras-dan-kebablasan.html
http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/ketika-mulai-%E2%80%9Cngaji%E2%80%9D-terlalu-semangat-keras-dan-kebablasan.html
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yang terdapat dalam kitab-kitab sumber rujukan dan
pegangan keilmuan dalam masalah agama. Seperti yang
terdapat di dalam kitab-kitab aqidah, fiqh, dakwah,
pemikiran (Tashowur dan tsaqofah Islamiyyah), hadits,
tafsir, siroh/sejarah, nasehat, tazkiyatun nufus, dan lain-
lain.

 Dan pembersihan kotoran kebid’ahan dan kesyirikan
dalam aqidah, pemahaman, dan amalan.

Adapun metode Tarbiyyah adalah pendidikan, perbaikan, dan
pembinaan masyarakat dengan :

 Pembimbingan dan pembinaan masyarakat dengan
berdasarkan Ilmu;

 Pembimbingan dan penjelasan dalam memahami serta
mengamalkan manhaj Salaf dalam praktek kehidupan
beragama sehari-hari;

 Nasehat amar ma’ruf nahi munkar untuk melazimi
keta’atan kepada Alloh dan Rosul-Nya dan menjauhi
kemaksiatan.

 Nasehat amar ma’ruf nahi munkar untuk melazimi
mengikuti sunnah dan menjauhi kebid’ahan.

 Dan nasehat amar ma’ruf nahi munkar untuk melazimi
pembinaan keimanan dan penyempurnaan Tauhid, serta
menjauhi berbagai macam kesyirikan.

Yang mana kesemua itu dilakukan dengan cara bertahap dan
melihat pertimbangan mashlahat-madhorot.

Inilah tujuan dan cara dakwah Salafiyyah itu. Dan bukanlah
dakwah ini bertujuan untuk mengumpulkan orang dalam suatu
kelompok jama’ah yang disebut sebagai Salafiyyun. Dakwah
Salafiyyah bukanlah kaderisasi dan perekrutan anggota. [Lihat
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lagi penjelasan di point-point sebelumnya di atas mengenai
hukum penisbatan diri dan arti dari Salafi-Salafiyyun itu].

Oleh karena itu dakwah ini disebut Dakwah Salafiyyah, yakni
yang bertujuan untuk menyebarkan dan memahamkan Manhaj
Salaf ke masyarakat. Dan dakwah ini bukan disebut dengan nama
Dakwah Salafiyyun, yang bertujuan untuk mengumpulkan orang
dalam suatu kelompok jama’ah yang disebut Salafiyyun.

—————–

Syaikh Ali Hafidzahulloh pernah menjelaskan mengenai istilah
Salafiyyah ketika diundang wawancara oleh TV One di Indonesia
beberapa waktu yang lalu. Beliau berkata :

“Salafiyyah artinya pemahaman sebagaimana yang dipahami
oleh Salafush shalih. Salafiyyah bukan partai, bukan organisasi.
Salafiyyah adalah ajakan dakwah yang mengaitkan antara kaum
muslimin dengan para ulama yang dasar-dasarnya sangat
memperhatikan keimanan dan keamanan. Dasarnya juga adalah
bagaimana mengajarkan pemahaman Islam yang benar kepada
manusia. Menerima pemahaman atau fikih dari para ulama
seluruhnya (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam
Ahmad bin Hambal, pen) tanpa fanatik terhadap salah satu
madzhab.“

——————

11. Masyarakat Islam umumnya sepakat ingin memahami dan
menjalankan Islam dengan benar berdasarkan Ilmu yang
haq. Semua ingin menjadi muslim yang benar, tidak ada yang
ingin termasuk golongan yang sesat dan menyimpang.

Semua sepakat bahwa Islam yang benar dan Muslim yang benar
itu adalah : Islam yang diajarkan oleh Rasululloh shalalloohu
‘alaihi wa sallam dan Muslim yang dididik langsung oleh
Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam (yakni Para shahabat).
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Bagaimana tidak, merekalah murid-murid langsung dari
Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Keshohihan mereka
dalam beragama juga sudah diberikan pengakuan langsung
dalam banyak ayat dan hadits shohih, sebagaimana yang telah
kita jelaskan dalam tulisan kedua yang terdahulu. Bahkan kita
disuruh untuk mengikuti jalan-jalan para Shahabat tersebut
sebagai Salaf yang paling utama,

Sehingga merupakan suatu hal yang benar jika dikatakan, “Islam
yang benar dan Muslim yang benar itu adalah yang mengikuti
Manhaj Salaf dalam pemahaman dan pengamalannya.“. Dan
manhaj Salaf (Salafiyyah) itu adalah bagian dari Islam itu sendiri,
yakni manhaj Islam yang murni, benar, dan haqiqi. Manhaj para
shahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan ihsan
(baik).

Mendakwahkan suatu manhaj yang haq dalam beragama, adalah
sesuatu yang wajib berdasarkan kemampuan dan keilmuan tiap-
tiap orang. Dan inilah dakwah manhaj Salaf (Salafiyyah) itu.

12. Antara Dakwah manhaj dengan dakwah hizbiyyah
(bergolong-golongan) itu memiliki perbedaan yang sangat
jelas.

Adapun Dakwah Salafiyyah maka ini adalah dakwah manhaj,
bukan dakwah hizbiyyah. Dakwah Salafiyyah bertujuan untuk
mengajarkan pemahaman Islam yang benar kepada ummat
Islam, bukan bertujuan untuk mengumpulkan orang dalam suatu
kelompok jama’ah untuk kaderisasi dan perekrutan anggota.

Seseorang yang memiliki kesesuaian antara amalannya,
aqidahnya, dan pemahamannya dengan manhaj Salaf; maka
walaupun dia tidak pernah menyebut diri dengan nama Salafi
atau Salafiyyun. Atau bahkan mungkin dia tidak pernah
mengetahui apa arti dari istilah Salafi itu sendiri. Maka pada

http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/15/memahami-salaf-salafiyyah-dan-salafiyyun-secara-bahasa-manhaj-dan-istilah-bag-2/
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hakekatnya dia adalah seorang Salafi, walaupun dia tidak pernah
mengaku-aku sebagai Salafi.

13. Dakwah Salafiyyah memandang masyarakat Islam secara
umum kepada hukum asalnya, yakni dipandang dan
dihukumi sebagai seseorang muslim yang selamat aqidah
dan manhaj-nya.

Atau dengan kata lain, masyarakat Islam itu selalu dipandang
sebagai masyarakat Ahlus Sunnah atau Salafiyyun secara
keumuman (kecuali kalau dia adalah seorang syi’ah. Yang mana
syi’ah itu sendiri sejak dari awal, sudah jelas-jelas menyatakan
bahwa dia adalah musuh dari ahlus Sunnah).

Jika secara dhohir dia adalah seorang Muslim yang bersyahadat,
maka hukum asalnya dia adalah seorang Muslim yang benar.
Muslim yang selamat aqidah dan manhajnya. Dia adalah seorang
Ahlus Sunnah. Tidak boleh disebut dan disikapi sebagai orang
yang menyimpang keislamannya (Baca : Ahlul Bid’ah), hingga
datang bukti akan hal itu.

Dakwah Salafiyyah selalu memandang masyarakat Islam dengan
pandangan huznudzon (prasangka baik) yang berupa
menganggap mereka sebagai Ahlus Sunnah, sesuai hukum
asalnya. Bukan dengan pandangan suudzon (prasangka buruk)
yang berupa pandangan hizbiyyah (bergolong-golongan).

14. Adapun mengenai :

 Perkara kekurangan fahaman masyarakat umum
(terutama yang awam) dalam masalah ilmu agama.

 Belum mengetahuinya mengenai perincian akan
perbedaan antara apa itu Ahlus Sunnah dan apa itu Ahlul
Bid’ah.
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 Belum mengetahuinya mengenai apa itu pokok-pokok
Manhaj Salaf yang digunakan sebagai barometer
pembedaan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid’ah.

 Dan bahkan kadang terjebak dalam kebid’ahan karena
kurangnya ilmu dan pemahaman. (Baik itu bid’ah
amaliyyah ataupun bid’ah i’tiqodiyyah)

Maka sepanjang ada udzur dalam masalah ini, tidaklah seseorang
itu dikeluarkan dari lingkup Ahlus Sunnah.

Akan tetapi dia haruslah diberikan nasehat, penjelasan, ilmu,
pelurusan (tashfiyyah) dari pemahaman yang salah, dan
pendidikan (tarbiyyah) dengan sikap kasih sayang. Yang mana hal
ini dilakukan karena kasih sayang antara sesama saudara Ahlus
Sunnah Wal Jama’ah yang saling menasehati dan saling ber-amar
ma’ruf nahi munkar. Karena inilah hakikat dari manhaj yang haq
itu, yakni An-Nashiihah (nasehat).

ْیُن «:قالأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص,عن أبي رقیة تمیم بن أوس الداري رضي هللا عنھ الدِّ
ولكتابھ,Ϳ«:لمن؟ قال: قلنا» النَِّصْیَحةُ  , .»ألئمة المسلمین وعامتھم,ولرسولھ

رواه مسلم

Dari Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dâri radhiyallâhu’anhu,
bahwasanya Rasûlullâh Shallallâhu ‘Alaihi Wasallam bersabda:
“Agama itu adalah nasihat”. Mereka (para sahabat) bertanya,
”Untuk siapa, (wahai Rasûlullâh) ?”Rasûlullâh Shallallâhu ‘Alaihi
Wasallam menjawab, ”Untuk Allâh, Kitab-Nya, Rasul-Nya, Imam
kaum Muslimin, dan bagi kaum Muslimin pada umumnya.”[HR.
Muslim]

Untuk memperkuat dan memperkuat penjelasan dari point
nomer 13 dan 14 ini, mari kita lihat fatwa dan ilmu mengenai
bagaimanakah sebenarnya hukum asal dari seorang Muslim itu.
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Fatwa – Hukum Asal Seorang Muslim

Oleh : asy-Syaikh Ibrohim bin ‘Amir ar-Ruhaili –
hafidzohulloh- (Beliau adalah Professor di bidang Aqidah
dari Universitas Islam Madinah)

Pertanyaan :

Apa hukum asal seorang muslim, yakni apakah ia Ahlus Sunnah
atau tidak? Yang kedua, jika hukum asal seorang muslim adalah
Ahlus Sunnah, maka apakah dhowabith untuk mengeluarkannya
dari Ahlus Sunnah? Yakni apakah seseorang itu keluar hanya
karena ia menyelisihi sebuah prinsip dari prinsip-prinsip Sunnah,
seperti taat kepada pemerintah?

