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MUQODDIMAH 

Pembuatan buku ini mulai terpikir ketika saya hampir menyelesaikan tulisan berseri saya 
“Syubhat perlawanan dan pemberontakan kepada pemerintah yang dzolim atas nama sejarah 
dan fitnah yang menimpa sebagian Salaf”. 

 
Ketika itu saya berpikir, alangkah baiknya jika tulisan berseri ini saya kumpulkan menjadi satu buku 
dengan digabungkan dengan tulisan-tulisan saya yang lain yang memiliki kaitan tema yang sama, 
yang dulu pernah saya tulis. Berikut juga sebagian tulisan asatidz yang bermanfaat yang pernah saya 
ikut menshare nya. 
 
Atas dasar pemikiran itu maka saya mulai “bongkar-bongkar” dan menyusun ulang tulisan-tulisan 
saya terdahulu, berikut juga sebagian tulisan asatidz yang bermanfaat yang pernah saya ikut 
menshare nya, untuk dijadikan sebuah buku berupa free ebook yang insya Allah semoga 
bermanfaat. 
 
Buku ini kemudian saya berikan judul ,  

“Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas Mengenai 
Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. Yang mana pemerintahan dan 
sistemnya dipenuhi dengan ketidak idealan, kedzoliman, dan kekufuran” 

 
Dari penelusuran tulisan saya yang terdahulu, dan juga sebagian tulisan asatidz yang bermanfaat, 
saya kemudian menetapkan 14 bab yang relevan dan sesuai alur pemahamannya dengan tema dari 
judul buku ini. Untuk kemudian saya turunkan tulisan-tulisan yang sesuai dengan bab tersebut. 
 
Ketiga belas bab yang saya susun dalam buku ini adalah : 

1. Dalil-dalil yang jelas dan tegas mengenai pemerintahan Islam yang jaa-ir (Bengkok. Yakni 

tidak adil, sewenang-wenang, dan dzolim) 

2. Syubhat perlawanan dan pemberontakan kepada pemerintah yang dzolim atas nama sejarah 

dan fitnah yang menimpa sebagian Salaf 

3. Bahaya faham pengkafiran dan fanatisme golongan Jama’ah akibat salah memahami Hadits 

masalah Bai’at 

4. Bagaimana cara pemimpin terpilih dalam pandangan Syariat Islam dan Manhaj Salaf 
5. Hubungan dakwah Islam berdasarkan manhaj Salaf dengan Politik 
6. Teori konspirasi bukanlah dasar untuk memahami agama 
7. Perincian masalah berhukum tidak dengan hukum Allah, Undang-undang buatan, dan 

konstitusi 
8. Memelintir perkataan umum ulama untuk menghukumi masalah khusus 
9. Tuduhan Murji’ah 

10. Menjelaskan faham-faham kufur dan bid’ah yang masuk ke dalam pemerintahan dan 

masyarakat 

11. Haroki, Takfiri, Khowarij, dan Terorisme 
12. Pluralisme Manhaj, manhaj muwazanah, Hizbiyyah, dan polemik Ukhuwah 

13. Serial Logical Fallacy (Kesalahan logika atau gagal faham) yang digunakan sebagai alasan 

untuk menolak Sunnah 

14. Kemudahan dalam memahami Agama dengan berdasarkan Sunnah dan manhaj Salaf 
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Pembagian empat belas bab diatas kiranya cukup mewakili judul yang diketengahkan, dan –insya 
Allah- semoga buku ini ringan serta mudah untuk difahami. 
Diperkenankan untuk men-share free ebook ini, kepada orang yang antum rasa memerlukan ilmu 
atau nasehat seputar masalah ini. Kami sendiri menyadari besarnya fitnah yang menimpa ummat 
seputar masalah ini, dan pentingnya ummat untuk meninggalkan syubhat serta kembali kepada Ilmu 
yang jelas dan tegas. Yakni kembali kepada sunnah Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, dan 
mengikuti manhaj Salaf yang dipraktekkan oleh para Sahabat beserta orang-orang yang mengikuti 
mereka dengan Ihsan. 
 
Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi pemberat amal timbangan kami di 
akhirat kelak. Baarokalloohu fiik 
 

Tangerang Selatan dan Jakarta, akhir Desember 2016 M / Robi’ul Awwal 1438  
 

Abu Maryam Kautsar Amru bin Syamsudin bin Muhammad Ja’far 
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DAFTAR ISI 

Muqoddimah 
 
Daftar Isi 
 

1. Dalil-dalil yang jelas dan tegas mengenai pemerintahan Islam yang jaa-ir (Bengkok. 
Yakni tidak adil, sewenang-wenang, dan dzolim) 
1) Hadits Rasulullah mengenai wajib taat dalam hal yang ma’ruf dan bersabar 

terhadap kedzolimannya 
2) Hadits Rasulullah yang mengancam pemimpin yang Jaa-ir 
3) Hadits Rasulullah masalah cara menasehati pemimpin 
4) Praktek para Sahabat dan Salaf setelahnya dengan berdasarkan Sunnah Rasulullah 
5) Perkataan Ulama mengenai masalah ketaatan, kesabaran, dan cara bermuamalah 

terhadap Pemerintah Islam yang jaa-ir 
 

2. Syubhat perlawanan dan pemberontakan kepada pemerintah yang dzolim atas 
nama sejarah dan fitnah yang menimpa sebagian Salaf 
1) Bagian 1 
2) Bagian 2 
3) Bagian 3 
4) Bagian 4 
5) Bagian 5 

 
3. Bahaya faham pengkafiran dan fanatisme golongan Jama’ah akibat salah 

memahami Hadits masalah Bai’at 
1) Bagian 1 
2) Bagian 2 
3) Bagian 3 

 
4. Bagaimana cara pemimpin terpilih dalam pandangan Syariat Islam dan Manhaj Salaf 

1) Cara terpilih 
2) Beda antara hukum mengenai masalah proses dan hukum mengenai masalah 

hasil 
3) Sekali lagi mengenai beda hukum masalah proses dan hasil 
4) Dasar negara atau Konstitusi 
5) Antara dasar negara/konstitusi dan syi’ar agama secara de Jure 
6) De Facto 
7) Sekali lagi, hadits-hadits mengenai masalah pemerintahan secara de facto 

 
5. Hubungan dakwah Islam berdasarkan manhaj Salaf dengan Politik  

1) Mari berpolitik 
2) Kondisi aman pondasi kemenangan  
3) Prioritas dakwah Rosulullah itu bukan politik 
4) Benarkah Islam itu harus dipandang dengan kacamata Khilafah? 
5) Tahapan membina ummat : Ummat Islam, Ummat Demokratis, atau Ummat 

kepepet? 
6) Mendoakan penguasa adalah ibadah yang agung  
7) Nasehat Syaikh Ibn Baz masalah menasehati penguasa 
8) Mengenai kewajiban Ulil Amri menegakkan syariat  
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9) Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) 
10) Beda antara Ulil Amri dan Auliya 
11) Apa yang disebut “Ulil Amri” menurut Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Tholib, Salaf 

yang utama 
12) Mensikapi penguasa yang kurang ajar dan dzolim 
13) Penyimpangan manhaj yang populer 
14) Diskusi masalah Khilafah 
15) Dakwah dan penguasa 
16) Bagi orang yang memahami kekhilafahan dan kekuasaan dengan pemahaman 

yang salah 
17) Meluruskan pemahaman : Wajib mendirikan pemerintahan atau wajib mendirikan 

Khilafah? 
18) Perbedaan hukum antara memilih dan mengangkat, mendukung, dan membaiat 

seseorang yang menetapkan hukum selain hukum Islam 
19) Kritik terhadap orang yang meremehkan masalah Aqidah dan hanya berfokus 

mencela pemerintah 
20) Mencela pemimpin terang-terangan tidak merubah keadaan 
21) Mengingkari kemungkaran pemerintah itu wajib dan tidak melepaskan ketaatan 

dalam hal yang ma’ruf itu juga wajib 
22) Mahalnya hidayah sunnah dalam masalah sunnah muamalah terhadap 

pemerintah 
23) Mensyukuri Nikmat keamanan dan syariat 
24) Ahlus Sunnah dan stabilitas keamanan 
25) Ketika Ummat sudah mulai berbondong bondong mengikuti Manhaj Salaf, dan 

Haroki ingin meraih jumlah massa yang sangat banyak dan belum matang Aqidah 
nya itu 
 

6. Teori konspirasi bukanlah dasar untuk memahami agama  
1) Bagaimana sikap para Sahabat dan orang-orang yang memahami Islam dengan 

benar dalam memahami Teori Konspirasi? 
2) Haruskah resah? 
3) Nasehat kepada orang yang menjadikan teori spekulasi makar, politik, dan 

konspirasi sebagai pondasi dasarnya dalam memahami dan menjalankan Islam – 1 
4) Nasehat kepada orang yang menjadikan teori spekulasi makar, politik, dan 

konspirasi sebagai pondasi dasarnya dalam memahami dan menjalankan Islam - 2 
5) Nasehat kepada orang yang menjadikan teori spekulasi makar, politik, dan 

konspirasi sebagai pondasi dasarnya dalam memahami dan menjalankan Islam - 3 
6) Ruwaibidhoh, orang-orang yang enggan 
7) Teori konspirasi yang disebutkan oleh Rasulullah? 
8) Teori konspirasi mengenai Yahudi Ashbahan yang disebutkan oleh Rasulullah 
9) Transformasi TBC ke PHK? 
10) Tahdzir (memperingatkan akan bahaya) terhadap manhaj PHK dalam memahami 

agama 
11) Pandai merangkai kata tapi enggan bermanhaj sunnah 

 
7. Perincian masalah berhukum tidak dengan hukum Allah, Undang-undang buatan, 

dan konstitusi 
1) Masalah Islam dan ketatanegaraan Indonesia 
2) Seputar hukum wadh’iyyah (buatan) : Langkah awal untuk memahami 

pengkafiran yang berujung kepada tindakan terorisme, pengeboman, dan 
pembunuhan kepada pemerintah dan rakyatnya 
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3) Antara Hajjaj dan Khowarij dalam masalah hukum Islam 
4) Apakah tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dihukumi Kafir secara 

Mutlak? 
5) Siapakah yang berhak menilai dan menjatuhkan vonis Kafir? 
6) Fiqh Politik : Masalah Konstitusi Negara 
7) Agar tidak “half baked” masalah pemahaman mengenai negara dan isu 

pengkafiran 
8) Piknik muwazanah dan memahami udzur sejarah konstitusi negara kita 
9) Sekuler itu ada dimana tempatnya? 
10) Sedikit celotehan mengenai Erdogan dan Sekulerisme 
11) Mengambil pelajaran dari konstitusi Turki 
12) Menjalankan Agama dengan berdasarkan Hawa Nafsu atas nama Politik Islam 
13) Hukum Thoghut : Antara Kafir otomatis dan Kafir dengan perincian 
14) Khowarij dan Murjiah kontemporer : Seputar hukum Islam yang digantikan 

dengan undang-undang buatan, pada hal-hal yang Islam mengatur akan hal itu 
15) Syubhat mengenai hadits pemimpin budak Habsyi yang berhukum dengan 

Kitabullah (kitab Allah) 
  

8. Memelintir perkataan umum ulama untuk menghukumi masalah khusus 
1) Salah satu Syubhat Takfiri berkedok Qoul Ulama Ahlus Sunnah – bag 1 
2) Salah satu Syubhat Takfiri berkedok Qoul Ulama Ahlus Sunnah – bag 2 

 
9. Tuduhan Murji’ah 

1) Murji’ah dan pandangan politiknya dalam masalah bermuamalah kepada 
pemerintah Muslim 

2) Pemberontakan Murji’ah Jahmiyyah 
3) Kaset rusak : Definisi dan tuduhan Murji’ah yang senantiasa diulang-ulang 
4) Salah satu ciri-ciri murjiah menurut Imam Asy Syahrastani : keluar dari ketaatan 

dalam hal yang ma’ruf terhadap pemerintah Islam yang telah disepakati 
 

10. Menjelaskan faham-faham kufur dan bid’ah yang masuk ke dalam pemerintahan 
dan masyarakat 
1) Diambil dari situs IslamQA yang diasuh oleh Syaikh Al Munajjid mengenai 

pemahaman Demokrasi dalam pandangan Islam 
2) Demokrasi dan problematikanya 
3) Betapa massive-nya ghozwul fikr (serangan pemikiran) orang-orang kafir 
4) Demokrasi dan memilih Pemimpin Kafir : Penguasa Syar’i dan penguasa kafir 
5) Demokrasi dan memilih Pemimpin Kafir : Memahami Auliya jamak dari wali dalam 

artian pemimpin  
6) Demokrasi dan memilih Pemimpin Kafir : “Gakpapa kafir, yang penting tidak 

korupsi” dilihat dari tinjauan Akhlak 
7) Demokrasi dan memilih Pemimpin Kafir : Mencermati kurang cerdas dan gagal 

fahamnya seorang Kyai pimpinan ormas Islam dari kacamata safety 
8) Nasehat kepada Ulil Amri 
9) Membangun generasi Sekuler 
10) Bunga rampai Munafik 
11) Bunga rampai Munafik : Yang penting niatnya 
12) Bunga rampai Munafik : Bukan masalah isu minoritas dan mayoritas, apalagi isu 

konstitusi 
13) Kesalahan dalam memahami Iman : Beriman seperti berimannya orang Sekuler 
14) Apakah tiap orang Sekuler dikafirkan? 
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15) Yang kebanyakan membuat kacau pemahaman wala’ dan baro’ seorang Muslim 
16) Perang Tafsir Konstitusi 
17) Politik 
18) Murjiah Kontemporer 
19) Syubhat sang Misbah masalah pemimpin pilot yang Kafir 
20) Syubhat pemimpin kafir atas nama Kitab Al Ahkaamus Sulthooniyyah 
21) Belajar Sejarah : Sekilas mengenai infiltrasi Sekulerisme dalam Islam 
22) Bantahan terhadap Liberal Pluralis sang murjiah kontemporer : Masalah syubhat 

hanya Allah yang faham mengenai Al Qur’an itu sendiri 
23) Pluralisme Agama dan pengaruh kerusakannya terhadap aqidah wala’ dan baro’ 
24) Sekilas pandang mengenai Sekulerisme, Demokrasi, Liberalisme, Pluralisme, dan 

Islam 
25) Benarkah pemimpin kafir yang adil lebih baik dari pemimpin Muslim yang dzolim 
26) Memilih orang Kafir menjadi pemimpin 
27) Bantahan perkataan “Tuhan tidak perlu dibela” 
28) Ongkos demokrasi 
29) Bhinneka Tunggal Ika dan Perennial Philosophy  
30) Memahami Maqoshidusy Syariah dengan benar tanpa Liberalisme 
31) Mendudukkan budaya Nusantara Indonesia 
32) LGBT dan Islam Nusantara 
33) Menyoal Islam Nusantara 

 
11. Haroki, Takfiri, Khowarij, dan Terorisme 

1) Parameter status dan kewajiban Ulil Amri menurut Khowarij 
2) Sikap Khowarij dalam membentur-benturkan dalil dan vonis 
3) Bom di Madinah dan kelu-nya lidah para aktivis 
4) UN : Muslims are the biggest victim of terrors  
5) Yang namanya Khowarij itu 
6) Tingkatan khawarij dalam pengkafiran dan pembunuhan 
7) Bincang santai : kisah taubatnya seorang Khowarij Indonesia 
8) Kisah mantan Khowarij takfiri 
9) Cerita mantan Islam Radikal : Abdurrahman Ayyub 
10) Nasehat mantan petinggi Jamaah Islamiyyah terkait kasus Terorisme 
11) Syubhat Takfiri mengenai Ulil Amri 
12) Rintihan keluarga terorist 
13) Terorisme di Sarinah : Jangan sampai ideologi takfiri itu mati satu tumbuh seribu 
14) Pembredelan buku-buku harokiyyun di Saudi 
15) Kelompok Khowarij adalah pemburu dunia 
16) Peringatan Syaikh Prof. Ibrahim Ar Ruhaili terhadap buku-buku takfiri Sayyid 

Quthb 
17) Diskusi masalah Sayyid Quthb 
18) Ngisis 
19) Ngisis lagi 
20) ISIS buatan atau memang sempalan? 
21) ISIS dan pembunuhan 
22) Alam Kubur tidak tanya status negaramu 
23) Kesalahan manhaj dakwah atas nama negara 
24) Islam down grade : dakwah ndelik-ndelik (sembunyi-sembunyi)  
25) Ali sebagai Imam dan Amirul Mukminin 
26) Metamorfosa Ahlul Bid’ah KW upgrade dan tipu-tipunya  
27) Khowarij zaman sekarang tukang bohong 
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28) Harokiyyun menggabungkan penyimpangan Khowarij dan penyimpangan Murji’ah 
29) Faksi-faksi Ikhwanul Muslimin (IM) 
30) Hati-hati dengan syubhat dari orang yang menyelisihi pokok-pokok manhaj Ahlus 

Sunnah wal Jama’ah 
31) Murjiah kontemporer dan kasus pelecehan QS Al Maidah : 51 
32) Mendemo penguasa Kafir 
33) Beda antara menuntut dan demo 
34) Buku Fiqh mengenai Jihad dan Demo 
35) Demo dan terorisme itu bukan Jihad 
36) Kritik Yusuf Al Qordhowy terhadap pemikiran Takfir Sayyid Quthb 
37) Penghargaan Iran terhadap tokoh IM ? 
38) Sedikit Opini Mengenai Presiden Mursi, Presiden As Sisi, Saudi, dan yang terjadi di 

Mesir 
39) Sholat bersama Syi’ah 
40) Penembakan Duta Besar Rusia di Turki – 1 
41) Penembakan Duta Besar Rusia di Turki – 2 
42) Pencela Utsman bin Affan dari kalangan penulis kontemporer 
43) Menimba pelajaran dari revolusi Arab (Arabic Spring) 
44) Agenda Aktivis Cyber? 

 
12. Pluralisme Manhaj, manhaj muwazanah, Hizbiyyah, dan polemik Ukhuwah 

1) Bagaimana kabar manhaj Muwazah? 
2) Mendudukkan manhaj Muwazanah 
3) Perbedaan pengetahuan dan pengamalan akan kebenaran 
4) Masalah penyatuan ummat Islam atau Ukhuwwah Islamiyyah 
5) Manhaj Pramuka dan Manhaj Lalat 
6) Memahami persatuan di atas kalimat Tauhid 
7) Memahami persatuan dengan benar dan syubhat atas nama persatuan 
8) Yang harus kita fahami mengenai hukum organisasi atau Jamaah Islam 
9) Bersikap muwazanah terhadap manhaj muwazanah? 
10) Memahami muwazanah? 
11) Hakim, Da’i, dan manhaj muwazanah 
12) Free thinker manhaj 
13) Fakta historis IM dan Syi’ah 
14) Melebarkan wawasan mengenai Yusuf Al Qordhowy 
15) Kritik cara ber-fiqh 
16) Lembut itu kadang sangat berbahaya kalau tidak benar 
17) Lembut itu kadang sangat berbahaya kalau tidak benar - lanjutan 
18) Jangan samakan majlis Ta’lim Ahlus Sunnah dengan Majlis Ta’lim Ahlul Bid’ah 
19) Pluralisme Agama dan Pluralisme Manhaj 
20) Pengantar pluralisme Manhaj 
21) Pluralisme manhaj : Case study 
22) Pluralisme manhaj : Ringkasan perbedaan Manhaj Salaf dan Manhaj Takfiri 
23) Ibrah Dari Hasan bin Shalih bin Hayy 
24) Pluralisme manhaj : Tauhid Hakimiyyah atau tauhid Mulkiyyah 
25) Pluralisme manhaj : Case study pertanyaan dari London 
26) Pluralisme manhaj : Bedanya “Saya Muslim” dan “Saya Ahlus Sunnah” 
27) Pluralisme manhaj : Sikap dan gaya Pluralis 
28) Perbedaan kebenaran dan pembenaran 
29) Piknik fiqh dan piknik manhaj 
30) Fiqh gantung atau fiqh abal-abal 
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31) Fiqh masalah fatwa akan suatu negeri dan ulama negerinya 
32) Mewaspadai taqlid yang tercela dan Free Thinker Pluralis Manhaj 
33) Ketika Pluralis manhaj sudah menampakkan jati diri 
34) Bantahan terhadap metode autobiography critic 
35) Politik belah bambu Pluralis Manhaj 
36) Antara Pluralisme Agama dan Pluralisme Manhaj 
37) Pemaksaan Khilafiyah 
38) Cara mudah untuk mengetahui bibit-bibit Pluralisme Manhaj 
39) Teknik Framing 
40) Jenis Ukhuwah dalam menghadapai musuh 
41) Tabayun dulu akhi, berilah 70 udzur kepada saudaramu 
42) Polemik kejadian sholat di belakang Rofidhoh ketika di Iran 
43) Menurut Ulama Salaf, para sahabat tidak boleh dibandingkan dengan seorang pun 

yang bukan Sahabat. 
44) Lima golongan yang sedang susah diberikan Nasehat berdasarkan Sunnah 
45) Jangan menjadi setan bisu 
46) Memahami perincian menasehati “on the spot” dan menunggu waktu yang tepat 

dalam masalah fitnah 
47) Persatuan dan manhaj dalam mengumpulkan ummat 

 
13. Serial Logical Fallacy (Kesalahan logika atau gagal faham) yang digunakan sebagai 

alasan untuk menolak Sunnah 
1) Logical fallacy over exaggeration atau over statement 
2) Nabi Musa bukan kroni-nya Fir’aun 
3) Mengenang Fir’aun 
4) Pemimpin hasil demokrasi  
5) Pilkada dan logical fallacy 
6) Saudi sambut Dajjal? 
7) SImbol Mata di Saudi 
8) Bedanya “Manhaj” dan “pelaku Manhaj” 
9) Memahami dakwah kontemporer 
10) Jebakan Ahlul Bid’ah atas nama Tabayyun 
11) Selayang pandang selayang malang 
12) Kritik mengenai teori konspirasi terhadap ISIS 
13) Menjalankan agama dengan berdasarkan hawa nafsu atas nama politik Islam 
14) Negara dan pemimpin negara : Antum sehat? 
15) Mendoakan kebaikan bagi pemerintah : Antum kurang cerdas? 
16) Presiden kebanggaan dan sikap manhaj  
17) Logical Fallacy bandwagon untuk menolak manhaj Salaf 
18) Jelaskanlah dengan Ilmu 
19) Sekilas serial konspirasi dan hoax di Medsos- Telolet 
20) Kebaikan yang sering diremehkan 
21) Kritik terhadap simbolisme “411” 
22) CocokLOGI dan cocokLAGI 
23) Cocoklogi dan cocoklagi : Gerakan sedekah “Palu Arit” 2000 dan 5000 an 
24) Jangan memahami Islam dengan menggunakan dasar kajian filsafat dan ilmu ilmu 

sosial kemanusiaan semata 
25) Illat masalah hukum demo 
26) 15 dampak buruk Demonstrasi 
27) Tulisan dan ungkapan yang ringan masalah demo (seri 1 sampai 17) 
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14. Kemudahan dalam memahami Agama dengan berdasarkan Sunnah dan manhaj 
Salaf 
1) Sunnah Installation progress 
2) OS Sunnah seri 1 : Bedanya bermanhaj sunnah dan tidak bermanhaj 

sunnah(Baca : “tau itu sunnah, tapi kan....”) 
3) OS Sunnah seri 2 : Hendaklah kita ingat bermanhaj sunnah itu tidak membuat 

kita jadi ma’shum 
4) Indikasi manhaj yang menyelisihi Sunnah 
5) Membela istilah ustadz sunnah dan kajian sunnah 
6) Membela istilah ustadz sunnah dan kajian sunnah : Bukan di bawah naungan Al 

Qur’an tapi di bawah naungan logical Fallacy 
7) Versi pembahasan ringan pake banget, masalah istilah Sunnah versi grass root 
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Bab 1. 
Dalil-dalil yang jelas dan tegas 

mengenai pemerintahan Islam yang jaa-ir (Bengkok. 
Yakni tidak adil, sewenang-wenang, dan dzolim) 

 
1) Hadits Rasulullah mengenai wajib taat dalam hal yang ma’ruf dan 
bersabar terhadap kedzolimannya 
1. Hadits pertama, 
 

صُ ئٔٙب عزىْٛ ثؼذٞ أصشح ٚأِٛس   صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبي لبي سعٛي هللا  tػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد 

ِٕب رٌه لبي رإدْٚ اٌؾك اٌزٞ ػ١ٍىُ ٚرغأٌْٛ هللا  رٕىشٚٔٙب لبٌٛا ٠ب سعٛي هللا و١ف رأِش ِٓ أدسن

 ((1843) 1472//3اٌزٞ ٌىُ )سٚاٖ ِغٍُ: 
 
Dari Abdullah bin mas’ud ia berkata telah bersabda Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam: “Akan datang sesudahku pemimpin yang atsaroh (yang 
mementingkan diri sendiri dan tidak memenuhi hak-hak rakyat), dan 
urusan-urusan yang kalian ingkari.”  
 
Lalu para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah apa nasehat engkau bagi orang 
yang mendapat keadaan yang demikian?”  
 
Beliau bersabda: “Tunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kalian, dan 
minta kepada Allah sesuatu yang untuk kalian” [Hr. Muslim] 
 
Perkataan beliau “ وأمور تنكرونها  “ (dan urusan-urusan yang kalian ingkari) 
ini bersifat umum. Baik itu kemunkaran secara umum, kebid’ahan, 
ataupun faham-faham kufur. Yang mana faham-faham kufur itu secara 
umum adalah kekafiran, dan penentangan terhadap syariat Allah.  
 
Seperti : 

1. Pluralisme yang menganggap semua agama sama Tuhannya, 
namun hanya berbeda nama penyebutan saja.  
*Lihat free ebook tulisan kami “Risalah Tauhid jilid 4 : Pluralis Liberal” yang 
khusus membahas masalah Pluralisme dan syubhat-syubhatnya]  
 

2. Demokrasi yang menyamakan antara hukum yang telah ditetapkan 
Allah, dengan hukum buatan manusia untuk menggantikannya. Dan 
menentukan hukum mana yang dipakai dengan berdasarkan voting 
pemilihan suara  
 

3. Sekulerisme yang memisahkan urusan Agama dengan urusan 
pemerintahan, sehingga pemerintah melepaskan diri dari kewajiban 
menegakkan hukum-hukum Allah di dalam pemerintahannya. 
 
dan lain-lain yang umumnya menginfiltrasi pemerintahan modern.  
 
Faham-faham itu secara umum adalah penentangan terhadap syariat 
Allah. Baik itu dalam konteks Aqidah, ataupun dalam konteks hukum-
hukum Allah (hududulloh) yang wajib ditegakkan oleh pemerintah.  

 

Bab ini memaparkan berbagai 

macam dalil yang jelas dan 

tegas mengenai ketaatan 

dalam hal yang ma’ruf kepada 

pemerintah Islam yang jaa-ir 

 Bengkok. Yakni tidak ,  َجائِر  )

adil, sewenang-wenang, dan 

dzolim) 

Selain karena merupakan 

sunnah, ini juga agar nikmat 

yang berupa keamanan tidak 

tercabut, pokok-pokok rukun 

Islam (seperti sholat, zakat, 

puasa, haji) bisa bebas 

dilaksanakan, dan tidak ada 

darah tertumpah.  

Ali bin Abi Thalib berkata, 

 ، عبئش أٚ ػبدي أ١ِش ئال ٌٍٕبط ٠صٍؼ ال

 ٠إِٓ ٔؼُ:  فمبي عبئش أٚ:  لٌٛٗ فأٔىشٚا

 ٚؽظ ، اٌصٍٛاد ئلبِخ ِٓ ٠ّٚىٓ ، اٌغج١ً

 اٌج١ذ

“Tidaklah baik bagi suatu 

masyarakat kecuali dengan 

memiliki Amir (pemimpin atau 

penguasa), baik penguasa itu 

adalah penguasa yang shalih 

ataupun penguasa yang jaa-ir.” 

Ada yang menyanggah beliau 

dan berkata ‘ataupun 

penguasa yang jaa-ir ?’.  

Ali berkata, “Ya, karena dengan 

sebab penguasa yang jaa-ir itu 

jalan-jalan terasa aman, rakyat 

bisa dengan tenang 

mengerjakan shalat, dan bisa 

pergi berhaji ke Ka’bah.”  

[Tafsir Al Kabir wa Mafatih Al 

Ghaib karya Muhammad ar 

Razi 13/204 cetakan Dar al 

Fikr 1981/1401] 
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Namun selama pemerintah melakukan kekufuran secara umum yang belum bisa dijatuhkan vonis 
kekafiran secara khusus dengan perincian, maka kita tetap wajib bersabar dan taat dalam yang 
ma’ruf kepada pemerintah Islam itu. 
 
Ini adalah kemungkaran berupa kekufuran yang mengarah kepada kekafiran. Yang belum bisa 
dijatuhkan vonis kafir secara terperinci hingga terpenuhi sebabnya, syaratnya, hilang syubhatnya, 
dan tidak ada udzur dalam mengkafirkan.  Ini seperti orang yang sudah dipinggir jurang, namun 
masih belum bisa kita vonis orang yang telah jatuh ke dalam jurang. 
 
Jika kemungkaran yang berupa kekufuran yang mengarah kekafiran kita berhati-hati, dan terperinci 
dalam menentukan sikap. Apalagi jika sekedar kemungkaran yang berada di bawah tingkat 
kekufuran. 
 
Sungguh ini adalah fitnah yang berat pada zaman ini. Dan ini menguatkan kebenaran sabda 
Rasulullah bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu berat, seperti orang yang 
menggenggam bara api. 
 
Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

ابُِر ِفيِهْم َعَلى ِديِنِو َكاْلَقاِبِض َعَلى اْلَْْمرِ   يَْأِتى َعَلى النَّاِس َزَماٌن الصَّ

 
“Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya 
seperti orang yang menggenggam bara api.” (HR. Tirmidzi no. 2260. Al Hafizh Abu Thohir 
mengatakan bahwa hadits ini hasan) 

 
Adapun hikmah bersabar terhadap pemerintah yang dzolim, mengingkari kemungkarannya dengan 
cara 4 mata, dan tidak menghasut rakyat adalah : 

1. Keamanan negara secara umum bisa terjaga 
2. Tidak ada darah yang tertumpah akibat revolusi, pemberontakan, ataupun usaha 

pemakzulan. 
3. Tidak menyebabkan kemadhorotan yang lebih besar, karena kekuatan, tentara, dan senjata 

umumnya berada di tangan pemerintah. 
 
2. Hadits kedua, 

 
صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فمبي: ٠ب ٔجٟ هللا أسأ٠ذ ئْ لبِذ ػ١ٍٕب أِشاء ٠غأٌٛٔب ؽمُٙ   سعٛي هللا tاٌغؼفٟ  عأي عٍّخ ثٓ ٠ض٠ذ

٠ّٕٚؼٛٔب ؽمٕب فّب رأِشٔب فأػشض ػٕٗ صُ عأٌٗ فأػشض ػٕٗ صُ عأٌٗ فٟ اٌضب١ٔخ أٚ فٟ اٌضبٌضخ فغزثٗ األؽؼش ثٓ ل١ظ ٚلبي 

 (1846) 1474/ 3ِغٍُ:  اعّؼٛا ٚأط١ؼٛا فأّب ػ١ٍُٙ ِب ؽٍّٛا ٚػ١ٍىُ ِب ؽٍّزُ )سٚاٖ
 
Salamah bin Yazid Al Ju’fiy bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:  
 
“Wahai Nabi Allah bagai mana pendapat engkau bila diangkat diatas kami pemimpin-
pemimpin yang menuntut segala hak mereka, tetapi mereka menahan hak-hak kami, apa 
perintahmu untuk kami ya rasulullah?” 
 
Maka Rasulullah berpaling darinya, sampai ia tanyakan tiga kali namun rasulullah tetap 
berpaling darinya.  
 
Kemudian Al Asy’ast bin Qais menariknya dan berkata: “Dengar dan taati, sesungguhnya 
mereka tanggung jawab terhadap apa yang dibebankan atas mereka dan kalian bertanggung 
jawab terhadap apa yang dibebankan atas kalian”. [Hr. Muslim] 
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3. Hadits Ketiga 
 

ؽش؟، لبي: ٔؼُ، لٍذ: ً٘ لبي ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ لٍذ: ٠ب سعٛي هللا ئٔب وٕب ثؾش فغبء هللا ثخ١ش فٕؾٓ ف١ٗ فًٙ ِٓ ٚساء ٘زا اٌخ١ش 

ٚساء رٌه اٌؾش خ١ش؟ لبي: ٔؼُ، لٍذ: فًٙ ٚساء رٌه اٌخ١ش ؽش؟ لبي ٔؼُ، لٍذ و١ف لبي: ))٠ىْٛ ثؼذٞ أئّخ ال ٠ٙزذْٚ ثٙذاٞ 

ٚال ٠غزْٕٛ ثغٕزٟ ٚع١مَٛ ف١ُٙ سعبي لٍٛثُٙ لٍٛة اٌؾ١بط١ٓ فٟ عضّبْ ئٔظ لبي لٍذ و١ف أصٕغ ٠ب سعٛي هللا ئْ أدسوذ 

 (1847) 3/1476)سٚاٖ ِغٍُ:   رط١غ ٌأل١ِش ٚئْ ضشة ظٙشن ٚأخز ِبٌه فبعّغ ٚأطْغ((رٌه لبي رغّغ ٚ
 
Hudzaifah bin al Yaman bertutur; aku berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: 
“Ya Rasulullah!, dulu kami berada dalam kejelekan (masa jahiliyah) lalu Allah mendatangkan 
kebaikan (Islam) yang kami sekarang berda dalamnya, apakah dibelakang kebaikan ini akan 
ada lagi kejelekan?“,  
 
Beliau menjawab; “Ya”. 
Lalu Hudzaifah berkata lagi: “Apakah setelah itu akan ada lagi kebaikan?”  
Beliau menjawab, “Ya” 
Hudzaifah berkata lagi,  “Apakah setelah itu akan ada lagi kejelekan?”  
Beliau menjawab,“Ya”.  
Hudzaifah berkata lagi, “Bagaimana hal demikian?”,  
 
Beliau menjawab,  
“Akan datang pada suatu masa setelah aku para pemimpin yang tidak berpedoman kepada 
petunjukku, dan tidak melaksanakan sunnahku, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka 
para lelaki yang hati mereka adalah hati syaitan yang terdapat dalam tubuh manusia.”  
Lalu Hudzaifah berkata, “Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, jika aku mendapati 
keadaan yang demikian?”  
 
Beliau berkata, “Dengar dan taatlah pada pemimpin, sekalipun ia memukul punggungmu dan 
mengambil hartamu, maka tetaplah dengarkan dan patuhi perintahnya”.  [Hr. Muslim] 

 
4. Hadits Keempat 
 

ٚعٍُ ))ِٓ سأٜ ِٓ أ١ِشٖ ؽ١ئب ٠ىش٘ٗ ف١ٍصجش فأٗ ِٓ فبسق اٌغّبػخ ؽجشا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ   لبي لبي سعٛي هللا  ػٓ ثٓ ػجبط

 (1849) 3/1477فّبد ف١ّزخ عب١ٍ٘خ(( )سٚاٖ ِغٍُ: 
 

Dari Ibnu abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,  
 
“Barang siapa yang melihat sesuatu yang dibencinya dari pemimpinnya, maka hendaklah ia 
bersabar, sesungguhnya siapa yang meninggalkan jamaah barang satu jengkal saja lalu ia mati 
maka kematiannya berada dalam kejahiliyahan”. [Hr. Muslim]  

 
5. Hadits Kelima 
 

ٓ وشٖ ِٓ أ١ِشٖ ؽ١ئب ف١ٍصجش ػ١ٍٗ فأٗ ١ٌظ أؽذ ِٓ إٌبط خشط لبي: ))ِ  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ػٓ ثٓ ػجبط ػٓ سعٛي هللا

 (1849)       3/1478ِٓ اٌغٍطبْ ؽجشا فّبد ػ١ٍٗ ئال ِبد ١ِزخ عب١ٍ٘خ(( )سٚاٖ ِغٍُ : 
 

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda:  
 
“Siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya maka hendaklah ia sabar terhadapnya, 
karena sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar menetang penguasa barang sejengkal lalu 
ia mati dalam hal demikian, kecuali ia mati dalam keadaan kejahiliyahan”. [Hr. Muslim]  
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6. Hadits Keenam 
 

أٔٗ لبي ))ئٔٗ ٠غزؼًّ ػ١ٍىُ أِشاء فزؼشفْٛ   صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ػٓ إٌجٟ  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  صٚط إٌجٟػٓ أَ عٍّخ 

ٚرٕىشْٚ فّٓ وشٖ فمذ ثشب ِٚٓ أٔىش فمذ عٍُ ٌٚىٓ ِٓ سضٟ ٚربثغ لبٌٛا ٠ب سعٛي هللا أال ٔمبرٍُٙ لبي ال ِب صٍٛا أٞ ِٓ وشٖ 

 (1854) 3/1481ثمٍجٗ ٚأٔىش ثمٍجٗ(( )سٚاٖ ِغٍُ: 
 

Dari Ummu Salamah Istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda,  
 
“Sesungguhnya akan diangkat diatas kalian para pemimpin, kalian mengenal dan mengingkari 
(tindak-tanduk mereka), barang siapa yang membenci perbuatan tersebut sungguh ia telah 
terlepas dari dosa, dan barang siapa yang mengingkarinya sungguh ia telah selamat, tetapi 
siapa yang ridha dan mengikutinya (maka ia ikut berdosa).”  
 
Lalu para sahabat berkata, “Ya Rasulullah bukankah kita memerangi mereka?“   
 
Beliau jawab, “Tidak, selama mereka masih shalat”, [Hr. Muslim] 

 
7. Hadits Ketujuh 
 

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي: ))خ١بس أئّزىُ اٌز٠ٓ رؾجُٛٔٙ ٠ٚؾجٛٔىُ ٠ٚصٍْٛ ػ١ٍىُ ٚرصٍْٛ   ػٓ ػٛف ثٓ ِبٌه ػٓ سعٛي هللا

اٌز٠ٓ رجغضُٛٔٙ ٠ٚجغضٛٔىُ ٚرٍؼُٕٛٔٙ ٠ٍٚؼٕٛٔىُ ل١ً ٠ب سعٛي هللا أفال ٕٔبثزُ٘ ثبٌغ١ف فمبي ال ِب اٌصالح  ػ١ٍُٙ ٚؽشاس أئّزىُ

 (1855) 3/1481ٚئرا سأ٠زُ ِٓ ٚالرىُ ؽ١ئب رىش٘ٛٔٗ فبوش٘ٛا ػٍّٗ ٚال رٕضػٛا ٠ذا ِٓ طبػخ(( )سٚاٖ ِغٍُ: 
 

Dari Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ia bersabda,  
 
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai mereka, dan mereka pun mencintai 
kalian, kalian mendo’akan mereka, mereka pun mendoakan kalian, sejelek-jelek pemimpin 
kalian adalah yang kalian benci terhadap mereka, mereka pun benci terhadap kalian, dan 
kalian melaknat mereka, merekapun melaknat kalian.”  
 
Lalu ada yang berkata, “Ya Rasulullah apakah kita tidak melawan mereka dengan senjata?”  
 
Beliau menjawab, “Tidak selama masih shalat. Bila kalian melihat sesuatu yang kalian benci 
dari pemimpin kalian, maka cukup kalian membenci tindakannya saja, dan jangan kalian 
melepaskan tangan kalian dari ketaatan”. [Hr. Muslim] 

 
8. Hadits Kedelapan 
Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 
 

َة َلُو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة،  َوَمْن َماَت ُمَفارِقًا لِْلَجَماَعِة َماَت ِميَتًة َجاِىلِيَّةً   َمْن نَ زََع يََدُه ِمَن الطَّاَعِة َفالَ ُحجَّ

 
“Barangsiapa melepaskan ketaatan (kepada pemimpin), tidak ada hujah baginya pada hari 
kiamat. Siapa saja yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah, matinya sebagai 
mati jahiliah.” *HR. Ahmad] 
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9. Hadits kesembilan 
Dari Abu Najih, Al ‘Irbadh bin Sariyah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata 
 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi nasehat kepada kami dengan satu nasehat 
yang menggetarkan hati dan menjadikan air mata berlinang”.  
 
Kami (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan adalah nasihat dari 
orang yang akan berpisah, maka berilah kami wasiat.”  
 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

َر َعَلْيَك َعْبدٌ  ْمِع َوالطَّاَعِة َوِإْن تََأمَّ  أُْوِصْيُكْم بِتَ ْقَوى اهلِل َعزََّوَجلَّ , َوالسَّ

 
“Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah ‘azza wa jalla, tetap 
mendengar dan ta’at walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya (budak)”.  
[HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, Hadits Hasan Shahih] 

 
10. Hadits kesepuluh 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

 ِبَْعِصَيٍة ، فَِإَذا أُِمَر ِبَْعِصَيٍة َفالَ ََسَْع َواَل طَاَعةَ َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ، ِفيَما َأَحبَّ وََكرَِه ، َما ََلْ يُ ْؤَمْر 

 
“Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama 
tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak 
ada kewajiban mendengar dan taat.” [HR. Bukhari no. 7144] 

 
11. Hadits kesebelas 
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 
 

ضِ  ْٛ ٌَْؾ ْٟ َػٍَٝ ا ِٔ ْٛ ٍْمَ ا َؽزَّٝ رَ ْٚ ْٞ أَصََشحً فَبْصجُِش َْ ثَْؼِذ ْٛ ٍْمَ ُْ َعزَ  ئَُِّٔى
 

“Sesungguhnya kalian nanti akan menemui atsarah (yaitu : pemerintah yang mementingkan 
dirinya sendiri dan tidak memenuhi hak rakyat). Maka bersabarlah hingga kalian menemuiku di 
haudl (telaga syafaat Rasulullah di Akhirat)”  [HR. Al-Bukhari no. 7057 dan Muslim no. 1845] 

 
12. Hadits keduabelas 
 

َٟ هللا َػٕٗ  – َػٓ ػجَبَدحَ اثٓ اٌَصبِذ ب أََخَز َػ١ٍََٕب أَْ ثَب٠ؼٕب -َسض َّ َْ ف١ َُ فَجَب٠َؼَٕبٖ فََىب َعٍَ َٚ ، لَبَي : َدَػبَٔب َسعٛي هللا َصٍَٝ هللا َػ١ٍَٗ 

ٚأْ ال ٕٔبصع األِش أٍ٘ٗ لبي ئال أْ رشٚا وفشا ثٛاؽب  ػٍٝ اٌغّغ ٚاٌطبػخ فٟ ِٕؾطٕب ِٚىشٕ٘ب ٚػغشٔب ٠ٚغشٔب ٚأصشح ػ١ٍٕب

 ػٕذوُ ِٓ هللا ف١ٗ ثش٘بْ
 

Dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit radliyallaahu ‘anhu ia berkata :  
 
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam menyeru kami, maka kami membaiat kepada beliau. 
Adapun bai’at kami terhadap beliau adalah untuk selalu mendengar dan taat dalam dalam 
keadaan senang dan benci; dalam keadaan kami sulit dan dalam keadaan mudah; ketika 
kesewenang-wenangan menimpa kami; dan juga agar kami tidak mencabut perkara 
(kekuasaan) dari ahlinya (yaitu penguasa).  
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Lalu beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Kecuali bila kalian melihat kekufuran 
yang jelas/nyata berdasarkan keterangan dari Allah (penguasa tersebut telah menjadi kafir)” 
[HR. Al-Bukhari no. 7005 dan Muslim no. 1709] 

 
13. Hadits ketigabelas 
Dari ‘Adi bin Hatim radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: 
 

 ًَ فََؼ َٚ  ًَ ْٓ فََؼ َِ  ْٓ ٌَِى َٚ ِٓ ارَّمَٝ  َِ ْٓ طَبَػِخ  َي هللاِ، الَ َْٔغأٌََُه َػ ْٛ ٍَْٕب: ٠َب َسُع ا -فََزَوَش اٌؾَّشَّ –لُ ْٛ أَِط١ُْؼ َٚ ا  ْٛ ُؼ َّ اْع َٚ  فَمَبَي: ارَّمُٛا هللاَ 
 

“Wahai Rasulullah, kami tidak bertanya kepadamu tentang taat kepada orang yang bertakwa, 
akan tetapi tentang orang yang melakukan demikian dan demikian”—ia menyebutkan 
kejelekan-kejelekan.  
 
Maka Nabi  shallalahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Bertakwalah kepada Allah, dengarkan dan 
taati (penguasa itu).”  
 
[HR. Ibnu Abu ‘Ashim, asy-Syaikh al-Albani rahimahullahu mengatakan, “Hadits yang sahih”, 
dinukil dari Mu’amalatul Hukkam, hlm. 124] 

  
14. Hadits keempatbelas 
Dari Abi Bakrah ra. berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: 
 

“Sulthan adalah naungan Allah dimuka bumi, barangsiapa menghinanya, maka Allah akan 
menghinakan dia (orang yang menghina sulthan), dan barangsiapa memuliakannya, niscaya 
Allah akan memuliakan dia.” 
 
[Hadits shahih riwayat Ibnu AbiAshim, Ahmad, At-Thoyalisi, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. 
Dihasankan Syaikh Al-Albani dalam Ad-Dhilal no. 1017 dan 1023, dan dalam As-Shahihah 2297] 

 
15. Hadits kelimabelas 
Dari Said Al-Khudri beliau berkata: Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: 
 

“Akan ada nanti para penguasa yang kulit-kulit kalian menjadi lembut terhadap mereka dan 
hati-hati pun menjadi tenang kepada mereka. Kemudian akan ada para penguasa yang hati-
hati (manusia) akan menjadi benci kepada mereka dan kulit-kulit pun akan merinding 
ketakutan terhadap mereka.”  
 
Kemudian ada seorang lelaki bertanya: “Wahai Rasulullah, tidakah kita perangi saja mereka?”  
 
Beliau bersabda, “Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat ditengah-tengah kalian.” 
[Diriwayatkan dalam As-Sunnah Ibnu Abi Ashim hal. 498] 

 
16. Hadits keenambelas 
Dari Anas bin Malik berkata: 

“Para pembesar kami dari kalangan sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 
kami. Mereka berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: 

 
“Janganlah kalian mencela pemimpin-pemimpin kalian, janganlah kalian dengki kepada 
mereka dan janganlah kalian membenci mereka, (akan tetapi) bertaqwalah kepada Allah dan 
bersabarlah, sesungguhnya perkaranya (adalah) dekat.” [Hadits shahih riwayat Ibnu Abi Ashim 
dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Ad-Dhilal, hal 474 no. 1015] 
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2) Hadits Rasulullah yang mengancam pemimpin yang Jaa-ir 
1. Hadits pertama 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

ُد  ْٛ ُّ ِٗ هللاُ َسِػ١َّخً ٠َ ْٓ َػْجٍذ ٠َْغزَْشِػ١ْ ِِ ب  ٌَْغَّٕخَ َِ ِٗ ا ََ هللاُ َػ١ٍَْ ِٗ ئاِّل َؽشَّ َٛ َغبٌػ ٌَِشِػ١َّزِ ُ٘ َٚ ُد  ْٛ ُّ َ٠ ََ ْٛ َ٠  
 

“Tidak ada seorang hamba pun yang mendapat amanah dari Allah untuk memimpin rakyat, 
lantas ia meninggal pada hari meninggalnya dimana keadaan mengkhianati rakyatnya kecuali 
Allah telah mengharamkan atasnya surga” *HR. Al-Bukhari no. 7150 dan Muslim no. 142] 

 
2. Hadits kedua 
Dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
 

ِ  إِلَى الن اسِ  أََحب   إِن   ْومَ  ّللا  اَمحِ  ٌَ ٌَ ِ  إِلَى الن اسِ  َوأَْتَؽضَ  َعاِدل   إَِمام   َمْجلًِسا ِمْنهُ  َوأَْدَناُهمْ  اْلقِ َجائِر   إَِمام   َمْجلًِسا ِمْنهُ  َوأَْتَعَدُهمْ  ّللا   
 

“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat 
kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling 
dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang 
jaa-ir (  َجائِر , Bengkok. Yakni pemimpin yang tidak adil, sewenang-wenang, dan dzolim).” *HR. 
Tirmidzi] 

 
3. Hadits ketiga 
Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: 
 

ُ  ٌَُكلُِّمُهمُ  لَ  َثالََثح   ْومَ  ّللا  اَمحِ  ٌَ ٌَ ٌِهمْ  َولَ  اْلقِ ْنُظرُ  َولَ  ٌَُزكِّ ِهمْ  ٌَ ٌْ خ   أَلٌِم   َعَذاب   َولَهُمْ  إِلَ ٌْ اب   َوَملِك   َزان   َش ُمْسَتْكتِر   َوَعائِل   َكذ   
 

“Tiga orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. (Dia) tidak 
sudi memandang muka mereka, (Dia) tidak akan membersihkan mereka daripada dosa (dan 
noda). Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih.  
 
(Mereka ialah ): Orang tua yang berzina, Penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang 
takabur.” *HR. Muslim+ 

 
4. Hadits keempat 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
 

َما ٌُّ َتهُ  َؼش   َراع   أَ  ٌ الن ارِ  فًِ َفُهوَ  َرِع  
 

“Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka.” (HR. Ahmad) 
 
5. Hadits kelima 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
 

لًِ َوال   ِمنْ  َما حً  ٌَ  ٌ ُموخُ  اْلُمْسلِِمٌنَ  ِمنْ  َرِع ٌَ مَ  إِل   لَُهمْ  َؼاش   َوُهوَ  َف ُ  َحر  هِ  ّللا  ٌْ اْلَجن حَ  َعلَ  
 

“Tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat muslimin, lantas dia meninggal dalam 
keadaan menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan surga baginya.” (HR. Al-Bukhari, No. 
6618). 
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6. Hadits keenam 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam pernah mendoakan pemimpin sebagai berikut, 
 
 

ًَ  َمنْ  الل ُهم   تًِ َهِذهِ  أَْمرِ  ِمنْ  َولِ ئاً  أُم  ٌْ َها َشق   َوَمنْ . تِهِ  َفاْرفُقْ  تِِهْم، َفَرَفقَ  َش ٌْ هِ  َفاْشفُقْ  َعلَ ٌْ مسلم رواه. َعلَ . 
 

“Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, 
maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia” *HR. 
Muslim]. 
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3) Hadits Rasulullah masalah cara menasehati pemimpin 
1. Hadits pertama 
Rasulullah shallallaahu ’alaihi wa sallam bersabda, 
 

ْنَصحَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ  حً  لَهُ  ٌُْتدِ  َفالَ  تِؤَْمر   لِسْلَطان   ٌَ  ٌ ؤُْخذَ  َولَِكنْ  َعالَنِ ٌَ ِدهِ  لَ ٌَ ْخلُوَ  تِ ٌَ ى َقدْ  َكانَ  َوإِل َفَذاكَ  ِمْنهُ  َقتِلَ  َفإِنْ  تِهِ  َف هِ  ال ِذيْ  أَد  ٌْ َعلَ  
 

“Barangsiapa yang ingin menasihati sulthan (pemimpin kaum muslimin) tentang satu perkara, 
maka janganlah ia menampakkannya secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah ia 
mengambil tangannya secara menyendiri (untuk menyampaikan nasihat).  
 
Bila sulthan tersebut mau mendengar nasihat tersebut, maka itu yang terbaik. Dan bila sulthan 
tersebut enggan (tidak mau menerima), maka sungguh ia (si penasihat) telah melaksanakan 
kewajibannya yang dibebankan kepadanya” *HR. Ahmad no. 15369, Ibnu Abi ‘Ashim dalam As-
Sunnah no. 1096-1098, dan Al-Hakim no. 5269; shahih lighairihi]. 

 
2. Hadits kedua 
Rasulullah shallallaahu ’alaihi wa sallam bersabda, 
 

جائر سلطان عند عدل كلمح الجهاد أعظم من إن  
 

“Sesungguhnya jihad yang paling besar adalah kalimat ‘adil (benar) yang disampaikan di sisi 
penguasa yang jaa-ir (  َجائِر , Bengkok. Yakni pemimpin yang tidak adil, sewenang-wenang, dan 
dzolim).” *HR. Abu Dawud no. 4344, At-Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011, Al-Khathiib 
dalam Taariikh-nya 7/28, dan yang lainnya; shahih] 

 
3. Hadits ketiga 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 
 

ٌنُ  ِ  َقالَ  لَِمنْ  قُْلَنا الن ِصٌَححُ  الدِّ حِ  َولَِرُسولِهِ  َولِِكَتاتِهِ  لِِل  تِِهمْ َوَعام   اْلُمْسلِِمٌنَ  َوِِلَئِم   
 

“Agama itu adalah nasihat.” Kami berkata, “Untuk siapa?” Beliau bersabda, “Untuk Allah, 
kitabNya, RasulNya, Imam kaum muslimin, dan orang-orang kebanyakan.” *HR. Muslim+ 
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4) Praktek para Sahabat dan Salaf setelahnya dengan berdasarkan Sunnah Rasulullah  
1. Hadits atau riwayat pertama 

 وتٌنه تٌنً فٌما كلمته لقد وّللا أسمعكم إل أكلمه ل أنً أترون فقال فتكلمه عثمان على تدخل أل له قٌل قال زٌد تن أسامح عن
فتحه من أول أكون أن أحب ل أمرا أفتتح أن دون ما  

Dari Usamah bin Zaid radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Seseorang berkata kepadanya : “Apakah 
engkau tidak menemui (Kholifah) ‘Utsman (bin ‘Affan) dan menasihatinya ?”.  
 
Maka Usamah menjawab : “Apakah engkau memandang bahwa aku tidak menasihatinya 
kecuali aku perdengarkan di hadapanmu ? Demi Allah, sungguh aku telah menasihatinya 
dengan empat mata. Sebab aku tidak akan membuka perkara (fitnah) dimana aku tidak 
menyukai jikalau aku adalah orang pertama yang membukanya” 
 
[HR. Al-Bukhari no. 7098 dan Muslim no. 2989] 

 
2. Hadits atau riwayat kedua 
Dari Muawiyah dia berkata: 
 

Tatkala Abu Dzar keluar ke Ribdzah, dia ditemui sekelompok orang dari Irak, kemudian mereka 
berkata:  “Wahai Abu Dzar, pancangkanlah bendera (perang) untuk kami, niscaya akan datang 
orang-orang yang membelamu.”  
 
(Maka) Abu Dzar berkata:  “Pelan-pelan (bersabarlah) wahai Ahlul Islam, sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: 
 
“Akan ada sepeninggalku seorang sulthan (pemimpin), muliakanlah dia, maka barangsiapa 
mencari-cari kehinaannya, berarti dia telah melubangi Islam dengan satu celah dan tidak akan 
diterima taubatnya sampai dia mampu mengembalikannya seperti semula.”” 
 
[Hadits Shahih riwayat Ahmad, Ibnu Abi Ashim dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Ad-
Dhilal] 

 
3. Hadits atau riwayat ketiga 
Dari Ziyad bin Kusaib Al-Adawi beliau berkata: 

Dulu aku pernah bersama Abi Bakrah berada dibawah mimbar Ibnu Amir dan beliau sedang 
berkhutbah sambil mengenakan pakaian tipis. Kemudian Abu Bilal berkata:  
“Lihatlah oleh kalian pada pemimpin kita, dia mengenakan baju orang-orang fasiq.”  
 
Lantas Abi Bakrah pun langsung angkat bicara:  
“Diam kamu! Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 
 
“Barangsiapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi niscaya Allah 
menghinakannya.”” *Hr. At-Tirmidzi dalam sunannya (2225)] 

 
4. Hadits atau riwayat keempat 
Al-Bukhari dari Aun As-Sahmy beliau berkata: 

“Janganlah kalian mencela Al-Hajjaj (Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi) karena dia adalah 
pemimpin kalian dan dia bukan pemimpinku.”  
 
Adapun ucapan beliau: “dia bukan pemimpinku”, karena Abu Umamah (Aun As Sahmy) tinggal 
di Syam sedangkan Al-Hajjaj pemimpin Iraq. [At-Tarikh Al-Kabir (7/18)] 
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5. Hadits atau riwayat kelima 
Al-Bukhari dari dari Abi Jamrah Ad-DhobiI, beliau berkata: 
 

Tatkala sampai kepadaku (khabar) pembakaran rumah, lalu aku keluar menuju Makkah dan 
berkali-kali aku mendatangi Ibnu Abbas sampai beliau mengenaliku dan senang kepadaku. 
 
 Lalu aku mencela Al-Hajjaj di depan Ibnu Abbas sampai beliau berkata: 
“Janganlah kamu menjadi penolong bagi syaithan.” *At-Tarikh Al-Kabir (8/104)] 

 
6. Hadits atau riwayat keenam 
Hannad mengeluarkan (riwayat) dalam Az-Zuhd : 

 
Abdah menceritakan kepada kami dari Az-Zibriqan, berkata, 
“Aku pernah berada disisi Abu Wail Syaqiq bin Salamah lalu aku mulai mencela Al-Hajjaj dan 
aku sebutkan kejelekan-kejelekannya.”  
 
Lantas beliau berkata, “Janganlah engkau mencercanya, siapa tahu barangkali dia berdoa, Ya 
Allah, ampunilah aku, kemudian Allah mengampuninya.” *Az-Zuhd (II/464)] 

 
7. Hadits atau riwayat ketujuh 
Dari Zaid bin Qudamah beliau berkata: Saya berkata kepada Manshur bin Al-Mutamar: 

“Jika aku puasa apakah aku boleh mencela sulthan (penguasa/pemimpin)?” 
 
Beliau berkata: “Tidak boleh.” 
 
Lalu aku terus bertanya apakah aku boleh mencela Ahli Ahwa (para pengekor hawa 
nafsu/Ahlul Bidah)? 
 
Beliau menjawab: “YA! (boleh).” 
[Ibnu Abi Dunya mengeluarkan dalam kitab Ash-Shamtu wa Adabu Lisan hal 145 dan juga Abu 
Nuaim dalam Al-Hilyah (5/41-42)] 

 
8. Hadits atau riwayat kedelapan 
Dari Abu Darda radhiyalloohu ‘anhu beliau berkata, 
 

“Sesungguhnya awal terjadinya kemunafikan pada diri seseorang adalah caci makiannya 
terhadap pimpinan/pemerintahnya.”  
 
[Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhiid (XXI/287) dengan sanadnya] 

 
9. Hadits atau riwayat kesembilan 
Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus, berkata, 

“Pernah disebutkan (nama-nama) para pemimpin negara dihadapan Ibnu Abbas, lalu 
seseorang sangat bersemangat mencacimaki kehormatan mereka.” 
 
Lalu dia lakukan demikian sambil meninggi-ninggikan (badannya), sampai-sampai dirumah itu 
aku tida melihat orang yang lebih tinggi daripadanya.  
 
Kemudian aku mendengar Ibnu Abbas ra. berkata, 
” Janganlah engkau jadikan dirimu sebagai fitnah (pemicu kekacauan) bagi orang-orang yang 
zhalim.” 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

21 
 

Maka serta merta orang tersebut merendahkan tubuhnya sampai-sampai dirumah tersebut 
aku tidak melihat orang yang lebih rendah / merendahkan tubuhnya daripadanya.” 
 
[Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Mushannaf XV/75 & II/137-138] 

 
10. Hadits atau riwayat kesepuluh 
Dari Abul Yaman Al-Hauzani dari Abu Darda ra. beliau berkata: 
 

“Hati-hati kalian, jangan kalian melaknat para penguasa. Sebab, sesungguhnya melaknat 
mereka adalah kemelut dan kebencian terhadap mereka adalah kemandulan yang tidak 
mendatangkan buah apa-apa.” 
 
Ada yang menyatakan, ” Ya Abu Darda, lantas bagaimana kami berbuat jika kami melihat apa 
yang tidak kami sukai ada pada mereka?” 
 
Beliau menjawab, “Bersabarlah! Sesungguhnya Allah bila melihat perkara itu ada pada mereka 
maka Dia akan mencegahnya dari kalian dengan kematiannya.” 
 
[HR. Ibnu Abi Ashim dalam As-Sunnah (II/488)] 

 
11. Hadits atau riwayat kesebelas 
Ali bin Abi Thalib berkata, 
 

 وحج ، الصلواخ إقامح من وٌمكن ، الستٌل ٌإمن نعم:  فقال جائر أو:  قوله فؤنكروا ، جائر أو عادل أمٌر إل للناس ٌصلح ل
 التٌخ

 
“Tidaklah baik bagi suatu masyarakat kecuali dengan memiliki Amir (pemimpin atau 
penguasa), baik penguasa itu adalah penguasa yang shalih ataupun penguasa yang jaa-ir (  َجائِر , 
Bengkok. Yakni pemimpin yang tidak adil, sewenang-wenang, dan dzolim).” 
 
Ada yang menyanggah beliau dan berkata ‘ataupun penguasa yang jaa-ir ?’.  
 
Ali berkata, “Ya, karena dengan sebab penguasa yang jaa-ir itu jalan-jalan terasa aman, rakyat 
bisa dengan tenang mengerjakan shalat, dan bisa pergi berhaji ke Ka’bah.”  
 
[Tafsir Al Kabir wa Mafatih Al Ghaib karya Muhammad ar Razi 13/204 cetakan Dar al Fikr 
1981/1401] 

 
12. Hadits atau riwayat keduabelas 
Suwaid bin Ghafalah pernah berkata :  
 

ا: " ُعَمرُ  لًِ َقالَ  َح، أََتا ٌَ  ٌ رَ  َوإِنْ  َوأَِطعْ  َفاْسَمعْ  َهَذا، َعاِمً َتْعدَ  أَْلَقاكَ  َل  أَنْ  َعلًِّلَ  أَْدِري َل  إنًِّ أَُم كَ  أُمِّ ٌْ ً   َعْتد   َعلَ ، َحَتِش ع   إنْ  ُمَجد 
ْنَتقِصُ  أَْمًرا أََرادَ  َوإِنْ  َفاْصتِْر، َحَرَمكَ  َوإِنْ  َفاْصتِْر، َضَرَتكَ  اْلَجَماَعحَ  ُتَفاِرقِ  َفاَل  ِدٌنًِ، ُدونَ  َدِمً َوَطاَعح ، َسْمع  : َفقُلْ  ِدٌَنَك، ٌَ  " 

 
‘Umar (bin Al-Khaththaab) pernah berkata kepadaku :  
 
“Wahai Abu Umayyah, sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertemu denganmu 
setelah tahun ini. Maka, mendengar dan taatlah, meskipun yang memerintahmu seorang budak 
Habsyiy yang terpotong hidungnya. Meskipun ia memukulmu, bersabarlah. Meskipun ia 
menahan hakmu, bersabarlah. Meskipun ia menghendaki sesuatu yang 
mengecilkan/meremehkan agamamu, maka katakanlah :  
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‘Aku tetap mendengar dan taat (dengan pengorbanan) darahku, namun tidak agamaku’. 
Janganlah engkau memisahkan diri dari Al-Jamaa’ah”. 
 
Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 6/544, Al-Baihaqiy dalam Al-Kubraa 8/159, Al-
Khallaal dalam As-Sunnah no. 54, Al-Aajurriy dalam Asy-Syarii’ah 1/161 no. 74, Ad-Daaniy dalam 
As-Sunanul-Waridah no. 143, Ibnu Abi Zamaniin dalam Ushuulus-Sunnah no. 237, Ibnu Zanjuyah 
dalam Al-Amwaal no. 30, At-Tibriziy dalam An-Nashiihah no. 53, Nu’aim bin Hammaad dalam Al-
Fitan no. 388; dari beberapa jalan semuanya dari Ibraahiim bin ‘Abdil-A’laa, dari Suwaid bin 
Ghafalah. 
 
Sanad atsar ini SHAHIH, para perawinya tsiqah, sanadnya bersambung, tanpa ada illat maupun 
syudzuudz. 
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5) Perkataan Ulama mengenai masalah ketaatan, kesabaran, dan cara bermuamalah terhadap 
Pemerintah Islam yang jaa-ir ( -Bengkok. Yakni pemimpin yang tidak adil, sewenang , َجائِرٌ 
wenang, dan dzolim) 

1. Qoul pertama 
Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata,  
 

 حقكم ٌوصلوكم ولم تالدنٌا، اِلمراء أختص وأن وأطٌعوا أسمعوا:  أي. علٌكم الدنٌا تؤمور والختصاص الستئثار:  واِلثرج
عندهم مما  

 
“Al-Atsarah adalah monopoli dan berbuat sewenang-wenang terhadap kalian dalam urusan 
dunia. Jadi arti hadits itu (yaitu hadits atsarah) adalah : dengar dan taatilah 
pemerintah/penguasa tersebut walaupun mereka lebih mengutamakan dan mengutamakan 
urusan dunia mereka di atas kalian [Syarh Shahih Muslim lin-Nawawi, 12/225] 

 
Imam An Nawawi kemudian melanjutkan : 
 

 تل ٌخلع، ول علٌه، ٌخرج ول الطاعح، من حقه فٌعطً عسوفاً، ظالماً  المتولً كان وإن والطاعح السمع على الحث فٌه
وإصالحه شره، ودفع أذاه، كشؾ فً – تعالً – ّللا إلً ٌتضرع  

 
“Di dalam (hadits atsarah) ini terdapat anjuran untuk mendengar dan taat kepada penguasa, 
walaupun ia seorang yang dhalim dan sewenang-wenang. Maka berikan haknya (sebagai 
pemimpin) yaitu berupa ketaatan, tidak keluar ketaatan darinya, dan tidak menggulingkannya.  
 
Bahkan (perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah) dengan sungguh-
sungguh lebih mendekatkan diri kepada Allah ta’ala supaya Dia menyingkirkan 
gangguan/siksaan darinya, menolak kejahatannya, dan agar Allah memperbaikinya (kembali 
taat kepada Allah meninggalkan kedhalimannya)” *Syarh Shahih Muslim lin-Nawawi, 12/232]. 

 
2. Qoul kedua 
Al-Imam al-Ajurri rahimahullah berkata,  

“Siapa saja yang menjadi pemimpinmu, dari bangsa Arab atau bukan, berkulit hitam atau putih 
atau berasal dari bangsa non-Arab sekalipun, maka taatilah dalam perkara yang tidak 
mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wata’ala, walaupun hakmu dizalimi, 
punggungmu dipukul, kehormatanmu dilanggar, dan hartamu dirampas.  
 
Semua itu jangan sampai mendorongmu untuk melakukan pemberontakan terhadapnya 
dengan pedangmu (senjatamu) sampai membunuhnya. Dan jangan sekali-kali kamu 
bekerjasama dengan kelompok Khawarij untuk memberontaknya. Jangan pula mendorong 
orang-orang selainmu (menggerakkan massa) untuk memberontaknya. Akan tetapi, 
bersabarlah!” *asy-Syari’ah lil Imam al-Ajurri] 

 
3. Qoul ketiga 
Al Imam al Qurtubi rahimahullah berkata,  

“Yang menjadi pegangan mayoritas ulama ialah bahwa bersabar untuk tetap taat kepada 
pemimpin yang jahat itu lebih utama daripada memberontaknya, karena melepaskan ketaatan 
dan melakukan pemberontakan terhadapnya berarti mengubah keamanan dengan ketakutan, 
menumpahkan darah, dan memberi peluang kepada orangorang yang jahat, menebar bahaya 
bagi kaum muslimin, dan menciptakan kerusakan di muka bumi.” [al-Jami’ li Ahkamil Qur’an] 
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4. Qoul keempat 
Al-Imam al-Hasan Bashri rahimahullah berkata,  

“Ketahuilah, bahwa kejahatan pemimpin adalah bagian/ akibat dari kemurkaan Allah l dan 
kemurkaan Allah Subhanahu wata’ala tidak boleh dihadapi dengan pedang/senjata. Akan 
tetapi, harus dijaga dan dihindari dengan doa, tobat, dan kembali kepada-Nya, serta 
melepaskan diri dari semua dosa.  
 
Jika murka Allah Subhanahu wata’ala dihadapi dengan pedang, murka Allah Subhanahu 
wata’ala itu akan lebih cepat membinasakan.”[Mu’amalatul Hukkam] 

 
5. Qoul kelima 
Al-Imam Abu Ja’far Ath-Thahawi berkata, 
 
 

 من طاعتهم ونرى طاعتهم من ٌداً  ننزع ول ، علٌهم ندعوا ول ، جاروا وإن ، مورناأُ  وولج أئمتنا على الخروج نرى ول
والمعافاج تالصالح لهم وندعوا ، تمعصٌح   ٌؤمروا لم ما ، فرٌضحً  وجل عز ّللا طاعح  

 
“Dan kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan pemerintah 
kami, meskipun mereka berbuat Jaa-ir ir (  َجائِر , Bengkok. Yakni pemimpin yang tidak adil, 
sewenang-wenang, dan dzolim).  
 
Kami tidak mendoakan kejelekan kepada mereka. Kami tidak melepaskan diri dari ketaatan 
kepada mereka dan kami memandang ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah 
sebagai suatu kewajiban, selama yang mereka perintahkan itu bukan kemaksiatan (kepada 
Allah).  
 
Dan kami doakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan.” *Al-Aqidah Ath-Thahawiyah] 

 
6. Qoul keenam 
Al-Imam Ibnu Abil ‘Izz al-Hanafi rahimahullah berkata,  

“Pemerintah terkadang menyuruh kepada yang bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu 
wata’ala (maksiat) maka tidak boleh ditaati selain dalam perkara yang mengandung ketaatan 
kepada Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya.  
 
Adapun keharusan taat yang tetap diberikan kepada mereka meskipun jahat, karena keluar 
dari ketaatannya akan melahirkan kerusakan yang lebih besar daripada kejahatan yang 
dilakukannya. 
 
Bahkan, kesabaran menghadapi kejahatannya menjadi penggugur kesalahan-kesalahan (dosa) 
dan akan melipatgandakan pahala, karena Allah Subhanahu wata’ala tidaklah 
membebankannya kepada kita melainkan lantaran jeleknya amalanamalan kita. Balasan yang 
didapat itu biasanya sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Karena itu, hendaknya kita 
bersungguh-sungguh dalam beristighfar, bertobat, dan memperbaiki amalan. 
 
Allah Subhanahu wata’ala berfirman, 
 

ا ِصٌَتح   أََصاَتْتُكم أََولَم  َها أََصْتُتم َقدْ  مُّ ٌْ ْثلَ َذا أَن ى   قُْلُتمْ  مِّ أَنفُِسُكمْ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ  قُلْ ۖ   َه   
 

“Dan mengapa kalian (heran) ketika ditimpa musibah (kekalahan pada Perang Uhud), 
padahal kalian telah menimpakan musibah dua kali lipat (kepada musuh-musuhmu pada 
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Perang Badr) kalian berkata, dari mana datangnya musibah (kekalahan) ini? Katakanlah, itu 
dari (kesalahan) dirimu sendiri.’ (Ali ‘Imran: 165) 
 
Allah Subhanahu wata’ala juga berfirman, 
 

لِكَ  الِِمٌنَ  َتْعضَ  ُنَولًِّ َوَكَذ  ْكِسُتونَ  َكاُنوا تَِما َتْعًضا الظ  ٌَ  
 

“Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesama, sesuai 
dengan apa yang mereka kerjakan.’ (al-An’am: 129) 
 
Maka dari itu, jika seluruh rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin, hendaknya mereka 
meninggalkan kezaliman.” *Syarh Aqidah ath-Thahawiyah] 

 
7. Qoul ketujuh 
Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah mengatakan, 
 

“Sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta’ala dalam keputusan-Nya memilih para raja, 
pemimpin dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya bahkan 
perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika 
rakyat lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Jika rakyat adil, maka akan adil pula 
penguasa mereka. Namun, jika rakyat berbuat zholim, maka penguasa mereka akan ikut 
berbuat zholim. Jika tampak tindak penipuan di tengah-tengah rakyat, maka demikian pula hal 
ini akan terjadi pada pemimpin mereka. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan 
memenuhinya, maka para pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak rakyat dan enggan 
menerapkannya. Jika dalam muamalah rakyat mengambil sesuatu dari orang-orang lemah, 
maka pemimpin mereka akan mengambil hak yang bukan haknya dari rakyatnya serta akan 
membebani mereka dengan tugas yang berat. Setiap yang rakyat ambil dari orang-orang 
lemah maka akan diambil pula oleh pemimpin mereka dari mereka dengan paksaan. 
 
Dengan demikian setiap amal perbuatan rakyat akan tercermin pada amalan penguasa 
mereka. Berdasarkah hikmah Allah, seorang pemimpin yang jahat dan keji hanyalah diangkat 
sebagaimana keadaan rakyatnya. Ketika masa-masa awal Islam merupakan masa terbaik, 
maka demikian pula pemimpin pada saat itu. Ketika rakyat mulai rusak, maka pemimpin 
mereka juga akan ikut rusak. Dengan demikian berdasarkan hikmah Allah, apabila pada zaman 
kita ini dipimpin oleh pemimpin seperti Mu’awiyah, Umar bin Abdul Azis, apalagi dipimpin oleh 
Abu Bakar dan Umar, maka tentu pemimpin kita itu sesuai dengan keadaan kita. Begitu pula 
pemimpin orang-orang sebelum kita tersebut akan sesuai dengan kondisi rakyat pada saat itu. 
Masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan konsekuensi dan tuntunan hikmah Allah 
Ta’ala.” *Miftah Daaris Sa’adah, 2/177-178] 

 
8. Qoul kedelapan 
Al-‘Allamah Al-Mubarakfury berkata : 
 

 واجب وطاعته الحاكم كالم سمع: ٌعنً: ))  الحدٌث هذا على المطهر قال.  وجب متاح أو تمندوب أمر إذا اإلمام أن:  وفٌه
 ل لكن طاعته تجوز فال تها أمره فإن تمعصٌح ٌؤمره ل أن تشرط ٌوافقه، لم أو طتعه ٌوافق تما أمره سواء مسلم، كل على

اإلمام محارتح له ٌجوز  )) 
 

“Dalam hadits ini (yaitu Sunan At-Tirmidzi no. 1707) terkandung tuntutan bahwa jika 
imam/pemimpin itu memerintahkan untuk mengerjakan amalan sunnah atau mubah, maka 
wajib untuk melaksanakannya.  
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Al-Muthahhar mengomentari hadits ini :  
‘Yaitu bahwa mendengar ucapan penguasa dan mentaatinya adalah perkara wajib bagi setiap 
muslim, baik dia memerintah kepada apa yang sesuai dengan tabiat muslim tersebut atau 
tidak. Syaratnya adalah penguasa tersebut tidak memerintahkannya untuk berbuat maksiat.  
 
Jika penguasa memerintahkan berbuat maksiat, maka tidak boleh mentaatinya (dalam perkara 
maksiat tersebut), namun juga tidak boleh membangkang/memerangi penguasa tersebut”  
 
[Tuhfatul-Ahwadzi Syarh Sunan At-Tirmidzi, 5/365, Cet. As-Salafiyyah, Madinah]. 

 
9. Qoul kesembilan 
Al-Harb berkata dalam kitabnya Al-‘Aqidah dengan menukil perkataan dari sejumlah ulama salaf : 
 

حقه تمنعه ول علٌه تخرج أن لك ولٌس التتح تطعه أن لك فلٌس معصٌح لِل فٌه تؤمر السلطان أمرك وإن  
 

“Jika sulthan (penguasa) memerintahkanmu tentang satu perkara kemaksiatan di sisi Allah, 
maka tidak ada ketaatan bagimu kepadanya. Akan tetapi, engkau juga tidak boleh keluar dari 
ketaatannya dan menahan haknya” *Haadil-Arwaah oleh Ibnul-Qayyim hal. 401] 

 
10. Qoul kesepuluh 
Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata : 
 

 كما تل اِلشهاد رإوس على علٌه الشناعح ٌظهر ول ٌناصحه أن المسائل تعض فً اإلمام ؼلط له ظهر لمن ٌنتؽً ولكنه
 ٌجوز ل أنه هذا السٌر كتاب أول فً قدمنا وقد ّللا سلطان ٌذل ول النصٌحح له وٌتذل ته وٌخلو تٌده ٌؤخذ أنه الحدٌث فً ورد

 هذا فً الواردج واِلحادٌث التواح الكفر منهم ٌظهر ولم الصالج أقاموا ما متلػ أي الظلم فً تؽوا وإن اِلئمح على الخروج
 معصٌح فً لمخلوق طاعح ل فإنه ّللا معصٌح فً وٌعصٌه ّللا طاعح فً اإلمام ٌطٌع أن المؤموم على ولكن متواترج المعنى
 .الخالق

 
 

“Akan tetapi, barangsiapa yang mengetahui kesalahan seorang imam (penguasa) dalam 
sebagian permasalahan, sudah selayaknya menasihati tanpa mempermalukannya di hadapan 
khalayak umum.  
 
Namun caranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits : “Hendaklah ia 
mengambil tangan penguasa itu dan mengajak berduaan dengannya, mencurahkan nasihat 
kepadanya, dan tidak menghinakan penguasa Allah”.  
 