Jawaban :

Asal seorang muslim adalah as-Salaamah (selamat),
sebagaimana yang dikatakan oleh para `Ulama, yakni selamat
dari bid’ah dan maksiat. Jika ia seorang muslim maka hukum
asalnya adalah selamat, dan ia tidak boleh dinisbatkan kepada
bid’ah dan maksiat kecuali dengan dalil (baca: bukti). Dan ini
berbeda dengan perkataan orang yang mengatakan “hukum asal
manusia“, karena sebagian orang tidak jelas baginya firman Alloh
azza wa jalla :

یَا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ إِالَّ َمْن َھدَْیتُھُ 

“Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian adalah sesat kecuali
yang aku beri hidayah…“

Hukum asal seseorang dari jenis manusia, tidaklah dikatakan
bahwa hukum asalnya adalah selamat, karena manusia ada yang
kafir dan ada yang mukmin. Maka manusia, hukum asal mereka
adalah sesat kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Alloh.

Adapun seorang muslim yang telah masuk dalam agama ini dan
mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ia beragama dengan
agama ini, maka hukum asalnya adalah selamat, dan hukum
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asalnya ia adalah lurus dalam agama yang ia masuk ke
dalamnya dan ia berkeyakinan bahwa ketaatannya akan
mendekatkannya ke surga dan maksiatnya akan
mendekatkannya ke neraka, maka hukum asalnya adalah
selamat.

Tidak boleh dinisbatkan kepada bid’ah dan tidak pula maksiat
kecuali jika bersumber darinya sesuatu. jika bersumber sesuatu
darinya, maka kita tidaklah mengatakan bahwa seorang muslim
tidak berbuat bid’ah dan seorang tidak berbuat maksiat, dan kita
juga tidak mengatakan bahwa seorang muslim itu tidak murtad,
terkadang seorang muslim itu murtad, jika bersumber darinya
perbuatan yang menyebabkan kemurtadan dan terpenuhi
syarat-syarat takfir.

Adapun penyelisihan seseorang terhadap as-Sunnah, maka ia
menyelisihi Ahlus Sunnah pada sebuah prinsip dari prinsip-
prinsip Sunnah, prinsip-prinsip yang umum seperti prinsip Ahlus
Sunnah dalam masalah qodar, prinsip Ahlus Sunnah dalam
masalah iman, prinsip Ahlus Sunnah dalam masalah mendengar
dan taat pada pemerintah, prinsip Ahlus Sunnah dalam masalah
istidlal. Barangsiapa menyelisihi sebuah prinsip dari prinsip-
prinsip ini maka ia telah keluar dari Sunnah sebagaimana al-
Imam Ahmad mentaqrir hal ini dalam risalahnya Ushulus
Sunnah, na’am.

***

[Diterjemahkan dari rekaman Dauroh Masyayikh Madinah di
Kebun Teh Wonosari Lawang – Malang Juli 2007. File : syaikh
ibrohim 7.mp3 >> 74:40 - 76:56]

Sumber : http://tholib.wordpress.com/2007/08/21/fatwa-
%E2%80%93-hukum-asal-seorang-muslim/

http://tholib.wordpress.com/2007/08/21/fatwa-%E2%80%93-hukum-asal-seorang-muslim/
http://tholib.wordpress.com/2007/08/21/fatwa-%E2%80%93-hukum-asal-seorang-muslim/
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15. Tidaklah seseorang itu jika dia memiliki kesalahan akan
langsung serta merta dianggap menolak Manhaj Salaf.
Dianggap menentang dalam mengikuti manhaj para
shahabat. Dianggap bukan Ahlus Sunnah dan tidak diakui
sebagai Salafiyyun. Tidak! bukan seperti itu !

Dakwah Salafiyyah adalah :

 Dakwah nasehat,

 Dakwah Ilmu,

 Dakwah amar ma’ruf Nahi Munkar

 Dakwah perbaikan

 Dan Dakwah manhaj.

Dakwah Salafiyyah bukanlah dakwah hizbiyyah dan juga
bukanlah dakwah tashnif yang suka memberikan stempel
pengklasifikasi-klasifikasian terhadap masyarakat Islam. Yang
suka meng-kelompok-kelompokan, menggolong-golongkan, dan
membagi-bagi kaum Muslimin dengan anggapan “Ini Salafiyyun”,
“Ini bukan salafiyyun”, “Ini orang awam yang tidak faham apa-
apa dan tidak ikut mana-mana”, dan seterusnya. Dari hal ini,
maka jelaslah manhaj Salaf dalam bermuamalah terhadap
masyarakat Islam secara umum.

Seorang Salafiyyun itu haruslah bermuamalah dengan baik
terhadap masyarakat Islam secara umum. Harus menganggap
dirinya adalah bagian dari masyarakat, dan juga menganggap
masyarakat sebagai bagian dari dirinya (Baca : menganggap
masyarakat adalah sama dengan dirinya, yakni saudara Ahlus
sunnah dalam masalah aqidah dan manhaj sesuai dengan hukum
asalnya).

Dakwah Salafiyyah menyampaikan dakwah nasehat, dakwah
ilmu, dakwah amar ma’ruf nahi munkar, dakwah perbaikan, dan
dakwah manhaj dengan metode tashfiyyah dan tarbiyyah.
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Mencintai dan menyayangi kaum muslimin dengan cara menjaga
agar mereka tidak terjatuh kepada kesyirikan, kebid’ahan, dan
kemaksiatan. Serta selalu berusaha menjaga kehormatan
mereka.

Rasululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كل المسلم على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ

“Setiap muslim atas muslim lainnya haram; darah, harta dan
kehormatannya.” (HR. Muslim 2564)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada haji wada’ bersabda:

دكم ھذا في إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا في بل
شھركم ھذا

“Sesungguhnya darah kalian, harta dan kehormatan kalian
haram atas kalian seperti haramnya hari ini, di negeri ini, dan
pada bulan ini.” (HR. Bukhari 105, Muslim 1679 dari hadits Abu
Bakrah)

16. Sifat lain dari dakwah Salafiyyah itu adalah dakwah yang
terbuka untuk masyarakat umum. Dakwah yang tidak
sembunyi-sembunyi, dan tidak berusaha menyembunyikan
hakekatnya.

Berbagai belahan dunia sekarang ini secara umum menerima
penyampaian dakwah Islam secara terbuka. Baik itu dengan cara
kajian taklim yang terbuka untuk umum, dialog-dialog talk show
(sebagaimana yang banyak terjadi di dunia barat), penyebaran
buku-buku bermanhaj salaf, pembinaan yayasan-yayasan
pendidikan Islam, ataupun penyampaian dakwah melalui
berbagai macam media komunikasi seperti internet dan lain-lain.

Kondisi dan keadaan dunia sekarang ini berbeda dengan keadaan
Rasululloh pada fase Mekkah. Yang mana Rasululloh terpaksa
sampai harus berdakwah secara sirriyah (sembunyi-sembunyi)
karena takut akan diancam keselamatannya dan dihancurkan
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dakwahnya sejak awal. Karena hal inilah, maka jika sekarang ini
ada orang atau kelompok yang berusaha melakukan dakwah
secara sembunyi-sembunyi, dan berusaha menyembunyikan
hakekatnya dari masyarakat umum, maka itu adalah suatu tanda
akan kebatilan dakwah mereka. Dan itu menyimpang dari
manhaj Salaf.

- Khalifah Umar bin Abdul Aziz rohimahulloh berkata,

“Jika engkau melihat ada sekelompok orang yang berbisik-
bisik membicarakan masalah agama tanpa ingin diketahui
orang lain maka ketahuilah bahwa mereka itu di atas
landasan kesesatan” [Hr. Darimi no 307]

- Dan juga termasuk dalam hal ini adalah hadits masalah Thoifah
Al-Manshuroh

Dari Tsauban, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
�͉˶�˵ήϣ˴˸�˴ϰΉ˴˸˶ϳ�ϰ͉Θ˴Σ�˸Ϣ˵Ϭ˴ϟ˴ά˴Χ�˸Ϧϣ˴�˸Ϣ˵ϫή͊π˵ ϳ˴�˴ϻ�˷˶ϖΤ˴ϟ˸�ϰϠ˴˴ϋ�˴Ϧϳή˶ϫ˶Ύ˴υ�ϰΘ͉˶ϣ˵�˸Ϧϣ˶�˲Δ˴ϔ˶Ύ˴ρ�˵ϝ˴ΰΗ˴�˴ϻ
َوُھْم َكذَِلكَ 
“Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menampakkan
kebenaran. Tidaklah masalah bagi mereka adanya orang-orang
yang tidak mau menolong mereka. Demikianlah keadaan mereka
sehingga datanglah ketetapan Alloh (baca:hari Kiamat)” (HR
Muslim no 5059).

PERINCIAN MASALAH MENGELUARKAN
SESEORANG DARI AHLUS SUNNAH MENJADI
AHLUL BID’AH

17. Setelah kita memahami bahwa hukum asal dari seorang
Muslim yang bersyahadat itu adalah selamat Aqidah dan
manhajnya. Dan lebih memahamami karakteristik dakwah
Salafiyyah berikut pandangannya terhadap masyarakat Islam
secara umum. Maka mungkin akan timbul pertanyaan,
apakah yang menyebabkan seseorang atau suatu kelompok
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itu bisa dianggap keluar dari Ahlus Sunnah? Sedangkan
Ummat Islam secara umum selalu dipandang sebagai bagian
dari Ahlus Sunnah.

Sebelumnya menjawab hal itu, mari kita lihat dulu nasehat para
ulama Ahlus Sunnah Salafiyyah dalam masalah mengeluarkan
seseorang dari Ahlus Sunnah.

Qoul Ulama Salaf 1

Imam Ahmad rohimahulloh berkata,

“Mengeluarkan seseorang dari golongan ahli sunnah adalah
suatu perkara yang berat”. [Kitab "As Sunnah", 2/273, karya al
Khallal]

Qoul Ulama Salaf 2

Al-Imam ad-Darimiy rohimahulloh berkata,

“Bid’ah perkaranya amat berat dan seseorang yang disandarkan
kepada bid’ah adalah buruk keadaannya di tengah-tengah kaum
muslimin, maka janganlah kamu tergesa-gesa dalam memvonis
bid’ah (kepada seseorang) sampai kamu merasa yakin dan
mengetahui apakah benar perkataan salah seorang dari dua
golongan itu ataukah batil perkataannya?

Bagaimana mungkin kamu tergesa-gesa untuk memvonis bid’ah
kepada segolongan manusia dalam satu pernyataan yang mereka
nyatakan, sedangkan kamu tidak mengetahui (apakah) mereka
mencocoki kebenaran dalam pernyataan mereka itu ataukah
mereka tergelincir ke dalam kekeliruan?

Tidak mungkin bagimu mengatakan tentang pendapatmu kepada
salah seorang dari dua kelompok: “Kamu tidak mencocoki
kebenaran dengan pernyataanmu itu.” Padahal ia (orang yang
mengatakan itu) keadaannya sebagaimana yang aku katakan (di
atas).
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Siapakah yang paling bodoh dan paling pandir dalam
berpendapat dari orang yang menyandarkan golongan lainnya
kepada bid’ah yang ia katakan: “Kami tidak mengetahui apakah
ia sebagaimana yang mereka katakan, ataukah keadaannya tidak
seperti itu.” Ia tidak merasa aman dalam pernyataannya tersebut
bahwa salah seorang dari dua golongan itu yang telah mencocoki
kebenaran dan sunnah lantas ia memberikan vonis mubtadi’
(pelaku kebid’ahan) kepada mereka.

Bahkan ia juga tidak merasa aman dalam pernyataannya itu
bahwa menjadikan kebenaran sebagai kebatilan dan sunnah
sebagai bid’’ah? Inilah kesesatan yang nyata dan kebodohan
yang besar.” [Ar-Radd 'alal Jahmiyyah, hal. 193]

Qoul Ulama Salaf 3

Ja’far bin Muhammad rahimahullah berkata,

“Apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu
ingkari, maka berilah ia sebuah udzur sampai 70 udzur. Bila kamu
tidak mendapatkan udzur, maka katakanlah, “Barangkali ia
mempunyai udzur yang aku tidak ketahui.” (HR Al Baihaqi dalam
Syu’abul Iman no 8344).

Qoul Ulama Salaf 4

Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata,

“Mukmin adalah yang selalu memberi udzur kepada saudaranya,
sedangkan munafiq adalah yang selalu mencari kesalahan
saudaranya.” (HR Abu Abrirrahman As Sulami dalam adab ash
shuhbah)

Adapun untuk jawaban “apakah yang menyebabkan seseorang
atau suatu kelompok itu bisa dianggap keluar dari Ahlus
Sunnah”, maka jika seseorang, atau suatu jama’ah, atau suatu
organisasi :
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1. Menyelisihi salah satu ushul atau salah satu perkara
“Kulli” (satu perkara pokok yang mencakup derivatif
perkara partial dalam banyak hal) dari manhaj Salaf atau
Ahlus sunnah. Misal : Perkara-perkara Aqidah seperti
masalah Asma wa Shifat Alloh dan perkara Takdir.

2. Menyelisihi salah satu perkara furu atau salah satu
perkara “juz-i” (partial) yang mana perkara tersebut
terkenal sebagai pembeda antara ahli sunnah dan ahli
bid’ah. Seperti misal orang yang membolehkan
memberontak kepada penguasa Muslim yang sah,
namun dia tidak mengkafirkannya. (Adapun kalau
dengan mengkafirkannya tanpa haq, atau
mengkafirkannya dikarenakan manhaj yang salah dalam
pengkafiran, maka ini jatuhnya kepada perkara yang
ushul atau Kulli karena ini berhubungan dengan
pemahaman masalah Iman)

3. Menyelisihi perkara furu’/juz-i yang jelas akan masalah
tuntunan sunnah dalam hal itu, dan kemudian
menjadikan perkara furu’/juz-i itu sebagai standart untuk
melakukan wala’ (loyalitas) dan baro (anti
loyalitas/berlepas diri) seseorang. Atau menjadikan
sebagai standart untuk mencintai dan membenci
seseorang.

4. Menyelisihi banyak perkara furu’/juz-i yang kemudian
sebanding dan dianggap sama dengan satu perkara
Ushul atau Kulli

5. Dan telah tegak hujjah kepadanya, tidak adanya udzur
lagi, sedang orang atau jama’ah atau organisasi tersebut
menolak untuk rujuk atau bahkan justru menentangnya

Maka seorang individu, atau jama’ah, atau organisasi tersebut
akan dianggap keluar dari lingkungan Ahlus sunnah wal Jama’ah,
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dianggap keluar dari Manhaj Salaf, dan dihukumi sebagai Ahlul
bid’ah.

Adapun perincian mengenai apa-apa yang disebut sebagai
perkara Ushul (Pokok) atau perkara Kulli dalam masalah manhaj
dan Aqidah, telah dijelaskan lebih lanjut dalam kitab-kitab para
ulama Salaf. Terutama kitab-kitab yang membahas mengenai
masalah Ushuluddin, Ushulus Sunnah, Aqidah, dan pokok-pokok
Manhaj Salaf.

Seperti misal kitab “Aqidah Salaf Ashhaabul Hadiits”, “Syarh
Aqidah Ath Thohawiyah”, “Syarh Aqidah Al-Wasithiyyah”,
“Syarhus Sunnah”, “Ushulus Sunnah”, dan kitab-kitab lain
semisal. Lihat pula kitab “Anwaa’ul bid’ah wa Ahwaalu ahluhaa”
(Jenis-jenis Bid’ah dan berbagai kondisi pelakunya), tulisan
Syaikh Khalid bin Ahmad Az-Zamrani.

Adapun berikutnya, mari kita simak juga perincian penjelasan
para ulama mengenai 5 hal yang menyebabkan seseorang
Muslim dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah :

Penjelasan Ulama 1

Imam Asy Syathiby rohimahulloh berkata,

أن ھذه الفرق إنما تصیر فرقا بخالفھا للفرقة الناجیة في معنى كلي في الدین 
ویجري -:قولھإلى –وقاعدة من قواعد الشریعة ال في جزئي من الجزئیات 

مجرى القاعدة الكلیة كثرة الجزئیات فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع 
المخترعة عاد ذلك على كثیر من الشریعة بالمعارضة كما تصیر القاعدة الكلیة 

.معارضة أیضا

“Bahwasanya kelompok-kelompok pecahan itu memang menjadi
pecahan dikarenakan dirinya menyelisihi Al Firqotun Najiyah di
dalam suatu nilai yang bersifat umum (Kulli) di dalam agama, dan
dalam suatu kaidah dari kaidah-kaidah syari’ah, bukan karena
menyelisihi mereka dalam suatu perkara yang bersifat parsial,
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– sampai pada ucapan beliau:- Akan tetapi perkara parsial (juz-i)
yang banyak pun akan berlaku seperti suatu kaidah umum. Yang
demikian itu dikarenakan seorang mubtadi’ itu jika banyak
mengadakan perkara-perkara baru yang bersifat cabang (juz-i),
yang seperti itu akhirnya akan balik menentang syari’at,
sebagaimana kaidah umum yang dibikin dia juga akan balik
menentang syari’at.” (“Al I’tishom”/2/hal. 200).

Penjelasan Ulama 2

Asy-Syaikh Ubaid Al Jabiri hafidzahulloh pernah ditanya,

Tanya: Kapan seseorang keluar dari manhaj salafy dan dianggap
bukan salafy?

Jawab:

Perkara ini telah dijelaskan oleh para ulama dan mereka
menyebutkannya di dalam kitab-kitab mereka dan nasihat-
nasihat mereka. Dan ia termasuk ke dalam perkara manhaj
mereka.

Yaitu bahwa seseorang keluar dari salafiyah apabila menyelisihi
salah satu pokok dari pokok-pokok Ahlussunnah sedangkan
hujjah telah tegak dihadapannya dan menolak untuk rujuk.
Orang seperti ini telah keluar dari salafiyah.

Begitu pula para ulama mengatakan sampai kepada perkara
furu’ (cabang). Apabila seseorang menyelisihi salah satu cabang
dari cabang-cabang agama ini sehingga jadilah ia mencintai dan
membenci diatasnya, maka ia keluar dari salafiyah. (Sumber:
rekaman kaset Jinayatut-Tamayyu’ ‘Ala Al M)

sumber :

http://fadhlihsan.wordpress.com/2011/07/07/kapan-seseorang-
dianggap-telah-keluar-dari-manhaj-salafy-ahlus-sunnah/

http://fadhlihsan.wordpress.com/2011/07/07/kapan-seseorang-dianggap-telah-keluar-dari-manhaj-salafy-ahlus-sunnah/
http://fadhlihsan.wordpress.com/2011/07/07/kapan-seseorang-dianggap-telah-keluar-dari-manhaj-salafy-ahlus-sunnah/
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Penjelasan Ulama 3

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rohimahulloh berkata,

“Kebid’ahan yang menyebabkan seseorang termasuk golongan
ahlul ahwa’ [pengekor hawa nafsu] adalah sesuatu yang telah
masyhur di kalangan ulama yang memahami Sunnah bahwa hal
itu jelas-jelas berseberangan dengan al-Kitab dan as-Sunnah.
Seperti halnya bid’ah Khawarij, Rafidhah/Syi’ah, Qadariyah, dan
Murji’ah.