Telah kami paparkan diawal buku As-Siyar bahwa tidak boleh memberontak kepada imam-
imam (pemerintah) kaum muslimin walaupun mereka sampai berbuat kedhaliman apapun 
selama mereka menegakkan shalat dan tidak nampak kekufuran yang nyata dari mereka. 
Hadits-hadits yang diriwayatkan dengan makna seperti ini adalah mutawatir. 
 
 Namun wajib bagi orang yang dipimpin untuk mentaati imam dalam ketaatan kepada Allah 
dan mendurhakainya bila ia mengajak bermaksiat kepada Allah. Sebab tidak ada ketaatan 
kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq” *As-Sailul-Jarar, hal. 965; Daar Ibni Hazm, 
Cet. 1]. 
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11. Qoul kesebelas 
AI-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah menukil ijma’,  

Dari Ibnu Batthal rahimahullah, ia berkata: “Para fuqaha telah sepakat wajibnya taat kepada 
pemerintah (muslim) yang berkuasa, berjihad bersamanya, dan bahwa ketaatan kepadanya 
lebih baik daripada memberontak.” (Fathul Bari, 13/7) 

 
12. Qoul keduabelas 
Abul Walid ath-Thartusi rahimahullahu berkata,  

“Jika kamu berkata bahwa raja-raja (penguasa) di masa ini tidak seperti raja-raja di masa lalu, 
maka (dijawab) bahwa rakyat sekarang pun tidak seperti rakyat di masa lalu. Kamu tidak lebih 
berhak mencela penguasamu ketika kamu menengok (membandingkan dengan) penguasa 
dahulu daripada penguasamu mencela kamu ketika dia menengok rakyat yang hidup di masa 
lalu. Maka jika penguasamu berbuat zalim terhadap kamu, hendaknya kamu bersabar dan 
dosanya ditanggung (penguasa itu). 
 
Sejauh ini saya masih mendengar ucapan orang, ‘Amal-amal kalian adalah para penguasa 
kalian,’ ‘Sebagaimana kalian, maka seperti itulah penguasa kalian,’ sampai pada akhirnya saya 
mendapatkan makna semacam itu dalam Al-Qur’an (ketika) Allah Azza Wa Jalla berfirman: 
 

لِكَ  الِِمٌنَ  َتْعضَ  ُنَولًِّ َوَكَذ  ْكِسُتونَ  َكاُنوا تَِما َتْعًضا الظ  ٌَ  
 

“Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menguasai sebagian 
yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.” (al-An’am: 129) 
 
Dahulu juga dikatakan, ‘Apa yang kamu ingkari pada masamu adalah karena dirusak oleh 
amalmu’.” 
 
Abdul Malik bin Marwan juga mengatakan, “Berbuat adillah kalian, wahai rakyat! Kalian 
menginginkan kami untuk berjalan dengan perihidup Abu Bakr dan ‘Umar, padahal kalian tidak 
berbuat demikian terhadap kami dan pada diri kalian.” *Sirajul Muluk, hlm. 100—101, dinukil 
dari Fiqih Siyasah Syar’iyyah, hlm. 165—166] 

 
13. Qoul ketigabelas 
Imam al-Barbahari rahimahullah berkata: 

“Jika engkau melihat seseorang mendo’akan keburukan kepada pemimpin, ketahuilah bahwa 
ia termasuk salah satu pengikut hawa nafsu, namun jika engkau melihat seseorang 
mendo’akan kebaikan kepada seorang pemimpin, ketahuilah bahwa ia termasuk Ahlus 
Sunnah, insya Allah.” 
Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah berkata:  
“Jikalau aku mempunyai do’a yang baik yang akan dikabulkan, maka semuanya akan aku 
tujukan bagi para pemimpin.” Ia ditanya: “Wahai Abu ‘Ali jelaskan maksud ucapan tersebut?” 
Beliau berkata: “Apabila do’a itu hanya aku tujukan bagi diriku, tidak lebih hanya bermanfaat 
bagi diriku, namun apabila aku tujukan kepada pemimpin dan ternyata para pemimpin 
berubah menjadi baik, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan 
kebaikannya.” 
 
Kita diperintahkan untuk mendo’akan mereka dengan kebaikan bukan keburukan meskipun ia 
seorang pemimpin yang zhalim lagi jahat karena kezhaliman dan kejahatan akan kembali 
kepada diri mereka sendiri sementara apabila mereka baik, maka mereka dan seluruh kaum 
Muslimin akan merasakan manfaat dari do’anya.” [Syarhus Sunnah (no. 136), oleh Imam al-
Barbahary] 
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Bab 2. 
Syubhat perlawanan dan pemberontakan kepada 

pemerintah yang dzolim atas nama sejarah dan fitnah 
yang menimpa sebagian Salaf 

 
1) Syubhat perlawanan dan pemberontakan Salaf - Bagian 1 
 
Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam yang memerintahkan kita 
untuk bersabar terhadap pemerintah Islam yang dzolim sebenarnya sangat 
banyak, sangat tegas, dan bahkan tidak berlebihan jika kita sebut bahwa 
hadits-hadits itu mutawatir secara makna. 
 
Yakni sunnah yang memerintahkan untuk bersabar, tidak melakukan 
makar pemberontakan, selama pimpinan pemerintah masih melakukan 
sholat atau tidak dikafirkan. 
 
Bahkan saking banyak nya sunnah Rasulullah dan atsar para Salaf dalam 
hal ini, tema muamalah terhadap pemerintah yang dzolim ini sampai 
dijadikan pokok pokok manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah oleh para Ulama 
dalam kitab kitab mereka. 
 
Akan tetapi sayangnya karena fitnah, ada beberapa Salaf dalam sejarah 
yang menyelisihi Sunnah Rasulullah tersebut. 
 
Baik itu karena : 
 
1. Ijtihad yang salah 
Sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat seperti Aisyah, Tholhah, 
Zubair, dan Muawiyah terhadap Kholifah Ali bin Abi Tholib 
 
2. Dalam posisi terfitnah yang sebenarnya tidak bertujuan untuk 
memberontak, namun terpaksa berperang untuk mempertahankan diri 
 
Sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Husain bin Ali bin Abi Tholib, 
hingga kemudian dia harus bertempur dengan pasukan Kholifah untuk 
mempertahankan diri 
 
3. Dalam posisi pemerintahan yang sedang vakum, yang membolehkan 
untuk membaiat pemerintah baru karena tidak ada kejelasan suksesor 
penggantinya. 
 
Sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Abdullah bin Zubair 
 
4. Dalam posisi pemerintahan yang benar-benar sangat dzolim, hingga 
hilang kesabaran, dan lupa akan sunnah sunnah Rasulullah akan hal ini. 
Yang mana kemudian hari ingat akan sunnah tersebut, dan bertaubat atas 
kesalahannya. 
 
Sebagaimana yang terjadi kepada seseorang tabi’in (murid atau pengikut 

 

Bagian 2 ini merupakan 

kumpulan tulisan saya 

mengenai syubhat-syubhat 

atas nama Salaf, akan 

perlawanan dan 

pemberontakan mereka 

kepada pemerintah yang 

dzolim. 

Padahal “udzur” mereka yang 

tidak bisa untuk kita jadikan 

hujjah itu terdiri dari empat 

hal : 

1. Ijtihad yang salah 

2. Dalam posisi terfitnah yang 

sebenarnya tidak bertujuan 

untuk memberontak, namun 

terpaksa berperang untuk 

mempertahankan diri 

3. Dalam posisi pemerintahan 

yang sedang vakum, yang 

membolehkan untuk membaiat 

pemerintah baru karena tidak 

ada kejelasan suksesor 

penggantinya. 

4. Dalam posisi pemerintahan 

yang benar-benar sangat 

dzolim, hingga hilang 

kesabaran, dan lupa akan 

sunnah sunnah Rasulullah 

akan hal ini. Yang mana 

kemudian hari ingat akan 

sunnah tersebut, dan bertaubat 

atas kesalahannya. 
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Sahabat) yang bernama Said bin Jubair dalam menghadapi gubernur Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi 
yang sangat dzolim, bengis, kejam, dan sangat suka membunuh. 
 
*** 
Kurang lebih demikianlah 4 keadaan sebenarnya yang menimpa para Salaf itu. 
 
Dari kacamata ilmiah, sebenarnya mudah bagi kita untuk mengatakan “bahwa secara ushul fiqh apa 
yang terjadi itu bukan dalil.” 
 
Karena selain bertentangan dengan sunnah Rasulullah, hal itu juga bukan ijmak Sahabat. Yakni 
karena ada sahabat yang tidak sepakat, ataupun menentang mereka. 
 
Sedangkan yang dianggap dalil adalah ijmak sahabat, itupun dengan catatan jika tidak bertentangan 
dengan sunnah Rasulullah. Dan secara alami, ijmak sahabat memang tidak mungkin bertentangan 
dengan sunnah. 
 
Yang mungkin bertentangan adalah pendapat atau ijtihad sebagian sahabat, yang entah karena 
sunnah tersebut belum sampai kepada mereka, atau karena ijtihad yang salah dan telah ditentang 
oleh sahabat lain, atau karena ada udzur, atau mungkin karena adanya fitnah yang menyebabkan 
segala sesuatu menjadi tidak jelas. 
 
*** 
Bagi orang yang hatinya sehat dan memiliki manhaj yang lurus, maka mudah baginya untuk 
berpegang kepada dalil-dalil yang jelas dan tegas, dan meninggalkan syubhat syubhat yang diklaim 
sebagai dalil yang bertentangan dengan dalil dalil yang tegas itu. 
 
Mudah baginya berpegang kepada dalil dalil yang muhkamat, dan mengembalikan semua syubhat 
kepada dalil dalil yang jelas. 
 
Akan tetapi sayangnya bagi orang yang hatinya sakit dan terfitnah. Bagi orang yang tidak memiliki 
manhaj dan pemahaman yang jelas mengenai Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan manhaj Salaf. Bagi 
orang orang yang tidak memiliki pondasi yang kuat atau karena bergaul atau berguru kepada orang 
yang salah. 
 
Maka mengembalikan hal hal syubhat itu kepada dalil yang jelas dan tegas adalah hal yang berat dan 
sulit bagi mereka, kecuali jika mereka mendapatkan hidayah dari Allah untuk berpegang kepada 
Sunnah. 
 
Alih alih justru syubhat syubhat, dan pendalilan yang sangat lemah yang sebenarnya bukan dalil 
karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah itu yang dijadikan pondasi pemahaman dan 
perjuangan nya. 
 
Apalagi jika kondisi memang kondisi fitnah, pemerintah memang dzolim, dan berpegang kepada 
sunnah dan manhaj Salaf adalah “hal yang asing”. 
 
Maka mudahlah bagi mereka untuk meninggalkan sunnah yang jelas, dan berpegang kepada syubhat 
yang diada-adakan itu. 
 
Orang sakit itu memang umumnya menganggap obat sebagai hal yang pahit dan tidak 
menyenangkan. 
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Tahapan atau efek dari penyimpangan terhadap manhaj Salaf kepada pemerintah yang dzolim ini 
ada dua : 
 

1. Tidak mengkafirkan pemerintah, namun melegalkan “perlawanan” terhadap pemerintah. 
 

Baik dengan cara menghasut rakyat, demonstrasi, membangun qiyadah atau tandzim 
sirriyyah (organisasi bawah tanah) yang hizbiyyah (sektarian), dan berbagai macam inovasi 
yang bisa dilakukan atas nama jamaah hizbiyyah itu. 
 
Membentuk negara dalam negara, bisa. Membentuk organisasi jihad ketentaraan, bisa. 
Membangun pasukan pendukung partai politik, bisa. Dan lain lain. 

 
2.  Tahapan yang kedua ini sebenarnya sama dengan tahap yang pertama. Namun bedanya 

“perlawanan” kepada pemerintahan itu dilegalkan dengan cara mengkafirkan pemerintah. 
 

Variasi bentuk perlawanan bisa bermacam macam, namun pondasi nya adalah karena 
pemerintah itu kafir. Jadi tidak sekedar hanya karena dzolim namun masih diakui sebagai 
orang Islam. 
 
Dan umumnya perlawanan atas pondasi “pengkafiran” jauh lebih ganas dan jauh lebih 
berbahaya, dibandingkan hanya sekedar boleh melakukan perlawanan terhadap pemerintah 
yg masih dianggap sebagai orang Islam tapi dzolim. 
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2) Syubhat perlawanan dan pemberontakan Salaf - Bagian 2 
 
Penjelasan syubhat pertama :  Ijtihad yang salah. 
 
Sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat seperti Aisyah, Tholhah, Zubair, dan Muawiyah 
terhadap Kholifah Ali bin Abi Tholib 
 
*** 
Secara ringkas kita harus kembali sejenak ke akhir masa kekholifahan Utsman bin Affan 
rodhiyalloohu anhu. 
 
Pada 6 tahun terakhir dari total 12 tahun pemerintahan Utsman, muncul gelombang ketidak puasan 
terhadap pemerintahan Kholifah Utsman. 
 
Gelombang ketidak puasan ini bukan karena Kholifah Utsman dzolim ataupun karena kesejahteraan 
rakyatnya menurun. Akan tetapi karena gelombang hasutan dari Abdullah bin Saba orang Yahudi 
yang pura-pura masuk Islam pada zaman kekholifahan Utsman itu. 
 
Utsman memang mengangkat pejabat pejabat yang sebagian berasal dari bani Ummayah, yang satu 
bani dengan Utsman. Namun bukan karena hanya semata karena kedekatan kerabat. Akan tetapi 
karena Utsman lebih mengetahui kapasitas mereka, dan sebagian dari mereka sebenarnya juga telah 
diangkat pada masa Umar. 
 
Singkat kata melalui hasutan dan gerakan makar yang terorganisir oleh Abdullah bin Saba, maka 
terfitnahlah sebagian orang yang baru masuk Islam (baca : bukan golongan sahabat). Yang mana 
orang orang yang terfitnah itu, memiliki pengaruh yang besar terhadap kabilah kabilah Arab di 
negeri mereka. 
 
Orang orang yang terhasut itu akhirnya memberontak kepada Kholifah Utsman, menguasai 
Madinah, dan memboikot Kholifah Utsman di dalam rumahnya hingga tidak bisa mengimami sholat 
jamaah dan bahkan tidak bisa hanya sekedar keluar mengambil air untuk minum. 
 
Utsman sendiri adalah orang yang sangat penyayang terhadap Ummat Islam yang dipimpinnya. 
Mengetahui kejadian di Madinah itu, bukan berarti tidak ada sahabat yang berkeinginan untuk 
membela Utsman. Akan tetapi tawaran itu selalu ditolak Utsman, dengan alasan dia tidak ingin 
menjadi Kholifah pertama yang menumpahkan darah di kalangan umat Islam sendiri. 
 
Utsman faham kabilah kabilah besar yang berada di belakang para Pemberontak yang terhasut itu. 
Dan dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah atau perang saudara di antara umat Islam. Maka dari 
itu tawaran tersebut  ditolak, dan sahabat sahabat muda yang telah dikirim diperintahkan untuk 
pulang oleh Utsman. 
 
*** 
Utsman diangkat menjadi Kholifah memang pada usia yang sangat tua, yakni ketika berumur 70 
tahun. 
 
Dan Utsman memang memiliki karakter sangat penyantun dan sangat sopan, hingga malaikat pun 
malu kepada Utsman. (Lihat hadits masalah keutamaan Utsman dalam Shohih Bukhori dan Shohih 
Muslim) 
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Ketika muncul gelombang ketidak puasan terhadap Kholifah Utsman pada 6 tahun terakhir, bukan 
berarti Utsman tidak mencoba berdialog dengan mereka. 
 
Tapi alih alih dari menghormati Kholifah Utsman sebagai pemimpin, mereka malah berani kurang 
ajar terhadap Kholifah Utsman dengan menarik jenggot nya. Sesuatu yang tidak berani mereka 
lakukan ketika zaman Kholifah Umar, dan berani mereka lakukan kepada Kholifah Utsman. 
 
Dan Utsman berkata,  

“kalian tidak akan berani melakukan hal ini jika bukan karena kesantunan ku”. 
 
Orang-orang itu pun juga pernah dikirim ke Syam di bawah Gubernur Muawiyah, dan hal kurang ajar 
yang sama juga dilakukan kepada Muawiyah dengan menarik jenggot nya ketika berdiskusi di sebuah 
ruangan. 
 
Namun karena Muawiyah lebih muda dibandingkan Utsman, maka beliau pun bisa melakukan siasat 
untuk mengatasi kekurang ajaran mereka dengan elegan. 
 
Mungkin seandainya bukan karena kematangan politik, pertimbangan yang lebih besar, dan surat 
nasehat Utsman yang diberikan sebelum mengirim mereka. Maka mudah saja bagi Muawiyah untuk 
menyuruh pasukan untuk “membereskan” mereka. 
 
Lihat kumpulan riwayat riwayat mengenai ini dalam buku mengenai Muawiyah yang ditulis oleh 
Syaikh Prof. Ali Muhammad Asy Shalllabi 
 
*** 
Hingga kemudian setelah dikuasai nya Madinah dan diboikotnya Kholifah Utsman di dalam 
rumahnya selama beberapa hari. Para pemberontak yang terfitnah itu menjadi semakin kurang ajar 
dan semakin berani, hingga menerobos masuk ke rumah Utsman melalui atap dan membunuh 
Kholifah Utsman. 
 
Setelah terbunuhnya Utsman, maka para pemberontak yang terfitnah bermodalkan semangat itu 
kebingungan. 
 
Mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka tidak ada niat untuk merebut kekuasaan ataupun 
kemampuan untuk menggulingkan pemerintahan. 
 
Di tengah situasi genting itu, setelah mereka berdiskusi dengan penduduk Madinah yang bisa 
mereka bujuk untuk memberikan masukan siapakah pengganti Kholifah yang mereka ridhoi. Mereka 
mencari para sahabat senior di sekitar Madinah, untuk mereka tawarkan guna dibaiat menjadi 
Kholifah pengganti Utsman yang mereka bunuh. 
 
Para sahabat senior umumnya menolak tawaran itu, kecuali Ali bin Abi Tholib yang sebelumnya 
menolak hingga akhirnya mau menerima nya dengan sangat terpaksa, karena pertimbangan 
mashlahat dan madhorot. 
 
Pemerintahan Ummat Islam tidak boleh vakum walau sebentar, karena ini akan mempengaruhi 
kepada runtuhnya kekuasaan dan dakwah Islam. Atas hal itu, maka Ali mau untuk dibaiat sebagai 
Kholifah dengan syarat baiat harus dilakukan terang terangan di masjid secara terbuka. 
 
Para pembunuh Utsman pun setuju, Ali pun dibaiat terang terangan di masjid. Dan sebagian sahabat 
senior ada yang dihadirkan dengan paksa oleh para Pemberontak, agar berbai’at kepada Ali. 
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Singkat kata Ali pun akhirnya menjadi Kholifah yang sah sebagai pengganti Utsman yang terbunuh. 
 
Dan Ali lebih bisa bersikap tegas dan menguasai para pembunuh Utsman itu, sehingga mereka tidak 
berani macam macam dan kurang ajar kepada Ali seperti yang pernah mereka lakukan kepada 
Utsman. 
 
**** 
Sekedar catatan kecil, 
 
imam Abu Ya’la Al Farra dalam muqoddimah kitab beliau yg berjudul “tanzihu kholil mukminiin 
Muawiyah bin Abi Sufyan minal dzulmi wal fisq fii mutholabatihi bi daam Aamiril Mukminiin Utsman 
bin Affan”, dan juga Imam As Suyuthi dalam kitab beliau “Tarikh Khulafa'”. 
 
Beliau berdua memang menuliskan ada sebagian sahabat senior yang sangat terpaksa membaiat Ali, 
yakni sahabat Tholhah dan Zubair. 
 
Abu Ya’la Al Farra berkata : 

“Hampir seluruh riwayat yang Shohih maupun Dhoif menyebutkan bahwa Thalhah dan Az 
Zubair -semoga Allah meridhoi keduanya- membaiat Ali dengan terpaksa. Para pemberontak 
menghadirkan mereka berdua dengan paksa.” 

 
As Suyuthi berkata dengan menisbatkan kepada Ibnu Sa’ad : 

“Ali dibaiat sebagai Kholifah sehari setelah terbunuhnya Utsman di Madinah. Semua sahabat 
membaiatnya sebagai khalifah. Disebutkan bahwa Thalhah dan Zubair membaiatnya dengan 
sangat terpaksa dan bukan dengan suka rela. ” 

 
Sedangkan Imam Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitab beliau” Al ‘Awashim minal qowashim” menolak 
bahwa ada sahabat yang dipaksa untuk berbai’at kepada Ali. Dalam hal ini adalah Thalhah dan Az 
Zubair. 
 
Beliau berkata, 

“Apabila ada yang berkata “keduanya membaiat (Ali) dalam keadaan terpaksa”, kami katakan, 
 
Demi Allah, sama sekali tidak mungkin mereka berdua dipaksa, tidak bagi mereka berdua dan 
tidak bagi siapa yang mereka bai’at. Seandainya pun keduanya terpaksa, maka hal tersebut 
tidak berpengaruh, karena bai’at tetap sempurna dan dah dengan (tidak diikuti) satu atau dua 
orang, dan siapa yang membai’at setelah itu, maka itulah yang lazim baginya dan ia terpaksa di 
atas itu sesuai syar’i. 
 
Seandainya keduanya tidak membaiat, maka hal itu tidak berpengaruh pada keduanya dan 
tidak pula pada (keabsahan) bai’at imam. ” 

 
Sementara itu, memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa terdapat sebagian sahabat yang 
tidak membaiat Ali. 
 
Imam Ath Thabari menceritakan, bahwa Ali Radhiallah ‘Anhu berkata pada Sa’ad bin Abi Waqqash 
Radhiallahu ‘Anhu: “Berbai’atlah Engkau!” 
 

Sa’ad menjawab: “Aku tidak akan berbai’at sebelum orang-orang semua berbai’at. Tapi demi 
Allah tidak ada persoalan apa-apa bagiku.” 
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Mendengar itu Ali berkata: “Biarkanlah dia.” 
 
Lalu Ali menemui Ibnu Umar dan berkata yang sama, maka jawab Ibnu Umar Radhiallahu 
‘Anhuma: “Aku tidak akan berbai’at sebelum orang-orang semua berbai’at.” Jawab Ali: 
“Berilah aku jaminan.” Jawab Ibnu Umar : “Aku tidak punya orang yang mampu memberi 
jaminan.” 
 
Lalu Al Asytar berkata: “Biar kupenggal lehernya!” Jawab Ali : “Akulah jaminannya, biarkan 
dia.” *Imam Ibnu Hazm, Al Fashl fil Milal wal Ahwa’ An Nihal, 4/103+ 

 
Imam Al Waqidi mencatat ada 7 orang kibarus shahabah yang tidak memberikan bai’at pada Khalifah 
Ali Radhiallahu ‘Anhu yaitu: Sa’ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin Umar, Shuhaib bin Sinan, Zaid bin 
Tsabbit, Muhammad bin Maslamah, Salamah bin Aqwa’ dan Usamah bin Zaid Radhiallahu ‘Anhum. 
(Tarikh Ar Rusul, 4/429) 
 
* 
Maksud kami menuliskan hal ini, bahwa walaupun ada sahabat yang terpaksa membaiat Ali ataupun 
menolak dan tidak membaiat Ali, namun Ali tetap sah sebagai Kholifah dan Amirul Mukminiin. 
 
Bahkan beliau termasuk Khulafaur Rasyidin menurut manhaj Salaf dan kesepakatan para ulama 
Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 
 
Sehingga ini memberikan faedah bagi kita, bahwa keengganan sebagian tokoh untuk berbai’at itu 
tidak berarti membatalkan keabsahan seseorang untuk menjadi Imam atau Kholifah. 
 
Apalagi hanya ketidak ridhoan sebagian orang yang bukan tokoh dan hanya rakyat biasa, yang bai’at 
nya mengikuti bai’at para tokoh yang mewakili nya. Dan juga secara de facto rakyat itu berada dan 
“numpang urip” di wilayah kekuasaan sang pemerintah. 
 
Maka wajib baginya untuk taat dalam hal yang ma’ruf, bersabar terhadap kedzoliman pemerintah, 
dan tidak menghasung membuat makar guna melakukan perlawanan atau pemberontakan. 
 
Seorang Imam atau pemerintah itu sah kekuasaan dan pemerintahan nya, baik semua tokoh 
membaiat nya atau ada sebagian yang enggan. 
 
Bahkan jika semua orang sudah tidak melakukan model bai’at , dan digantikan dengan mekanisme 
lain yang secara de facto dan de jure dia sang imam adalah orang yang mempunyai kekuasaan. 
 
Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menguasai dengan cara kekuatan militer, walaupun 
para tokoh dan rakyat tidak ridho. 
 
**** 
Sikap dari terbunuhnya Utsman ini menimbulkan Ijtihad dan sikap yang berbeda di antara para 
pembesar sahabat, para tokoh ahli Ijtihad. 
 
Muawiyah berijtihad selaku wali kabilah dari terbunuhnya Utsman. Beliau berpendapat jika para 
pembunuh Utsman diserahkan terlebih dahulu dan di qishsosh, maka semua akan beres. 
 
Ijtihad kubu Muawiyah ini sama seperti Ijtihad kubu Aisyah, Tholhah, dan Zubair. 
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Akan tetapi sayangnya Ijtihad mereka semua salah, dan mereka berhak untuk mendapatkan satu 
pahala atas Ijtihad nya yang salah. 
 
Yang benar adalah Ijtihad nya Ali yang menunda qishosh para pembunuh Utsman, yang mana di 
belakang mereka ada para kabilah Arab yang besar. 
 
Sehingga jika mereka diserahkan, akan terjadi chaos dan perang saudara yang jauh lebih besar. Yang 
secara logika dapat meruntuhkan kekuasaan pemerintahan Islam itu sendiri. 
 
Imam Ali pro stabilitas dan memilih madhorot yang lebih kecil. Dan Ijtihad beliau lah yang benar, 
sebagaimana diikuti oleh Ibnu Abbas, dan pembesar Sahabat lainnya seperti Ammar bin Yasir. 
 
*** 
Aisyah sendiri setelah perang Jamal juga mengakui bahwa Ijtihad beliau salah. 
 
Ammar bin Yasir berkata di hadapan orang-orang di Kufah, sebelum terjadi perang Jamal dan Aisyah 
datang karena Ijtihad nya yang salah itu : 
 

ٌّكم لزوجح إّنها وّللا التصرج، إلى سارخ قد عائشح إنّ  ٌّاه لٌعلمَ  اتتالكم وتعالى تتارك ّللا ولكنّ  ،واَخرج الدنٌا فً نت  تطٌعون إ
هً؟ أم  

 
“Sesungguhnya ‘Aisyah telah sampai di Bashrah. Demi Allah, beliau adalah istri dari Nabi kalian 
di dunia dan di akhirat. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta’ala tengah menguji kalian, apakah 
kalian mentaati-Nya ataukah mentaati ‘Aisyah?” *HR. Bukhori+ 

 
Az-Zaila’i berkata : 
 

 تن محمد تن ّللا عتد وهو – عتٌق أتً اتن عن(( الستعاب كتاب)) فً التر عتد اتن أخرجه كما الندم، عائشح أظهرخ وقد
. ؟ مسٌري عن تنهانً أن منعك ما الرحمن، عتد أتا ٌا:  عمر لتن عائشح قالخ:  قال – الصدٌق تكر أتً تن الرحمن عتد
خرجخ ما نهٌتنً لو وّللا، أما:  فقالخ. - الزتٌر اتن:  ٌعنً – علٌك ؼلتخ رجال رأٌخ:  قال  

 
“Telah nampak rasa penyesalan pada diri ‘Aisyah, sebagaimana sebuah riwayat yang 
dikeluarkan oleh Ibnu ‘Abdil-Barr dalam kitab Al-Isti’ab dari Ibnu Abi ‘Atiq – ia adalah ‘Abdullah 
bin Muhammad bin ‘Abdirrahman bin Abi Bakr Ash-Shiddiq – ia berkata : ‘Aisyah pernah 
berkata kepada Ibnu ‘Umar : 
 
“Wahai Abu ‘Abdirrahman, apa yang mencegahmu untuk melarangku pergi dalam 
perjalananku (menuju Bashrah) ?”. 
 
Ibnu ‘Umar berkata : “Aku melihat seorang laki-laki yang telah menguasai dirimu – yaitu Ibnuz-
Zubair”. ‘ 
 
Aisyah berkata : “Jika saja – demi Allah – engkau melarangku, niscaya aku tidak akan pergi” 
[Nashbur-Rayah 4/69-70] 

 
Adz-Dzahabi berkata : 
 

 فدفنخ أزواجه مع ادفنونً حدثا وسلم علٌه ّللا صلى ّللا رسول تعد أحدثخ إنً فقالخ تٌتها فً تدفن أن نفسها تحدث وكانخ
 إل ذلك فعلخ ما أنها على ذلك من وتاتخ كلٌح ندامح ندمخ فإنها الجمل ٌوم مسٌرها تالحدث تعنً عنهاقلخ ّللا رضً تالتقٌع
 قالخ……. الجمٌع عن ّللا رضً الكتار من وجماعح العوام تن والزتٌر ّللا عتٌد تن طلحح اجتهد كما للخٌر قاصدج متؤولح
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 مسٌري عن تنهانً أن منعك ما الرحمن عتد أتا ٌا فقالخ عمر اتن هذا لها قٌل تها مر فلما فؤرونٌه عمر اتن مر إذا عائشح
الزتٌر اتن ٌعنً علٌك ؼلب قد رجال رأٌخ قال  

 
“Dahulu ‘Aisyah berkeinginan untuk dikuburkan di dalam rumahnya, kemudian beliau berkata : 
‘Sesungguhnya aku telah berbuat kesalahan sepeninggal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, maka kuburkanlah aku bersama istri-istri beliau lainnya di kuburan Baqi’’. 
 
Aku (yaitu Adz-Dzahabi) berkata : 
 
“Yang beliau maksud dengan kesalahan ialah kepergiannya pada tragedi perang Jamal, karena 
sesungguhnya beliau amat menyesali kepergiannya itu, dan beliau bertaubat darinya. Padahal 
beliau melakukannya atas dasar ijtihad dan bertujuan baik, sebagaimana Thalhah dan Az-
Zubair bersama beberapa pembesar sahabat juga telah berijtihad, semoga Allah senantiasa 
meridhai mereka semua.” 
 
(Kemudian Imam Adz-Dzahabi menukilkan dari sebuah kisah, yaitu) pada suatu saat ‘Aisyah 
berpesan : ”Bila Ibnu Umar lewat, hendaknya kalian tunjukkanlah dia kepada aku”. 
 
Dan ketika Ibnu Umar telah melintas, maka dikatakan kepada ’Aisyah : ”Inilah Ibnu Umar” ; 
maka ia pun berkata kepadanya: “Wahai Abu Abdirrahman, apa yang menghalangimu untuk 
mencegahku dari kepergianku (pada tragedi perang Jamal)?” 
 
Beliau menjawab : “Aku melihat bersamamu seorang lelaki yang telah menguasai dirimu, yaitu 
Ibnu Zubair.” *Siyaru A’alamin- Nubalaa’ 2/324 no. 193; Maktabah Al-Misykah] 

 
Ibnu Taimiyyah berkata : 
 

 تتٌن ثم للمسلمٌن، مصلحح خروجها فً أن وظنخ المسلمٌن، تٌن اإلصالح تقصد خرجخ وإنما قتال،لل تخرج لم عائشح إن
 على ندموا الساتقٌن عامح وهكذا خمارها، تتل حتى تتكً خروجها، ذكرخ إذا فكانخ أولى، كان الخروج ترك أن تعد فٌما لها
أجمعٌن عنهم ّللا رضً وعلً والزتٌر طلحح فندم القتال، من فٌه دخلوا ما . 
 وقصدوا والزتٌر، وطلحح علٌا تراسل لما فإنه اختٌارهم، تؽٌر القتتال وقع ولكن القتال، فً قصد لهإلء الجمال ٌوم ٌكن ولم

 علٌه، معٌنا ول عثمان، تقتل راض ؼٌر علً وكان الفتنح، أهل عثمان قتلح طلتوا تمكنوا، إذا وأنهم المصلحح، على التفاق
 علً ٌتفق أن القتلح فخشً ٌمٌنه، فً التار الصادق وهو. قتله على ماِلخُ  ول عثمان قتلخ ما وّللا:  فٌقول ٌحلؾ، كان كما

 عن دفعا فحملوا علٌهم، حمل علٌا أن والزتٌر طلحح فظن والزتٌر، طلحح عسكر على فحملوا القتلح، إمساك على معهم
 أمرخ ول قاتلخ، ل راكب، وعائشح اختٌارهم، تؽٌر الفتنح فوقعخ نفسه، عن دفعا فحمل علٌه، حملوا أنهم علً فظن أنفسهم،
تاِلختار المعرفح أهل من واحد ؼٌر ذكره وهكذا تالقتال،  

 
“Sesungguhnya ’Aisyah tidak keluar untuk berperang, melainkan dengan tujuan untuk 
mendamaikan kaum muslimin. Dia mengira bahwa keluarnya itu akan membawa 
kemaslahatan bagi kaum muslimin. Namun yang tampak olehnya setelah itu bahwa 
seandainya ia tidak keluar maka hal itu lebih baik. Oleh karena itu, jika ia teringat keluarnya 
(menuju Bashrah) itu, ia menangis hingga membasahi kerudungnya. Demikian pula halnya 
dengan kaum muslimin terdahulu, mereka merasa menyesal karena terlibat peperangan itu. 
Thalhah, Az-Zubair, dan ’Ali radliyallaahu ’anhum; mereka semua juga merasa menyesal. 
 
Dan peristiwa Jamal itu pada mulanya tidak meraka maksudkan untuk berperang, akan tetapi 
peperangan itu terjadi di luar kehendak mereka. Ketika ’Ali, Thalhah, dan Az-Zubair saling surat 
menyurat dan berkeinginan mencari kesepakatan untuk mencapai kemaslahatan, dan ketika 
mereka telah bertekad mencari pencetus fitnah pembunuh ’Utsman; ’Ali dalam keadaan tidak 
ridla dengan terbunuhnya ’Utsman dan tidak pula membantu membunuhnya sebagaimana 
diucapkan dalam sumpahnya : ”Demi Allah, aku tidak membunuh ’Utsman dan tidak pula 
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berkomplot membunuhnya” – sedang ’Ali itu orang yang jujur dan benar sumpahnya. Maka, 
para pembunuh itu takut apabila ’Ali bersepakat dengan mereka untuk menangkap para 
pembunuh itu. Lalu, mereka menghasut laskar Thalhah dan Az-Zubair. Kemudian Thalhah dan 
Az-Zubair mengira bahwa ’Ali telah menyerang mereka, lalu keduanya membela diri. Begitu 
juga ’Ali mengira bahwa mereka berdua telah menyerangnya, lalu ia pun membela diri. Maka 
terjadilah fitnah (peperangan) tanpa diinginkan oleh mereka. Dan pada waktu itu, ’Aisyah 
sedang naik kendaraan (onta). Tidak ikut berperang, tidak pula memerintahkan berperang. 
Demikianlah yang dikemukakan oleh para ahli ma’rifah tentang sejarah” 
[Minhajus-Sunnah 2/185] 

 
**** 
Muawiyah sendiri paska perang Shiffin dan tahkim, juga mau menerima penyatuan Ummat Islam di 
bawah kekuasaan nya atas tawaran dari Hasan bin Ali bin Abi Tholib, selaku Kholifah pengganti Ali. 
Dengan syarat tidak menuntut Qishosh atas terbunuhnya Utsman demi kemashlahatan persatuan 
ummat Islam, sebagaimana syarat yang dipersyaratkan oleh Hasan bin Ali. 
 
Muawiyah sendiri memahami akan hal itu setelah melihat korban dan fitnah yang terjadi pada 
perang Shiffin, dan mau menerima syarat itu serta tidak menuntut Qishosh atas terbunuhnya 
Utsman. 
 
Lihat kumpulan riwayat riwayat mengenai ini dalam buku mengenai Muawiyah yang ditulis oleh 
Syaikh Prof. Ali Muhammad Asy Shollabi 
 
*** 
Point penting yang harus kita ketahui bahwa Ali, Aisyah, dan Muawiyah berperang karena 
perbedaan Ijtihad masalah darah Utsman. Bukan karena masalah perebutan kekuasaan. 
 
Dan sungguh orang orang yang menisbatkan “Perlawanan” dan Pemberontakan terhadap 
pemerintahan Islam yang dzolim, kepada kejadian fitnah dan kesalahan Ijtihad yang terjadi pada 
sebagian Salaf, untuk meninggalkan sunnah Rasulullah yang jelas dan tegas dalam masalah ini. 
 
Maka mereka sesungguhnya hanyalah pengikut hawa nafsu dan Ahlul fitnah. Mereka menyimpang 
dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Mereka menipu umat atas nama Salaf untuk berpaling dari 
manhaj Salaf itu sendiri. 
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3) Syubhat perlawanan dan pemberontakan Salaf - Bagian 3 
 
Penjelasan syubhat kedua :  
Dalam posisi terfitnah yang sebenarnya tidak bertujuan untuk memberontak, namun terpaksa 
berperang untuk mempertahankan diri 
 
Sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Husain bin Ali bin Abi Tholib, hingga kemudian dia harus 
bertempur melawan pasukan Kholifah untuk mempertahankan diri 
 
*** 
Paska meninggalnya Kholifah Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berwasiat bahwa penggantinya 
sebagai Kholifah adalah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. 
 
Wasiat pergantian Kholifah yang hanya berdasarkan keturunan ini termasuk hal yang baru, yang 
dihindari oleh para khulafaur rasyidin sebelumnya. 
 
Benar bahwa Umar dipilih sebagai pengganti Kholifah berdasarkan wasiat Abu Bakar. Namun Umar 
sendiri ketika membuat sistem Ahlul Halli wal Aqdi, sebagai alternatif sistem wasiat untuk menunjuk 
penggantinya, memberikan instruksi agar jangan sampai ada dari keluarganya yang ditunjuk sebagai 
Kholifah penggantinya. 
 
Maka dari itu sebagian sahabat enggan membaiat Yazid sebagai Kholifah. Sahabat yang enggan 
membaiat Yazid itu adalah dari kalangan sahabat Junior (shoghirush shohabah), yakni Abdullah bin 
Zubair dan Husain bin Ali bin Abi Tholib. 
 
Adapun Yazid sendiri benar adalah anak dari Kholifah Muawiyah, namun dia hanyalah tabiin. Bukan 
Sahabat. Dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Dia baru lahir 
pada masa Kholifah Utsman bin Affan pada tahun 25 atau 26 Hijriah. 
 
Lihat Tarikh Khulafa tulisan Imam As Suyuthi, dan Hiqbah minat Taarikh tulisan Dr. Utsman bin 
Muhammad Al Khamis pada pembahasan Yazid bin Muawiyah. 
 
*** 
Singkat cerita datang utusan dari pusat pemerintahan Syam ke Madinah, yang meminta agar 
Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali bin Abi Tholib untuk membaiat Yazid bin Muawiyah, sebagai 
Kholifah yang baru menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah meninggal. 
 
Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali enggan untuk membaiat Yazid, dan kemudian bersiasat kabur 
keluar dari Madinah ke Mekkah untuk bersembunyi dan mencari perlindungan di sana. 
 
*** 
Penduduk kufah di Iraq yang mengetahui bahwa Husain bin Ali bin Abi Tholib tidak mau berbai’at 
kepada Yazid, mulai menyusun muslihat dengan menulis surat korespondensi kepada Husain bahwa 
mereka mendukungnya dan ingin membaiatnya. 
 
Surat surat dukungan dari Kufah yang datang kepada Husain ingin memberikan Baiat, berjumlah 
sekitar 300 pucuk surat. Dan di dalamnya tertulis sekitar 100 ribu nama yang ingin memberikan 
dukungan Baiat kepada Husain. 
 
Lihat Hiqbah minat Taarikh tulisan Dr. Al Khamis, dan mausuah Al Hasan wal Husain tulisan Syaikh 
Hasan Al Husaini 
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*** 
Singkat cerita Husain pun terperangkap dengan muslihat penduduk Kufah itu, dan beliau berijtihad 
ingin ke Kufah guna membuktikan kebenaran dukungan mereka secara langsung. 
 
Para sahabat yang lain yang mengetahui muslihat penduduk Kufah menyatakan ketidak setujuan 
terhadap Ijtihad Husain, dan mendesak dengan menasehati nya agar tetap di Makkah,  tidak pergi ke 
Kufah. 
 
Para sahabat yang mendesak dan menasehati agar Husain tidak meninggalkan Mekkah pergi ke 
Kufah adalah : 
a. Abdullah bin Zubair sendiri, selaku sesama sahabat yang menolak membaiat Yazid dan kabur ke 

Mekkah. Beliau berkata,  
“Engkau mau pergi kemana? Apakah engkau ingin pergi ke tempat kaum yang telah 
membunuh ayahmu (Ali bin Abi Tholib) dan saudaramu (Hasan bin Ali)? Janganlah engkau 
pergi.” 

 
b. Abdullah bin Abbas, yang mana beliau sampai berkata,  

“Seandainya bukan karena khawatir orang orang tidak menghinaku dan menghinamu, niscaya 
aku akan pegang kepala mu erat erat supaya engkau tidak bisa pergi” 

 
c. Abdullah bin Umar, yang mana setelah tidak mempan menasehati Husain, dia memeluk Husain 

dan menangis sambil berkata,  
“Semoga Allah melindungimu dari pembunuhan” 

 
d. Abu Sa’id Al Khudri, yang mana sebagai sahabat senior yang sepantaran dengan ayahnya Husain, 

yakni Ali bin Abi Tholib. Maka dia berusaha mengingatkan perkataan Ali mengenai penduduk 
Kufah yang berkata : 

 
“Demi Allah, aku telah bosan dan marah kepada mereka. Mereka pun telah bosan dan marah 
kepada ku. Mereka sama sekali tidak pernah menepati janji. Siapa saja yang mendapatkan 
dukungan mereka, maka dia telah mendapatkan anak panah yang tumpul. Demi Allah, mereka 
sama sekali tidak mempunyai niat dan tekad untuk membela suatu urusan. Mereka sama 
sekali tidak mempunyai kesabaran dalam peperangan. ” 

 
Namun nasehat Abu Said Al Khudri tidak diindahkan oleh Husain, dan dia tetap bertekad akan 
pergi ke Kufah 

 
e.  Abdullah bin Ja’far bin Abu Tholib 
 
f.  Muhammad bin Ali atau yang lebih dikenal Muhammad bin Al Hanafiyah, saudara Husain juga 

yang merupakan anak Ali bin Abi Tholib dari lain Ibu (bukan dari Fathimah) 
 
Lihat Hiqbah minat Taarikh tulisan Dr. Al Khamis, dan mausuah Al Hasan wal Husain tulisan Syaikh 
Hasan Al Husaini 
 
*** 
Sebelumnya Husain mengutus sepupunya Muslim bin Aqil bin Abi Tholib, untuk pergi dulu ke Kufah 
memastikan kebenaran dukungan penduduk Kufah kepadanya. 
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Dari hasil investigasi Muslim bin Aqil, penduduk Kufah memang menolak Yazid dan ingin membaiat 
Husain. Namun gubernur Kufah waktu itu adalah An Nu’man bin Basyir yang cenderung pura-pura 
tidak tahu dan tidak peduli akan masalah ini. 
 
Kekurang tanggapan An Nu’man ini akhirnya dilaporkan oleh bawahannya ke Yazid yang ada di 
Syam. Hingga Yazid akhirnya mencopotnya dan menggantikannya dengan Ubaidullah bin Ziyad 
sebagai gubernur Kufah yang baru. Ubaidullah sebelumnya adalah gubernur Bashrah. Dengan 
adanya ini maka dia menjadi gubernur untuk dua wilayah besar di Iraq, Bashrah dan Kufah. 
 
Sementara itu Husain pun akhirnya berangkat melalui perjalanan yang sangat panjang dari Makkah 
menuju Kufah, dengan disertai oleh 72 penunggang kuda. 
 
Singkat cerita karena gubernur yang memiliki sikap yang berbeda ini, penduduk kufah akhirnya ciut 
dan enggan untuk membela Husain yang sedang menuju Kufah. 
 
Husain dan rombongannya sendiri ketika sampai di padang Karbala, yang terletak di sebelah barat 
laut dari Kufah, masih jauh dari Kufah. Dihadang oleh Ubaidullah bin Ziyad dan pasukannya. 
Sedangkan penduduk Kufah tidak ada satupun yang datang untuk membela Husain. 
 

 
 
Lihat Hiqbah minat Taarikh tulisan Dr. Al Khamis, dan mausuah Al Hasan wal Husain tulisan Syaikh 
Hasan Al Husaini 
 
*** 
Ketika dua pasukan yang tidak sepadan itu bertemu, yakni antara 72 penunggang kuda dari 
rombongan Husain dan 5000 orang pasukan Kufah, maka terjadilah negosiasi. 
 
Husain setelah menyadari pengkhianatan penduduk Kufah pun akhirnya memberikan tawaran : 
 

1. Berdamai dan membiarkan Husain beserta rombongan nya kembali ke Mekkah atau 
Madinah. 

2. Berdamai dan membiarkan Husain pergi ke Syam membaiat Yazid, agar Yazid yakin bahwa 
Husain telah mendukung nya. 

3. Atau mengantarnya ke salah satu perbatasan negeri kaum Muslimin dengan orang kafir, agar 
dia menjadi penduduk di situ dan mendapatkan hak serta kewajiban sebagai penduduk. 

 
Mengetahui hal itu Ubaidullah sebenarnya cukup gembira dengan melunaknya Husain. Tawaran ini 
juga membuktikan bahwa Husain tidak berniat memberontak. 
 
Akan tetapi takdir Allah berkata lain, Ubaidullah kemudian terkena hasutan seorang pembisik jahat 
bernama Asy Syamr bin Dzul Jausyan bahwa Husain sebenarnya telah bersekongkol dengan Umar 
bin Sa’ad sang negotiator yang diutus Ubaidullah itu sendiri. 
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Maka dari itu janganlah terima tawaran Husain itu, akan tetapi perintahkan Husain agar tunduk 
kepada keputusanmu sampai menjabat tanganmu, atau jika tidak mau maka Husain harus diperangi 
hingga terbunuh. 
 
Ubaidullah pun akhirnya terhasut, menolak tawaran Husain, dan memberikan keputusan bahwa 
Husain harus tunduk kepada nya. 
 
Di sisi lain, ketika hal itu sampai kepada Husain maka Husain bersumpah tidak akan tunduk kepada 
Ubaidullah yang mana ini melecehkan harga dirinya. Beliau lebih memilih untuk berperang. Akhirnya 
syahid lah Husain di padang Karbala itu bersama sebagian rombongannya. 
 
Lihat Hiqbah minat Taarikh tulisan Dr. Al Khamis, dan mausuah Al Hasan wal Husain tulisan Syaikh 
Hasan Al Husaini 
 
*** 
Point penting yang harus kita ketahui, bahwa selain karena Ijtihad yang salah, dan tertipu muslihat 
penduduk Kufah. Husain sebenarnya dalam posisi terfitnah. 
 
Yang mana beliau tidak ternyata bertujuan untuk memberontak, sebagaimana yang kita lihat dari 
negosiasi yang beliau lakukan. Yang mana salah satu syarat negosiasi, beliau bersedia pergi ke Syam 
untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah.  
 
Namun beliau akhirnya terpaksa berperang untuk mempertahankan diri, hingga akhirnya mati 
syahid 
 
Apa yang terjadi terhadap beliau juga sama sekali tidak bisa dijadikan dalil, karena telah kita lihat 
sendiri berapa banyak sahabat lain yang menentang Ijtihad yang salah dari beliau. 
 
Maka dari itu orang orang yang menisbatkan “Perlawanan” dan Pemberontakan terhadap 
pemerintahan Islam yang dzolim, kepada kejadian fitnah dan kesalahan Ijtihad yang terjadi pada 
sebagian Salaf untuk meninggalkan sunnah Rasulullah yang jelas dan tegas dalam masalah ini. 
 
Maka mereka sesungguhnya hanyalah pengikut hawa nafsu dan Ahlul fitnah. Mereka menyimpang 
dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Mereka menipu umat atas nama Salaf untuk berpaling dari 
manhaj Salaf itu sendiri 
 
*** 
 
Tanya : 
 
Ada sebagian yg berdalil bahwa bentuk penggantian penguasa dapat dilakukan dengan keturunan 
sebagaimana disini dicontohkan oleh Muawiyah radhiallahanhu dan putra beliau,Yazid 
 
Namun disini disampaikan bahwa Sahabat senior sendiri tidak mngenal penggantian penguasa 
dengan keturunan hingga mnjadi sebab enggan berbaiat 
 
mohon penjelasannya bagaimanakah yg benar diantara keduanya 
 
jazakallahu khairan 
 
 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

42 
 

Jawab : 
 
Di situ saya hanya mengatakan sebagian shoghirush shohabah (sahabat Junior), yakni Abdullah bin 
Zubair dan Husain. 
 
Saya tidak berkata sahabat senior ataupun semua sahabat enggan berbai’at. 
 
*** 
Yang benar adalah sistem wasiat, walau hanya berdasarkan keturunan, itu boleh dilakukan. Dan ini 
adalah sistem kerajaan, bukan sistem khulafaur rasyidin yang murni. 
 
Maka dari itu Muawiyah itu disebut sebagai raja Islam yang pertama, setelah berlalunya sistem 
khulafaur rasyidin. 
 
Sedangkan keengganan Abdullah bin Zubair dan Husain untuk berbai’at itu adalah Ijtihad mereka 
sendiri. Dan Ijtihad mereka itu, tidak berarti wasiat atas jalur keturunan itu tidak sah. 
 
Perhatikan benar-benar bahwa antara tidak mau baiat, dengan menganggap sistem wasiat 
keturunan tidak sah, itu adalah dua hal yang berbeda. 
 
Buktinya para sahabat lain mau berbai’at kepada Yazid yang dipilih berdasarkan sistem wasiat 
keturunan itu. Dan Abdullah bin Zubair serta Husain yang enggan berbai’at, juga tidak menganggap 
baiat para sahabat itu tidak sah. 
 
Terlebih lagi, jika menilik sistem kerajaan yg terdahulu. Maka Nabi Sulaiman itu mewarisi kerajaan 
Nabi Daud selaku ayahnya dengan berdasarkan sistem keturunan, dan hal itu tidak masalah. 
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4) Syubhat perlawanan dan pemberontakan Salaf - Bagian 4 
 
Penjelasan syubhat ketiga : Dalam posisi pemerintahan yang sedang vakum, yang membolehkan 
untuk membaiat pemerintah baru karena tidak ada kejelasan suksesor penggantinya. 
 
Sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Abdullah bin Zubair 
 
*** 
Sebelumnya harus kita terangkan bahwa sikap tidak berbai’at, dalam artian tidak mengangkat 
sumpah setia dalam hal yang ma’ruf kepada suatu pemerintahan Islam, secara kacamata sunnah 
adalah sikap yang tercela. 
 
Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, 
 

ٌْسَ  َماخَ  َوَمنْ  َعح   ُعُنقِهِ  فًِ َولَ ٌْ ٌ حً  ِمٌَتحً  َماخَ  َت َجاِهلِ  
 

“Barangsiapa yang mati dan dilehernya tidak ada bai’at maka dia mati dalam keadaan 
jahiliyah.” (HR. Muslim No. 1851, Ath Thabarani dalam Al Kabir No. 769, dari Muawiyah, 
Alauddin Al Muttaqi Al Hindi dalam Kanzul ‘Ummal No. 14810, Al Baihaqi dalam As Sunan Al 
Kubra No. 16389) 

 
Maka dari itu sikap sebagian sahabat yang menolak, atau tidak mau untuk berbai’at, umumnya 
adalah sikap minoritas sahabat. Yang mana kita berhuznudzon mereka mempunyai suatu Ijtihad 
tersendiri, atau ada suatu udzur tersendiri. 
 
Khusus pada topik kita, ada dua orang sahabat yang enggan untuk berbai’at kepada Yazid bin 
Muawiyah. Yang pertama adalah Husain bin Ali bin Abi Tholib yang telah kita bahas sebelumnya. Dan 
yang kedua adalah Abdullah bin Zubair yang hendak kita bahas sekarang ini. 
 
*** 
Abdullah bin Zubair memang tidak berbai’at kepada Yazid bin Muawiyah, dengan berdasarkan Ijtihad 
beliau sendiri, dan melarikan diri dari Madinah untuk berlindung ke Makkah. 
 
Kekuasaan Kholifah tampaknya tidak bisa begitu represif di Makkah. Selain karena ada Ka’bah di situ, 
Allah subhaanahu wa ta’aala juga berfirman bahwa Makkah adalah Al balad Al Amiin (negeri yang 
aman). 
 

َذا اِْلَِمٌنِ  اْلَتلَدِ  َوَه   
 

“dan demi kota (Mekah) ini yang aman” (QS At Tiin : 3) 
 
Demikianlah pandangan dan argumentasi kami mengenai kenapa Abdullah bin Zubair melarikan diri 
dari Madinah ke Mekkah. Sehingga Kholifah dan utusannya tidak bisa memaksa beliau untuk 
bersedia membai’at Yazid bin Muawiyah. 
 
Sedangkan di Madinah sendiri, polemik sejarah menyebutkan ketika zaman Ali hendak dibaiat, 
terdapat sebagian sahabat yang dipaksa untuk mau membaiat Ali. Ini telah kami terangkan pada 
tulisan yang kedua mengenai Ali bin Abi Tholib. 
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Buku buku sejarah memang tidak menyebutkan, sejauh yang kami tahu, argumentasi kenapa 
Abdullah bin Zubair lebih memilih Makkah sebagai tempat melarikan diri dan berlindung dari 
paksaan bai’at. 
 
Dan sikap Abdullah bin Zubair ini juga diikuti oleh Husain bin Ali bin Abi Tholib, sebagaimana yang 
telah kami sebutkan pada tulisan kami yang ketiga. 
 
Walloohu A’lam 
 
*** 
Sepanjang masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Zubair berlindung di Mekkah. 
Adapun Husain, beliau tidak begitu lama berlindung di Makkah. 
 
Selang beberapa waktu, Husain meninggalkan Makkah menuju Kufah di Iraq. Hingga terjadilah 
peristiwa di padang Karbala, sebagaimana yang telah kami sebutkan di tulisan ketiga. 
 
*** 
Sekarang kita akan sedikit me-refresh kisah mengenai Husain bin Ali bin Abi Tholib, karena kisah 
beliau memiliki rangkaian dengan apa yang akan terjadi pada Abdullah bin Zubair. 
 
Husain bin Ali mulai melakukan perjalanan dari Mekkah ke Kufah di Iraq, pada tahun 60 H. 
 
Dan setelah menempuh perjalanan selama hampir setahun menuju Kufah di Iraq, pada 10 Muharom 
tahun 61 H bertepatan dengan hari ashuro, beliau terbunuh secara dzolim sebagai syuhada . 
Sedangkan Yazid bin Muawiyah memerintah pada tahun 60 H hingga tahun 64 H.  
 
Terbunuhnya Husain oleh gubernur Kufah Ubaidullah pada tahun 61 H, merupakan goncangan yang 
cukup keras bagi kekholifahan Yazid bin Muawiyah. Goncangan ini terjadi karena Yazid merupakan 
pimpinan tertinggi Kholifah.  
 
Walau bukan Yazid yang membunuh Husain, dan bukan pula Yazid yang menyuruh Ubaidullah untuk 
membunuhnya. Namun dialah yang menunjuk Ubaidullah sebagai gubernur Kufah, dan yang 
memerintahkan Ubaidullah untuk menghadang Husain agar tidak masuk Kufah. 
 
Perlu diketahui, Yazid sebenarnya hanya menyuruh Ubaidullah bin Ziyad menghalangi masuknya 
Husain ke Kufah. Dia tidak memerintahkan untuk membunuh Husain. 
 
Maka dari itu Husain dihadang di padang Karbala, yang terletak di sebelah barat laut dari Kufah. 
Yang masih jauh dari Kufah, agar tidak bisa masuk Kufah. 
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Husain sendiri sebenarnya berbaik sangka terhadap Yazid mengenai penghadangan yang dilakukan 
oleh Ubaidullah bin Ziyad. Terutama setelah mengetahui penduduk Kufah mengkhianatinya dan 
tidak mau membelanya. 
 
Ini seperti yang terlihat dari perkataan Husain,  

“Biarkan aku pergi ke tempat Yazid (di Syam), kemudian aku taruh tanganku di atas tangannya 
(berbai’at).” 

 
Ibnu Taimiyyah berkata dalam minhajus Sunnah, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Utsman Al 
Khomis dalam Hiqbah minat Taarikh, 
 

“Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan pembunuhan terhadap Al Husain. 
Demikian menurut kesepakatan ulama ahli hadits. Akan tetapi, dia hanya memerintahkan Ibnu 
Ziyad supaya melarang Al Husain memasuki wilayah Iraq. 
 
Saat berita terbunuhnya Al Husain terdengar oleh Yazid, dia menampakkan kesedihan yang 
mendalam atas peristiwa ini. Dia juga tidak pernah menawan satu pun perempuan dari 
keluarga Al Husain, tetapi sebaliknya dia menghormati keluarga Al Husain, membebaskan 
mereka sampai dia mengembalikan mereka ke negeri negeri mereka. ” 

 
**** 
Peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali secara dzolim oleh Gubernur Kufah Ubaidullah dan 
pengkhianatan penduduk Kufah, menimbulkan gejolak luar biasa di berbagai wilayah Islam. 
Terutama di Makkah dan Madinah. 
 
Imam As Suyuthi dalam Tarikh Khulafa’ menyebutkan bahwa setelah mendengar terbunuhnya 
Husain dan kabar bahwa Yazid banyak melakukan kemaksiatan, penduduk Madinah dan Makkah 
ingin melepaskan diri dari kekuasaan Kholifah Yazid bin Muawiyah. Mereka ingin membatalkan 
bai’at mereka kepada Yazid. 
 
Menanggapi kencang nya keinginan untuk memisahkan diri itu, Yazid akhirnya mengirim pasukan 
dari Syam untuk memerangi penduduk Madinah pada tahun 63 H. Dan untuk memerangi penduduk 
Makkah pada tahun 64 H. 
 
Sekarang mari kita menfokuskan diri terlebih dahulu kepada penduduk Madinah, yang pertama kali 
diserang Yazid dan pasukannya. 
 
Yazid sendiri sebenarnya telah mendapatkan laporan adanya isu pelepasan bai’at dari Gubernurnya 
yang berada di Madinah, ‘Utsman bin Muhammad bin Abu Sufyan. 
 
‘Utsman bin Muhammad bin Abu Sufyan selaku Gubernur Yazid di Mekkah, mencoba melakukan 
“pendekatan” ke penduduk Madinah dengan mengirimkan perwakilan penduduk Madinah dari 
perwakilan kalangan terpandang, untuk bertemu dengan Kholifah Yazid secara langsung yang berada 
di Syam. 
 
Hal ini dilakukan untuk melunakkan hati penduduk para penduduk Madinah dengan berdialog 
langsung kepada Kholifah melalui para wakil mereka, dan untuk menumbuhkan rasa cinta antara 
mereka dengan kholifahnya. 
 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

46 
 

Ketika telah sampai di Damaskus – Syam, Yazid menjamu dan memuliakan mereka dengan sangat. 
Akan tetapi -amat disayangkan- utusan perwakilan penduduk Madinah itu tetap menaruh 
kedengkian terhadap Yazid. 
 
Setelah kembali ke Madinah, yang mereka tampakkan adalah celaan dan ejekan. Setelah itu mereka 
menampakkan sikap mereka berupa pengguguran baiat. Apa yang mereka lakukan itu diikuti oleh 
sebagian besar penduduk Madinah, dan ‘Abdullah bin Hanzhalah Al-Anshari ditunjuk sebagai 
pimpinannya. 
 
Ketika Yazid mengetahui reaksi mereka setelah kembali dari Syam ke Madinah, dia mengutus An-
Nu’man bin Basyir Al-Anshari ke Madinah dalam rangka untuk memberikan nasehat kepada mereka.  
 
Sesampai An Nu’man bin Basyir di Madinah, beliau memerintahkan agar tetap taat kepada sang 
penguasa, dan beliau berkatan kepada mereka:  

“Kalian tidak akan mampu menghadapi kekuatan pasukan Syam.” 
 
Akan tetapi nasehat yang beliau sampaikan tidak mendapatkan sambutan yang baik. Lalu An-Nu’man 
meninggalkan mereka. 
 
`Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhu juga memberikan nasehat kepada penduduk Madinah dan 
mengingkari pembatalan baiat yang mereka lakukan. Beliau juga mengingkari pemberontakan yang 
dilakukan terhadap khalifah dalam perkara yang sebenarnya tidak demikian adanya. Dan 
bahwasanya apa yang mereka lakukan menyelisihi aturan-aturan Islam.  
 
Setelah merasa tidak diindahkan, Abdullah bin ‘Umar meninggalkan mereka dengan membawa 
keluarganya (menuju Makkah). 
 
Dari hal ini, kita lihat bahwa Abdullah bin Umar selaku salah seorang Ulama dari kalangan sahabat 
ternyata mengingkari apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Sehingga harus jujur kita katakan, 
apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bertentangan dengan Syariat. 
 
Bahkan juga terdapat riwayat bahwa sebagian penduduk Madinah yang membatalkan baiat itu, 
melakukan pengepungan di rumah Marwan terhadap orang-orang dari bani Ummayah (yang satu 
bani dengan Yazid) yang berada di Madinah.  
 
Oleh karena itu orang-orang bani Ummayah yang berada di Madinah itu pun, mengirimkan surat 
kepada Yazid untuk meminta bantuan. 
 
Lihat Tarikh Daulah Umawiyyah, yang ditulis oleh Jami’atul Imam Muhammad bin Su’ud al-
Islamiyyah, Riyadh Saudi Arabia. 
 
*** 
Mengetahui perkembangan situasi di Makkah dan Madinah, maka yang pertama kali didatangkan 
pasukan dan diserang adalah kota Madinah.  
 
Yazid memerintahkan Muslim bin Uqbah, untuk menghalalkan kota suci Madinah itu diserang 
selama 3 hari. Perang dan penghalalan yang terjadi di tanah suci Madinah itu berlokasi di Harrah 
(suatu tempat yang terletak di sebelah timur Madinah). 
 
Maka terkenal lah apa yang disebut peristiwa Harrah atau perang Harrah di Madinah. 
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*** 
Akibat perang Harrah ini sejumlah sahabat Nabi terbunuh, dan kota Madinah dihancurkan. 
 
Imam Suyuthi berkata dalam Tarikh Khulafa, bahwa orang yang meninggal karena peristiwa perang 
Harrah itu sebanyak 306 laki-laki dari kalangan Quraisy dan Anshor. 
 
Selesai “menaklukkan” Madinah pada tahun 63 H, pasukan Syam yang diutus Yazid beralih 
menyerang Makkah pada tahun 64 H. 
 
Muslim bin Uqbah yang ikut memimpin menyerang Madinah dalam perang Harrah, ternyata 
meninggal pada waktu perjalanan dari Madinah ke Makkah. Dan kemudian dia digantikan oleh Al 
Husain bin Numyr As Sakuni untuk menyerang Makkah. 
 
*** 
Di Makkah pasukan Syam berhadapan dengan Abdullah bin Zubair dan pasukannya. 
 
Pasukan Syam dalam penyerangan Makkah itu menggunakan manjaniq (alat pelempar bola api), 
sehingga lemparannya mengenai Ka’bah dan menyebabkan sebagian kiswah (kain penutup Ka’bah) 
terbakar. Atap Ka’bah juga ikut terbakar, demikian juga tanduk domba kurban Nabi Ibrahim yang 
zaman dulu masih ada dan diletakkan di atap Ka’bah. 
 
Demikian perkataan Imam Suyuthi dalam Tarikh Khulafa. 
 
Akan tetapi kitab lain menganalisa bahwa peristiwa terbakarnya Ka’bah itu terlalu dibesar-besarkan, 
dan banyak isu yang tidak benar. 
 
Isu-isu yang disebarkan oleh Syi’ah Rafidhah berupa berita bahwa pasukan Yazid membakar Ka’bah 
dengan api adalah tidak benar. Akan tetapi yang benar adalah berasal dari api kecil yang menjalar ke 
Ka’bah hingga menyala tanpa disengaja. 
 
Lihat Tarikh Daulah Umawiyyah, yang ditulis oleh Jami’atul Imam Muhammad bin Su’ud al-
Islamiyyah, Riyadh Saudi Arabia. 
 
*** 
Penyerangan Makkah itu dimulai pada bulan Safar tahun 64 H, dan peperangan bertahan sampai 
sekitar 1 bulan lamanya hingga bulan robiul awal. 
 
Peperangan berhenti karena pasukan Syam mendapatkan kabar dari bahwa Yazid bin Muawiyah 
meninggal secara tiba-tiba. Dan kabar kematian Yazid terdengar pada waktu perang berlangsung. 
 
Tidak jelas apa penyebab meninggalnya Yazid, Imam As Suyuthi dalam Tarikh Khulafa’ hanya berkata  

“Allah membinasakan Yazid pada bulan Robiul Awal tahun itu juga.” 
 
Setelah itu maka pasukan Syam pun kembali ke Syam dengan kehinaan. 
 
*** 
Yazid ikut menyertai dalam perang di Madinah dan Makkah ini, sebagaimana yang kita lihat dari 
deskripsi Imam Adz Dzahabi yang dikutip oleh As Suyuthi, yakni ketika Yazid melakukan kekejian 
terhadap penduduk Madinah dalam perang penaklukan Madinah selama 3 hari itu. Sehingga posisi 
Yazid berada jauh dari pusat ibukota Syam pada waktu itu. 
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Penaklukan Madinah hanya selama 3 hari itu juga membuktikan bahwa penduduk Madinah 
sebenarnya tidak bersiap untuk menghadapi perang, dan hanya berniat untuk tafarruq saja 
(memisahkan diri) bukan untuk memberontak dan melawan. 
 
Kondisi ini berbeda dengan Mekkah yang sudah benar-benar bersiap diri untuk menghadapi 
peperangan, setelah mengetahui apa yang terjadi di Madinah. 
 
Peristiwa meninggalnya Yazid ini otomatis membuat posisi pemerintahan dan kekholifahan vakum. 
Yang mana secara syariat, hal ini membolehkan untuk membaiat Kholifah baru bagi kaum muslimin 
untuk menggantikannya. 
 
Adapun sampainya kabar meninggalnya Yazid ini lebih lambat sampai ke Syam, karena harus 
mengirimkan kabar dari medan perang ke Syam yang jauh disana. Namun ini berbeda dengan 
Abdullah bin Zubair dan penduduk Makkah yang berhadapan langsung dengan Yazid dan 
pasukannya. 
 
Sekedar mengingatkan bahwa zaman itu masih belum ada internet, telepon, dan sarana komunikasi 
canggih lainnya yang bisa mengabarkan meninggalnya Yazid ke Syam seketika. Yakni agar mereka 
bisa langsung membaiat Kholifah penggantinya. 
 
Singkat kata, ada jeda waktu yang membuat posisi kekholifahan vakum selama beberapa waktu. Dan 
hal ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Zubair dan penduduk Makkah beserta para ulama nya, untuk 
mengangkat dan membaiat Abdullah bin Zubair sebagai Kholifah yang baru. 
 
Dan akhirnya terangkat lah Abdullah bin Zubair sebagai Kholifah baru yang sah secara syariat, 
menggantikan Yazid bin Muawiyah yang meninggal. 
 
Imam As Suyuthi berkata dalam Tarikh Khulafa’, 

“Setelah kematian Yazid, Abdullah bin Zubair mengangkat dirinya sebagai Khalifah. Sedangkan 
penduduk Syam membai’at Muawiyah anak Yazid. Dia (Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin 
Abi Sufyan) memerintah dalam tempo yang sangat singkat.” 

 
*** 
Yazid meninggal di Mekkah dan sekitarnya. 
 
Point pertama, 
Karena pada waktu pasukan Syam pimpinan Muslim bin Uqbah melakukan perjalanan dari Madinah 
menuju Makkah, Muslim bin Uqbah meninggal di perjalanan tersebut. 
 
Kemudian dia digantikan oleh Al Husain bin Numyr As Sakuni untuk menyerang Makkah. 
 
Proses penggantian ini tentu saja memerlukan otorisasi Yazid bin Muawiyah sebagai kholifah. Dan 
penggantian yang cepat ini membuktikan bahwa Yazid juga menyertai dalam penyerangan Makkah 
ini, sebagaimana dia juga menyertai pada waktu penyerangan di Madinah. 
 
Mungkin tidak ikut terjun langsung, hanya mengawasi dari kejauhan, sementara panglima dan 
pasukannya yang menyerang. 
 
Point kedua, 
Di sisi lain kehadiran Kholifah khusus pada waktu penyerangan Madinah dan Makkah ini juga di rasa 
penting. Karena yang diserang ini adalah dua buah kota suci. 
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Pasukan Syam tentu juga merasa enggan menyerang kota suci, karena mereka juga Muslim, kecuali 
kalau tidak atas perintah Kholifah sembari sang Kholifah juga menyertai mereka dalam penyerangan 
itu. 
 
Hal ini penting untuk menghilangkan “beban” dosa dan merasa bersalah, karena melanggar 
kehormatan dua buah kota suci itu dalam penyerangannya. 
 
Point terakhir,  
Yang ikut meneriakkan bahwa Yazid meninggal di medan perang itu adalah Abdullah bin Zubair juga. 
Sebagaimana yang tercatat dalam Tarikh Khulafa’ oleh Imam As Suyuthi. 
 
Sehingga ini membuktikan, kejadian meninggalnya Yazid itu mudah untuk diakses informasinya baik 
dari fihak tentara Syam ataupun pasukan Abdullah bin Zubair. Ini tidak lain karena Yazid sendiri juga 
menyertai pasukannya di dalam penyerangan Makkah itu. 
 
*** 
Melihat dari itu, maka Abdullah bin Zubair adalah kholifah yang legitimate dan syar’i. Masa-masa 
vakumnya pemerintahan berhasil dimanfaatkan dengan baik dan tidak melanggar syari’at. 
 
Adapun mengenai Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan yang dibaiat oleh penduduk 
Syam paska wafatnya Yazid. Maka bisa difahami bahwa dia dibaiat, setelah Abdullah bin Zubair 
dibaiat oleh penduduk Makkah dan sekitarnya sebagai Kholifah. 
 
Sehingga boleh dikatakan Abdullah bin Zubair lebih sah sebagai kholifah, karena dia lebih dahulu 
dibai’at. Atau bisa juga dikatakan terdapat dua kholifah dalam waktu yang sementara. 
 
Kenapa dikatakan sementara? 
 
Karena Muawiyah bin Yazid sendiri hanya memerintah dan menjadi Kholifah dalam waktu yang 
sangat pendek, yakni sekitar 40 hari dan ada pula yang mengatakan selama 2 bulan. 
 
Muawiyah bin Yazid sebenarnya adalah seorang yang sholih, akan tetapi ketika dia diangkat menjadi 
Kholifah dia sebenarnya sudah menderita sakit. Dan sakitnya pun semakin bertambah-tambah 
hingga meninggal dunia. 
 
Saat menjelang akan meninggal dunia, Muawiyah bin Yazid ditanya : 

“Tidakkah kau akan menentukan siapa yang akan menjadi penggantimu?” 
 
Muawiyah bin yazid menjawab : 

“Saya belum pernah mencicipi kelezatan dan manisnya, lalu mengapa saya haru menanggung 
kegetirannya.” 

 
Demikian yang tercatat dalam Tarikh Khulafa’ oleh Imam As Suyuthi. 
 
Sehingga singkat kata Muawiyah bin Yazid sepertinya ingin menyerahkan kekholifahan kepada 
Abdullah bin Zubair, dan tidak ingin memberikan wasiat untuk menunjuk siapa penggantinya. 
 
*** 
Abdullah bin Zubair sendiri setelah dibaiat menjadi Kholifah di Makkah setelah Yazid meninggal, 
maka hampir seluruh wilayah kekuasaan Islam tunduk dan taat menyerahkan bai’at kepada Abdullah 
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bin Zubair. Hijaz, Yaman, Iraq, dan Khurosan semuanya berada di bawah kekuasaan Abdullah bin 
Zubair. 
 
Semua berada di bawah kekuasaan Kholifah Abdullah bin Zubair, kecuali Syam dan Mesir yang 
tunduk kepada baiat yang diberikan kepada Muawiyah bin Yazid. 
 
Setelah Muawiyah bin Yazid meninggal dunia dengan tanpa menunjuk siapa penggantinya, maka 
Syam dan Mesir pun akhirnya tunduk kepada Kholifah Abdullah bin Zubair. 
 
Namun setelah itu, tidak beberapa lama, Marwan bin Hakam dari bani Ummayah pun ternyata 
memberontak dan berhasil menguasai Syam. Setelah menguasai Syam, lalu dia menguasai Mesir.  
 
Setelah berhasil memberontak kepada Abdullah bin Zubair dan menguasai Syam serta Mesir, maka 
tidak berapa lama Marwan bin Hakam pun kemudian meninggal. Dia pun kemudian digantikan oleh 
anaknya Abdul Malik bin Marwan. 
 
*** 
Pada masa Abdul Malik bin Marwan ini, kekuasaannya semakin bertambah luas dan berhasil 
merebut wilayah-wilayah yang dikuasai Kholifah Abdullah bin Zubair. Hingga Abdullah bin Zubair 
terpukul mundur hingga sampai ke Mekkah. Dan hanya tinggal Makkah sajalah wilayah kekuasaan 
terakhirnya. 
 
Abdullah bin Zubair pun akhirnya terbunuh di Makkah oleh Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi, yang diutus 
oleh Abdul Malik bin Marwan untuk memeranginya dengan membawa 40 ribu pasiukan. 
 
Hajjaj mengepung Abdullah bin Zubair di Makkah selama beberapa bulan, dan melemparinya 
dengan manjaniq. Hingga akhirnya Hajjaj pun berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair, dan 
membunuhnya dengan cara disalib. 
 
Setelah itu, maka sah-lah Abdul Malik bin Marwan sebagai kholifah yang menguasai seluruh wilayah 
kekuasaan Islam menggantikan Abdullah bin Zubair. Dan atas sebab itu juga, garis kekholifahan 
kembali lagi ke bani Ummayah setelah sebelumnya sempat berpindah ke Abdullah bin Zubair selama 
9 tahun dari tahun 64 H hingga 73 H. 
 
Lihat riwayat-riwayat yang ada dalam Tarikh Khulafa’ tulisan Imam As Suyuthi 
 
*** 
Menilik dari seluruh kisah di atas, maka tokoh yang kontroversial itu sebenarnya bukanlah Abdullah 
bin Zubair sebagaimana yang disangka sebagian orang. Akan tetapi yang kontroversial itu 
sebenarnya adalah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri. 
 
Dari 4 tahun masa kekuasaannya, yakni dari tahun 60 H hingga 64 H, cukup banyak peristiwa 
kontroversi yang terjadi. Seperti : 

1. Terbunuhnya Husain di Padang Karbala pada tahun 61 H 
2. Perang Harrah di kota suci Madinah pada tahun 63 H 
3. Penyerangan kota suci Makkah pada tahun 64 H 

 
Ibnu Taimiyah berkata bahwa ada tiga kelompok yang mempunyai perbedaan dalam memandang 
dan mensikapi Yazid bin Muawiyah tersebut. Dua kelompok ghuluw berlebihan, sedangkan yang satu 
moderat. 
 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

51 
 

Dua kelompok yang ghuluw ini, yang satu sangat fanatik dan sangat mencintai Yazid. Bahkan mereka 
mengatakan bahwa Yazid adalah Nabi dan dia ma’shum. Sedangkan yang satunya lagi sangat anti 
kepada Yazid dan membencinya. Bahkan mengkafirkannya. Kelompok ini mengatakan bahwa Yazid 
adalah orang munafik yang pura-pura menampakkan keislaman, tapi menyembunyikan kemunafikan 
serta benci kepada Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam. 
 
Sedangkan mengenai kelompok yang moderat, Ibnu Taimiyah berkata : 

“Pendapat dua kelompok ini tidak benar. Yazid adalah salah seorang penguasa kaum Muslimin, 
serta salah seorang khalifah mereka. Jadi, sekali lagi ditegaskan, pendapat dua kelompok ini 
tidaklah benar.” 

 
Lihat perkataan Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Dr. Utsman Al Khamis dalam Hiqbah minat Taarikh. 
 
Sikap terbaik mengenai Yazid bin Muawiyah sebenarnya adalah sebagaimana yang dikatakan Adz 
Dzahabi, 

“Kita tidak mencaci makinya dan tidak pula mencintai nya ” 
 
Lihat perkataan Adz Dzahabi yang dikutip oleh Dr. Utsman Al Khamis dalam Hiqbah minat Taarikh. 
 
*** 
Dari segala uraian dan penjelasan kita di atas, point penting yang harus kita ketahui bahwa Abdullah 
bin Zubair itu berada di dalam posisi pemerintahan yang sedang vakum. Yang mana jeda waktu ini 
secara syariat membolehkan untuk membaiat pemerintah baru, karena belum adanya penggantinya 
secara definitif. 
 