Abdullah bin al-Mubarok, Yusuf bin Asbath, dan ulama yang lain
pernah mengatakan, “Pokok dari tujuh puluh dua sekte [yang
sesat] adalah pada empat aliran; Khawarij, Rafidhah, Qadariyah,
dan Murji’ah.” Kemudian ada yang bertanya kepada Ibnul
Mubarok, “Bagaimana dengan Jahmiyah?” Beliau menjawab,
“Jahmiyah bukan termasuk umat Muhammad shallallahu ‘alaihi
wa sallam.” (lihat al-Muntakhab min Kutubi Syaikhil Islam Ibni
Taimiyah, hal. 149)

Penjelasan Ulama 4

Syaikh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafidzahulloh juga menerangkan hal
ini dengan suatu keterangan yang panjang. Beliau berkata,

و مما ینبغي أن یعلم و ھو من أھم المھمات و من أشد الضروریات

عة فإن إخراج الرجل من السنة إلي البد.متي یخرج الرجل من السنة إلي البدعة
.أمر شدید

لیس .“إخراج الرجل من السنة شدید“:-كما في السنة للخالل-قال أإلمام أحمد
.سھال إخراج الرجل من السنة إلي البدعة لكن لیس معني كونھ صعبا أنھ ال یقع

.بل یقع لكن إذا تلبس بما یوجب إخراجھ

“Di antara hal yang perlu diketahui karena hal tersebut termasuk
perkara yang sangat penting dan sangat vital untuk diketahui.
Hal tersebut adalah kapankah seorang itu dinilai keluar dari ahli
sunnah dan divonis sebagai ahli bid’ah. Sesungguhnya
mengeluarkan seseorang dari golongan ahli sunnah dan
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memvonisnya sebagai ahli bid’ah adalah suatu perkara yang
berat.

Dalam kitab as Sunnah karya al Khallal, Imam Ahmad
mengatakan,

“Mengeluarkan seseorang dari golongan ahli sunnah adalah
suatu perkara yang berat”.

Bukanlah termasuk perkara yang mudah mengeluarkan
seseorang dari barisan ahli sunnah dan memvonisnya sebagai
ahli bid’ah.

Akan tetapi sulitnya hal ini bukanlah berarti hal ini tidak pernah
terjadi. Bahkan hal ini bisa saja terjadi jika orang tersebut
melakukan suatu hal yang mengeluarkannya dari barisan ahli
sunnah.

ما ینبغي أن یعلم لیس كل من تلبس ببدعة صار مبتدعاو م .

و القاضي شریح أول صفة ”-رحمھ هللا تعالي-قال اإلمام أبو العباس ابن تیمیة
إمام من األئمة )ھو(و مع ذلك ”:قال. “بل عجبت”العجب و أنكر قراءة 

.”باتفاق

Juga di antara hal yang perlu diketahui bahwa tidaklah semua
orang yang melakukan hal yang bid’ah itu otomatis divonis
sebagai ahli bid’ah.

Imam Abul Abbas Ibnu Taimiyyah mengatakan,

“Qadhi Syuraih itu melakukan perbuatan menyelewengkan
makna salah satu sifat Allah yaitu heran. Beliau mengingkari
qiraah ‘bal ‘ajibtu’ yang artinya ‘bahkan aku yaitu Allah merasa
heran’. Meski demikian beliau adalah salah satu imam ahli
sunnah dengan sepakat semua ahli sunnah”.

أن القاضى شریح وقع في خطإ و تلبس ببدعة و مع ذلك لم یخرج بھذه ! فالحظ
رحمھ هللا تعالي.البدعة من السنة .
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و غیره -رحمھ هللا تعالي-و كرر ھذه القاعدة كثیرا اإلمام أبو العباس أبن تیمیة
و قد ذكرھا أئمة العصر الثالثة و ھو اإلمام عبد العزیز بن عبد .من أئمة اإلسالم

. بن باز و أإلمام دمحم ناصر الدین األلباني و اإلمام دمحم بن صالح العثیمینهللا
.رحمھم هللا تعالي

.كرروا ھذه القاعدة كثیرا و رددوھا و ذكروھا في مناسبات مختلفة

Perhatikanlah! Qadhi Syuraih telah terjerumus dalam kesalahan
dan telah melakukan bid’ah meski demikian bidah yang beliau
lakukan tersebut tidak mengeluarkan beliau dari barisan ahli
sunnah.

Kaedah ini sangat sering disebutkan oleh Imam Abul Abbas Ibnu
Taimiyyah dan para imam Islam yang lain.

Kaedah ini juga disebutkan oleh tiga imam ahli sunnah di zaman
ini yaitu Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Imam
Muhammad Nashiruddin al Albani dan Imam Muhammad bin
Shalih al Utsaimin.

Beliau-beliau berulang kali menyebutkan kaedah ini dalam
berbagai kesempatan.

.إذا تبین لك ھذا و ھو أنھ ال یلزم من وقوع الرجل في البدعة أن یكون مبتدعا
فما الضابط .لكن أیضا في المقابل قد یخرج الرجل من السنة بوقوعھ في البدعة

في الباب؟

Jika hal ini telah kita ketahui yaitu terjerumusnya seseorang ke
dalam tidaklah mesti menjadikan orang tersebut sebagai ahli
bid’ah. Sebaliknya terkadang seorang itu divonis keluar dari
barisan ahli sunnah gara-gara dia terjerumus dalam bid’ah.

Jika demikian, apa yang menjadi tolak ukur dalam hal ini?

.الضابط في الباب امران

في كتابھ االعتصام-رحمھ هللا تعالي-الشاطبياألمر األول ذكره العالم المالكي

لما تكلم عن متي تخرج فرقة من الفرقة الناجیة إلي عموم ثتین و سبعین فرقة 
.الضالة
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أما إذا خالف في أمر .“و ذلك إذا خالف في أمر كلي”-رحمھ هللا تعالي–قال 
و . ئيجزئي فال یخرج الرجل من السنة إلي البدعة بمجرد الخالف في أمر جز

و ذكر أیضا أنھ إذا خالف في جزئیات كثیرة .إنما یخرج إذا خالف في أمر كلي
.توازن كلیة واحدة

Parameter dalam hal ini ada dua.

Pertama, kaedah yang disampaikan oleh seorang ulama
bermazhab Maliki yaitu Syathibi dalam kitabnya al I’tishom
tatkala membahas kapankah sebuah kelompok divonis telah
keluar dari ‘golongan yang selamat’ sehingga termasuk bagian
dari tujuh puluh dua golongan yang sesat.

Beliau mengatakan,

“Itu terjadi jika kelompok tersebuk menyelisihi ahli sunnah dalam
perkara kulli (perkara yang memuat banyak derivat)”.

Artinya orang yang menyelisihi ahli sunnah dalam perkara juz’i
atau parsial (perkara yang tidak memiliki derivat) itu tidak dinilai
keluar dari ahli sunnah dan menjadi ahli bid’ah. Seorang itu
dinilai keluar dari ahli sunnah jika menyelisihi ahli sunnah
dalam perkara kulli.

Syathibi juga menyebutkan bahwa jika seorang itu menyelisihi
ahli sunnah dalam banyak perkara juz’i yang sebanding dengan
sebuah perkara kulli maka orang tersebut juga dinilai telah
keluar dari ahli sunnah.

م من كالمھ و المعتمد إذا خالف الرجل أھل السنة في أمر كلي فإنھ یخرج و المھ
.من السنة إلي البدعة بخالف من یخالف أھل السنة في أمر جزئي

Yang penting dari penjelasan Syathibi dan yang dijadikan
pegangan adalah penjelasan beliau yang pertama. Yaitu jika
seseorang itu menyelisihi ahli sunnah dalam perkara kulli maka
dia dinilai keluar dari barisan ahli sunnah. Vonis ini tidak berlaku
untuk orang yang menyelisihi ahli sunnah dalam perkara juz’i.
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الكلي ھو األمر الذي تندرج تحتھ :ما معني كلي و جزئي؟ فیقال:و قد تقول
.جزئیات

ھذا الرجل قد وقع في خطإ كلي ألن .لو أن رجال یؤول الصفات الفعلیة, فمثال
الصفات الكلیة یدخل تحتھا صفة الرضا و صفة الغضب و صفة الرحمة الي 

فھذا یعتبر أمرا كلیا.غیر ذلك من الصفات الفعلیة .

Jika ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan perkara kulli
dan perkara juz’i maka jawaban adalah sebagai berikut.

“Perkara kulli adalah perkara yang membuat banyak perkara
juz’i.“

Misalnya adalah orang yang mentakwil (menyelewengkan
makna) semua sifat fi’liyyah bagi Allah. (Sifat fi’liyyah adalah sifat
yang ada pada Allah jika Allah mau dan tidak ada pada Allah jika
Allah tidak menghendakinya, pent). Orang yang melakukan hal
ini telah terjerumus dalam kesalahan yang bersifat kulli. Dengan
tindakkannya ini maka dia berarti menolak sifat rela, marah,
kasih sayang dll yang masuk dalam kategori sifat fi’liyyah. Oleh
karena itu, orang tersebut dinilai telah menyelisihi ahli sunnah
dalam perkara yang bersifat kulli.

أما لو أنھ أول صفة العجب أو غیرھا كصفة واحدة و نحوھا فإنھ یكون قد وقع 
.في خطإ جزئي ألنھ ال یندرج تحت ھذا الجزئي أجزاء

Sedangkan orang yang menyelewengkan sifat heran untuk Allah
atau sebuah sifat Allah yang lain maka orang tersebut telah
terjerumus dalam kesalahan parsial karena kesalahan semisal ini
tidak memiliki banyak turunan.

رحمھ هللا تعالي–س ابن تیمیة و الضابط الثاني ما ذكره اإلمام أبو العبا - كما في 
متي یخرج الرجل من السنة إلي -رحمھ هللا تعالي–سئل . مجموع الفتاوي

و منھ و ھو الشاھد إذا خالف في أمر اشتھر . كالما - رحمھ هللا تعالي-البدعة؟ قال
فمن خالف أھل السنة في بعض الجزئیات و .فیھ خالف أھل السنة ألھل البدعة

فیھا خالف أھل السنة ألھل البدعة فإن الرجل یبدع و یضللقد اشتھر  .