Maka dari itu sungguh orang orang yang menisbatkan “Perlawanan” dan Pemberontakan terhadap 
pemerintahan Islam yang dzolim, kepada kejadian fitnah, kesalahan Ijtihad, atau posisi kevakuman 
pemerintahan yang terjadi pada sebagian Salaf, untuk meninggalkan sunnah Rasulullah yang jelas 
dan tegas dalam masalah ini. 
 
Maka mereka sesungguhnya hanyalah pengikut hawa nafsu dan Ahlul fitnah. Mereka menyimpang 
dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Mereka menipu umat atas nama Salaf untuk berpaling dari 
manhaj Salaf itu sendiri 
 
*** 
 
Tanya : 
 
Kenapa cara pemerintahan ala kerajaan itu memberikan dampak seperti itu? 
 
Jawab : 
 
Cara memimpin turun temurun itu hanyalah cabang dari suksesi pemerintahan dengan cara wasiat 
menunjuk siapa penggantinya. 
 
Adapun karena sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan Islam, maka secara otomatis siapa yang 
ditunjuk sebagai pengganti itu hanya terbatas kepada siapa yang berada di dalam lingkup keluarga 
kerajaan tersebut. 
 
Baik atau buruk, maka itu tergantung dari siapa yang ditunjuk dan situasi politik yang mendominasi. 
Bukan semata-mata karena sistemnya. 
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Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya dengan metode wasiat. Dan pemerintahannya 
bagus serta sejahtera. Memang contoh ini tidak sama persis dengan sistem kerajaan, karena Umar 
bukanlah orang yang memiliki kekerabatan dekat dengan Abu Bakar. 
 
Akan tetapi jika ditilik jauh ke belakang, Nabi Sulaiman ‘alaihis salaam juga ditunjuk oleh Nabi Daud 
‘alaihis salaam sebagai penggantinya dalam sistem kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Daud. Dan 
kerajaannya semakin bagus, makmur, dan luas kekuasaannya 
 
Umar bin Abdul Aziz rohimahulloh dari kekholifahan dinasti bani Umayyah, juga terpilih dengan 
metode wasiat ala sistem kerajaan ini. Dan pemerintahan beliau sangat bagus. 
 
Maka dari itu yang sebenarnya menjadi masalah itu siapa yang ditunjuk sebagai penggantinya, 
bukan masalah sistem wasiat penggantiannya. Sistem wasiat turun temurun diperbolehkan dalam 
syariat Islam, dan hal itu tidak masalah. 
 
Kita merasa agak alergi dengan sistem kerajaan, mungkin karena kita terlalu terpengaruh dengan 
sistem demokrasi yang masyhur pada zaman ini. 
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5) Syubhat perlawanan dan pemberontakan Salaf - Bagian 5 
 
Penjelasan syubhat kelima :  
Dalam posisi pemerintahan yang benar-benar sangat dzolim, hingga hilang kesabaran, dan lupa akan 
sunnah sunnah Rasulullah akan hal ini. Yang mana kemudian hari ingat akan sunnah tersebut, dan 
bertaubat atas kesalahannya. 
 
Sebagaimana yang terjadi kepada seseorang tabi’in (murid atau pengikut Sahabat) yang bernama 
Said bin Jubair dalam menghadapi gubernur Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi yang sangat dzolim, bengis, 
kejam, dan sangat suka membunuh. 
 
*** 
Membahas kekhilafan ataupun kesalahan ijtihad Sa’id bin Jubair hingga beliau memberontak, maka 
ini tidak lepas dari membahas Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofy dan tokoh-tokoh yang terkait dengannya, 
terutama Abdurrahman bin Al-Asy’ats atau yang dikenal Ibnul Asy’ats. 
 
Nama Ibnul Asy’ats ini kelak akan lebih dikenal oleh para Ulama dengan fitnah Ibnul Asy’ats. Dari 
fitnah Ibnul Asy’ats ini juga istilah irja’, yang kemudian hari istilah ini berkembang dan memunculkan 
sekte sesat Murjiah. 
 
Tokoh Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofy mulai muncul saat diangkat oleh Abdul Malik bin Marwan sebagai 
panglima pasukan, untuk menyerang dan merebut kekuasaan dari kholifah Abdullah bin Zubair. 
Tugas ini berhasil dijalankan Hajjaj dengan gemilang, hingga dia bisa memukul mundur Abdullah bin 
Zubair sampai ke basis pertahanan terakhir di Makkah. 
 
Dengan menggunakan manjaniq (alat pelempar), Hajjaj merusak kehormatan kota suci Makkah 
hanya untuk tujuan menaklukkan Abdullah bin Zubair. Singkat kata Abdullah bin Zubair kalah di 
Makkah dan tewas dengan cara disalib oleh Hajjaj. 
 
Setelah itu sempurnalah Abdul Malik bin Marwan merebut kembali kekholifahan dari Abdullah bin 
Zubair, dengan bantuan dari Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi, kembali lagi ke dinasti keluarga Umayyah. 
 
Atas jasa-jasanya, Hajjaj akhirnya ditunjuk sebagai Gubernur Iraq. Yang mana Kufah dan Bashrah 
juga berada di Iraq. Kemudian hari diperluas dengan menguasai masyriq dan negeri-negeri yang 
berada di seberangnya. 
 
Karakter Hajjaj yang kejam, bengis, mudah menumpahkan darah, dan bertangan besi dipandang 
cocok mengatur stabilitas Iraq, yang selalu mengalami gejolak dan kekacauan akibat dari sifat orang-
orang Iraq itu sendiri. Masih belum lepas dari ingatan kita muslihat dan pengkhianatan penduduk 
Kufah hingga Husain bin Ali terbunuh karena fitnah. 
 
Hajjaj sendiri walau dia kejam dan bengis, dia sebenarnya seorang qurro’ yang mutqin. Penghafal 
dan pembaca Al Qur’an yang kokoh dengan qiroah-nya. Dia dulu menghadiri majlis para sahabat dan 
ulama tabi’in, untuk menyetorkan hafalan qiroah Al Qur’an dan mendapatkan sanad. Hajjaj bin Yusuf 
juga seorang yang sangat fasih dalam berbahasa Arab, sekaligus orator ulung. 
 
Abu Amr bin Ala’ mengatakan,  

“Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih fasih (dalam berbahasa) seperti Hasan al-Basri 
kemudian Hajjaj.” 
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Akan tetapi latar belakangnya yang sholeh itu tidaklah menghalanginya untuk menjadi panglima 
perang (yang kemudian dipromosikan menjadi Gubernur Iraq) yang kejam, bengis mudah 
menumpahkan darah, dan bertangan besi. 
 
Seluruh sahabat dan ulama tabi’in sepakat akan karakter kejam, dan mudahnya Hajjaj bin Yusuf Ats 
Tsaqofi menumpahkan darah. Dia adalah sosok yang ditakuti rakyat karena kekejaman dan tangan 
besinya. Hajjaj juga seorang nashibi, orang yang membenci Ahlul Bait. 
 
*** 
Berikut sedikit kami sebutkan karir jabatan Hajjaj. 
 
73 H 
==== 
Hajjaj sebagai panglima perang dan Amirul Hajj : 
 
Setelah berhasil membunuh Abdullah bin Zubair di Makkah pada tahun 73 H, Hajjaj membongkar 
Ka’bah dan merenovasinya hingga berbentuk seperti sekarang ini (sampai zaman Imam As Suyuthy 
sang penulis Tarikh Khulafa’). 
 
Hal ini tampaknya dilakukan karena Ka’bah mengalami kerusakan akibat lemparan manjaniq yang 
dilakukan Hajjaj, dalam usaha perang menaklukkan Abdullah bin Zubair. 
 
Pada tahun ini juga sahabat Abdullah bin Umar bersedia untuk membaiat Abdul Malik bin Marwan 
sebagai kholifah, setelah sebelumnya Abdullah bin Umar tidak menyatakan bersedia memberikan 
dukungan ataupun baiat kepada siapapun. Baik itu kepada Abdullah bin Zubair ataupun kepada 
Abdul Malik bin Marwan. 
 
Dari Abdullah bin Dinar, ia berkata,  

“Aku melihat —pada saat umat berkumpul untuk berbaiat kepada Abdul Malik bin Marwan 
sebagai khalifah— Ibnu Umar berkata, 
 
“Sesungguhnya aku menyatakan mendengar dan taat kepada hamba Allah Jalla wa ‘ala, Abdul 
Malik, Amirul Mukminin, di atas ketetapan Allah Jalla wa ‘ala Azza wa Jalla dan Sunnah Rasul-
Nya selama aku mampu, dan sesungguhnya anak-anakku telah menyatakan hal yang 
sama.”(HR. Al-Bukhari no. 7203 dan 7205). 

 
Ijtihad Abdullah bin Umar ini sebenarnya bukan hal yang aneh, karena beliau memang lebih 
cenderung menghindari fitnah dan pertikaian di antara sesama kaum Muslimin. 
 
Hal yang serupa juga pernah beliau lakukan ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, 
yang mana beliau lebih memilih uzlah (mengasingkan diri) dan tidak mendukung siapapun. Padahal 
posisi yang benar dalam hal ini adalah ijtihadnya Ali, sedangkan Muawiyah salah ijtihadnya. Dan 
beliau akhirnya menyesal karena dulu tidak mendukung Ali. 
 
Selain itu, terdapat riwayat shohih yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Abdullah bin Umar 
sebenarnya telah melarang dan tidak setuju dengan sikap yang diambil Abdullah bin Zubair. 
 
Diriwayatkan dalam Shahih Muslim: 
 
‘Uqbah bin Mukarram Al ‘Ammiy memberitahu kami, katanya Ya’qub iaitu Ibnu Ishaq Al Hadhrami 
memberitahu kami, katanya Al Aswad bin Syaiban memberitahu kami, dari Abu Naufal, katanya: 
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Aku melihat (mayat) ‘Abdullah bin Az Zubair (dalam keadaan tergantung) di ‘Aqabah Al 
Madinah (di Makkah), dan kaum Quraisy serta orang-orang lainnya pergi ke arahnya, 
termasuklah ‘Abdullah bin ‘Umar, apabila beliau berdiri di hadapannya (mayat Ibn Az Zubair) 
beliau mengucapkan: 
 
“Wahai Abu Khubaid (‘Abdullah bin Az Zubair), semoga keselamatan ke atas engkau, semoga 
keselamatan ke atas engkau, semoga keselamatan ke atas engkau! Demi Allah, aku telah 
melarang engkau dari perkara ini, Demi Allah, aku telah melarang engkau dari perkara ini, 
Demi Allah, aku telah melarang engkau dari perkara ini. 
 
Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui seseorang yang selalu berpuasa, selalu qiyam 
(bangun malam untuk beribadah), dan selalu menyambung silaturrahim selain dari engkau. 
Demi Allah, engkau yang dikatakan sejahat-jahat ummat, sebenarnya adalah sebaik-baiknya.” 
 
‘Abdullah bin ‘Umar pun berlalu pergi. 
 
Kata-kata Ibnu ‘Umar telah sampai kepada Al Hajjaj lalu dia mengutus seseorang untuk 
menurunkan mayat ‘Abdullah bin Az Zubair, kemudian mayat tersebut dicampakkan ke 
perkuburan Yahudi. 
 
Kemudian Al Hajjaj menghantar utusan kepada Asma’ Binti Abu Bakr agar Asma’ menemuinya, 
tetapi Asma’ enggan. Utusan tersebut pulang dan kembali membawa pesan Al Hajjaj: “Engkau 
mesti datang berjumpa dengan aku atau aku akan hantar seseorang yang akan mengheret 
engkau sambil menarik rambutmu.” 
 
Asma’ tetap juga enggan. 
 
Katanya, “Aku tidak akan berjumpa dengan engkau hinggalah engkau hantar seseorang yang 
akan mengheret aku dengan rambutku.” 
 
Al Hajjaj yang mendengarnya (sebagaimana disampaikan oleh utusannya) pun berkata, 
“Ambilkan alas kakiku”. 
 
Lalu utusannya mengambilkan alas kaki untuknya, dan Al Hajjaj pergi menuju kepada Asma’ 
dalam keadaan marah, lalu berkata: 
“Apa pendapat engkau tentang apa yang aku lakukan terhadap si musuh Allah itu (‘Abdullah 
bin Az Zubair)?” 
 
Asma’ menjawab: 
“Aku lihat engkau telah menghancurkan kehidupan dunianya, manakala dia pula telah 
menghancurkan kehidupan akhirat engkau. Aku dengar engkau memanggilnya (sebagai), 
“Wahai anak Dzat An Nithaqain (pemilik dua tali pinggang).” Sesungguhnya demi Allah, akulah 
Dzat An Nithaqain; tali pinggang yang pertama aku gunakan untuk menghantar makanan 
Rasulullah dan Abu Bakr, manakala tali pinggang kedua tidak dapat ditandingi oleh mana-
mana wanita pun. Rasulullah pernah memberitahu kami bahwa di Tsaqif nanti ada seorang 
pendusta dan seorang pemusnah, si pendusta itu kami telah mengenalinya, manakala si 
pemusnah pula, aku tidak kenal yang lain melainkan engkau.” 
 
Al Hajjaj lalu bangkit pergi dan tidak membalas kata-kata Asma’. *HR. Muslim, no. 2545+ 

 
* 
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Pada tahun 73 H hijriah ini disebutkan juga bahwa Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi pernah berselisih 
dengan Abdullah bin Umar ketika melaksanakan Haji. Hajjaj diserahi tugas sebagai Amirul Hajj 
(pimpinan Haji) untuk haji tahun itu. 
 
Imam Al Bukhari meriwayatkan di dalam shohihnya, 
 

َثَنا ِ  َعْتدُ  َحد  ، أَْخَتَرَنا ٌُوُسَؾ، ْتنُ  ّللا  ، اْتنِ  َعنِ  َمالِك  ، َعنْ  ِشَهاب  اجِ  إِلَى اْلَملِكِ  َعْتدُ  َكَتبَ  َقالَ  َسالِم   فًِ ُعَمرَ  اْتنَ  ٌَُخالِؾَ  لَ  أَنْ  اْلَحج 
، ْومَ  َمَعهُ  َوأََنا عنهـ ّللا ـرضى ُعَمرَ  اْتنُ  َفَجاءَ  اْلَحجِّ اِج، ُسَراِدقِ  ِعْندَ  َصاحَ فَ  الش ْمُس، َزالَخِ  ِحٌنَ  َعَرَفحَ  ٌَ هِ  َفَخَرجَ  اْلَحج  ٌْ  َوَعلَ
ا لَكَ  َما َفَقالَ  ُمَعْصَفَرج   ِمْلَحَفح   ْحَمنِ  َعْتدِ  أََتا ٌَ َواحَ  َفَقالَ  الر  ن حَ  ُتِرٌدُ  ُكْنخَ  إِنْ  الر  اَعحَ  َهِذهِ  َقالَ   . السُّ  َحت ى َفؤَْنِظْرنًِ َقالَ   . َنَعمْ  َقالَ  الس 
اُج، َخَرجَ  َحت ى َفَنَزلَ   . أَْخُرجَ  ُثم   َرْأِسً َعلَى أُفٌِضَ  نًِ َفَسارَ  اْلَحج  ٌْ نَ  َت ٌْ ن حَ  ُتِرٌدُ  ُكْنخَ  إِنْ  َفقُْلخُ  أَتًِ، َوَت لِ  اْلُخْطَتحَ  َفاْقُصرِ  السُّ  َوَعجِّ

ْنُظرُ  َفَجَعلَ   . اْلُوقُوؾَ  ِ، َعْتدِ  إِلَى ٌَ ا ّللا  ِ  َعْتدُ  َذلِكَ  َرأَى َفلَم   . َصَدقَ  َقالَ  ّللا 
 

Telah bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, telah berkabar kepada kami Malik, dari Ibn 
Syihab, dari Salim (anak Abdullahbin Umar), dia berkata: ‘Abd al-Malik menulis surat kepada 
al-Hajjaj untuk tidak menyelisihi Ibnu ‘Umar dalam masalah ibadah haji. 
 
 
Lalu Ibnu ‘Umar –radliallahu ‘anhu– datang, dan saat itu aku membersamainya pada hari 
‘Arafah setelah matahari tergelincir. 
 
Ibn ‘Umar berteriak di dekat tenda al-Hajjaj. Al-Hajjaj pun keluar dengan berselubung mantel 
kuning. Al-Hajjaj berkata, “Ada apa denganmu, wahai Abu ‘Abd ar-Rahman?” Ibn ‘Umar 
menjawab, “Bersegeralah bertolak jika kau ingin mengikuti Sunnah!” 
 
Al-Hajjaj berkata, “Saat inikah?” Ibn ‘Umar menjawab, “Iya, benar.” Al-Hajjaj berkata, 
“Tunggulah hingga kubasahi kepalaku kemudian kita berangkat.” 
 
Maka Ibn ‘Umar pun turun sampai al-Hajjaj keluar dari tendanya. Setelah itu al-Hajjaj berjalan 
di antara aku dan ayahku (yakni Ibn ‘Umar). Lantas aku berkata kepadanya al-Hajjaj, “Jika kau 

meninginkan Sunnah, maka persingkatlah khutbah dan segerakan wuquf.” Kemudian al-
Hajjaj memandang ‘Abdullah (bin ‘Umar). Ketika ‘Abdullah (bin ‘Umar) melihat al-Hajjaj 
melihat kepadanya, dia pun berkata, “(Anakku berkata) benar.” *HR. Bukhari+ 

 
Perselisihan antara Hajjaj bin Yusuf dengan sahabat Abdullah bin Umar ini di satu sisi tidaklah 
menyebabkan Abdullah bin Umar melepaskan ketaatan kepada pemimpin, walau Hajjaj adalah 
pemimpin yang bengis dan telah merusak kehormatan Makkah. Abdullah bin Umar tetap 
melaksanakan wuquf di padang Arafah waktu haji bersama dengan Hajjaj, dan mendengarkan 
khutbah yang diberikan oleh Hajjaj sebagai Amirul Hajj. 
 
Akan tetapi di sisi lain, Hajjaj tampaknya tidak terima akan perselisihannya dengan Abdullah bin 
Umar. Sehingga dia memerintahkan seorang pasukannya melemparkan lembing (tombak kecil) yang 
diolesi racun, untuk mengenai kaki Abdullah bin Umar ketika sedang berada di Mina. 
 
Ibn Hajar di kitab Fath al-Bari menukil suatu kisah sebagai berikut: 
 

رُ  َحَكى ٌْ َت اجِ  إِلَى َكَتبَ  الَم   اْلَملِكِ  َعْتدَ  أَن   اِْلَْنَسابِ  فًِ الزُّ هِ  َشق   ُعَمرَ  اْتنَ  ٌَُخالِؾَ  َل  أَنْ  اْلَحج  ٌْ َها ٌَُقالُ  َحْرَتح   َمَعهُ  َرُجاًل  َفؤََمرَ  َعلَ  إِن 
ُجلُ  َذلِكَ  َفلَِصقَ  َمْسُموَمحً  َكاَنخْ  اًما ِمْنَها َفَمِرضَ  َقَدِمهِ  َعلَى اْلَحْرَتحَ  َفؤََمر   تِهِ  الر   ٌ َوَسْتِعٌنَ  أَْرَتع   َسَنحِ  فًِ َوَذلِكَ  ، َماخَ  ُثم   أَ  

 
“Az-Zubair menghikayatkan di kitab al-Ansab bahwa tatkala ‘Abd al-Malik menulis surat 
kepada al-Hajjaj untuk tidak menyelisihi Ibn ‘Umar, al-Hajjaj pun merasa berat untuk 
melakukan itu. 
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Lalu dia memerintahkan salah seorang (dari pasukan) yang bersamanya untuk mengambil 
lembing –dikatakan bahwa lembing itu telah diberi racun. Lalu orang itu membubuhkan racun 
kepada lembing itu, lalu melemparkannya ke kaki Ibn ‘Umar. Setelah itu Ibn ‘Umar pun sakit 
beberapa hari karena racun itu, kemudian wafat. Itu terjadi pada tahun 74 Hijriyah.” 

 
Imam al-Bukhari berkata di dalam Shahih nya: 
 

َثَنا اءُ  َحد   ٌ ٌَى ْتنُ  َزَكِر ْح ِن، أَُتو ٌَ ٌْ َك َثَنا: َقالَ  السُّ ، َحد  ًُّ َثَنا: َقالَ  الُمَحاِرتِ دُ  َحد  ، ْتنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  ُسوَقَح، ْتنُ  ُمَحم  ر  ٌْ  اْتنِ  َمعَ  ُكْنخُ : َقالَ  ُجَت
ْمحِ  ِسَنانُ  أََصاَتهُ  ِحٌنَ  ُعَمرَ  َكاِب، َقَدُمهُ  َفلَِزَقخْ  َقَدِمِه، أَْخَمِص  فًِ الرُّ اجَ  َفَتلَػَ  تِِمًنى، َوَذلِكَ  َفَنَزْعُتَها َفَنَزْلُخ، تِالرِّ  َفَجَعلَ  الَحج 

ُعوُدهُ، اجُ  َفَقالَ  ٌَ َؾ؟: َقالَ  «أََصْتَتنًِ أَْنخَ : »ُعَمرَ  اْتنُ  َفَقالَ  أََصاَتَك، َمنْ  ْعلَمُ نَ  لَوْ : الَحج  ٌْ الَحَ  َحَمْلخَ : »َقالَ  َوَك ْوم   فًِ السِّ ُكنْ  لَمْ  ٌَ ٌَ 
الَحَ  َوأَْدَخْلخَ  فٌِِه، ٌُْحَملُ  ُكنِ  َولَمْ  الَحَرمَ  السِّ الَحُ  ٌَ الَحَرمَ  ٌُْدَخلُ  السِّ  

 
Telah bercerita kepada kami Zakariya’ bin Yahya Abu as-Sukain, dia berkata: telah bercerita 
kepada kami al-Muharibi, dia berkata: telah bercerita kepada kami Muhammad bin Suqah, dari 
Sa’id bin Jubair, dia berkata: 
 
Aku tengah bersama Ibn ‘Umar tatkala sebilah sinan (mata lembing) mengenai lekuk telapak 
kakinya sampai-sampai kakinya itu menempel pada sanggurdi hewan tunggangannya. Aku pun 
turun dari tungganganku, lalu mencabutnya (yakni mencabut potongan besi mata lembing itu 
dari kakinya –pent). Peristiwa itu terjadi di Mina. Kemudian sampailah kabar tersebut ke 
telinga al-Hajjaj (bin Yusuf ats-Tsaqafi) sehingga dia pun menjenguk Ibn ‘Umar. 
 
Al-Hajjaj berkata, “Seandainya saja kami tahu orang yang melukaimu?” Lalu Ibn ‘Umar berkata, 
“Kaulah yang melukaiku!” Al-Hajjaj berkata, “Bagaimana bisa?” 
 
Ibn ‘Umar berkata, “Kau (memerintahkan pasukanmu) untuk membawa senjata di hari yang 
tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Kau juga memasukkan senjata ke tanah haram 
(Mekkah), padahal tidaklah diperbolehkan membawa masuk senjata ke tanah haram.” *HR. 
Bukhari] 

 
Pada kisah di atas kami memiliki ada sedikit catatan mengenai penyebutan tahun “74 H” yang dinukil 
Ibnu Hajar. 
 
Sepertinya yang benar haji yang dipimpin Hajjaj itu dilakukan pada 73 H, dan kemudian Ibnu Umar 
terkena racun yang dioleskan di mata lembing pada saat haji itu juga. 
 
Racun itu bereaksi secara perlahan, hingga Abdullah bin Umar meninggal karena racun itu pada 74 
H, setahun setelahnya. Argumentasi ini kami sebutkan, karena dalam Tarikh Khulafa’ oleh Imam As 
Suyuthy dikatakan bahwa peristiwa tertikam lembing racun itu terjadi pada 73 H. Walloohu A’lam. 
 
74 H 
==== 
Hajjaj sebagai penguasa kota Madinah : 
 
Imam As Suyuthy berkata dalam Tarikh Khulafa’ nya, bahwa Hajjaj pergi ke Madinah pada tahun 74 
H. Dia melakukan kejahatan kepada penduduk Madinah dengan cara melakukan penghinaan 
terhadap beberapa orang sahabat yang masih hidup. 
 
Hajjaj bin Yusuf memberikan tanda di bagian tangan dan leher mereka sebagai bentuk penghinaan. 
Sahabat-sahabat Rasulullah yang diberikan penghinaan itu adalah seperti Anas bin Malik, Jabir bin 
Abdullah, dan Sahl bin Sa’ad As Sa’di. 
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Dan perlu untuk diberikan perhatian penting, walau sahabat Anas bin Malik diperlakukan seperti itu, 
beliau tetap sabar dan teguh memegang Sunnah. Di kemudian hari ketika banyak orang 
mengeluhkan perlakuan Hajjaj kepada Anas bin Malik, beliau berkata : 
 

رِ  َعنِ  ٌْ َت َنا َقالَ  َعِدى   ْتنِ  الزُّ ٌْ هِ  َفَشَكْوَنا َمالِك   ْتنَ  أََنسَ  أََت ٌْ اجِ  ِمنَ  َنْلَقى َما إِلَ ؤْتِى لَ  َفإِن هُ  ، اْصتُِروا»  َفَقالَ  اْلَحج  ُكمْ  ٌَ ٌْ  إِل   َزَمان   َعلَ
ُكمْ  َتْلَقْوا َحت ى ، ِمْنهُ  َشر   َتْعَدهُ  ال ِذى ُكمْ  ِمنْ  َسِمْعُتهُ « .  َرت  ٌِّ وسلم علٌه ّللا صلى – َنتِ  – 

 
Dari Az Zubair bin ‘Adiy, ia berkata, “Kami pernah mendatangi Anas bin Malik. Kami 
mengadukan tentang (kekejaman) Al Hajjaj pada beliau. 
 
Anas pun mengatakan, “Sabarlah, karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan 
setelahnya lebih jelek dari sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku 
mendengar wasiat ini dari Nabi kalian shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari no. 7068). 

 
Anas bin Malik benar-benar berpegang kepada sunnah Rasulullah itu, dan mau untuk sholat 
berjamaah di belakang Hajjaj ketika Hajjaj sebagai penguasa bertindak sebagai Imam sholat. 
 

Ibnu ‘Umar (sebelum beliau meninggal karena racun) shalat di belakang Al Hajjaj bin Yusuf Ats 
Tsaqafi demikian pula Anas bin Malik shalat di belakangnya. [Diriwayatkan Al-Bukhari, lihat 
juga Syarah At Thahawiyah:374] 

 
75 H hingga 95 H 
============= 
Hajjaj sebagai Gubernur Iraq, seluruh masyriq (negeri-negeri timur), dan negeri di seberangnya : 
 
Pada tahun 75 H ini Hajjaj diangkat sebagai Gubernur Iraq sebagaimana yang telah kami sebutkan 
sebelumnya. Jabatan ini dipegang selama 20 tahun, dengan kemudian ditambahkan seluruh masyriq 
(negeri-negeri timur) dan negeri di seberangnya, hingga akhir hayat Hajjaj pada tahun 95 H. 
 
Selama 20 tahun pemerintahan Hajjaj sebagai Gubernur (75 H hingga 95 H), terutama ketika 
mengatur masalah Iraq, dia memerintah dengan sangat kejam. Pada saat inilah terjadi 
pemberontakan Abdurrahman bin Asy’ats, yang sebelumnya dia adalah panglima dari Gubernur 
Hajjaj itu sendiri. Peristiwa ini terjadi pada tahun 82 H, setelah 7 tahun Hajjaj memerintah Iraq dan 
banyak melakukan penaklukan. 
 
Yang mana pada pemberontakan ini, Ibnul Asy’ats mendapatkan dukungan dari Sa’id bin Jubair 
ulama dari kalangan Tabi’in atas dasar ijtihad Sa’id bin Jubair. Yakni setelah Sa’id bin Jubair menilai 
kekuatan militer yang dimiliki Ibnul Asy’ats sebagai mantan panglima Hajjaj, dan besarnya 
kedzoliman yang makin hari makin kejam dilakukan Hajjaj. 
 
Sikap Hajjaj yang benar-benar dzolim ini tampaknya menghilangkan kesabaran Said bin Jubair, 
sehingga beliau lupa akan sunnah Rasulullah untuk bersabar dan tidak melepaskan ketaatan kepada 
penguasa yang dzolim. Hingga beliau tergelincir, khilaf, dan melakukan ijtihad yang salah. 
 
Jika tokoh sahabat yang lebih utama seperti Aisyah, Tholhah, Zubair, Amru bin Al-’Ash, dan 
Muawiyah bin Abi Sufyan juga pernah tergelincir dan melakukan ijtihad yang salah hingga berperang 
dengan Kholifah Ali bin Abi Tholib. Maka hal yang serupa bukan tidak mungkin terjadi dan 
menggelincirkan seorang tokoh Tabi’in Sa’id bin Jubair, hingga beliau memerangi Gubernur Hajjaj. 
 
Walloohu A’lam. 
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Di sisi lain kita juga tidak mengingkari bahwa Hajjaj juga memiliki jasa-jasa bagi ummat Islam. Seperti 
meredam pemberontakan Khowarij, melakukan penaklukan-penaklukan dan memperluas kekuasaan 
wilayah Islam di mana-mana, dan membuat kawasan Iraq stabil dengan tangan besinya. 
 
Bahkan Hajjaj sebenarnya juga berjasa dalam pemberian tambahan tanda baca bahasa Arab, 
terutama yang untuk dipergunakan di dalam penulisan Al-Qur’an dan untuk mempermudah 
membacanya. 
 
Yakni dengan memberikan penambahan tanda titik pada huruf-huruf yang sama bentuknya, 
sehingga mudah untuk membedakannya. Seperti huruf Ba’ dan Ta’, Dal dan Dzal, dan seterusnya. 
Hajjaj meneruskan usaha yang pernah dirintis oleh Abul Aswad Ad Duali dan menyempurnakannya, 
atas perintah Kholifah Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj dalam hal ini menggunakan kekuasaannya 
untuk berkolaborasi dengan Nashr bin ‘Ashim dan Yahya bin Ya’mur (keduanya adalah murid dari 
Abul Aswad Ad Duali), untuk menyelesaikan project yang abadi hasilnya hingga sekarang ini. 
 
Jika Hajjaj benar-benar ikhlash dalam khidmatnya kepada Islam dan bahasa Arab, terutama kepada 
Al Qur’an. Maka setiap kali kita membaca Al Qur’an yang ada huruf titik pembedaan huruf Arab, 
Hajjaj bisa ikut mendapatkan pahala dari bacaan Al Qur’an kita. 
 
Dalam masa 20 tahun ini, Hajjaj melewati 2 masa kekholifahan bani Ummayah. Yakni : 

1. Kholifah Abdul Malik bin Marwan 
2. Kholifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan 

 
Hajjaj tidak menemui zaman Kholifah Sulaiman bin Abdul Malik yang diangkat pada tahun 96 H, yang 
merupakan saudara dari Kholifah Al-Walid bin Abdul Malik karena Hajjaj meninggal pada tahun 95 H. 
Dan juga tidak menemui zaman Kholifah Umar bin Abdul Aziz, yang menjabat pada masa setelah 
Kholifah Sulaiman bin Abdul Malik. 
 
Akan tetapi Umar bin Abdul Aziz, selaku keluarga bangsawan dari bani Ummayah dan yang pernah 
menjabat berbagai jabatan pemerintahan sebelum akhirnya menjadi Kholifah. Mengetahui perihal 
Hajjaj dan mencela beliau dengan perkataan “musuh Allah”. Umar bin Abdul Aziz berkata, 
 

“Aku tidak sedikitpun merasa iri hati (dengki) terhadap Al Hajjaj si musuh Allah itu, melainkan 
terhadap sikapnya yang cinta kepada Al Qur’an dan sikap pemurahnya terhadap ahlul Qur’an, 
serta ucapannya sebelum wafat, “Ya Allah ampunilah aku, sesungguhnya manusia menyangka 
bahwa Engkau tidak bertindak.” (Ibnu Katsir, Al Bidayah wa An Nihayah, 9/158) 

 
Umar bin Abdul Aziz juga berkata, 

“Kalau sekiranya setiap umat datang dengan para penjahatanya manakala kita pula datang 
dengan membawa Al Hajjaj, niscaya kita akan mengalahkan semua penjahat tersebut.” (Ibnu 
Katsir, Al Bidayah wa An Nihayah, 6/267, 9/158) 

 
*** 
Untuk lebih menjelaskan kabar mengenai kebengisan dan kekejaman Hajjaj, maka berikut kami 
turunkan qoul para ulama mengenai kedzoliman Hajjaj. 
 
Imam adz-Dzahabi berkata di kitab Siyar A’lam an-Nubala’ sebagai berikut: 
 

ُ  أَْهلََكهُ  اًرا، َظلُوًما، َوَكانَ  َكْهاًل،. َوتِْسِعٌنَ  َخْمس   َسَنحَ  َرَمَضانَ  فًِ ّللا  ا، َجت  ًٌّ َماِء، َسف اًكا َختًٌِثا، َناِصتِ  َوإِْقَدام   َشَجاَعح   َذا َوَكانَ  لِلدِّ
، َوَمْكر   رِ  ِلْتنِ  َوِحَصاَرهُ  اْلَكتٌِِر، َتاِرٌِخً فًِ ِسٌَرتِهِ  ُسوءِ  ِمنْ  ُسْقخُ  َقدْ . لِْلقُْرآنِ  َوَتْعِظٌم   َوَتاَلَؼح ، َوَفَصاَحح   َوَدَهاء  ٌْ َت  تِاْلَكْعَتِح، الزُّ
هُ  ٌَ اَها َوَرْم  ٌ ِن، ِِلَْهلِ  َوإِْذَللَهُ  تِاْلَمْنَجنٌِِق، إِ ٌْ َتهُ  ُثم   اْلَحَرَم ٌَ  لَه، اِْلَْشَعثِ  اْتنِ  َوُحُروبَ  ، َسَنحً  ِعْشِرٌنَ  ُكلِّهِ  َواْلَمْشِرقِ  اْلِعَراقِ  َعلَى ِوَل
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لََواخِ  َوَتؤِْخٌَرهُ  ُ  اْسَتؤَْصلَهُ  أَنِ  إِلَى لِلص  ُه، َوَل  َفَنُستُّهُ . ّللا  ِ  فًِ ُنْتِؽُضهُ  َتلْ  ُنِحتُّ  َحَسَناخ   َولَهُ . اإْلٌَِمانِ  ُعَرى أَْوَثقِ  ِمنْ  َذلِكَ  َفإِن  ; ّللا 
ِ، إِلَى َوأَْمُرهُ  ُذُنوتِِه، َتْحرِ  فًِ َمْؽُموَرج   َواِْلَُمَراءِ  اْلَجَتاتَِرجِ  َظلََمحِ  ِمنْ  َوُنَظَراءُ  اْلُجْملَِح، فًِ َتْوِحٌد   َولَهُ  ّللا   

 
“Allah membinasakan al-Hajjaj pada bulan Ramadhan tahun 95 Hijriyah dalam keadaan tua 
renta. Dia seorang yang sangat zalim lagi bengis, seorang nashibi (membenci Ahl al-Bait), 
seorang yang kejam lagi penumpah darah. Dia seorang berjiwa satria lagi berani, penuh tipu 
daya lagi cerdik. Dia seorang yang fasih, unggul dalam bahasa, juga mengangungkan al-Quran. 
 
Aku (Imam adz-Dzahabi) telah memuat sejarah hidupnya yang buruk di dalam kitabku, Tarikh 
al-Kabir, mengenai pengepungannya terhadap Ibn az-Zubair di Ka’bah, juga perbuatannya 
melempari Ka’bah dengan manjaniq (alat pelontar), penghinaannya terhadap penduduk dua 
tanah haram dan pengambilalihan negeri Irak dan wilayah Timur. Semua itu dilakukannya 
dalam rentang waktu dua puluh tahun. 
 
Selain itu, peperangannya dengan Ibn al-‘Asy’ats dan sikapnya dalam menunda-nunda shalat 
hingga Allah membinasakannya. Oleh karena itu, kami mencercanya dan tidak mencintainya. 
Bahkan kami membencinya karena Allah, karena sesungguhnya hal itu (yakni al-Wala wa al-
Bara’ –pent) termasuk ikatan keimanan yang terkukuh. Al-Hajjaj memiliki kebaikan-kebaikan 
yang tenggelam dalam samudera dosanya -sedangkan perkaranya kembali kepada Allah, dan 
secara umum dia masih memiliki tauhid. Banyak lagi yang sebanding dengannya dari kalangan 
para pemimpin yang tiran.” 

 
Ibnu Katsir berkata mengenai Hajjaj: 
 

“Diriwayatkan kepada kami dari beliau bahwa beliau meninggalkan hal-hal yang memabukkan, 
banyak membaca Al Qur’an, menjauhi larangan-larangan, dan tidak dikenali sebagai orang 
yang pernah terjerumus dalam urusan kemaluan, walaupun dia terlalu berani dalam hal 
menumpahkan darah. 
 
Maka Allah Ta’ala-lah yang lebih mengetahui kebenaran dan hakikat-hakikat segala urusan 
serta rahasia-rahasianya, serta hal-hal yang tersembunyi di dalam dada.” *Ibnu Katsir, Al 
Bidayah wa An Nihayah, 9/153] 

 
Di dalam Sunan At Tirmidzi disebutkan riwayat bahwa Hisyam bin Hassan berkata: 
 

“Mereka menghitung jumlah manusia yang dibunuh oleh Al Hajjaj secara zhalim (dibunuh 
dengan cara tidak diberi makan dan minum), maka jumlahnya mencapai sebanyak 120.000 
orang manusia.” *Sunan At Tirmidzi, no. 2220. Dinilai hasan oleh At Tirmidzi. Lihat juga Al 
Hafizh Ibnu Hajar, Tahdzib At Tahdzib, 2/211] 

 
Al Ashma’i rahimahullah berkata: 
 

“Di suatu pagi, Sulaiman bin ‘Abdul Malik membebaskan 81.000 orang tawanan, setelah Al 
Hajjaj (selepas kematiannya), penjara-penjara diperiksa lalu mereka dapati ada 33.000 orang 
yang belum dilaksanakan atas mereka pemutusan hukum dan tidak juga penyaliban.” *Ibnu 
Katsir, Al Bidayah wa An Nihayah, 9/156] 

Bahkan ketika Hajjaj bin Yusuf meninggal dunia, para Ulama Salaf meluapkan kegembiraannya. 
 
Ibnu Katsir rahimahullah berkata: 

“Lebih dari seorang yang meriwayatkan bahwa Al Hasan (Al Bashri) ketika dikabarkan dengan 
berita gembira mengenai kematian Al Hajjaj, beliau langsung melakukan sujud syukur kepada 
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Allah Ta’ala yang mana sebelumnya beliau bersembunyi, maka setelah itu beliau menonjolkan 
diri. Lalu beliau berdoa: “Ya Allah, matikanlah dia dan hilangkanlah sunnahnya (kebiasaan-
kebiasaannya) dari diri kami.” 
 
Hammad bin Sulaiman berkata, “Apabila aku mengkhabarkan kepada Ibrahim An Nakha’i 
tentang kematian Al Hajjaj, beliau pun menangis karena gembira.” (Ibnu Katsir, Al Bidayah wa 
An Nihayah, 9/159) 

 
*** 
Setelah melihat qoul dari para Ulama mengenai sosok Hajjaj bin Yusuf, maka perlu juga kami 
jabarkan sikap para Ulama Salaf terhadap Hajjaj, latar belakang kenapa muncul “bencana” yang 
dibawa sosok bernama Hajjaj yang berasal dari Tsaqif itu, dan nasehat mereka mengenai Hajjaj. 
 
Sebelumnya kami sudah sebutkan sikap, kisah, dan perkataan dari Abdullah bin Umar dan Anas bin 
Malik, maka berikut akan sebutkan perkataan sahabat dan ulama yang lain. 
 
Sebagian ulama menganggap Hajjaj itu adalah akibat dari do’a yang dipanjatkan oleh Ali bin Abi 
Tholib untuk penduduk Iraq, yang mana mereka telah banyak mengkhianati dan mendzolimi Ali bin 
Abi Tholib selama beliau menjadi Kholifah dan berinteraksi dengan mereka. 
 
Celaan Ali bin Abi Tholib terhadap penduduk Iraq, terutama Kufah, juga sudah pernah kami sebutkan 
dalam tulisan kami ketiga mengenai nasehat para sahabat untuk melarang Husain bin Abi Tholib agar 
tidak pergi ke Kufah. 
 
‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu pernah berkata (berdoa): 
 

“Ya Allah, aku telah memberi mereka amanah tetapi mereka mengkhianatiku, aku telah 
menasihati mereka tetapi mereka curang padaku. Maka kuasakanlah atas mereka seorang 
pemuda Tsaqif yang angkuh lagi sombong, yang memakan kesejahteraannya, yang memakai 
kulitnya, dan menerapkan hukum-hukum jahiliyyah atas mereka.” 
 
Al Hasan berkata, “Pada ketika itu Al Hajjaj belum lahir.” (Al-Bidayah wa An Nihayah, 9/152. 
Ibnu ‘Asakir, Tarikh Dimasyq, 12/169) 

 
Diriwayatkan juga oleh Mu’tamir bin Sulaiman, bahwa ‘Ali berkata: 
 

“Pemuda yang angkuh, Amiir (pemimpin) dua kota yang memakai kulitnya dan memakan 
kesejahteraannya, membunuhi para tokoh penduduknya, menimbulkan perpecahan yang 
banyak, banyak menimbulkan kegelisahan, dan Allah menguasakannya ke atas kaumnya.” (Al 
Bidayah wa An Nihayah, 9/152. Ibnu ‘Asakir, Tarikh Dimasyq, 12/169) 

 
Umar bin Khoththob juga pernah menyebutkan mengenai Hajjaj, yakni sebagai orang dari Tsaqif 
(Maka dari itu Hajjaj dikenal dengan nama Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi, sebagai nama nisbat daerah 
Tsaqif). 
 
Ibnu Katsir dan Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dari jalan Ya’qub bin Sufyan (berkenaan apa yang pernah 
berlaku ketika zaman pemerintahan ‘Umar): 
 

“Seorang lelaki datang kepada ‘Umar bin Al Khaththab radhiyallahu ‘anhu lalu 
memberitahunya bahwa warga ‘Iraq melempari wakil pemimpin (gubernur) mereka, maka 
‘Umar pun keluar (untuk shalat) dalam keadaan marah, lalu beliau mengimami kami suatu 
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shalat, lalu beliau lupa di dalam shalatnya sehingga orang-orang (para makmum) mengatakan, 
“Subhanallah, Subhanallah…” 
 
Setelah salam, ‘Umar pun menghadap kepada para makmum lalu berkata, “Siapakah di sini 
dari kalangan penduduk Syam?” 
 
Lalu berdirilah seorang lelaki, kemudian berdiri juga lelaki yang lainnya, kemudian aku (perawi 
Ya’qub bin Sufyan) juga berdiri sebagai orang ketiga atau keempat. Lalu ‘Umar berkata: 
 
?Wahai warga Syam, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi penduduk ‘Iraq. Karena Syaitan 
telah bertelur di tengah-tengah mereka dan menebarkan anak-anaknya. Ya Allah, 
sesungguhnya mereka telah menyamarkan diri mereka, maka samarkanlah atas mereka, dan 
segeralah ke atas mereka dengan anak Tsaqif yang memimpin (berhukum) dengan hukum 
jahiliyyah. Tidak akan diterima kebaikan dari orang baik mereka, dan tidak akan dimaafkan dari 
orang buruk mereka.” 
 
Ibnu Katsir berkata, “Kami juga telah meriwayatkan di dalam kitab Musnad ‘Umar bin Al 
Khaththab, dari jalan Abu Azabah Al Himshi dari ‘Umar yang semisal dengannya.” (Al Bidayah 
wa An Nihayah, 9/151-152) 

 
Apa yang diketahui oleh Umar bin Khoththob, dan apa yang didoakan oleh Ali bin Abi Tholib 
mengenai orang dari Tsaqif ini, sebenarnya tidak lepas dari apa yang pernah dikabarkan oleh 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam. 
 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Asma’ binti Abu Bakar, ibu dari Abdullah bin Zubair, ketika 
berhadapan dengan Hajjaj Ats Tsaqofi. 
 
Asma’ binti Abu Bakar berkata : 

“Rasulullah pernah memberitahu kami bahwa di Tsaqif nanti ada seorang pendusta dan 
seorang pemusnah. Si pendusta itu kami telah mengenalinya (yakni Al Mukhtar bin Abi ‘Ubaid 
Ats Tsaqafi sang Nabi Palsu, yang diberantas oleh Kholifah Abdullah bin Zubair). 
 
Adapun si pemusnah, maka aku tidak kenal yang lain kecuali engkau.” *HR. Muslim+ 

 
Ibnu Taimiyah mengutip perkataan Al Hasan Al Basri dan Thalq bin Habib, 
 

“Al Hasan Al Bashri pernah berkata: “Sesungguhnya kemunculan Al Hajjaj adalah disebabkan 
dari azab Allah, maka janganlah kamu melawan azab Allah dengan tangan-tangan kamu. Akan 
tetapi wajib bagi kamu untuk tunduk dan memohon dengan merendah diri karena 
sesungguhnya Allah telah berfirman : 
 

ِهمْ  اْسَتَكاُنوا َفَما تِاْلَعَذابِ  أََخْذَناُهمْ  َولََقدْ  ُعونَ  َوَما لَِرتِّ َتَضر  ٌَ  
 

“Dan sesungguhnya Kami telah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak 
tunduk kepada Rabb mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan 
diri.” (Surah Al Mukminun, 23: 76) 
 
Thalq bin Habib berkata: “Lindungilah dirimu dari fitnah dengan ketaqwaan.” Maka dikatakan 
kepadanya, “beritahukan kepada kami apa itu ketaqwaan?” 
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Beliau berkata, “Yaitu engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah dengan cahaya 
(petunjuk) dari Allah dengan berharap rahmat Allah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan 
kepada Allah dengan cahaya (petunjuk) dari Allah karena takut akan azab Allah.” (Diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Ibnu Abi Ad Dunya).” *Disebutkan dalam Minhajus Sunnah An Nabawiyyah, 
4/527-531] 

 
Inti nasehat para Ulama Salaf adalah menganggap Hajjaj sebagai adzab atau cobaan karena dosa dan 
kesalahan telah mereka lakukan sendiri. Mereka menyuruh agar bersabar, memperbaiki diri, dan 
berdo’a kepada Allah sebagai solusi dalam menghadapi Hajjaj. Serta menghasung agar berpegang 
teguh kepada sunnah Rasulullah terhadap pemimpin yang dzolim, dan tidak memberontak. 
 
*** 
Sekarang mari kita beralih ke Abdurrahman bin Al Asy’ats, atau yang lebih dikenal Ibnul Asy’ats. 
 
Ibnul Asy’ats adalah panglima pasukan dari gubernur Hajjaj Ats Tsaqofi. Sebelumnya dia sering 
berperang atas perintah Hajjaj untuk menaklukkan kawasan-kawasan baru, guna memperluas 
kekuasaan Islam. 
 
Suatu ketika Hajjaj mengutus Ibnul Asy’ats bersama pasukannya untuk menaklukkan kota Ratbil di 
Turki, di belakang daerah yang bernama Sajistan. 
 
Maka berperanglah panglima yang tangguh tersebut dengan membawa pasukan besarnya dan 
berhasil menguasai sebagian besar wilayah negeri tersebut. Termasuk merebut beberapa benteng 
yang kokoh dan mendapatkan banyak ghanimah dari kota-kota dan desa-desa. 
 
Kemudian Ibnul Asy’ats mengirim utusan untuk menghadap kepada Hajjaj agar menyampaikan kabar 
gembira dan sekaligus mengirimkan seperlima dan ghanimah untuk baitul maal milik kaum 
muslimin. Selain itu dia juga menulis surat, minta izin untuk sementara menghentikan perang. Agar 
dia dapat mempelajari seluk-beluk medan maupun keadaan dan kebiasaan penduduk negeri itu, 
sebelum memutuskan untuk menyerbu daerah pedalaman yang belum diketahui medannya oleh 
pasukan yang sebelumnya telah berhasil mendapatkan kejayaan. 
 
Namun Hajjaj murka dengan masukan dari Abdurrahman bin Al Asy’ats tersebut. Dia menulis surat 
balasan berisi kecaman pedas, dan menuduh Ibnul Asy’ats sebagai pengecut serta mengancam akan 
memecatnya. 
 
Begitu surat dari gubernurnya datang. Abdurrahman bin Al-Asy’ats segera mengumpulkan para 
komandan pasukan dan perwiranya. Beliau membaca surat tersebut untuk kemudian 
dimusyawarahkan bagaimana sikap yang harus mereka ambil. 
 
Ternyata para komandan itu menyarankan untuk menentang perintah Hajjaj. Maka Ibnul Asy’ats 
berkata,  

“Apakah kalian bersedia berbaiat untuk berjihad kepadanya hingga Allah membersihkan bumi 
Irak dari kezalimannya?”  

Akhirnya mereka melakukan baiat kepada panglimanya. 
 
Tentara Abdurrahman bin Asy’ats bergerak menyerang pasukan Hajjaj dengan kebencian berkobar di 
dada. Terjadilah pertempuran dahsyat antara mereka dengan pasukan Ibnu Yusuf, dan pasukan 
Abdurrahman berhasil memenangkannya hingga mampu menguasai Sajistan serta sebagian besar 
wilayah Persia. Selanjutnya Abdurrahman berhasrat merebut Kufah dan Basrah dari kekuasaan Hajjaj 
bin Yusuf. 
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Perang terus berkecamuk antara dua kubu dan Ibnu Asy’ats terus menguasai kota demi kota. Hal itu 
membuat kemarahan Hajjaj memuncak ke ubun-ubun. 
 
Bersamaan dengan itu, para wali di berbagai daerah telah menulis surat kepada Hajjaj yang 
melaporkan banyaknya ahli dzimmah yang memeluk Islam untuk melepaskan diri dari kewajiban 
membayar jizyah. Mereka telah meninggalkan pedesaan menuju ke kota-kota. Ini berarti makin 
menipisnya pendapatan negara. 
 
Kemudian Hajjaj menulis surat kepada walinya di Basrah dan kota-kota lainnya untuk 
mengumpulkan para ahli dzimmah yang telah berpindah dan mengembalikan semuanya ke tempat 
asal masing-masing. Tak luput pula bagi mereka yang sudah lama tinggal di kota. Perintah Hajjaj 
segera dilaksanakan. Sejumlah besar ahli dzimmah tersebut dikumpulkan dan dijauhkan dari mata 
pencahariannya. Di pinggiran kota, mereka dikumpulkan beserta anak-istrinya dan dipaksa kembali 
ke desa-desa yang telah lama mereka tinggalkan. 
 
Para wanita, anak-anak dan orang-orang tua menangis beruraian air mata. Mereka minta tolong 
sambil berseru, “Wahai umat Muhammad.. wahai umat Muhammad.” Mereka bingung hendak 
berbuat apa, tak tahu harus pergi kemana. 
 
Kemudian, keluarlah para ulama dan ahli-ahli fikih Bashrah dan sekitarnya untuk menolong serta 
mengusahakan agar perintah tersebut dibatalkan. Namun hasilnya nihil, sehingga mereka pun ikut 
menangis karena tangisan mereka lalu berdoa agar Allah mengentaskan mereka dari musibah 
tersebut. 
 
Lihat Shuwar min Hayatit Tabi’in tulisan Dr. Abdurrahman Ra’at Basya. 
 
Berlatar belakang kekejian Hajjaj yang sudah terlalu melampaui batas ini, maka sebagian Ulama yang 
sebelumnya telah berusaha untuk sabar terhadap Hajjaj sesuai sunnah Rasulullah, akhirnya 
“tergoda” dengan ajakan Ibnul Asy’ats untuk berbaiat kepadanya, dan membela pemberontakannya. 
 
Dengan berdasarkan Ijtihad dengan melihat kekuatan militer yang dimiliki Ibnul Asy’ats sebagai 
mantan panglima Hajjaj, yang ternyata telah terbukti mampu merebut banyak daerah kekuasaan 
Hajjaj. Sehingga besar kemungkinan untuk bisa memenangkan pemberontakan ini. Termasuk juga 
pertimbangan besarnya kedzoliman yang dilakukan oleh Hajjaj yang sudah melampaui batas. Maka 
Sa’id bin Jubair pun akhirnya juga ikut bergabung dan berbaiat kepada Ibnul Asy’ats. 
 
Imam Adz Dzahabi menulis bahwa Abdurrahman bin Al Asy’ats berhasil mengumpulkan total 100 
ribu orang lebih yang mendukungnya (terdiri dari pasukannya, rakyat, dan qurro’ (ahli baca qiroat Al 
Qur’an) yang mendukungnya), dan berhasil mengalahkan kubu Hajjaj berkali-kali. Sebagaimana yang 
dinukil oleh Syaikh Ahmad Farid dalam bukunya Min A’lamis Salaf, dengan merujuk kepada Siyar 
A’lamin Nubala’ 
 
*** 
Sebelumnya kami merasa perlu untuk menulis ulang perkataan Al Hasan Al Bashri, selaku tokoh 
Ulama di wilayah Iraq, Bashrah tepatnya, yang kokoh memegang Sunnah dan menolak ajakan Ibnul 
Asy’ats. 
 
Syaikh Ahmad Farid dalam bukunya Min A’lamis Salaf mengumpulkan riwayat-riwayat perkataan Al 
Hasan Al Basri, dan yang berkenaan dengan dirinya terhadap fitnah Ibnul Asy’ats. 
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Dari Sulaiman bin Ali Ar Rab’i dia berkata, Tatkala terjadi fitnah (fitnah Ibnul Asy’ats) ketika 
memerangi Al Hajjaj bin Yusuf, maka Uqbah bin Abdul Ghafir, Abu Al-Jauza’, dan Abdullah bin Ghalib 
bersama sejawat mereka berangkat untuk menemui Al Hasan. 
 

Ketika bertemu mereka berkata, 
“Wahai Abu Sa’id (nama kunyah Al Hasan Al Bashri), apa pendapatmu memerangi diktaktor ini 
yang telah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan, mengambil harta yang haram 
diambil, meninggalkan sholat, dan melakukan demikian dan demikian?” Mereka juga 
menyebutkan perbuatan Al Hajjaj yang lain. 
 
Maka Al Hasan berkata, 

“Aku berpendapat agar kalian tidak memeranginya. Karena jika ini adalah hukuman dari 
Allah, maka kalian tidak bisa menolak adzab Allah dengan pedang kalian. Jika ini adalah ujian, 
maka bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan Dia-lah Sebaik-baik Pemberi 
Keputusan.” 
 
Mereka pun pergi dari sisinya seraca berkata,”Apakah kita menaati orang kafir bukan Arab 
ini?” Sedangkan mereka adalah orang-orang Arab. 
 
Mereka pun pergi bersama Ibnul Asy’ats. Akhirnya mereka terbunuh semua. 

 
Dari Al Hasan dia berkata, 

“Seandainya manusia bersabar ketika mendapatkan ujian dari pihak penguasa mereka, niscaya 
mereka akan dilapangkan dari kesempitan. Tetapi mereka cemas (tidak sabar, lalu bergegas) 
mengambil pedang mereka, maka mereka dipasrahkan kepadanya. 
 
Demi Allah mereka tidak membawa satu kebaikan pun.” 

 
Hasan Al Bashri adalah tokoh Ulama yang terpandang di Iraq secara umum,dan Bashrah secara 
khusus. Maka dari itulah Ibnul Asy’ats ingin mendapatkan dukungan dari beliau agar mendapatkan 
simpati rakyat. Ibnul Asy’ats pun akhirnya sampai memaksa agar Hasan Al Basri keluar bersamanya, 
hingga kemudian setelah beberapa lama Hasan Al Basri berhasil melarikan diri setelah “diculik” oleh 
Ibnul Asy’ats. 
 
Dari Ayyub dia berkata, dikatakan kepada Ibnul Asy’ats  

“Jika engkau senang mereka terbunuh di sekitarmu sebagaimana mereka terbunuh di sekitar 
unta Aisyah, maka keluarkanlah Al Hasan.”  
 
Ibnul Asy’ats pun kemudian mengirimkan utusan kepada Al Hasan, dan memaksanya keluar. 

 
Dari Ibnu Aun dia berkata,  

“Orang-orang menganggap lamban dalam peristiwa Ibnul Asy’ats, maka mereka bertanya 
‘Apakah Syaikh ini (yakni Al Hasan Al Bashri) keluar?’”. 

 
Ibnu Aun berkata  
“Aku melihatnya berada di dua jembatan dengan memakai surban hitam. Ketika mereka 
melalaikannya, maka dia (Al Hasan Al Bashri) menjatuhkan dirinya ke salah satu sungai hingga 
selamat dari mereka, dan hampir dia binasa pada hari itu.” 
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Dari Salim bin Abudz Dzayyal dia berkata, 
“Seseorang bertanya kepada Al Hasan, sementara dia bersama sejumlah orang dari penduduk 
Syam mendengarkan, ’Wahai Abu Sa’id (nama kunyah Al Hasan), apa pendapatmu tentang 
berbagai fitnah, seperti fitnah Yazid bin Al-Muhallab dan Ibnul Asy’ats?’ 
 
Al Hasan menjawab, “Janganlah kamu bersama mereka (Yazid bin Al-Muhallab dan 
pendukungnya), atau bersama mereka (Ibnul Asy’ats dan pendukungnya).” 
 
Seorang dari penduduk Syam berkata,”Tidak pula bersama Amirul Mukminin wahai Abu Sa’id? 
 
Hasan Al Bashri pun marah dan mengisyaratkan dengan tangannya sebagai peringatan. 
Kemudian dia berkata, ”Tidak pula bersama Amirul Mukminin wahai Abu Sa’id? Ya, tidak pula 
bersama Amirul Mukminin.” 

 
Dari Ibnu Aun dia berkata,  

“Muslim bin Yasar lebih tinggi kedudukannya bagi penduduk Bashrah daripada Al-Hasan, 
hingga dia terlibat bersama Ibnul Asy’ats. Setelah itu, Al Hasan lebih tinggi kedudukannya di 
sana, dan yang lainnya jatuh kedudukannya.” 

 
*** 
Kemudian terjadilah perang besar yang disebut dengan Perang Dair Al-Jamajim, antara kubu Ibnul 
Asy’ats dengan 100.000 pendukungnya dengan kubu Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofy. 
 
Di antara pasukan Ibnul Asy’ats itu terdapat pasukan Qurro’ yang terdiri dari para pembaca ahli 
qiroat Al Qur’an. Pasukan Qurro’ ini dipimpin oleh Kumail bin Ziyad an-Nakha’i. Sa’id bin Jubair 
tergabung dalam pasukan itu. 
 
Peperangan ini terjadi pada tahun 82 H, sebagaimana keterangan Adz Dzahabi, pada masa Gubernur 
Hajjaj bin Yusuf masih berada di bawah Kholifah Abdul Malik bin Marwan. 
 
Mula-mula kemenangan berpihak di pasukan Ibnu Asy-ats, tapi kemudian sedikit demi sedikit 
keseimbangan beralih. Pasukan Hajjaj berada di atas angin, sampai akhirnya kekuatan Ibnu Asy’ats 
dapat dihancurkan. Ibnu Asy’at melarikan diri dan pasukannya menyerah kepada Hajjaj. 
 
Setelah itu, Hajjaj memerintahkan pegawainya untuk menyeru kepada para pemberontak agar 
memperbaharui baiatnya. Di antara mereka ada yang menaati dan sebagian kecil kabur menghilang, 
termasuk Sa’id bin Jubair. 
 
*** 
Apa yang disebut sebagai fitnah Ibnul Asy’ats dimulai ketika terjadi peperangan, dan mencapai 
puncaknya setelah Hajjaj berhasil mengalahkan Ibnul Asy’ats dan menyuruh orang-orang yang 
menyerah untuk berbaiat lagi kepada Hajjaj. Kekejaman Hajjaj benar-benar ditunjukkan pada 
peristiwa ini. 
 
Orang-orang yang menyerah ketika datang untuk berbaiat kepada Hajjaj, dikejutkan oleh syarat yang 
diberikan Hajjaj. 
 
Hajjaj berkata kepada salah seorang di antara mereka, “Apakah engkau mengaku kafir karena telah 
membatalkan baiatmu kepada amirmu? 
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Jika mereka menjawab, “Ya” maka diterima baiatnya yang baru lalu dibebaskan. Namun jika 
menjawab, “Tidak” maka dibunuh. 
 
Sebagian dari mereka yang lemah, tunduk, dan terpaksa berpura-pura mengatakan kafir dengan 
sangat terpaksa demi keselamatan dirinya. Sedangkan sebagian lagi tetap teguh dan tidak 
mengindahkan perintah tersebut, tetapi mereka harus membayar dengan lehernya. 
 
Penjagalan orang yang teguh tidak mau mengatakan bahwa dirinya telah Kafir, berjumlah ribuan 
orang, sedangkan ribuan selainnya selamat setelah berpura-pura mengaku kafir karena terpaksa. 
 
Inilah puncak dari fitnah Ibnul Asy’ats itu. 
 
Dr. Abdurrahman Ra’at Basya dalam Shuwar min Hayatit Tabi’in, memberikan gambaran akan apa 
yang terjadi, dengan menurunkan contoh kisah dari tiga orang yang hendak berbaiat kepada Hajjaj. 
 
Kisah pertama : 
 

Ada orang tua dari suku Khat’am. Ketika terjadi huru-hara dan kekacauan antara dua kubu, dia 
tidak berpihak kepada siapapun dan tinggal di suatu tempat yang jauh di belakang sungai 
Eufrat. Kemudian dia digiring menghadap Hajjaj, lalu ditanya tentang dirinya. 
 
Orang Tua: “Semenjak meletus pertempuran, aku mengasingkan diri ke tempat yang jauh 
sambil menunggu perang usai. Setelah Anda menang dan perang usai, maka aku datang 
kemari untuk melakukan baiat.” 
 
Hajjaj: “Celakalah engkau! Engkau tinggal diam menjadi penonton dan tidak ikut membantu 
pemimpinmu, sekarang apakah engkau mengaku bahwa dirimu telah kafir?” 
 
Orang tua: “Terkutuklah aku jika selama 80 tahun ini mengabdi kepada Allah, lalu mengaku 
sebagai kafir.” 
 
Hajjaj: “Jika demikian aku akan membunuhmu.” 
 
Orang tua: “Jika engkau membunuhku.. demi Allah, yang tersisa dari usiaku selama ini 
hanyalah seperti waktu kesabaran seekor keledai yang kehausan. Pagi hari dia minum dan 
sorenya mati. Aku memang sudah menantikan kematian itu siang dan malam hari. Oleh karena 
itu, lakukanlah semaumu. 
 
Akhirnya orang tua itupun dipenggal lehernya. Tak seorang pun dari pengikut ataupun musuh 
Hajjaj yang hadir di situ yang tak memuji dan merasa iba terhadap syaikh tua tersebut serta 
memintakan rahmat untuknya. 

 
Kisah kedua : 
 

Hajjaj memanggil Kumail bin Ziyad an-Nakha’i pemimpin batalion qurrom untuk dihadapkan 
dan ditanya: 
 
Hajjaj: “Apakah engkau mengakui dirimu telah kafir?” 
Kamil: “Tidak. Demi Allah aku tidak akan mengakuinya.” 
Hajjaj: “Bila demikian, aku akan membunuhmu.” 
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Kamil: “Silakan saja kalau engkau mau melakukannya. Kelak akan bertemu di sisi Allah dan 
setiap pembunuhan ada perhitungannya.” 
Hajjaj: “Ketika itu, kesalahan berada di pihakmu.” 
Kamil: “benar, bila engkau yang menjadi hakimnya di hari kiamat itu.” 
Hajjaj: “Bunuh dia!” 
Lalu beliaupun dibunuh… 

 
Kisah Ketiga : 
 

Dihadapkan seseorang yang sudah lama menjadi burnonan Hajjaj karena dianggap 
menghinanya. 
 
Hajjaj berkata, “Kurasa orang yang di hadapanku ini mustahil mengakui dirinya kafir.” 
 
Namun orang itu menjawab, “Janganlah tuan memojokkan aku dulu dan jangan pula berdusta 
tentang diriku. Sesungguhnya akulah orang yang paling kafir di muka bumi ini, lebih kafir 
daripada Fir’aun yang semena-mena itu.” 
 
Hajjaj terpaksa membebaskannya, padahal ia sudah sangat ingin untuk membunuhnya. 

 
*** 
Adapun Sa’id bin Jubair ketika pasukan Ibnul Asy’ats kalah, beliau memilih kabur keluar dari Iraq. 
Hidup berpindah-pindah, dan selalu dalam persembunyian dari Hajjaj dan kaki tangannya. 
 
Hingga kemudian Sa’id bin Jubair tinggal bersembunyi di sebuah desa di dekat Mekkah. Di situ Sa’id 
bin Jubair hidup dalam persembunyian selama 12 tahun. Mulanya Sa’id bin Jubair aman di situ, 
hingga datang Amir baru yang datang untuk menggantikan memimpin Makkah, yang bernama Khalid 
bin Abdullah al-Qasri. Khalid berasal dari bani Ummayah. 
 
Adz Dzahabi berkata, 

”Dia lama bersembunyi. Karena para qurro’ memberontak terhadap Al Hajjaj pada 82 H, dan 
mereka tidak menangkap Sa’id kecuali pada 95 H, tahun dimana Allah mengambil Al Hajjaj.” 

 
Lihat riwayat yang dikutip oleh Syaikh Ahmad Farid dalam Min A’lamis Salaf. 
 
Para sahabat Sa’id bin Jubair menjadi gelisah dan khawatir karena mereka tahu tentang kekejaman 
wali baru itu. Mereka menduga bahwa wali baru tersebut pasti akan menangkap Sa’id bin Jubair. 
 
Di antara mereka segera menemui Sa’id bin Jubair dan menasehatkan agar Sa’id bin Jubair kabur. 
 
Dari Abu Hushain dia berkata, Aku melihat Sa’id di Makkah maka aku katakan, 

“Seseungguhnya orang ini datang (yakni Khalid bin Abdullah Al Qasri, Amir Makkah yang baru), 
dan aku bukan pencegahnya menimpakan keburukan terhadapmu.” 
 
Sa’id bin Jubair menjawab, “Demi Allah, sungguh aku telah melarikan diri hingga aku malu 
kepada Allah”. 

 
Lihat riwayat yang dikutip oleh Syaikh Ahmad Farid dalam Min A’lamis Salaf. 
Khalid Al Qasri sendiri, sang Amir Makkah yang baru, begitu mendapatkan informasi mengenai Sa’id 
bin Jubair, langsung menyuruh pasukannya untuk menangkap Sa’id. 
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Tentara Khalid mengepung rumah syaikh tersebut lalu menangkap dan mengikatnya di depan murid-
murid dan para sahabatnya. Setelah itu mereka bersiap-siap untuk membawanya kepada Hajjaj. 
Sa’id menghadapi semua itu dengan tenang. Beliau menoleh kepada para sahabatnya dan berkata, 
 

“Saya merasa akan terbunuh di tangan penguasa yang zalim itu. Sesungguhnya pada suatu 
malam aku pernah melakukan ibadah bersama dua orang teman. Kami merasakan manisnya 
ibadah dan doa kepada Allah, lalu kami bertiga memohon syahadah (mati syahid). Kedua 
kawan tersebut sudah mendapatkannya, tinggal aku yang masih menunggu.” 

 
Setelah itu Said bin Jubair dibawa dari Mekkah menghadap ke Al Hajjaj di Iraq, dan terjadilah dialog 
nasehat haq di sisi penguasa yang cukup fenomenal di antara mereka berdua. 
 

Hajjaj: “Siapa namamu?” 
 
Sa’id: “Sa’id (bahagia) bin Jubair (perkasa).” 
 
Hajjaj: “Yang benar engkau adalah Syaqi (celaka) bin Kasir (lumpuh).” 
 
Sa’id: “Ibuku lebih mengetahui namaku daripada engkau.” 
 
Hajjaj: “Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad?” 
 
Sa’id: “Apakah yang kau maksud adalah Muhammad bin Abdullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam?” 
 
Hajjaj: “Benar.” 
 
Sa’id: “Manusia utama di antara keturunan Adam dan nabi yang terpilih. Yang terbaik di antara 
manusia yang hidup dan yang paling mulia di antara yang telah mati. Beliau telah mengemban 
risalah dan menyampaikan amanat, beliau telah menunaikan nasihat bagi Allah, kitab-Nya, 
bagi seluruh kaum muslimin secara umum dan khusus.” 
 
Hajjaj: “Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar?” 
 
Sa’id: “Ash-Shiddiq, khalifah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau wafat dengan 
terpuji dan hidup dengan bahagia. Beliau mengambil tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, tanpa merubah ataupun mengganti sedikitpun darinya.” 
 
Hajjaj: “Bagaimana pendapatmu tentang Umar?” 
 
Sa’id: “Beliau adalah al-Faruq, dengannya Allah membedakan antara yang haq dengan yang 
batil. Beliau adalah manusia pilihan Allah dan rasul-Nya, beliau melaksanakan dan mengikuti 
jejak kedua pendahulunya, maka dia hidup terpuji dan mati sebagai syuhada.” 
 
Hajjaj: “Bagaimana dengan Utsman?” 
 
Sa’id: “Beliau yang membekali pasukan Usrah dan meringankan beban kaum muslimin dengan 
membeli sumur “Ruumah” dan membeli rumah untuk dirinya di Surga. Beliau adalah menantu 
Rasulullah atas dua orang putri beliau dan dinikahkan karena wahyu dari langit. Lalu terbunuh 
di tangan orang zalim.” 
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Hajjaj: “Bagaimana dengan Ali?” 
 
Sa’id: “Beliau adalah Putra paman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan pemuda 
pertama yang memeluk Islam. Beliau adalah suami Fathimah radhiallahu ‘anha putri Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, ayah dari Hasan dan Husein yang merupakan dua pemimpin 
pemuda ahli Surga.” 
 
Hajjaj: “Khalifah yang mana dari Bani Umayah yang paling kau sukai?” 
 
Sa’id: “Yang paling diridhai Pencipta mereka.” 
 
Hajjaj: “Manakah yang paling diridhai Rabb-nya?” 
 
Sa’id: “Ilmu tentang itu hanyalah diketahui oleh Yang Maha Mengetahui yang zahir dan yang 
tersembunyi.” 
 
Hajjaj: “Bagaimana pendapatmu tentang diriku?” 
 
Sa’id: “Engkau lebih tahu tentang dirimu sendiri.” 
 
Hajjaj: “Aku ingin mendengarkan pendapatmu.” 
 
Sa’id: “Itu akan menyakitkan dan menjengkelkanmu.” 
 
Hajjaj: “Aku harus tahu dan mendengarnya darimu.” 
 
Sa’id: “Yang kuketahui, engkau telah melanggar Kitabullah, engkau mengutamakan hal-hal 
yang kelihatan hebat padahal justru membawamu ke arah kehancuran dan 
menjurumuskanmu ke neraka.” 
 
Hajjaj: “Kalau begitu, demi Allah aku akan membunuhmu.” 
 
Sa’id: “Bila demikian, maka engkau merusak duniaku dan aku merusak akhiratmu.” 
 
Hajjaj: “Pilihlah bagi dirimu cara-cara kematian yang kau sukai.” 
 
Sa’id: “Pilihlah sendiri wahai Hajjaj. Demi Allah, untuk setiap cara yang kau lakukan, Allah akan 
membalasmu dengan cara yang setimpal di akhirat nanti.” 
 
Hajjaj: “Tidakkah engkau menginginkan ampunanku?” 
 
Sa’id: “Ampunan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, sedangkan engkau tak punya 
ampunan dan alasan lagi di hadapan-Nya.” 
Memuncaklah kemarahan Hajjaj. Kepada algojonya diperintahkan: “Siapkan pedang dan 
alasnya!” 
 
Sa’id tersenyum mendengarnya, sehingga bertanyalah Hajjaj, 
Hajjaj: “Mengapa engkau tersenyum?” 
 
Sa’id: “Aku takjub atas kecongkakanmu terhadap Allah dan kelapangan Allah terhadapmu.” 
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Hajjaj: “Bunuh dia sekarang!” 
 
Sa’id: (Menghadap kiblat sambil membaca firman Allah Ta’ala): 
 

ْهخُ  إِنًِّ ًَ  َوج  َماَواخِ  َفَطرَ  لِل ِذي َوْجِه اْلُمْشِرِكٌنَ  ِمنَ  أََنا َوَماۖ   َحنًٌِفا َواِْلَْرضَ  الس   
 

“Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi 
dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Allah.” (QS. Al-An’am: 79) 
 
Hajjaj: “Palingkan ia dari kiblat!” 
 
Sa’id: (Membaca firman Allah Ta’ala) 
 

 ِ َنَماۖ   َواْلَمْؽِربُ  اْلَمْشِرقُ  َولِِل  ٌْ َ ِ  َوْجهُ  َفَثم   ُتَولُّوا َفؤ ۖ   ّللا   
 

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke manapun kamu menghadap di situlah 
wajah Allah.” (QS. Al-Baqarah: 115) 
 
Hajjaj: “Sungkurkan dia ke tanah!” 
 
Sa’id: (Membaca firman Allah Ta’ala) 
 

أُْخَرى   َتاَرجً  ُنْخِرُجُكمْ  َوِمْنَها ُنِعٌُدُكمْ  َوفٌَِها َخلَْقَناُكمْ  ِمْنَها  
 

“Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan 
kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.” (QS. Thaha: 55) 
 
Hajjaj: “Sembelihlah musuh Allah ini! Aku belum pernah menjumpai orang yang suka berdalih 
dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta’ala seperti dia.” 
 
Sa’id: (Mengangkat kedua tangannya sambil berdoa), “Ya Allah jangan lagi Kau beri 
kesempatan ia melakukannya atas orang lain setelah aku.” 
 
Tak lebih dari lima belas hari setelah wafatnya Sa’id bin Jubair, mendadak Hajjaj bin Yusuf 
terserang demam. Kian hari suhu tubuhnya makin meningkat dan bertambah parah rasa 
sakitnya hingga keadaannya silih berganti antara pingsan dan siuman. 
 
Tidurnya tak lagi nyenyak, sebentar-sebentar terbangun dengan ketakutan dan mengigau: “Ini 
Sa’id bin Jubair hendak menerkamku! Ini Sa’id bin Jubair berkata: “Mengapa engkau 
membunuhku?” 
 
Dia menangis tersedu-sedu menyesali diri: “Apa yang telah aku perbuat atas Sa’id bin Jubair? 
Kembalikan Sa’id bin Jubair kepadaku!” 
 
Kondisi itu terus berlangsung hingga dia meninggal. Setelah kematian Hajjaj, seorang 
kawannya pernah memimpikannya. Dalam mimpinya itu dia bertanya kepada Hajjaj: “Apa 
yang Allah Subhanahu wa Ta’ala perbuat terhadapmu setelah membunuh orang-orang itu, 
wahai Hajjaj?” 
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Dia menjawab, “Aku disiksa dengan siksaan yang setimpal atas setiap orang tersebut, tapi 
untuk kematian Sa’id bin Jubair aku disiksa 70 kali lipat.” 

 
Lihat Shuwar Min Hayatit Tabi’in tulisan Dr. Abdurrahman Ra’at Basya, dan Min A’laamis Salaf tulisan 
Syaikh Ahmad Farid 
 
*** 
Dari semua latar belakang dan kisah yang telah kita sebutkan, tidak berlebihan jika kita katakan 
bahwa Sa’id bin Jubair telah melakukan ijtihad yang salah dan semoga Allah memberikan satu pahala 
atas ijtihad beliau yang salah itu. 
 
Nampak bagi kita bahwa Ijtihad yang ditempuh oleh Sa’id bin Jubair terhadap Hajjaj tidak sejalan 
dengan sunnah Rasulullah. Tidak sejalan dengan contoh sikap para sahabat (Abdullah bin Umar dan 
Anas bin Malik) terhadap Hajjaj, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan juga tidak 
sejalan dengan tabi’in lain, seperti Hasan Al Bashri yang juga telah kita sebutkan. 
 
Dan beliau tampak menyesali ijtihad beliau dan ingin bertaubat dengan kesalahan beliau, dengan 
cara membiarkan beliau tertangkap. Karena jika benar beliau melegalkan dan menjadikan 
perlawanan dan pemberontakan sebagai manhajnya, maka tentu setelah diberitahukan info 
mengenai Kholid Al Qasri, Amir baru Mekkah yang kejam dan pro Hajjaj, beliau akan bersembunyi 
dan berpindah ke tempat lain,. 
 
Tidak ada orang yang memiliki manhaj perlawanan dan pemberontakan terhadap pemerintah, mau 
begitu saja dengan mudahnya ditangkap oleh pemerintah. Apalagi jikalau dia sadar bahwa resiko 
dari tertangkap itu adalah dengan dibunuh. 
 
Maka dari itu besar rasa huznudzon kita dan pemberian udzur kita, bahwa beliau menyesali ijtihad 
beliau yang salah dan bertaubat atasnya. 
 
Point penting lainnya yang wajib kita ingat, bahwa ternyata senjata terampuh untuk menyingkirkan 
Hajjaj adalah kesabaran dan do’a dari Sa’id bin Jubair itu sendiri. Bukan pemberontakan, 
mengangkat pedang, dan bergabung dengan Ibnul Asy’ats ternyata yang membunuh Hajjaj. Akan 
tetapi kesabaran dan do’a. 
 
Ini terlihat dari terkabulkannya do’a Sa’id bin Jubair sebelum dibunuh oleh Hajjaj, yang mana beliau 
berdo’a sambil mengangkat tangan,  

“Ya Allah jangan lagi Kau beri kesempatan ia melakukannya atas orang lain setelah aku.” 
 
Dan 15 hari sesudahnya, Hajjaj pun mulai sakit dan meninggal dunia setelah mengalami keadaan 
yang menyedihkan. Sikap sabar dan do’a ini sesuai dengan sunnah Rasulullah, contoh para sahabat, 
dan nasehat Al Hasan Al Basri. 
 
Dialog fenomenal “face to face” langsung antara Sa’id bin Jubair dan Hajjaj Ats Tsaqofi, yang mana 
Sa’id mengatakan kebenaran kepada Hajjaj sebagai bentuk nasehat kepadanya. Telah memenuhi 
syarat jihad yang paling afdhol mengatakan kalimat yang haq di sisi penguasa secara langsung empat 
mata, sesuai dengan sabda Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Dan jihad yang paling afdhol ini 
bukan dengan memberontak dan mengangkat pedang kepada penguasa. 
 
Sehingga terbunuhnya Sa’id bin Jubair oleh Hajjaj setelah itu, termasuk ke dalam kategori mati 
syahid Insya Allah. 
*** 
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Fitnah pemberontakan Ibnul Asy’ats ini dikemudian hari juga merupakan cikal bakal pemicu 
munculnya firqoh Murjiah yang sesat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para Ulama Salaf sebagai 
berikut, 
 
Qatadah rahimahullah berkata : 
 

الشعث اتن هزٌمح تعد الرجاء أحدث إنما  
 

“Paham irja’ itu hanya muncul pertama kali setelah terjadinya fitnah Ibnul-Asy’ats” *As-Sunnah 
oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, no. 644]. 

 
Yang dimaksud adalah irja’ yang berasal dari kata roja’ (berharap), yakni mereka hanya 
mengharapkan kebaikan dari pemberontakan yang mereka lakukan terhadap Hajjaj bersama dengan 
Ibnul Asy’ats. Sehingga kemungkaran, dosa, kedzoliman, dan pemberontakan yang mereka lakukan 
diharapkan dimaafkan dan diberikan udzur dengan berharap kepada rahmat Allah. 
 
Dengan kata lain,  

“Toh yang mereka lakukan adalah kebaikan, walaupun dibungkus dengan kemaksiatan yang 
berupa pemberontakan dan penumpahan darah. Berikanlah udzur kepada saudaramu.” 

 
Faham ini lama-kelamaan berkelanjutan sehingga menganggap bahwa apa yang dilakukan itu bukan 
dosa, dan tidak mempengaruhi keimanan menurut definisi Murjiah. Hingga murjiah pun akhirnya 
mengeluarkan amal dari iman. 
 
Ajaran pemberontakan Ibnul Asy’ats ini juga dilanjutkan oleh firqoh Murjiah, sebagaimana yang 
dijelaskan Sufyan bin ‘Uyainah, 
 

السٌؾ إلى ٌخرج المرجئح قول إن . 
 

“Sesungguhnya perkataan Muji’ah adalah keluar (ketaatan) menuju pedang” *As-Sunnah oleh 
‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, no. 363+. 

 
Para Ulama lain juga menerangkan, 
Telah berkata ‘Abdullah bin Thaahir rahimahullah mengenai Murji’ah : 
 

 لٌس إنه: الثانً طاعح للسلطان ٌرون ل إنهم: أول. معرفح عن ؽضهمأت وأنا جهال، القوم هإلء تتؽضون إنكم أحمد ٌا
قدر عندهم لإلٌمان  

 
“Wahai Ahmad, kamu membenci mereka (Murji’ah) tanpa didasari ilmu, sedangkan aku 
membenci mereka dengan dasar ilmu. Pertama, mereka (Murji’ah) tidak memandang taat 
kepada penguasa; dan yang kedua mereka tidak memandang bahwa qadar adalah bagian dari 
iman” *Aqidatus-Salaf Ashhaabil-Hadits, hal. 68]. 

 
Murjiah berpandangan bahwa iman itu hanya di keyakinan dan lisan saja. Iman itu tidak bisa 
bertambah dengan amalan ketaatan kita, dan tidak bisa berkurang dengan kemaksiatan kita. Iman 
itu konstan. Oleh karena itu, walaupun kita telah melakukan dosa besar, ketidak taatan, dan 
kemaksiatan jenis apapun, hal itu tidak akan mempengaruhi keimanan kita sepanjang hati kita yakin 
dan kita telah mengucapkan keimanan kita dengan lisan kita. 
 
Murji’ah membolehkan pemberontakan walaupun pemerintahnya tidak kafir. Kenapa? Karena pola 
pandang mereka bukan berasal dari apakah pemerintah itu kafir atau tidak. Tapi kepada apakah 
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perbuatan pemberontakan dan pembunuhan itu mempengaruhi keimanan mereka atau tidak. 
Karena mereka memandang hal itu tidak akan mempengaruhi keimanan mereka, hal itu tidak akan 
membuat iman mereka turun atau naik. 
 
Maka dari itu kita lihat pemberontakan Ibnul Asy’ats itu, sama sekali tidak didasarkan karena mereka 
mengkafirkan Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi. Walloohu A’lam 
 
*** 
Dari segala uraian kita di atas, maka point penting yang harus kita ketahui bahwa Sa’id bin Jubair 
berhadapan dengan pemerintahan yang benar-benar sangat dzolim, hingga hilang kesabaran, dan 
lupa akan sunnah Rasulullah untuk bersabar akan hal ini. Yang mana beliau di kemudian hari ingat 
akan sunnah tersebut, dan bertaubat atas kesalahannya. 
 
Maka dari itu wajib kita ber-huznudzon dan udzur kepada Sa’id bin Jubair atas ijtihad dan 
ketergelinciran beliau. Adapun wajib juga bagi kita untuk mengingkari orang-orang yang mengikuti 
ketergelinciran beliau dalam masalah ini. 
 
Hanya orang yang dzolim dan salah dalam memahami manhaj, pengikut hawa nafsu dan kebid’ahan, 
yang menjadikan Sa’id bin Jubair sebagai tameng kesalahan mereka. 
 
Sungguh orang orang yang menisbatkan “Perlawanan” dan Pemberontakan terhadap pemerintahan 
Islam yang dzolim, kepada kejadian fitnah, kesalahan Ijtihad, atau ketergelinciran yang terjadi pada 
sebagian Salaf, untuk meninggalkan sunnah Rasulullah yang jelas dan tegas dalam masalah ini. 
 
Maka mereka sesungguhnya hanyalah pengikut hawa nafsu dan Ahlul fitnah. Mereka menyimpang 
dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Mereka menipu umat atas nama Salaf untuk berpaling dari 
manhaj Salaf itu sendiri. 
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Bab 3. 
Bahaya Faham Pengkafiran dan Fanatisme Golongan 

Jama’ah Akibat Salah Memahami  
Hadits Masalah Bai’at  

 
1) Bahaya faham pengkafiran dan fanatisme golongan akibat salah 

memahami hadits masalah bai’at –bagian 1 
 
Di sebagian jama’ah Islam terdapat “pemahaman eksklusif” akibat salah 
memahami hadits masalah bai’at. 
 
Bagi mereka, orang-orang Islam yang bukan dari golongan jama’ah mereka 
dan belum berbai’at terhadap pemimpin jama’ah mereka, mereka itu 
dianggap : 

1. Sebagai orang yang tidak memahami seluk beluk dan problematika 
perjuangan Islam, dianggap bukan pejuang Islam, dan dipandang 
lebih rendah kedudukannya daripada  dirinya.  
(versi pelabelan status paling rendah) 

2. Sebagai orang sesat, dianggap tidak memahami ajaran Islam yang 
sebenarnya,  dan terancam masuk neraka. (versi pelabelan status 
lebih tinggi) 

3. Sebagai orang kafir, karena jika mati akan dianggap seperti matinya 
orang jahiliyyah. (versi pelabelan status paling ekstrim)  

 
Pemahaman ekskklusif yang salah ini memiliki level aplikasi yang berbeda-
beda, tergantung dari jama’ahnya. Mulai dari level yang paling ekstrim 
hingga level yang lebih rendah. 
 
Ada jama’ah yang bersikap “lebih lunak”, dan ada juga yang “ketat”.  
 
Berikut akan kita coba sebutkan seluruh jenis “sikap eksklusif” yang kita 
ketahui, tanpa memperinci nama jama’ahnya : 
 

1. Merasa lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang yang tidak satu 
jama’ah dengannya. Orang yang tidak satu jamaah dengan mereka 
dianggap remeh dan dipandang rendah. 
 

2. Bersikap “sektarian” dalam memandang kaum muslimin yang lain, 
dan bersikap wala’ (loyal, cinta) dan baro’ (berlepas diri, 
membenci) terhadap ummat Islam yang lain hanya berdasarkan 
tingkat afiliasi atau kepentingannya terhadap jama’ah. 

 

Yakni bukan wala’ terhadap seseorang muslim karena parameter 
ketaatannya, aqidahnya, keilmuannya, iltizamnya terhadap 
sunnah, dan kesholehannya; dan juga bukan baro’ terhadap 
seseorang muslim karena kemaksiatannya, kebid’ahannya, 
kesyirikannya, kemunafikannya, dan ke-fajirannya 
 
 

 

Usaha perlawanan atau 

pemberontakan kepada 

pemerintah Islam yang jaa-ir 

(bengkok), umumnya 

dikoordinasi dengan cara 

mengumpulkan ummat di 

bawah jamaah.  

Baik itu jamaah hizbiyyah 

secara umum ataupun jamaah 

harokah (pergerakan) secara 

khusus. 

Manhaj Harokah mengajarkan 

untuk taat kepada organisasi 

jamaah layaknya taat kepada 

Ulil Amri(pemerintah) yang 

sah. 

Maka dari itulah, hadits-hadits 

masalah bai’at umumnya 

sering disalahgunakan untuk 

kepentingan membina loyalitas 

kepada jamaah tersebut. 

Sikap Hizbiyyah ini sebenarnya 

didasari atas manhaj yang 

menyimpang dari Sunnah 

terhadap pemerintah Islam 

yang jaa-ir, dan pemahaman 

yang buruk terhadap hadits-

hadits masalah bai’at itu. 
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3. Suka mengkotak-kotakkan dan membagi-bagi golongan dan komunitas ummat Islam dengan 
berdasarkan “kacamata organisasi jama’ah Harokah (pergerakan)” beserta kepentingannya. Dan 
inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam sikapnya berinteraksi terhadap masyarakat Islam. 

 
Bukan berdasarkan parameter umum yang berkaitan dengan masalah manhaj, aqidah, ke-
iltizamannya terhadap sunnah, keilmuan, dan kesholehannya. 

 
4. Menganggap hukum asal dari setiap Muslim itu adalah salah, bodoh, dan sesat; hingga mau 

untuk bergabung kepada jama’ah mereka. Bahkan sebagian ada yang sampai mengatakan kafir 
dan halal darahnya. Hanya jam’ah merekalah “kapal keselamatan”, yang ikut naik ke kapal akan 
selamat, sedangkan tidak naik akan celaka. 

 
Adapun secara ajaran sunnah rasulullah yang benar hukum asal dari setiap muslim itu adalah 
“selamat”. Haram darahnya dan kehormatannya. 

 
5. Tidak sah atau “merasa haram” menikah dengan orang yang tidak satu jama’ah dengannya, 

kecuali jika ada motif agar bisa diajak untuk bergabung dengan jama’ahnya. 
 
6. Tidak sah jika sholat di belakang orang yang tidak satu jama’ah dengannya. Sehingga jikapun 

terpaksa harus sholat berjamaah dengan bermakmum kepada orang lain, maka nanti mereka 
akan mengulangi lagi sholatnya. Berbeda jika mereka yang menjadi imam Sholat. 

 

7. Sebagian ada yang sampai bersikap bahwa orang-orang di luar jamaah mereka itu najis 
badannya, sehingga jika masuk masjid jama’ah mereka lantainya harus dipel setelahnya. 

 

8. Memiliki jaringan-jaringan organisasi jamaah harokah (pergerakan) sendiri di berbagai wilayah, 
dan harus lapor atau berkoordinasi jika pindah wilayah tempat tinggal. 

 

9. Memiliki petinggi di berbagai level tingkat kepemimpinan yang harus ditaati, dan memiliki 
kewajiban untuk memberikan semacam setoran zakat wajib kepada jama’ah dengan nominal 
tertentu yang sudah diatur. 

 

10. Sebagian jama’ah yang ekstrim ada yang membolehkan untuk menipu dan mencuri harta orang-
orang yang bukan jama’ahnya untuk kepentingan setoran wajib kepada jama’ah, karena 
dianggap mereka adalah orang kafir yang boleh untuk diperangi dan halal hartanya. 

 

11. Menganggap boleh membunuh orang yang keluar dari jama’ahnya, karena dianggap “murtad”. 
 

12. Sebagian jamaah ada yang mempunyai sikap sektarian seperti itu karena “kesalahan manhaj” 
yang bertujuan untuk “perjuangan membangun Negara Islam”, “Menegakkan syariat Islam”, dan 
“membangkitkan kekhilafahan”. Tujuannya benar dan mulia, akan tetapi manhaj cara dan 
pemahamannya salah. 

 

Umumnya kesalahan cara dan manhaj pada point nomer 12 ini, terdapat pada sebagian jama’ah 
yang menisbatkan diri sebagai organisasi pergerakan Islam atau harokah. Namun tidak semua 
harokah memiliki kesalahan fatal sikap sectarian seperti ini. 

 
Daftar list ini mungkin bisa kita perpanjang lagi variasinya, namun saya kira ini sudah cukup untuk 
memberikan gambharan dan pemahaman. 
***** 
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Melihat list di atas, maka mungkin kita akan bergidik dan geleng-geleng kepala. Namun pemahaman 
sektarian seperti itu bukan mengada-ada, dan ini semua terjadi karena kesalahan manhaj yang 
menyimpang dari Sunnah dan Salaf, sehingga salah dalam memahami hadits. 
 
Hadits yang salah difahami tersebut adalah hadits-hadits berikut ini : 
 

ًئا أَِمٌِرهِ  ِمنْ  َرأَى َمنْ  ٌْ ْكَرُههُ  َش ٌَْصتِرْ  ٌَ هِ  َفْل ٌْ ٌ حً  ِمٌَتحً  َماخَ  إِل   َفَماخَ  ِشْتًرا الَجَماَعحَ  َفاَرقَ  َمنْ  َفإِن هُ  َعلَ َجاِهلِ  
 
Orang yang melihat penguasanya/pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya maka dia wajib 
bersabar. Sebab siapa yang meninggalkan Al-Jamaah sejengkal saja lalu dia mati, maka 
matinya mati jahiliyah. (HR. Bukhari) 
 

جاهلٌح مٌتح ماخ فماخ الجماعح وفارق الطاعح من خرج من  
 
Siapa yang keluar dari ketaatan dan meninggalkan Al-Jamaah lalu meninggal dunia, maka 
matinya mati jahiliyah. (HR. Muslim) 
 

ٌْسَ  َماخَ  َوَمنْ  َعح   ُعُنقِهِ  فًِ َولَ ٌْ ٌ حً  ِمٌَتحً  َماخَ  َت َجاِهلِ  
 
“Barangsiapa yang mati dan dilehernya tidak ada bai’at maka dia mati dalam keadaan 
jahiliyah.” (HR. Muslim No. 1851, Ath Thabarani dalam Al Kabir No. 769, dari Muawiyah, 
Alauddin Al Muttaqi Al Hindi dalam Kanzul ‘Ummal No. 14810, Al Baihaqi dalam As Sunan Al 
Kubra No. 16389) 

 
Setelah membaca hadits-hadits itu, maka bagaimanakah sebenarnya pemahaman yang benar, 
penjelasan para ulama, dan aplikasi yang nyata dari para shahabat rasulullah mengenai hadits-hadits 
yang berkaitan dengan “bai’at” dan “mati jahiliyyah” itu? 
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2) Bahaya faham pengkafiran dan fanatisme golongan akibat salah memahami hadits masalah 
bai’at –bagian 2 

 
Sebelumnya menginjak ke pembahasan pengertian “bai’at” dan “mati jahiliyyah” yang tersebut 
dalam hadits yang terdahulu, kita terangkan dulu pokok-pokok pemahaman yang harus kita fahami 
terlebih dahulu. 
 
Pokok-pokok yang dimaksud adalah 4 point sebagai berikut : 
 
1. Hadits-hadits itu dimaksudkan untuk masalah kepemimpinan umum atau pemerintahan yang 

menaungi kaum muslimin. Bukan untuk jama’ah-jama’ah organisasi Islam. 
 
Disinilah mengapa lafal jama’ah dalam hadits itu menggunakan lafal “Al-Jama’ah” (الجماعح ) dengan 
adanya “alif lam” yang bemaksud definitive dan specific. Pengertian ini khusus untuk lafal “Al-
Jama’ah” (الجماعح ) dalam topic pembicaraan hadits ini. 
 
Ini karena ada hadits lain yang juga menggunakan lafal “Al-Jama’ah” (الجماعح ), namun yang dimaksud 
adalah mengacu kepada pengertian “mengikuti kebenaran sesuai dengan yang Rasulullah dan para 
shahabat berada di atasnya”. Bukan “Al-Jama’ah” (الجماعح ) untuk masalah kepemimpinan umum 
atau pemerintahan yang menaungi kaum muslimin yang sedang kita bahas ini. 
 
Pembahasan kita kali ini adalah “Al-Jama’ah” (الجماعح ) yang bermakna kepemimpinan umum atau 
pemerintahan yang menaungi kaum muslimin, bukan “Al-Jama’ah” (الجماعح ) yang mengacu kepada 
mengikuti kebenaran sesuai dengan yang Rasulullah dan para shahabat berada di atasnya. Keduanya 
memiliki pembahasan sendiri. Dan pembahasan “Al-Jama’ah” (الجماعح ) yang mengacu kepada 
mengikuti kebenaran sesuai dengan yang Rasulullah dan para shahabat berada di atasnya, sudah 
pernah saya bahas dalam tulisan yang lain. [Lihat free Ebook kami yang berjudul : Memahami Salaf, 
Salafiyyah, dan Salafiyyun Secara Bahasa, Manhaj, dan Istilah] 
 
Kembali kepada pembahasan “Al-Jama’ah” (الجماعح ) untuk masalah kepemimpinan umum atau 
pemerintahan yang menaungi kaum muslimin…. 
 
Dari sini kita bisa lihat mengapa hadits-hadits itu langsung dikaitkan dengan masalah bai’at. Ini 
karena memang topic dari hadits itu adalah masalah pemerintahan, dan bai’at adalah salah satu cara 
untuk mengangkat pemimpin dari suatu pemerintahan. 
 
Ini sesuai dengan contoh dari hadits rasulullah berikut ini, 
 

نِ  ُتوٌِعَ  إَِذا ٌْ َخرَ  َفاْقُتلُوا لَِخلٌَِفَت َْ ِمْنُهَما ا  
 

“Jika ada dua khalifah dibai’at, maka bunuhlah yang dibai’at terakhir”. *HR Muslim+ 
 
Coba kalau hadits bai’at ini diterapkan kepada berbagai macam jama’ah Islam yang ada sekarang ini. 
Maka manakah jama’ah yang benar dan sah yang boleh untuk di bai’at, sedangkan jumlah jama’ah 
banyak?  
 
Dan apakah jika sudah berbai’at kepada suatu jama’ah, maka apakah ini berarti kita harus 
membunuh orang yang berbai’at kepada jama’ah yang lain? 
 
Tentu saja jawabnya “tidak” dan itu adalah pemahaman yang bathil ! 
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2. Bai’at secara arti pokoknya adalah janji sumpah setia. 
 
Adapun untuk pengertian secara resmi, baiat adalah janji sumpah setia untuk loyal kepada 
seseorang yang diangkat menjadi pemimpin pemerintahan (Baiat pengangkatan), dan sekaligus janji 
sumpah setia untuk ta’at kepada pemimpin pemerintahan itu dalam hal yang ma’ruf (Baiat dalam 
masalah ketaatan). 
 
Ini sebagaimana contoh bai’at yang dilakukan Abdullah bin Umar kepada Abdul Malik bin Marwan. 
 
Dari Abdullah bin Dinar, ia berkata,  

“Aku melihat —pada saat umat berkumpul untuk berbaiat kepada Abdul Malik bin Marwan 
sebagai khalifah— Ibnu Umar berkata, 
 
“Sesungguhnya aku menyatakan mendengar dan taat kepada hamba Allah Jalla wa ‘ala, Abdul 
Malik, Amirul Mukminin, di atas ketetapan Allah Jalla wa ‘ala Azza wa Jalla dan Sunnah Rasul-
Nya selama aku mampu, dan sesungguhnya anak-anakku telah menyatakan hal yang 
sama.”(HR. Al-Bukhari no. 7203 dan 7205). 

 
Cara untuk melakukan baiat adalah dengan cara berjabat tangan atau menyerahkan tangan kepada 
pemimpin, dan mengucapkan isi bai’at yang berisi dua topic utama : 

a. Janji sumpah setia untuk mengangkat atau mengakui seseorang sebagai pemimpin 
pemerintahan (Baiat pengangkatan) 

b. Janji sumpah setia untuk ta’at kepada pemimpin pemerintahan itu dalam hal yang ma’ruf 
(Baiat dalam masalah ketaatan) 

 
Redaksi bai’at bisa bervariasi, namun umumnya mencakup dua hal itu. Bai’at model ini lazim juga 
disebut sebagai bai’at Kubro. Seluruh hadits-hadits yang hendak kita bahas itu menyangkut 
mengenai bai’at Kubro kepada pemerintah. 
 
Bai’at shughro atau bai’at amali tidak kita kaitkan dalam pembahasan hadits ini, karena bukan itu 
yang dikehendaki dari hadits tersebut. 
 
Bai’at shughro atau bai’at amali itu sebenarnya hanyalah janji biasa saja, yakni janji atas nama Allah 
dalam perkara yang merupakan bagian yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Baik itu janji kepada 
diri sendiri, seperti halnya nadzar. Ataupun mengikat janji kepada orang lain atas nama Allah akan 
suatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat.  
 
Dengan syarat, bai’at shughro atau bai’at amali ini tidak memiliki pengaruh atau konsekuensi 
terhadap bai’at dan ketaatan terhadap Ulil Amri atau pemerintah. 
 
[Lihat perkataan Syaikh Manshur Hasan Salman hafidzahulloh ketika memberikan pengantar tahqiq 
terhadap tulisan Ibnu Taimiyyah rohimahulloh yang ada pada Majmu Fatawa (28/9-25), yang 
kemudian diberi judul oleh Syaikh Manshur Hasan Salman dengan “Nashihah Dzahabiyyah ilal 
jamaa’aatil islamiyyah” (Nasehat Emas Kepada Jama’ah-Jama’ah Islam)+ 
 
Syarat bai’at shughro inilah yang kadang diselewengkan oleh jama’ah-jama’ah Islam, dan yang tidak 
difahami konsekuensinya oleh para pengikutnya / kadernya. 
 
Ini terutama harokah Islam, yang memang memiliki manhaj perlawanan, khuruj (keluar dari ketaatan 
kepada pemerintah), pemberontakan, ataupun pengkafiran terhadap pemerintahan Islam. 
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Mereka berdalih bahwa ini hanyalah bai’at amali saja, agar mengikat janji atas nama Allah untuk 
melakukan amalan bersama-sama dengan jama’ah organisasi, dengan cara ta’at dan patuh kepada 
organisasi. Ini lazim mereka sebut sebagai amal jama’i. 
 
Akan tetapi pada kenyataannya bai’at amali pada zaman modern ini mengakibatkan : 
a. Loyal dan ta’ashub kepada jama’ah yang diikutinya. Bersikap “sektarian” dalam memandang 

kaum muslimin yang lain. 
 

Bersikap wala’ (loyal, cinta) dan baro’ (berlepas diri, membenci) terhadap ummat Islam yang lain, 
hanya berdasarkan arahan yang telah digariskan oleh jama’ahnya. 
 
Bahkan jika pimpinan jama’ahnya dan panduan organisasinya memiliki penyimpangan dan 
kemunkaran, maka mereka akan tetap bertaqlid kepada pimpinan dan organisasinya, mencari-
carikan takwil, udzur, dan membelanya membabi buta. 

 
b. Bai’at ini memiliki pengaruh dan konsekuensi terhadap bai’at terhadap waliyul Amri/pemerintah, 

terutama bagi jama’ah yang memiliki manhaj pemberontakan ataupun pengkafiran terhadap 
pemerintahan Islam. 

 
Baiat dan keloyalan terhadap jama’ah pada prakteknya menempati kedudukan yang lebih tinggi, 
dibandingkan bai’at dan ketaatan terhadap ulil amri dalam hal yang ma’ruf. 

 
Dari dua hal di atas itulah, maka hukumnya dikembalikan kepada qaidah fiqh “Al-umuur bi 
maqooshidihaa” (Setiap urusan itu dinilai dari maksudnya). Dan juga sikap para ulama setelah 
melihat fenomena itu umumnya bersikap : 
 
a.  Mengusulkan agar istilah “bai’at” itu diganti saja dengan istilah “al-ahd” atau “al-Aqd” 

(perjanjian), walaupun yang dimaksudkan adalah bai’at amali dan bukan bai’at Kubro. Hal ini 
sebagaimana sikap yang ditempuh oleh Syaikh ibn Baz rohimahulloh.  
 
*Lihat footnote nomer 3 dari “Nashihah Dzahabiyyah ilal jamaa’aatil islamiyyah” (Nasehat Emas 
Kepada Jama’ah-Jama’ah Islam) tulisan Syaikh Manshur Hasan Salman hafidzahulloh] 

 
Ummat Islam umumnya faham jika digunakan istilah “perjanjian”, dan bagaimana kafarohnya 
(tebusannya) jika pada kenyataannya aplikasi perjanjian itu menyalahi syari’at dan harus keluar dari 
jama’ah tersebut karena kemunkaran manhaj-nya. Ini karena janji tersebut diucapkan atas nama 
Allah 
 
Ummat Islam lebih faham istilah itu dibandingkan istilah bai’at, walaupun sebenarnya bai’at itu juga 
merupakan bagian dari janji dan sumpah.  
 
Ini karena jika digunakan istilah bai’at, ummat Islam hanya memahami sama seperti bai’at kepada 
pemerintah. Maka dari itu mereka sangat ta’at dan loyal kepada jama’ah, melebihi ta’at dan loyalnya 
mereka kepada pemerintah dalam hal yang ma’ruf. 
 
Hal ini tampak terlihat ketika pemerintah memiliki sikap yang bertentangan dengan jama’ah, dalam 
hal-hal yang tidak diatur secara terperinci oleh syariat. Mengkritik pemerintah dengan cara yang 
sesuai sunnah (secara langsung, empat mata, dan tidak dengan cara menjatuhkan kedudukan 
Pemerintah di depan rakyatnya) memang diperbolehkan, apalagi jika pemerintah memang bersikap 
dzolim dan mungkar. Akan tetapi melepas ketaatan terhadap pemerintah Islam tidaklah 
diperkenankan. 
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b. Mengingkari bolehnya bai’at kepada jama’ah-jama’ah Islam, dan membawanya kepada 
pengertian bai’at kubro yakni bai’at hanya ada untuk pemerintahan saja, dengan melihat praktek 
penyimpangan yang ada sesuai waqi’ (realita) yang mengatas namakan bai’at amali. Sikap ini 
secara ushul fiqh disebut saddudz dzaroi (usaha preventif untuk menghalangi madhorot yang 
akan terjadi). 

 
Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzahullah berkata: 
 

“Bai’at tidak (boleh) diberikan kecuali kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin. Adapun 
aneka ragam bai’at yang diberikan kepada selain pemimpin kaum muslimin maka merupakan 
bai’at yang bid’ah.” (Fiqhus Siyasah Asy-Syar’iyyah, hal. 9-10) 
 

Lajnah Daimah dalam Fatwa no. 16098 tanggal 5/7/1414 H menyebutkan : 
 

Tidak boleh berbai’at, kecuali kepada penguasa kaum muslimin. Tidak boleh pula berbai’at 
kepada syaikh tharikat atau yang lainnya. Karena semua ini tidak datang dari Nabi Shallallahu 
‘alaihi wa sallam. Kewajiban setiap muslim ialah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla 
berdasarkan syari’atNya tanpa terikat pada orang tertentu. Juga karena hal ini termasuk 
perbuatan orang Nasrani terhadap para pendeta mereka dan (demikian) itu tidak dikenal 
dalam Islam. 
 
(Lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiyah Wal Ifta. Ketua: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz; Wakil 
Ketua: Abdurrazaq Al Afifi; Anggota: Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Abdullah bin Abdurrahman 
Al Gadayyan, Shalih bin Fauzan Al Fauzan dan Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh). 

 
Syaikh Shalih Alu Asy Syaikh hafidzahulloh pernah ditanya, 
 

Apakah dalil yang mendasari pembentukan jama’ah khusus? Kemudian, jika berdiri suatu 
jama’ah yang memusatkan perhatiannya pada pembatasan tertentu di tengah umat, apakah 
bisa dikatakan sebagai jama’ah khusus? Dan apakah kita boleh mengatakan, bahwa jama’ah-
jama’ah ini saling melengkapi kegiatan satu sama lain? 

 
Jawab 

Yang pertama, merupakan prinsip bagi Ahlu Sunnah, bahwa dalam sebuah negara Islam tidak 
boleh berdiri satu jama’ah rahasia (gerakan bawah tanah, pent.) yang mempunyai target-
target rahasia tertentu. Sebab hal ini akan merongrong kewibawaan imam (penguasa) yang 
sah. 
 
Dari sisi lainnya, Ahlu Sunnah wal Jama’ah mengakui bolehnya berjama’ah dalam arti 
berkumpul. Yaitu berkumpul untuk berdakwah, berbuat baik, beramar ma’ruf nahi munkar 
dan memberikan petunjuk serta kebaikan. 
 
Dalam berkumpul menurut cara yang disyari’atkan itu, bentuknya berupa kegiatan saling 
membantu dan tidak ada ikatan ketaatan. Di dalamnya ada keharmonisan, bukan instruksi; 
perintah maupun larangan. Di dalamnya ada nizham (tata tertib), bukan tanzhim (disiplin 
terstruktur). Inilah prinsip-prinsip dakwah setiap perkumpulan Ahlu Sunnah wal Jama’ah pada 
zaman dahulu maupun zaman sekarang. 
 
Syaikhul Islam telah berbicara mengenai jama’ah dalam banyak tempat di kitab-kitabnya. 
Ternyata yang beliau maksudkan ialah berkumpul menurut cara yang disyari’atkan. Yaitu 
apabila pelaku-pelakunya saling membantu. Inilah yang telah dinyatakan dalam nash. Ketika 
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Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz bersama sahabatnya ke Yaman, beliau 
bersabda kepada mereka berdua:“Saling bantu- membantulah kalian dan jangan saling 
berselisih.” 
 
Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas merupakan landasan bagi setiap orang 
yang berkumpul untuk melaksanakan dakwah. Yakni hendaknya saling membantu di antara 
mereka.  
 
Adapun ketaatan dalam arti, ‘pengikut mentaati atasannya laksana rakyat taat pada amir 
(pimpinan)’, maka dalam negara Islam hal ini tidak diperbolehkan. Sebab ia merupakan 
ketaatan khusus yang tidak berdasarkan nash.  
 
Nash hanya menjelaskan masalah keharusan taat dalam safar (bepergian), karena memang 
dibutuhkan untuk itu. Sedangkan dalam keadaan tidak bepergian, maka jika terdapat 
penguasa yang sah secara syar’i dan bai’at pun berlangsung padanya, maka tidak 
diperbolehkan ada ketaatan kepada lain pemimpin, selain kepadanya. Tetapi di sana bisa 
terjadi perkumpulan yang sifatnya saling membantu. 
 
Begitu pula dari sisi tanzhim (disiplin terstruktur). Sesungguhnya bebarapa jama’ah berkumpul 
atas dasar tanzhim ini. Dan sebagaimana dapat dilihat, mereka berhujjah dalam karya-
karyanya dengan perkataan-perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lain. 
Mereka sebenarnya tidak faham. Sebab Syaikhul Islam rahimahullah hanya menyebut-nyebut 
tentang nizham (tata tertib) serta yang dimaksudkan dengan nizham tersebut. Beliau tidak 
pernah menyebutkan soal tanzhim. Sebab tanzhim ini merupakan hal baru. 
 
 
Tanzhim dalam arti membentuk seorang pemimpin yang ditaati bagi suatu golongan, 
sedangkan orang-orang yang ada di bawahnya mendapat segala instruksi, seperti halnya 
terjadi pada seorang imam. Maka ini jelas tidak boleh. Dan perkataan Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah tidak menunjukkan hal yang demikian. Begitu pula perkataan para ulama lainnya. 
 
Dengan demikian, sebagai penegasan dalam masalah ini, maka dibolehkan membentuk 
jama’ah dalam arti berkumpul untuk melakukan kebaikan dan memberi petunjuk. Kita dapat 
berkumpul dengan dua, tiga, empat atau sepuluh orang untuk saling menasihati, menjalin 
persaudaraan, membaca bersama, memberikan nasihat, pergi bersama-sama mengunjungi 
seseorang, berdakwah dan kegiatan-kegiatan lainnya.  
 
Tetapi yang ada di antara kita adalah saling membantu, bukan terjerat dengan ikatan taat. 
Yang ada di antara kita adalah tata tertib kerja dan bukan tanzhim. 
 
Inilah prinsip-prinsip dakwah yang sukses. Sedangkan prinsip-prinsip dakwah selainnya adalah 
dakwah-dakwah yang keluar dari sebutan Islam.” 
 
*Syarh Masa’il Al Jahiliyah, ceramah Syaikh Shalih Alu Asy Syaikh, kaset nomor 5, side B, 
tentang syarah (penjelasan) yang ke tujuhbelas dan ke delapanbelas.] 

 
Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata: 
 

ا َعحُ  أَم  ٌَ ِسِهمْ  اْلَجَماَعاخِ  ِمنَ  َجَماَعح   أَوْ  لَُه، لَِرئٌِس   لَِفْرد   اِْلَْحَزابِ  ِمنَ  ب  ِحزْ  ُمَتا ٌْ ٌِّحِ  اْلتَِدعِ  ِمنَ  اْلَواقِعِ  فًِ َفَهَذا َوَهَكَذا، لَِرئِ  اْلَعْصِر
َمنِ  فًِ َفَشخْ  ال تًِ ا َشك   تاَِل  َوَذلِكَ  اْلَحاِضِر، الز  ا َكثٌَِرجً  فَِتًنا ٌُثٌِرُ  ِمم  نَ  ِجّدً ٌْ اْلُمْسلِِمٌنَ  َت  
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“Adapun bai’at yang dilakukan satu kelompok bagi seseorang terhadap pemimpinnya, atau 
satu jamaah kepada pemimpinnya, dan yang semisalnya, pada hakikatnya termasuk bid’ah 
yang baru muncul pada masa kini. Tidak diragukan lagi bahwa ini dapat menimbulkan berbagai 
fitnah yang sangat banyak di kalangan kaum muslimin.” (Silsilah Al-Huda wan Nur, kaset no. 
288) 

 
Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata : 
 

َعحُ  ٌْ َعح   اْلَجَماَعاخِ  َتْعِض  فًِ َتُكونُ  ال تًِ اْلَت ٌْ ج   تِ ْعنًِ َكَرج ،ُمنْ  َشاذ  َها ٌَ نُ  أَن  ْجَعلُ  اإْلِْنَسانَ  أَن   َتَتَضم  نِ  لَِنْفِسهِ  ٌَ ٌْ ِن، إَِماَم ٌْ  اإْلَِمامُ  َوُسْلَطاَن
ًضا َوُتْفِضً ٌَُتاٌُِعهُ  ال ِذي َواإْلَِمامُ  اْلتاَِلِد، َجِمٌعِ  َعلَى إَِمام   ُهوَ  ال ِذي اِْلَْعَظمِ  ٌْ حِ  َعلَى لِْلُخُروجِ  َشر   إِلَى أَ  َسْفكُ  تِهِ  ٌَْحُصلُ  ال ِذي اِْلَئِم 
َماءِ  ْعلَُمهُ  َل  َما اِْلَْمَوالِ  َوإِْتاَلؾُ  الدِّ ّللاُ  إِل   تِهِ  ٌَ  

 
“Bai’at yang terdapat pada jamaah-jamaah merupakan bai’at yang ganjil dan mungkar.  
 
Di dalamnya terkandung makna bahwa seseorang menjadikan untuk dirinya dua imam dan 
dua penguasa, (pertama) imam tertinggi yang merupakan imam yang menguasai seluruh 
negeri, dan (kedua) imam yang dibai’atnya.  
 
Juga akan menjurus kepada kejahatan, dengan keluar dari ketaatan kepada para penguasa, 
yang dapat menyebabkan pertumpahan darah dan musnahnya harta benda, yang tidak ada 
yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (Silsilah Liqa’ Al-Bab Al-Maftuh, 
kaset no. 6, side B) 
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3.  Bai’at adalah suatu cara yang lazim untuk mengangkat pemimpin pada zaman rasulullah 
shalalloohu ‘alaihi wa sallam, maka dari itulah redaksi hadits rasulullah dalam masalah 
mengangkat pemimpin umumnya memakai istilah bai’at. 

 
Akan tetapi bai’at bukanlah satu-satunya cara untuk memilih pemimpin yang sah secara syariat. 
Cara-cara selain bai’at pun juga dianggap sah secara syariat dalam memilih pemimpin, asalkan 
secara de facto dia mempunyai kekuasaan dan memegang pemerintahan. Baik itu dia dapatkan 
secara syar’i ataupun didapatkan secara dzolim. 
 
Hal ini dibuktikan dengan praktek nyata sebaga berikut : 
a. Pada zaman rasulullah terdapat berbagai jenis pemerintahan dan kerajaan yang diakui keabsahan 

pemerintahannya oleh rasulullah, dan dikirimi surat dakwah beserta utusan dari rasulullah yang 
mengakui keabsahan pemerintahannya. 

 
Sebagian pemerintahan itu ada yang menerima dakwah rasulullah dengan kemudian memeluk Islam, 
dan ada juga yang menolaknya. Akan tetapi semuanya diakui sebagai pemerintahan yang menguasai 
suatu wilayah yang sah. 
 
Dan kepala pemerintahan yang menerima dakwah Islam dengan kemudian memeluk Islam pun, juga 
tidak diulangi lagi proses pengangkatan kepala pemerintahannya dengan cara menyuruh para 
rakyatnya untuk berbai’at. 
 
Padahal bai’at itu adalah proses janji sumpah setia atas nama Allah, dan sesuatu yang 
mengatasnamakan Allah itu adalah hal yang penting. Akan tetapi faktanya kepemimpinannya tetap 
dianggap sah walau tidak dilakukan bai’at. 
 
b. Umar bin Khoththob dipilih dan diangkat menjadi kholifah pengganti Abu Bakar dengan cara 

wasiat Abu Bakar, adapun proses bai’at mengikuti setelahnya. 
 
Di sini “wasiatnya” yang menjadi alasan primer-nya, bukan bai’atnya. Baiat pada waktu itu hanyalah 
menjadi alasan sekunder. 
 
Berbeda dengan waktu Abu Bakar menjadi kholifah, beliau dipilih secara aklamasi oleh para 
shahabat di saqifah bani Sa’idah, dan “Bai’at”nya lah yang menjadi alasan primer-nya untuk 
keabsahannya. 
 
c. Ali bin Abi Tholib yang dipaksa diangkat oleh pemberontak pembunuh Utsman bin Affan untuk 

menjadi kholifah. Ali bersedia karena melihat mashlahat madhorot. Dan para shahabat utama 
yang lainnya pun ada sebagian yang dipaksa agar mau untuk berbaiat kepada Ali oleh para 
pemberontak. 

 
Padahal bai’at zaman rasulullah selalu dilakukan berdasarkan keikhlasan dan tidak ada paksaan. 
Akan tetapi jenis bai’at yang menyalahi contoh rasulullah ini diakui keabsahannya. 
 
d. Daulah Umayyah dan daulah Abbasiyyah yang mengangkat kholifah dengan cara alasan keturunan 

ala raja-raja sebagai alasan primer-nya, bukan bai’atnya. Adapun baiat pada waktu itu hanyalah 
menjadi alasan sekunder yang mengikuti setelah alasan keturunan. 
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e.  Rasulullah menyebutkan dalam hadits shohihnya bahwa nanti akan ada para pemimpin yang tidak 
berpedoman kepada petunjuk rasulullah dan tidak melaksanakan sunnah rasulullah, yang mana 
tentu saja hadits umum ini juga termasuk dengan masalah mengangkat pemerintahan dan 
menjalankannya. Akan tetapi rasulullah mengakui keabsahan pemerintannya. 

 
 قال إنس جثمان فً الشٌاطٌن قلوب قلوتهم رجال فٌهم وسٌقوم تسنتً ٌستنون ول تهداي ٌهتدون ل أئمح تعدي ٌكون: ))قال
 رواه(( )وأطعْ  فاسمع مالك وأخذ ظهرك ضرب وإن لألمٌر وتطٌع تسمع قال ذلك أدركخ إن ّللا رسول ٌا أصنع كٌؾ قلخ

1847) 3/1476: مسلم ) 
 

Beliau berkata, “Akan datang pada suatu masa setelah aku para pemimpin yang tidak 
berpedoman kepada petunjukku, dan tidak melaksanakan sunnahku, dan akan berdiri di 
tengah-tengah mereka para lelaki yang hati mereka adalah hati syaitan yang terdapat dalam 
tubuh manusia.”  
 
Lalu Hudzaifah berkata, “Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, jika aku mendapati 
keadaan yang demikian?”  
 
“Dengar dan taatlah pada pemimpin, sekalipun ia memukul punggungmu dan mengambil 
hartamu, maka tetaplah dengarkan dan patuhi perintahnya”. *Hr. Muslim+ 

 
Hadits ini juga memberikan bantahan kepada jama’ah-jama’ah Islam yang beralasan : 

–  Imam atau kholifah yang sah itu haruslah satu saja untuk seluruh ummat Islam, tidak boleh 
berbilang. Maka dari itu bai’at itu diberikan kepada Imam yang semacam ini, inilah Imam yang sah. 
Adapun banyaknya imam dan pemerintahan Islam di dunia modern sekarang ini semuanya tidak 
sah. 

 
Hal ini kita bantah : 
+ Bahwasanya lafal hadits ini menggunakan lafal aimmah (أئمح ) atau imam-imam, maka ini berarti 

jumlah imam atau pemerintah Islam itu tidak hanya satu, dan semuanya sah. 
 
+ Ketika ada konflik antara Ali dan Mu’awiyah, maka penduduk Syam tetap tidak melepaskan baiat 

ketaatan mereka kepada Mu’awiyah walaupun sudah ada Ali sebagai pengganti kholifah Utsman 
yang sah. Hal ini karena ada syubhat dan kesalahfahaman. Sehingga pada waktu itu ada dua 
pemimpin Islam yang diakui dan dua-duanya sah.  

 
Demikian juga ketika masa pemerintahan Hasan sebagai pengganti Ali, yang masih ada 
pemerintahan Mu’awiyah waktu itu. Begitu juga ketika berdirinya daulah Abbasiyyah sebagai 
pemerintahan Islam independen dan juga sisa Daulah Umayah sebagai pemerintahan Islam 
independen. Semuanya sah dan diakui. 

 
Jama’ah-jama’ah harokah Islam yang memang memiliki manhaj perlawanan, khuruj (keluar dari 
ketaatan kepada pemerintah), pemberontakan, ataupun pengkafiran terhadap pemerintahan Islam.  
yang beralasan : 

– Pemerintahan Islam yang wajib ditaati dan diberikan bai’at adalah yang menegakkan syariat Islam 
dan sholeh. Bukan pemerintahan dzolim yang enggan untuk menegakkan seluruh aturan syariat 
Islam dalam bernegara seperti sekarang ini dalam konstitusinya.  

 
Belum lagi mereka dipilih melalui mekanisme demokrasi yang tidak 100% sesuai dengan syariat 
Islam. 
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Hal ini kita bantah : 
+ Hadits rasulullah di atas sudah lebih dari cukup untuk menerangkan hal ini. Yakni “Akan datang 

pada suatu masa setelah aku para pemimpin yang tidak berpedoman kepada petunjukku, dan 
tidak melaksanakan sunnahku, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka para lelaki yang hati 
mereka adalah hati syaitan yang terdapat dalam tubuh manusia.” 
 
Bukan berarti kita meridhoi akan pemerintahan yang seperti itu. Akan tetapi kita lebih meridhoi 
untuk mengikuti perintah Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam untuk bersabar dan tidak 
melepaskan ketaatan kepada pemerintah. 

 
f. Syari’at memberikan aturan agar jika kita safar minimal berjumlah 3 orang, hendaknya kita 

mengangkat pemimpin dalam safar tersebut. Akan tetapi prosesnya tidak disebutkan harus 
dengan di-bai’at, dan pemimpin tersebut sah secara syariat. 

 
ًْ  َثالََثح   َكانَ  إَِذا ُرْوا َسَفر   فِ ٌَُإمِّ أََحَدُكمْ  َفْل . 

 
“Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang 
dari mereka sebagai Amir (pemimpin).” [Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2609). Disha-
hihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiihul Jaami’ (no. 763) dan Shahiih Sunan Abi Dawud 
(II/495) ] 

 
4.  Syariat membedakan hukum antara “proses mengangkat pemimpin” dan “hasil pemimpin yang 

terpilih”. Proses mengangkat pemimpin ada yang sesuai syariat dan ada juga yang dzolim 
menyalahi syariat. 

 
Akan tetapi baik itu “proses” yang sesuai syariat ataupun “proses” yang menyalahi syariat, asalkan 
secara de facto “hasil pemimpin terpilih” adalah seorang yang diakui memiliki kekuasaan maka 
orang itu secara syariat diakui sebagai pemimpin yang sah. 
 
Dalil untuk hal ini sudah banyak kita sebutkan pada point nomer 3 di atas. 
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3) Bahaya faham pengkafiran dan fanatisme golongan akibat salah memahami hadits masalah 
bai’at –bagian 3 

 
Setelah 4 point pokok pada tulisan bagian ke 2 yang terdahulu sudah bisa difahami dengan benar, 
maka selanjutnya bagaimanakah sebenarnya pemahaman yang benar, penjelasan para ulama, dan 
aplikasi yang nyata dari para shahabat rasulullah mengenai hadits-hadits yang berkaitan dengan 
“bai’at” dan “mati jahiliyyah” itu? 
 
Para ulama’ menjelaskan arti kata miitatan jahiliyyah ( ً١ٍَِِّ٘خ ١زَخً َعب ِِ  ) yang tersebut dalam hadits-hadits 
itu dengan penjelasan sebagai berikut, 
 
Ibnu Hajar Al Atsqolani rohimahulloh dalam Fathul Baari Syarh Shohih Bukhori berkata, 
 

وبٔٛا ال ٚاٌّشاد ثب١ٌّزخ اٌغب١ٍ٘خ ٟٚ٘ ثىغش ا١ٌُّ ؽبٌخ اٌّٛد وّٛد أً٘ اٌغب١ٍ٘خ ػٍٝ ضالي ١ٌٚظ ٌٗ ئِبَ ِطبع ألُٔٙ 

٠ؼشفْٛ رٌه ١ٌٚظ اٌّشاد أٔٗ ٠ّٛد وبفشا ثً ٠ّٛد ػبص١ب ٠ٚؾزًّ أْ ٠ىْٛ اٌزؾج١ٗ ػٍٝ ظب٘شٖ ِٚؼٕبٖ أٔٗ ٠ّٛد ِضً ِٛد 

 اٌغبٍٟ٘ ٚئْ ٌُ ٠ىٓ ٘ٛ عب١ٍ٘ب
 

Yang dimaksud dengan ‘mati Jahilyyah’ dengan bacaan mim kasrah adalah keadaan matinya 
seperti kematian di zaman Jahiliyyah dalam keadaan sesat tiada imam yang ditaati karena 
mereka tidak mengetahui hal itu. Dan bukan yang dimaksud itu ialah mati kafir tetapi mati 
dalam keadaan durhaka.  
 
Dan kemungkinan itu adalah perumpamaan atas zahirnya, dimana maksudnya mati seperti 
orang-orang yang mati di masa jahiliyah meski dia bukan termasuk orang jahil . [Ibnu Hajar Al-
Asqalani, Fathul Bari, jilid 13 hal. 7 ] 

 
Imam An-Nawawi rohimahulloh dalam Syarh Shohih Muslim berkata, 

 
ؽ١ش ُ٘ فٛضٝ ال ئِبَ ٌُٙ ١ِزخ عب١ٍ٘خ : ٟ٘ ثىغش ا١ٌُّ أٞ ػٍٝ صفخ ِٛرُٙ ِٓ  

 
Mitatan jahiliyah dengan kasrah pada mim maksudnya matinya itu seperti sifat matinya orang-
orang jahiliyah yang tidak punya imam. [Al-Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, jilid hal. 
12 hal. 238 ] 

 
Imam Asy-Syaukani rohimahulloh dalam Nailul Author berkata, 
 

 ِ٘ ًِ اٌَْغب ْ٘ ِد أَ ْٛ َّ ِد َو ْٛ َّ ٌْ َْ َؽبٌُُٗ فِٟ ا ْْ ٠َُىٛ ُِ أَ ١ ِّ ٌْ َٟ ثَِىْغِش ا ِ٘ َٚ ١ٍَِِِّ٘خ  ٌَْغب ١زَِخ ا ِّ ٌْ َشاُد ثِب ُّ ٌْ ا َٚ ُْ ُ َّٙ طَبٌع أِلَٔ ُِ  ٌَ ب َِ ١ٌََْظ ٌَُٗ ئ َٚ ١ٍَِِّخ َػٍَٝ َضاَلٍي 

 ْ١ٌَ َٚ َْ َرٌَِه ،  َُّٛد َػبِص١ًبَوبُٔٛا اَل ٠َْؼِشفُٛ َ٠ ًْ َٛد َوبفًِشا ثَ ُّ َ٠ ْْ َشاُد أَ ُّ ٌْ َظ ا  . 
 

“Dan yang dimaksud dengan miitatan jahiliyah dengan huruf ‘mim’ yang dikasrahkan adalah 
dia mati dalam keadaan seperti matinya ahli jahiliyah yang tersesat di mana dia tidak memiliki 
imam yang ditaati karena mereka tidak mengenal hal itu, dan bukanlah yang dimaksud 
matinya kafir, tetapi mati sebagai orang yang bermaksiat.” (Imam Asy Syaukani, Nailul Authar, 
7/171. Maktabah Ad Da’wah Al Islamiyah) 

 
Inti dari semua perkataan para Imam tersebut adalah “Mati Jahiliyyah” yang dimaksud dalam hadits 
itu bukanlah mati dalam kekafiran, sehingga merupakan kesalahan fatal orang yang mengkafir-
kafirkan orang lain yang tidak berbaiat kepada jama’ahnya dengan berdasarkan hadits itu. 
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Akan tetapi yang dimaksud adalah “mati dalam kemaksiatan”, karena melepaskan ketaatan dan 
keluar dari pemerintah (ulil amri) yang sah, baik itu yang dipilih dengan cara bai’at yang sesuai 
syariat ataupun yang terpilih secara cara yang dzolim dan tidak sesuai syariat. 
 
Sekarang kenapa dikatakan bahwa kematiannya dimisalkan seperti matinya orang jahiliyyah?  
 
Hal ini karena orang Arab jahiliyyah zaman dahulu itu tidak pernah memiliki satupun pemerintahan 
yang menguasai seluruh kabilah. Kehidupan pada zaman jahiliyyah pada waktu itu lebih kepada 
kehidupan kesukuan (baca : tribalistik) yang bergantung kepada garis kabilah kesukuannya. Bukan 
pemerintahan yang berbaiat kepada satu pemimpin yang semua kabilah berada di bawah 
kekuasaannya. 
 
Maka dari itulah setelah Rasulullah diutus dan diberikan kekuasaan pemerintahan, corak 
pemerintahan yang ada di wilayah Arab di bawah naungan Islam tidak lagi berbentuk tribalistik 
kesukuan seperti pada zaman jahiliyyah dulu. Oleh karena itu rasulullah mengatakan, bahwa orang 
yang melepaskan bai’at itu dia matinya seperti matinya orang jahiyyah zaman dulu yang berpecah-
pecah dan tidak mempunyai pemimpin yang mengayomi semua kabilah itu. 
 
Inilah sebenarnya maksud daripada hadits itu. 
 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

الَ  َٚ ١ًؼب  ِّ ًِ هللاِ َع ٛا ثَِؾْج ُّ اْػزَِص زِ َٚ َّ ُْ فَأَْصجَْؾزُُ ثِِْٕؼ َٓ لٍُُٛثُِى ُْ أَْػَذآًء فَأٌَََّف ث١َْ ُْ ئِْر ُوٕزُ َذ هللاِ َػ١ٍَُْى َّ اْرُوُشٚا ِْٔؼ َٚ لُٛا  أًبرَفَشَّ َٛ ِٗ ئِْخ  
 

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) 

 
Dan secara praktek pemahaman para shahabat dalam memahami masalah bai’at pun, juga tidak 
pernah difahami bahwa mati jahiliyyah itu adalah mati kafir. Hal ini terbukti ada beberapa orang 
shahabat yang tidak mau untuk berbaiat terhadap pemimpin shahabat yang terpilih. 
 
Imam Ath Thabari menceritakan sebagaimana yang dikutip Ibnu Hazm,  

Bahwa Ali Radhiallah ‘Anhu berkata pada Sa’ad bin Abi Waqqash Radhiallahu ‘Anhu: 
“Berbai’atlah Engkau!” 
 
Sa’ad menjawab: “Aku tidak akan berbai’at sebelum orang-orang semua berbai’at. Tapi demi 
Allah tidak ada persoalan apa-apa bagiku.” Mendengar itu Ali berkata: “Biarkanlah dia.” 
 
Lalu Ali menemui Ibnu Umar dan berkata yang sama, maka jawab Ibnu Umar Radhiallahu 
‘Anhuma: “Aku tidak akan berbai’at sebelum orang-orang semua berbai’at.”  
 
Jawab Ali: “Berilah aku jaminan.”  
 
Jawab Ibnu Umar : “Aku tidak punya orang yang mampu memberi jaminan.” 
 
Lalu Al Asytar berkata: “Biar kupenggal lehernya!”  
Jawab Ali : “Akulah jaminannya, biarkan dia.” (Imam Ibnu Hazm, Al Fashl fil Milal wal Ahwa’ An 
Nihal, 4/103) 
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Imam Al Waqidi mencatat ada 7 orang kibarus shahabah yang tidak memberikan bai’at pada Khalifah 
Ali Radhiallahu ‘Anhu yaitu: Sa’ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin Umar, Shuhaib bin Sinan, Zaid bin 
Tsabbit, Muhammad bin Maslamah, Salamah bin Aqwa’ dan Usamah bin Zaid Radhiallahu ‘Anhum. 
(Tarikh Ar Rusul, 4/429) 
 
Sikap shahabat yang tidak berbai’at itu tidak boleh diartikan dengan melepas ketaatan, dan boleh 
untuk memberontak kepada pemerintahan Islam yang sah. Hal ini karena mereka juga tidak pernah 
memberontak ataupun pernah mengatakan bahwa pemerintahan Ali tidak sah. 
 
Mereka “menunda” untuk berbaiat kepada Ali karena adanya ijtihad, udzur, dan fitnah yang terjadi.  
 
Hal ini tidak lain karena Ali “dipaksa” untuk mau dibai’at sebagai kholifah pengganti Utsman oleh 
para pemberontak dan pembunuh Utsman karena kebingungan mereka. Sedangkan Ali pada saat itu 
mau untuk menjadi kholifah pada “saat kritis” itu karena melihat pertimbangan mashlahat dan 
madhorot, walaupun mekanisme nya sangat dzolim dan sangat menyalahi syariat. 
 
Adapun untuk sikap kita sebagai rakyat di zaman modern ini, yang mana mekanisme bai’at tidak 
lazim dilakukan untuk proses pengangkatan pemimpin. Yang ada hanyalah pemilihan lewat proses 
demokrasi dan proses pengambilan sumpah atas nama Allah untuk pengangkatan kepala 
pemerintahan. 
 
Maka itulah yang teranggap sebagai pengganti bai’at, dan kita wajib untuk tidak melepaskan 
ketaatan kita kepada pemerintahan islam dalam hal yang ma’ruf, bersabar dan mengingkari berbagai 
macam kedzolimannya tanpa melepaskan ketaatan, tidak boleh memberontak kepadanya yang 
menyebabkan darah akan lebih banyak lagi tertumpah, dan menasehati pemerintah Islam sebagai 
bentuk pengamalan dari ajaran Islam. 
 

ُٓ إٌَِّص١َْؾخُ »ػٓ أثٟ سل١خ ر١ُّ ثٓ أٚط اٌذاسٞ سضٟ هللا ػٕٗ, أْ إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي:  ٠ْ هلل, »ٓ؟ لبي: لٍٕب: ٌّ« اٌذِّ

سٚاٖ ِغٍُ«. ٌٚشعٌٛٗ, ألئّخ اٌّغ١ٍّٓ ٚػبِزُٙ ,ٌٚىزبثٗ  
 
Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Daary radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “Agama itu nasihat”. Kami pun bertanya, “Hak siapa (nasihat itu)?”. 
Beliau menjawab, “Nasihat itu adalah hak Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemerintah kaum 
muslimin dan rakyatnya (kaum muslimin)”. (HR. Muslim) 

 
**** 
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. 
Baarokalloohu fiik 
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Bab 4. 
Bagaimana cara pemimpin terpilih dalam pandangan 

Syariat Islam dan Manhaj Salaf 

 
Tulisan ini saya tulis setelah saya mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi 
dengan ustadz Dr. Ali Musri Semjan hafidzahulloh ba’da sholat jum’at 
(Jum’at, 22 November 2013). 
 
Tulisan saya ini bersifat memperluas dan memperinci penjelasan hal-hal 
yang berhubungan dengan topic ini. Semoga bermanfaat 
 
1) Cara terpilih 
 
Dalam tinjauan syariat islam, Pemimpin atau waliyul amri atau pemerintah 
itu terpilih dengan tiga cara : 
 
1. Dengan cara syuro (musyawarah) 
 
Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khoththob rodhiyalloohu 
‘anhu, yakni dengan membentuk kelompok kecil dewan syuro yang terdiri 
dari shahabat utama yang dijamin masuk surga yang masih tersisa, yang 
kemudian saling bermusyawarah dan berdiskusi diantara mereka, untuk 
menentukan siapakah diantara mereka yang menjadi khalifah sepeninggal 
Umar bin Khoththob rodhiyalloohu ‘anhu.  
 
Hingga kemudian terpilihlah Utsman bin Affan rodhiyalloohu ‘anhu sebagai 
pengganti Kholifah Umar. 
 
2. Dengan cara wasiat 
 
Yakni dengan cara wasiat pemimpin sebelumnya untuk menunjuk 
seseorang sebagai pengganti setelahnya. Hal ini sebagaimana yang 
dilakukan oleh Abu Bakar rodhiyalloohu ‘anhu, yang mewasiatkan dengan 
menunjuk Umar bin Khoththob rodhiyalloohu ‘anhu sebagai pengganti 
setelahnya. 
 
3. Dengan cara mugholabah 
 
Mugholabah secara harfiah bahasa artinya adalah saling mengalahkan.  
 
Maksudnya adalah dengan cara apapun selain dari dua cara yang tersebut 
di atas (yakni cara syuro dan cara wasiat), yang mana calon-calon 
pemimpin itu saling berusaha mengalahkan yang lain dalam masalah 
kepemimpinan dan kekuasaan.  
 
Kemudian yang terakhir menang itulah yang akhirnya diakui sebagai 
pemimpin yang harus ditaati dalam hal yang ma’ruf, dan harom untuk 
memberontak kepadanya. 
 
Hal ini seperti apa yang terjadi di akhir zamannya Utsman bin Affan 
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rodhiyalloohu ‘anhu. Yang mana beliau (Utsman) terkena fitnah hingga berakhir kepada para 
pemberontak yang terfitnah karena isu ketidak puasan terhadap pemerintahan. Yang mana mereka 
membunuh Utsman bin Affan rodhiyallohu ‘anhu di rumahnya, setelah berhari-hari mengucilkan dan 
mengepung rumah beliau. 
 
Para pemberontak yang membunuh Utsman itupun akhirnya kebingungan memilih pengganti 
pemimpin pasca terbunuhnya Utsman. Hingga akhirnya mereka pun memaksa Ali bin Abi Tholib 
rodhiyalloohu ‘anhu untuk dibaiat sebagai khalifah pengganti Utsman yang terbunuh. 
 
Ali setelah menolak akhirnya mau dengan berat hati karena pertimbangan mashalahat madhorot, 
asalkan dia dibaiat secara terbuka dan terang-terangan. Hingga akhirnya terdapat sebagian shahabat 
di sekitar Madinah yang dipaksa oleh para pemberontak, agar mau berbaiat kepada Ali bin Abi Tholib 
rodhiyalloohu ‘anhu. 
 
Adapun Ali bin Abi Tholib rodhiyalloohu ‘anhu, maka dia berlepas diri dari apa yang dilakukan para 
pemberontak dan pembunuh Utsman itu. Ali berlepas diri dari tuduhan ikut berkonspirasi dengan 
para pemberontak. Beliau hanya melakukan apa yang terbaik sesuai dengan keadaan pemerintahan 
yang sedang genting itu. 
 
Dari ketiga cara diatas, maka proses yang pertama dan kedua itu sah secara syariat, dan diakui 
hasilnya. 
 
Adapun cara yang terakhir (yakni mugholabah) maka proses hukumnya harom secara syariat, akan 
tetapi hasilnya sah secara syariat dan wajib untuk mentaati pemimpin atau pemerintah atau waliyul 
amri dalam hal yang ma’ruf. 
 
Dari sini kita bisa membedakan tinjauan hukumnya dari pandangan syariat, baik dari segi prosesnya 
ataupun dari segi hasilnya. Mugholabah secara proses hukumnya harom, sedangkan untuk hasilnya 
sah dan wajib untuk ditaati. Ini adalah dua hal yang berbeda yang harus difahami. 
 
Al-Hafidz Ibnu Hajar rohimahulloh berkata : 

“Telah sepakat seluruh ahli fiqih atas wajibnya taat kepada penguasa yang telah menang, dan 
berjihad bersamanya. Ketaatan kepada mereka adalah lebih baik daripada memberontak, 
karena pada yang demikian terdapat perlindungan terhadap darah dan keamanan.” (Fathul 
Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari, juz 13, hal 7, Maktabatur Riyadh Al-Haditsiyyah, Riyadh) 
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2) Beda antara hukum mengenai masalah proses dan hukum mengenai masalah hasil 
 
A. Proses 
 
Adapun dewasa ini, cara-cara bagaimana waliyul Amri atau pemimpin suatu pemerintahan terpilih 
umumnya termasuk dalam kategori mugholabah. Termasuk di dalamnya cara yang masyhur seperti 
halnya cara pemilihan demokrasi. 
 
Demokrasi termasuk dalam proses yang didalamnya mengandung keharoman, karena memilih 
hanya berdasarkan jumlah suara saja. Yang tidak dibedakan antara suara orang pandai dan suara 
orang bodoh. Suara orang kafir dianggap sama dengan suara orang muslim. 
 
Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman 
 

تُِعونَ  إِن ّللّاِ  َستٌِلِ  َعن ٌُِضلُّوكَ  اِلَْرِض  فًِ َمن أَْكَثرَ  ُتِطعْ  َوإِن ت  ن   إِل   ٌَ الظ   
 

“Seandainya kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, sungguh mereka akan 
menyesatkan kalian dari jalan Allah (QS Al An’aam : 116) 

 
ْسَتُوونَ  َل ۖ   َفاِسًقا َكانَ  َكَمنْ  ُمْإِمًنا َكانَ  أََفَمنْ  ٌَ  

 
“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.” 
[QS As Sajdah : 18] 

 
Belum lagi termasuk di dalamnya perihal praktek jual beli suara yang termasuk dalam praktek 
kecurangan yang jelas-jelas diharamkan oleh syariat. 
 
Nabi Shollallahu ‘alaihi wasallam bersada : 
 

َنا َمنْ  ٌْسَ  َؼش  ا َفلَ ِمن   
 

“Barangsiapa yang mencurangi kami maka bukan termasuk golongan dari kami”. *Hr. Muslim+ 
 
Dan yang terpenting disini yang menjadi penentu pemilihan pemimpin adalah jumlah suara, aturan 
hukum syariat bukanlah kunci utama. Sehingga memilih orang kafir menjadi pemimpin negara pun 
boleh-boleh saja secara demokrasi, padahal syariat jelas-jelas melarang dan mengharomkannya. 
 

ا َها ٌَ ٌُّ ِخُذوا َل  آَمُنوا ال ِذٌنَ  أَ اءَ  اْلَكافِِرٌنَ  َتت  ٌَ ِ  َتْجَعلُوا أَنْ  أَُتِرٌُدونَ ۖ   اْلُمْإِمنٌِنَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولِ ُكمْ  لِِل  ٌْ ُمتًٌِنا ُسْلَطاًنا َعلَ  
 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi 
pemimpin-pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan 
alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? [QS. An-Nisaa : 144] 

 
B. Hasil 
 
Akan tetapi terlepas dari proses yang hukumnya harom itu, namun hasilnya diakui sah secara syariat, 
dan wajib taat kepada pemimpin yang terpilih dengan cara kompetisi saling mengalahkan itu (cara 
mugholabah). 
 
Demikianlah hukum dan penjelasan terperinci mengenai cara-cara waliyul amri/pemimpin itu 
terpilih. Asalkan pemimpin yang terpilih dengan cara mugholabah modern ini adalah seorang muslim 
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yang baik, yang tampak amalan ibadah dhohirnya seperti sholat, zakat, haji, dan seterusnya; maka 
tetap kita wajib taat kepadanya dalam hal yang ma’ruf, dan tidak boleh memberontak terhadapnya.  
 
Karena secara syariat dia adalah pemimpin yang sah.  
 
Bahkan Nabi shalalloohu ‘alaihi wa sallam tetap memerintahkan untuk mentaati pemimpin dengan 
batas minimal selama pemimpin tersebut masih melaksanakan sholat. 
 
Sebagai contoh di zaman rasululloh akan hal ini, adalah mengenai Raja Najasyi yang merupakan 
seorang raja kristen di Habasyah (Etiopia). 
 
Yang mana tentu saja dia terpilih dan terangkat menjadi pemimpin (waliyul amri) di negaranya, 
dengan cara-cara dan proses yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi Rasululloh tetap 
mengakui kepeminpinannya sebagai waliyul amri di negaranya, baik ketika beliau (raja Najasyi) 
masih belum masuk Islam, ataupun setelah masuk Islam. 
 
Tidak pernah dikatakan bahwa setelah raja Najasyi masuk Islam, maka Rasululloh berkata kepadanya  

“Setelah kamu (raja Najasyi) masuk Islam maka kepemimpinanmu tidak sah sebagai kepala 
negara, karena kamu dulu terpilih dan terangkat dengan cara-cara dan proses yang kafir.  
 
Kamu harus turun dulu dengan sendirinya setelah masuk Islam dari jabatanmu sebagai kepala 
pemerintahan, untuk kemudian harus melalui PROSES ISLAMI dulu untuk terpilih sebagai 
kepala negara, baru kemudian kamu SAH sebagai kepala negara secara syariat Islam.” 

 
Akan tetapi ternyata tidak, dan syariat Islam mengakui perbedaan hukum antara PROSES dan HASIL 
dalam masalah ini. 
 
Dan adapun mengenai raja Najasyi, ada sedikit catatan yang menarik dari Ibnu Taimiyah 
rohimahulloh mengenai beliau : 
 

“Kita tahu bahwa tidak mungkin bagi Najasyi menerapkan hukum Al-Qur’an kepada rakyatnya. 
Najasyi tidak bisa menerapkan hukum Al-Qur’an kepada rakyatnya karena mereka tidak 
menyetujuinya.” (Al-Fatawa jilid xix hal.218) 
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3) Sekali lagi mengenai beda hukum masalah proses dan hasil 
 
Sebagian orang yang berideologi takfiri dan pemberontakan (bughot) susah dalam memahami hal 
tersebut. Mereka terkena syubhat tidak bisa membedakan antara proses dan hasil. Bagi mereka jika 
prosesnya tidak Islami, maka hasilnya pun tidak sah. Jika sistemnya tidak Islami, maka hasilnya pun 
tidak sah. 
 
Padahal sebagian besar ulama masa kini ada yang membolehkan untuk ikut dalam proses 
mugholabah modern ini, karena  dipandang lebih ringan dan tidak melibatkan jatuhnya korban jiwa 
jika dibandingkan mugholabah tempo dulu (sebagaimana yang terambil dari tanya-jawab kami ba’da 
sholat jum’at dengan Ustadz Dr. Ali Musri Semjan hafidzahulloh). 
 
Akan tetapi, tentu saja ini dengan syarat jika suara kita memang berpengaruh dan ada pertimbangan 
mashlahat-madhorot. Dan fatwa bisa berubah sesuai dengan keadaan dan tempat. 
 
Bisa jadi di suatu tempat diperbolehkan dan di tempat lain tidak diperbolehkan. Hal ini tidak bisa 
dipukul rata semua tempat sama dalam memandang proses mugholabah modern ini (demokrasi). 
Yakni tidak bisa dianggap sama hukumnya di semua negara dan di semua keadaan. 
 
Karena hukum asal dari proses mugholabah modern ini (demokrasi) memang harom, dan 
keharoman itu hanya bisa berubah hukumnya sesuai dengan kadar dhorurotnya. 
 
Bisa jadi di suatu tempat berlaku hukum dhorurot karena hanya ada satu calon muslim dan satu 
calon kafir. Maka karena kadar dhorurot itu, ummat Islam wajib ikut dan mendukung calon yang 
muslim, sehingga hukum asalnya berubah menjadi boleh bahkan wajib. 
 
Atau bisa juga di tempat lain dianggap kadar dhorurotnya belum bisa merubah hukum asalnya, 
karena calonnya sama-sama tidak memberikan kemashlahatan walau sama-sama muslim. Dan 
dianggap lebih bermanfaat jika ikut langsung turun ke lapangan membina masyarakat akan 
pemahaman Islam saja, serta memajukan ekonominya, tanpa perlu melibatkan diri ke masalah 
demokrasi pemilihan pemimpin. (Lihat juga penjelasan kami pada Bab 5 setelah ini) 
 
Ada juga tempat lain yang diharuskan memandang segi pertimbangan mashlahat dan madhorotnya 
secara lebih rinci, sehingga menunggu fatwa dari para ulama untuk fatwa yang khusus berkaitan 
dengan tempatnya. Dan demikian seterusnya. 
 
Dan apapun ijtihad yang diambil untuk tiap-tiap keadaan dan tempat, yang mana entah itu dianggap 
bisa merubah hukum asal dari demokrasi ini menjadi boleh atau wajib. Ataukah dianggap tetap pada 
hukum asalnya yakni harom dan lebih baik tidak ikut dalam kancah itu.  
 
Maka hukum dari PROSES ini tidaklah bisa merubah dan mempengaruhi hukum dari HASIL yang 
tetap sah secara syariat. Karena dua hal ini memang memiliki kaedah dan pemahaman yang berbeda 
dalam tinjauan syariat. 
 
Berikut saya kutipkan juga fatwa dari Syaikh Sholeh Al Munajjid hafidzahulloh. 
Syaikh Sholeh Al Munajjid hafidzahulloh berkata : 
 

“Masalah memberikan suara dalam Pemilu adalah masalah yang berbeda-beda tergantung 
dari waktu, tempat dan keadaan. Masalah ini tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan. 
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Dalam beberapa keadaan tidak dibolehkan memberikan suara seperti ketika tidak ada 
pengaruh suara tersebut bagi kemaslahatan kaum muslimin atau ketika kaum muslimin 
memberi suara atau tidak, maka sama saja, begitu pula ketika hampir sama dalam perolehan 
suara yaitu sama-sama mendukung kesesatan. Begitu pula memberikan suara bisa jadi 
dibolehkan karena menimbang adanya maslahat atau mengecilkan adanya kerusakan seperti 
ketika calon yang dipilih kesemuanya non muslim, namun salah satunya lebih sedikit 
permusuhannya dengan kaumm muslimin. Atau karena suara kaum muslimin begitu 
berpengaruh dalam pemilihan, maka keadaan seperti itu tidaklah masalah dalam pemberian 
suara. 
 
Ringkasnya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang dibangun di atas kaedah menimbang 
maslahat dan mafsadat. Sehingga masalah ini sebaiknya dikembalikan pada para ulama yang 
lebih berilmu dengan menimbang-menimbang kaedah tersebut”. 
 
Sumber : http://rumaysho.com/belajar-islam/jalan-kebenaran/3786-hukum-coblos-dalam-
pemilu-4.html  

 
Untuk lebih melengkapi masalah pemahaman perbedaan ijtihad mengenai “kedhorurotan proses” 
itu, maka berikut akan saya kutipkan tulisan dari Ustadz Abul Jauzaa hafidzahulloh yang menulis 
perkataan para ulama kontemporer yang mu’tabar ketika berfatwa mengenai kasus per kasus 
pemilihan pemimpin dengan cara demokrasi pemilu. 
 
Berkata Ustadz Abul Jauzaa’ hafidzahulloh : 
 

Saya ambilkan fatwa dari orang yang kita tidak berselisih tentangnya : Asy-Syaikh Muhammad 
bin Shaalih Al-’Utsaimiin rahimahullah. 
 
Beliau pernah ditanya tentang Pemilu di Kuwait dimana telah diketahui/terbukti bahwa 
mayoritas orang yang mengikuti Pemilu itu adalah kaum muslimin dan para aktifis dakwah 
yang kemudian terfitnah agamanya 
 

 ( دٌنهم فً فتنوا الدعوج ورجال اإلسالمٌٌن من دخلها من أؼلب تؤن علماً ,  الكوٌخ فً الموجودج النتخاتاخ حكم ما ). 
 
Maka jawab beliau (saya kutip kalimat intinya) : 
 

 أو, الشر أهل محلهم؟ ٌحل من الخٌر أهل تقاعس إذا ِلنه, خٌراً  فٌه أن نرى من نعٌن أن ٌجب, واجتح النتخاتاخ أن أرى أنا
صالحاً  نراه من نختار أن فالتد, ناعق كل أتتاع, شر ول خٌر ل عندهم لٌس الذٌن السلتٌون الناس  

 
“Aku berpendapat bahwasannya Pemilu itu wajib. Kita wajib memilih orang yang kita pandang 
padanya terdapat kebaikan. Hal itu karena apabila orang-orang mundur, siapakah yang akan 
menempati tempat mereka ?. Orang-orang jelek/jahat dan orang-orang tak punya pendirian 
yang tidak memiliki kebaikan ataupun kejelekan, yang mengikuti setiap seruan. Maka sudah 
seharusnya kita memilih orang yang kita pandang shaalih…..dst. *dari pertemuan terbuka, 
kaset no. 2011]. 
 
Begitu juga dengan Lajnah Daaimah yang diketuai Asy-Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah, pernah 
ditanya :  
 
“Bolehkah ikut mencoblos dalam Pemilu dan mencalonkan diri padanya dimana negeri kami ini 
masih berhukum dengan selain hukum Allah ?  

( ّللا ماأنزل تؽٌر تحكم تالدنا أن العلم ؟مع لها والترشٌح النتخاتاخ فً التصوٌخ ٌجوز هل ) ?. 

http://rumaysho.com/belajar-islam/jalan-kebenaran/3786-hukum-coblos-dalam-pemilu-4.html
http://rumaysho.com/belajar-islam/jalan-kebenaran/3786-hukum-coblos-dalam-pemilu-4.html
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Setelah memaparkan ketidakbolehan mencalonkan diri dalam rangka turut serta dalam aturan 
yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan memilih orang yang akan menyukseskan 
hukum selain hukum Allah; maka Lajnah berkata : 
 

 العمل إلى الحكم تحوٌل إلى تذلك ٌصلوا أن ذلك فً تالدخول ٌرجون ٌنتختون ومن المسلمٌن من نفسه رشح من كان إذا إل
 ل مناصب إلى الدخول تمام نفسه رشح من ٌعمل أل على الحكم نظام على التؽلب إلى وسٌلح ذلك واتخذوا اإلسالم ٌعحتشر

اإلسالمٌح الشرٌعح مع تتنافً  
 
“Kecuali apabila orang yang mencalonkan dirinya itu dari kaum muslimin dan para pemilih 
berharap dengan masuknya orang itu ke sistem akan bersuara untuk perubahan agar 
berhukum dengan syari’at Islam, dan menjadikan hal itu sebagai sarana untuk menguasai 
sistem/aturan (pemerintahan), (maka hal ini diperbolehkan). Dengan ketentuan, orang yang 
mencalonkan dirinya tersebut setelah terpilih tidak menerima jabatan kecuali jabatan yang 
tidak berlawanan dengan syari’at Islam”. 
 