Parameter kedua adalah kaedah yang disebutkan oleh Imam
Abul Abbas Ibnu Taimiyyah di Majmu’ Fatawa. Beliau
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mendapatkan pertanyaan kapankan seorang itu divonis telah
keluar dari ahli sunnah dan menjadi ahli bid’ah. Beliau
memberikan penjelasan panjang. Di antara yang beliau jelaskan
adalah jika ada seseorang yang menyelisihi ahli sunnah dalam
suatu perkara yang terkenal sebagai pembeda antara ahli
sunnah dengan ahli bid’ah maka orang tersebut adalah ahli
bid’ah. Sekali lagi, jika seorang itu menyelisihi ahli sunnah
dalam sebuah perkara parsial namun perkara tersebut terkenal
sebagai pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid’ah maka
orang tersebut divonis sebagai ahli bid’ah dan orang yang
sesat.

مثال ذلك لو أن رجال رأي جواز الخروج علي الحاكم الظالم فإنھ یبدع ألنھ 
.خالف أھل السنة في أمر اشتھر فیھ خالف أھل السنة ألھل البدعة

Contohnya adalah orang yang punya pendapat membolehkan
pemberontakan terhadap penguasa muslim yang zalim. Orang ini
dinilai sebagai ahli bid’ah disebabkan dia telah menyelisihi ahli
sunnah dalam sebuah perkara yang terkenal sebagai pembeda
antara ahli sunnah dengan ahli bid’ah.

لذلك نص أإلمام أحمد و اإلمام سفیان بن سعید بن مسروق الثوري علي أن 
رأي الخروج علي سلطانو ذلك إنھ.الحسن بن صالح بن الحي مبتدع .

لم یخرج و إنما رأي الخروج و أن ال :قال-كما في كتابھ السیر–قال الذھبي 
.یصلي الجمعة خلف إمام الجور و مع ذلك بدعھ ھذان اإلمامان

Oleh sebab itu, Imam Ahmad dan Imam Sufyan bin Said bin
Masruq ats Tsauri menegaskan bahwa al Hasan bin Shalih al
Huyai itu ahli bid’ah. Hal ini dikarenakan dia membolehkan
pemberontakan terhadap penguasa muslim.

Dalam kitab as Siyar adz Dzahabi menyebutkan bahwa al Hasan
ini belum pernah memberontak. Dia hanya membolehkan
pemberontakan dan tidak mau sholat Jumat dengan
bermakmum di belakang penguasa yang zalim. Meski demikian
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dua imam ahli sunnah di atas menyatakan secara tegas bahwa
orang itu ahli bid’ah.

دلك ھذا علي أن الرجل إذا خالف أھل السنة في أمر جزئي وقد اشتھر خالف 
.أھل السنة فیھ ألھل البدعة فإنھ یبدع

.بھذین الضابطین یخرج الرجل من السنة إلي البدعة

Praktik imam ahli sunnah di atas menunjukkan bahwa jika ada
seorang yang menyelisihi ahli sunnah dalam perkara parsial
namun perkara parsial tersebut terkenal sebagai pembeda
antara ahli sunnah dan ahli bid’ah maka orang tersebut dinilai
sebagai ahli bid’ah.

Dengan dua tola ukur di atas seorang itu bisa dinilai keluar dari
barisan ahli sunnah dan menjadi ahli bid’ah.

إذا تبین لك ھذا و عرفتھ أي أنھ فال بد أن تكون في الباب حذرا سائرا علي خطا 
أھل العلم و أن ال یصیر باب التبدیع بابا یتالعب فیھ من شاء و یتسلط فیھ من 

,و إنمایكون المتكلم في ھذا الباب متكلما بضوابط أھل العلم.شاء علي من یشاء
ط البابمنطلقا من منطلقات أھل العلم حتي یضب .

Jika hal ini telah anda ketahui dan anda pahami dengan baik
maka penjelasan di atas mengharuskan kita untuk bersikap
waspada dan berjalan mengikuti langkah para ulama. Sehingga
masalah vonis bid’ah tidak menjadi bahan permainan semua
orang akhirnya semua orang bisa menuduh sembarang orang
sebagai ahli bid’ah.

Orang yang hendak memvonis orang lain sebagai ahli bid’ah
hanya boleh berbicara berdasarkan kaedah-kaedah yang telah
dirumuskan oleh para ulama serta bertitik tolak dari dari
panduan para ulama. Dengan demikian tidak akan ada
kesemrawutan dalam masalah ini.

قد یأتي الرجل فیخرج رجال من أھل السنة في مسألة فتنظر في ھذه المسألة 
ال یجوز التبدیع فیھ,فمثل ھذا.فتراھا مما یسوغ الخالف فیھا .
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Terkadang ada seorang yang berani mengeluarkan seseorang
dari ahli sunnah karena sebuah permasalahan padahal jika kita
telaah permasalahan tersebut ternyata masalah itu adalah
permasalahan yang ada ruang untuk berbeda pendapat di
dalamnya. Tidak boleh ada vonis ahli bid’ah dalam masalah
seperti ini”.

Sampai di sini penjelasan Syeikh Abdul Aziz ar Rais.

Sumber : http://ustadzaris.com/bukan-salafi-karena-beda-guru-
ngaji

18. Oleh karena itu merupakan suatu kesalahan dan merupakan
suatu sikap yang berlebih-lebihan (ghuluw), jika ada
seseorang yang bermudah-mudah dalam menganggap
seseorang keluar dari Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, bermudah-
mudahan menganggap seseorang bukan Salafiyyun, karena
menyelisihi dalam suatu perkara juz-i fiqh ijtihadiyah. Yang
mana para ulama Salafiyyah pun berbeda pendapat dalam
hal itu.

Juga termasuk suatu kesalahan dan sikap yang ghuluw, jika dia
menjadikan wala’ dan baro, cinta dan benci, karena suatu
perkara juz-i fiqh yang ijtihadi, yang para ulama Salafiyyah pun
berbeda pendapat dalam hal itu dengan argumentasi dalil yang
sama-sama kuat.

Perkara-perkara juz-i fiqh ijtihadiyah itu seperti misal :

 Perbedaan pendapat dalam masalah Isbal, yang mana
para Ulama salaf pun berbeda pendapat dalam hal ini

 Perbedaan pendapat dalam masalah warna baju untuk
seorang muslimah

 Perbedaan pendapat dalam masalah gaya busana yang
dipakai oleh seorang muslim

http://ustadzaris.com/bukan-salafi-karena-beda-guru-ngaji
http://ustadzaris.com/bukan-salafi-karena-beda-guru-ngaji
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 Perbedaan pendapat mengenai masalah radio dakwah
Salafiyyah, seperti halnya masalah Radio Rodja

 Perbedaan pendapat dalam masalah jarh wa ta’dil akan
seorang tokoh dakwah

 Perbedaan pendapat dalam masalah penerapan hajr dan
tahdzir dengan pertimbangan mashlahat dan madhorot

 Perbedaan pendapat mengenai masalah yayasan
dakwah, seperti halnya yayasan Ihya At Turots.

 Perbedaan pendapat dalam menghukumi keluarnya
seorang tokoh dakwah dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah

 Perbedaan pendapat dalam masalah muamalah
terhadap seorang ahlul bid’ah atau jama’ah bid’iyyah
atau yayasan bid’iyyah atau organisasi bid’iyyah yang
mana muamalah itu tidak menyebabkan terpengaruh
kepada kebid’ahannya. (Adapun jika terpengaruh
terhadap kebid’ahannya, maka ini jelas harom dan
terlarang)

Akan tetapi jika perbedaan itu dikarenakan :

 Suatu pendapat yang lemah dan tidak berdasar,

 Atau sesuatu yang jelas bertentangan dengan dalil yang
kuat,

Maka hal tersebut haruslah diingkari dan dijelaskan bantahan
dalilnya, diiringi dengan sikap yang proporsional. Apalagi jika
pendapat atau ijtihad itu sampai memiliki konsekuensi
terjadinya kebid’ahan, kemaksiatan, dan bahkan sampai
kesyirikan (na’udzubillaahi min dzaalik); maka hal itu jelas-jelas
harus diingkari.

Betapa banyak Ahlul bid’ah yang memanfaatkan celah
ketergelinciran para ulama dalam hal ini untuk melegalkan
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kebid’ahannya. Padahal para ulama tersebut tidak pernah
memaksudkan untuk hal itu jika mereka telah mengetahui
dalilnya.

Seperti misal : pendapat Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhu yang
membolehkan nikah mut’ah, yang dikarenakan beliau belum
sampai hadits kepada beliau bahwa Rosululloh telah memansukh
(menghapus) kebolehan nikah mut’ah itu dan
mengharomkannya selama-lamanya.

Jika hal ini termasuk hal yang boleh ditolerir karena beralasan ini
adalah perkataan/pendapat ulama’, maka jelas ini adalah
perkataan yang tidak pada tempatnya dan harus diingkari. Dan
inilah senjata ahlul bid’ah secara umum, yakni dengan
memotong-motong dan membentur-benturkan perkataan ulama
agar sesuai dengan keinginan mereka. Atau agar kebid’ahan
mereka ditolerir dengan berlindung di balik nama besar seorang
Ulama sunnah yang tergelincir/salah ijtihadnya.

َمْھًال یَا اْبَن َعبَّاٍس، فَإِنَّ :َعْن َعِلّيٍ أَنَّھُ َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس یُلَّیُِن فِي ُمتْعَِة النَِّساِء فَقَالَ 
ْنِسیَّةِ ,هللاِ َرُسولَ  نََھى َعْنَھا یَْوَم َخْیبََر َوَعْن لُُحوِم اْلُحُمِر اْإلِ

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu pernah mendengar Ibnu
Abbas radhiyallahu ‘anhuma bersikap lunak tentang praktik
mut’ah atas kaum wanita. Lalu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu
‘anhu pun menegur, “Hati-hati, wahai Ibnu Abbas! Sebab,
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah
melarang praktik mut’ah pada Perang Khaibar. Demikian juga,
beliau melarang untuk mengonsumsi keledai peliharaan.”

[Hr. al-Bukhari (no. 1407), Muslim (no. 4216), Ahmad (1/79), an-
Nasa’i (6/125), at-Tirmidzi (no. 1121), dan Ibnu Majah (1961),
lafadz hadits di atas adalah lafadz al-Imam Muslim
rahimahumullah.]
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Lihat pula tulisan kami dari sisi lain mengenai hal ini di :

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/02/17/perbedaan-
antara-bidah-dan-madzhab/

http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/28/qaidah-fiqh-
mengenai-kelaziman-konsekuensi-dari-suatu-pendapat/

19. Adapun untuk masyarakat Islam secara umum yang terjatuh
kepada kebid'ahan karena ketidak tauan, sekedar ikut-
ikutan, taqlid, belum sampai kepadanya ilmu dan penjelasan
akan hal itu, terkena fitnah dan syubhat, atau hal-hal lain
yang bisa dianggap sebagai udzur; maka orang seperti ini
tetap dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan
Salafiyyun secara keumuman sebagaimana hukum asalnya.
Tidak dikeluarkan dari ahlus Sunnah dan tidak dianggap ahlul
bid'ah.

Saudara kita Ahlus Sunnah yang seperti ini haruslah didakwahi,
diberikan ilmu, dan diberikan penjelasan dengan cara yang
hikmah, lembut, sabar, dan bertahap. Bukan dengan cara yang
keras dan kasar. Hal ini karena demikianlah kondisi ummat
kebanyakan pada akhir zaman ini, yang umumnya jauh dari ilmu
dan bimbingan para ulama.

Dan hendaklah kita bersabar terhadap apa-apa yang menimpa
diri kita dalam mendakwahkan manhaj yang haq. Penjelasan
akan point 19 ini terlihat dari hadits-hadits dan qoul ulama
berikut ini,

Penjelasan 1

Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam berkata:

Ύ˴Ϥ˴Ϡ˵ό˸ϟ�˶ξ Β˴˸Ϙ˶Α�˴Ϣ˸Ϡ˶ό˸ϟ�˵ξ Β˸˶Ϙ˴ϳ�˸ϦϜ˶˴ϟ˴ϭ�˶ΩΎ˴Β˶ό˸ϟ�˸Ϧϣ˶�˵Ϫ˵ϋΰ˶Θ˸˴Ϩ˴ϳ�Ύ˱ϋ˴ΰΘ˸˶ϧ�˴Ϣ˸Ϡ˶ό˸ϟ�˵ξ Β˸˶Ϙ˴ϳ�˴ϻ�͉˴�͉ϥ·˶ ِء
اًال فَُسئِلُوا فَأَْفتَْوا بِغَْیِر ِعْلٍم فََضلُّوا َحتَّى إِذَا لَْم یُْبِق َعاِلًما اتََّخذَ النَّاُس ُرُءوًسا جُ  ھَّ

َوأََضلُّوا ([() .13/282البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، الفتح 
وروي بألفاظ أخرى عند مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجھ وأبي دواد .]) .

http://kautsaramru.wordpress.com/2013/02/17/perbedaan-antara-bidah-dan-madzhab/
http://kautsaramru.wordpress.com/2013/02/17/perbedaan-antara-bidah-dan-madzhab/
http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/28/qaidah-fiqh-mengenai-kelaziman-konsekuensi-dari-suatu-pendapat/
http://kautsaramru.wordpress.com/2014/01/28/qaidah-fiqh-mengenai-kelaziman-konsekuensi-dari-suatu-pendapat/
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“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekali cabut yang ia
cabut dari hambaNya, namun mencabut ilmu dengan
memawafatkan para ulama hingga bila tidak sisa seorang
alimpun maka manusia mengangkat para tokoh yang bodoh lalu
mereka ditanya dan berfatwa tanpa ilmu. Lalu mereka sesat dan
menyesatkan” (HR Al-Bukhori)

Penjelasan 2

Imam Asy-Syathiby rohimahulloh berkata,

“Ahlul Ahwa (pengikut hawa nafsu) dan ahlul bid’ah hanya
merupakan suatu ungkapan untuk semua hakikat tindakan orang
yang membuat perkara bid’ah, hawa nafsu sebagai rujukan
untuk menetapkan ajaran dan dinyatakan sebagai suatu yang
sah, dan bahkan orang yang menolak dikatakan sesat serta yang
setuju dikatakan sunnah.

Berbeda dengan orang yang hanya taqlid, ia tidak mengikuti
hawa nafsu tetapi mengikuti ajakan tokohnya, maka orang yag
taqlid dalam kebid’ahan tidak bisa disebut sebagai ahlul bid’ah
hingga ia ikut serta membuat ketetapan dan pandangan tentang
baiknya perkara bid’ah”

[Al-I'tishom I/hal 162, dikutip dari "Manhaj Ahlus Sunnah
Menghadapi Ahli Bid'ah" hal-64-65, Syaikh Ibrahim bin Amir Ar
Ruhaili hafidzahulloh]

Penjelasan 3

Syaikh Abdul Aziz bin Abdulloh bin Baz rohimahulloh berkata,

“Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah,
bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia
saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih
mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah
lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka
mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk
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semuanya.” (Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII,
hal 376) dan (Juz X, hal. 91))

Penjelasan 4

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda :

المؤمُن الذي یخالطُ الناَس ویَصبُر على أذاھم خیٌر مَن الذي ال یُخالُط الناَس وال 
یصبُر على أذاھمْ 

“Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan
bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik dari pada
seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan
tidak bersabar terhadap gangguan mereka”

(HR. At Tirmidzi 2507, Al Bukhari dalam Adabul Mufrad 388,
Ahmad 5/365, syaikh Musthafa Al ‘Adawi mengatakan hadits ini
shahih dalam Mafatihul Fiqh 44).

Penjelasan 5

Rasululloh Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

اتَِّق هللاَ حیثُما كنَت ، وأَتبِعِ السَّیِّئَةَ الحسنةَ تمُحھا ، و خاِلِق الناَس بُخلٍُق َحسنٍ 

“Bertaqwalah engkau kepada Allah dimanapun berada, dan
perbuatan buruk itu hendaknya diikuti dengan perbuatan baik
yang bisa menghapus dosanya, dan pergaulilah orang-orang
dengan akhlaq yang baik” (HR. At Tirmidzi 1906, dihasankan Al
Albani dalam Shahih Al Jami, 97)

20. Dan kadang bisa jadi dalam diri seseorang itu terdapat suatu
kebid’ahan yang harus disikapi secara proporsional juga.
Sedangkan dia bukan termasuk orang yang diberikan udzur
karena sudah fahamnya dia akan ilmu tentang itu, dan sudah
sampainya iqomatul hujjah kepadanya namun dia
menolaknya. (Baca : Dia bukanlah masyarakat umum yang
awam tidak tahu akan masalah ilmu).
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Karena bisa jadi dia memiliki kebid’ahan dalam satu sisi, dan
memiliki sisi iltizam kepada sunnah dari sisi lain. Mana yang lebih
dominan dari kedua hal itu (sisi kebid’ahannya ataupun sisi
sunnahnya), maka demikian juga orang itu disikapi.

Orang seperti ini disikapi dengan wala’ (loyalitas) untuk hal-hal
yang sesuai dengan sunnah yang ada padanya. Dan disikapi
dengan baro’ (berlepas diri) serta pengingkaran terhadap
kebid’ahan yang ada padanya.

Hal ini dilakukan dengan syarat, jangan sampai kebid’ahannya
mempengaruhi diri kita dari jalan wala’-nya kita kepadanya (akan
hal-hal yang sesuai dengan sunnah).

Qoul Ulama 1

Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rohimahuloh
berkata,

“Dengan demikian maka (kita katakan bahwasanya) seluruh ahli
bid’ah dalam perkara asma’ wa shifat yang menyimpang dari
pemahaman salafush shalih sebenarnya mereka itu belum
merealisasikan keimanan mereka kepada Allah dengan baik.

Satu hal diantara empat hal tadi (empat kandungan iman kepada
Allah yaitu; iman kepada wujud-Nya, uluhiyah-Nya, rububiyah-
Nya dan asma’ wa shifat-Nya, pent) yang tidak mereka punyai
adalah bagian keempat; yaitu beriman dengan benar terhadap
nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena mereka itu tidak
merealisasikan keimanan kepada-Nya dalam hal ini. Mereka itu
bersalah dan menyelisihi jalan kaum salaf. Jalan yang mereka
tempuh itu tidak syak lagi memang sesat.

Akan tetapi tidak secara langsung orang yang meyakininya bisa
dicap sebagai orang sesat sampai hujjah ditegakkan kepadanya,
dan ternyata dia masih bersikeras mempertahankan kesalahan
dan kesesatannya maka dia adalah seorang mubtadi’ (ahli
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bid’ah) dalam masalah yang bertentangan dengan kebenaran itu
meskipun dia adalah seorang salafi dalam masalah yang lain.

Oleh sebab itu tidak boleh dia digelari sebagai mubtadi’ secara
mutlak, dan juga tidak boleh dia digelari sebagai seorang salafi
secara mutlak. Akan tetapi boleh dikatakan bahwasanya dia itu
salafi dalam masalah-masalah yang dia bersesuaian dengan
salaf dan dia juga seorang mubtadi’ dalam masalah-masalah
yang dia selisihi dari kaum salaf.” [Syarah Arba’in, hal. 36]

Qoul Ulama 2

Syaikh Ibrahim bin Aamir Ar Ruhaili hafidzahulloh berkata,

“Kebencian terhadap Ahli bid’ah tidak bisa disama ratakan.
Bahkan masing-masing berbeda tergantung kondisi dan status
ahli bid’ah, mengingat kebid’ahan dan jauhnya mereka dari
Sunnah itu berbeda-beda. Maka siapa yang menyama ratakan
sikap kebencian kepada semua Ahli bid’ah, berarti telah
melakukan kesalahan yang besar.