Lebih lanjut kemudian Ustadz Abul Jauzaa hafidzahulloh mengutip perkataan Asy-Syaikh As-Sadlaan 
(anggota haiah kibar ulama Saudi) sebagai berikut : 

 
 ٌجعله اإلنسان لدى الذهن فً مسؤلح رجوح استقرار ِلن تالضرورج، الدٌن من معلومح المسؤلح كون من التؤكد من لتد

 هذا وٌعتتر تشدد فقد الترلمانٌح النتخاتاخ دخول جواز عدم ٌرى من اجتهاد ذلك ومن حجمها، من أكتر وٌعطٌها لها ٌتحمس
 دخول أي – المسلم لؽٌر الولء من نوع هذا أن ٌتؤول وقد المخالؾ، وٌعادي تالضرورج، الدٌن من معلوماً  الموضوع
الجتهادي الضٌق تهذا ولٌسخ سعح فٌها والمسؤلح – النتخاتاخ  

 
“Harus benar-benar dipastikan apakah permasalahannya adalah termasuk perkara agama yang 
wajib diketahui secara pasti. Karena terkadang keyakinan terhadap perkara yang rajih (kuat) 
dalam diri seseorang membuatnya sangat ‘militan’ dalam mempertahankannya hingga 
berlebihan dalam memposisikannya. Contohnya adalah ijtihad orang yang tidak membolehkan 
ikut dalam pemilihan umum dan duduk di parlemen.  
 
Terkadang mereka bersikap ekstrim dan memasukkan masalah ini sebagai perkara pokok 
agama yang wajib diketahui dengan pasti, lalu dengan serta-merta dia memusuhi orang yang 
menyelisihinya, dan terkadang juga dia menerjemahkan berpartisipasi dalam pemilihan umum 
sebagai suatu bentuk loyalitas terhadap non-muslim. Padahal sebenarnya permasalahan ini 
sangat lapang, tidak sesempit ijtihad seperti ini (yang tidak membuka ruang perbedaan 
pendapat” *Al-I’tilaaf wal-Ikhtilaaf : Asasuhu wa Dlawabithuhu oleh Shaalih bin Ghaanim As-
Sadlaan hal. 83; Daar Balansiyyah, Cet. Thn. 1417 H, Riyaadl]. 
 
Sumber : http://abul-jauzaa.com/2012/04/mungkinkah-salafiy-ikut-pemilu-dan-
berparlemen.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abul-jauzaa.com/2012/04/mungkinkah-salafiy-ikut-pemilu-dan-berparlemen.html
http://abul-jauzaa.com/2012/04/mungkinkah-salafiy-ikut-pemilu-dan-berparlemen.html
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4) Dasar negara atau Konstitusi 
 
Selain dari ketidakbisaan membedakan hukum antara PROSES dan HASIL, umumnya orang-orang 
yang berideologi takfiri dan pemberontakan tetap bersikutat akan ketidakabsahan pemerintahan 
yang dipimpin oleh orang muslim, dengan menggunakan syubhat karena berdasarkan SYSTEM, 
DASAR NEGARA, KONSTITUSI atau ATURAN PEMERINTAHANNYA yang tidak Islami.  
 
Sehingga beranggapan bahwa tidak semua hukum Islam bisa ditegakkan, dengan negara dan sistem 
pemerintahan yang seperti itu. 
 
Adapun untuk kasus Indonesia, maka Ustadz Dr. Ali Musri Semjan hafidzahulloh mengatakan bahwa 
Pancasila dan UUD 1945 itu tidak bertentangan dengan Islam. Dan Islam jauh lebih sempurna dan 
jauh lebih lengkap dibandingkan penjelasan mengenai sila-sila yang ada di Pancasila itu ataupun 
pasal-pasal yang ada di UUD 1945 itu.  
 
Akan tetapi walaupun seperti itu, Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan Islam. 
 
Dan dikatakan lagi kalau Pancasila bertentangan dengan Islam, maka sejak awal Pancasila tidak akan 
bisa ada di Indonesia ini, dan disebutkan juga di pasal 29 UUD 1945 yang jelas menerangkan masalah 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 
 
Beliau Ustadz Dr. Ali Musri Semjan hafidzahulloh berkata mengenai hal ini dari situs pribadi beliau, 
 

Konstitusi menjamin kemerdekaan menjalankan ajaran agama 
 
Dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaanya itu”. 
 
Dalam pasal ini jelas sekali ditegaskan tentang kebebasan menjalankan ajaran agama bagi 
setiap pemeluknya. Dan tidak ada pengecualian terhadap ajaran tertentu dalam agama 
tertentu. Menjalankan hukum Islam adalah bagian dari ajaran Islam yang diperintahkan Allah 
yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Jika hal itu dilarang berarti umat Islam belum 
memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dengan sepenuhnya dalam menjalankan ajaran 
agama mereka. Berarti UUD 1945 belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh 
bangsa kita. 
 
Menjalankan hukum agama adalah pesan tertulis dalam konstitusi 
 
Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinia ke empat: “Negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa…”. 
 
Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa “Negara berdasar atas 
Kethanan Yang Maha Esa”. 
 
Apa maksud para pendiri bangsa kita menjadikan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila 
pertama dari Pancasila? Maksudnya adalah agar hukum Tuhan dijadikan sebagai sumber 
utama dalam segala aspek kehidupan bangsa ini. “Dalam kaitan dengan tertib Hukum 
Indonesia maka secara material nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus merupakan sumber 
bahan dan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia”. (Kaelan, Yogyakarta: 2008). 
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Bahwa pendidikan adalah untuk mencetak manusia yang bertaqwa kepada Allah. Sebagaimana 
disebutkant dalam pasal 31 ayat 2 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam ayat 5 dijelaskan bahwa pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan menjujung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa…. 
 
Hal ini berarti bahwa negara menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang datang dari 
Tuhan. Konsekuensinya segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaran negara harus 
sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuahan. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan 
pada hakikatnya adalah merupakan hukum Tuhan yang merupakan sumber material bagi 
segala norma, terutama Hukum positif di Indonesia. (Kaelan, Yogyakarta: 2008). 
 
Disini dapat kita pahami bahwa negara kita bukan berpaham komunis yang anti Tuhan dan 
hukum Tuhan. Dan bukan pula negara liberal yang memberi kebebasan warganya untuk 
menilai dan mengkritik agamanya, misalnya tentang Nabi, Rasul, Kitab Suci bahkan Tuhan 
sekalipun. (Kaelan, Yogyakarta: 2008). Demikian pula bahwa negara kita bukanlah negara 
sekuler yang memisahkan norma-norma hukum positif dengan nilai-nilai dan norma-norma 
agama. 
 
Sumber : http://dzikra.com/tinjauan-moderat-tentang-hukum-syariat/  

 
Setelah selesai penjelasan mengenai hal yang dijadikan syubhat orang-orang yang berideologi takfiri 
dan pemberontakan tadi, memang menurut saya pribadi, secara de jure dasar-dasar konstitusi 
negara kita sudah memfasilitasi kita untuk menegakkan Islam dan hukum-hukum syariatnya. 
 
Belum lagi jika ditambah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang sampai sekarang masih diakui sebagai 
sumber konstitusi negara (walau kurang populer namun sah dan legal), yang terang-terangan 
menyebutkan masalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 
 
Piagam jakarta menyebutkan : 
 

Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik 
Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan 
kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dan kemanusiaan 
jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-
kebidjaksanaan dalam permusjarawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia. 
 
Sumber : http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2352/Piagam-Jakarta  

 
Dari penjelasan di atas memang secara de jure kita tidak bisa memungkiri bahwa dasar-dasar negara 
kita tidak bertentangan dengan Islam, akan tetapi secara aplikasi real de facto kadang-kadang 
memang masih belum semua aturan syariat Islam sudah diterapkan. 
 
Namun tidaklah karena belum diterapkan semuanya ini berarti pemerintahannya batal, hasilnya 
tidak diakui, dan boleh untuk dikafirkan serta melakukan pemberontakan. 
 
Ustadz Dr. Ali Musri Semjan hafidzahulloh memberikan contoh akan hal ini dengan perkataan beliau 
dalam diskusi tanya-jawab: 

http://dzikra.com/tinjauan-moderat-tentang-hukum-syariat/
http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2352/Piagam-Jakarta
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“Misal jika rumah kita atapnya ada kebocoran di satu sisi, maka bukan berarti harus kita 
hancurkan seluruh bagian rumah kita dan kemudian dibangun lagi dari awal. Bukan seperti 
itu”. 

 
Dan untuk masalah pengkafiran dan kaedah-kaedahnya beliau berkata :  

“Sekarang misal ada orang yang menyembah kubur (yang merupakan kuburan yang dianggap 
kuburan wali), yang mana jelas-jelas itu adalah perbuatan kufur, apakah orang tersebut 
langsung kita kafirkan? Bisa jadi orang tersebut tidak tau, dan hanya faham bahwa cara 
menghormati dan memuliakan wali itu adalah dengan cara seperti itu. Sehingga tidak bisa 
orang seperti ini dikafirkan”. 

 
Alhasil menurut hemat saya, walau pemahaman dan penerapan hukum Islam memang masih 
belum Kaffah (menyeluruh), maka bukan berarti karena ada kebocoran di satu sisi rumah, 
maka harus semua bagian rumah itu kita hancurkan. Akan tetapi rumah itu haruslah diperbaiki 
dan ditambal agar tidak bocor. 

 
Berkata Ustadz Dr. Ali Musri Semjan hafidzahulloh dalam kutipan tulisan beliau : 
 

Apakah di Indonesia sudah ditegakkan syari’at? 
 
Untuk menjawab pertanyaan di atas, tergantung kepada pengertian dan makna dari kata 
syari’at yang kita sebutkan di awal tulisan ini. Jika syari’at diartikan dengan ajaran Islam secara 
keseluruhan atau diartikan dengan syari’at sinonim bagi kata fiqih. Maka jawabannya adalah 
sesunggunya sebahagian besar syari’at telah tegak di Indonesia, namun secara keseluruhan 
belum. Seperti shalat, infaq, sadaqah, zakat, puasa, haji, membangun masjid,  dan seterusnya. 
Ini semua adalah syari’at. 
 
Akan tetapi bila syari’at diartikan dengan Hukum Hudud maka jawaban dari pertanyaan di atas 
adalah negatif. Walaupun demikian halnya bukan berarti hukum syari’at yang telah dijalankan 
menjadi batal atau tidak terima Allah. Dan itu juga bukanlah berarti bahwa meninggalkannnya 
tidak berdosa, akan tetapi tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Selama ada semangat 
dan niat serta upaya untuk mengingikan agar dijalankannya syari’at itu secara utuh. Namun 
kondisi dan kemampuanlah yang membatasi  untuk menjalankannya. Terkhusus masalah 
menegakkan hukum Hudud yang berkewajiban menjalankannya adalah penguasa, adapun 
rakyat dan ulama hanya sebatas memberikan masukan dan nasehat dengan cara baik. Hal 
tersebut-pun tidak bisa dijadikan alasan untuk membangkang kepada penguasa apalagi sampai 
berupaya untuk menumbangakan dan mengkudeta kekuasaan yang sah. 
 
Sumber : http://dzikra.com/tinjauan-moderat-tentang-hukum-syariat/  

 
Untuk lebih memberikan gambaran mengenai perkataan beliau di atas, berikut saya coba berikan 
tabel pembahasan topik fiqh dari salah satu kitab fiqh yang mu’tabar, yang ringkas namun mencakup 
dari semua aspek syriat, yakni kitab Bulughul Maroom tulisan dari Ibnu Hajar Al-Atsqolani 
rohimahulloh. 
 
Berkata Ibnu Hajar Al-Atsqolani rohimahulloh dalam muqoddimah kitab beliau Bulughul Maroom : 
 

“Amma ba ‘du. (Kitab) ini merupakan ringkasan yang mencakup pokok-pokok dalil berdasarkan 
hadits bagi hukum-hukum syari’iat. Aku telah menulisnya dengan tulisan yang dapat 
dimengerti, agar orang yang menghapal (hadits-hadits)nya dapat mcngulang-ngulang di antara 
(waktu-waktu) yang sama.” 

http://dzikra.com/tinjauan-moderat-tentang-hukum-syariat/
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Saya memilih kitab itu sebagai representasi gambaran dari aspek-aspek syariat yang ada di dalam 
Islam, yang akan saya bandingan dengan praktek aplikasinya di negara Indonesia  ini di dalam 
sebuah tabel . 
 

No PEMBAGIAN TOPIK 
DALAM KITAB 

BULUGHUL MARAAM 

APLIKASI SYARIAT DI INDONESIA CATATAN 

1 Kitab Thaharah Tidak dihalang-halangi dan bahkan 
sudah umum ada tempat untuk 
wudhu di berbagai masjid dan 
gedung di Indonesia 

Sesuai syariat 

2 Kitab Shalat Teraplikasikan dengan baik dan 
merupakan hak warganegara untuk 
menjalankannya yang dilindungi 
oleh Undang-undang.  
 
Hanya saja penunjukan imam 
rowatib yang bertugas untuk di 
masjid-masjid yang sudah 
ditentukan masih tidak ditangani 
oleh pemerintah, dan masih diurus 
sendiri oleh masyarakat dengan 
takmir masjidnya. 

Sesuai syariat kecuali 
masalah penunjukan imam 
rowatib. 
 
Untuk hukum sholat 
berjamaah lebih diserahkan 
kepada pilihan tarjih fiqh 
masyarakat masing-masing. 
Apakah wajib ataukah 
sunnah.  
 
Pemerintah tidak memaksa 
masyarakat untuk sholat 
berjamaah dan melakukan 
penutupan kegiatan yang 
masih berjalan ketika sholat 
berjamah sedang dijalankan 
(sebagaimana yang 
dilakukan di Saudi) 

3 Kitab Jenazah Teraplikasikan dengan baik dan 
merupakan hak warganegara untuk 
menjalankannya yang dilindungi 
oleh Undang-undang 

Sesuai syariat 

4 Kitab Zakat Teraplikasikan dengan baik. 
Pemerintah bahkan mendirikan 
lembaga Negara BAZNAS untuk 
mengurusinya yang diatur oleh UU, 
dan tidak menghalangi jika ada 
badan organisasi non pemerintah 
yang juga ingin mengurusinya 

Sesuai syariat 

5 Kitab Shaum Teraplikasikan dengan baik dan 
merupakan hak warganegara untuk 
menjalankannya. Pemerintah 
bahkan menjalankan fungsinya 
dalam menentukan awal dan akhir 
romadhon dengan sidang Itsbat 

Sesuai syariat 
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6 Kitab Hajji Teraplikasikan dengan baik dan 
merupakan hak warganegara untuk 
menjalankannya. Pemerintah 
bahkan menjalankan fungsinya 
sebagai amirul Hajj yang mengatur 
masalah warganegaranya yang 
hendak naik haji 

Sesuai syariat 

7 kitab Jual Beli Pemerintah melindungi 
warganegaranya dengan adanya 
lembaga pemerintah DSN MUI, 
yang khusus mengeluarkan fatwa 
atas jenis-jenis kegiatan keuangan 
dan produk dan jasa keuangan. 
 
Adanya jasa-jasa perbankan dan 
keuangan syariah yang merupakan 
badan usaha negara, walaupun 
jasa-jasa perbankan dan keuangan 
yang konvensional ribawi juga 
masih ada. 
 
Masalah hukum waqaf dan waris 
yang dimasukkan oleh Imam Ibnu 
Hajar dalam bab Kitab jual beli ini, 
juga sudah diatur oleh UU 
Kompilasi Hukum Islam 

Transaksi dengan 
berdasarkan syariat 
difasilitasi dan dilindungi 
oleh pemerintah. Akan 
tetapi transaksi ribawi masih 
tetap dibiarkan merajalela 

8 Kitab Nikah Teraplikasikan dengan baik dan 
merupakan hak warganegara untuk 
menjalankannya. Pemerintah 
bahkan menjalankan fungsinya 
dengan adanya UU Kompilasi 
Hukum pernikahan dan adanya 
KUA serta pengadilan agama untuk 
mengurusinya 

Sesuai syariat 

9 Kitab Urusan Pidana 
(Jinayat) 

Syariat masih belum diaplikasikan. 
Masih berhukum dengan 
berdasarkan hukum positif, bukan 
hukum Islam.  
 
Hal ini dikecualikan untuk wilayah 
Daerah Istimewa Aceh. Untuk 
Aceh, hal ini sudah diaplikasikan 

Perlu pembinaan dan 
pemahaman akan masalah 
ini baik di sisi para hakim 
sebagai penegak hukum, 
DPR sebagai penyusun UU, 
ataupun di sisi masyarakat 
muslim nya sendiri.  
 
Karena tidak jarang ketika 
hendak ditegakkan, justru 
sebagian masyarakat 
muslim sendiri yang 
menolak seperti misal 
contoh kasus UU Pornografi 
dan RUU Hukum Santet 
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10 Kitab Hukuman 
(Hudud) 

Syariat masih belum diaplikasikan. 
Masih berhukum dengan 
berdasarkan hukum positif, bukan 
hukum Islam.  
 
Hal ini dikecualikan untuk wilayah 
Daerah Istimewa Aceh. Untuk 
Aceh, hal ini sudah diaplikasikan 

Perlu pembinaan dan 
pemahaman akan masalah 
ini baik di sisi para hakim 
sebagai penegak hukum, 
DPR sebagai penyusun UU, 
ataupun di sisi masyarakat 
muslim nya sendiri.  
 
Karena tidak jarang ketika 
hendak ditegakkan, justru 
sebagian masyarakat 
muslim sendiri yang 
menolak seperti misal 
contoh kasus UU Pornografi 
dan RUU Hukum Santet 

11 Kitab Jihad Kewenangan untuk menyatakan 
perang (jihad thulab) ada di tangan 
pemerintah dan diatur oleh UU. 

Sesuai syariat 

12 Kitab Makanan Pemerintah melindungi 
warganegaranya dari memakan 
makanan dan minuman yang 
harom dengan adanya sertifikasi 
halal MUI. 
 
MUI juga berwenang untuk 
berfatwa mengenai kehalalan 
ataupun keharoman dari suatu 
makanan atau minuman. 

Sesuai syariat 

13 Kitab Sumpah dan 
Nazar 

Teraplikasikan dengan baik dan 
merupakan hak warganegara untuk 
menjalankannya yang dilindungi 
oleh Undang-undang 

Sesuai syariat 

14 Kitab Peradilan Pengadilan Agama memang sudah 
ada, namun umumnya masih 
terbatas kepada masalah 
pernikahan dan warisan saja 
 
Syariat masih belum diaplikasikan 
secara penuh. Hal-hal lain masih 
berhukum dengan berdasarkan 
hukum positif, bukan hukum Islam.  
 
Hal ini dikecualikan untuk wilayah 
Daerah Istimewa Aceh. Untuk 
Aceh, hal ini sudah diaplikasikan 

Perlu pembinaan dan 
pemahaman akan masalah 
ini baik di sisi para hakim 
sebagai penegak hukum, 
DPR sebagai penyusun UU, 
ataupun di sisi masyarakat 
muslim nya sendiri.  
 
Karena tidak jarang ketika 
hendak ditegakkan, justru 
sebagian masyarakat 
muslim sendiri yang 
menolak seperti misal 
contoh kasus UU Pornografi 
dan RUU Hukum Santet 
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15 Kitab Memerdekakan 
Budak 

Tidak ada perbudakan di Indonesia 
dan perbudakan dianggap 
bertentangan 

Sesuai syariat untuk di 
sebagian sisi.  
 
Karena syariat memang 
banyak sekali memberikan 
keutamaan untuk orang 
yang membebaskan budak, 
akan tetapi Islam juga 
mengakui jika ada tawanan 
perang yang kemudian 
boleh untuk dijadikan budak 

16 Kitab Kelengkapan Negara mendukung dan 
mendorong warganegaranya untuk 
mempunyai Adab dan Akhlak yang 
baik 

Sesuai syariat 
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5) Antara dasar negara/konstitusi dan syi’ar agama secara de Jure 
 
Selain dari apa yang diterangkan di atas, jika kita melihat kembali ke belakang, maka sebenarnya 
Rasululloh dan para ulama salaf ketika melihat suatu negara tidaklah melihat dengan berdasarkan 
konstitusi dan dasar negaranya untuk menentukan statusnya. Umumnya mereka melihat dengan 
berdasarkan : 

1. Syiar agama yang ada di daerah itu 
2. Keadaan rakyatnya 
3. Keadaan pemimpinnya dalam masalah sholat, atau apakah pemimpin disitu beragama Islam 

ataukah tidak. 
 
Boleh jadi ini karena bentuk pemerintahan di negara-negara dan kabilah-kabilah waktu itu relatif 
sederhana, dan belum mengenal konstitusi sebagai hasil dari social contract yang kompleks seperti 
keadaan bernegara kita sekarang ini.  
 
Walaupun mungkin akan ada sebagian orang yang  menolak, dengan beranggapan bahwa konstitusi 
atau social contract itu sudah ada sejak zaman Rasululloh shalallohu ‘alaihi wa sallam dalam bentuk 
yang sederhana, yakni apa yang umumnya disebut sebagai Piagam Madinah. Yang mana Piagam 
Madinah ini mengikat antara Rasululloh berserta kaum muslimin dengan orang-orang yahudi dan 
musyrikin di Madinah, untuk membuat suatu aturan yang melindungi satu sama lain dalam 
menjalankan roda pemerintahan di Madinah.[Riwayat mengenai Piagam Madinah ini bisa ditemukan 
di kitab-kitab siroh (sejarah)] 
 
Akan tetapi ini adalah suatu hal yang kiranya perlu untuk kita tuliskan, guna memperluas wawasan.  
 
Umumnya dalam melihat suatu negara, para ulama salaf berpegangan kepada perbuatan dan 
perkataan Rosululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam sebagai berikut : 
 
Hadits pertama : 
Dari Anas rodhiyalloohu ‘anhu ia berkata, 
 

“Adalah Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyerang apabila tiba waktu adzan, bila 
terdengar suara adzan maka beliau menahan dan jika tidak beliau menyerang.” (HR Bukhari no 
610 dan Muslim no 1365). 

 
Hadits kedua : 
Dari Buraidah rodhiyallahu anhu -ketika Rosulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan 
pasukannya untuk berjihad memerangi kaum musyrikin- beliau bersabda: 
 

“Serulah kepada mereka kepada Islam, jika mereka sepakat, maka terimalah dan janganlah 
perangi mereka. Lalu serulah mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri Muhajirin. 
Beritahukan kepada mereka, bahwa apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka memiliki 
hak dan kewajiban seperti orang-orang muhajirin.” (HR. Muslim No. 1731) 

 
Hadits ketiga : 
Dari Ummu Salamah radhiyallahu’anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

“Akan muncul para penguasa yang kalian mengenali mereka namun kalian mengingkari -
kekeliruan mereka-. Barangsiapa yang mengetahuinya maka harus berlepas diri -dengan 
hatinya- dari kemungkaran itu. Dan barangsiapa yang mengingkarinya (minimal dengan 
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hatinya) maka dia akan selamat. Akan tetapi yang berdosa adalah orang yang meridhainya dan 
tetap menuruti kekeliruannya.” 
 
Mereka -para sahabat- bertanya, “Apakah tidak sebaiknya kami memerangi mereka?”. Maka 
beliau menjawab, “Jangan, selama mereka masih menjalankan sholat.” (HR. Muslim) 

 
Dari ketiga hadits itu, maka para ulama kemudian mencoba saling beristinbath merumuskan 
pandangan mereka mengenai suatu daulah atau negara. 
 
Ibnu Hazm rohimahullah berkata: 

“Suatu negara itu dilihat dari kekuasaan, mayoritas (penduduknya), dan penguasa atau 
pemimpinnya.” (Al Muhalla:13/140) 

 
Al-Ismaili rahimahullah berkata:  

“Kaum Salaf berpendirian, bahawa sesebuah negara dinamakan negara Islam selagi masih ada 
panggilan untuk solat (azan) dan didirikan solat dengan terang-terangan serta penduduknya 
(rakyatnya) sentiasa mendirikan solat dengan bebas (aman)”. (I’tiqad Aimmatu Ahlu Hadis, 
hlm. 50) 

 
Al Hafidz Abu Bakar Al-Isma’ili rohimahullah berkata:  

“(Ahlu Sunnah) berpendapat, bahwa negara itu negara Islam bukan negara kafir sebagaimana 
yang dikatakan oleh Mu’tazilah, selama adzan untuk sholat masih dikumandangkan, dan 
penduduknya masih berkuasa dan terjamin keamanan.” (I’tiqod Ahli Sunnah: 10/114) 

 
As Sarakhsi rohimahullah berkata:  

“Sesungguhnya sebuah tempat dinisbatkan kepada kita (kaum muslimin), atau kepada mereka 
(kaum kafir) berdasarkan kekuatan dan kekuasaan. Semua tempat yang tersebar kesyirikan di 
dalamnya, dan kekuasaan di tangan kaum musyrikin, maka itu dinamakan negara kafir. Dan 
semua tempat yang tersebar di dalamnya syiar-syiar Islam, dan kekuatannya di tangan kaum 
muslimin, maka itu dinamakan negara Islam.” (lihat Syarhus Sa’ir: 3/81) 

 
Al Jashshos rohimahullah berkata:  

“Sesungguhnya tolak ukur suatu negara itu berdasarkan kekuasaan dan tampaknya syiar-syiar 
agama di dalamnya. Buktinya adalah, apabila kita menaklukkan salah satu negara kafir dan kita 
menampakkan syiar-syiar kita, maka negara itu menjadi negara Islam.” (Al Aulamah: 100) 

 
Ibnu Abdil Bar rohimahullah berkata:  

“Aku tidak menjumpai perselisihan tentang wajibnya adzan bagi penduduk negeri, karena hal 
itu adalah tanda yang membedakan negara Islam dan negara kafir.” (Al Istidzkar: 18/4, 
Tamhid: 3/61) 

 
Al Maaziri rohimahullah berkata:  

“Di dalam adzan itu ada dua makna: yang pertama menampakkan syiar Islam, yang kedua 
untuk menjelaskan bahwa ini adalah negara Islam.” (Adz Dzakhiroh: 2/58) 

 
Ar Rofi’i rohimahullah berkata:  

“Cukup sebuah negara dikatakan negara Islam, jika di bawah kekuasaan imam (kaum 
muslimin), meskipun tidak ada satupun muslim yang di sana.” (At Taaj wa Iklil: 1/451) 
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Ibnu Muflih rohimahullah berkata:  
“Setiap negara yang mayoritasnya adalah syiar Islam, maka disebut negara Islam. Dan apabila 
syiar kafir yang mayoritas, maka disebut negara kafir.” (Al Adab Asy Syar’iyyah:1/212) 

 
Ibnu Taimiyah rohimahulloh berkata:  

”Suatu negeri disebut negeri kafir atau negeri iman atau negeri fasiq bukanlah sifat yang tetap 
namun ia bersifat relatif sesuai dengan keadaan penduduknya.” (Majmu’ fatawa ibnu taimiyah 
18/287) 

 
Ibnu Taimiyah rohimahulloh juga berkata :  

”Negeri itu berubah-ubah hukumnya sesuai dengan keadaan penduduknya, terkadang suatu 
negeri menjadi negeri kafir bila penduduknya kafir, kemudian menjadi negeri islam bila 
penduduknya masuk islam sebagaimana keadaan Makkah yang tadinya negeri kafir.” (Majmu 
fatawa ibnu taimiyah 27/144) 

 
Selain dari qoul para ulama salaf itu, maka salah satu yang menarik yang tercatat dalam sejarah 
istimbath para ulama salaf terutama Imam Ahmad bin Hanbal rohimahulloh dalam menghadapi tiga 
kholifah dari daulah abbasiyah; yakni Al-Ma’mun, Al-Mu’tashim, dan Al-Watsiq.  
 
Yang mana mereka terfitnah dengan fitnah “Al-Qur’an adalah Makhluq” (Kholqil Qur’an) yang 
menjadi aqidah mu’tazilah. 
 
Ketiga kholifah itu menjadikan permasalahan Kholqil Qur’an itu sebagai aqidah resmi negara, atau 
dengan kata lain dalam bahasa modern sekarang ini, sebagai dasar konstitusi negara waktu itu. 
Bahkan para kholifah itupun menjadikan permasalahan itu untuk menguji rakyatnya dan juga 
ulamanya (baca : memaksa agar beraqidah seperti itu juga). 
 
Padahal aqidah Kholqil Qur’an itu adalah aqidah kafir yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, 
akan tetapi para ulama salaf pada waktu itu dan terutama Imam Ahmad bin Hanbal rohimahulloh, 
tidaklah mengkafirkan para kholifah ataupun menganggap bahwa daulah Abbasiyah kemudian 
bukanlah menjadi daulah Islam lagi.  
 
Hal ini dikarenakan umumnya para ulama memandang bahwa ada syubhat dalam penetapan Aqidah 
Kholqil Qur’an itu sebagai  madzhab resmi/dasar konstitusi negara. Sehingga karena adanya udzur 
syubhat itu, maka para kholifah tersebut tidak dikafirkan. 
 
Berangkat dari qoul-qoul ulama ulama ini, maka kita akan bisa lebih memahami masalah 
pembahasan mengenai de jure dan de facto yang ditulis dalam risalah ini. Telah berlalu pembahasan 
kita masalah de jure, adapun sekarang kita akan menginjak ke dalam pembahasan de facto -insya 
Alloh-. 
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6) De Facto 
 
Harus diakui tidak semua orang Islam di Indonesia itu faham akan Islam itu sendiri. Belum lagi 
ditambah dengan syubhat-syubhat hukum Islam yang menyebabkan mereka terfitnah dan enggan 
untuk menerapkan Islam sendiri secara Kaffah.  
 
Akan tetapi bukan berarti kalau tidak kaffah berarti akan batal keislamannya, serta merta langsung 
kafir, dan harus dihancurkan seluruh bangunannya (terutama yang berkaitan dengan pemerintahan). 
 
Faham-faham “take it or leave it”, “with me or against me”,  dalam artian kalau ada satu saja aspek 
syariat yang kurang dari suatu negara maka negara itu dianggap tidak menjalankan syariat Islam, 
sebenarnya justru bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam itu sendiri.  
 
Di tabel sebelumnya pada point 4 sebelumnya, sudah kita sebutkan aspek-aspek syariat apakah yang 
ternyata sudah diaplikasikan di dalam negara kita dan aspek-aspek syariat apakah yang ternyata 
belum. 
 
Dan ternyata kalau kita lihat lebih cermat lagi, aspek-aspek syariat Islam yang sudah diaplikasikan di 
negara kita itu sebenarnya adalah aspek-aspek rukun (tiang pondasi) dari yang disebut oleh para 
ulama sebagai rukun Islam, yakni Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa, dan Haji. 
 
Apakah ada di negeri kita ini aturan pemerintahan yang melarang seseorang masuk Islam dengan 
membaca syahadat?  
 
Padahal sudah beberapa kali saya melihat orang-orang non Islam yang masuk Islam dengan 
bersyahadat di dalam Masjid -alhamdulillaah-, dan kemudian dibantu untuk diurus administrasi 
kenegaraannya untuk dokumentasi keabsahannya berpindah agama dengan memeluk Islam.  
 
Adapun sholat, Zakat, Puasa, dan Haji maka itu sudah berlalu penjelasannya. 

 
ْحمنِ  َعْتدِ  أَتًِ َعنْ  ابِ  ْتنِ  ُعَمرَ  ْتنِ  ّللاِ  َعْتدِ  الر  ْالَخط   p ّللاِ  َرُسولَ  َسِمْعخُ : َقالَ  ،  a  ُقُْول ٌَ : ًَ  لَ  أَنْ  َشَهاَدجِ  َخْمس   َعلَى ْاإلِْسالَمُ  ُتنِ

ًدا َوأَن   ّللاُ  إِل   إِلهَ  الَجِ  َوإَِقامِ  ّللاِ  َرُسولُ  ُمَحم  َكاجِ  َوإٌَِتاءِ  الص  خِ  َوَحجِّ  الز  ٌْ َرَمَضانَ  َوَصْومِ  اْلَت . 
 
Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin al-Khaththab radhiyalloohu ‘anhu, ia 
mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah shalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Islam 
dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali 
Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah (Syahadatain), mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan.” *HR. al-Bukhari dan 
Muslim] 

 
Betapa bagus permisalan yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan hafidzahulloh 
sebelumnya: 

“Misal jika rumah kita atapnya ada kebocoran di satu sisi, maka bukan berarti harus kita 
hancurkan seluruh bagian rumah kita dan kemudian dibangun lagi dari awal. Bukan seperti 
itu”. 

 
Padahal kalau ditilik dari penjelasan hadits tersebut, tiang-tiang dan pondasi ke-Islaman itu 
sebenarnya masih ada, dilindungi, di support, dan bahkan difasilitasi di negara ini. Maka apakah 
karena ada aspek-aspek syariat lain yang belum diaplikasikan, maka kemudian semua aspek 
bangunan syariat Islam yang masih ada di negara ini yang ternyata masih kokoh pondasi-pondasinya 
harus dihancurkan pemerintahannya dengan dikafirkan dan pemberontakan? 
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Oleh karena itu faham-faham “take it or leave it”, “with me or against me”,   itulah yang sebenarnya 
yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam itu sendiri. Dalam qaidah fiqh dikatakan : 
 

ُجلُّهُ  ٌُْتَركُ  لَ  ُكلُّهُ  ٌُْدَركُ  لَ  َما  
 

“Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya.” 
 
Lebih lanjut, Rosulullooh shalalloohu ‘alaihi wa sallam juga berkata : 
 

اْسَتَطْعُتمْ  َما ِمْنهُ  َفؤُْتوا تِؤَْمر   أََمْرُتُكمْ  َوإَِذا  
 

“Dan jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian.” 
(HR. Bukhari no: 6771) 

 
Kalau ingin dikatakan bahwa negara dan pemerintahan kita sekarang ini sempurna sama seperti 
zaman Rosululloh dan para shahabat-nya?  
 
Tentu saja jelas akan kita katakan tidak.  
 
Dan apakah kemudian juga dikatakan jika tidak sempurna sama seperti zaman Rasululloh dan para 
shahabat, maka berarti itu adalah pemerintahan yang batal keabsahannya untuk ditaati dalam hal 
yang ma’ruf?  
 
Tentu saja jelas akan kita katakan tidak juga! 
 
Akan tetapi justru disinilah kesempatan kita untuk memperbaiki, membangun, dan memahamkan 
masyarakat beserta pemerintahan akan indahnya syariat Islam, memahamkan akan perlunya syariat 
Islam itu, dan menghilangkan syubhat-syubhat sekulerisme, kapitalisme, demokrasi, sosialisme, 
komunisme, nasionalisme, humanisme, dan liberalisme dengan cara yang hikmah dan ilmiah. 
 
Hal ini mutlak dibutuhkan karena semua aturan Islam itu sebenarnya adalah rahmat dan untuk 
kebaikan kita semua. 
 
Masyarakat Islam berikut juga pemerintahannya, lebih butuh kepada pembinaan secara bertahap 
untuk menerima hukum Islam, yang mana itu dimulai juga dari pembinaan pondasi yang kuat dan 
kokoh.  
 
Jika tidak, maka yang terjadi adalah apa yang terjadi di negara kita ini. Yakni ketika ada sebagian 
hukum syariat ingin ditegakkan, katakanlah masalah pornografi dan poligami, maka justru dari 
sebagian kalangan ummat Islam sendirilah yang berbondong-bondong menolaknya. Padahal 
pemerintah sudah berusaha untuk menfasilitasinya dan mengaturnya. 
 
Mari bersama-sama kita coba perhatikan perkataan dari ummul mukminin Aisyah yang cerdas 
berikut ini : 
 

َما لُ ( اَْلقُْرآنُ : أَيْ ) َنَزلَ  إِن  لِ  ِمنَ  َسْوَرج  : ِمْنهُ  َنَزلَ  َما أَو  َها اْلُمَفص  ٌْ حِ  ِذْكرُ  فِ اِر، اْلَجن  ا َثابَ  إَِذا َحت ى َوالن   َنَزلَ  اإلِْسالَِم، إِلَى سُ الن 
لُ  َنَزلَ  َولَوْ . َواْلَحَرامُ  اْلَحالَلُ  ء   أَو  ًْ َنا َنَدعُ  لَ : لََقالُوا َتْزُنوا، لَ : َنَزلَ  َولَوْ  أتداً، اْلَخْمرَ  َنَدعُ  لَ : لََقالُوا اْلَخْمَر، َتْشَرُتوا لَ : َش أََتداً  الزِّ  

…. 
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Aisyah Rodhiyaloohu ‘anhaa berkata : 
 

“…Sesungguhnya (surat Alqurân) yang pertama kali diturunkan adalah surat yang 
menceritakan tentang surga dan neraka.  
 
Tatkala saat itu orang-orang telah berbondong-bondong masuk Islam, baru turun (ayat-ayat 
yang menjelaskan hukum) halal dan haram.  
 
Seandainya (ayat) yang pertama kali turun adalah ‘Jangan kalian minum khamr (minuman 
keras)’, niscaya orang-orang akan berkata, ‘Selamanya kami tidak mau meninggalkan khamr’.  
 
Begitu pula jika (ayat)  yang pertama kali turun, ‘Jangan kalian berzina’, niscaya mereka akan 
berkata, ‘Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya’…” *HR. Bukhârî (hal. 1087 no. 4993).+. 

 
Selain itu, ternyata memang banyak sekali hadits-hadits shohih rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam yang menerangkan secara de facto, pemerintahan itu akan banyak melakukan kedzoliman. 
Keengganan pemerintahan untuk bermanhaj seperti manhaj rosululloh dalam menjalankan roda 
pemerintahan. Dan bahkan Rosululloh sendiri mensifati mereka seperti Syaithon. 
 

ُكونُ  ح   َتْعِدي ٌَ ْهَتدُ  َل  أَئِم  ْسَتنُّونَ  َوَل  تُِهَدايَ  ونَ ٌَ تًِ ٌَ قُومُ  تُِسن  ٌَ اِطٌنِ  قُلُوبُ  قُلُوُتُهمْ  ِرَجال   فٌِِهمْ  َوَس ٌَ  قُْلخُ  َقالَ  إِْنس   ُجْثَمانِ  فًِ الش 
ؾَ  ٌْ ا أَْصَنعُ  َك ِ  َرُسولَ  ٌَ َوأَِطعْ  َفاْسَمعْ  َمالُكَ  َوأُِخذَ  َظْهُركَ  ُضِربَ  َوإِنْ  لأِْلَِمٌرِ  َوُتِطٌعُ  َتْسَمعُ  َقالَ  َذلِكَ  أَْدَرْكخُ  إِنْ  ّللا   

 

“Akan ada setelahku para pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan 
mengambil sunah selain sunahku, dan akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati 
setan dalam tubuh manusia.” 
 
Hudzaifah berkata, “Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah jika aku mendapati masa 
itu?” 
 
Beliau menjawab, “Dengar dan taat (dalam kebaikan) kepada pemimpin walaupun 
punggungmu dipukul dan hartamu diambil tetaplah engkau mendengar dan taat.” *HR. 
Muslim] 

 
Bahkan Rasululloh sendiri sudah mengingatkan bahwa ikatan Islam yang pertama kali lepas itu 
adalah masalah hukum dan yang terakhir adalah masalah Sholat. Akan tetapi Rasululloh tidaklah 
membolehkan untuk memberontak terhadap pemerintah selama ikatan yang terakhir, yakni selama 
ikatan terakhir sholat itu masih mereka kerjakan. 
 
Dari Abi Umamah al-Bahili, dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam, beliau bersabda: 
 

“Ikatan-ikatan Islam akan terlepas satu demi satu. Apabila lepas satu ikatan akan dikuti oleh 
ikatan berikutnya. Ikatan Islam yang pertama kali lepas adalah hukum dan yang terakhir 
adalah solat”. 
 
(HR. Ahmad 5/251 dan selainnya. Dishohihkan oleh Al-Hakim. Berkata Al-Haitsami dalam 
majmu’ zawaid: “Para rijalnya (perowinya) adalah rijal yang shohih”. Dan dishohihkan oleh AL-
Albani dalam shohih targhib wa tarhib) 
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Dari Ummu Salamah radhiyallahu’anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  
 

“Akan muncul para penguasa yang kalian mengenali mereka namun kalian mengingkari -
kekeliruan mereka-. Barangsiapa yang mengetahuinya maka harus berlepas diri -dengan 
hatinya- dari kemungkaran itu. Dan barangsiapa yang mengingkarinya (minimal dengan 
hatinya) maka dia akan selamat. Akan tetapi yang berdosa adalah orang yang meridhainya dan 
tetap menuruti kekeliruannya.”  
 
Mereka -para sahabat- bertanya, “Apakah tidak sebaiknya kami memerangi mereka?”.  
 
Maka beliau menjawab, “Jangan, selama mereka masih menjalankan sholat.” (HR. Muslim, 
lihat Syarh Muslim [6/485]). 

 
Kedua hadits di atas memberikan pemahaman kepada kita, de facto pemerintahan yang tidak mesti 
sesuai dengan harapan kita.  
 
Tidak diingkari memang secara de facto bahwa syubhat sekulerisme, kapitalisme, demokrasi, 
sosialisme, komunisme, nasionalisme, humanisme, dan liberalisme ada di antara kita. Tidak hanya di 
kalangan pemerintah, di kalangan masyarakat sendiri pun banyak bertebaran. 
 
Dan syubhat-syubhat itu memang akan mengancam tegaknya syariat Islam di dalam hati-hati 
masyarakat Islam terlebih dahulu, dan kemudian di pemerintahan, sebagai bentuk gambaran 
masyarakatnya. 
 
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu pernah ditanya oleh seseorang:  

“Mengapa saat Abu Bakar dan Umar menjabat sebagai khalifah kondisinya tertib, namun saat 
Utsman dan engkau yang menjadi khalifah kondisinya kacau? Jawab Ali: “Karena saat Abu 
Bakar dan Umar menjadi khalifah, mereka didukung oleh orang-orang seperti aku dan Utsman, 
namun saat Utsman dan aku yang menjadi khalifah, pendukungnya adalah kamu dan orang-
orang sepertimu” 
 
[Syadzaraat Adz Dzhahab 1/51] 

 
Adapun telah lewat sebenarnya kutipan kita dari Ibnu Taimiyah rohimahulloh mengenai Raja Najasyi 
yang menjadi muslim hingga beliau meninggal, yang Rasululloh dan para shahabat pun mensholati-
nya dengan sholat ghoib ketika beliau meninggal. Namun ada baiknya saya kutipkan lagi perkataan 
beliau (Ibnu Taimiyah) rohimahulloh agar semakin jelas bagi kita perihal ini. 
 
Berkata Ibnu Taimiyah rohimahulloh : 

“Kita tahu bahwa tidak mungkin bagi Najasyi menerapkan hukum Al-Qur’an kepada rakyatnya. 
Najasyi tidak bisa menerapkan hukum Al-Qur’an kepada rakyatnya karena mereka tidak 
menyetujuinya.” (Al-Fatawa jilid xix hal.218) 

 
Adapun solusi dari hal ini adalah dengan bersabar dan selalu berusaha melakukan perbaikan dan 
memahamkan. 
 
Menasehati masyarakat dan pemerintahan dengan cara yang benar. Menghilangkan berbagai 
macam syubhat yang ada, baik itu sekulerisme, kapitalisme, demokrasi, sosialisme, komunisme, 
nasionalisme, humanisme, dan liberalisme yang ada di masyarakat dan pemerintah.  
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Mendoakan kebaikan kepada pemerintah agar dengan baiknya pemerintah itu bisa juga berimbas 
juga kepada rakyatnya. Dan bukan dengan cara mengkafirkannya secara serampangan serta 
menebar ideologi pemberontakan. 
 
Imam al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya, Syarhus Sunnah berkata: 

“Jika engkau melihat seseorang mendo’akan keburukan kepada pemimpin, ketahuilah bahwa 
ia termasuk salah satu pengikut hawa nafsu, namun jika engkau melihat seseorang 
mendo’akan kebaikan kepada seorang pemimpin, ketahuilah bahwa ia termasuk Ahlus 
Sunnah, insya Allah.” 
 
Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah berkata:  
“Jikalau aku mempunyai do’a yang baik yang akan dikabulkan, maka semuanya akan aku 
tujukan bagi para pemimpin.” Ia ditanya: “Wahai Abu ‘Ali jelaskan maksud ucapan tersebut?” 
Beliau berkata: “Apabila do’a itu hanya aku tujukan bagi diriku, tidak lebih hanya bermanfaat 
bagi diriku, namun apabila aku tujukan kepada pemimpin dan ternyata para pemimpin 
berubah menjadi baik, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan 
kebaikannya.” 
 
Kita diperintahkan untuk mendo’akan mereka dengan kebaikan bukan keburukan meskipun ia 
seorang pemimpin yang zhalim lagi jahat karena kezhaliman dan kejahatan akan kembali 
kepada diri mereka sendiri sementara apabila mereka baik, maka mereka dan seluruh kaum 
Muslimin akan merasakan manfaat dari do’anya.” 
 
[Syarhus Sunnah (no. 136), oleh Imam al-Barbahary] 
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7) Sekali lagi, hadits-hadits mengenai masalah pemerintahan secara de facto 
 
Adapun untuk menutup risalah ini, berikut akan saya sampaikan beberapa hadits rasululloh 
shalalloohu ‘alaihi wa sallam yang menerangkan masalah pemerintahan secara de facto yang 
mungkin sekarang sedang kita alami. 
 
Hadits Pertama 
 

مسعود تن ّللا عتد عن  t  لرسو ٌا قالوا تنكرونها وأمور أثرج تعدي ستكون إنها ثم  وسلم علٌه ّللا صلى  ّللا رسول قال قال 

1843) 1472//3: مسلم رواه) لكم الذي ّللا وتسؤلون علٌكم الذي الحق تإدون قال ذلك منا أدرك من تؤمر كٌؾ ّللا )) 
 
Dari Abdullah bin mas’ud ia berkata telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:  
“Akan datang sesudahku kezhaliman, dan tindakan-tindakan yang kalian ingkari.”  
 
Lalu para sahabat bertanya, “ya Rasulullah apa nasehat engkau bagi orang yang mendapat 
keadaan yang demikian?”  
 
Lalu Beliau bersabda: “Tunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kalian, dan minta kepada 
Allah sesuatu yang untuk kalian” *Hr. Muslim+ 

 
Hadits Kedua 
 

الجعفً ٌزٌد تن سلمح سؤل  t حقهم ٌسؤلونا أمراء علٌنا قامخ إن أرأٌخ ّللا نتً ٌا: فقال وسلم علٌه ّللا صلى  ّللا رسول 

 وقال قٌس تن اِلشعث فجذته الثالثح فً أو الثانٌح فً سؤله ثم عنه فؤعرض سؤله ثم عنه فؤعرض تؤمرنا فما حقنا وٌمنعونا
1846) 1474/ 3: مسلم رواه) حملتم ما وعلٌكم حملوا ما علٌهم فإنما وأطٌعوا اسمعوا ) 

 
Salamah bin Yazid Al Ju’fiy bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:  
“Wahai Nabi Allah bagai mana pendapat engkau bila diangkat diatas kami pemimpin-
pemimpin yang menuntut segala hak mereka, tetapi mereka menahan hak-hak kami, apa 
perintahmu untuk kami ya rasulullah?”  
 
Maka Rasulullah berpaling darinya, sampai ia tanyakan tiga kali namun rasulullah tetap 
berpaling darinya. Kemudian Al Asy’ast bin Qais menariknya dan berkata:  
 
“Dengar dan taati, sesungguhnya mereka tanggung jawab terhadap apa yang dibebankan atas 
mereka dan kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan atas kalian”. *Hr. 
Muslim] 

 
Hadits Ketiga 

لبي ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ لٍذ: ٠ب سعٛي هللا ئٔب وٕب ثؾش فغبء هللا ثخ١ش فٕؾٓ ف١ٗ فًٙ ِٓ ٚساء ٘زا اٌخ١ش ؽش؟، لبي: ٔؼُ، لٍذ: ً٘ 

ٚساء رٌه اٌؾش خ١ش؟ لبي: ٔؼُ، لٍذ: فًٙ ٚساء رٌه اٌخ١ش ؽش؟ لبي ٔؼُ، لٍذ و١ف لبي: ))٠ىْٛ ثؼذٞ أئّخ ال ٠ٙزذْٚ ثٙذاٞ 

ثغٕزٟ ٚع١مَٛ ف١ُٙ سعبي لٍٛثُٙ لٍٛة اٌؾ١بط١ٓ فٟ عضّبْ ئٔظ لبي لٍذ و١ف أصٕغ ٠ب سعٛي هللا ئْ أدسوذ  ٚال ٠غزْٕٛ

 (1847) 3/1476)سٚاٖ ِغٍُ:   رٌه لبي رغّغ ٚرط١غ ٌأل١ِش ٚئْ ضشة ظٙشن ٚأخز ِبٌه فبعّغ ٚأطْغ((
 
Hudzaifah bin al Yaman bertutur; aku berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: 
“Ya Rasulullah!, dulu kami berada dalam kejelekan (masa jahiliyah) lalu Allah mendatangkan 
kebaikan (Islam) yang kami sekarang berda dalamnya, apakah dibelakang kebaikan ini akan 
ada lagi kejelekan?“,  
 
Beliau menjawab; “Ya”. 
Lalu Hudzaifah berkata lagi: “Apakah setelah itu akan ada lagi kebaikan?”  
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Beliau menjawab, “Ya” 
Hudzaifah berkata lagi,  “Apakah setelah itu akan ada lagi kejelekan?”  
Beliau menjawab,“Ya”.  
Hudzaifah berkata lagi, “Bagaimana hal demikian?”,  
 
Beliau menjawab,  
“Akan datang pada suatu masa setelah aku para pemimpin yang tidak berpedoman kepada 
petunjukku, dan tidak melaksanakan sunnahku, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka 
para lelaki yang hati mereka adalah hati syaitan yang terdapat dalam tubuh manusia.”  
Lalu Hudzaifah berkata, “Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, jika aku mendapati 
keadaan yang demikian?”  
 
Beliau berkata, “Dengar dan taatlah pada pemimpin, sekalipun ia memukul punggungmu dan 
mengambil hartamu, maka tetaplah dengarkan dan patuhi perintahnya”.  [Hr. Muslim] 

 
Hadits Keempat 
 

لبي: ))ِٓ وشٖ ِٓ أ١ِشٖ ؽ١ئب ف١ٍصجش ػ١ٍٗ فأٗ ١ٌظ أؽذ ِٓ إٌبط خشط   صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ػٓ ثٓ ػجبط ػٓ سعٛي هللا

 (1849)       3/1478ِٓ اٌغٍطبْ ؽجشا فّبد ػ١ٍٗ ئال ِبد ١ِزخ عب١ٍ٘خ(( )سٚاٖ ِغٍُ : 
 

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda:  
 
“Siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya maka hendaklah ia sabar terhadapnya, 
karena sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar menetang penguasa barang sejengkal lalu 
ia mati dalam hal demikian, kecuali ia mati dalam keadaan kejahiliyahan”. [Hr. Muslim]  

 
Hadits Kelima 
 

أٔٗ لبي ))ئٔٗ ٠غزؼًّ ػ١ٍىُ أِشاء فزؼشفْٛ   صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ػٓ إٌجٟ  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ػٓ أَ عٍّخ صٚط إٌجٟ

ٌٚىٓ ِٓ سضٟ ٚربثغ لبٌٛا ٠ب سعٛي هللا أال ٔمبرٍُٙ لبي ال ِب صٍٛا أٞ ِٓ وشٖ ٚرٕىشْٚ فّٓ وشٖ فمذ ثشب ِٚٓ أٔىش فمذ عٍُ 

 (1854) 3/1481ثمٍجٗ ٚأٔىش ثمٍجٗ(( )سٚاٖ ِغٍُ: 
 

Dari Ummi sulaim Istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda,  
 
“Sesungguhnya akan diangkat diatas kalian para pemimpin, kalian mengenal dan mengingkari 
(tindak-tanduk mereka), barang siapa yang membenci perbuatan tersebut sungguh ia telah 
terlepas dari dosa, dan barang siapa yang mengingkarinya sungguh ia telah selamat, tetapi 
siapa yang ridha dan mengikutinya (maka ia ikut berdosa).”  
 
Lalu para sahabat berkata, “Ya Rasulullah bukankah kita memerangi mereka?“   
 
Beliau jawab, “Tidak, selama mereka masih shalat”, [Hr. Muslim] 

 
Hadits Keenam 
 

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي: ))خ١بس أئّزىُ اٌز٠ٓ رؾجُٛٔٙ ٠ٚؾجٛٔىُ ٠ٚصٍْٛ ػ١ٍىُ ٚرصٍْٛ   سعٛي هللاػٓ ػٛف ثٓ ِبٌه ػٓ 

ػ١ٍُٙ ٚؽشاس أئّزىُ اٌز٠ٓ رجغضُٛٔٙ ٠ٚجغضٛٔىُ ٚرٍؼُٕٛٔٙ ٠ٍٚؼٕٛٔىُ ل١ً ٠ب سعٛي هللا أفال ٕٔبثزُ٘ ثبٌغ١ف فمبي ال ِب اٌصالح 

 (1855) 3/1481ٗ ٚال رٕضػٛا ٠ذا ِٓ طبػخ(( )سٚاٖ ِغٍُ: ٚئرا سأ٠زُ ِٓ ٚالرىُ ؽ١ئب رىش٘ٛٔٗ فبوش٘ٛا ػٍّ
 

Dari Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ia bersabda,  
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“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai mereka, dan mereka pun mencintai 
kalian, kalian mendo’akan mereka, mereka pun mendoakan kalian, sejelek-jelek pemimpin 
kalian adalah yang kalian benci terhadap mereka, mereka pun benci terhadap kalian, dan 
kalian melaknat mereka, merekapun melaknat kalian.”  
 
Lalu ada yang berkata, “Ya Rasulullah apakah kita tidak melawan mereka dengan senjata?”  
 
Beliau menjawab, “Tidak selama masih shalat. Bila kalian melihat sesuatu yang kalian benci 
dari pemimpin kalian, maka cukup kalian membenci tindakannya saja, dan jangan kalian 
melepaskan tangan kalian dari ketaatan”. [Hr. Muslim] 

 
Demikianlah akhir dari risalah dan nasehat di bab ini, semoga ini bermanfaat bagi kita semua 
 
Walloohu a’lam. 
 
Baarokalloohu fiik 
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Bab 5. 
Hubungan dakwah Islam berdasarkan manhaj Salaf 

dengan Politik  
1) Mari Berpolitik 
Syaikh Albany rohimahulloh berkata, 
 

السٌاسح ترك السٌاسح من إن  
 

“Sesungguhnya diantara bentuk politik (yang syar’i) adalah dengan 
meninggalkan politik (yang tidak syar’i).” 

 
*** 
As Siyaasah (politik) secara bahasa sebenarnya berarti pengurusan suatu 
perkara hingga menjadi baik. [Lisaanul Arab VI /429] 
 
Sedangkan prakteknya adalah dengan melakukan TASHFIYYAH 
(pembersihan) agama dari kotoran kotoran kebid’ahan dan kesyirikan, 
agar kembali murni seperti yang diajarkan oleh Rasulullah beserta para 
Sahabat nya (baca : Manhaj Salaf). 
 
Dan juga dengan melakukan TARBIYYAH (pembinaan, pembimbingan, dan 
pengembangan) atas dasar tahapan tahapan tashfiyyah yang tersebar di 
masyarakat. 
 
Atas dasar tashfiyyah dan tarbiyah inilah as Siyaasah (politik) syar’i 
dibangun. 
 
*** 
Dari uraian di atas, maka kita faham bahwa politik syar’i itu bisa dibangun 
dan dilakukan dengan tanpa harus memaksa diri masuk ke dalam politik 
praktis Demokrasi yang asalnya kufur, dan hanya bertendensi ke arah 
perebutan dan pelanggengan kekuasaan. 
 
Para ulama, para ustadz, para Da’i yang setiap hari sibuk menyebarkan 
ilmu, membantah syubhat, membina umat, dan memerangi kebid’ahan 
dan kesyirikan itu sebenarnya telah melakukan politik Siyaasah dalam 
artian yang sesuai Syar’i. 
 
Termasuk kesalahan pemahaman, bahwa Siyaasah (politik) itu harus 
mempersyaratkan memiliki kekuasaan pemerintahan. 
 
Memiliki kekuasaan pemerintahan itu hanyalah Afdholiyyah saja, bukan 
syarat. 
 
Kenapa? Karena tidak semua Nabi dan Rasul itu diberikan anugerah 
berupa kekuasaan seperti halnya rasulullah. 
 
Namun apakah itu berarti para nabi dan rasul itu menjadi tidak melakukan 
politik Siyaasah yang sesuai syariat? 
 

 

Siyasah yang benar itu 

haruslah difahami dengan 

kacamata prioritas akan 

stabilitas dan keamana suatu 

negara, serta menjaga darah 

dan kehormatan kaum 

muslimin. 

Adapun metode yang ditempuh 

adalah dengan cara tashfiyyah 

dan tarbiyyah secara bertahap, 

guna membina masyarakat 

untuk memahami agamanya 

dengan benar 

Sekedar memahami dakwah 

hanya dari kacamata politik 

praktis dan pertarungan 

perebutan kekuasaan, atau 

revolusi, atau teori konspirasi 

maka itu adalah hal yang salah 

dan hanya akan merubah 

seseorang menjadi pengikut 

hawa nafsu. 

Rasululloh berkata bahwa 

solusi problematika ummat, 

adalah dengan cara kembali 

kepada memahami dan 

mengamalkan agama kita 

dengan benar. 

Rasulullah shalalloohu ‘alaihi 

wa sallam berkata, “tarji’uu 

ilaa diinikum” (kembali kepada 

agama kalian) 
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Al jawab mereka melakukan politik sesuai definisi syariat, yakni dengan membina dan membimbing 
umatnya dan membersihkan kotoran kotoran Aqidah serta kesyirikan yang ada. 
 
Bahkan Rasulullah sendiri pada waktu fase Mekkah sebenarnya telah diberikan tawaran politik 
kekuasaan yang tidak sesuai syariat, maka Rasulullah pun menolaknya. 
 
Apakah ini Rasulullah menolak politik?  
Al jawab, tidak. Apa yang Rasulullah lakukan hanyalah meninggalkan politik yang tidak syar’i, dan 
tetap berpegang teguh dengan politik yang syar’i, dengan tetap membina dan membimbing ummat 
di atas jalan Tashfiyyah dan Tabiyyah yang dibangun di atas manhaj yang Shohih. 
 
Oleh karena itu, sekali lagi, termasuk kesalahan pemahaman dan penyempitan makna bahwa 
Siyaasah (politik) itu harus mempersyaratkan memiliki kekuasaan pemerintahan. Memiliki kekuasaan 
pemerintahan itu hanyalah Afdholiyyah saja, bukan syarat. 
 
*** 
Lalu bagaimana dengan pemerintahan dan pemegang kekuasaan, jika ditinjau dari kacamata politik 
siyasah yang sesuai syariat ini? 
 
Tentu saja mereka juga merupakan obyek Tashfiyyah dan Tabiyyah dari politik Siyaasah yang syar’i 
ini. 
 
Mereka diberikan nasehat dan dibimbing agar mempergunakan kekuasaan nya dengan cara yang 
benar. Dihilangkan syubhat syubhat sekulerisme nya, pluralisme nya, dan hal-hal lain yang 
bertentangan dengan syariat. 
 
Bisa juga dengan nasehat dengan cara memperlihatkan bukti kondisi umat yang semakin hari 
semakin baik, dengan tashfiyyah dan tarbiyah yang sesuai syariat itu. Maka pemerintah umumnya 
akan mengikuti kecenderungan rakyat, dan akan mulai membenahi diri setelahnya. 
 
Maka dari itu pendekatan top-down dilakukan, pendekatan bottom-up juga dilakukan. 
 
Inilah makna politik Siyaasah yang sesuai syariat dan sunnah yang sebenarnya. 
 
*** 
Bagaimana jika mengajak umat berbondong bondong untuk masuk ke demokrasi dan melakukan 
“perbaikan secara paksa” dari atas ke bawah? 
 
Al jawab, kondisi umat sebenarnya tidak siap akan hal itu. Dan yang kedua, ini sebenarnya hanyalah 
metode instant yang bersifat temporal yang kurang sesuai dengan jiwa politik Siyaasah syar’iyyah 
yang sebenarnya, dengan metode tashfiyyah dan tarbiyah. 
 
Dan kebijaksanaan akan hal ini, dari kacamata syariah, hanya merupakan kebijaksanaan temporer 
yang sesuai keperluan insidental yang keluar dari pakem untuk sementara waktu. Bukan untuk 
dijadikan landasan pokok pemahaman. 
 
Sekali lagi, Bukan untuk dijadikan landasan pokok pemahaman. 
 
Bahkan jika hal itu dilakukan dengan cara meninggalkan Tashfiyyah dan Tabiyyah. Mengabaikan 
pembinaan Aqidah dan manhaj Salaf yang Shohih. Meridhoi atau membiarkan bid’ah dan kesyirikan 
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tetap berkembang di tengah masyarakat, dengan alasan takut kehilangan suara dan pengaruh 
kekuasaan. 
 
Maka inilah yang dikatakan sebagai penyimpangan manhaj, yang menyimpang dari manhaj Salaf 
Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 
 
Untuk orang orang yang menyimpang seperti ini, maka berlaku nasehat Syaikh Albany tersebut. 
 

السٌاسح ترك السٌاسح من إن  
 
“Sesungguhnya diantara bentuk politik (yang syar’i) adalah dengan meninggalkan politik (yang 
tidak syar’i).” 
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2) Kondisi aman pondasi kemenangan 
Copas 
Sebagian orang yang hanya bermodal semangat belaka tanpa dasar ilmu dan hikmah serta 
pemahaman benar, beranggapan perang adalah satu-satunya sebab kejayaan dan kemenangan, 
serta tersebarnya Islam. Sehingga mereka senantiasa mengobarkan api peperangan walaupun di 
negeri-negeri damai. 
 
Sekilas anggapan ini bisa dianggap benar, tapi kalau kita menilik perjalanan dakwah Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam sungguh kondisinya berbeda, beliau sangat menginginkan kedamaian 
demi tersebarnya Islam. 
 
Saat kondisi damai dengan pihak lain, mereka tidak ada kecurigaan, tidak ada dinding yang 
menghalangi untuk mendengar hujjah-hujjah islam dan melihat umat Islam dengan penuh lapang 
dada, akhirnya dengan mudah tertarik terhadap Islam. 
 
Ini terlihat jelas pada kisah Sulhul Hudaibiyyah (perjanjian hudaibiyyah), antara Rasulullah dan 
sahabatnya dengan kaum musyrikin. 
 
Sebelum Sulhul Hudaibiyyah Rasulullah telah berdakwah di Makkah selama 13 tahun, kemudian 
hijrah ke Madinah, lalu terjadi perjanjian tersebut pada tahun 6 hijriyyah. Berarti masa dakwah 
beliau sudah berjalan selama 19 tahun, akan tetapi yang masuk Islam terhitung sedikit. 
 
Berbeda kondisinya saat aman dengan terjadinya perjanjian, puluhan ribu kaum musyrikin masuk 
Islam, padahal baru berjalan 2 tahun kaum musyrikin mencabutnya, karena merasa dirugikan, 
padahal syarat-syarat perjanjian sangat pahit memberatkan kaum muslimin. 
 
Saudaraku, Mengapa Rasulullah menyetujui perjanjian walaupun dengan syarat-syarat secara 
lahiriyah merugikan? 
 
Jawabannya, karena Rasulullah yakin bahwa kondisi aman dapat ibadah leluasa dan akan banyak 
orang tertarik dengan Islam, sebab agama yang agung ini memiliki dua kekuatan besar: 
 
Pertama : Kekuatan dalil dan hujjahnya, logis dan bisa diterima manusia. 
Kedua                  : Islam penuh dengan keindahan di dalamnya, sehingga jika dipraktikkan sesuai 

gambar aslinya tampak pesonanya yang menarik hati-hati manusia. 
 
Ternyata terbukti sulhul hudaibiyyah dinamakan oleh Allah dengan kemenangan dan penaklukan, 
karena mengantarkan kepada penaklukan kota Makkah tanpa terjadi peperangan. 
 
Semoga Allah menebar di negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin keimanan dan keamanan, 
keislaman dan keselamatan, sehingga menjadi negeri seperti yang Allah firmankan: 
 

َتح   َتْلَدج   ٌِّ َؼفُور   َوَرب   َط  
 

(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”. 
[Surat Saba: 15] 

 
Wallahu waliyyut taufiiq… 

✏ Ustadz Abdul Rahman Hadi, Lc تعالى ّللا حفظه  
www.suaraaliman.com  
 

http://www.suaraaliman.com/
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3) Prioritas dakwah Rosulullah itu bukan politik 
 
Ketika rasulullah sedang berdiskusi dan mendakwahi para pembesar Quraisy yang mempunyai 
pengaruh dan kekuasaan politik di kaumnya, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. 
 
Seorang yang tua, buta, dan tidak memiliki pengaruh politik apa apa di tengah masyarakat. 
 
Beliau datang karena ingin bertanya mengenai Islam dan siap untuk menyambut Islam di dalam 
hatinya. 
 
Rasulullah agak sedikit bermuka masam akan hal itu, namun karena prioritas yang salah itu Allah 
menurunkan firman-Nya di dalam surat ‘Abasa untuk menegur rasulullah. 
 
Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu 'anhaa beliau berkata : 
 

هِ  ّللاُ  َصل ى ّللاِ  َرُسْولَ  أََتى اِلَْعَمى َمْكُتْوم   أُمِّ  اْتنِ  فًِ َوَتَول ى سَ َعتَ  أُْنِزلَ  ٌْ قُْولُ  َفَجَعلَ  َوَسل مَ  َعلَ ا ٌَ  َوِعْندَ  أَْرِشْدنًِ، ّللاِ  َرُسْولَ  ٌَ
هِ  ّللاُ  َصل ى ّللاِ  َرُسْولِ  ٌْ نَ  ُعَظَماءِ  ِمنْ  َرُجل   َوَسل مَ  َعلَ ٌْ هِ  ّللاُ  َصل ى ّللاِ  َرُسْولُ  َفَجَعلَ  اْلُمْشِرِك ٌْ ٌُْقتِلُ  َعْنهُ  ٌُْعِرضُ  َوَسل مَ  َعلَ  َعلَى َو
قُْولُ  اََخرِ  ٌَ قُْولُ  َتؤًْسا أَقُْولُ  تَِما أََتَرى َو ٌَ أُْنِزلَ  َهَذا َففًِ لَ  َف  

 
"Diturunkan surat 'Abasa wa Tawallaa' tentang Ibnu Ummi Maktum yang buta, ia mendatangi 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata :  
"Wahai Rasulullah berilah pengarahan/petunjuk kepadaku".  
 
Dan di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seseorang dari para pembesar kaum 
musyrikin.  
 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan 
berbalik ke arah lelaki (musyrik) tersebut dan berkata : "Apakah menurutmu apa yang aku 
katakan (sampaikan kepadamu tentang dakwah tauhid-pen) baik?" 
 
Maka lelaki pembesar musyrik tersebut berkata : "Tidak". Karena inilah turun surat 'Abasa." 
(HR At-Tirmidzi no 2651 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani) 

 
Di hadapan Allah, orang yang punya kekuatan politik dengan orang yang tidak punya kekuatan politik 
itu tidak ada bedanya. Dan Islam itu tidak diturunkan hanya untuk keperluan kepentingan politik dan 
kekuasaan. 
 
Barangsiapa yang memahami Islam hanya dengan bersumber kepada pemahaman : 

- Untuk menegakkan Khilafah, 
- Untuk menguasai dunia, 
- Untuk berjihad “melawan” pemerintah yang ada (baca : perlawanan dan pemberontakan), 

 
dan lain lain yang semisal dengan beralasan “untuk menegakkan syariat” Islam, maka dia memahami 
Islam dengan cara yang salah. 
 
Itu semua wasilah (sarana), bukan ghoyah (tujuan). 
 
Apakah jika kita mengingatkan ghoyah untuk memahami Islam yang benar, ini berarti kita 
menihilkan wasilah? 
 
Ah, mungkin kita kurang piknik…  
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4) Benarkah Islam itu harus dipandang dengan kacamata Khilafah? 
 
Abu Bakar Ash shiddiq, sahabat rasulullah yang paling utama sekaligus khalifah pertama sepeninggal 
rasulullah. Mendapatkan gelar “Ash Shiddiq” karena keimanannya membenarkan peristiwa isra’ nya 
nabi Muhammad ke Masjidil Aqsha di Palestina, dan mi’raj nya ke langit ketujuh. 
 
Kira kira apa keuntungan politik, kejayaan kekuasaan Islam, dan peletakan kebangkitan kekhilafahan 
Islam yang bisa didapatkan oleh Abu Bakar, dengan mengimani dan membenarkan peristiwa Isra 
mi’raj itu, hingga dia sampai mendapatkan gelar Ash Shiddiq? 
 
Bukankah perintah yang rasulullah dapatkah ketika mi’raj hanya perintah masalah sholat lima 
waktu? 
 
Rasulullah tidak mendapatkan perintah yang berhubungan langsung dengan keuntungan politik, 
untuk kejayaan kekuasaan Islam, dan peletakan kebangkitan kekhilafahan Islam 
 
Demikian juga penyebab Umar bin Khoththob khalifah kedua setelah Abu Bakar masuk Islam. 
 
Bukankah Umar bin Khoththob masuk Islam juga BUKAN karena iming iming keuntungan politik, 
tertarik dengan prospek kejayaan kekuasaan Islam, dan ingin mendapat “jatah” dari kebangkitan 
kekhilafahan Islam? 
 
Tidak percaya? Coba lihat ayat ayat 1-14 di QS Thoha yang menyebabkan Umar dapat hidayah dan 
masuk Islam. 
 
Apakah disitu terdapat iming iming keuntungan politik, prospek kejayaan kekuasaan Islam, dan 
peletakan kebangkitan kekhilafahan Islam? 
 
 Al Jawab, tidak. 
 
Kalau begitu, bagaimanakah sebenarnya para Shahabat memahami Islam, sebagaimana yang 
diajarkan rasulullah itu ? 
 
Apakah para shahabat memahami Islam dengan paradigma keuntungan politik, untuk kejayaan 
kekuasaan Islam, dan peletakan kebangkitan kekhilafahan Islam, sebagai pondasi manhaj nya dalam 
melihat Islam? 
 
Ataukah para shahabat “pure” memahami Islam dengan paradigma pondasi keimanan dan Aqidah? 
 
Dalam artian kekuasaan dan kekhilafahan itu bukanlah manhaj mereka yang utama dalam 
memahami Islam, dan bukan juga tujuan utama dari perjuangan dan jihad mereka? 
 
*** 
Lho, kalau keuntungan politik, untuk kejayaan kekuasaan Islam, dan peletakan kebangkitan 
kekhilafahan itu bukan manhaj utama para shahabat dalam memahami agama, maka bagaimanakah 
kedudukan politik kekuasaan dan kekhilafahan itu di mata para shahabat? 
 
Bukankah Islam juga mengajarkan syariat berkenaan dengan masalah kekuasaan? 
 
Bagaimana?…. Bagaimana…..? 
(Dan dikeluarkanlah berbagai macam syubhat dan rasa keberatan yang beraneka macam) 
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Sabar sabar…. 
Kita coba back to basic dengan kembali ke Al Quran, untuk menjawab “root cause” dari semua 
pertanyaan itu ya. Setuju? 
 
Allah berfirman, 
 

ُ  َوَعدَ  الَِحاخِ  َوَعِملُوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا ال ِذٌنَ  ّللا  ُهمْ  الص  ْسَتْخلَِفن  ٌَ َنن   َقْتلِِهمْ  ِمنْ  ال ِذٌنَ  اْسَتْخلَؾَ  َكَما اِلْرِض  فًِ لَ ٌَُمكِّ  ال ِذي ِدٌَنُهمُ  لَُهمْ  َولَ
ُهمْ  لَُهمْ  اْرَتَضى لَن  ٌَُتدِّ ْعُتُدوَننًِ أَْمًنا َخْوفِِهمْ  َتْعدِ  ِمنْ  َولَ ًئا تًِ ٌُْشِرُكونَ  ل ٌَ ٌْ ٥٥) اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َفؤُولَئِكَ  َذلِكَ  َتْعدَ  َكَفرَ  َوَمنْ  َش ) 

 
“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia 
telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan 
bagi mereka agama yang telah Dia ridhai (Islam). 
 
Dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan 
menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku 
dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah 
orang-orang yang fasik.” (QS. An Nuur : 55) 

 
Jadi berdasarkan ayat itu, syarat dan faktor utama dalam mensikapi kekuasaan itu, adalah dengan 
berdasarkan paradigma pondasi manhaj keimanan dan aqidah yang kokoh dalam memahami Islam.  
 
Bukan semata karena dorongan politik kekuasaan dan kekhilafahan, yang dijadikan dasar manhaj 
utama dalam memandang Islam. 
 
Masih belum faham? 
 
Keimanan dan aqidah itu adalah ushul atau pokok cara kita dalam memahami agama. Sedangkan 
politik kekuasaan dan kekhilafahan itu hanyalah furu atau cabang saja dalam memahami Islam . 
 
Furu itu tidak akan menjadi ushul, dan merupakan kedzoliman jika menjadikan furu sebagai Ushul, 
apalagi dalam masalah memahami Islam.  
 
Kenapa?  
 
Karena hal ini akan memiliki implikasi penyimpangan yang besar dalam memahami dan menjalankan 
Islam. Manhaj sunnah akan menjadi diabaikan, dan manhaj bikinan yang dibuat buat akan dianggap 
lebih utama. 
 
***** 
Pada prakteknya pemahaman rasulullah dan para sahabat ketika berinteraksi dengan para penguasa 
pada waktu itu, adalah hanya dalam rangka dakwah keimanan dan aqidah. Tidak ada motivasi 
karena haus kekuasaan dan motif politik. 
 
Jika mereka menerima Islam, maka para raja itu tetap dibiarkan berkuasa. Jika sang raja belum mau 
masuk Islam, namun menyambut dakwah Islam di wilayah kekuasaan, serta tidak menghalangi nya, 
maka dilakukan hubungan bilateral untuk kepentingan dakwah tanpa ada motif untuk ekspansi 
kekuasaan. 
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Adapun jika penguasa tersebut menolak, menentang, menolak membayar jizyah, dan menghalangi 
dakwah Islam, maka barulah strategi ekspansi kekuasaan Islam dengan cara diperangi dan berjihad 
baru dilakukan. 
 
****** 
Mengkritik orang, jama’ah, ataupun organisasi yang menjadikan politik kekuasaan dan kekhilafahan 
sebagai manhaj utama mereka dalam memahami agama itu diperlukan. Yakni yang menjadikan hal 
itu sebagai doktrin “dengan ghuluw”, dianggap sebagai pondasi utama dalam memahami Islam, dan 
tidak meletakkannya secara proporsional. 
 
Kritik ini dilakukan agar diperingatkan,  

“Hei! Bukan itu manhaj yang diajarkan oleh rasulullah dan para shahabat nya dalam 
memahami agama”. 

 
******** 
Side effect dari kritik ini tentu saja, 

Hei, anda “menggembosi” dakwah untuk kejayaan Islam! Ok lah, ini bukan manhaj yang 
difahami dan diajarkan rasulullah dan para sahabatnya, tapi ini kan baik dan untuk kejayaan 
Islam. 
 
Biar saja kami melakukan dakwah hizbiyyah demi keperluan mencetak kader yang loyal kepada 
jamaah, kan yang penting amal jama’i hizbiyyah ini untuk kejayaan Islam. 
 
Biar saja kami demo, merencanakan bughot, dan sangat menentang para penguasa Islam yang 
ngakunya aja Islam, tapi faktanya Liberal Sekuler. Ngakunya aja Muslim, tapi ogah menegakkan 
syariat Islam. 
 
Belum lagi mereka juga banyak melakukan kedzoliman, memeras rakyat, menetapkan pajak, 
hukum yang dijalankan hanya “tajam ke bawah tumpul ke atas” . 
 
Berfokus kepada manhaj mengajarkan Keimanan dan Akhlak itu hanyalah manhaj kuno yang 
cocok pada zaman nabi saja. Kurang cocok untuk diterapkan pada zaman modern ini. 
 
Umat Islam didzolimi dimana mana oleh orang kufar, baik itu di Palestina, Suriah, Rohingnya, 
dan lain lain. Adapun para penguasa Islam itu bisanya cuman diam saja…. 
 
Bikin emosi saja memang pemerintahan macam itu!! 

 
***** 
Sabar wahai akhi, “logical fallacy” anda kemana mana. “Baper” (bawa perasaan) anda terlalu 
dieksploitasi hingga “atas nama perasaan”, hingga anda membenarkan untuk tidak mengikuti 
sunnah. 
 
Akhi Kariim, 
apakah rasulullah tidak pernah mengkhabarkan kepada kita akan hal hal yang menimpa kita ini? 
 
Bukankah Rasulullah sudah mengabarkan akan adanya mulkan jabariyyah (pemerintahan yang 
semena-mena dan dzolim) sebagaimana yang ada pada zaman kita ini, dan apakah rasulullah tidak 
memberikan panduan “solusi dan kebijaksanaan” beliau dalam menghadapi hal ini? 
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Al Jawab, tentu saja rasulullah sudah memberikan hal itu dalam sunnah muamalah terhadap waliyul 
amri. 
 
Sabar dan tetap taat kepada waliyul Amri yang muslim namun dzolim dalam hal yang ma’ruf, itulah 
kebijakan yang rasulullah berikan sesuai sunnah nya. 
 
Ini lebih baik dibandingkan madhorot yang lebih besar jika kita memberontak, menentang nya, atau 
bahkan mengkafir kafirkannya tanpa haq. 
 
Ini juga bukan sama sekali berarti, kita mendukung dan membela kedzoliman ulil amri itu ya. Jangan 
pake “baper” ya. 
 
Kita menasehati ulil amri sesuai dengan yang diperintahkan oleh rasulullah, dan juga mendoakan 
agar ulil amri menjadi ulil amri yang baik. 
 
Sembari itu tetap lakukan dakwah kepada umat Islam, atas dasar Ilmu dan manhaj rasulullah beserta 
shahabat nya dalam memahami Islam. Perbaiki aqidah dan keimanan yang bobrok yang ada di 
masyarakat Islam. 
 
Tegakkan Tauhid dan berantas kesyirikan yang meraja lela di tengah masyarakat. Fahamkan sunnah 
dan berantas kebidahan. 
 
Kenapa? 
Karena ulil amri yang baik itu berasal dan dipilih dari masyarakat Islam yang baik juga. Percuma juga 
ingin menegakkan aturan syariat Islam, jika masyarakat Islam nya sendiri yang nanti menentangnya. 
 
Dah gitu aja. Sunnah itu memang simple dan nggak ribet. 
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5) Tahapan membina ummat : Ummat Islam, Ummat Demokratis, atau Ummat kepepet? 
 
Melarang berpolitik itu beda dengan memiliki sikap politik. 
 
Sikap politik itu bisa dengan cara memilih jalan kekuasaan, dan juga cara “belum dulu” untuk 
melakukan langkah jalan kekuasaan. 
 
Sebagian orang salah faham, bahwa ketika ada orang memilih langkah untuk “belum dulu” 
berkecimpung dan mengajak masyarakat Islam untuk memilih langkah kekuasaan, logical fallacy 
mereka langsung menuduh mereka “melarang berpolitik”. 
 
**** 
 
Jika kita memiliki pemahaman Islam yang benar dan “Murni”, benar-benar ingin membina ummat 
Islam dengan tanpa alasan “kepepet”. 
 
Maka mudah bagi kita untuk memahami perbedaan sikap kenapa rasulullah ketika di fase makkah, 
lebih memilih sikap tidak berkecimpung dulu di kekuasaan, walaupun beliau ditawarkan kekuasaan. 
 
Dan hadits itu sah adanya. 
 
Dibandingkan dengan sikap rasulullah di fase madinah, setelah para sahabat “sebagai rakyat” 
memiliki pondasi keimanan dan pemahaman islam yang benar. 
 
Mari kita lihat hadits-hadits tersebut, 
 
Hadits pertama 

Ketika dakwah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai merisaukan hati orang-orang kafir 
Quraisy, maka mereka mengutus ‘Utbah bin Rabi’ah untuk memberikan beberapa penawaran 
kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. ‘Utbah bin Rabi’ah berkata, 
 

ا  ُتِرٌدُ  ُكْنخَ  َوإِنْ  ، َماًل  أَْكَثَرَنا َتُكونَ  َحّتى أَْمَوالَِنا ِمنْ  لَك َجَمْعَنا َماًل  اِْلَْمرِ  َهَذا ِمنْ  تِهِ  ِجْئخَ  تَِما ُتِرٌدُ  إّنَما ُكْنخ إنْ  ، أَِخً اْتنَ  ٌَ
َنا َسّوْدَناك َشَرًفا تِهِ  ٌْ َنا َملّْكَناك ُمْلًكا تِهِ  ُتِرٌدُ  ُكْنخ َوإِنْ  ، ُدوَنك أَْمًرا َنْقَطعَ  َل  َحّتى ، َعلَ ٌْ ؤْتٌِك الِّذي َهَذا َكانَ  َوإِنْ  ؛ َعلَ ا ٌَ ًٌ  َتَراهُ  ِرْئ
 َفَرغَ  إَذا َحّتى.  لَهُ  َقالَ  َكَما أَوْ  ِمْنهُ  ٌَُداَوى َحّتى الّرُجلِ  َعلَى الّتاتِعُ  َؼلَبَ  فٌِهِ  َوَتَذْلَنا ، الّطبّ  لَك َطلَْتَنا ، َنْفِسك َعنْ  َرّدهُ  َتْسَتِطٌعُ  َل 

 ُعْتَتحُ 
 
“Wahai keponakanku! Jika yang Engkau inginkan dari dakwahmu ini adalah harta, maka akan 
kami kumpulkan harta-harta yang kami miliki untukmu sehingga Engkau menjadi orang yang 
paling banyak hartanya di antara kami.  
 
Jika yang Engkau inginkan adalah kemuliaan, maka akan kami serahkan kemuliaan itu 
untukmu, sehingga kami tidak bisa memutuskan suatu perkara tanpa dirimu.  
 
Jika yang Engkau inginkan adalah menjadi Raja, maka akan kami angkat Engkau menjadi Raja 
atas kami.  
 
Apabila Engkau terkena jin yang dapat Engkau lihat namun Engkau tidak dapat menolaknya 
dari dirimu, maka akan kami carikan pengobatan untukmu. Kami akan mengerahkan seluruh 
kemampuan kami untuk mengobatimu, karena seseorang terkadang dikalahkan oleh jin yang 
mengikutinya sampai dia diobati darinya”.  
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Atau sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Utbah, sampai dia menyelesaikan 
perkataannya.Setelah ‘Utbah selesai berbicara, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
kemudian membacakan surat Fushshilat, dan ketika sampai ke ayat as-sajdah, beliau 
shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersujud. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 
 

ا َسِمْعخَ  َقدْ  َوَذاكَ  َفؤَْنخ َسِمْعخَ  َما اْلَولٌِدِ  َتاأَ  ٌَ  
 
“Wahai Abul Walid! Sungguh Engkau telah mendengar apa yang telah kau dengar. Maka 
terserah padamu.” 
 
[Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam di dalam As-Sirah, 1/292 dari Ibnu Ishaq. Syaikh Rabi’ 
hafidzahullah mengatakan,”Kisah ini mempunyai penguat dalam hadits Jabir yang dikeluarkan 
oleh ‘Abdu bin Humaid dan Abu Ya’la. Takhrij hadits tersebut telah disebutkan sebelumnya 
(hal. 96) [dan beliau menyatakan bahwa sanadnya tsiqoh] sehingga kisah ini menjadi kuat dan 
kokoh”. Lihat Manhajul Anbiya’ fi Ad-Da’wati Ilallah, hal. 113.] 

 
Penjelasan :  
Surat Fushshilat hingga As Sajdah yang dibaca Rasulullah kepada Utbah itu penuh dengan Tauhid. 
Dan atas hal itulah Rasulullah menolak tawaran Utbah. 
 
Hadits kedua 

Sekelompok orang dari kaum kafir Quraisy berkumpul dan memberikan penawaran kepada 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan penawaran yang hampir sama dengan 
penawaran yang disampaikan oleh ‘Utbah. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
menjawab, 
 

ُكمْ  اْلُمْلكَ  َوَل  فٌُِكمْ  الّشَرؾَ  َوَل  أَْمَوالَُكمْ  أَْطلُبُ  تِهِ  ِجْئُتُكمْ  تَِما ِجْئخُ  َما ولُونَ َتقُ  َما تًِ َما ٌْ ُكمْ  َتَعَثنًِ ّللّاَ  َولَِكنّ  َعلَ ٌْ  َوأَْنَزلَ  ، َرُسوًل  إلَ
 ًّ  َفهُوَ  تِهِ  ِجْئُتُكمْ  َما ِمّنً َتْقَتلُوا َفإِنْ  لَُكمْ  َوَنَصْحخُ  ، َرّتً ِرَساَلخِ  َفَتلّْؽُتُكمْ  ، َوَنِذًٌرا َتِشًٌرا لَُكمْ  أَُكونَ  أَنْ  َوأََمَرنًِ ، ِكَتاًتا َعلَ

ا فًِ َحّظُكمْ  ٌَ ِخَرجِ  الّدْن َْ ًّ  َتُرّدوهُ  َوإِنّ  َوا ْحُكمَ  َحّتى ّللّاِ  ِِلَْمرِ  أَْصتِرْ  َعلَ نًِ ّللّاُ  ٌَ ٌْ َنُكمْ  َت ٌْ َوَت  
 
“Aku tidak menginginkan tawaran kalian. Aku tidaklah datang dengan membawa misi-misi itu. 
Aku tidak meminta harta-harta kalian, tidak pula kemuliaan di tengah-tengah kalian, dan tidak 
pula meminta tahta kerajaan atas kalian.  
 
Akan tetapi, Allah mengutusku kepada kalian sebagai seorang Rasul, menurunkan kepadaku 
sebuah kitab, dan memerintahkanku untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada 
kalian.  
 
Aku telah menyampaikan risalah Rabb-ku kepada kalian dan telah menasihati kalian. Jika 
kalian menerima apa yang aku bawa, maka itulah keberuntungan kalian di dunia dan di 
akhirat. Jika kalian menolaknya, maka kewajibanku adalah bersabar atas urusan Allah tersebut 
sampai Allah memutuskan (perkara) antara aku dengan kalian.” 
 
[Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam di dalam As-Sirah, 1/295 dari Ibnu Ishaq. Syaikh Rabi’ 
hafidzahullah mengatakan,”Hadits ini menjadi penguat hadits sebelumnya *yaitu hadits 
pertama di atas] dan masing-masing di antara keduanya saling menguatkan”. Lihat Manhajul 
Anbiya’ fi Ad-Da’wati Ilallah, hal. 114.] 
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Hadits ketiga 
Jika tadi adalah penawaran dari bani Quraisy yang kafir dan musyrik, maka Rasulullah sendiri juga 
pernah mendapatkan tawaran kekuasaan melalui seorang Malaikat yang khusus turun kepada 
beliau. Dan beliaupun juga menolaknya. 
 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, 
 

تِىِّ  إِلَى ِجْتِرٌلُ  َجلَسَ  َماءِ  إِلَى َفَنَظرَ  -وسلم علٌه ّللا صلى- الن  ْنِزلُ  َملَك   َفإَِذا الس  ْومِ  ُمْنذُ  َنَزلَ  َما اْلَملَكَ  َهَذا إِن   ِجْتِرٌلُ  َفَقالَ  ٌَ  ُخلِقَ  ٌَ
اَعحِ  َقْتلَ  ا الس  ا َقالَ  َنَزلَ  َفلَم  دُ  ٌَ كَ  أَْرَسلَنِى ُمَحم  ٌْ ا أََفَملَكاً  َرتُّكَ  إِلَ ًٌّ ْجَعلُكَ  َنتِ ا لَِرتِّكَ  َتَواَضعْ  ِجْتِرٌلُ  َقالَ  َرُسولً  َعْتداً  أَوْ  ٌَ دُ  ٌَ  َقالَ . ُمَحم 

َرُسولً  َعْتداً  َتلْ »   » 
 
“Malaikat Jibril duduk di samping Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian beliau 
menengadahkan mukanya ke langit. Tiba-tiba ada seorang malaikat yang turun. Malaikat Jibril 
berkata, 
’Malaikat ini belum pernah turun sejak diciptakan kecuali saat ini.’ 
 
Ketika malaikat tersebut turun, Malaikat tersebut berkata, 
’Wahai Muhammad! Aku diutus kepadamu oleh Rabb-mu. Apakah Engkau ingin dijadikan 
sebagai seorang Raja sekaligus Nabi atau seorang hamba sekaligus Rasul?’  
 
Malaikat Jibril berkata, 
’Merendahlah kepada Rabb-mu, wahai Muhammad!’  
 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, 
’Sebagai seorang hamba dan Rasul.’” 
 
[HR. Ahmad dalam Musnad no. 7359 dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya no. 6365. Syaikh 
Syu’aib Arnauth berkata dalam tahqiq beliau terhadap Shahih Ibnu Hibban,”Sanadnya shahih 
sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim”. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam 
Silsilah Ash-Shahihah no. 1002.] 

 
**** 
Maka dari itu ketika Syaikh Albani diminta oleh Ali Al Haj untuk mendukung gerakan politiknya, 
beliau bertanya, 
 

“Apakah semua pendukung politik atau rakyat faham masalah pertanyaan aqidah Ainallooh 
(dimanakah Allah) dengan benar? “(au kama qoola) 

 
Maka Ali Al Haj mencoba berkelit dengan retorika politiknya, dan langsung disanggah oleh shaikh 
Albani.  

“Hentikan basa basi politik mu itu, dan jawablah pertanyaanku” 
 
Maka Ali Al Haj pun akhirnya menjawab bahwa tidak semuanya bisa menjawab pertanyaan aqidah 
itu. Tidak semua memiliki pondasi aqidah dasar yang benar. 
 
Akhirnya Partai FIS di Aljazair pimpinan Ali Al Haj yang walau menang pemilu dengan total perolehan  
kursi HINGGA lebih dari 70 an persen. 
 
Namun pada akhirnya langsung tumbang oleh militer. Dan inilah akibat jika rakyatnya tidak dimulai 
dari dididik dari pondasi aqidah yang benar, dan termasuk juga militer sebagai bagian dari rakyatnya. 
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Dan imbasnya kajian kajian Islam dakwah salaf menjadi ditutup, dimusuhi, dan semisal padahal 
sebelumnya sangat marak disana. 
 
Lihat Madaarikun Nadzor fis Siyaasah (Pandangan Tajam terhadap Politik), tulisan Syaikh Abdul Malik 
Romadhon Al Jazairi. 
 
Wikipedia sebenarnya juga menulis apa yang terjadi dengan partai FIS yang ada di Aljazair ini, 
 

Sampai tahun 1988, satu-satunya parpol di Aljazair ialah partai pemerintah, FLN. Setelah 
terjadi pemberontakan dan penentangan terhadap pemerintahan dan FLN, Presiden Aljazair 
saat itu Chadli Bendjedid, yang notabene merupakan Sekretaris Jenderal FLN, melakukan 
reformasi dengan mengizinkan berdirinya berbagai parpol baru. Pada 1989 berdirilah FIS atas 
desakan masyarakat yang mayoritas Muslim. Mereka kecewa sebab satu-satunya partai yang 
dibentuk pada masa Presiden Boumedienne yakni FLN yang berasaskan sekuler gagal 
mewujudkan kemajuan. 
 
Sebagai parpol Islam wajarlah FIS kemudian mengangkat isu seputar Islam. FIS menyodorkan 
program-program yang memikat simpati masyarakat Aljazair seperti ekonomi kerakyatan, 
mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih Islami, demokratisasi, dan pemerintahan yang 
lebih dekat kepada Daulah Islam dibanding Barat. Dalam waktu yang singkat FIS berhasil 
menarik simpati masyarakat Aljazair yang mayoritas Islam. Hasilnya pada pemilu putaran 
pertama 20 Juni 1991, FIS memenangkan 54% suara dan mendapat 188 (81%) kursi di 
parlemen. Umat Islam Aljazair menyambut gembira kemenangan ini dan berharap FIS 
memenangkan pemilu putaran kedua. Sesuai dugaan, pada pemilu putaran kedua Desember 
1991, FIS menang besar. 
 
Kemenangan FIS pada pemilu putaran I dan II menunjukkan jika rakyat Aljazair menginginkan 
perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan Islami. 
 
Diawali 11 Januari 1992 saat Presiden Chadli Benjedid mengundurkan diri setelah partainya 
keok dalam pemilu atas desakan sebagian anggota kabinetnya, terutama pihak militer. Mereka 
tak rela jika sebuah parpol Islam memimpin di sana sebab membahayakan kedudukannya. 
Kemudian penguasa militer membubarkan parlemen Aljazair dan membatalkan hasil pemilu. 
Lalu militer melalui Mohammed Boudiaf mendirikan Dewan Tinggi Negara yang menjalankan 
pemerintahan sementara dan menyatakan Aljazair dalam keadaan darurat. Dewan Tinggi 
Negara ini menjadi penguasa baru Aljazair. Pengadilan yang direkayasa memberangus FIS dan 
menjadikannya sebagai parpol terlarang, ribuan orang baik anggota maupun pendukungnya 
ditangkap, dipenjara, dan sebagian lainnya ditindas, dianiaya, hingga dibunuh. Pemimpin FIS 
Abassi Madani dan Ali Belhadj dipenjarakan. Namun akhirnya Mohammed Boudiaf tewas di 
tangan Letnan Mohammed Bumaaraf yang berusia 26 tahun. 
 
Lihat : https://id.wikipedia.org/wiki/FIS  

 
**** 
Inilah akibat dari tidak mau mengembalikan kepada ulama yang lebih mengerti keadaan umat, dan 
juga akibat dari tidak mau mengembalikan kepada tahapan tahapan perkembangan ummat agar 
jangan layu sebelum berkembang 
 
Jadi jelas perbedaan antara orang yang memiliki pemahaman Islam yang benar, yang mengerti 
tahapan tahapan membina masyarakat Islam, termasuk apakah sudah siap dan pantas untuk ke 
arena kekuasaan yang notabene masih memakai sistem demokrasi yang kufur itu. Ataukah belum. 

https://id.wikipedia.org/wiki/FIS
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Dengan orang orang yang tidak memiliki pemahaman Islam yang benar, berikut tahapan tahapan 
dalam membina umat. 
 
Jika jelas antara orang yang memiliki manhaj yang Haq dalam membina ummat, dengan orang yang 
tidak memiliki pemahaman serta manhaj yang haq sesuai sunnah dalam membina Ummat 
 

“Tapi kan ummat kita “kepepet”?” Demikian kurang lebih logical fallacy mereka 
 
Ya, kalau main frame kita adalah ummat kepepet, maka yang kita bina hanyalah ummat kepepet 
saja. Tapi kalau main frame kita adalah umat islam murni tanpa embel embel kepepet, maka kita 
akan bisa tau tahapan tahapan dan prioritas yang benar dalam membina umat. 
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6) Mendoakan penguasa adalah ibadah yang agung 
 
Mendoakan penguasa agar menjadi baik dan hilang kedzolimannya, adalah sebaik-baik ibadah. 
Karena baiknya penguasa akan berpengaruh kepada mashlahat yang menyebar ke seluruh 
rakyatnya. 
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7) Nasehat Syaikh Ibn Baz masalah menasehati penguasa  
 
Mungkin inilah sebab perkataan Syaikh Ibn Baaz diperhatikan oleh para umaro. Benar-benar ikhlash 
nasehatinnya insya Allah. 
 
Tidak di muka umum, dan tidak mengandalkan “dukungan massa”, “dukungan media massa”, 
apalagi menggerakkan emosi “dukungan para netizen di media sosial” dalam menasehati para 
pemerintah. 
 
Likulli maqoom maqoolun, 
Wa Likulli maqool maqoomun 
(Di tiap-tiap tempat itu ada pembicaraannya sendiri, dan di tiap-tiap pembicaraan itu ada tempatnya 
sendiri) 
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8) Mengenai kewajiban Ulil Amri menegakkan syariat  
 
Quote : 

“Ulil Amri berkewajiban untuk melaksanakan/menegakkan syariat Islam, dan jika dia tidak 
menegakkannya maka berarti dia telah melepaskan hak nya untuk ditaati oleh rakyatnya” 

 
Ini adalah kalimat umum dari sebagian para fuqoha yang perlu dipahami pendetailan dalilnya, dan 
perlu untuk dipahami pendetailan aplikasinya. 
 
Kalau dipakai secara “gegabah” maka ini akan : 

- Bertentangan dengan dalil dalil dari hadits rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masalah ulil 
amri yang dzolim, dan yang tidak menegakkan syariat Islam. 

- Bertentangan dengan Perkataan perkataan ulama yang lain. 
- Dijadikan amunisi untuk pemberontakan, pembunuhan, dan lahan subur untuk 

berkembangnya manhaj Khowarij yang bertentangan dengan manhaj Ahlul Sunnah wal 
Jamaah. 

 
Kalau dipahami dengan cara “menyepelekan” nya, maka : 

- Meremehkan akan kewajiban berhukum dengan hukum Islam, dan menerapkan syariat 
Islam secara kaffah. 

- Dijadikan amunisi dan lahan subur untuk berkembangnya sekularisme, kebebasan 
berpendapat yang bertentangan dengan syariat islam atas nama demokrasi, blasphemy 
pernistaan agama, liberalisme, pluralisme, dan hal hal lain yang semakna dengan itu yang 
merupakan representasi murji’ah modern. 

- Islam hanya akan menjadi cerita indah, namun sayang hanya kenangan. 
 
Adapun manhaj Salaf Ahlus Sunnah Wal Jamaah, berada di tengah tengah di antara kedua kutub 
yang ekstrim itu. 
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9) Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) 
 
Ulil Amri itu memiliki “SYARAT MINIMAL”, agar dia sah disebut sebagai ulil amri dalam pandangan 
syariat. 
 
Dan dia juga memiliki “SYARAT KELENGKAPAN” yang WAJIB dia lakukan, agar dia menjadi ulil Amri 
yang sempurna sesuai syariat. Adapun jika dia tidak melakukan kewajibannya itu maka dia berdosa, 
akan tetapi hal itu tidak membatalkan keabsahannya sebagai ulil Amri. 
 
Syarat minimal adalah : 

1. Dia adalah seorang Muslim, dan tampak secara dhohir bahwa dia melakukan sholat 
2. Memiliki kekuasaan, kekuatan wilayah, dan rakyat walau dengan cara apapun dia 

memperolehnya. Baik itu diperoleh dengan cara yang melanggar syariat, ataupun dengan cara 
yang sesuai syari’at Islam. 

3. Dia membolehkan syariat Islam yang merupakan arkanul Islam (rukun-rukun Islam) dijalankan 
secara bebas. Dan terutama adzan diperbolehkan untuk diperdengarkan secara bebas di 
masjid-masjid. 

 
Dalil-dalil untuk syarat minimal ini adalah : 
 

اثٓ اٌَصبِذ َػٓ ػجَبَدحَ  َٟ هللا َػٕٗ  –  ب أََخَز َػ١ٍََٕب أَْ ثَب٠ؼٕب -َسض َّ َْ ف١ َُ فَجَب٠َؼَٕبٖ فََىب َعٍَ َٚ ، لَبَي : َدَػبَٔب َسعٛي هللا َصٍَٝ هللا َػ١ٍَٗ 

ب ػٍٝ اٌغّغ ٚاٌطبػخ فٟ ِٕؾطٕب ِٚىشٕ٘ب ٚػغشٔب ٠ٚغشٔب ٚأصشح ػ١ٍٕب ٚأْ ال ٕٔبصع األِش أٍ٘ٗ لبي ئال أْ رشٚا وفشا ثٛاؽ

 ػٕذوُ ِٓ هللا ف١ٗ ثش٘بْ
 

Dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit radliyallaahu ‘anhu ia berkata :  
 
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam menyeru kami, maka kami membaiat kepada beliau. 
Adapun bai’at kami terhadap beliau adalah untuk selalu mendengar dan taat dalam dalam 
keadaan senang dan benci; dalam keadaan kami sulit dan dalam keadaan mudah; ketika 
kesewenang-wenangan menimpa kami; dan juga agar kami tidak mencabut perkara 
(kekuasaan) dari ahlinya (yaitu penguasa).  
 
Lalu beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Kecuali bila kalian melihat kekufuran 
yang jelas/nyata berdasarkan keterangan dari Allah (penguasa tersebut telah menjadi kafir)” 
[HR. Al-Bukhari no. 7005 dan Muslim no. 1709] 

 
أٔٗ لبي ))ئٔٗ ٠غزؼًّ ػ١ٍىُ أِشاء فزؼشفْٛ   ٚعٍُصٍٝ هللا ػ١ٍٗ   ػٓ إٌجٟ  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ػٓ أَ عٍّخ صٚط إٌجٟ

ٚرٕىشْٚ فّٓ وشٖ فمذ ثشب ِٚٓ أٔىش فمذ عٍُ ٌٚىٓ ِٓ سضٟ ٚربثغ لبٌٛا ٠ب سعٛي هللا أال ٔمبرٍُٙ لبي ال ِب صٍٛا أٞ ِٓ وشٖ 

 (1854) 3/1481ثمٍجٗ ٚأٔىش ثمٍجٗ(( )سٚاٖ ِغٍُ: 
 

Dari Ummi sulaim Istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda,  
 
“Sesungguhnya akan diangkat diatas kalian para pemimpin, kalian mengenal dan mengingkari 
(tindak-tanduk mereka), barang siapa yang membenci perbuatan tersebut sungguh ia telah 
terlepas dari dosa, dan barang siapa yang mengingkarinya sungguh ia telah selamat, tetapi 
siapa yang ridha dan mengikutinya (maka ia ikut berdosa).”  
 
Lalu para sahabat berkata, “Ya Rasulullah bukankah kita memerangi mereka?“   
 
Beliau jawab, “Tidak, selama mereka masih shalat”, [Hr. Muslim] 
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Dari Anas rodhiyalloohu ‘anhu ia berkata, 
 

“Adalah Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyerang apabila tiba waktu adzan, bila 
terdengar suara adzan maka beliau menahan dan jika tidak beliau menyerang.” (HR Bukhari no 
610 dan Muslim no 1365). 
 
Ali bin Abi Thalib berkata, 

 
 وحج ، الصلواخ إقامح من وٌمكن ، الستٌل ٌإمن نعم:  فقال جائر أو:  قوله فؤنكروا ، جائر أو عادل أمٌر إل للناس ٌصلح ل

 التٌخ
 
“Tidaklah baik bagi suatu masyarakat kecuali dengan memiliki Amir (pemimpin atau 
penguasa), baik penguasa itu adalah penguasa yang shalih ataupun penguasa yang jaa-ir (  َجائِر , 
Bengkok. Yakni pemimpin yang tidak adil, sewenang-wenang, dan dzolim).” 
 
Ada yang menyanggah beliau dan berkata ‘ataupun penguasa yang jaa-ir ?’.  
 
Ali berkata, “Ya, karena dengan sebab penguasa yang jaa-ir itu jalan-jalan terasa aman, rakyat 
bisa dengan tenang mengerjakan shalat, dan bisa pergi berhaji ke Ka’bah.”  
 
[Tafsir Al Kabir wa Mafatih Al Ghaib karya Muhammad ar Razi 13/204 cetakan Dar al Fikr 
1981/1401] 
 
Imam Alhasan Albashri -rohimahulloh- pernah didatangi salah seorang dari kelompok 
khowarij, dia bertanya kepada beliau: “apa pendapatmu tentang kelompok khowarij?”. 
 
Beliau menjawab: “mereka pemburu dunia”. 
 
Dia: “darimana kamu katakan mereka pemburu dunia, padahal ada diantara mereka yg 
berjalan di tengah-tengah peperangan hingga banyak terluka, dia juga keluar meninggalkan 
isteri dan anaknya?!”. 
 
Beliau: “coba kau jelaskan kepadaku perihal raja kita, apakah dia melarangmu untuk 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji dan umroh?”. 
 
Dia: “tidak”. 
 
Beliau: “makanya aku berpandangan, sungguh sebabnya hanyalah karena dia menghalangimu 
dari harta dunia, sehingga kau memerangi dia”. 
 
[Kitab: Albashoir wadz-dzakhoir 1/156] 

 

Adapun syarat kelengkapan adalah : 
 
1. Dia adalah wajib berasal dari keturunan Quraisy 
 
Ini karena ada hadits shohih “Pemimpin itu dari Quraisy”, yang juga dipergunakan oleh Abu Bakar 
ketika menolak usulan kaum Anshor bahwa hendak dipilih pemimpin dari Anshor, atau usulan 
bahwa dari kaum muhajirin ada pemimpin sendiri dan dari anshor ada pemimpin sendiri, pasca 
setelah rasulullah meninggal. 
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Namun ada juga hadits lain yang rasulullah sebutkan, bahwa pemimpin yang walau dia hanyalah 
seorang budak Habsyi pun harus tetap kita taati dalam hal yang ma’ruf 
 
2. Dia adalah seorang laki-laki 
Terdapat sahabat yang mundur dari keputusannya mendukung Aisyah dengan ijtihadnya hingga 
sampai terjadi perang Jamal, setelah teringat hadits rasulullah mengenai celaan beliau mengangkat 
seorang wanita sebagai pemimpin. 
 
Dan Aisyah tetap diangkat sebagai pemimpin di perang Jamal itu karena ijtihad beliau yang salah, 
walaupun sahabat tersebut mundur. 
 
3. Wajib baginya adil 
Hal ini sudah jauh diprediksi oleh rasulullah akan banyaknya nanti pemimpin yang kejam dan dzolim. 
Akan tetapi rasulullah tetap memerintahkan untuk ta’at dalam hal ma’ruf kepadanya. 
 
Dan tentu saja dzolim yang dimaksud bukanlah dzolim yang sampai para ulama menjatuhkan vonis 
ta’yin secara khusus kepada pemimpin itu, bahwa dia sudah menjadi orang yang kafir. Adapun 
perincian dan penelitian akan jatuhnya vonis kafir itu dikembalikan kepada para ulama, dan tidak 
bisa disamakan antara satu kasus ke kasus yang lain karena obyek person yang dibicarakan itu 
berbeda. 
 
4.  Pemimpin hendaklah harus dibawah satu orang pimpinan puncak saja, yang membawahi seluruh 

rakyat dan kekuasaan Islam. 
Hal ini jelas disebutkan dalam hadits rasulullah. Akan tetapi ketika sampai ke kholifahan Ali, 
Muawiyah masih memegang tampuk kepemimpinan sebagai hasil warisan dari kholifah Utsman 
sebelumnya, dan tidak mau berbaiat kepada Ali karena ijtihad beliau hingga pembunuh Utsman di 
qishosh. 
 
Belum pernah kami mendapatkan riwayat bahwa Kholifah Ali menganggap pemerintahan Muawiyah 
itu batal, demikian juga shahabat yang lain. Bahkan ketika kholifah Ali meninggal dan digantikan oleh 
anaknya Hasan bin Ali bin Abi Tholib, maka kholifah Hasan justru menyerahkan kekuasannya kepada 
Muawiyah agar ummat Islam bersatu di bawah satu kekuasaan dan tidak ada perpecahan di antara 
ummat Islam. 
 
Demikian juga ketika kekhilafahan bani ummayah dijatuhkan oleh bani abbasiyyah, maka sisa 
kekhilafahan ummayah yang melarikan diri dan eksis di spanyol tidak diperangi dan tidak dianggap 
batil oleh kekhilafahan Abbasiyyah. Masing-masing diakui sebagai kekholifahan yang independen, 
yang mempunyai kekuasaan dan wilayah sendiri2, dan sama2 sah diakui dalam kacamata syariat. 
 
Pada zaman itu terdapat para imam madzhab, dan mereka mengakui adanya dua kekholifahan itu. 
 
5.  Menegakkan hukum Islam secara total dan menyeluruh, terutama mempergunakannya dalam 

bentuk dan sistem pemerintahannya. 
Hal ini jelas, dan inilah juga kewajiban tiap muslim. Dan konsekuensi dari tidak ditegakkan hukum 
Islam seluruhnya itu adalah konsekuensi dari pemerintahan yang dzolim. Adapun masalah 
pemerintah yang dzolim, maka sudah jelas diajarkan oleh rasulullah bagaimana mauqif kita 
kepadanya. 
 
Namun ketika hukum-hukum dan syariat islam itu masih belum bisa terpenuhi seluruhnya(belum 
kaffah), maka bukan berarti apa yang ada itu dianggap tidak berguna dan harus dibatilkan keabsahan 
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posisinya sebagai ulil amri, selama syarat minimal sebagaimana yang kami sebutkan masih 
terpenuhi. 
 
Walloohu A’lam 
 
* 
Semoga dengan hal ini kita bisa membedakan antara “syarat minimal” dan “syarat kelengkapan” 
akan seorang ulil Amri. Dan tidak berdalil akan masalah syarat kelengkapan YANG WAJIB UNTUK 
DILAKSANAKAN oleh ulil Amri itu, untuk membatalkan keabsahannya sebagai seorang ulil Amri. 
 
Adapun sikap kita adalah : 

1. Menganggap ulil amri tersebut bersalah dan berdosa, jika tidak melengkapi syarat 
kelengkapan yang merupakan kewajibannya. 
 

2. Memberikan udzur kepada ulil amri itu, jikalau memang tampak ada udzur pada ulil Amri itu. 
Akan tetapi kita tidak membatalkan keabsahannya sebagai ulil Amri. 
 

3. Mendoakan dan mengharapkan kebaikan kepada ulil Amri itu, serta tidak mencelanya di 
depan umum yang dapat menjatuhkan kepercayaan rakyat kepadanya, atau yang malah 
dapat membangkitkan keamarahannya hingga dia bertambah semakin dzolim kepada 
rakyatnya. 
 
Kita mendoakan dan mengharapkan kebaikan kepadanya, karena kebaikan seorang ulil Amri 
akan berpengaruh terhadap kebaikan dan kesejahteraan yang akan diterima oleh rakyatnya. 

 
4. Menasehatinya dengan cara yang sesuai syariat akan berbagai kesalahan, kedzoliman, 

kemaksiatan, dan kebodohan atau kekurang fahamannya mengenai syariat; secara bertahap, 
hikmah, dan membimbing. 
 

5. Demikian juga menasehati dan membimbing para rakyatnya, agar rakyatnya juga berubah 
menjadi rakyat yang baik. 
 

Dan juga agar jika ada suatu keputusan yang sesuai dengan syariat, atau yang mendukung 
keberlangsungan hukum syariat di negeri ini secara bertahap, maka bukan rakyatnya sendiri 
lah yang paling awal menolak keputusan itu karena kebodohan, ketidaksiapan, dan ketidak 
fahamannya mengenai syariat Islam. 

 
Walloohu a’lam 
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10) Beda antara Ulil Amri dan Auliya 
 
Tanya : 
Assalamualaikum syeh, beda ulil amri dg awliya apa ya 
 
Jawab : 
Wa alaikumussalaam. Auliya itu jamak dari Wali. 
 
Ulil Amri itu artinya pemegang urusan atau pemerintah. Sama dengan istilah waliyyul Amri. 
 
Kalau disebut “wali” secara sendirian, maka dia menunjukkan makna yang banyak. Karena wali ini 
adalah kata yang musytarak. 
 
Namun jika kata “wali” ini walau disebutkan secara sendirian namun dalam konteks pemerintahan 
atau kekuasaan, maka arti Wali yang dimaksud adalah Waliyyul Amri. 
 
Dan jika disebutkan dalam konteks nikah, maka “Wali” yang dimaksud adalah Wali Nikah 
 
Sehingga dalam konteks ini tidak ada bedanya antara Wali dengan Ulil Amri. 
 
 
 
 
11) Apa yang disebut “Ulil Amri” menurut Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Tholib, Salaf yang utama 
 
Ali bin Abi Thalib berkata, 
 

 وحج ، الصلواخ إقامح من وٌمكن ، الستٌل ٌإمن نعم:  فقال جائر أو:  قوله فؤنكروا ، جائر أو عادل أمٌر إل للناس ٌصلح ل
 التٌخ

 
“Tidaklah baik bagi suatu masyarakat kecuali dengan memiliki Amir (pemimpin atau 
penguasa), baik penguasa itu adalah penguasa yang shalih ataupun penguasa yang jaa-ir (  َجائِر , 
Bengkok. Yakni pemimpin yang tidak adil, sewenang-wenang, dan dzolim).” 
 
Ada yang menyanggah beliau dan berkata ‘ataupun penguasa yang jaa-ir ?’.  
 
Ali berkata, “Ya, karena dengan sebab penguasa yang jaa-ir itu jalan-jalan terasa aman, rakyat 
bisa dengan tenang mengerjakan shalat, dan bisa pergi berhaji ke Ka’bah.”  
 
[Tafsir Al Kabir wa Mafatih Al Ghaib karya Muhammad ar Razi 13/204 cetakan Dar al Fikr 
1981/1401] 
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12) Mensikapi penguasa yang kurang ajar dan dzolim 
 
Menyikapi penguasa yang “kurang ajar”, dan yang pantas untuk kita laknati itu, adalah dengan cara 
menjama’ dua hadits berikut ini, 
 
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda : 
 

ْلُطانُ  ّللاُ  أََهاَنهُ  أََهاَنهُ  َوَمنْ  ّللاُ  أَْكَرَمهُ  أَْكَرَمهُ  َمنْ  اِْلَْرِض  فًِ ّللاِ  ِظلُّ  السُّ  
 

“Penguasa adalah naungan Alllah di muka bumi, maka barangsiapa yang memuliakannya maka 
Allah akan memuliakannya dan barangsiapa yang menghinakannya maka Allah akan 
menghinakannya pula”. 
 
(Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzy dan lain-lainnya. Lihat Ash-
Shohihah 5/376) 

 
ِ  َرُسولِ  َعنْ  َمالِك   ْتنِ  َعْوؾِ  َعنْ  ارُ »  َقالَ  -وسلم علٌه ّللا صلى- ّللا  ٌَ تُِكمُ  ِخ وَنُهمْ  ال ِذٌنَ  أَئِم  وَنُكمْ  ُتِحتُّ ٌُِحتُّ ٌَُصلُّونَ  َو ُكمْ  َو ٌْ  َعلَ

ِهمْ  َوُتَصلُّونَ  ٌْ تُِكمُ  َوِشَرارُ  َعلَ ٌُْتِؽُضوَنُكمْ  ُتْتِؽُضوَنُهمْ  ال ِذٌنَ  أَئِم  ْلَعُنوَنُكمْ  َوَتْلَعُنوَنُهمْ  َو ٌَ ا قٌِلَ «.  َو ِ  َرُسولَ  ٌَ ؾِ  ُنَناتُِذُهمْ  أََفالَ  ّللا  ٌْ  تِالس 
الَجَ  فٌُِكمُ  أََقاُموا َما لَ »  َفَقالَ  ُتمْ  َوإَِذا الص  ٌْ ًئا ُولَتُِكمْ  ِمنْ  َرأَ ٌْ ًدا َتْنِزُعوا َولَ  هُ َعَملَ  َفاْكَرُهوا َتْكَرُهوَنهُ  َش َطاَعح   ِمنْ  ٌَ  ». 

 
Dari ‘Auf bin Malik dari Rosulullah Shollallahu ‘alaihi wa Sallam. Beliau Shollallahu ‘alaihi wa 
Sallam bersabda, 
 

“Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mencintai mereka dan merekapun mencintai 
kalian. Mereka mendo’akan kalian dan kalianpun mendo’akan mereka. 
 
Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun 
membenci kalian,kalian melaknat mereka dan merekapun melaknat kalian”. 
 
Para shahabat bertanya, ‘Wahai Rosulullah tidakkah kita boleh memerangi mereka ?’ 
 
Beliau Shollallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab, “Tidak, selama mereka masih mendirikan sholat 
bersama kalian. Jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci ada pada para pemimpin kalian 
maka bencilah tindakannya dan janganlah kalian melepaskan ketaatan kalian kepada mereka. 
 
[ HR. Muslim no. 1855.] 
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13) Penyimpangan manhaj yang popular 
 
Sepertinya ada gerakan “penyempitan makna khilafah” secara masif, terstruktur, dan sistematis dari 
para ikhwah haroki guna menggalang opini, masa, dan kader. 
 
Efek ini seperti faham Zionis yang ingin mengembalikan kekuasaan “Kekhalifahan bani Israel” dari 
jalur keturunan King David (Nabi Daud yang menjadi raja dan memiliki kekuasaan yang luas) 
 
**** 
Khalifah itu ada yang artinya dijadikan “manusia yang diserahi kekuasaan untuk mengatur bumi”, 
terlepas bentuk pemerintahannya, dan juga terlepas apakah dia kafir ataukah muslim. Lihat QS. An 
Naml : 62. 
 
Ada juga yang berarti “kekuasaan yang digilirkan” dengan metode Islam yang paling ideal, seperti 
halnya para khulafaur rasyidin. Lihat hadits rasulullah bahwa masa khilafah itu 30 tahun. 
 
Dan ada juga yang berarti kekuasaan yang digilirkan dengan metode yang tidak ideal, namun yang 
penting pemimpinnya adalah Muslim, seperti hal nya zaman setelah khulafaur rasyidin hingga 
sekarang. 
 
Baik definisi imamah ataupun khilafah itu sama saja, yang penting adalah orang yang mempunyai 
kepemimpinan dan kekuasaan. Lazim juga disebut sebagai waliyyul Amri atau ulil amri. 
 
**** 
Penyempitan makna yang dimaksud adalah, ketika ada pemimpin muslim yang dipilih dengan cara 
yang tidak ideal dan bahkan dzolim. Dan juga memerintah dengan cara tidak ideal, kurang berpihak 
kepada ummat Islam, dan enggan menerapkan syariat Islam secara Kaffah. 
 
Maka digiringlah opini dan pemahaman khalifah secara sempit, dengan gerakan yang masif, 
terstruktur, dan sistematis; bahwa pemimpin Muslim itu bukan kholifah. Harus kita bangkitkan lagi 
khilafah Islamiyyah yang dihancurkan pada tahun 1924 M 
 
Mereka dianggap bukan pemimpin Muslim yang wajib untuk ditaati dalam hal yang ma’ruf. 
 
Menghasung pemberontakan, dan mendirikan “negara di dalam negara” dengan berkedok jama’ah. 
 
Hadits hadits rasulullah yang memerintahkan untuk tidak melepaskan ketaatan kepada waliyyul amri 
yang muslim walaupun dzolim dan memiliki hati seperti hatinya syaitan, dianggap tidak relevan 
dengan keadaan pemimpin pada zaman sekarang. 
 
Sehingga mereka berusaha sekuat mungkin dengan syubhat syubhat mereka untuk berlepas diri dari 
sunnah sunnah rasulullah shallallahu alaihi wa sallam itu. 
 
Jadilah mereka memiliki pemahaman yang menyimpang dalam memahami Islam. Dan inilah juga 
yang disebut sebagai penyimpangan Manhaj. 
 
Sunnah berani mereka “lawan” dengan berbagai macam alasan dan syubhat mereka. 
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14) Diskusi masalah Khilafah  
 
Di salah satu group WA, ketika saya memberikan tulisan saya “Penyimpangan Manhaj Yang Populer”, 
terjadi sedikit diskusi dengan seorang ikhwan yang mana beliau memberikan argumennya dengan 
artikel “Periodisasi Kekuasaan Islam”. 
 
Sebagai penjelasan lebih lanjut bagi kita semua, berikut saya dokumentasikan diskusi kami. 
 
Ikhwan : 
Periodisasi Kekuasaan Islam 
 
Sebuah hadits yang yang merupakan salah satu tanda kemukjizatan nabi Muhammad SAW adalah 
tentang masa periode pemerintahan dunia Islam. 
 

جُ  َتُكونُ  ُتو  ْرَفُعَها ُثم   َتُكونَ  أَنْ  ّللاُ  َشاءَ  َما فٌُِكمْ  النُّ ْرَفَعَها أَنْ  َشاءَ  إَِذا ٌَ جِ  ِمْنَهاجِ  َعلَى ِخالََفح   َتُكونُ  ُثم   ٌَ ُتو   ُثم   َتُكونَ  أَنْ  ّللاُ  َشاءَ  َما َفَتُكونُ  النُّ
ْرَفُعَها ْرَفَعَها أَنْ  ّللاُ  َشاءَ  إَِذا ٌَ ا ُمْلًكا َتُكونُ  ُثم   ٌَ ُكونُ  َعاّضً ٌَ ُكونَ  أَنْ  ّللاُ  َشاءَ  َما َف ْرَفُعَها ُثم   ٌَ ْرَفَعَها أَنْ  َشاءَ  إَِذا ٌَ ٌ حً  ُمْلًكا َتُكونُ  ُثم   ٌَ  َجْتِر

ْرَفُعَها ُثم   َتُكونَ  أَنْ  ّللاُ  َشاءَ  َما َفَتُكونُ  ْرَفَعَها أَنْ  َشاءَ  إَِذا ٌَ جِ  ِمْنَهاجِ  َعلَى ِخالََفحً  ُكونُ تَ  ُثم   ٌَ ُتو  َسَكخَ  ُثم   النُّ  
 

“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan 
mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti 
manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia 
berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) yang zalim; ia juga ada dan 
atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak 
mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) diktator yang menyengsarakan; ia juga 
ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj 
kenabian.” Beliau kemudian diam. (HR Ahmad dan al-Bazar). 
 
Sanad Hadits 
 
Imam Ahmad menerimanya dari Sulaiman bin Dawud ath-Thuyalisi dari Dawud bin Ibrahim al-
Wasithi dari Habib bin Salim dari an-Nu‘man bin Basyir. Ia berkata: 
Kami sedang duduk di masjid bersama Rasulullah saw. Basyir adalah orang yang hati-hati dalam 
berbicara. Lalu datang Abu Tsa‘labah al-Khusyani. Ia berkata, “Wahai Basyir bin Saad, apakah engkau 
hapal wasiat Rasulullah saw. tentang para pemimpin?” 
 
Hudzaifah berkata, “Aku hapal khutbah beliau.” 
 
Lalu Abu Tsa‘labah duduk dan Hudzaifah berkata, “Rasulullah saw. bersabda: (sesuai dengan matan 
hadits di atas).” Al-Bazzar menerimanya dari al-Walid bin Amru bin Sikin dari Ya‘qub bin Ishaq al-
Hadhrami dari Ibrahim bin Dawud dari Habib bin Salim dari an-Nu‘man bin Basyir. Ia bercerita bahwa 
ia sedang di masjid bersama bapaknya, Basyir bin Saad. Lalu datang Abu Tsa‘labah al-Khusyani. 
Kemudian terjadilah dialog seperti di atas. 
 
Al-Haytsami berkomentar, ”Imam Ahmad meriwayatkannya dalam Tarjamah an-Nu‘mân, juga al-
Bazzar secara persis, ath-Thabrani secara sebagiannya di dalam al-Awsath, dan para perawinya 
tsiqah. Ibn Rajab al-Hanbali juga menukil riwayat Ahmad ini. 
 
Makna dan Faedah 
 
Hadits ini memberitahukan lima periode perjalanan kaum Muslim sejak masa kenabian. Periode 
pertama adalah periode kenabian. 
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Periode kedua adalah periode Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Para ulama sepakat bahwa 
periode Khilafah Rasyidah adalah periode Khilafah yang berjalan di atas manhaj kenabian. Menurut 
sebagian ulama, periode ini adalah periode Khulafar Rasyidin sampai periode Khilafah al-Hasan bin 
Ali. Khilafah Umar bin Abdul Aziz oleh sebagian ulama juga dikategorikan Khilafah Rasyidah sehingga 
beliau juga dijuluki Khulafaur Rasyidin. 
 
Periode ketiga adalah periode pemerintahan dan kekuasaan yang zalim. Lafal mulk bisa berarti 
kerajaan, bisa juga al-hukm wa as-sulthân (pemerintahan dan kekuasaan). Lafal mulk dalam hadits 
ini kurang tepat jika dimaknai kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan. Sebab, setelah 
Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan kaum Muslim tidak berubah menjadi kerajaan, tetapi 
tetap Khilafah. Kepala negara tetap seorang khalifah dan tidak pernah berubah menjadi raja. Ini 
adalah fakta yang telah disepakati para ulama. As-Suyuthi dalam Tarîkh al-Khulafâ’ berkata, “Aku 
hanya menyebutkan khalifah yang telah disepakati keabsahan imâmah-nya dan keabsahan akad 
baiatnya.” 
 
Secara faktual, Khilafah terus berlanjut sampai diruntuhkan oleh penjajah Barat tahun 1924 M. 
Namun, juga disepakati, selama rentang waktu tersebut terjadi penyimpangan dan keburukan 
penerapan Islam di sana-sini. Jadi, periode tersebut adalah periode pemerintahan dan kekuasaan 
yang di dalamnya terjadi kezaliman, yaitu peyimpangan dan keburukan penerapan sistem dalam 
beberapa hal. 
 
Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan dan kekuasaan jabbariyah (diktator). Dalam 
riwayat Abu Tsa‘labah al-Khusyani dari Muadz bin Jabal dan Abu Ubaidah, periode ini digambarkan 
sebagai periode pemerintahan dan kekuasaan yang sewenang-wenang, durhaka, diktator, dan 
melampaui batas. Gambaran demikian adalah gambaran pemerintahan dan kekuasaan yang bukan 
Islam. Periode pasca runtuhnya Khilafah saat ini tampaknya sesuai dengan gambaran tersebut. 
 
Periode terakhir adalah periode kembalinya Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ini 
merupakan basyârah (berita gembira) akan tegaknya kembali Khilafah setelah keruntuhannya. 
 
Wallahu a’lam 
 
Saya : 
Itu hadits yang dipaksakan untuk dipahami “keruntuhan kekhilafahan Utsmaniyyah” tahun 1924 
 
Ikhwan : 
Hmm begitu ya? Jadi tafsir hadits di atas menurut antum yg betul spt apa ya? 
 
Saya : 
Karena artikel itu copi paste, maka izinkan saya juga kopi paste juga ya. 
 
Quote : 
Al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi dalam Tarikh Al Khulafa’ mengatakan: 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab al-Mushannaf dari Sa’id bin Jumhan. Ia berkata: 
“Aku berkata kepada sahabat Safinah: “Sesungguhnya Bani Umayah berasumsi bahwa khilafah 
ada pada mereka”. Safinah menjawab: “Mereka (Bani Umayah) berbohong. Justru mereka 
adalah para raja, diantara raja-raja yang paling kejam. Sedangkan raja pertama adalah 
Muawiyah” 
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Imam Al Munawi pun didalam Faidlul Qadir berkata: 
(Khilafah sesudahku di dalam umatku berjalan 30 tahun).  

 
Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fath al-Barri:  
“Nabi SAW bermaksud dengan khilafah dalam hadits ini khilafah nubuwwah. Adapun 
Muawiyah dan penguasa sesudahnya, maka mengikuti sistem para raja, meskipun mereka 
dinamakan khalifah”.  

 
Para ulama berkata:  
“Masa tiga puluh tahun setelah wafatnya Nabi SAW hanya berlangsung dalam kekuasaan 
khalifah yang empat dan hari-hari pemerintahan Sayidina Hasan… (Kemudian setelah itu 
berganti kerajaan). Karena nama khilafah itu hanya benar bagi orang yang sesuai dengan nama 
tersebut dengan cara mengamalkan sunnah. Adapun para penguasa yang menyalahi sunnah, 
mereka adalah para raja meskipun menamakan dirinya khalifah. Al-Baihaqi meriwayatkan 
dalam al-Madkhal dari Safinah, bahwa raja pertama adalah Muawiyah”. 

 
Disatu sisi, Mu’awiyah menerima kenyataan bahwa kepemimpinannya bukanlah Khilafah namun 
kerajaan. Hal ini dituturkan pula oleh Al-Hafidz al-Suyuthi: 
 

“Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah, yang berkata: “Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Khilafah kenabian berjalan selama 30 tahun. Kemudian Allah akan 
memberikan kerajaan kepada orang yang Dia kehendaki”. Muawiyah berkata: “Kami rela 
menerima kerajaan (bukan khilafah)” 

 
Masa Khilafah yang hanya 30 tahun tersebut sebagaimana hadits Nabi Muhammad Shallallahu 
‘Alayhi wa Sallam yang sangat jelas. Nabi Saw bersabda; 
 

َذلِكَ  َتْعدَ  ُمْلك   ُثمّ  َسَنًح، َثالَُثونَ  أُّمتًِ فًِ اْلِخالََفحُ   
“Pemerintahan Khilafah pada umatku hanyalah 30 tahun, kemudian setelah itu pemerintahan 
Kerajaan”. (HR. Imam Ahmad) ” 

 
Lebih lengkap, lihat : http://www.madinatuliman.com/3/5/967-inilah-raja-pertama-umat-islam.html  
 
**** 
Jadi jelas, bahkan klaim imam As-Suyuthi yang dikutip dari tulisan yg antum kopi paste itu, yakni 
perkataan beliau :  

“As-Suyuthi dalam Tarîkh al-Khulafâ’ berkata, “Aku hanya menyebutkan khalifah yang telah 
disepakati keabsahan imâmah-nya dan keabsahan akad baiatnya.”” 

 
Itu hanyalah “cherry picking” guna mendukung kepentingan tertentu semata. 
 
Sedangkan jika kita kembali kepada qoul Imam As-Suyuthi sendiri, beliau berkata dengan hal yg 
berbeda dengan merujuk kepada hadits bahwa masa khilafah itu hanyalah 30 tahun saja 
 
Saya : 
Sehingga berdasarkan hadits itu dan juga perkataan muawiyah, sebenarnya Khilafah Bani Umayyah, 
Abbasiyah, Utsmaniyyah dan yang lainnya pada hakikatnya adalah Kerajaan bukan Khilafah, 
meskipun sebagian disebut sebagai Khilafah (sekedar nama saja). 
 
Inilah khilafah dalam bentuk “Idealnya” seperti yg saya tulis sebelumnya 
 

http://www.madinatuliman.com/3/5/967-inilah-raja-pertama-umat-islam.html
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Ikhwan : 
Kok sepertinya bertentangan dgn tulisan yg antum post sebelumnya 
 
Saya : 
bertentangan yang mana akh? Saya sebelumnya menulis : 
 

“Khalifah itu ada yang artinya dijadikan “manusia yang diserahi kekuasaan untuk mengatur 
bumi”, terlepas bentuk pemerintahannya, dan juga terlepas apakah dia kafir ataukah muslim. 
Lihat QS. An Naml : 62. 
 
Ada juga yang berarti “kekuasaan yang digilirkan” dengan metode Islam yang paling ideal, 
seperti halnya para khulafaur rasyidin. Lihat hadits rasulullah bahwa masa khilafah itu 30 
tahun. 
 
Dan ada juga yang berarti kekuasaan yang digilirkan dengan metode yang tidak ideal, namun 
yang penting pemimpinnya adalah Muslim, seperti hal nya zaman setelah khulafaur rasyidin 
hingga sekarang. 
 
Baik definisi imamah ataupun khilafah itu sama saja, yang penting adalah orang yang 
mempunyai kepemimpinan dan kekuasaan. Lazim juga disebut sebagai waliyyul Amri atau ulil 
amri. ” 

 
Maka bertentangan yang dimaksud itu yang mana? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana maksud 
antum? 
 
Ikhwan : 

 “Khalifah itu ada yang artinya dijadikan “manusia yang diserahi kekuasaan untuk mengatur 
bumi”, terlepas bentuk pemerintahannya, dan juga terlepas apakah dia kafir ataukah muslim. 
Lihat QS. An Naml : 62. 
 
Ada juga yang berarti “kekuasaan yang digilirkan” dengan metode Islam yang paling ideal, 
seperti halnya para khulafaur rasyidin. Lihat hadits rasulullah bahwa masa khilafah itu 30 
tahun. 
 
Dan ada juga yang berarti kekuasaan yang digilirkan dengan metode yang tidak ideal, namun 
yang penting pemimpinnya adalah Muslim, seperti hal nya zaman setelah khulafaur rasyidin 
hingga sekarang.” 

 
Saya : 
Ya, benar. Saya menulis yang seperti itu. Lalu bertentangan yang dimaksud itu yang mana? Mungkin 
bisa dijelaskan bagaimana maksud antum? 
 
Saya tambah lagi deh qoul ulama, biar sebagai tambahan argumen : 
 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, 
 

 ملكاً  ملكه كان الملوك، أول وهو نتوج، خلفاء كانوا قتله اِلرتعح فإن اِلمح، هذه ملوك أفضل معاوٌح أن على العلماء واتفق
ْحَمحِ  ِمنْ  ُمْلِكهِ  فًِ َوَكانَ ..ورحمح ًرا َكانَ  أَن هُ  ٌُْعلَمُ  َما اْلُمْسلِِمٌنَ  َوَنْفعِ  َواْلُحْلمِ  الر  ٌْ ِرهِ  ُمْلكِ  ِمنْ  َخ ٌْ َؼ  

 
Para ulama sepakat bahwa Muawiyah adalah raja terbaik di tengah umat ini. Karena 4 khalifah 
sebelumnya adalah para khalifah yang dibimbing nubuwah, sementara beliau adalah raja 
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pertama. Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan rahmat. Dalam kepemimpinan beliau 
dipenuhi dengan rahmat, kelembutan dan memberi banyak manfaat bagi kaum muslimin, 
sehingga bisa diketahui bahwa beliau adalah raja terbaik dibanding yang lainnya. (Majmu’ 
Fatawa, 4/478) 

 
Imam Ibnu Abil Iz menegaskan, 
 

المسلمٌن ملوك خٌر وهو معاوٌح المسلمٌن ملوك وأول  
 

Raja pertama di kalangan kaum muslimin adalah Muawiyah. Dan beliau adalah raja terbaik di 
kalangan kaum muslimin. (Syarh Aqidah Thahawiyah, hlm. 722). 

 
Ikhwan : 
Yg satu menyebutkan bhw khilafah itu manusia yg diserahi kekuasaan mengatur bumi QS. 2:30 
Terlepas dr bentuknya. 
 
Khilafah :Berarti juga kekuasaan yg digilirkan dgn metode Islam yg paling ideal. Yaitu Khulafaur 
Rasyidin. 
 
Khilafah :Bisa juga berarti kekuasaan yg digilirkan dgn metode yg tdk ideal. Pasca Khulafaur Rasyidin 
hingga skrg. 
 
Muawiyah menerima kenyataan bhw kepemimpinannya bukan khilafah. 
 
Ini yg bikin saya bingung 
 
Saya : 
Jadi begini akh, 
Sebenarnya khilafah atau kholifah itu ada arti luas dan arti sempit. 
 
Arti luas adalah manusia yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi bumi. Baik dia itu Muslim 
ataupun kafir. Singkat kata “Penguasa” atau “pemimpin”. Dalil untuk ini adalah QS Al-Baqarah ayat 
30 dan juga QS An-Naml : 62 
 
Coba perhatikan khithobnya (arah pembicaraan) dalam QS An-Naml ayat 62. Apakah itu hanya 
ditujukan kepada orang muslim saja? Lihat juga ayat-ayat sebelumnya. 
 
Al-Jawab “tidak”.  
 
Itu ditujukan kepada semua ummat Manusia. Baik dia muslim ataupun kafir. Baik dia memerintah 
dengan sistem yg sesuai dengan syariat Islam ataupun tidak. Yang penting dia berkuasa. Maka disitu 
Allah berfirman dengan menggunakan lafal “Khilafah”, yakni dalam ayat yg berbunyi ” wa yaj’alukum 
khulafaaa-al ardh”. 
 
Dihubungkan dengan QS Al-Baqarah : 30, maka ini karena semua ummat manusia itu adalah anak 
turun nabi Adam. Baik dia orang kafir ataupun dia muslim. 
 
Dan semua manusia diberikan amanah atau kekuasaan bisa menguasai bumi ini. 
 
Inilah makna khilafah dalam arti luas 
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Adapun dalam arti sempitnya, maka itu adalah para kholifah yang lurus dan mengikuti sunnah 
rasulullah. Inilah definisi “Kholifah” dalam arti sempit sebagaimana yang dikehendaki oleh rasulullah 
dalam hadits shohih khilafah itu umurnya hanya 30 tahun. 
 
Dari sini sebenarnya, kalau sebagian pergerakan menginginkan kapan runtuhnya kekhalifahan dalam 
“arti sempit”, maka ya jawabnya sejak zaman munculnya daulah ummayah itulah waktu keruntuhan 
khilafah dalam arti sempit 
 
Namun walau khulafur rasyidin telah berganti, diganti dengan daulah ummayah, maka apakah 
kemudian ada pergerakan untuk mengembalikan “Khulafaur rasyidin” yang jatuh pada waktu itu? 
Yakni yang dilakukan dengan menegasikan semua pemerintahan yg ada karena dianggap bukan 
khalifah dalam “arti sempit”. 
 
Menghasung pemberontakan, dan membuat organisasi bawah tanah atau “Negara dalam negara” 
dengan tujuan untuk mengembalikan kekhilafahan. 
 
Al-Jawab, tidak.  
 
Yang ada hanyalah menerima kondisi tidak ideal itu. Menasehati para pemimpin. Memperbaiki 
keadaan masyarakat. dan berusaha mempertahankan berlakunya syariat Islam di sendi2 kehidupan 
masyarakat sebisanya. 
 
Adapun kondisi tidak ideal yang berlaku mulai dari zaman muawiyah hingga sekarang itu, maka itu 
boleh juga dikatakan sebagai kholifah dalam “Arti luas”. Yakni yang penting mempunyai kekuasaan 
dan memegang kepemimpinan. 
 
Maka dari itulah para ulama memberikan gelar sebutan khilafah kepada daulah ummayah dan 
seterusnya itu hanya simbolisasi semata saja. 
 
Karena gelar khilafah ataupun bukan gelar khilafah itu tidak memiliki konsekuensi syari’at apapun. 
Yang memiliki konsekuensi syari’at itu adalah jika dia memiliki kekuasaan atau memegang 
kepemimpinan. Itu yang menjadi tolak ukur. Bukan simbolisasinya 
 
Kenapa seperti itu? 
 
Kita jawab, bahwa para khulafaur rasyidin sendiri tidak mempermasalahkan mengenai gelar mereka. 
Mau disebut Kholifah ya gpp. Diganti dengan gelar lain pun juga gak masalah 
 
Satu-satu-nya khulafaur rasyidin yg mempenyai gelar Kholifah itu hanya Abu Bakar saja. Yakni dia 
disebut sebagai kholifaturrasululillah (Kholifah pengganti Rasulullah). 
 
Umar bin Khoththob keberatan disebut Kholifah, maka dia memilih disebut Amirul Mu’minin saja. 
Utsman pun juga disebut Amirul mu’minin. 
 
Sedangkan Ali bin Abi Tholib, lebih masyhur dipanggil dengan sebutan Imam 
 
Afwan, kira2 sampai disini apakah sudah “easy to catch” akh?…. 
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Ikhwan : 
Kesultanan Utsmaniyah di Turki yg kemudian dibubarkan Kemal Attaturk thn 1923 bisa dong disebut 
“khilafah dlm format plg tdk ideal” 
 
Saya : 
Bisa aja. 
 
Yang jadi tolak ukur sebenarnya adalah hadits rasulullah berikut ini, bukan masalah dia mau pake 
simbol khilafah atau tidak.Yang penting dia memegang kepemimpinan dan mempunyai kekuasaan, 
terlepas apapun bentuknya, sepanjang dia Muslim. 
 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

ُكونُ  » ح   َتْعِدى ٌَ ْهَتُدونَ  لَ  أَئِم  ْسَتنُّونَ  َولَ  تُِهَداىَ  ٌَ تِى ٌَ قُومُ  تُِسن  ٌَ اِطٌنِ  قُلُوبُ  قُلُوُتُهمْ  ِرَجال   فٌِِهمْ  َوَس ٌَ  َقالَ «.  إِْنس   ُجْثَمانِ  فِى الش 

ؾَ  قُْلخُ  ٌْ ا أَْصَنعُ  َك ِ  َرُسولَ  ٌَ َوأَِطعْ  َفاْسَمعْ  َمالُكَ  َوأُِخذَ  َظْهُركَ  ُضِربَ  َوإِنْ  لأِلَِمٌرِ  َوُتِطٌعُ  َتْسَمعُ »  َقالَ  َذلِكَ  أَْدَرْكخُ  إِنْ  ّللا   ». 
 

“Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam 
ilmu, pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di 
tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah 
jasad manusia. “ 
 
Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti 
itu?” 
 
Beliau bersabda, ”Dengarlah dan ta’at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa 
punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka.” (HR. 
Muslim no. 1847) 

 
Ikhwan : 
Gimana dgn dalil ini 
 

(QS. An-Nūr:55) “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 
dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan 
mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum 
mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-
Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka 
dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada 
mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah 
(janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” 

 
Saya : 
Iya itu dalilnya benar, terus pemahaman yg diinginkan bagaimana yg antum maksud? 
 
Ikhwan : 
Pertanyaannya, dalil QS. 24:55 janji Allah ini akan datang tiba2 atau diupayakan oleh orang beriman? 
 
Saya : 
Maksud diupayakannya yang seperti apa? 
Apakah diupayakan dengan cara ta’at kepada waliyul amri yang dzolim ataupun yang baik. 
Menasehatinya. Mendoakannya. Tidak menghasung pemberontakan. Yang mana ini sesuai dengan 
sunnah. 
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Membimbing masyarakat Islam dan memperbaiki keadaan mereka agar semakin memahami Islam, 
dan mengikuti sunnah. 
 
Atau yang semua ini lazim disebut sebagai tashfiyyah dan tarbiyyah. 
 
Apakah ini yang diupayakan yang dimaksud? 
 
Ataukah yg dimaksud diupayakan itu adalah dengan membuat makar terhadap berbagai 
pemerintahan, baik itu pemerintahan yg baik ataupun yang buruk, yang dipimpin oleh seorang 
Muslim? 
 
Diupayakan yg mana yang antum maksud? 
 
Ikhwan : 
Sebagian orang terlibat dlm mekanisme yg berlaku di suatu wilayah utk bersaing mendapatkan 
kekuasaan contohnya pemilu, kalo yg ini bgmn? 
 
Saya : 
Kita kembalikan saja kepada ayat itu, ayatnya kan hanya memberikan syarat beriman dan beramal 
sholeh. Tidak ada syarat harus “bersaing” untuk memperebutkan kekuasaan. 
 
Beriman tentu saja dengan banyak memberikan pengajaran dan pemahaman Islam. Membersihkan 
syubhat aqidah2 yg merusak dan seterusnya. 
 
Adapun beramal sholeh itu tentu yg yang dimaksud adalah ahsanul amalan, bukan aktsarul ‘amalan. 
Yakni yang dimaksud adalah paling ikhlash dan yang paling mengikuti sunnah sesuai dengan yang 
dimaksud oleh tafsir para salaf dalam menafsirkan QS Al-Mulk ayat 2. 
 
Maka dari itu memahamkan sunnah, membasmi bid’ah. memperbaiki niat, menggiatkan banyak 
melakukan amal sholeh yg sesuai sunnah masuk dalam aplikasi syarat “beramal sholeh itu” 
 
Demikian juga untuk masalah muamalah kita terhadap para ulil amri. 
 
Kita nasehati, benarkan aqidahnya, dibimbing, dihasung agar banyak melakukan amalan sholeh yg 
sesuai sunnah, diperingatkan agar berhati-hati terhadap kebid’ahan, disucikan jiwanya dengan 
pengajaran akhlaq. Kadang keras dalam beramar ma’ruf juga gpp jika diperlukan, asal sesuai sunnah. 
 
dan Seterusnya 
 
Dengan baiknya masyarakat dan juga ulil amri kita. Benarnya Aqidah, keimanan, pemahaman, dan 
lurusnya amal sholeh yg dilakukan. Maka akan terbentuklah janji yang Allah janjikan itu 
 
Lama, harus sabar, dan butuh waktu? Jawabnya ya. 
 
Gimana akh, “easy to catch” kan penjelasannya?…… 
 
Ikhwan : 
Jelas ustadz… 
 
Saya : 
Panggil Bro aja, jangan panggil Ustadz…  
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15) Dakwah dan Penguasa 
 
Para penguasa kafir yang tidak dilakukan pemberontakan dan penaklukan, namun mencukupkan diri 
dengan dilakukan dakwah di sana : 

1. Raja Namrud pada zaman Nabi Ibrahim 
2. Al Aziz Mesir pada zaman Nabi Yusuf 
3. Fir’aun Mesir pada zaman Nabi Musa 
4. Penguasa kafir pada zaman Ashabul Kahfi sebelum mereka bersembunyi di gua 
5. Kaisar Romawi pada zaman Nabi Isa 
6. Raja kafir dalam kisah ashabul ukhdud (penghuni parit) sebagaimana dalam QS Al Buruj 
7. Bani Quraisy pada fase Mekkah Rasulullah 
8. Raja Najasyi di Habasyah pada fase Makkah dan Madinah Rasulullah. Beliau masuk Islam 

sembunyi sembunyi dan mendukung dakwah Islam 
9. Raja Mauqoqis di Mesir pada fase Madinah Rasulullah. Beliau membiarkan dakwah Islam 

berkembang, tidak menghalang halangi, memberikan hadiah jariyah Maryam Al Qibthiyyah 
kepada Rasulullah, namun saya tidak menemukan ada riwayat bahwa beliau Raja Mauqoqis 
masuk Islam. 
 

Para penguasa kafir yang dilakukan penaklukan karena menolak dakwah Islam berkembang di 
wilayah kekuasaan nya : 

1. Ratu Bilqis oleh Nabi Sulaiman, hingga akhirnya beliau takluk dan masuk Islam 
2. Penaklukan oleh Dzulqornain di berbagai belahan bagian barat dan timur 
3. Heraclius di Romawi pada fase Madinah Rasulullah dan diteruskan zaman kekholifahan 
4. Kisra di Persia pada masa khulafaur rasyidin dan ditaklukkan Kholifah Umar 
5. Bani Quraisy di Mekkah pada fase Madinah Rasulullah 

 
Para penguasa kafir yang tidak menolak dakwah Islam berkembang di wilayah nya. Para penguasa 
kafir yang membangun perjanjian damai dengan salah satu penguasa Islam : 
 
Tidak pernah dilakukan penaklukan atau usaha subversif pemberontakan di sana. Dan wilayah 
kekuasaan nya itu biasa disebut Darush Shulh (wilayah damai karena ada ikatan perjanjian) atau 
Darud Dakwah (wilayah lahan dakwah) 
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16) Bagi orang yang memahami kekhilafahan dan kekuasaan dengan pemahaman yang salah 
 
Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman, 
 

ُ  َوَعدَ  خِ  َوَعِملُوا   ِمنُكمْ  َءاَمُنوا   ٱل ِذٌنَ  ٱلِل  لَِح  ُهمْ  ٱلص   ْسَتْخلَِفن  ٌَ َنن   َقْتلِِهمْ  ِمن ٱل ِذٌنَ  ٱْسَتْخلَؾَ  َكَما ٱِْلَْرِض  فِى لَ ٌَُمكِّ  ٱل ِذى ِدٌَنُهمُ  لَهُمْ  َولَ
ُهم لَُهمْ  ٱْرَتَضى   لَن  ٌَُتدِّ ن   َولَ ْعُتُدوَننِىۖ   أَْمًنا َخْوفِِهمْ  َتْعدِ  مِّ ـ ًا تِى ٌُْشِرُكونَ  َل  ٌَ ٌْ لِكَ  َتْعدَ  َكَفرَ  َوَمنۖ   َش ئِكَ  َذ 

َٰٓ لَ  ِسقُونَ  ُهمُ  َفؤُو  ٱْلَف   
 
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan 
amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka 
bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh 
Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia 
benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi 
aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 
apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah 
orang-orang yang fasik. (Qs An Nuur : 55) 

 
Bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah mengenai kekuasaan dan kekhilafahan, 
maka “berat” bagi mereka untuk menerima ayat itu “apa adanya”, tanpa adanya tambahan 
keharusan membentuk “organisasi pergerakan yang sistematis”, untuk merebut kekuasaan dan 
mendirikan kekhilafahan atas nama jihad. 
 
Demikianlah tafsir dan pemahaman mereka terhadap ayat QS. An Nuur ayat 55 tersebut, yang mana 
ini berangkat dari pemahaman definisi khalifah yang tidak tepat, dan cara bermuamalah terhadap 
penguasa yang salah. 
 
Sesungguhnya agama ini adalah nasehat dan amar ma’ruf nahi munkar, bukan ambisi perebutan 
kekuasaan untuk mendirikan kekhilafahan atas nama jihad semata. 
 
Agama ini adalah nasehat dan perbaikan keadaan, baik itu untuk ummat muslim secara keseluruhan, 
dan penguasa pada khususnya. 
 
Dan ajakan nasehat serta perbaikan yang paling utama adalah dakwah ilmu dan pembinaan yang 
menyeru perbaikan iman kepada Allah, bertaqwa kepada Nya dengan sebenar benar taqwa, dan 
seruan untuk melakukan amal sholeh. 
 
Dakwah ilmu dan nasehat untuk menegakkan dan menerapkan aturan syariat Allah, dan juga untuk 
membantah berbagai macam syubhat yang menghalanginya. 
 
Inilah nasehat, dakwah ilmu, dan perbaikan yang paling utama sebagaimana yang dikehendaki QS An 
Nuur ayat 55 tersebut. Inilah juga yang akan menjadikan suatu negeri menjadi sejahtera dan 
barokah. Mari kita lihat QS. Al A’raaf ayat 96 yang berkorelasi juga dengan QS An Nuur ayat 55 
tersebut. 
 

َٰٓ  أَْهلَ  أَن   َولَوْ  َقْوا   َءاَمُنوا   ٱْلقَُرى  ِهم لََفَتْحَنا َوٱت  ٌْ خ   َعلَ نَ  َتَرَك  َمآَٰءِ  مِّ ِكن َوٱِْلَْرِض  ٱلس  ُتوا   َولَ  ُهم َكذ  ْكِسُتونَ  َكاُنوا   تَِما َفؤََخْذَن  ٌَ  
 
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-
ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Qs. Al A’raaf : 96) 

 
Oleh karena itu seruan dakwah ilmu kepada iman, taqwa, dan amal sholeh inilah yang akan 
memperbaiki suatu kekuasaan dan negara. 
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Misal iman itu adalah seperti tanah, sedangkan amal sholeh dan penerapan aturan syariat Allah itu 
adalah seperti benih tumbuhan, yang ditanam untuk diharapkan panennya. Maka tanah itu haruslah 
diolah, dipupuk dan dibina agar bisa untuk ditanami. 
 
Sedangkan bibit tumbuhannya juga harus diairi, dihilangkan tumbuhan ilalang pengganggunya, 
dipupuk, dan senantiasa dirawat. 
 
Adapun hal2 yang merusak tanah dan hama yang menghancurkan tanaman, inilah syubhat2 yang 
menghancurkan keimanan dan ketaqwaan yang harus dilawan. Baik itu berupa Sekulerisme, 
Liberalisme, Pluralisme, Komunisme, kesyirikan, dan Atheisme. 
 
Hama hama perusak inilah yang menghalangi masyarakat untuk beriman kepada Allah secara kaffah 
(totalitas menyeluruh) dan bertaqwa kepadanya dengan menerapkan aturan syariat Allah di suatu 
negara. Syubhat2 mereka haruslah dilawan dan dibantah dengan dakwah ilmu dan keimanan. 
 

ٌْؾَ  َترَ  أَلَمْ  ُ  َضَربَ  َك ٌَِّتحً  َكلَِمحً  َمَثاًل  ٱلِل  َتح   َكَشَجَرج   َط ٌِّ َمآَٰءِ  فِى َوَفْرُعَها َثاتِخ   َهاأَْصلُ  َط ٱلس   
  ُكل   أُُكلََها ُتْإتِىَٰٓ 

  
َها تِإِْذنِ  ِحٌن ٌَْضِربُ ۖ   َرتِّ ُ  َو ُرونَ  لََعل هُمْ  لِلن اسِ  ٱِْلَْمَثالَ  ٱلِل  َتَذك  ٌَ  

 
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik 
seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu 
memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. (Qs. Ibrahim : 
24-25) 

 
Alkisah, inilah perbedaan point of view pemahaman yang memahami janji Allah dalam Qs. An Nuur 
ayat 55 itu “apa adanya”, dengan orang yang tidak puas memahami Qs. AN nuur ayat 55 itu “apa 
adanya”. 
 
Kita memahami bahwa beriman dan beramal sholeh yang dimaksud dalam Qs. An Nuur ayat 55 itu 
maksudnya bukan sesuatu yang ajaib tiba2, yang mana kemudian Allah akan langsung memberikan 
kekuasaan dengan seketika setelah itu. 
 
Akan tetapi itu haruslah disertai pembinaan dan nasehat baik kepada masyarakat Islam secara 
umum dan pemerintah secara khusus, dan juga disertai penjagaan dan bantahan terhadap hama2 
perusak seperti Sekulerisme, Liberalisme, Pluralisme, Komunisme, kesyirikan, dan Atheisme. (Baca : 
Tashfiyyah dan Tarbiyyah). 
 
Hal itu terus dilakukan terus menerus kepada masyarakat secara umum dan pemerintah secara 
khusus, hingga tampaklah buah akan penerimaan penerapan aturan aturan syariat Allah secara 
bertahap di tiap tiap lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan inilah yang akan 
menyebabkan suatu negara itu makmur, sejahtera, dan barokah. 
 
Inilah sebagaimana yang diterangkan juga dalam QS. Al A’raaf ayat 96 dan Qs. Ibrahim ayat 24-25 
sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. 
 