Sebab Ahli bid’ah ada yang kafir, ada yang zindiq, ada yang fasiq,
dan ada bid’ah yang kecil serta bid’ah yang besar. Meskipun
semuanya masuk dalam lingkarang bid’ah, (akan tetapi) tidak
berarti semuanya disamakan.

Oleh karena itu, Ahli bid’ah dibenci sesuai dengan kadar
kebid’ahannya masing-masing.

Bahkan ada sebagian ahli bid’ah yang masih sangat cinta dengan
kebaikan, meskipun begitu mereka tetap harus dibenci. Sehingga
dari satu sisi mereka berhk dicintai, dan dari sisi lain berhak
untuk dibenci”

[Manhaj Ahli Sunnah Menghadapi Ahli Bid'ah, hal 300-301,
Syaikh Ibrahim bin Aamir Ar Ruhaili hafidzahulloh]
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Qoul Ulama 3

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahulloh berkata,

”Apabila dalam diri seseorang menyatu baik dan buruk, maksiat
dan taat atau sunnah dan bid’ah, maka dia berhak diberi wala’
sebatas kebaikan yang ada dan berhak dibenci dan diberi sanksi
sebatas keburukan yang ada. Berarti sekaligus dia berhak
dihormati dan dimuliakan seperti pencuri miskin, harus dipotong
tangannya karena mencuri dan sekaligus diberi santunan dari
Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah manhaj
Ahlussunnah yang ditentang oleh Khawarij dan Mu’tazilah,
bahwa seorang muslim tidak hanya berhak mendapat imbalan
atau siksaan belaka”.

Ahli Sunnah menyatakan bahwa Allah menyiksa siapa saja yang
dikehendaki dari pelaku dosa besar, lalu dikeluarkan dari neraka
dengan syafaat orang yang diberi izin memberi syafa’at. Atau
dengan rahmat dan karunia Allah, sebagaimana yang telah
menjadi ketetapan sunnah mutawatir. (Majmu’ Fatawa 28/209-
210).

Qoul Ulama 4

Ibnu Abu Izz al Hanafi berkata,”Sikap cinta dan benci sesuai
dengan kebaikan dan keburukan yang ada. Karena pada diri
seseorang bisa berkumpul dua sisi perilaku, dari satu sisi berhak
diberi wala’ dan cinta dan dari sisi lain berhak dibenci dan
dimusuhi. Hukum yang berlaku adalah yang ghalib. (Syarh Aqidah
Ath Thahawiyah 434).

Qoul Ulama 5

Berkata Syaikh Al Qahthani, “berkata Imam Al Barbahari,

“Perumpamaan ahli bid’ah itu seperti kalajengking, mereka
menyembunyikan kepala dan badan mereka di dalam tanah dan
mengeluarkan ekornya maka jika mereka telah mantap dengan
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posisinya maka mereka menyengat mangsanya. Demikian pula
ahli bid’ah, mereka menyembunyikan bid’ah di tengah-tengah
manusia lalu apabila mereka telah mantap dengan
kedudukannya mereka sampaikan apa yang mereka inginkan.”
[Lihat Al Minhaj Al Ahmad (3/37)]

Hadits Rasululloh

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

ُجُل َعلَى ِدیِن َخِلیِلِھ فَْلیَْنُظْر أََحدُكُْم َمْن یَُخاِللُ  الرَّ

“Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena
itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa
yang dia jadikan teman” [HR Abu Dâwud no. 4833 dan at-
Tirmidzi no. 2378. (ash-Shahîhah no. 927)]

CELAAN DAN KEBENCIAN ORANG-ORANG YANG
TERBONGKAR KEBID’AHANNYA TERHADAP
DA’WAH SALAFIYYAH

21. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya maka kita
memahami, bahwa memperingatkan dan menasehati ummat
akan :

 Bahaya kebid’ahan,

 Dan bersikap proporsional terhadap pelakunya sesuai
dengan kondisinya dengan berdasarkan ilmu adalah
salah satu ciri utama dari dakwah Ahlus Sunnah wa
Jama’ah. Yang mana hal ini dilakukan untuk menjaga
masyarakat Islam dari bahaya kebid’ahan dan para
pelakunya (baca: Ahlul Bid’ah).
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Termasuk juga salah satu ciri utama dari dakwah Ahlus Sunnah
wa Jama’ah adalah :

 Menjelaskan berbagai macam syubhat-syubhat
kebid’ahan yang tersebar, menipu, dan merusak
masyarakat Islam.

 Mentahdzir (memperingatkan) masyarakat akan bahaya
para Ahlul Bid’ah dan kebid’ahannya. Baik itu dengan
mentahdzir individunya, jama’ahnya, golongannya,
pemikirannya, aqidahnya, manhajnya, ataupun
organisasinya.

Hal ini wajar karena sunnah adalah lawan dari bid’ah.
Sebagaimana tauhid adalah lawan dari syirik, dan ketaatan
adalah lawan dari kemaksiatan.

Seseorang tidak akan bisa memahami apa itu sunnah secara
sempurna jika dia tidak memahami apa itu bid’ah, dan seseorang
tidak akan bisa memahami apa itu Tauhid dengan sempurna jika
dia tidak memahami apa itu Syirik.

Oleh karena itu dakwah sunnah tentu akan diikuti dengan
memperingatkan akan bahaya kebid’ahan. Bukan disebut
sebagai dakwah sunnah jika tanpa diikuti pengingkaran terhadap
kebid’ahan dan para pelakunya (Baca : Ahlul Bid’ah). Amar
ma’ruf tentu harus diikuti oleh Nahi Munkar.

22. Berkaitan dengan kebid’ahan dan ahlul bid’ah, maka pada
umumnya para ulama, ahlul ilmi, dan para da’i Salafiyyah
yang memiliki perangkat keilmuan yang cukuplah yang
menetapkan fatwa dan memberikan penjelasan mengenai
masalah:

a) Bid’ahnya suatu amalan

b) Menghukumi keluarnya seorang individu dari Ahlus
Sunnah menjadi Ahlul Bid’ah.
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c) Menetapkan fatwa bahwa suatu pemikiran, aqidah, atau
manhaj itu menyimpang dan keluar dari manhaj Salaf.

d) Menetapkan fatwa dari hasil penelitian dan verifikasi
dari sumber-sumber pemikiran, aqidah, dan manhaj;
bahwa suatu jama’ah atau suatu organisasi itu memiliki
manhaj menyimpang yang keluar dari manhaj Salaf.
Keluar dari Ahlus Sunnah dan tergolong sebagai Ahlul
bid’ah.

Hal ini sebagaimana para ulama Salaf terdahulu yang
menetapkan kebid’ahan terhadap Mu’tazilah, Jahmiyyah,
Jabariyyah, Qodariyyah, Khowarij, Murji’ah, Syi’ah dan yang
semisal, berikut juga dengan tokoh-tokoh mereka; untuk
memperingatkan ummat dan menjaga ummat dari bahaya
mereka.

Termasuk juga dalam hal ini dengan menulis kitab dan
memberikan perkataan-perkataan untuk membantah kesesatan
dan kebid’ahan mereka.

Hal yang sama juga dilakukan oleh para ulama salafiyyah zaman
sekarang ini, dengan menetapkan kebid’ahan dan kesesatan
pemikiran para Ahlul bi’dah pada zaman sekarang. Seperti halnya
tahdzir terhadap JIL dan pemikiran liberalismenya, Syi’ah
Rofidhoh, Takfiriyyun, Tasawuf, Jamaah Tabligh, Inkarus Sunnah,
LDII, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan lain-lain semisal.

Perincian dari hal ini dapat di lihat di buku-buku para Ulama dan
da’i-da’i Salafiyyah, di fatwa-fatwa mereka, dan juga di
penjelasan-penjelasan mereka, yang ditujukan untuk
membantah Ahlul Bid’ah yang terdahulu ataupun yang
kontemporer.

Adapun tugas para tholabul ‘ilmi adalah membantu untuk
menjelaskan hal ini sesuai dengan kemampuan dan keilmuan
yang mereka miliki terhadap masyarakat.
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23. Jika salah satu konsekuensi dakwah Salafiyyah adalah men-
tashnif (menggolongkan, membagi, dan mengklasifikasian)
untuk :

a) Mengklasifikasikan dan menjelaskan kebid’ahan guna
melindungi masyarakat Islam dari kebid’ahan

b) Menjelaskan kepada masyarakat Islam akan keadaan
seorang ahlul bid’ah untuk berhati-hati terhadap
kebid’ahannya

c) Memperingatkan akan suatu organisasi yang mempunyai
manhaj bid’ah atau jama’ah yang memiliki aqidah yang
bid’ah dan menyelisihi sunnah

d) Memperingatkan akan suatu manhaj, aqidah, dan
pemikiran yang menyimpang dari Manhaj Salaf kepada
Masyarakat Islam

Maka inilah konsekuensi dari dakwah Ahlus Sunnah yang benar.
Bahkan pada hakekatnya ini adalah dakwah tashfiyyah
(pemurnian), dan bukan dakwah hizbiyyah sebagaimana maksud
dari tujuan tuduhan mereka. Bagaimana mungkin Sunnah
disamakan dengan bid’ah?

Para Ahlul bid’ah yang kegerahan ketika tersingkap
kebid’ahannya, sering membuat syubhat untuk menyudutkan
dan menjatuhkan dakwah salafiyyah berikut da’i-da’inya, dengan
perkataan bahwa dakwah Salafiyyah men-tashnif (menggolong-
golongkan) masyarakat dengan tujuan untuk :

 Memecah belah ummat.

 Membagi-bagi, mengkotak-kotakkan, dan menggolong-
golongkan masyarakat Islam dengan dakwah mereka.

 Merusak tatanan yang ada yang umumnya permisif
terhadap berbagai macam kebid’ahan yang ada

Sehingga maksud tujuan akhir dari tuduhan mereka adalah:
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 Menuduh bahwa dakwah Salafiyyah itu adalah suatu
dakwah hizbiyyah sektarian, yang bertujuan untuk
mengumpulkan manusia disuatu jama’ah yang disebut
Salafiyyun.

 Menuduh bahwa hanya yang ikut dengan golongan
jama’ah yang disebut Salafiyyun sajalah yang akan
selamat dan dianggap sebagai ahlus Sunnah. Sedang
yang lain kalau tidak bergabung dengan mereka akan
dianggap sesat dan ahlul bid’ah.

Maka kita jawab bahwa berbagai macam fitnah dan tuduhan
bohong inilah adalah bukti dari dakwah yang haq. Sudah
merupakan sunnatulloh bahwa dakwah yang haq tentu akan
mengalami berbagai macam cobaan, fitnah, dan tuduhan dusta.
Dakwah Salafiyyah selalu memandang masyarakat Islam dari
hukum asalnya, yakni termasuk dalam Ahlus sunnah dan
dianggap sebagai Salafiyyun secara keumuman.

Dakwah Salafiyyah mengatakan bahwa yang bid’ah adalah
bid’ah, dan yang sunnah adalah sunnah, namun dengan cara
yang proporsional dan melihat mashlahat-madhorot. Dan tidak
menganggap masyarakat yang terjatuh ke dalam :

a) Manhaj yang bid’ah

b) Aqidah yang bid’ah

c) Pemikiran yang bid’ah

d) Amalan-amalan yang bid’ah

e) Organisasi atau jama’ah yang bid’ah

Akan langsung serta-merta dihukumi sebagai Ahlul bid’ah.
Namun sepanjang ada udzur dalam masalah ini, maka akan tetap
dianggap sebagai Ahlus Sunnah. Yang mana harus dinasehati dan
dijauhkan dari bahaya kebid’ahan yang merongrongnya sedang
dia tidak menyadarinya. [Untuk penjelasan terperinci, silakan
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lihat lagi kepada penjelasan-penjelasan yang ada di tulisan ini di
point-point sebelumnya]

24. Sehingga sebagai permisalan sederhana dalam hal ini, Bid’ah
itu seperti kanker yang tersembunyi dan kadang tidak semua
orang mengetahuinya. Dan kewajiban bagi orang yang
mengetahui adalah memberitahu hasil diagnosa kanker itu
dan berusaha untuk menyembuhkannya. Bukan langsung
serta merta menvonisnya dengan vonis kematian, setelah
mengatakan bahwa dia terkena kanker.

Bagaimana mungkin orang yang berusaha menyelamatkan dari
kanker dan menyembuhkannya, justru beranggapan bahwa apa
yang dia lakukan itu memecah belah ummat? Dan apakah orang
itu tidak mengetahui bahwa obat yang mujarab untuk kanker itu
adalah Sunnah?

Sunnah adalah kebalikan dari bid’ah. Sehingga jika seseorang
sakit karena bid’ah, maka hendaklah dia disembuhkan dengan
Sunnah. Dan obat daripada syubhat dan ketidaktahuan adalah
ilmu

Dalil 1

َحدَّثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْیبَةَ َحدَّثَنَا یَِزیدُ ْبُن َھاُروَن َحدَّثَنَا َعْبدُ اْلَمِلِك ْبُن قُدَاَمةَ 
اْلُجَمِحيُّ َعْن إِْسَحَق ْبِن أَبِي اْلفَُراِت َعْن اْلَمْقبُِرّيِ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل 

�˴ϋ�͉˵�ϰ͉Ϡ˴λ �͉˶�˵ΏΫ˶Ύ˴Ϝ˸ϟ�Ύ˴Ϭϴ˶ϓ�˵ϕ͉Ϊμ˴ ϳ˵�˵ΕΎ˴ϋ͉ΪΧ˴�˲Ε˴ϮϨ˴˴γ�α˶ Ύ͉Ϩϟ�ϰϠ˴˴ϋ�ϲ Ή˴˸˶ϴ˴γ�˴Ϣ͉Ϡ˴γϭ˴�˶Ϫ˸ϴ˴Ϡ
ُن فِیَھا اْألَِمیُن َویَْنِطُق فِیَھا  اِدُق َویُْؤتََمُن فِیَھا اْلَخائُِن َویَُخوَّ َویَُكذَُّب فِیَھا الصَّ

َوْیبَِضةُ قَاَل الرَّ  َوْیبَِضةُ قِیَل َوَما الرُّ ةِ الرُّ ُجُل التَّافِھُ فِي أَْمِر اْلعَامَّ

Abu Bakr bin Abi Syaibah menuturkan kepada kami. Dia berkata;
Yazid bin Harun menuturkan kepada kami. Dia berkata; Abdul
Malik bin Qudamah al-Jumahi menuturkan kepada kami dari
Ishaq bin Abil Farrat dari al-Maqburi dari Abu Hurairah -
radhiyallahu’anhu-, dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda,
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“Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan
penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang
yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya
sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai
pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang
bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?”. Beliau
menjawab, “Orang bodoh yang turut campur dalam urusan
masyarakat luas.” [HR. Ibnu Majah, disahihkan al-Albani dalam
as-Shahihah [1887] as-Syamilah].

Dalil 2

Dari Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu, ia berkata : Telah
bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

.من أشراط الساعة أن یُْرفََع العلم، ویَثْبَُت الجھلُ 

“Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu
dan tetapnya kebodohan”.[HR. Bukhari-Muslim]

Dalil 3

Dari Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sebagian di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah
diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela, khamr ditenggak, dan
perzinaan bermunculan -di mana-mana-.” (HR. Bukhari dan
Muslim, lihat Syarh Muslim [8/267])

25. Sesungguhnya persatuan yang haqiqi itu di atas Sunnah dan
manhaj Salaf. Bukan diatas kebid’ahan dan manhaj Ahlul
Bid’ah.

Alloh Subhaanahu wa ta’aala berfirman,

قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت هللاِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعدَآًء  َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاِ َجِمیعًا َوالَ تَفَرَّ
فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِھ إِْخَوانًا
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“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah,
dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat
Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-
musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah
kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara”. (QS
Ali Imran:103)

Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata,

“Dia (Allah) memerintahkan mereka (umat Islam) untuk
berjama’ah dan melarang perpecahan. Dan telah datang banyak
hadits, yang (berisi) larangan perpecahan dan perintah
persatuan. Mereka dijamin terjaga dari kesalahan manakala
mereka bersepakat, sebagaimana tersebut banyak hadits
tentang hal itu juga. Dikhawatirkan terjadi perpecahan dan
perselisihan atas mereka. Namun hal itu telah terjadi pada umat
ini, sehingga mereka berpecah menjadi 73 firqah. Diantaranya
terdapat satu firqah najiyah (yang selamat) menuju surga dan
selamat dari siksa neraka. Mereka ialah orang-orang yang
berada di atas apa-apa yang ada pada diri Nabi shalalloohu
‘alaihi wa sallam dan para sahabat beliau.” [Tafsir Al Qur’anil
‘Azhim, surat Ali Imran:103.]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

�ϱ Ϊ˶ό˸˴Α�˸Ϣ˵Ϝ˸Ϩ˶ϣ�˸ζ ό˶˴ϳ�˸Ϧϣ˴�˵Ϫ͉ϧ˶Έ˴ϓ�Ύ̒ϴ˶θΒ˴˴Σ�˱ΪΒ˴˸ϋ�˸ϥ·˶ϭ˴�˶Δ˴ϋΎ͉τ ϟ˴ϭ�˶ϊ Ϥ͉˸δϟ˴ϭ�͉˶�ϯ Ϯ˴Ϙ˴˸Θ˶Α�˸Ϣ˵Ϝϴ˶λ ϭ˵
اِشِدیَن تََمسَُّكوا بَِھا فََسیََرى اْختَِالفًا َكثِیًرا فَعَلَْیُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء اْلَمْھِدیِّیَن الرَّ

وا َعلَْیَھا بِالنََّواِجِذ َوإِیَّاُكْم َوُمْحدَثَاِت اْألُُموِر فَإِنَّ كُلَّ ُمْحدَثٍَة بِدَْعةٌ َوكُلَّ بِْدَعٍة  َوَعضُّ
َضَاللَةٌ 

“Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah;
mendengar dan taat (kepada penguasa kaum muslimin),
walaupun seorang budak Habsyi. Karena sesungguhnya,
barangsiapa hidup setelahku, dia akan melihat perselishan yang
banyak. Maka wajib bagi kamu berpegang kepada Sunnahku
dan Sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan lurus.
Peganglah dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah semua
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perkara baru (dalam agama). Karena semua perkara baru
(dalam agama) adalah bid’ah, dan semua bid’ah adalah sesat”.

(HR. Abu Dawud no: 4607; Tirmidzi 2676; Ad Darimi;
Ahmad; dan lainnya dari Al ‘Irbadh bin Sariyah).

Alloh Subhaanahu wa ta’aala berfirman,

قُْوا َواْختَلَفُْوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُھُم اْلبَیِّنَاُت َوأُولَئَِك لَُھْم َعذَابٌ  َوالَ تَُكْونُْوا َكالَِّذْیَن تَفَرَّ
َعِظْیمٌ 

“ Janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah
belah dan berselisih setelah datang kepada mereka
keterangan. Dan bagi mereka adzab yang pedih “. (Ali Imran
: 105).

KHOTIMAH

Dengan berakhirnya point ke-25 tersebut, maka berakhirlah
ketiga risalah tulisan ini. Semoga risalah ini dicatat sebagai suatu
tambahan amalan pahala bagi sang penulisnya, dan dapat
memberikan manfaat bagi kita semua.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi
kita Muhammad shalalloohu ‘alaihi wa sallam.

Walhamdulillaahi robil ‘aalamiin. Baarokalloohu fiik.

----------

Abu Maryam Kautsar Amru

(Rabi’ul Awwal 1435 H/Januari 2014 M)

---o---
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