Maka dari itu, janganlah Qs. An Nuur ayat 55 itu dipahami dengan pemahaman yang sempit. Baik itu 
pemahaman perebutan kekuasaan, pengkafiran pemerintah dan masyarakat secara serampangan, 
dan perjuangan dengan mengatasnamakan jihad melawan kaum muslimin itu sendiri. 
 
Semoga nasehat ini berguna bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 
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17) Meluruskan pemahaman : Wajib mendirikan pemerintahan atau wajib mendirikan Khilafah? 
 
Sekedar meluruskan pemahaman. 
 

1. Yang benar itu adalah wajib untuk mengangkat pemerintahan, bukan membentuk khilafah. 
Dan ini adalah ijma’, kecuali sebagian mu’tazilah zaman dulu, yg mengatakan membentuk 
pemerintahan itu tdk wajib. 

 
2. Bentuk pemerintahan dalam islam itu tdk qoth’i, dan andaikata pemerintahan itu TIDAK 

SESUAI SYARI’AT 100% maka tdk berarti secara otomatis pemerintahan itu batal seketika. 
Sehingga bentuk pemerintahan muawiyah yg tdk sesuai dg khulafaur rasyidin itu tdk 
otomatis batal. 
 

Corak pemerintahan antar khulafaur rasyidin juga berbeda2, bahkan hingga yg paling extrim 
adalah pemerintahan Ali yang beliau diangkat dengan “disponsori” oleh pemberontak yang 
membunuh Utsman. 

 
3.  Oleh karena itu, imam ibnu Taimiyah dalam as siyasah asy syar’iyyah tdk membahas 

masalah model pemerintahan. Beliau lebih banyak membahas cara memilih pejabat atau 
penguasa dg syarat “Qowiy” (kuat) dan “Amin” (terpercaya), dan membahas masalah 
keuangan negara (zakat, fai, ghonimah) serta sedikit mslh “bonus” ghanimah bagi tentara yg 
mempunyai prestasi lebih. 
 
Lihat : as siyasah asysyar’iyyah dari awal sampai akhir 
 

4. Hal ini serupa dengan imam Al Mawardi dalam al ahkamus sulthoniyyah, yang mana beliau 
dalam daulah kerajaan yang tdk seperti khulafaur rasyidin, yg lebih banyak membahas cara 
memilih pemimpin dan kriteria2 atau syarat utk orang2 yg cocok guna menempati posisi2 
pemerintahan tertentu. 
 
Lihat : Al ahkamus sulthoniyyah dari awal sampai akhir. 

 
5. Kewajiban ini bersifat fardhu kifayah, dalam artian hanya orang yang mempunyai 

kemampuan saja. 
 

6. Adapun jika sudah berdiri pemerintahan di suatu tempat, maka kewajiban kita adalah 
bermuamalah dg baik dan menasehati jika ada kekurangan atau penyimpangan syariat 
terhadap pemerintahan itu. 
 

Hal ini sebagaimana muamalah yg dicontohkan oleh rasulullah terhadap raja mauqauqis di 
mesir dan raja najasyi di ethiopia. 

 
7. Sehingga semua dalil yg disebutkan oleh berbagai fihak untuk kewajiban membentuk 

khilafah itu, sbnrnya hanyalah dalil utk mendirikan pemerintahan semata. Khilafah itu hanya 
definisi lain dari pemerintahan. 
 
Hal ini dikuatkan dg hadits riwayat ahmad yg terpercaya, yang mana rasulullah menyebutkan 
5 fase pemerintahan yg akan dilalui ummat Islam hingga khilafah ‘ala minhajil nubuwwah, 
dan semua model pemerintahan itu DIAKUI serta TIDAK DIBATALKAN hanya karena tidak 
sesuai dengan khulafaur rasyidin ataupun syariat 100%. 
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Hadits Hudzaifah bin Yaman radliyallaahu ‘anhu : 
 

 شاء ما فتكون,  النتوج منهاج على خالفح تكون ثم ٌرفعها أن شاء إذا ّللا ٌرفعها ثم,  تكون أن ّللا شاء ما فٌكم النتوج تكون
 أن ّللا شاء إذا ٌرفعها ثم,  تكون أن ّللا شاء ما فٌكون عاضا ملكا تكون ثم,  ٌرفعها أن شاء إذا ٌرفعها ثم,  تكون أن ّللا

 النتوج منهاج على خالفح تكون ثم,  ٌرفعها أن شاء إذا ٌرفعها ثم,  تكون أن ّللا شاء ما فتكون جترٌا ملكا تكون ثم,  ٌرفعها
سكخ ثم.   ” . 

 
“(1) Akan ada masa kenabian pada kalian selama yang Allah kehendaki, Allah 
mengangkat/menghilangkannya kalau Allah kehendaki.  
 
(2)Lalu akan ada masa khilafah di atas manhaj Nubuwwah selama yang Allah kehendaki. 
Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki.  
 
(3) Lalu ada masa kerajaan yang sangat kuat (ada kedhaliman) selama yang Allah kehendaki, 
kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki.  
 
(4) Lalu akan ada masa kerajaan (tirani) selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah 
mengangkatnya bila Allah menghendaki.  
 
(5) Lalu akan ada lagi masa kekhilafahan di atas manhaj Nubuwwah”.  
 
Kemudian beliau diam” *Diriwayatkan oleh Ahmad 4/273 dan Ath-Thayalisi no. 439; 
dishahihkan oleh Al-Albaaniy dalam Silsilah Ash-Shahiihah no. 5] 
 

 
8. Maa laa yatimmul waajibu illaa bihi, fahuwa waajib. Maka yg diwajibkan disini dalam 

menegakkan syariat adalah MENASEHATI PEMERINTAH utk menjalankan syariah, ini yang 
wajib. Bukan membatalkan pemerintahan yg ada dg alasan utk menegakkan khilafah dan 
kemudian membuat gerakan bawah tanah utk merebut kekuasaan. 
 
Hal ini sesuai dg hadits shohih rasulullah ad diinun nashiihah… (ila) li a’immatihim. 

 
ًْ  َعنْ  ٌ حَ  أَتِ مِ  ُرَق ٌْ اِريِّ  أَْوس   ْتنِ  َتِم ًَ  الد  ُ  َرِض ُ  َصل ى ّللاِ  َرُسْولِ  َعنْ  ، َعْنهُ  ّللا  هِ  ّللا  ٌْ نُ  َقالَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ َحُح، اَلدِّ ٌْ نُ  الن ِص ٌْ  الدِّ

َحُح، ٌْ ِص نُ  الن  ٌْ َحُح، الدِّ ٌْ ِص ا لَِمنْ : َقالُْوا الن  حِ  َولَِرُسْولِِه، َولِِكَتاتِِه، لِلِ،: َِقالَ  ّللاِ؟ َرُسْولَ  ٌَ ِلَئِم  ِۖ نَ  َو ٌْ َن، أَوْ  اْلُمْسلِِم ٌْ تِِهمْ  لِْلُمْإِمنِ َوَعام  . 
 

Dari Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dâri Radhiyallahu anhu , dari Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda: “Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah 
nasihat, agama itu adalah nasihat”. Mereka (para sahabat) bertanya,”Untuk siapa, wahai 
Rasulullah?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,”Untuk Allah, Kitab-Nya, 
Rasul-Nya, Imam kaum Muslimin atau Mukminin, dan bagi kaum Muslimin pada umumnya.” 
[Hr. Muslim] 

 
9. Sehingga jika suatu pemerintahan sudah berdiri dan pemimpinnya adalah muslim dan masih 

sholat, maka kewajiban mendirikan pemerintahan itu gugur dengan sendirinya. Yang belum 
gugur itu adalah kewajiban menasehati pemerintahan dg cara sesuai sunnah, dan turut serta 
membina masyarakat agar mempunyai aqidah yg shohihah dan mau untuk menerapkan 
syariat Islam secara kaffah. 
 
Hal ini berdasarkan dg banyak sekali dalil dalam kitabul imaroh dalam shohih muslim, dan 
kitabul aqdhiyyah dalam shohih bukhari utk wajib taat terhadap pemerintahan yg dzolim 
dan bahkan yg hatinya spt hati syaithon. 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

152 
 

18) Perbedaan hukum antara memilih dan mengangkat, mendukung, dan membaiat seseorang 
yang menetapkan hukum selain hukum Islam 

 
Tanya : 
 
Assalammualaikum wrwb.. 
Mau nanya… Apakah hukumya memilih/mengangkat/mendukung/bai’at, seorang pemimpin yg 
senantiasa menghalalkan sesuatu yg diharamkan Allah ? 
 
Jawab : 
 
Wa’alaikumussalaam warohmatulloohi wa barokaatuh 
 
1. Adapun memilih dan mengangkat, maka hal ini tidak diperbolehkan. Dan masalah ini sudah jelas. 

 
2. Adapun mendukung, maka jika yang dimaksud adalah mendukungnya dalam hal-hal yang ma’ruf 

dan sesuai dengan syari’at maka itu boleh dan baik. 
 
Adapun jika yang dimaksud mendukung adalah mendukungnya dalam hal-hal yang bathil dan 
munkar, atau membabi-buta mendukungnya tanpa memilah-milah mana yang yang haq dan yang 
bathil, maka ini tidak boleh hukumnya dan tidak boleh menta’aatinya dalam hal-hal maksiat. 
 
Bahkan yang wajib adalah menasehati pemimpin tersebut dengan adab yang benar dalam sesuai 
sunnah Rosululloh dalam menasehati penguasa. Atau juga mengajaknya berdiskusi dan menjelaskan 
duduk perkaranya untuk menghilangkan syubhat-syubhat yang ada pada dirinya. 
 
Tidak jarang pemimpin menetapkan suatu hukum yang bertentangan dengan syariat Islam karena 
adanya syubhat dan salah dalam memahami perkara. 
 
Jika pada zaman Salafush sholeh saja, yakni ketika zaman kekhalifahan Umar Bin Khotthob 
rodhiyalloohu ‘anhu, ada pemimpin yang diangkat oleh Umar salah dalam menetapkan hukum 
sehingga bertentangan dengan syariat Islam, menghalalkan apa yang jelas-jelas diharomkan dan 
disebutkan di dalam Al-Qur’an karena syubhat dan pemahaman yang salah, maka bagaimana lagikah 
dengan zaman kita yang sangat jauh dari ilmu ini? 
 
Mari kita simak riwayat berikut ini : 
 

Ketika Sayyidina ‘Umar ra menugaskan Qudamah bin Mazh‘un di Bahrain, maka 
menghadaplah kepada Khalifah ‘Umar ra seorang yang bernama Jarud yang melaporkan 
kebiasaan Qudamah bin Mazh‘un yang masih suka minum khamar sampai mabuk-mabukan. 
 
‘Umar berkata: “Apakah kamu mempunyai saksi yang menguatkan laporanmu?” 
 
Jarud menjawab: “Ada saksi laporanku, yaitu Abu Hurairah”. 
 
‘Umar lalu mengatakan kepada Qudamah bin Mazh‘un: “Jika begitu aku harus mencambukmu 
wahai Qudamah”. 
 
Qudamah bin Mazh‘un membela diri dengan mengatakan: “kenapa engkau mau 
mencambukku? Padahal ada ayat al-Qur’an yang menjadi peganganku”.  
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Umar bertanya: “ayat manakah dalam al-Qur’an yang membelamu sehingga aku tidak perlu 
mencambukmu?”. 
 
Qudamah menjawab: “Bukankah Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya:  
 

سَ  ٌْ الَِحاخِ  َوَعِملُوا آَمُنوا ال ِذٌنَ  َعلَى لَ َقْوا َما إَِذا َطِعُموا فٌَِما ُجَناح   الص  الَِحاخِ  َوَعِملُوا َوآَمُنوا ات  َقْوا ُثم   الص  َقْوا ُثم   َوآَمُنوا ات   ات 
ُ ۖ   َوأَْحَسُنوا اْلُمْحِسنٌِنَ  ٌُِحبُّ  َوّللا   

 
“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh 
dikarenakan memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa 
serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Kemudian mereka tetap 
bertakwa dan beriman, Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S. al-Maidah [5]: 93);  
 
Dan bukankah aku juga termasuk orang yang beriman yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? 
Bukankan aku juga orang yang tetap bertakwa dan berbuat kebaikan dengan ikut bersama 
Rasulullah Saw dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq, dan peperangan-peperangan 
lainnya?”. 
 
‘Umar ra berkata kepada para hadirin: “Apakah diantara kalian tidak ada yang mau 
membantah ucapan Qudamah?”. 
 
Ibnu ‘Abbas ra berkata: “ayat tersebut dan rentetannya diturunkan sebagai bentuk penegasan 
pemberian maaf bagi orang-orang mukmin yang suka meminum khamar dan menkonsumsi 
makanan yang saat itu belum diharamkan, sekaligus sebagai dalil kuat (terhadap kejahatan) 
orang-orang yang tetap mengkonsumsinya setelah hal tersebut dilarang sebagaimana firman 
Allah SWT:  
 

ا َها ٌَ ٌُّ َما آَمُنوا ال ِذٌنَ  أَ ِسرُ  اْلَخْمرُ  إِن  ٌْ َطانِ  َعَملِ  ِمنْ  ِرْجس   َواِْلَْزَلمُ  َواِْلَْنَصابُ  َواْلَم ٌْ ُتْفلُِحونَ  لََعل ُكمْ  َفاْجَتنُِتوهُ  الش   
 
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. al-Maidah [5]: 
90). 
 
Kemudian Ibnu ‘Abbas ra membacakan ayat lain yang tegas mengemukakan pengharaman 
khamar, dan mengatakan:  
 
“siapapun yang merasa sebagai orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh serta 
betakwa, beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Kemudian mereka tetap 
bertakwa dan beriman, Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan; maka 
ketahuilah bahwa Allah SWT telah melarang mereka untuk mengkonsumsi khamar”.  
 
‘Umar ra berkata: “Sungguh benar engkau wahai Ibnu ‘Abbas”. 
 
[Lihat Hadits ini di Ibn Abi Syaibah dalam Mushannaf 10/39 dan di Umar ibn Syabbah pada 
Akhbarul Madinah 3/843 dan sanadnya shahih] 
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3. Adapun membaiat seorang pemimpin, maka jika dia mempunyai suatu kekuasaan dan ummat 
dalam wilayah tersebut sudah sepakat dalam memilih dia walau kita tidak memilihnya, maka 
wajib bagi kita untuk membai’atnya, ta’at dalam hal yang ma’ruf kepadanya, dan tidak boleh 
bughot (memberontak) kepadanya. 

 
Hal ini karena Imam Ahmad bin Hanbal rohimahulloh pun tidak melepaskan ketaatannya kepada 
kholifah daulah Abbasiyah yang jelas-jelas menyebarkan pemahaman Kafir Mu’tazilah karena 
syubhat, yakni Qur’an adalah Makhluq. Imam Ahmad tidak melepas bai’atnya dan tidak 
memberontak kepadanya walaupun kholifah tersebut sudah berganti hingga dua atau tiga kholifah. 
 
Demikian juga Ibnu Umar rodhiyalloohu ‘anhu tidak melepaskan ketaatannya (dalam hal yang 
ma’ruf) kepada Hajjaj bin Yusuf ats-tsaqofi, walau Ibnu Umar rodhiyalloohu ‘anhu tidak pernah 
memilih atau mengangkat Hajjaj bin Yusuf ats tsaqofi sebagai gubernur. 
 
*** 
Demikianlah perincian untuk tiga point yang saya terangkan itu, semoga mudah untuk difahami. 
 
Dan sebagai tambahan penguat akan penjelasan saya di atas, maka Rosululloh shalallohu ‘alaihi wa 
sallam berkata : 
 

ُكونُ  ح   َتْعِدي ٌَ ْهَتُدونَ  َل  أَئِم  ْسَتنُّونَ  َوَل  تُِهَدايَ  ٌَ تًِ ٌَ قُومُ  تُِسن  ٌَ اِطٌنِ  قُلُوبُ  قُلُوُتُهمْ  ِرَجال   فٌِِهمْ  َوَس ٌَ  قُْلخُ  َقالَ  إِْنس   ُجْثَمانِ  فًِ الش 
ؾَ  ٌْ ا أَْصَنعُ  َك ِ  َرُسولَ  ٌَ َوأَِطعْ  َفاْسَمعْ  َمالُكَ  َوأُِخذَ  َظْهُركَ  ُضِربَ  َوإِنْ  لأِْلَِمٌرِ  َوُتِطٌعُ  َتْسَمعُ  َقالَ  َذلِكَ  أَْدَرْكخُ  إِنْ  ّللا   

 

“Akan ada setelahku para pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan 
mengambil sunah selain sunahku, dan akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati 
setan dalam tubuh manusia.” 
 
Hudzaifah berkata, “Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah jika aku mendapati masa 
itu?” 
 
Beliau menjawab, “Dengar dan taat (dalam kebaikan) kepada pemimpin walaupun 
punggungmu dipukul dan hartamu diambil tetaplah engkau mendengar dan taat.” *HR. 
Muslim] 

 
 Dari Abi Umamah al-Bahili, dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam baginda bersabda: 
“Ikatan-ikatan Islam akan terlepas satu demi satu. Apabila lepas satu ikatan akan dikuti oleh 
ikatan berikutnya. Ikatan Islam yang pertama kali lepas adalah hukum dan yang terakhir 
adalah solat”. (HR. Ahmad. 5/251) 

 
Walloohu a’lam. Baarokalloohu fiik 
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19) Kritik terhadap orang yang meremehkan masalah Aqiidah dan hanya berfokus mencela 
pemerintah 

 
Itu orang orang yang suka mencela pemerintah, kok jarang ya mencela orang orang yang suka 
mentakwil takwilkan sifat sifat Allah? 
 
Padahal berkata kata mengenai Allah tanpa ilmu itu dosa besar lho. 
 
Apa gara gara temenan sama orang orang yang suka mentakwil takwilkan sifat Allah ya? 
 
Atau jangan jangan malah menganggap mentakwil takwilkan sifat sifat Allah itu masalah yang sepele 
kali ya? Yang penting ukhuwah, ukhuwah, persatuan, gitu mungkin ya? 
 
Atau malah jangan jangan “nggak mudeng” masalah Aqidah yang berkaitan dengan sifat sifat Allah? 
 
Nah gini nih, kalau landasan dalam memahami agamanya cuman bekalnya teori konspirasi, makar, 
khilafah, jihad, dan politik saja. 
 
Dah gitu aja 
 
 
20) Mencela pemimpin terang-terangan tidak merubah keadaan 
 
Mencela pemimpin terang terangan di muka umum itu kadang tidak akan merubah keadaannya. 
 
Firaun yang tidak dicela terang terangan, dan justru yang malah diperintahkan untuk berlaku lembut 
terhadapnya saja tidak mau berubah. 
 
Makanya dicelanya sembunyi sembunyi aja ya. Cukup kita tau sama tau. Jangan sampai menghasut 
orang lain, apalagi sampai untuk tujuan mengumpulkan massa dan makar. 
 
Percuma saja walau sembunyi sembunyi dan tau sama tau, tapi diam diam untuk mengumpulkan 
massa dan bikin makar. Subversif itu namanya  
 
Jika misal orang tua kita sebagai pemerintah dan pemimpin rumah tangga kita misalnya, dicela 
terang terangan di muka umum, di depan para tetangga. Emang terus masalah bisa selesai gitu? 
 
Antum sebagai orang tua yang dholim dan tercela misalnya. Brengsek banget dah pokoknya. 
 
Lalu istri dan anak anak antum mencela antum terang terangan di muka umum, di depan para 
tetangga, di depan keluarga besar. Emang terus masalah bisa selesai gitu? 
 
“Mikirrr…. ” (minjem slogan nya dulu ya cak Lontong ) 
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21) Mengingkari kemungkaran pemerintah itu wajib dan tidak melepaskan ketaatan dalam hal 
yang ma’ruf itu juga wajib 

 
Tanya : 
Kalau taat secara dzohir terhadap aturan negara yg dipimpin muslim, namun kadang “mbatin” untuk 
memiliki dzon buruk terhadap pemimpin tersebut, kalau begini dihukumi apa ya, apakah sikap 
seperti ini di “maklumi” syariat? 
 
Apakah ini yg dinamakan was was syaiton? 
 
Jawab : 
Boleh, 
Asalkan suudzon itu dilandasi bukti dan indikasi yang jelas. 
 
Kalau hanya berdasarkan dugaan dan teori konspirasi saja, jangan 
 
Pada intinya membenci dan mengingkari kemungkaran pemimpin itu wajib, hanya saja kaifiyat nya 
itu secara syariat diatur lebih terperinci menjadi empat : 
 

1. Bersabar dan tetap membenci serta mengingkari kemungkaran nya. 
 

2. Amar ma’ruf nahi munkar dengan cara yang tidak membikin kemadhorotan yang lebih besar. 
Syariat biasanya menjelaskan dengan cara diam-diam 4 mata, dan tidak dengan cara 
mencela menjatuhkan kehormatan pemimpin di muka umum yang bisa menghasung 
gelombang kebencian dan pemberontakan. 
 

3. Mendoakannya. Semoga orang orang yang mudah mendoakan presiden Erdogan, juga 
dimudahkan untuk mendoakan presiden Jokowi. 
 

4. Tidak menyusun makar kekuatan untuk memberontak kepadanya, dan menginginkan 
pertumpahan darah. Serta berusaha meredam gelombang pemikiran pengkafiran dan 
penggantian kekuasaan yang berpotensi menghilangkan anugerah keamanan dan 
keselamatan di negeri ini. 
 

Darah itu lebih penting daripada kekuasaan! 
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22) Mahalnya hidayah sunnah dalam masalah sunnah muamalah terhadap pemerintah 
 
Jika anda berpegang kepada sunnah yang jelas, apalagi yang berkaitan dengan masalah pemimpin 
muslim, lalu banyak orang yang tidak setuju kepada anda, marah kepada anda, dan bahkan mencaci 
maki anda. 
 
Maka itulah bukti betapa mahalnya hidayah mengikuti sunnah. 
 
 
 
23) Mensyukuri Nikmat keamanan dan syariat 
 
Nikmat keamanan adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri dan kita jaga. 
 
Kenapa? 
 
Karena maqoshidusy syariah (maksud dan tujuan syariah) yang lima itu, baru bisa tegak dengan 
adanya keamanan. 
 
Walau tidak 100%, dan tentu masih ada yang kecewa dan terdzolimi. Tapi paling tidak maqoshidusy 
syariah yang pokok pokok (hajah dhoruriyyah), bisa ditegakkan dengan adanya keamanan itu. 
 
*** 
Maka dari itu, barangsiapa yang menginginkan nikmat keamanan tercabut dan chaos (kekacauan) 
terjadi. Sungguh dia telah menentang maksud maksud dan tujuan dari syariat itu sendiri. 
 
Barangsiapa yang mensyukuri dan menjaga nikmat keamanan dengan cara yang sesuai syariat, 
semampunya. Maka sungguh dia telah bersesuaian dengan maksud maksud dan tujuan dari syariat 
 
 
 
24) Ahlus Sunnah dan stabilitas keamanan 
 
Yang namanya Ahlus Sunnah itu pro stabilitas, dan berusaha memperbaiki dengan cara yang 
progresif sesuai sunnah. 
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25) Ketika Ummat sudah mulai berbondong bondong mengikuti Manhaj Salaf, dan Haroki ingin 
meraih jumlah massa yang sangat banyak dan belum matang Aqidah nya itu 

 
Bagi yang pernah baca buku Madarikun Nadzor fis Siyasah (Pandangan Tajam Terhadap Politik) 
tulisan Syaikh Abdul Malik Romadhon Al Jazairi, berikut juga ibroh kejadian di Aljazair sebagai negara 
asal sang penulis. 
 
Maka antum pasti faham akan apa yang ditulis oleh Wikipedia, mengenai Partai FIS yang ada di 
Aljazair ini. 
 
Copas from Wikipedia : 
 

Sampai tahun 1988, satu-satunya parpol di Aljazair ialah partai pemerintah, FLN. Setelah 
terjadi pemberontakan dan penentangan terhadap pemerintahan dan FLN, Presiden Aljazair 
saat itu Chadli Bendjedid, yang notabene merupakan Sekretaris Jenderal FLN, melakukan 
reformasi dengan mengizinkan berdirinya berbagai parpol baru. Pada 1989 berdirilah FIS atas 
desakan masyarakat yang mayoritas Muslim. Mereka kecewa sebab satu-satunya partai yang 
dibentuk pada masa Presiden Boumedienne yakni FLN yang berasaskan sekuler gagal 
mewujudkan kemajuan. 
 
Sebagai parpol Islam wajarlah FIS kemudian mengangkat isu seputar Islam. FIS menyodorkan 
program-program yang memikat simpati masyarakat Aljazair seperti ekonomi kerakyatan, 
mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih Islami, demokratisasi, dan pemerintahan yang 
lebih dekat kepada Daulah Islam dibanding Barat. 
 
Dalam waktu yang singkat FIS berhasil menarik simpati masyarakat Aljazair yang mayoritas 
Islam. Hasilnya pada pemilu putaran pertama 20 Juni 1991, FIS memenangkan 54% suara dan 
mendapat 188 (81%) kursi di parlemen. Umat Islam Aljazair menyambut gembira kemenangan 
ini dan berharap FIS memenangkan pemilu putaran kedua. Sesuai dugaan, pada pemilu 
putaran kedua Desember 1991, FIS menang besar. 
 
Kemenangan FIS pada pemilu putaran I dan II menunjukkan jika rakyat Aljazair menginginkan 
perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan Islami. 
 
Diawali 11 Januari 1992 saat Presiden Chadli Benjedid mengundurkan diri setelah partainya 
keok dalam pemilu atas desakan sebagian anggota kabinetnya, terutama pihak militer. 
 
Mereka tak rela jika sebuah parpol Islam memimpin di sana sebab membahayakan 
kedudukannya. Kemudian penguasa militer membubarkan parlemen Aljazair dan 
membatalkan hasil pemilu. 
 
Lalu militer melalui Mohammed Boudiaf mendirikan Dewan Tinggi Negara yang menjalankan 
pemerintahan sementara dan menyatakan Aljazair dalam keadaan darurat. Dewan Tinggi 
Negara ini menjadi penguasa baru Aljazair. Pengadilan yang direkayasa memberangus FIS dan 
menjadikannya sebagai parpol terlarang, ribuan orang baik anggota maupun pendukungnya 
ditangkap, dipenjara, dan sebagian lainnya ditindas, dianiaya, hingga dibunuh. 
 
Pemimpin FIS Abassi Madani dan Ali Belhadj dipenjarakan. Namun akhirnya Mohammed 
Boudiaf tewas di tangan Letnan Mohammed Bumaaraf yang berusia 26 tahun. 

 
Lihat : https://id.m.wikipedia.org/wiki/FIS  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/FIS
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*** 
 
Kalau misal belum faham, maka silakan download dan baca bukunya dulu di sini. 
Lihat : https://drive.google.com/file/d/0B5IPsHNYkn4rdWpoWjRXdHRQVlU/view  
 
Ini adalah buku yang cukup fenomenal, terjemahan dari madarikun nadzor fis siyasah jilid 1. File 
bentuk djvu, harap install juga aplikasi yang bisa membaca file djvu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B5IPsHNYkn4rdWpoWjRXdHRQVlU/view
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Bab 6. 
Teori konspirasi bukanlah dasar untuk memahami 

agama 
 
1)  Bagaimana sikap para Sahabat dan orang-orang yang memahami 

Islam dengan benar dalam memahami Teori Konspirasi? 
 
Mari kita coba tengok Firman Allah berikut ini, 
 

ًنا َفَزاَدُهمْ  َفٱْخَشْوُهمْ  لَُكمْ  َجَمُعوا   َقدْ  ٱلن اسَ  إِن   ٱلن اسُ  لَُهمُ  َقالَ  ٱل ِذٌنَ  ُ  َحْسُتَنا َوَقالُوا   إٌَِم   َونِْعمَ  ٱلِل 
 ٱْلَوِكٌلُ 

 
(Yaitu) orang-orang (yang menta’ati Allah dan Rasul) yang kepada 
mereka ada orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia 
telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu 
takutlah kepada mereka”, 
 
maka PERKATAAN ITU MENAMBAH KEIMANAN mereka dan mereka 
menjawab: 
 

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-
baik Pelindung.” *Qs. Ali Imran : 173+ 

 
Maka dari itu jika ada seorang muslim yang panik, emosional, takut, tidak 
merasa aman, dan bahkan mendasarkan pemahamannya mengenai Islam 
dengan berdasarkan berbagai macam teori konspirasi yang ada; 
 
dengan berdasarkan ayat itu, maka orang itu sebenarnya tidak memahami 
Islam dengan pemahaman yang benar. 
 
**** 
 
Belum lagi jika ditambah dengan “mengorbankan syariat” dengan 
berdasarkan berbagai macam teori konspirasi, dan untuk mencapai 
keridhoan manusia yang hendak dia raih; 
 
Maka orang seperti ini lebih jauh lagi menyimpang dari memahami islam 
yang benar, sebagaimana yang dipahami dan diajarkan oleh Rasulullah dan 
para Shahabatnya. 
 
Hendaklah kita berhati-hati dari pemahaman pemahaman Islam yang 
seperti ini. 
 
Walloohu A’lam 
 
 
 
 
 
 

 

Sebagian orang yang terfitnah 

manhajnya memahami : 

“Cara mudah pandai dalam 

masalah agama adalah dengan 

cara membicarakan teori 

konspirasi.” 

Hanya dengan berbicara atas 

nama teori konspirasi, maka 

kita akan tiba-tiba “faqih” 

dalam masalah agama, bahkan 

kadang sampai berani 

membantah serta 

merendahkan orang yang telah 

mempunyai dasar-dasar 

pemahaman agama yang 

benar. 

Ini adalah hal yang salah, dan 

merupakan fitnah bagi Ummat 

Islam sekarang ini. Yang mana 

fitnah ini ber-implikasi 

menjauhkan ummat dari 

belajar Agama mulai dari 

dasar, bertahap, hingga bisa 

melihat “bentuk bangunan 

Islam” yang sebenarnya. 

Sebagaimana yang diajarkan 

oleh Rasulullah dan para 

Ulama Salaf  
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2) Haruskah Resah? 
 
Copas 
 
� Donal Trump si Pembenci Islam menang, perlukah umat islam resah? 
� Indonesia dikuasai china perlukah umat islam resah ? 
� Indonesia menjadi seperti suriah, perlukah umat islam resah ? 
 
1000 Donald Trump pun memimpin semua negara adidaya di dunia ini, tidak akan sedikitpun 
mencelakakan umat islam, kecuali sudah kehendak Allah ta'ala yang tertulis di lauhul mahfudz. 
 
Mari memperbaiki diri dan kembali kepada manhaj yang haq. 
 
Firman Allah azza wa jalla dalam al-Qur'an, salah satu usaha setan adalah menakut nakuti kaum 
muslimin, maka dihembuskan berita-berita keresahan yang membius di dunia maya tentang 
patutnya umat islam resah karena kemenangan Donald Trump.  
 
Ketahuliah bahwa itu hanyalah datang dari Setan, orang orang fasik dan orang orang munafik. 
 

 َِن ْاِلَْمِن أَْو اْلَخْوِؾ أََذاُعوا تِه ُۖ مِّ  َوإَِذا َجآَءُهْم أَْمُر
 
Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, 
mereka lalu menyiarkannya. (An Nisa’: 83) 

 
Orang orang beriman dilarang merasa takut, seperti dalam kasus ketika orang orang munafik 

mengatakan kepada Rasululloh ملسو هيلع هللا ىلص  
"Orang orang kafir telah mengepung kaum muslimin, untuk menyerang kalian."  

 
Maka orang orang beriman hanya akan bertambah imannya bukan semakin takut. 
 
Seandainya musuh musuh islam memiliki makar kepada kaum muslimin maka sehebat apapun 
senjata mereka maka tidak akan membahayakan kaum mukminin selagi kita bertaqwa dan bersabar, 
sabar dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. 

 ُدُهم َشٌئاً، إِن   ٌْ ُضْرُكْم َك ٌَ قُوا َل  ْعَملُوَن ُمِحٌط   َوإِْن ََتْصتُِروا َوَتت  ٌَ َ تَِما  ّللا   
 

Dan jika kalian bersabar dan bertaqwa, niscaya tipu muslihat mereka tidak akan 
membahayakan kalian sedikitpun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian 
kerjakan (Ali Imron : 120) 

 
Ingat, tak semua hal yang kita dengar itu betul. Tak semua hal yang kita dengar itu perlu kita 
sebarkan. 

ُنوا أَْن ُتِصٌُتوا َقْوًما تَِجَهالَح  َفُتْصتُِحوا   ٌ َها ال ِذٌَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسق  تَِنَتإ  َفَتَت ٌُّ ا أَ َعلَى  َما َفَعْلُتْم َناِدِمٌنَ ٌَ  
 

Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu 
berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan 
sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu 
(mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu lakukan. (Al-Hujurat:6). 

 
Ketahuilah bahwa Allah yang maha membolak-balikan hati. 
Disarikan dari tanya jawab bersama: 
Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas Hafidzahullah 
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3) Nasehat kepada orang yang menjadikan teori spekulasi makar, politik, dan konspirasi sebagai 
pondasi dasarnya dalam memahami dan menjalankan Islam –  bagian 1 

 
Hendaklah proprosional dalam mensikapi makar ataupun tuduhan makar. Tidak semua makar itu 
harus selalu dituduhkan kepada orang kafir atas nama spekulasi teori konspirasi. 
 
Ada makar dan konspirasi permufakatan jahat kepada ummat Islam, yang dilakukan oleh selain 
orang kafir. Hal itu seperti makar dan konpirasi permufakatan jahat yang dilakukan oleh : 
 
1. Orang-orang Islam yang munafik 

Allah menyebutkan mengenai hal ini, ketika menjelaskan mengenai masjid dhiror yang didirikan 
oleh orang2 munafik dalam QS At Taubah : 107 -110 

 
2. Orang-orang Islam yang didalam hatinya ada penyakit 

Ini seperti makar dan konspirasi saudara-saudara dari Nabi Yusuf ‘alaihis salaam, untuk 
mencelakai beliau. Apakah saudara-saudara Nabi Yusuf itu orang kafir? Tidak. Mereka orang 
Islam. Bahkan mereka juga anak dari seorang Nabi lagi (yakni Nabi Ya’qub alaihis salaam). 
 
Allah menceritakan secara detail makar dan konpirasi saudara-saudara Nabi Yusuf ini, di dalam Al-
Qur’an surat Yusuf. Yang mana mereka bahkan sampai “tega” untuk berbohong dan mencoba 
menipu seorang Nabi, yakni Nabi Ya’qub alaihis salaam ayah mereka sendiri.  
 
Dan sekali lagi apakah mereka orang Kafir? Tidak. Mereka orang Islam. 

 
3. Orang-orang Islam yang salah dalam memahami Islam 

Hal ini seperti Abdurrahman bin Muljam dan dua orang temannya saling bersepakat 
merencanakan konspirasi, untuk membunuh Kholifah Ali bin Abi Tholib, Muawiyah bin Abi 
Sufyan, dan Amr bin Al Ash dari para shahabat Nabi. 
 
Hingga akhirnya dari rencana makar itu, hanya kholifah Ali bin Abi Tholib yang berhasil dibunuh 
oleh Abdurrahman bin Muljam. Sedangkan konspirasi pembunuhan Muawiyah dan Amr bin Al 
Ash gagal dilaksanakan. 

 
Apakah Abdurrahman bin Muljam orang kafir? Tidak. Dia orang yang sangat sholeh, akan tetapi salah 
dan tersesat dalam memahami Islam. 
 
Apakah dia merupakan orang yang diperalat oleh orang-orang kafir? Tidak. Dia melakukan hal ini 
karena kesalahan dan kesesatannya dalam memahami Islam. Bahkan dia melakukan konspirasi 
pembunuhan kholifah Ali ini PADA BULAN RAMADHAN (17 ramadhan tepatnya), dan dia 
menganggap usaha pembunuhannya kepada Kholifah Ali itu adalah suatu amal ibadah untuk 
mendekatkan diri kepada Allah yang tinggi nilainya. 
 
Maka dari itu, ketika waktu sholat shubuh, dia menikamkan pedang beracunnya yang sudah 
direndam racun sebulan lamanya kepada kholifah Ali, sambil membacakan QS. Al Baqarah : 207 
 

ْشِري َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ  ِ  َمْرَضاخِ  اْتتَِؽاءَ  َنْفَسهُ  ٌَ ُ ۖ   ّللا  تِاْلِعَتادِ  َرُءوؾ   َوّللا   
 

“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan 
Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya”. *al Baqarah : 207+ 
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Dan Rasulullah juga banyak menyebutkan hadits-hadits masalah orang Islam yang salah dalam 
memahami Islam, terutama golongan khowarij, yang hendak mendzolimi ummat Islam itu sendirk 
dengan berbagai macam usaha makar dan konspirasinya. 
 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

ُكمْ  أََخاؾُ  َما أَْخَوؾَ  إِن   ٌْ ٌَخْ  إَِذا َحت ى اْلقُْرآنَ  َقَرأَ  َرُجل   َعلَ ِه، َتْهَجُتهُ  ُرئِ ٌْ ْساَلِم، ِرْدًئا َوَكانَ  َعلَ  َظْهِرِه، َوَراءَ  َوَنَتَذهُ  ِمْنهُ  اْنَسلَخَ  لإِْلِ
ِؾ، َجاِرهِ  َعلَى َوَسَعى ٌْ ا: قُْلخُ : َقالَ  ،«تِالشِّْركِ  َوَرَماهُ  تِالس  ٌَ   ً ِ، َنتِ ُهَما ّللا  ٌُّ ْرِك، أَْولَى أَ ًُّ  تِالشِّ اِمً؟ أَمِ  اْلَمْرِم  َتلِ : »َقالَ  الر 

اِمً  «الر 
 
“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah seseorang yang telah membaca 
(menghafal) al-Qur’ân, sehingga ketika telah tampak kebagusannya terhadap al-Qur’ân dan dia 
menjadi pembela Islam, dia terlepas dari al-Qur’ân, membuangnya di belakang punggungnya, 
dan menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya musyrik”. 
 
Aku (Hudzaifah) bertanya, “Wahai nabi Allâh, siapakah yang lebih pantas disebut musyrik, 
penuduh atau yang dituduh?”. Beliau menjawab, “Penuduhnya”. (HR. Bukhâri dalam at-Târîkh, 
Abu Ya’la, Ibnu Hibbân dan al-Bazzâr. Disahihkan oleh Albani dalam ash-Shahîhah, no. 3201) 

 
Perhatikan benar-benar pada perkataan Rasulullah ” ٌَملِْْلِْسَلٌٌِرْدًئاٌَوَكان  ” (dan dia telah menjadi 
PEMBELA ISLAM). 
 
Maka dari itu memang ada golongan ummat Islam yang karena pemahamannya yang salah dan sesat 
mengenai Islam, membuat makar dan konpirasi untuk mendzolimi ummat Islam itu sendiri, dan dia 
beranggapan bahwasanya dia sedang berjuang membela Islam! 
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4)  Nasehat kepada orang yang menjadikan teori spekulasi makar, politik, dan konspirasi sebagai 
pondasi dasarnya dalam memahami dan menjalankan Islam –  bagian 2 

 
Setelah melihat uraian pada tulisan bagian 1 yang terdahulu, kita faham bahwa bukan hanya orang 
kafir saja fihak yang beringinan untuk membuat makar dan konpirasi kepada ummat Islam. 
 
Maka dari itu, kurang tepat jika apa-apa selalu berusaha untuk “dikambing hitamkan” kepada teori 
konspirasi orang-orang kafir. Apalagi menjadikan teori spekukasi makar, politik, dan konspirasi orang 
kafir sebagai pondasi dasar dalam memahami dan menjalankan Islam. 
 
Hal itu sangat tidak benar dan menyimpang dari apa yang Rasulullah dan para shahabat ajarkan, 
dalam rangka untuk memahami dan menjalankan agama Islam ini dengan benar. 
 
Sekali lagi kami ulang, 
menjadikan teori spekukasi makar, politik, dan konspirasi orang kafir sebagai pondasi dasar dalam 
memahami dan menjalankan Islam itu sangat tidak benar dan menyimpang dari apa yang Rasulullah 
dan para shahabat ajarkan. 
 
Tidak benar jika apa-apa harus langsung berusaha untuk dikait-kaitkan, dan dituduhkan kepada 
konspirasi wahyudi, mamarika, remason, dan laminating. Ini pemahaman agama yang salah. 
 
Hal ini bukan berarti kita mengingkari akan adanya makar dan konspirasi orang-orang kafir terhadap 
ummat Islam. Tidak. Hal itu ada. Allah sendiri juga menyebutkan hal itu dalam banyak ayat. Akan 
tetapi Allah juga menyuruh kita untuk berlaku adil terhadap kaum yang kita benci. 
 

ا َها ٌَ ٌُّ اِمٌنَ  ُكوُنوا آَمُنوا ال ِذٌنَ  أَ ِ  َقو  ُكمْ  َوَل ۖ   تِاْلقِْسطِ  ُشَهَداءَ  لِِل  ْجِرَمن  ْقَوى   أَْقَربُ  ُهوَ  اْعِدلُواۖ   َتْعِدلُوا أَل   َعلَى   َقْوم   َشَنآنُ  ٌَ ۖ   لِلت 

قُوا َ  َوات  َ  إِن  ۖ   ّللا  َتْعَملُونَ  تَِما َختٌِر   ّللا   
 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Maidah : 8) 

 
ا َها ٌَ ٌُّ اِمٌنَ  ُكوُنوا آَمُنوا ال ِذٌنَ  أَ ِ  ُشَهَداءَ  تِاْلقِْسطِ  َقو  نِ  أَوِ  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى   َولَوْ  لِِل  ٌْ ُكنْ  إِنْ ۖ   َواِْلَْقَرتٌِنَ  اْلَوالَِد ا ٌَ ًٌّ ُ  َفقًٌِرا أَوْ  َؼنِ  أَْولَى   َفالِل 

تُِعوا َفاَل ۖ   تِِهَما َ  َفإِن   ُتْعِرُضوا أَوْ  َتْلُووا َوإِنْ ۖ   َتْعِدلُوا أَنْ  اْلَهَوى   َتت  َختًٌِرا َتْعَملُونَ  تَِما َكانَ  ّللا   
 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 
 
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan 
jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(Qs. An Nisaa : 135) 

 
Jika memang ada bukti yang jelas akan makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka kita 
katakan bahwa ini makar orang kafir. Akan tetapi jika tidak ada, maka kita bilang tidak ada. 
 
Dan jika bukti menunjukkan kepada makar ketiga golongan selain orang kafir tulen, maka kita 
katakan bahwa ini adalah makar sebagian orang Islam untuk mendzolimi ummat Islam itu sendiri. 
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Tidak perlu harus disangkal dan dibuat-buatkan teori konspirasi agar kesalahan bisa dikambing 
hitamkan kepada orang kafir. 
 
Satu point penting lagi, 
Menganggap ummat Islam itu seakan-akan ma’shum dengan mengandalkan teori konpirasi yang 
mengkambing hitamkan orang-orang kafir itu adalah suatu kesalahan. Baik itu atas nama konspirasi 
wahyudi, mamarika, remason, dan laminating. 
 
Islam itu agama yang haq dan yang selainnya itu batil, akan tetapi ummat Islam itu tidak ma’shum. 
Ini yang harus kita fahami. 
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5)  Nasehat kepada orang yang menjadikan teori spekulasi makar, politik, dan konspirasi sebagai 
pondasi dasarnya dalam memahami dan menjalankan Islam –  bagian 3 

 
Bagaimanakah sebenarnya keadaan orang-orang yang berlebihan dalam teori spekulasi makar dan 
konspirasi itu ? Sunnah siapakah yang mereka ikuti? Rasulullah dan para shahabatnya jelas tidak 
pernah mengajarkan Islam agar difahami dan dijalankan seperti itu. 
 
Jawaban akan pertanyaan ini sebenarnya getir dan pahit. Sekali lagi getir dan pahit. Namun sebagian 
orang berkata, obat itu rasanya pahit dan tidak disukai. 
 
Maka dari itu harus kami katakan, sunnah tuduhan-tuduhan makar dan teori konspirasi dengan 
merangkai “dugaan-dugaan logical fallacy” yang sepertinya logis itu, adalah sunnah dan ajaran dari 
Fir’aun la’natullooh ‘alaih. 
 
Sunnah dan ajaran Fir’aun? Bagaimana penjelasannya? 
 
Di dalam Al Qur’an dikisahkan, 
ketika Nabi Musa menang mengalahkan para tukang sihir Fir’aun. Para tukang sihir itu faham apa 
yang dibawa Nabi Musa ‘alaihis salaam itu adalah mu’jizat nyata dari Allah, bukan sihir. 
 
Mereka faham bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah aqidah dan keimanan yang haq. 
 
Maka dari itu, mereka bersujud dan bertaubat dengan hanya menyembah Allah Rabb Tuhan Nabi 
Musa ‘alaihis salaam. Mereka menjadi beriman dan masuk Islam. 
 
Mengetahui hal ini, Fir’aun murka dan MELEMPARKAN TUDUHAN KONSPIRASI KEPADA NABI MUSA 
‘ALAIHIS SALAAM DAN PARA TUKANG SIHIRNYA YANG TELAH SUJUD BERTAUBAT ITU. 
 
Fir’aun dengan elegannya melemparkan tuduhan teori konspirasi : 
 

Nabi Musa itu adalah para pemimpin tukang Sihir. Nabi Musa lah yang sebenarnya 
mengajarkan sihir kepada mereka. 
 
Nabi Musa dan para tukang sihir itu bersekongkol dan membuat skenario pura-pura saling 
“adu tanding ilmu sihir”, setelah nabi Musa berhasil memanipulasi Fir’aun agar terpancing 
untuk diadakan “perang tanding” ilmu sihir. 
 
Para tukang sihir diskenarionkan untuk kalah, sehingga diharapkan dengan kalahnya para 
tukang sihir yang merupakan representasi fihak Fir’aun itu, maka akan jatuhlah wibawa dan 
pengaruh kekuasaan Fir’aun. 
 
Melalui tuduhan teori konspirasi, Nabi Musa dianggap hendak membikin makar untuk 
menjatuhkan kekuasaan kekuasaan Fir’aun dari tanah Mesir, dengan cara memakai batu 
pijakan dari momentum kekalahan para tukang sihir itu. 

 
Allah subhaanahu wa ta’ala mengabadikan perkataan tuduhan teori konspirasi Fir’aun ini dua kali 
dalam surat yang berbeda. 
 

َتْعلَُمونَ  ؾَ َفَسوْ  أَْهلََها ِمْنَها لُِتْخِرُجوا اْلَمِدٌَنحِ  فًِ َمَكْرُتُموهُ  لََمْكر   َهَذا إِن   لَُكمْ  آَذنَ  أَنْ  َقْتلَ  تِهِ  آَمْنُتمْ  فِْرَعْونُ  َقالَ   
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Fir’aun berkata, “Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? 
Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini, untuk 
mengusir penduduk. Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini)” *Qs. Al-A’raaf : 
123] 

 
ْحرَ  َعل َمُكمُ  ال ِذي لََكتٌُِرُكمُ  إِن هُ  لَُكمْ  آَذنَ  أَنْ  َقْتلَ  لَهُ  آَمْنُتمْ  َقالَ  َعن   السِّ ُكمْ  َفألَقطِّ ٌَ ِد ٌْ ُكمْ  ِخالؾ   ِمنْ  َوأَْرُجلَُكمْ  أَ  الن ْخلِ  ُجُذوعِ  فًِ َوِلَصلَِّتن 

َنا َولََتْعلَُمن   ٌُّ َوأَْتَقى َعَذاًتا أََشدُّ  أَ  
 
Dia (Fir’aun) berkata, “Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi 
izin kepadamu. Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. 
 
Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh, aku akan 
salib kamu pada pangkal pohon kurma dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di 
antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.” *Qs. Thoha : 71+ 

 
Luar biasa memang diplomasi tuduhan teori konspirasi Fir’aun laknatullooh ‘alaih. 
 
Dia mengesankan telah melakukan tindakan yang “OUTSMART” dari rencana konspirasi yang sangat 
halus dan licin, sehingga seakan-akan itu logis dan bisa diterima. 
 
***** 
 
Dari kisah tuduhan teori konspirasi ini, maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil : 
 

1. Bahwasanya tuduhan teori konspirasi itu bisa digunakan untuk “menjatuhkan” efek 
kebenaran suatu mu’jizat, dan mendustakannya. 

2. Tuduhan teori konspirasi sangat efektif untuk melakukan pembunuhan karakter dan untuk 
memenangkan psikologi massa. 

3. Sang pelempar teori konspirasi dianggap dan merasa lebih tinggi dan lebih pintar 
dibandingkan orang yang dituduh dengan teori konspirasinya itu. Ini karena dia dianggap 
telah berhasil melakukan langkah “OUTSMART” dan mengurai rencana makar yang sangat 
halus, licin, dan tidak kentara itu. 

 
Oleh karena itu, dengan merujuk kepada faedah-faedah pelajaran di atas, kita bisa lihat sikap orang-
orang yang berlebihan dalam teori spekulasi makar dan konspirasi. Secara umum mereka merasa 
lebih pandai dan lebih tinggi, karena merasa “OUTSMART” dengan mengetahui makar-makar para 
musuh-musuh Islam. 
 
Dari hal-hal yang dirangkai-rangkai, digabung-gabung, dan dipaksa-paksakan agar menjadi suatu 
teori konspirasi, maka syaithon pun membantu dengan menghembus-hembuskan perasaan ujub dan 
kesombongan pada diri mereka. 
 
Mereka merasa lebih faqih, lebih tahu waqi’ (kondisi kenyataan), dan merasa lebih ‘alim dalam 
masalah agama. 
 
Mereka merasa diri mereka lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang benar-benar mempelajari 
ayat-ayat Allah secara bertahap. Yang benar-benar mempelajari hadits-hadits rasulullah. Yang 
mengetahui berbagai macam problematika fiqh. Dan yang benar-benar mengetahui kondisi ummat 
yang memprihatinkan, jauh dari memahami agama dengan haq, dan terjatuh ke dalam berbagai 
macam kesyirikan dan kebid’ahan. 
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Sikap dan paradigma semacam ini berkembang karena mereka mengembalikan pondasi dalam 
memahami Islam, kepada teori konspirasi mereka dan kepentingan politik mereka. 
 
Sikap dan paradigma ini benar-benar menyerupai Fir’aun, yang menggunakan teori konspirasinya 
untuk kepentingan politiknya. 
 
Akibatnya : 

1. Teori konspirasi bisa digunakan untuk menjatuhkan dan meremehkan berbagai macam ayat 
Al-Qur’an dan Sunnah, yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka dalam “MEMBELA 
ISLAM”. 
 

2. Teori konspirasi bisa digunakan untuk menjatuhkan dan memandang sebelah mata orang-
orang yang benar-benar mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan 
manhaj Salaf. 
 
Apalagi jika berkaitan dengan masalah sunnah bermuamalah terhadap ulil Amri yang dzolim, 
bersabar atasnya, dan tetap taat terhadap hal yang ma’ruf. 
 

3. Teori konspirasi selalu dijadikan andalan untuk menaikkan kedudukan seseorang dan 
menjatuhkan kedudukan seseorang. Dijadikan sebagai parameter untuk masalah wala’ dan 
baro’ atas nama waqi’ atau fiqhul waqi’ (Fiqh terhadap kondisi kenyataan yang terjadi). 

 
Mengembalikan berbagai macam problematika ummat dan melandaskan pemahaman yang benar 
dalam memahami Islam kepada Al Qur’an, As Sunnah, dan manhaj Salaf dirasa tidak penting dan 
dikesampingkan. 
 
Mengembalikan kepada Al Qur’an, As Sunnah, dan manhaj Salaf hanya dirasa penting asalkan 
bersesuaian dengan teori konspirasi dan kepentingan politik semata saja. Dianggap perlu jika sesuai 
untuk keperluan mengendalikan psikologi massa dan studi sosial kemasyarakatan agar bisa dekat 
dengan ummat. 
 
***** 
Jika ummat kurang “kurang ridho” terhadap apa yang disebutkan dalam Al Qur’an, As Sunnah, dan 
manhaj Salaf apa adanya. Maka di-permak-lah hal-hal itu dengan dikatakan bahwa itu adalah 
masalah khilafiyah dengan tidak memandang apakah itu masalah aqidah ataukah memang benar-
benar masalah furuiyyah. 
 
Semua dianggap masalah khilafiyah furuiyyah walaupun itu dalam masalah aqidah, dan selalu 
bersikap seolah sebagai juru damai agar tidak perlu saling bertikai. Dianggap bahwa itu adalah hal 
yang remeh, dan yang penting adalah persatuan ummat yang indah terlepas apa itu aqidah dan 
manhajnya. 
 
Sehingga suburlah berbagai macam kebid’ahan, kesyirikan, dan penyimpangan manhaj. 
Suburlah kekaburan dalam memahami Islam yang haq dan murni, sebagaimana yang Rasulullah dan 
para shahabatnya ajarkan, di tengah-tengah masyarakat. 
 
Jika ada yang berusaha untuk meluruskan hal itu dengan berdasarkan ilmu, maka akan dicap hanya 
berusaha merusak ukhuwah Islamiyyah, berakhlak buruk, adabnya jelek, dan logical fallacy 
“apology” agar hal itu harap dimaklumi. Kadang tidak lupa juga dengan disertai berbagai macam 
“character assasination” kepada sang Dai yang berusaha untuk meluruskan hal tersebut. 
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Masih segar ingatan bahwa dulu di Mesir pernah ada usaha untuk dilakukan pendekatan dan 
persatuan Sunnah-Syiah, yang turut didukung oleh orang-orang yang memiliki paradigma seperti ini. 
Dengan mengkesampingkan masalah aqidah dan manhaj. 
 
***** 
 
Maka jika ada makar jahat dari sebagian ummat Islam kepada ummat Islam yang lain, sebagaimana 
yang telah kami jelaskan pada tulisa bagian 1 dan 2 yang dulu. Itu semua akan berusaha untuk 
dinegasikan, dan selalu berusaha untuk dikambing hitamkan kepada konspirasi kaum kafir, dengan 
tanpa bukti yang jelas. 
 
Baik itu dengan disebut sebagai konspirasi mamarika, wahyudi, remason, laminating, dan lain-lain. 
 
Padahal sikap mengkambing hitamkan, dan usaha untuk menjadikan ummat Islam itu ma’shum itu 
salah. Hal itu menyimpang dari ajaran Rasulullah dan para shahabatnya yang haq. 
 
Nyata benar-benar terjadi bahwa ada sebagian Ummat Islam yang melakukan makar kejahatan 
kepada ummat Islam yang lain, yang dipacu karena kesalahan pemahamannya hingga terjebak ke 
dalam kesyirikan, kebid’ahan, kemaksiatan, dan ketidakjelasan dalam memahami Islam. 
 
Hal ini sudah kita contohkan dalam tulisan bagian pertama yang lalu. Dan bahkan Rasulullah sendiri 
sudah mewanti-wanti akan bahayanya orang-orang seperti ini. 
 
Maka untuk orang-orang yang seperti ini, mereka harus dinasehati, dibimbing dengan diberikan 
ilmu, dihilangkan syubhatnya, dan ditunjukkan manhaj yang benar dalam memahami Islam. 
 
Bukannya malah menerapkan logical fallacy “apology” agar hal itu harap dimaklumi. Dan menyuruh 
untuk menghindarkan berbagai macam hal yang berusaha untuk meluruskan dan menyinggung hal 
itu, walaupun itu bathil. 
 
Dan bukan juga menerapkan berbagai macam “character assasination” kepada sang Dai yang 
berusaha untuk meluruskan hal tersebut, atas nama ukhuwah Islamiyyah. 
 
Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

َمْظلُوًما أَوْ  َظالًِما أََخاكَ  اْنُصرْ   
 

“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi.” 
 

ا َرُجل   َفَقالَ  ِ  َرُسولَ  ٌَ خَ  ، َمْظلُوًما َكانَ  إَِذا أَْنُصُرهُ  ّللا  ٌْ ؾَ  َظالًِما َكانَ  إَِذا أََفَرأَ ٌْ ْلمِ  ِمنَ  َتْمَنُعهُ  أَوْ  َتْحُجُزهُ »  َقالَ  أَْنُصُرهُ  َك  َفإِن   ، الظُّ
َنْصُرهُ  َذلِكَ   » 

 
Kemudian ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat 
zalim? 
Beliau menjawab, “Kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah 
menolongnya.” (HR. Bukhari, no. 6952; Muslim, no. 2584) 

 
***** 
Maka dari itu ketika ada makar jahat dari sebagian ummat Islam yang salah dalam memahami Islam, 
kepada ummat Islam yang lain. Tugas kita adalah memberantas kedzoliman makar itu dan 
menghilangkan kesalah fahaman sebagian ummat Islam itu dalam memahami Islam. 
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Bukan justru malah menuduhkan kepada konspirasi orang kafir dengan argumen yang dipaksa-
paksakan. Dan kemudian merasa “sok wise”, “outsmart” dan “senyam-senyum” meremehkan usaha 
untuk memberantas kedzoliman dan kesalahfahaman dalam memahami Islam, yang ada pada 
sebagian ummat Islam yang lain. 
 
Sebagian orang berkata menyindir orang-orang yang berlebihan dalam teori konspirasi : 

“Cara cepat untuk dikatakan ‘Alim dan berkedudukan tinggi di mata ummat Islam yang lain itu, 
adalah dengan cara membicarakan teori konspirasi” 

 
Padahal sebenarnya kalau kita lihat keadaan orang-orang yang suka membicarakan teori konspirasi 
dan makar itu, keadaan mereka itu “miskin”. 
 
Mereka miskin dari memahami Islam dengan benar, dengan berdasarkan dalil-dalilnya dan dengan 
panduan manhaj Salaf. Yang dijadikan dasar hanyalah teori konspirasi, kepentingan politik, dan 
“manhaj retorika” agar terdengar indah didengar. 
 
Maka dari itu, hendaklah kita kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah dan para shahabatnya 
untuk memahami Islam ini. 
 
Kalau kita ada suatu kesalahan atau kedzoliman yang menyimpang dari sunnah-sunnah Rasulullah 
dan para shahabatnya dalam memahami Islam ini, maka mari kita jujur katakan apa adanya, 
bertaubat, dan memperbaiki kesalahan kita. 
 
Kita tidak pernah berusaha untuk membuat ummat Islam itu ma’shum. Islam itu adalah agama yang 
haq dan selainnya bathil, akan tetapi ummat Islam itu tidak ma’shum. 
 
Marilah kita tinggalkan sunnah-sunnah Fir’aun teori konspirasi yang terlalu dipaksa-paksakan itu. 
 
Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda, 
 

ج   َعِمل   َولُِكلِّ  ج   َولُِكلِّ  ، ِشر  ُكنْ  َفَمنْ  ، َفْتَرج   ِشر  ن حِ  إِلَى َفْتَرُتهُ  ٌَ رِ  إِلَى ٌَكُ  َوَمنْ  ، اْهَتَدى َفَقدِ  ، السُّ ٌْ َضل   َفَقدْ  ، َذلِكَ  َؼ  
 

“Setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu pasti ada masa 
futur (malasnya). Barangsiapa yang kemalasannya masih dalam sunnah (petunjuk) Nabi 
shallallahu ’alaihi wa sallam, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barangsiapa yang keluar 
dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang.”* HR. Thobroni dalam Al Mu’jam Al 
Kabir, periwayatnya shohih. Lihat Majma’ Az Zawa’id+ 

 
***** 
 
Semoga tulisan dan nasehat ini bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 
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6) Ruwaibidhoh, orang-orang yang enggan 
 
Orang-orang yang enggan untuk kembali kepada ilmu, 
Enggan untuk kembali kpd Al-Qur’an, dan As-Sunnah sesuai dg yg dijelaskan oleh para Salafush 
sholeh 
Dan enggan untuk kembali kepada para ulama yg berkompeten dan kepada waliyyul amri yg 
mempunyai wewenang…. 
 
Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Sunannya : 
 

َثَنا َتحَ  أَتًِ ْتنُ  َتْكرِ  أَُتو َحد  ٌْ َثَنا َش ِزٌدُ  َحد  َثَنا َهاُرونَ  ْتنُ  ٌَ ًُّ  قَُداَمحَ  ْتنُ  اْلَملِكِ  َعْتدُ  َحد   اْلَمْقُتِريِّ  َعنْ  اْلفَُراخِ  أَتًِ ْتنِ  إِْسَحقَ  َعنْ  اْلُجَمِح
َرجَ  أَتًِ َعنْ  ٌْ ِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  ُهَر ُ  َصل ى ّللا  هِ  ّللا  ٌْ ؤْتًِ َوَسل مَ  َعلَ ٌَ اَعاخُ  َسَنَواخ   الن اسِ  َعلَى َس قُ  َخد  بُ  اْلَكاِذبُ  فٌَِها ٌَُصد  ٌَُكذ   فٌَِها َو

اِدقُ  ٌُْإَتَمنُ  الص  نُ  اْلَخائِنُ  فٌَِها َو ٌَُخو  ْنِطقُ  اِْلَِمٌنُ  فٌَِها َو ٌَ تَِضحُ  فٌَِها َو ٌْ َو تَِضحُ  َوَما قٌِلَ  الرُّ ٌْ َو ُجلُ  َقالَ  الرُّ افِهُ  الر  حِ  أَْمرِ  فًِ الت  اْلَعام   
 

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,“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] asy syamilah) 
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7) Teori konspirasi yang disebutkan oleh Rasulullah? 
 
Kelak gelombang Khowarij yang terakhir akan bergabung menjadi pengikut Dajjal. Hal ini 
sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan, 
 
Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 
 

 ُ ْنَشؤ ْقَرُءونَ  َنْشء   ٌَ ُهْم، ٌَُجاِوزُ  َل  اْلقُْرآنَ  ٌَ ٌَ ِ  َرُسولَ  َسِمْعخُ : ُعَمرَ  اْتنُ  َقالَ .  قُِطعَ  َقْرن   َخَرجَ  ُكل َما َتَراقِ هِ  ّللاُ  َصل ى ّللا  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ
قُولُ  جً  ِعْشِرٌنَ  ِمنْ  أَْكَثرَ  ، قُِطعَ  َقْرن   َخَرجَ  ُكل َما: ٌَ ْخُرجَ  َحت ى ، َمر  الُ  ِعَراِضِهمُ  فًِ ٌَ ج   ”الزوائد“ فً التوصٌري وصححه) الد 
ماجح اتن صحٌح“ فً اِللتانً وحسنه ،( 26/ 1) ) 

 
“Akan tumbuh remaja yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai melewati kerongkongan 
mereka, setiap kali keluar tanduknya (kelompok mereka), maka akan dipotong (ditumpas.” 
Ibnu Umar berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaih wa sallam bersabda, “Setiap 
kali keluar tanduk, akan dipotong.” diucapkan sebanyak duapuluh kali, sehingga dajal keluar 
dari barisan mereka.” 
 
(Dishahihkan oleh Bushiri dalam Az-Zawaid, 1/26, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam 
Shahih Ibnu Majah) 

 
Perkataan Rasulullah ” الُ  ِعَراِضِهمُ  فًِ ْخُرجَ ٌَ  َحت ى ج  الد   ” (hingga akan keluar Dajjal dari barisan pasukan 
mereka), menunjukkan bahwa Khowarij gelombang akhir itu akan bergabung menjadi pengikut 
Dajjal. 
 
Bagaimana tidak, sedangkan Rasulullah dalam hadits lain menyebutkan bahwa jika kita mendengar 
Dajjal telah keluar maka hendaklah kita lari bersembunyi darinya karena besarnya fitnah Dajjal. 
Maka bagaimana jika Dajjal justru keluar dari tempat barisan sang Khowarij? 
 
Dari ‘Imron bin Hushain, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

الِ  َسِمعَ  َمنْ  ج  ْنؤَ  تِالد  ٌَ ِ  َعْنهُ  َفْل ُجلَ  إِن   َفَوّللا  ؤْتٌِهِ  الر  ٌَ ْحِسبُ  َوْهوَ  لَ تُِعهُ  ُمْإِمن   أَن هُ  ٌَ ت  ٌَ ا َف ُتَهاخِ  ِمنَ  تِهِ  ٌُْتَعثُ  ِمم   ِمنَ  تِهِ  ٌُْتَعثُ  لَِما أَوْ  الشُّ
ُتَهاخِ   الشُّ

 
“Barangsiapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, ada 
seseorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira bahwa ia punya iman (yang kokoh), malah ia 

yang menjadi pengikut Dajjal karena ia terkena syubhatnya ketika Dajjal itu muncul” (HR. Abu 
Daud no. 4319 dan Ahmad 4: 441. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih) 

 
Jika khowarij kelak akan menjadi pengikut Dajjal, maka apakah khowarij itu kafir? 
 
Para ulama menjelaskan bahwa para khowarij itu tidak kafir, mereka muslim. Akan tetapi mereka 
mempunyai penyimpangan dan kesesatan yang sangat besar dalam memahami Islam. 
 
Mereka muslim, walaupun mereka menganggap orang muslim selain yang bergabung dengan 
golongan mereka itu musyrik dan kafir. 
 
Mereka muslim, walaupun mereka menghalalkan untuk membunuh kaum muslimin yang tidak 
bergabung dengan kelompok mereka karena dianggap telah menjadi musyrik dan kafir. 
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Besarnya kesesatan dan penyimpangan mereka, hingga Rasulullah sampai berkata bahwa yang 
membunuh khowarij akan mendapatkan pahala. Hingga rasulullah menyebutkan bahwa mereka 
adalah kilaabun Naar (anjing-anjing neraka). 
 
Demikianlah kondisi para pengikut manhaj Khowarij dari masa ke masa, mereka tetap seorang 
Muslim. Hingga gelombang terakhir saat keluarnya Dajjal dari barisan mereka, dan mereka menjadi 
pengikut Dajjal. 
 
Barulah khowarij gelombang terakhir itu menjadi kafir karena mengikuti Dajjal. Sedangkan fitnah 
Dajjal itu adalah menyatakan bahwa dirinya itu adalah Allah. 
 
Walloohu A’lam 
 
***** 
 
Dalam hadits yang lain, Rasulullah secara spesifik menyebutkan bahwa Dajjal akan keluar bersama 
70.000 Yahudi Ashbahan (atau Ishfahan) 
 
Dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

ْتَتعُ  الَ  ٌَ ج  ُهودِ  ِمنْ  الد  ِهمُ  أَْلًفا َسْتُعونَ  أَْصَتَهانَ  ٌَ ٌْ الَِسحُ  َعلَ ٌَ الط   
 

“Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Ashbahan (Iran) dan jumlahnya ada 70.000 
orang dan mereka memakai thilsan (yang menutup pundak dan badan)” (HR. Muslim no. 
2944). 

 
Yahudi dari Asbbahan (atau Ishfahan) itu berasal dari daerah Khurosan, yang merupakan wilayah 
Iran yang dikuasai Syi’ah rofidhoh Itsna Asy’ariyyah sekarang ini. 
 
Dari Abu Bakr Ash Shiddiq, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

الُ  ج  ْخُرجُ  الد  ُخَراَسانُ  لََها ٌَُقالُ  تِاْلَمْشِرقِ  أَْرض   ِمنْ  ٌَ  
 

“Dajjal akan keluar dari bumi ini di bagian timur yang bernama Khurosan” (Hr. Tirmidzi, 
dishohihkan oleh Syaikh Albani dalam Shohihul Jamii’ush shoghiir 3 : 150, hadits no. 3398) 

 
Syaikh Salim bin I’ed Al Hilali berkata, 
 

“Mengapa Nabi menyebutkan Yahudi Ashbahan (Iran) secara khusus?! Jawabnya, karena 
hubungan yang amat erat antara Yahudi dengan Syi’ah. Sejarah mencatat bahwa kaum Syi’ah 
sepanjang masa selalu membantu kaum Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin, tidak 
seperti yang sering digambarkan oleh media-media penyesat sekarang yang menggambarkan 
bahwa kaum Syi’ah mengusir Yahudi dan memerdekakan negeri dari Yahudi. Demi Allah, 
semua itulah politik dan kedustaan”. (Kaset Syarh Ushul Sunnah Ahmad bin Hanbal no. 9) 

 
Melihat hadits di atas, maka bagaimana cara mengkompromikan dengan hadits Dajjal akan keluar di 
barisan Khowarij gelombang akhir? 
 
Maka jawabnya, bahwasanya 70.000 Yahudi Ashbahan itu adalah pengikut Dajjal paling elit dan 
eksklusif. Akan tetapi pengikut Dajjal tidak hanya itu, termasuk juga Khowarij gelombang akhir yang 
juga disebutkan secara khusus oleh Rasulullah. 
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Sehingga pada akhirnya pasukan Khowarij akan bergabung dengan pasukan Yahudi untuk 
mendukung Dajjal, dan Khowarij gelombang akhir ini akan menjadi Kafir setelah sebelumnya muslim 
karena mengikuti dan mendukung Dajjal yang mengaku-aku bahwa dirinya adalah Allah. 
 
Bagaimana mereka tidak bisa tertipu? 
Sedangkan Dajjal bisa menampilkan yang bathil tampak haq, dan yang haq tampak menjadi bathil. 
Hingga Rasulullah menyuruh orang lari dan bersembunyi setelah mendengar Dajjal keluar karena 
besarnya Fitnahnya. 
 
Dalam hadits lain, Dajjal juga bisa menampilkan surga yang mana itu sebenarnya adalah neraka. Dan 
menampilkan neraka yang sebenarnya adalah surga. 
 
Walloohu A’lam 
 
Dalam hadits-hadits yang lain disebutkan, karena besarnya fitnah Dajjal maka para orang Ajam (non 
Arab), orang Turki, orang Arab, dan para wanita pun juga menjadi pengikut Dajjal. 
 
****** 
 
Penjelasan di atas dalam konteks hubungan kita kekinian adalah, langkah awal kita sebagai ummat 
Islam untuk menghindari fitnah Dajjal adalah dengan menghindari fitnah dan syubhat Khowarij 
terlebih dahulu. 
 
Lebih-lebih lagi golongan-golongan yang sudah di-ta’yin (disebutkan secara spesifik) oleh para ulama 
Ahlus Sunnah sebagai khowarij pada zaman sekarang, seperti halnya ISIS dan daulah khilafah 
kekuasaannya. 
 
Bagaimana tidak? 
 
Bagi orang yang cukup dalam mempelajari fitnah khowarij pada zaman ini yang berhubungan 
dengan pengkafiran para pemerintah Islam, iming-iming penegakan syariat Islam dan khilafah, baiat, 
mengembalikan kejayaan ummat Islam, Perang Jihad, penghalalan amalan pengeboman dan 
pembunuhan kepada antek-antek thoghut sebagai suatu amalan mencari mati syahid, dan lain-lain 
adalah suatu syubhat dan fitnah yang sangat besar. 
 
Dan mereka juga selalu mengklaim sebagai Ahlus Sunnah, membenci kebid’ahan, menampakkan 
usaha perlawanan secara “media informasi” kepada Yahudi (negara Israel), Amerika, dan Syiah 
(negara Iran). 
 
Mereka mengklaim menggunakan buku-buku tulisan para Ulama Ahlus sunnah sebagai “rujukan 
syubhat” mereka, dan juga fatwa-fatwa para ulama yang mereka bentur-benturkan demi 
kepentingan faham mereka. Sedangkan para ulama itu berlepas diri dari mereka. 
 
Dan mereka baru berani memakai buku-buku ulama dan juga fatwa-fatwa nya setelah ulama 
tersebut meninggal, yang disesuaikan dengan faham mereka, sehingga ummat sudah kehilangan 
kesempatan untuk mengkonfirmasikan hal itu pada ulama kontemporer yang sudah meninggal itu. 
 
Adapun kita tidak mengkafirkan kelompok yang divonis sebagai Khowarij oleh para ulama itu, karena 
belum tampak Dajjal keluar dari barisan mereka dan mereka bergabung dengannya. Kita tetap 
menganggap mereka muslim walaupun mereka memusyrikkan dan mengkafirkan kita. 
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Dan bergabungnya mereka dengan pasukan elit Yahudi untuk mendukung Dajjal, maka itu hal yang 
insya Allah akan terjadi. Secara tinjauan hadits bergabungnya Khowarij dengan Yahudi sebagai 
pengikut Dajjal, atau Khowarij merupakan bagian dari pasukan Yahudi (karena pasukan Yahudi lebih 
elit), adalah pandangan jauh dengan berdasarkan pen-jama’ an beberapa hadits-hadits rasulullah. 
 
Dan ISIS murni muncul dari ummat Islam, karena kesalahan dan kesesatan mereka dalam memahami 
Islam. Sebagai hal ini tersebut secara nyata dari sejarah munculnya ISIS sebagai pecahan dari Al-
Qaidah. ISIS bukan bentukan dari Wahyudi, Mamarika, Remason, dan Laminating; walaupun kita 
tidak mengingkari mereka mempunyai kepentingan dengan adanya ISIS dan tidak mustahil mereka 
mensupportnya di sebagian sisi karena adanya unsur kepentingan yang sama. 
 
Kita tidak mengingkari bahwa boleh jadi ISIS sengaja dibiarkan dan “dipelihara” oleh mereka, hingga 
akhirnya peliharaan tersebut tampaknya mulai menggigit tuannya sendiri. Namun yang jelas ISIS 
bukanlah dibentuk dan muncul dari hasil ciptaan mereka. 
 
Walloohu A’lam 
 
****** 
 
Semoga tulisan dan nasehat ini bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 
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8) Teori konspirasi mengenai Yahudi Ashbahan yang disebutkan oleh Rasulullah 
 
Yahudi ashbahan yang mengikuti Dajjal itu jumlahnya 70.000 orang, keluar dari Khurosan (wilayah 
Iran sekarang ini). Ashbahan adalah bahasa Arab yang digunakan rasulullah dalam hadits nya 
 
Komunitas Yahudi di wilayah Esfahan (Yahudi Esfahan), yang berdomisili di Iran, jumlahnya menurut 
berita CNN masih berjumlah baru sekitar 1500 orang. 
 
Lihat : http://edition.cnn.com/2015/03/11/middleeast/iran-jews-esfahan/  
 

Iran's Jewish community in Esfahan: We 

'feel at home' 

By Frederik Pleitgen, CNN 

Updated 1613 GMT (0013 HKT) March 11, 2015 

Esfahan, Iran (CNN)If you're looking for the Jewish community in the Iranian town of Esfahan, 
you won't have to search for long.  

The main synagogue is on Palestine Square, right in the heart of Iran's third largest city. There 
are public prayers several times a day -- sometimes with more than a hundred people in 
attendance.  
 
The Jewish community in Iran does not hide its heritage. At the synagogue, Michael Malakon 
leads the prayer service. He says he is proud of his Jewish identity. And even in a country that 
is so hostile towards Israel, Malakon says he can practice freely and that he has many Muslim 
friends.  
 
"I hang around with all kinds of young people and I have a lot of Muslim friends," Malakon 
tells CNN after finishing the noon prayer on a Monday. About 20 people were in attendance, 
usually from local businesses around the synagogue. None of them tried to hide the fact that 
they were Jewish -- and inside the synagogue the Star of David is proudly displayed in many 
places, alongside passages from the Torah.  

Long history 

There have been Jews in Iran for more than 2,500 years. Many left the country after the 

Islamic Revolution in 1979 that brought Ayatollah Ruhollah Khomeini to power. Khomeini said 

Iran wanted to destroy Israel, but he also issued a fatwa, a religious decree, saying that Iranian 

Jews were different to those in Israel and should be considered an integral part of the Islamic 

Republic.  

Sion Mahgrefte is the head of the Jewish community in Esfahan. He declined to comment 
directly on political matters, especially in the current heated environment, but he did say that 
the members of his community felt very much at home in Iran.  
"Israel and Iran are countries," he said. "And we consider ourselves Iranian Jews, not Israeli 
Jews. So the hostilities between Israel and Iran do not affect us."  

http://edition.cnn.com/2015/03/11/middleeast/iran-jews-esfahan/
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There is even a Jewish representative in Iran's parliament. And aside from the vibrant Jewish 
community in Esfahan -- there are 13 synagogues in the city -- there are also several Orthodox 
Cathedrals representing a sizable Christian community. 
 

'We just want peace' 

Most of Esfahan's Jews are business people. In the center of town there is a shopping mall, 

known to people here as the "Jewish Passage" because so many businesses are Jewish-owned. 

When our crew arrived there they found Muslim and Jewish shop owners joking around.  

One of them is Said Shemyon, who owns a clothing store. His friends call him "Mordechai," 

and he showed us some Hebrew prayer books he always keeps in the store.  

Like most others, Shemyon was not keen to talk about Israeli Prime Minister Benjamin 

Netanyahu's recent address to U.S. Congress, or the problems between Israel and Iran. He 

says those politics have no place here.  

"We just want peace," he said. "We really hope that all these problems can be solved one day, 
God willing. We are just hoping for unity and peace."  
 
There are about 1,500 Jews in Esfahan these days. The community's leaders conduct religious 
studies for the younger members of the congregation.  
 
While Sion Mahgrefte is adamant that they have no problems with their Shia neighbors, he 
does acknowledge that friends living abroad often worry about them.  
 
"Of course sometimes people we know who live in Israel or elsewhere are very concerned 
about us, and they tell us we are crazy to live here," he says. "But then we tell them how 
things are and they calm down."  

 
Dari 1500 orang ke 70.000 orang itu masih jauh sekali jumlahnya. Apakah mungkin nanti akan 
langsung berkembang jumlah menjadi multiple, dan cukup hingga 70.000? 
 
Ataukah Yahudi yang di Israel atau di bagian dunia lain, akan hijrah ke Khurosan – Iran dan 
bergabung dengan komunitas Yahudi di sana? 
 
Who knows?…. 
 
Walloohu A’lam 
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9) Transformasi TBC ke PHK? 
 
TBC : Takhayul, Bid’ah, Churofat (dulu) 
 
PHK : Paranoid, Hoax, Konspirasi (sekarang?) 
 
 
10) Tahdzir (memperingatkan akan bahaya) terhadap manhaj PHK dalam memahami agama 
 
Mengharamkan apa yang halal itu sama bahayanya dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh 
Allah. Namun sayangnya, atas nama konspirasi hal itu kadang dianggap sepele. 
 
Padahal ini adalah masalah hukum Allah juga, sama seperti masalah hukum hukum buatan yang 
dibuat oleh pemerintah. Namun bedanya, kalau sama pemerintah langsung “kenceng”. Tanpa 
melihat perincian dalam masalah pengkafiran, sebagian langsung mengkafir-kafirkan pemerintah. 
 
Tapi kalau sama saudara sendiri penggemar isu konspirasi, lebih suka kasih udzur dan bahkan ikut 
ikutan menyebarkannya. Padahal itu sama sama hukum Allah. 
 
*** 
Dulu ada isu konspirasi produk produk Amerika, hingga seakan akan orang menjadi 
mengharamkannya. Dan kemudian para ulama pun menasehati nya dengan berdasarkan ilmu. 
 
Setelah isu itu reda, maka diganti dengan isu konspirasi masalah vaksin imunisasi. 
 
Cukup seru dan rame. 
 
Setelah sekarang agak reda, maka sekarang ganti masalah isu konspirasi game pokemon Go. 
 
*** 
Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari hal ini? 
 
1. Bahwasanya Islam mengajarkan bahwa konspirasi itu harus disikapi dengan manhaj yang shohih 

dengan berdasarkan ilmu. Bukan dengan membangun opini ummat secara paranoid dan hoax. 
 

2. Manhaj yang kami sebut dengan manhaj PHK ini (Paranoid, Hoax, dan Konspirasi), secara umum 
berniat untuk menyebarkan kecemasan, keraguan, dan ketakutan di tengah tengah masyarakat. 

 

Dan puncaknya kembali kepada merata nya ketidak faham mengenai agama, ketidak jelasanan 
dalam beragama, dan peremehan kepada aturan hukum syariat itu sendiri. 
 

3. Manhaj PHK yang bertujuan untuk menyebarkan ketakutan dan kekacauan di tengah masyarakat 
ini, secara umum berlawanan dengan perintah Allah dalam QS An Nisaa ayat 83. 

 
وهُ  َولَوْ  تِهِ  أََذاُعوا اْلَخْوؾِ  أَوِ  اِلْمنِ  ِمنَ  أَْمر   َجاَءُهمْ  َوإَِذا ُسولِ  إِلَى َردُّ ْسَتْنتُِطوَنهُ  ال ِذٌنَ  لََعلَِمهُ  ِمْنُهمْ  اِلْمرِ  أُولًِ َوإِلَى الر   ِمْنُهمْ  ٌَ

ِ  َفْضلُ  َولَْول ُكمْ  ّللا  ٌْ َتْعُتمُ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَ َطانَ  لت  ٌْ ٣٨) َقلٌِال إِل الش  ) 
 

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 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

179 
 

Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di 
antaramu). (QS An-Nisaa : 83) 

 
4. Tulisan ini sama sekali tidak berniat untuk menihilkan adanya makar ataupun konspirasi dari 

orang orang kafir. 
 

Namun tulisan ini juga tidak berarti menyetujui ajakan agar masyarakat hidup di dalam perasaan 
takut, tidak tenang, was was, khawatir, ragu ragu, dan bahkan bersikap paranoid. Yang mana 
sikap hidup seperti itu akan berakibat kepada peremehan aturan syariat, mengenai masalah 
menghalalkan dan mengharamkan sesuai aturan syariat. 
 
Dan kalau itu terjadi, maka ketidak jelasan dan ketidak fahaman akan masalah agama akan 
tersebar kemana mana. 
 
Makar ataupun konspirasi itu hendaklah disikapi dengan cara : 
- Menverifikasi validitasnya dulu 
- Menyerahkan kepada yang berwenang atau yang mempunyai kapabilitas untuk menangani 

hal itu. 
- Tidak menjadikan hal itu sebagai manhaj atau pondasi pokok dalam memahami agama. 

 
5. Sedikit nasehat dan ilmu lebih lanjut, bisa dilihat dari khutbah jumat Syaikh Husain Alusy Syaikh 

(imam masjid Nabawi) yang diterjemahkan oleh Ustadz Firanda berikut ini. 
 

Lihat : https://www.firanda.com/index.php/artikel/khutbah-jum-at-masjid-nabawi-
terjemahan/691-bahaya-menyebarkan-isu   

 
 
 
11) Pandai merangkai kata tapi enggan bermanhaj sunnah 
 
Sebagian ulama berkata secara makna, 

“Jika kamu melihat seseorang berjalan di atas air, maka kamu jangan takjub hingga kamu 
mencocokkan amalan dan pemahaman dia dengan sunnah” 

 
Sekedar foto-foto dengan para asatidz itu tidak membuktikan apapun, maka dari itu jangan takjub 
hingga kamu mencocokkan amalan dan pemahamannya dengan sunnah. 
 
Sekedar pandai merangkai kata, membuat cerita, fasih dengan cocoklogi konspirasi juga tidak 
membuktikan apa-apa. Maka dari itu jangan takjub hingga kamu mencocokkan amalan dan 
pemahamannya dengan sunnah. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.firanda.com/index.php/artikel/khutbah-jum-at-masjid-nabawi-terjemahan/691-bahaya-menyebarkan-isu
https://www.firanda.com/index.php/artikel/khutbah-jum-at-masjid-nabawi-terjemahan/691-bahaya-menyebarkan-isu
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Bab 7. 
Perincian masalah  

berhukum tidak dengan hukum Allah,  
Undang-undang buatan, dan konstitusi 

 
1) Masalah Islam dan ketatanegaraan Indonesia 
 
Bukan tawaran informasi dan tawaran piknik. 
 
Akan tetapi qaidah memahami “udzur” untuk masalah diskursus negara 
dan Islam itu, harus dengan mengetahui argumentasi dan dalil dari kutub 
kutub yang saling berlawanan. 
 
Kita sudah bisa memahami argumentasi orang orang yang agak “gegabah” 
dalam memberikan vonis kafir secara terburu buru, terhadap orang yang 
menyimpang dalam masalah : 

- Kewajiban menegakkan syariat Islam 
- Kewajiban untuk membentuk konstitusi negara dan bentuk negara 

agar selaras dengan syariat Islam 
- Dan hal hal yang berkaitan dengan itu. 

 
Kita bisa memahami, dan senantiasa mencoba untuk membantah syubhat 
syubhat mereka. 
 
Namun apakah kita sudah mencoba memahami argumentasi orang orang 
yang ada pada kutub yang di sebelah nya, dan telah memberikan jawaban 
yang memuaskan bagi syubhat syubhat mereka? 
 

 
 

 

Salah satu musibah yang 

menimpa kebanyakan negara-

negara Islam adalah masalah 

berhukum tidak dengan hukum 

Allah, Undang-undang buatan 

(wadh’iyyah), dan masalah 

konstitusi negara. 

Jauhnya ummat dan penguasa 

dari memahami agamanya 

dengan benar, berikut 

didukung juga dengan 

“dipaksakannya” pemahaman-

pemahaman politik barat  yang 

tidak berlandaskan wahyu, 

menyebabkan banyaknya 

penyimpangan dalam 

kehidupan bernegara. 

Orang-orang terbagi menjadi 

dua kutub ekstrim dalam 

memahami penyimpangan 

tersebut. 

Ada yang cenderung 

akomodatif dan permisif (yang 

mana ini akan kita bahas pada 

bab selanjutnya di bab 8). Dan 

ada juga yang ekstrim dalam 

pengingkarannya, hingga 

terjatuh kepada perlawanan, 

pemberontakan, dan 

pengkafiran. 

Bab 7 ini membahas 

bagaimana mendudukkan 

penyimpangan itu dan 

memahami udzur-udzur yang 

ada, agar orang tidak menjadi 

ekstrim,tidak “royal” dalam 

mengkafir-kafirkan, dan tidak 

menjadikan pengkafiran 

kepada pemerintah Islam 

sebagai manhajnya dalam 

memahami agama. 
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2)  Seputar hukum wadh’iyyah (buatan) : Langkah awal untuk memahami pengkafiran yang 
berujung kepada tindakan terorisme, pengeboman, dan pembunuhan kepada pemerintah dan 
rakyatnya 

 
Salah satu “root cause” terjadinya pengeboman dan pembunuhan di berbagai negara, adalah pada 
masalah pengkafiran status negara dan pemerintahannya. Dan kunci pokoknya adalah pada 
pemahaman penerapan hukum-hukum wadh’iyyah (buatan) yang dianggap menggantikan dan 
bertentangan dengan hukum syariat. 
 
Berikut adalah point-point yang mudah untuk memahami seputar hal itu : 
 
1. Kalau hukum atau aturan undang2 buatan manusia itu ditujukan untuk kemashlahatan manusia, 

dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal tidak mengapa dan baik. 
 

Bahkan jika itu ditetapkan oleh pemerintah, maka itu termasuk dalam perintah syariat untuk 
menaati ulil amri dalam hal yang ma’ruf. 
 
Contoh akan hukum atau undang2 buatan ini seperti misal : Hukum aturan lalu lintas, undang2 
masalah keimigrasian dan tenaga kerja, dan lain-lain. 

 
2. Kalau hukum atau aturan undang2 buatan manusia itu bertentangan dengan syariat Islam (baca : 

hukum Thoghut), maka hal itu harom hukumnya dan vonis bagi pelakunya BERMACAM2 SESUAI 
DENGAN KONDISI PELAKUNYA. 

 
a. Kalau hukum atau aturan itu menggantikan syariat Islam (baca : TABDIL), namun dengan 

tidak diaku-aku bahwa itu adalah aturan syariat yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana ini 
yang dilakukan oleh sebagian pemuka agama Yahudi yang disebutkan dalam Al Qur’an 
dengan kemudian mengaku-aku bahwa inilah hukum aturan syariat Allah yang diturunkan. 
 
Maka orang ini adalah pelaku kemaksiatan dan kefasikan belaka. Dia hakikatnya 
menggantikan hukum syariat dengan berhukum kepada hawa nafsunya. 
 
Dia tidak dikafirkan walaupun dia menggantikan hukum syariat Allah dengan mengikuti 
hawa nafsunya, dan bermaksiat kepada Allah. Dia hanya seorang muslim pendosa, ahlul 
maksiat dan orang fasik. Namun dia bukan orang kafir. 
 
Contoh :  
- Fihak2 yang mengadakan aturan bachelor party 
- Aturan untuk boleh membully junior yang baru masuk sekolah 
- Perangkat pemerintah daerah yang memberikan aturan untuk melestarikan kebudayaan 

lokal yang kebablasan hingga budaya yang syirik, maksiat, dan bertentangan dengan 
syariat Islam turut dilestarikan juga. 

- Pemerintah enggan untuk menerapkan hukum2 syariat dalam masalah hudud, dan 
menggantikannya dengan hukum warisan belanda 

 
b. Kalau hukum atau aturan itu menggantikan syariat Islam (baca : TABDIL), dan diaku-aku 

bahwa itulah aturan syariat yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh 
sebagian pemuka agama Yahudi yang disebutkan dalam Al Qur’an. 
 
Maka orang seperti ini kafir hukumnya, karena dia mengganti syariat Islam dan mengaku-
aku bahwa hukum buatannya itulah syariat Islam yang diturunkan oleh Allah. 
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Misal :  
- Mengaku mendapatkan wahyu baru dari Allah, sehingga khomr itu hukumnya halal 

baginya.  
- Sekulerisme diaku-aku sebagai aturan negara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul Nya.  
- Hukum2 hudud dianggap dibolehkan oleh Allah untuk diganti dengan hukum yang lain 

yang lebih relevan dengan zaman. 
 

c. Kalau hukum atau aturan itu menggantikan syariat Islam (baca : TABDIL), dengan tidak 
diaku-aku bahwa itu adalah aturan syariat yang diturunkan oleh Allah, akan tetapi dia 
menganggap bahwa hukum itu lebih tinggi dan lebih mulia kedudukannya dibandingkan 
hukum syariat Islam. 
 
Maka orang seperti ini kafir hukumnya. 
 
Misal :  
- Faham liberal yang mengatakan LGBT itu boleh2 saja, dia tidak mengatakan bahwa Allah 

menghalalkannya. Akan tetapi aturan pembolehan LGBT itu dianggap lebih tinggi 
dibandingkan aturan syariat Islam, serta tidak merasa berdosa akan hal itu dan tidak 
menganggap hal itu salah. 
 

- Hukum dan aturan ilyasik turun temurun pada zaman Tartar mongol menguasai Islam, 
yang diaku-aku sebanding ataupun lebih tinggi dari aturan syariat Islam. Yang mana 
keyakinan ini DENGAN BERDASARKAN PENGAKUAN YANG JELAS, bukan hanya 
berdasarkan duga2 dan kemungkinan. Maka pemerintahan tartar mongol ini kafir dan 
dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Walaupun pemerintah Tartar Mongol ini masuk Islam, 
sholat, dan lain2. 
 

- Pemerintah yang enggan untuk menerapkan hukum2 syariat dalam masalah hudud, dan 
menggantikannya dengan hukum warisan belanda dengan keyakinan bahwa hukum 
warisan belanda ini sebanding ataupun lebih tinggi dari aturan syariat Islam. Yang mana 
keyakinan ini DENGAN BERDASARKAN PENGAKUAN YANG JELAS, bukan hanya 
berdasarkan duga2 dan kemungkinan. 

 
3. Hukum aplikasi seseorang yang menerapkan hukum wadh’iyyah yang bertentangan dengan 

syariat Islam. 
 

a. Jika dia terpaksa dan mengaku itu salah, maka hal itu tidak membuat dia kafir. 
 

b. Jika dia tidak merasa terpaksa dan suka untuk bermaksiat, namun tidak menisbatkan hal itu 
sebagai hal yang dibolehkan oleh Allah. Maka dia adalah orang fasik, akan tetapi tidak kafir. 

 
c. Jika dia ridho, menghalalkan, dan menganggap bahwa itulah aturan Allah yang 

diperbolehkan untuk menggantikan syariatnya yang jelas, maka dia kafir. 
 

d. Jika dia terperangkap di dalam sistem warisan ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan 
syariat, dan terjebak dalam konstitusi lentur yang membolehkan untuk menerapkan hukum 
wadh’iyyah yang tidak sesuai dengan syariat. 
- Maka jika dia terpaksa dan tidak punya kemampuan, maka dia tidak kafir. 

 
- Jika dia tidak faham masalah perincian akan masalah hukum wadh’iyyah yang dibolehkan 

dan yang terlarang, maka dia diberi udzur, tetap muslim, dan tidak dikafirkan. 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

183 
 

- Jika dia mengikuti hawa nafsu dan bermaksiat menerjang aturan syariat Allah, namun dia 
tau bahwa dia salah, berdosa, dan hal itu tidak boleh; maka dia adalah seorang muslim 
yang fasik dan bermaksiat. Dan dia tidak kafir. 
 

- Jika dia merasa hal itu diperbolehkan oleh Allah, menghalalkannya, akan tetapi ada udzur 
ketidakfahaman akan hal ini karena syubhat2, maka dia tetap seorang muslim dan tidak 
boleh dikafirkan. 

 
- Jika dia merasa hal itu diperbolehkan oleh Allah, menghalalkannya, dan tidak ada udzur 

ketidakfahaman akan hal ini karena syubhat2 yang ada, maka dia dikafirkan. 
 
4. Jika kita tidak mengetahui kondisi orang yang menetapkan dan menerapkan hukum wadh’iyyah 

yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka dia tetap dalam kondisinya sebagai seorang 
muslim yang bermaksiat, dan tidak dikafirkan. 
 
Dia tidak bisa dikafirkan hingga keluar pernyataan jelas mengenai keyakinannya dengan tanpa 
ragu. Yang mana telah ditegakkan hujjah kepadanya untuk menghilangkan syubhat2nya. Dan dia 
melakukan hal itu tidak dengan tidak dalam rangka mengaku bermaksiat kepada Allah dan 
merasa bersalah atau berdosa atasnya. 

 
5. Ketidaktahuan kondisi atau adanya udzur yang tampak jelas terhadap pelaku penerapan hukum 

wadh’iyyah yang bertentangan dengan syariat Islam. Terutama terhadap pemerintahan yang 
dikepalai oleh seorang muslim yang sholat dan syariat syiar Islam sholat tegak tersebar di 
negaranya tanpa dihalang-halangi. 
 
Maka pemerintahan seperti ini tidak bisa dikafirkan walau dia menerapkan hukum wadh’iyyah 
yang bertentangan ataupun menggantikan syariat Islam yang ada. Dan pemerintahan ini harus 
diberikan nasehat secara perlahan serta dibimbing. 
 
Termasuk juga walaupun dia terjebak dalam sistem ketatanegaraan yang bertentangan dengan 
syariat Islam seperti halnya demokrasi. Dan juga terjebak dalam aturan konstitusi yang membuka 
ruang agar hukum wadh’iyyah yang bertentangan atau menggantikan syariat Islam yang jelas 
dalam suatu perkara, bisa diberlakukan. 

 
6. Qaidah laziimul hukmi laisa bil hukmi, yakni “konsekuensi dari suatu hukum itu bukanlah hukum” 

berlaku dalam hal ini. 
 
Maksudnya adalah jika seseorang melakukan sesuatu hal yang hukumnya haram (seperti misal 
menerapkan dan menetapkan hukum wadh’iyyah yang bertentangan atau menggantikan syariat 
Islam), maka bukan langsung berkonsekuensi bahwa dia dihukumi sebagai orang yang ridho, 
menghalalkan, dan terbebas dari udzur dan syubhat akan hal itu. Sehingga langsung 
berkonsekuensi dia bisa otomatis dihukumi kafir. 
 
Logika “konsekuensi otomatis” seperti itu tidak bisa berlaku. Dan yang berlaku adalah laziimul 
hukmi laisa bil hukmi, beserta perincian kasus per kasus 

 
****** 
 
Semoga bermanfaat dan mudah difahami, baarokaloohu fiik 
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3) Antara Hajjaj dan Khowarij dalam masalah hukum Islam 
 
Antara Hajjaj dan Khowarij dalam berhukum dengan hukum Islam itu lebih konsisten para Khowarij. 
 
Para Khowarij membunuhi ummat Islam, para ulama Islam, bahkan para sahabat rasulullah itu 
dengan berdasarkan hukum Islam yang mereka fahami, walau salah. Sedangkan Hajjaj bin Yusuf Ats 
Tsaqofi itu membunuhi ummat Islam, para ulama Islam, bahkan sahabat rasulullah dengan tidak 
berdasarkan hukum Islam. Dengan tidak berhukum dengan hukum Islam. 
 
Menurut Aqidah dan manhaj Khowarij, Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi itu harusnya dihukumi kafir 
karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Walaupun itu hanya masalah hukum bunuh sekalipun. 
Walaupun hanya satu hukum yang tidak dijadikan landasan hukum, sementara ada hukum hukum 
Islam lainnya yang boleh ditegakkan, dan bahkan di support hukum Islamnya. 
 
Orang yang memilah milah hukum Islam mana yang sesuai selera dia boleh diambil, dan jika tidak 
sesuai selera dia dibuang, maka menurut Khowarij orang ini OTOMATIS LANGSUNG kafir tanpa perlu 
diverifikasi syubhat syubhat dan udzur udzurnya. 
 
Dianggap tidak masuk Islam secara Kaaffah, dan OTOMATIS LANGSUNG DIVONIS menolak hukum 
Islam, walau hanya dalam masalah satu hukum sekalipun. Divonis Kaafir! 
 
*** 
Seorang ikhwah memberikan comment “nakal” : 
Kenapa saya tiba2 berpikir kalau kaum khawarij adalah mereka yg paling konsisten menerapkan 
hukum Islam? :p  
 
Jawaban nakal juga : 
Mereka konsisten akan kekonyolannya. 
 
Divonis kafir secara serampangan, maka berarti dianggap telah murtad. Dan kemudian harus 
dibunuh. 
 
Membunuhnya adalah pahala dan ketaatan kepada Allah. Maka dari itu membunuh Ali yang telah 
divonis kafir murtad oleh khowarij itu pahala nya besar. Dan itu yang dilakukan dan diyakini oleh 
Abdurrahman bin Muljam sang pembunuh khalifah Ali. 
 
*** 
Seorang Ikhwah bertanya : 
Sebetulnya siapa yang berhak memfonis si ini kafir dan si itu kafir si Mas? 
 
Jawab : 
Kalau vonis kafir secara spesifik terhadap individu tertentu yang jelas siapa orangnya. Maka ini 
adalah haknya ahlul ilmi atau para ulama. Karena hal ini memiliki perincian yang rumit dan verifikasi 
yang jelas. 
 
Lihat tulisan kelima kami dari bab ini yang berjudul “Siapakah yang berhak menilai dan menjatuhkan 
vonis Kafir?” 
 
Adapun jika memvonis kafir secara umum, dengan tanpa menyebut vonis kafir tersebut jatuh pada 
orang tertentu yang spesifik, maka orang umum boleh menjatuhkan takfir secara umum itu asalkan 
berlandaskan dalil. 
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Ini misal seperti perkataan “Orang yang menghina dan menolak sunnah Rasulullah itu kafir 
hukumnya.” Dengan tanpa menyebutkan orang spesifik yang tertentu. 
 
Kenapa? Karena kita tidak tau apakah dia tidak sengaja, atau dipaksa, atau dalam intimidasi, atau 
ada syubhat padanya, atau dia bodo mengenai sunnah rasulullah. 
 
*** 
Ikhwah yang lain bertanya : 
Sedangkan Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi itu membunuhi ummat Islam, para ulama Islam, bahkan 
sahabat rasulullah dengan tidak berdasarkan hukum Islam. Dengan tidak berhukum dengan hukum 
Islam. 
 
Akh … pada jaman itu Hajjaj kenapa membunuho para ulama islam ya ? dan saya pernah baca dia 
juga membunuh Abdullah bin Zubair di Makkah .. 
 
Jawab : 
Karena sifatnya Hajjaj memang seperti itu. Dia tidak peduli walau dia melakukannya dengan tidak 
berhukum dengan hukum Allah dan melanggar hukum hukum Allah. 
 
Mari kita lihat perkatan Imam Adz Dzahabi mengenai Hajjaj. 
 
Imam Adz Dzahabi menyebutkan tentang Al Hajjaj bin Yusuf,  
 

“Al Hajjaj, Allah memusnahkannya di bulan Ramadhan tahun 95 Hijrah dalam keadaan tua, dan 
beliau adalah seorang yang zhalim, bengis, naashibi (pembenci Ahlul Bait), keji, suka 
menumpahkan darah, memiliki keberanian, kelancangan, tipu daya, dan kelicikan, kefasihan, 
ahli bahasa, dan kecintaan terhadap Al Quran.  
 
Aku (Imam Adz Dzahabi) telah menulis tentang sejarah hidupnya yang buruk dalam kitabku At 
Tarikh Al Kabir, mengenai pengepungannya terhadap Ibnu Az Zubair dan Ka’bah, serta 
perbuatannya melempar Ka’bah dengan manjaniq, penghinaannya terhadap penduduk Al 
Haramain (dua tanah haram), penguasaannya terhadap ‘Iraq dan wilayah timur, semuanya 
selama 20 tahun.  
 
Juga peperangannya dengan Ibnul Asy’ats, sikapnya melambat-lambat (melalaikan) shalat 
sehinggalah Allah mematikannya, maka kami mencelanya, dan kami tidak mencintainya, 
sebaliknya kami membencinya karena Allah.” (Siyar A’lam An Nubala’, 4: 343) 

 
Ikhwah tersebut  bertanya lagi : 
beliau ini bukan termasuk syiah atau khawarij berarti ya akh ..?? 
Tapi ulama masih menghukumi dia sebagai seorang muslim? Walaupun dzhalim … 
 
Jawab : 
Ya, dia seorang muslim. 
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4) Apakah tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dihukumi Kafir secara Mutlak? 
 
Tanya : 
 
Apakah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir secara mutlak ? 
 
Jawab : 
 
Tidak, 
Orang yang berhukum tidak dengan hukum yang diturunkan oleh Alloh itu tidak difahami mutlaq 
langsung kafir akan tetapi ada perinciannya. 
 
Hal ini (masalah berhukum tidak dengan hukum Alloh) berlaku sama saja, baik itu untuk 
penguasa/waliyul Amri ataupun untuk rakyatnya, tanpa dibeda-bedakan. Karena ayat tersebut 
berlaku secara umum dan mutlaq baik untuk penguasa ataupun untuk rakyat, tanpa dibatasi hanya 
kepada penguasa/waliyul Amri saja. 
 
Orang yang membatasi atau menujukan bahwa ayat tersebut hanya ditujukan kepada penguasa saja, 
karena beralasan penguasa lah yang menetapkan hukum tersebut, maka dia telah jatuh dalam 
kesalahan. 
 
Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : 
 
1. Jika dia menetapkan hukum dengan alasan menentang, atau menganggap ada hukum yg lebih 

baik dibandingkan hukum yg diturunkan oleh Alloh. Dan dia dalam keadaan tidak mengalami 
syubhat atau kerancuan dalam memahami. 
 
Maka orang seperti ini jika telah ditegakkan hujjah kepadanya, dan tetap menetapkan hukum 
selain hukum yang diturunkan oleh Alloh dengan alasan menentang, atau menganggap ada 
hukum yg lebih baik dibandingkan hukum yg diturunkan oleh Alloh. 
 
Maka orang seperti ini hukumnya kafir. Dan hanya ulama atau qodhi-lah yang mempunyai 
wewenang untuk mengkafirkannya karena mereka yang lebih mengetahui perinciannya. 

 
a. Contoh :  

Hukum Khomr adalah Harom, dan ini jelas diturunkan hukumnya secara qoth’i oleh Alloh di 
dalam Al-Qur’an. Maka jika dia tetap ngeyel dengan juhud (menentang) hukum tersebut 
BUKAN KARENA ADA ALASAN SYUBHAT yang menyelimutinya, sehingga tetap beranggapan 
Khomr itu hukumnya HALAL, maka orang seperti ini hukumnya Kafir. 
 

b. Contoh lain :  
Mengenai perkataan “Dan hanya ulama atau qodhi-lah yang mempunyai wewenang untuk 
mengkafirkannya karena mereka yang lebih mengetahui perinciannya” adalah seperti 
contoh Ahmad Musaddeq yang mengaku-aku sebagai Nabi dan merubah-rubah hukum yg 
ditetapkan oleh Alloh seperti hukum puasa dan yang semisal. 
 
Maka orang seperti ini secara hukum asal adalah kafir dengan pasti. Akan tetapi para ulama 
dan qodhi-lah (dari MUI dalam hal ini) yg mempunyai wewenang dan lebih mengetahui 
perinciannya sehingga diupayakan adalah iqomatul Hujjah kepadanya dan dihilangkan 
syubhat-syubhat nya. 
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Sehingga kemudian si Ahmad Musaddeq pun akhirnya bertaubat dari mengaku-aku sebagai 
Nabi dan merubah-rubah hukum yg ditetapkan oleh Alloh seperti hukum puasa dan yang 
semisal itu. Dan dia masuk Islam lagi dan terlepas dari ancaman hukum pengkafiran 

 
2. Jika dia menetapkan hukum selain daripada hukum yang ditetapkan oleh Alloh, dikarenakan 

takut akan hilang jabatannya, takut hilang pengaruh dan kedudukannya, takut akan hinaan dan 
cemoohan orang-orang yang tidak sefaham dengannya, takut kepada atasan, atau karena 
suap/pengaruh harta, atau hal-hal yang lain dikarenakan memperturutkan hawa nafsu, 
 
Namun dengan tetap meyakini bahwa hukum yang benar itu adalah hukum yg diturunkan oleh 
Alloh, dan dia mengakui bahwa apa yg dia lakukan itu adalah hal yang salah dan berdosa. Maka 
orang seperti ini hukumnya adalah fasiq atau dzolim. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir yg 
keluar dari Islam. 
 
Dan betapa banyak orang yang seperti ini, baik itu dari kalangan penguasa/waliyul Amri ataupun 
dari rakyat umum itu sendiri. 

 
a. Misal :  

Hukum bagi wanita untuk memakai khimar dan jilbab ketika keluar rumah atau bertemu laki-
laki Ajnabiyah itu hukumnya wajib. Dan hukum ini diturunkan sendiri oleh Alloh dalam Al-
Qur’an. 
 
Maka apakah ketika ada wanita yang tidak memakai khimar dan jilbab di tempat kerjanya 
karena dilarang oleh perusahannya, dan dia takut dipecat sedangkan keluarganya 
membutuhkan nafkah akan dikafirkan semata-mata karena hal ini? 
 
Fahamilah hal ini. Tidak setiap orang yg tidak menetapkan hukum Islam dan tidak 
melaksanakannya, maka serta merta langsung dikafirkan. Melainkan hal ini ada suatu 
perincian yg tersediri. 
 

b. Contoh lain :  
Hukum poligami/ta’adud. Maka ini adalah hukum yg diturunkan dan disebutkan langsung 
oleh Alloh akan kebolehannya di dalam Al-Qur’an. Maka apakah setiap wanita yang marah-
marah, tidak suka, dan emosi akan masalah poligami ini dihukumi sebagai orang yg kafir? 
 
Padahal dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja, dan dia mengakui bahwa itu hukum Islam 
serta dia mengakui apa yg dia lakukan itu salah dan berdosa akan kecemburuannya itu 
sehingga kurang menyukai hukum yg dibolehkan dan disebutkan sendiri oleh Alloh di dalam 
Al-Qur’an 

 
3. Jika dia menetapkan hukum selain daripada hukum yang ditetapkan oleh Alloh, dikarenakan 

adanya Syubhat. Sehingga karena adanya syubhat itu, dia merasa bahwa hukum yang ditetapkan 
selain dari hukum yang diturunkan oleh Alloh itu boleh-boleh saja. Maka orang seperti ini juga 
tidak Kafir. 
 
Akan tetapi hendaklah dia dijelaskan dan dihilangkan syubhat-syubhatnya. 

 
a. Hal ini seperti kisah Shahabat Rosul yg bernama Qudamah bin Madz’un rodhiyalloohu ‘anhu 

yang ketika di zaman Kholifah Umar dia ketahuan bahwa dia membolehkan untuk minum 
Khomr bagi dirinya dengan beralasan bahwa dia termasuk yg disebut dalam QS Al-Maidah 
ayat 93, sehingga boleh-boleh saja dia minum khomr. 
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Maka syubhat inipun dihadapkan di hadapan Kholifah Umar dan pertemuan kumpulan para 
shohabat, hingga kemudian syubhat pemahaman/penafsiran inipun dibantah dan dijelaskan 
kesalahannya oleh Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhu. 
 
Sehingga kemudian hilanglah syubhatnya dan jelaslah kesalahannya. 
 
[Lihat Hadits ini di Ibn Abi Syaibah dalam Mushannaf 10/39 dan di Umar ibn Syabbah pada 
Akhbarul Madinah 3/843 dan sanadnya shahih] 
 
Akan tetapi Qudamah bin Madz’un rodhiyalloohu ‘anhu ini tidaklah dikafirkan karena adanya 
udzur syubhat yg ada pada dirinya sehingga dia berhukum tidak dengan hukum yg 
ditetapkan dan diturunkan oleh Alloh dalam masalah Khomr di dalam Al-Qur’an. Walaupun 
beliau jelas bersalah dalam memahami karena adanya syubhat namun beliau tidaklah 
dikafirkan. 

 
b. Saya berikan contoh lain yang lebih actual yang ada pada zaman ini, yakni hukum daging 

anjing. Hukum daging anjing ini hukumnya haram karena termasuk dalam binatang bertaring 
yang diharomkan oleh Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam. 
 
Akan tetapi ada juga segolongan umat Islam yang menetapkan hukumnya berlainan dengan 
ketetapan hukum Rosululloh mengenai binatang bertaring, mereka mengatakan bahwa 
hokum daging anjing itu boleh-boleh saja dan halal untuk dimakan. 
 
Mereka beralasan bahwa binatang bertaring itu tidak disebutkan dalam 4 hal-hal yang 
haram dimakan sebagaimana yg disebut dalam QS Al-Baqoroh :173, sedangkan mereka 
beranggapan bahwa makanan yg diharamkan untuk dimakan itu hanya dibatasi kepada 4 hal 
itu saja. 
 
Nah, adapun untuk orang-orang yg memiliki pemahaman seperti ini maka mereka jelas 
terkena dalam syubhat dan kesalahan sehingga menetapkan hukum yang keliru. Akan tetapi 
orang tersebut tidaklah dikafirkan karena mereka memiliki syubhat2.  
 
Orang tersebut hanyalah dihukumi bersalah, memiliki pemahaman yang menyimpang, dan 
hendaklah dia dijelaskan serta dihilangkan syubhat-syubhatnya. Akan tetapi dia tidak 
dikafirkan. 
 
Dan contoh dari orang-orang yang mengalami syubhat dengan mengatasnamakan Islam ini, 
sangatlah banyak sekali di zaman ini. 
 
Baik itu syubhat demokrasi, sehingga dia beranggapan demokrasi itu sesuai dengan Islam 
dikarenakan alasan dan argumen-argumen yg mereka sampaikan. Syubhat akan masalah 
Pluralisme dengan mengatasnamakan Islam. Syubhat Liberalisme dan Sekulerisme sehingga 
dianggap sesuai dengan Islam.  
 
Sehingga dari hal-hal syubhat itu berdampak kepada menetapkan hukum Islam selain 
daripada yang diturunkan oleh Alloh dan Rosul-Nya, atau beranggapan bolehnya memakai 
hukum positif yg lain di hal-hal yg telah ditetapkan hukumnya oleh Alloh dan Rosul-Nya. 

 
c. Contoh yang paling terlihat adalah seorang yang dia pernah menjabat sebagai Menteri 

Agama RI. Yang mana dia beranggapan bahwa hukum Islam itu boleh disesuaikan dengan 
zaman, sehingga Hukum bagian waris anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian 
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itu boleh untuk dirubah menjadi sama rata laki-laki 1 bagian dan perempuan juga 1 bagian 
saja agar adil dan karena zaman sudah berubah. 
 
Padahal hukum bagian warisan itu sudah Qoth’i disebut oleh Alloh di dalam Al-Qur’an. Dan 
tidak ada hukum yang lebih rinci yang diterangkan oleh Alloh dengan ayat-ayat yang panjang 
dan banyak selain dari hukum waris. Sehingga hal ini jelas menghukumi sesuatu selain 
dengan hokum yg diturunkan oleh Alloh dan Rosul-Nya. 
 
Akan tetapi apakah sang mantan menteri agama itu tidak mempunyai syubhat dan dalil 
sehingga beranggapan seperti itu?  
 
Jawabnya tentu ada dan banyak syubhat yg dia sebutkan.  
 
Salah satunya adalah argument bahwa Umar bin Khoththob rodhiyalloohu ‘anhu tidak 
menegakkan hukum potong tangan kepada pencuri yg mencuri karena kelaparan di waktu 
negaranya mengalami paceklik kemarau. Padahal hukum potong tangan itu jelas dan 
disebutkan secara terang-terangan dalam Al-Qur’an. 
 
Hal ini diklaim sebagai “reaktualisasi hukum Islam” menurutnya. 

 
d. Kembali kepada tema awal, maka orang yg menetapkan hukum selain dari hukum Allah 

dikarena syubhat atau karena ikut2an syubhat tersebut maka orang ini tidak serta merta 
dikafirkan. 
 
Walaupun jelas syubhat-syubhat dan pemahamannya itu berkonsekuensi dan mengarah 
kepada kekafiran, akan tetapi orang tersbut tidak dikafirkan keluar dari Islam kecuali dengan 
perincian dan iqomatul hujjah. Orang tersebut secara umum dihukumi sebagai orang yg 
sesat dan memiliki pemahaman yg salah karena adanya syubhat-syubhat yg ada padanya, 
akan tetapi tidak serta merta dikafirkan. 
 
Dan bahaya fitnah syubhat ini haruslah diingkari dan dijelaskan bahayanya. 
 
Permisalan mengenai hal ini yang paling jelas adalah seperti zamannya Imam Ahmad bin 
Hanbal yg mana 3 orang kholifahnya secara berurutan memaksakan faham “Al-Qur’an 
adalah Makhluq” yg dijargonkan oleh mu’tazilah, yang merupakan faham yg berkonsekuensi 
kepada kekafiran. 
 
Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal rohimahulloh tidaklah mengkafirkan ketiga orang 
kholifah tersebut. Padahal beliau disiksa dan dipaksa habis-habisan agar mau mengatakan 
“Al-Qur’an itu adalah Makhluq”. 
 
Dan hukum bahwa orang ini “Sesat” dibandingkan hukum bahwa orang ini “Kafir” itu 
memiliki perbedaan yg sangat jauh. Lebih ringan bagi kita untuk menganggap sesat orang 
lain dibandingkan dengan mengkafirkan orang lain. 
 
Semoga penjelasan di point nomer 3 ini jelas dan mudah difahami. 
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4. Jika dia menetapkan hukum selain daripada hukum yang ditetapkan oleh Alloh, dikarenakan dia 
dipaksa dan dia tidak ada kemampuan untuk melawannya, seperti misal karena masalah birokrasi 
atau ditekan oleh kekuasaan, maka orang seperti ini juga tidak kafir hukumnya. 
 
Dan ini adalah hal yg jelas permasalahannya sehingga tidak perlu dijelaskan lebih panjang lagi. 

 
5. Adapun jika ingin mempelajari hal ini lebih lanjut, yakni masalah Kaidah pengkafiran dan hukum-

hukumnya, maka silakan lihat kitab para ulama yg mu’tamad dalam menjelaskan hal ini dengan 
rinci dan penuh dengan ilmu. Karena hal ini bukanlah perkara yg kecil dan remeh! 
 
Mengkafirkan orang lain itu adalah hal berbahaya dan harus dilakukan dengan berdasarkan ilmu. 
 
Kitab Ulama yg bisa saya referensikan untuk dipelajari dalam masalah ini adalah seperti :  
- “Qowaidut Takfir” (Kaidah2 Pengkafiran) yg ditulis oleh Syaikh Prof. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili 

hafidzahulloh (Beliau adalah salah seorang prof. di bagian Aqidah di Univ Islam Madinah),  
 

- Atau kitab “Nawaqidul Iimaan Al-Qouliyyah wal Amaliyyah” (Keyakinan Ucapan dan 
Perbuatan Pembatal Keimanan) yang merupakan disertasi doctoral dari Syaikh Abdul Aziz 
bin Muhammad Al Abdul Lathif hafidzulloh yang memiliki predikat Cum Laude. 
 

 
Kitab-kitab itu cukup berat secara tataran ilmiah untuk dibaca, akan tetapi memiliki faedah ilmiah 
yg sangat luar biasa bagi orang yg memahaminya. Bermanfaat insya Alloh. 

 
Baarokalloohu fiik. Walloohu a’lam 
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5) Siapakah yang berhak menilai dan menjatuhkan vonis Kafir? 
 
Dewasa ini banyak sekali orang yang serampangan dalam menjatuhkan vonis kafir terhadap orang 
lain; terutama terhadap pemimpin (waliyul amri), pemerintahan, beserta pegawai-pegawainya. 
 
Padahal jika vonis kafir terhadap orang biasa saja dapat menyebabkan orang tersebut harus 
diceraikan dari istrinya (jika dia mempunyai istri muslimah), hilang hubungan saling waris mewarisi 
dengan keluarganya yang muslim, dan terancam hukuman bunuh yang eksekusinya di bawah 
kewenangan pemerintah. Vonis kafir terhadap individu saja sudah menyebabkan dampak yang 
begitu hebat terhadap diri seseorang dan keluarganya, maka bagaimana jika vonis kafir itu ditujukan 
kepada pemimpin (waliyul amri), pemerintahan, beserta pegawai-pegawainya? 
 
Maka tentu dampaknya akan jauh lebih berbahaya lagi. Dan itu terlihat dari hasil nyata akan dampak 
terorisme, pembunuhan, dan pengeboman yang terjadi. Dan jika dalam skala yang lebih besar, maka 
ini akan berdampak kepada pemberontakan dan peperangan. 
 
Padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
 

ا لََزَوالُ  ٌَ ْن ُمْسلِم   َرُجل   َقْتلِ  ِمنْ  ّللاِ  ِعْندَ  أَْهَونُ  الدُّ . 
 

“Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim.”*HR 
an-Nasâ`i (VII/82), dari ‘Abdullah bin ‘Amr. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (no. 1395). 
Hadits ini dishahîhkan oleh Syaikh al-Albâni dalam Shahîh Sunan an-Nasâ`i dan lihat Ghâyatul- 
Marâm fî Takhrîj Ahâdîtsil-Halâl wal-Harâm (no. 439)] 

 
Dari Buraidah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
 

ا َزَوالِ  ِمنْ  ّللاِ  ِعْندَ  أَْعَظمُ  اْلُمْإِمنِ  َقْتلُ  ٌَ ْن الدُّ . 
 

Dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia.” 
 
[HR an-Nasâ`i (VII/83), dari Buraidah. Dishahîhkan oleh al-Albâni dalam Shahîh Sunan an-Nasâ`i 
dan lihat Ghâyatul-Maram fî Takhrîj Ahâdîtsil-Halâl wal-Harâm (no. 439) 

 
Adapun mengenai bagaimana cara mensikapi dan cara memandang pemerintahan yang dzolim dan 
belum melaksanakan syariat Islam di semua lini, maka kami sudah membahasnya di tulisan yang lalu.  
 
INI MERUPAKAN IJTIHAD KEWENANGAN ULAMA 
 
Jikalau kita mengetahui kekompleksan hal-hal yang terkait dengan masalah penjatuhan vonis kafir 
kepada pemimpin (waliyul amri), pemerintahan, beserta pegawai-pegawainya yang notabene hukum 
asalnya adalah seorang muslim  dengan berbagai macam syubhat-syubhatnya itu; 
 
Maka kita akan mengetahui bahwa ini bukanlah bagian dari “al-Ma`luum minad-diin bidh dhoruroh” 
(yang sudah diketahui dari agama dengan pasti) yang berlaku dan difahami oleh semua orang Islam, 
akan tetapi ini adalah bagian dari “Ijtihad” yang membutuhkan penelitian yang sangat teliti dan 
kompleks, yang membutuhkan verifikasi data-data dan fakta, serta yang membutuhkan klarifikasi 
dan iqomatul hujjah, yang mana ini merupakan kewenangan dari para ulama saja yang mempunyai 
perangkat keilmuan untuk berijtihad. 
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Yang mana bahkan jika sebagian ulama berijtihad dalam menentukan vonis kafir, bisa juga ulama 
yang lain berijtihad yang berbeda dengan menjatuhkan vonis lain (seperti hanya menjatuhkan vonis 
fasik, bid’ah, atau dzolim saja, akan tetapi bukan kafir).  
 
Contoh perbedaan ijtihad dalam menentukan vonis kekafiran ini di kalangan ulama ini, masyhur kita 
lihat di pembahasan fiqh dalam permasalahan “Apakah seseorang yang meninggalkan sholat 5 
waktu itu kafir?” 
 
Dan dalam hal ini para ulama ternyata memiliki perbedaan pendapat dan perbedaan perincian 
dalam menentukan hukumnya. 
 
Dari penjelasan di atas, setelah kita memahami bahwa hal ini adalah bagian dari Ijtihad yang 
merupakan hak dan wewenang dari ulama, maka berikut akan saya kutip penjelasan panjang dari 
Syaikh Prof. Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizhahulloh, yang merupakan Ulama dan Guru besar di 
Universitas Islam Madinah jurusan Aqidah , mengenai hal ini dari kitab beliau “At Takfiir wa 
Dhowaabituhu”  (Penjatuhan Vonis Kafir dan Aturannya). 
 
Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 
 
*** 
Berkata Syaikh Prof. Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizhahulloh dalam kitabnya tersebut : 
 
Pokok Pembahasan Keempat : Siapakah yang Berhak Menilai dan Menjatuhkan Vonis Kafir? 
 
Telah dijelaskan di depan bahwa kufur merupakan bagian dari hukum syar’i, sehingga penentuan 
hukumnya harus merujuk kepada dalil wahyu. Logika rasio tidak memiliki ruang di dalamnya. Bahkan 
hukum tersebut merupakan hak prerogatif Allah dan Rasul-Nya Shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Tidak 
boleh kita mengkategorikan suatu perbuatan atau tindakan sebagai perbuatan kufur, juga 
menjatuhkan vonis kofir atas indivisu tertentu; kecuali berdasarkan dalil qath’i (yang pasti) dari Kita 
dan Sunnah.[734] 
 
Jika hal di atas telah kita ketahui bersama, maka ijtihad dalam permasalahan ini tidak diperbolehkan 
kecuali hanya bagi para ulama yang telah mumpuni keilmuannya, yang mampu untuk menyimpulkan 
hukum syar’i dari Kitab dan Sunnah. Orang yang berijtihad dalam masalah takfir diharuskan 
memenuhi syarat-syarat muktabar, yang harus dimiliki seorang mufti yang berfatwa dalam hukum-
hukum syariat lainnya. Syarat-syarat tersebut telah dipaparkan para ulama dalam literatur Ushul 
Fiqh. 
 
Imam Asy-Syafi’i menjelaskan, 
 

“Allah tidak memberikan kesempatan bagi seorangpun selain Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam untuk berbicara (tentang agama), kecuali berdasarkan ilmu yang telah ada sebelumnya. 
Yaitu: Kitab, Sunnah, ijma’, atsar (statemen para shahabat) serta kias (analogi) yang telah 
kujelaskan maksudnya. 
 
Dan yang berhak mempraktekkan kias, hanyalah orang yang telah menguasai piranti kias, 
yaitu: pengetahuan akan hukum-hukum kitabullah, yang mencakup: hukum wajib yang 
dikandungnya, adabnya, nasikh (dalil yang membatalkan hukum lain) dan mansukh (hukum 
yang dibatalkan ), hukum keumuman dan kekhususan yang ada di dalamnya serta 
petunjuknya“.*735+ 
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Imam Ibnul Qayyim menegaskan, 
 

“Berhubung proses penyampaian (hukum yang bersumber) dari Allah subhaanahu wa ta’ala 
bergantug pada pengetahuan tentang hal yang akan disampaikan serta kejujuran di dalam 
penyampaiannya; maka orang yang berhak menyampaikan wahyu dan berfatwa hanyalah 
mereka yang berilmu dan jujur. Supaya ia mengetahui apa yang disampaikannya dan berlaku 
jujur dalam penyampaiannya. Selain itu, dia juga harus memiliki sikap dan kelakuan yang baik, 
adil dalam perkataan, perbuatan, juga amalan keseharian dan perilakunya. Baik ketika dalam 
kesendiriannya maupun tatkala ia berada di depan khalayak ramai. 
 
Andaikan orang yang mewakili raja untuk bertanda tangan, kedudukannya – sebagaimana 
telak maklum serta tidak diragukan lagi- amat mulia dan merupakan salah satu jabatan 
tertinggi; bagaimana halnya dengan kedudukan seseorang yang mewakili Penguasa bumi dan 
langit untuk bertanda tangan?” *736+ 

 
Jika para ulama telah mengharuskan terpenuhinya berbagai syarat tersebut di atas, pada diri 
seorang mujtahid dan mufti dalam permasalahan hukum fikih, seperti penentuan hukum halal-
haram, dan itu merupakan cabang agama; maka memperhitungkan terpenuhinya syarat-syarat 
tersebut dalam diri seseorang yang berbicara tentang substansi agama (akidah), semisal 
permasalahan kufur dan iman, juga penjatuhan vonis fasik dan bid’ah; harus jauh lebih diperhatikan. 
 
Jadi, orang yang membahas permasalahan substansi agama (akidah) harus lebih memenuhi syarat 
mujtahid, dibanding orang yang membahas permasalahan cabang agama (fikih). Dan hal itu bisa 
dilihat dari beberapa sisi: 
 
Pertama:  
Orang yang membahas permasalahan kufur dan iman, sejatinya sedang membahas substansi 
keimanan; adakah dalam diri seseorang atau tidak?  
 
Adapun orang yang membahas permasalahan hukum halal-haram, sejatinya ia sedang membahas 
cabang-cabang keimanan; yang sah dan yang batal.  
 
Sehingga jenis pertama harus dikedepankan dibanding jenis kedua; karena dia lebih urgen dan 
bersifat komprehensif. 
 
Kedua:  
Penentuan hukum dalam permasalahan takfir berdampak pada munculnya hukum-hukum yang tidak 
rngan di dunia.  
 
Seperti keyakinan murtadnya orang yang dijatuhi vonis kafir, keluarnya ia dari agama secara total, 
wajibnya ia untuk dijatuhi hukuman mati lantaran kemurtadannya, gugurnya hak perwaliannya, 
diharamkan menikah dengannya juga memakan sembelihannya dan ia juga tidak berhak mendapat 
warisan. Jika meninggal ia tidak boleh dishalati dan didoakan. 
 
Juga berdampak hukum-hukum berat di akhirat. Dimana kita harus meyakini bahwa kelak ia akan 
kekal dan dikekalkan di neraka selama-lamanya, tidak ada gunanyadoa serta syafa’at bagi dirinya 
dan Allah tidak akan mengampuninya sama sekali. 
 
Maka kekeliruan dalam menjatuhkan hukum takfir, jauh lebih berbahaya dibandingkan kekeliruan 
dalam permasalahan lain. Dimana kekeliruan jenis kedua ini, tidak menimbulkan dampak seperti 
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kekeliruan dalam menjatuhkan vonis kafir atas seseorang yang tidak berhak mendapatkan vonis 
tersebut. 
 
Karena itulah, para ulama sangat berhati-hati dalam permasalahan ini dan memperingatkan begitu 
keras orang-orang yang serampangan dalam mengkafirkan muslim yang belum diyakini dengan jelas 
kekufurannya. [737] Mereka memandang hal itu termasuk dalam perbuatan aniaya dan kezaliman 
yang amat besar. 
 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, 
 

“Menjatuhkan vonis kafir atas seseorang yang telah diketahui keimanannya, hanya lantar 
faktor kekeliruan vonis; merupakan perkara yang besar. Di dalam Shahih Bukhari, Tsabit bin 
adh-Dhahhak menyebutkan bahwa Nabi shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

“…Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Barangsiapa menuduh kafir terhadap 
seorang mukmin, maka ia seperti membunuhnya“. *738+ 
 
Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, sebagaimana dalam Shahih Bukhari, 
 
“Barang siapa berkata kepada saudaranya, “Wahai kafir!”; niscaya ucapan tersebut akan 
mengenai salah satu dari keduanya.“*739+*740+ 

 
Ibnu Abil ‘Izz berkata, 
 

“Ketahuilah bahwa salah satu jenis dosa terbesar: persaksian atas seseorang bahwa Allah tidak 
akan mengampuni dan merahmatinya, serta ia akan kekal di neraka. Sebab ini merupakan 
hukum orang kafir setelah meninggal dunia“.*741+ 

 
Ketiga:  
Permasalahan takfir termasuk permasalahan besar yang membingungkan banyak orang. Bahkan al-
haq dalam permasalahan ini tidak terlihat jelas di mata sebagian ulama; dikarenakan mereka kurang 
bisa membedakan antara takfir muthlaq dan takfir mu’ayyan, serta beberapa pembahasan detail 
lainnya dalam permasalahan ini. 
 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan, 
 

“Orang-orang zaman ini dari kalangan teman-teman kami, bersilang pendapat dalam 
permasalahan “apakah para pengikut sekte sesat yang dijatuhi vonis hukum kafir dihukumi 
kekal di neraka atau tidak?”.  
 
Kebanyakan mereka menghukuminya kekal di neraka, sebagaimana dinukil dari sekelompok 
ahli hadits klasik, semisal Abu Hatim, Abu Zur’ah dan yang lain. Sebagian yang lain, tidak 
menghukuminya kekal di neraka. 
 
Silang pendapat tersebut bersumber dari adanya dalil-dalil yang di mata mereka terkesan 
saling kontradiksi. Mereka mendapatkan adanya dalil-dalil yang mengharuskan penerapan 
hukum-hukum mengenai orang kafir, atas seseorang yang telah divonis kafir. Namun di sisi 
lain, mereka melihat, bahwa di antara orang-orang yang mengatakan pernyataan kufur 
tersebut, ada yang masih memiliki keimanan, sehingga tidak berhak dijatuhi vonis kafir. Saat 
itulah, dua dalil tersebut terlihat saling kontradiksi di mata mereka. 
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Pada hakikatnya, fenomena yang mereka hadapi adalah: pemahaman keliru atas statemen-
statemen umum yang diucapkan para imam, persi seperti kekeliruan orang-orang terdahulu 
dalam memahamai redaksi-redaksi umum yang ada dalam dalil syar’i.  
 
Di saat mereka mendapatkan para imam berkata, “Barang siapa mengucapkan anu maka ia 
kafir”; mereka mengira bahwa statemen ini otomatis mengenai seluruh orang yang 
mengucapkannya. Mereka kurang memahami bahwa takfir memiliki syarat-syarat dan faktor-
faktor penghalang, yang terkadang tidak terpenuhi dalam diri pelaku kekufuran. 
 
 Juga takfir muthlaq tidak serta merta berkonsekuensi takfir mu’ayyan, kecuali saat 
terpenuhinya syarat-syarat takfir dan tidak adanya faktor-faktor penghalang”. *742+ 

 
Dengan pemaparan di atas, terlihatlah dengan jelas, urgensi terpenuhinya syarat-syarat yang telah 
digariskan para ulama, dalam diri para mufti yang membahas permasalahan takfir.  
 
Bahkan keharusan terpenuhinya syarat-syarat tersebut dalam dirinya dibanding orang lain, jauh 
lebih ditekankan; berdasarkan berbagai sisi yang telah kami uraikan di atas.  
 
Di samping itu, ia juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam 
permasalahan takfir, mengetahui sikap para imam terhadap orang-orang yang menyimpang, 
mencermati metode mereka dalam penerapan hukum global atas para individu tertentu serta 
memiliki kehati-hatian ekstra.  
 
Jangan sampai menjatuhkan vonis kafir atas seseorang yang belum diyakini kekafirannya, atau 
belum diketahui apakah iqamatul hujjah telah dilaksanakan atas dirinya atau belum. 
 
Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang bab ini, wajib diam dan tidak terjun di 
dalamnya. Mereka harus berhenti di atas garis batasan ilmu yang dimilikinya. Karena Allah ta’ala 
telah berfirman, 
 

ٌْسَ  َما َتْقؾُ  َوَل  ۖ   ِعْلم   تِِهۦ لَكَ  لَ  
 

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.” (QS Al-Isra : 36) 
 
Orang yang berakal sehat, hendaklah berhati-hati dari ancaman berat dampak pengkafiran kaum 
muslimin, juga efek-efek buruk nan berbahaya yang akan menimpa umat, sebagai akibat dari 
perkara tersebut.  
 
Betapa banyak ahlul bid’ah dan orang jahil, di zaman dulu dan sekarang, yang terjerumus dalam 
fitnah ini. Hingga akhirnya ideologi takfir menjadi ciri utama ahlul bid’ah, sebagaimana 
menghindarkan diri dari takfir tanpa dalil dan kehati-hatian di dalamnya merupakan ciri Ahlus 
Sunnah. 
 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bertutur, 
 

“Orang-orang Khawarij mengkafirkan jamaah, Mu’tazilah mengkafirkan orang yang 
menyelisihinya, begitu pula Rafidhah. Barang siapa yang tidak ikut mengkafirkan; maka ia 
dijatuhi vonis fasik. 
 
Demikianlah kondisi mayoritas pengekor hawa nafsu. Mereka menciptakan keyakinan bid’ah, 
lalu mengkafirkan siapapun yang menyelisihi keyakinan tersebut. Adapun Ahlus Sunnah, 
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mereka mengikuti kebenaran dari Allah yang dibawa Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam, 
namun tidak mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Mereka adalah orang yang paling 
memahami kebenaran dan paling tinggi rasa kasih sayangnya terhadap sesama“. *743+ 

 
Dengan berakhirnya pokok bahasan ini, berakhir pulalah seluruh pokok pembahasan buku ini. 
Semoga Allah Yang Maha Mulia berkenan menjadikannya bermanfaat bagi kaum muslimin yang 
menelaahnya. Juga semoga Dia berkenan menjadikannya ikhlas semata mengharap ridha-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa. 
 
Shalawat, salam, dan keberkahan Allah, semoga senantiasa tercurah atas hamba dan Rasul-Nya 
Muhammad Shalalloohu ‘alaihi wa sallam. 
 

————————— 
 
Sumber  kutipan : Syaikh Prof. Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizhahulloh, “At Takfiir wa 
Dhowaabituhu” edisi terjamah “Penjatuhan Vonis Kafir dan Aturannya”, hal 353-358, Darus Sunnah 
Press, Cetakan Pertama, 2009. 
 
Footnote: 
 
[734] Silakan dilihat kembali: hal 299 dari buku ini. 
 
[735] Ar-Risalah, hal 508-510. 
 
*736+ I’lam al-Muwaqqi’in, I/10 
 
[737] Lihat perkataan para ulama dalam masalah ini di hal 299-303 dari buku ini. 
 
[738] HR. Bukhari dalam Shahihnya sebagaimana dalam Fath al-Bari, XI/537 no 6652. 
 
[739] HR. Bukhari dalam Shahihnya sebagaimana dalam Fath al-Bari, X/514 no 6104 dan Muslim, 
I/79 no 60. 
 
[740] Al-Istiqamah, I/165. 
 
[741] Syarh ath-Thahawiyyah, hal 436. 
 
*742+ Majmu’ al-Fatawa, XII/487-488. 
 
[743] Minhaj as-Sunnah, V/158 
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6) Fiqh Politik : Masalah Konstitusi Negara  
 
Piagam Madinah adalah salah satu argumentasi dasar hukum adanya konstitusi suatu negara yang 
disusun berdasarkan perjanjian sosial. 
 
Menurut tinjauan hadits, sebagaimana yang diteliti dari berbagai riwayat oleh Syaikh Dr. Akram 
Dhiya’ Al Umuri Hafidzahulloh, derajatnya secara keseluruhan adalah Hasan li ghoirihi. Dan sebagian 
pasal pasal dari piagam itu memang ada dalam hadits hadits yang shohih (walau tidak semua pasal), 
dan piagam madinah itu sah diakui keberadaannya dalam sejarah Islam.  
 
Lihat As-siroh An-Nabawiyyah Ash Shohihah tulisan Syaikh Dr. Akram Dhiya’ Al Umuri. 
 
Inilah salah satu faidah hukum islam dalam memahami cara bernegara, yang umumnya diterapkan di 
negara modern pada saat ini. 
 
Haruskah kita mentaati konstitusi?  
Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, maka iya. Karena ini adalah perjanjian yang mengikat. 
 
Bolehkah kita merubah konstitusi? 
Boleh asalkan ada kesepakatan bersama dari fihak fihak yang mengikat perjanjian. Lihat juga contoh 
perjanjian Hudaibiyah. 
 
Bolehkah kita membatalkan konstitusi dan menganggapnya tidak berlaku?  
Boleh jika salah satu fihak melanggar dan tidak memenuhi kesepakatan. Hal ini sama ketika 
rasulullah memerangi yahudi di madinah karena mereka melanggar perjanjian. Sebelumnya mereka 
(orang yahudi) mengikat perjanjian dengan kaum muslimin dengan adanya piagam madinah ini. 
 
Bolehkan kita melanggar atau tidak mentaati konstitusi karena dianggap “tidak menguntungkan” 
kita, walaupun tidak bertentangan dengan syariat? 
 
Jawabnya tidak boleh, inilah juga yang terjadi ketika ada perjanjian Hudaibiyah antara kaum 
muslimin dengan musyrikin makkah. Sehingga orang muslim yang hijrah dari makkah ke madinah 
setelah adanya perjanjian Hudaibiyah itu, harus dikembalikan lagi ke mekah jika mereka hijrah ke 
madinah. 
 
Dan itu benar benar dilakukan oleh rasulullah, walaupun hal itu sangat berat. Yakni dengan 
menyerahkan kembali saudara saudara muslimin yang sudah capek capek hijrah ke madinah setelah 
perjanjian Hudaibiyah. Dikembalikan lagi ke mekah ke tangan para musyrikin mekah yang telah 
mendzolimi mereka. 
 
Intinya adalah seorang muslim itu terikat dengan syarat syarat perjanjian yang telah mereka 
sepakati. 
 
Dah gitu aja.  
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7) Agar tidak “half baked” masalah pemahaman mengenai negara dan isu pengkafiran 
 
Sebagian buku buku basic terjemahan mengenai masalah pengkafiran yang kami sarankan untuk 
dipelajari terlebih dahulu. 
 

 
 
Setelah menguasai basic ini, barulah kita mempunyai pondasi yang bagus untuk membahas : 

1. Ulil Amri dan problematika nya 
2. Kewajiban untuk taat kepada ulil Amri dalam hal yang ma’ruf dan bersabar atas kezaliman 

serta segala sistem kufur yang dijalankannya. 
3. Kitab kitab klasik yang khusus ditulis oleh para ulama dalam membahas masalah negara. 

Seperti : Al Ahkaamus Sulthooniyyah, dan As Siyasah Asy Syar’iyyah. 
4. Kitab kitab akademisi modern yang khusus ditulis dalam membahas masalah negara. 
5. Diskursus masalah negara Islam dan khilafah di kancah dunia modern ini. 
6. Masalah system demokrasi dan konsep social contract Konstitusi, yang lazim digunakan di 

negara modern sekarang ini. 
7. Masalah hukum hukum buatan (wadh’iyyah) yang bertentangan ataupun menggantikan 

hukum syariat, beserta status orang dan pemerintahan yang melakukan hal itu dalam 
kacamata Islam. 

8. Masalah akar permasalahan dan syubhat – syubhat manhaj demonstrasi, pengkafiran, 
pembunuhan, terorisme, dan pemberontakan terhadap pemerintah dan aparatur aparat 
nya. 

9. Sejarah pembentukan negara dan Konstitusi nya untuk masing masing negara, agar bisa 
memahami latar belakang, problematika, dan udzur yang ada pada tiap tiap negara sehingga 
tidak bisa 100% sama seperti zaman percontohan ideal di masa Rasulullah dan para 
sahabatnya. 

 
**** 
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Masalah yang terjadi akhir akhir ini, menurut hemat kami, adalah banyaknya orang orang, terutama 
pemuda yang terbakar api semangat, yang tidak menguasai basic pemahaman yang benar terlebih 
dahulu. 
 
Namun langsung “digiring” untuk mempelajari masalah masalah yang advance tingkat lanjut itu 
secara “half baked” . 
 
Akibat yang terjadi adalah keserampangan, radikalisme, dan berbagai macam kemudhorotan yang 
berbalik menimpa umat Islam sendiri. 
 
Semoga sedikit tulisan dan nasehat ini berguna bagi kita semua. 
 
Baarokalloohu fiik 
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8) Piknik muwazanah dan memahami udzur sejarah konstitusi negara kita 
 
Sekedar mengajak “piknik muwazanah” dan memahami “udzur sejarah” dari dasar negara atau 
konstitusi negara kita, yang diperjuangkan oleh para pendahulu pejuang Islam kita dalam “jihad 
konstitusi” mereka itu. 
 

 
 
Yang, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pendahulu pejuang konstitusi Islam kita, 
sepertinya terlalu kompromistis dan terlalu fleksibel hasilnya. 
 
Jika konstitusi ini dipergunakan untuk memperjuangkan “sekularisme”, maka hal itu bisa dilakukan. 
Walau tidak pernah ada kata “sekularisme” di konstitusi kita. 
 
Jika dipergunakan untuk memperjuangkan Islam, maka hal ini juga bisa. Walau tidak pernah tertera 
kata “Islam” di konstitusi kita kecuali di piagam Jakarta, dan demikian juga kata “negara Islam”. Akan 
tetapi hal ini jelas bisa dilakukan. 
 
Terlebih lagi tersebut kata “Allah” dalam preambule (pembukaan) konstitusi kita, dan juga kata kata 
“berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam badan konstitusi kita. 
 
Mau digunakan untuk memperjuangkan “Demokrasi” juga bisa, walau tidak pernah disebut kata kata 
“Demokrasi” dalam konstitusi negara kita. Adanya hanya kata “permusyawaratan perwakilan”. 
 
Intinya dari “tawaran informasi” ini adalah agar jangan terburu buru untuk mengkafirkan 
berdasarkan konstitusi negara kita ini, karena walau begitu, inilah hasil perjuangan kompromistis 
dari para pendahulu Islam kita. 
 
Juga tidak ada maksud untuk menghasung agar mempergunakan konstitusi kita yang “kurang 
kokoh”, untuk memperjuangkan sekularisme dan demokrasi. Walaupun celah yang “kurang kokoh” 
ini jujur sering dimanfaatkan oleh mereka. 
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Kondisi konstitusi kita memang sepertinya memberikan peluang hidup, agar masing masing faham 
itu bisa saling berkompetisi satu sama lain, walau atas nama jargon hidup rukun bersama demi 
persatuan dan kesatuan. 
 
Kondisi yang tidak mengenakkan dan yang kadang bisa naik bisa turun sebagai konsekuensi dari 
kesepakatan konstitusi ini, mungkin sama seperti kondisi yang tidak mengenakan dan berat sebelah 
dari perjanjian hudaibiyah yang dilakukan oleh rasulullah. 
 
Apakah perjanjian hudaibiyah ini adalah dasar dalil dari “ijtihad” dari para pendahulu kita?  
 
Walloohu A’lam, saya tidak tahu. 
 
***** 
Dan hendaklah memahami bahwa yang namanya fatwa itu berubah sesuai sikon, waktu, dan zaman. 
 
Menyampaikan fatwa bahwa jika tidak menegakkan hukum Islam secara kaffah (ingat secara kaffah 
lho ya, bukan parsial, atau sebagian besar) maka berarti ulil Amri itu telah melepaskan hak nya untuk 
ditaati rakyatnya, dalam kerangka “Indonesianis”. Maka hal ini dipandang kurang memahami udzur 
sikon, waktu, dan zaman. Kurang tepat dan kurang bijak. 
 
Bukankah Kholifah Ali juga tidak menegakkan hukum syariat Qishosh kepada para pembunuh 
Kholifah Utsman, karena adanya udzur? Namun beliau tetap dianggap sebagai Kholifah dan tetap 
wajib ditaati dalam hal yang ma’ruf, kecuali oleh para khowarij yang tidak sepakat akan hal ini. 
 
Demikian juga Kholifah Hasan bin Ali sepeninggal beliau. Juga tidak menegakkan syariat Islam 
Qishosh kepada para pembunuh Utsman. Namun beliau tetap dianggap sebagai Kholifah dan tetap 
wajib ditaati dalam hal yang ma’ruf, kecuali oleh para khowarij yang tidak sepakat akan hal ini. 
 
Demikian juga Kholifah Muawiyah bin Abi Sufyan setelah diserahkan jabatan kekholifahan oleh 
Kholifah Hasan bin Ali. Beliau juga tidak menegakkan syariat Islam Qishosh kepada para pembunuh 
Utsman, padahal beliau sebelumnya sangat menuntut nya hingga terjadi perang Shiffin. 
 
Ini karena adanya syarat dari perjanjian damai dan penyerahan jabatan Kholifah oleh Hasan bin Ali, 
agar tidak menuntut siapapun dari orang orang Madinah, Hijaz, dan Iraq atas sesuatu. Padahal kita 
tahu bahwa para pembunuh Utsman berasal dari salah satu daerah itu. 
 
Dan fakta bahwa Kholifah Muawiyah tidak menegakkan syariat Islam Qishosh terhadap pembunuh 
Utsman ini tidak bisa dianggap remeh. 
 
Jika sebelumnya syariat islam tidak ditegakkan karena udzur, sekarang syariat islam tidak ditegakkan 
karena adanya syarat perjanjian. 
 
Namun beliau tetap dianggap sebagai Kholifah dan tetap wajib ditaati dalam hal yang ma’ruf, kecuali 
oleh para khowarij yang tidak sepakat akan hal ini. 
 
Adapun jika kita kembali kepada fatwa yang lebih “Indonesianis”, terdapat para ulama syafi’iyyah 
yang memberikan gelar keabsahan kepada pemerintah Indonesia dengan gelar “Waliyyul Amri Adh 
Dhoruri bisy Syaukah” 
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Dan mereka jelas lebih mengetahui kondisi Indonesia ini yang tidak menegakkan hukum syariat Islam 
secara kaffah, akan tetapi sebagian besar syariat Islam yang utama tetap bisa ditegakkan di 
Indonesia. 
 
Walau begitu, gelar waliyyul amri tetap diberikan, dan wajib untuk taat yang ma’ruf kepada ulil Amri 
tersebut. 
 
**** 
Selain dari dua buku yang merupakan buku tesis dan disertasi dari penulis yang sama, saya 
sebenarnya juga ingin mengajak piknik ke buku disertasi “Piagam Jakarta 22 Juni 1945″dari Endang 
Saifuddin Anshori (dari PERSIS), dan juga buku disertasi ” Politik Belah Bambu ” mengenai orde lama 
zaman konstitusi terbentuk tulisan dari Achmad Syafi’i Ma’arif (dari Muhammadiyyah, akan tetapi 
sayangnya beliau sekarang tampaknya lebih cenderung ke liberal pluralis) 
 
Namun entah kenapa, saya kok nggak bisa menemukan kedua buku saya yang itu. Mungkin kedua 
buku berharga saya itu hilang ketika pindahan rumah orang tua saya… Hiks.. Hiks… 
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9) Sekuler itu ada dimana tempatnya? 
 
Pertanyaan : 
 
Sekuler itu sebenarnya ada di konstitusi atau di aplikasi penerapan kebijakan di bawah konstitusi? 
 
Ada yang penerapan aplikasi kebijakan di bawah konstitusi itu Sekuler, namun konstitusi nya tidak 
pernah sebut kata Sekuler. Dan bahkan ada kata kata Allah dan istilah agama di konstitusi itu. 
 
Demikian juga sebaliknya. CMIIW. 
 
Setau kami, Erdogan hafidhahullaah belum berusaha merubah konstitusi Turki 
 
10) Sedikit celotehan mengenai Erdogan dan Sekulerisme 
 
Erdogan tetaplah ulil Amri yang sah, karena beliau sholat dan muslim. Bukan seseorang yang 
dikafirkan. 
 
Beliau tidak boleh dijatuhkan dan tidak diakui sebagai ulil Amri, walau dilakukan kudeta oleh militer 
ataupun oleh yang suka mengkafir kafirkan negara dan pemerintahan nya dengan tuduhan Sekuler 
 
Beliau tetap ulil amri walaupun : 

- Beliau tidak pernah mengubah konstitusi Turki. 
- Beliau pernah mengajak Mesir pada tahun 2011 untuk mengubah konstitusi nya untuk 

menjadi Sekuler. 
 
Lihat : https://www.alarabiya.net/articles/2011/09/14/166814.html  
 

Egypt’s Muslim Brotherhood criticizes 

Erdogan’s call for a secular state 

Wednesday, 14 September 2011  

By AL ARABIYA  

DUBAI 

Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan‘s call on Egyptians to adopt a secular 

constitution has created a kind of controversy, just hours before his scheduled meeting 

with the leaders of the Muslim Brotherhood, Egypt‘s largest political group, on 

Wednesday.  

 

Erdogan noted that secularism does not mean renouncing religion.  

 

―A secular state respects all religions,‖ Erdogan said in an interview with an Egyptian 

private satellite TV channel prior to his visit to Egypt. 

―Do not be wary of secularism. I hope there will be a secular state in Egypt,‖ Erdogan 

said.  

https://www.alarabiya.net/articles/2011/09/14/166814.html
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He stressed that people have the right to choose whether or not to be religious, adding 

that he is a Muslim prime minister for a secular state. 

 

Dr Mahmoud Ghuzlan, the spokesman of Egypt‘s Muslim Brotherhood, considered 

Erdogan‘s comments as interference in Egypt‘s local affairs.  

 

Ghuzlan was quoted by an Egyptian newspaper as saying that the experiments of other 

countries should not be cloned.  

 

―Turkey‘s conditions imposed on it to deal with the secular concept,‖ he said. 

 

Erdogan said Egypt needs to meet some requirements for establishing a modern state, 

including better management of human resources, more attention to education, 

improved management of financial resources and eliminating corruption. 

 

The idea of adopting a secular system for Egypt has fueled controversy between the 

country‘s liberal and Islamist powers since the Jan. 25 revolution. 

 

Liberal and secular groups fear an Islamist takeover of the parliament through the 

upcoming elections scheduled for November. They fear such a takeover would give 

Islamists control over the drafting of the constitution. 

****** 
Adapun Sekuler tetap hukum thoghut, hukum kuffar, dan bertentangan dengan syariat. 
 
Namun tidak semua orang yang melakukan kufur amali “OTOMATIS” langsung dikafirkan, dengan 
tanpa perincian akan pengkafirannya. 
 
Berhati hati dan mencari bimbingan ilmu untuk tidak serampangan mengkafirkan pemerintah 
muslim yang “terjebak” Sekulerisme yang memang sistem kuffar itu, bukan berarti penjilat dan 
murji’ah. 
 
Sekulerisme tetap salah, sistem kuffar, dan berdosa. Kita wajib membencinya tapi tanpa bersikap 
dholim dalam menghakimi pelakunya. Kita juga membenci pelakunya namun mencoba bersikap adil 
dalam menyikapi kesalahan dan kebatilannya. 
 
Demikian juga sikap kita terhadap sistem demokrasi yang dilakukan oleh orang Islam. 
 
Ente mudeng nggak son? 
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11) Mengambil pelajaran dari konstitusi Turki 
 
Mencoba melihat sendiri isi konstitusi Turki versi terjemahan bahasa Inggris (karena saya nggak bisa 
bahasa Turki), maka benar-benar luar biasa isinya. 
 
Sejak preamble (pembukaan) saja mereka sudah menyatakan diri bahwa negara Turki mengikuti 
prinsip nasionalisme Ataturk (Musthofa Kemal Ataturk) yang sekuler. Terang-terangan disebut juga 
sekulerisme, padahal itu baru preambule saja. 
 
Quote from Turki preamble : 

“this Constitution, in line with the concept of nationalism introduced by the founder of the 
Republic of Turkey, Atatürk, the immortal leader and the unrivalled hero, and his reforms and 
principles.” 

 
Quote from Turki preamble : 

“the nationalism, principles, reforms and civilizationism of Atatürk and that sacred religious 
feelings shall absolutely not be involved in state affairs and politics as required by the principle 
of SECULARISM” 

 
(Perubahan huruf kapital itu dari saya). 

 
Kemudian di badan isi konstitusi, mereka juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka adalah 
negara sekuler sejak awal pertama kali. 
 
Quote from Turki constitution body : 

PART ONE General Principles 
I. Form of the State 
ARTICLE 1- The State of Turkey is a Republic. 
 
II. Characteristics of the Republic 
ARTICLE 2- The Republic of Turkey is a democratic, SECULAR and social state governed by rule 
of law, within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting human 
rights, loyal to the nationalism of Atatürk, and based on the fundamental tenets set forth in 
the preamble. 
 
(Perubahan huruf kapital itu dari saya). 

 
*** 
Bagaimana dengan isu masalah berhukum dengan hukum Islam (baca : LEGAL ORDER)? Kan itu 
hanya masalah konstitusi dan bentuk negara saja. 
 
Maka saya persilahkan lihat konstitusi article 24 bagian akhir. 
 
Quote from Turki constitution body : 
 

VI. Freedom of religion and conscience 
ARTICLE 24 – 
…………… 
No one shall be allowed to exploit or abuse religion or religious feelings, or things held sacred 
by religion, in any manner whatsoever, for the purpose of personal or political interest or 
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influence, or for even partially basing the fundamental, social, economic, political, and LEGAL 
ORDER of the State on religious tenets. 
 
(Perubahan huruf kapital itu dari saya). 

 
*** 
Seluruh sumber kutipan terjemahan bahasa Inggris itu, saya ambil dari sumber resmi pemerintahan 
negara Turki. 
 
Lihat : https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf  
 
Bagaimana jika dibandingkan dengan isi konstitusi Indonesia? Tentu jauh lebih baik konstitusi 
Indonesia dalam masalah mengakomodasi kepentingan ummat Islam di Indonesia, dan termasuk 
juga syariat Islam. 
 
Namun walau begitu, presiden Erdogan yang jauh di Turki dianggap ulil Amri sedangkan 
pemerintahan di Indonesia tidak dianggap ulil Amri? 
 
Alasannya tentu saja klasik : 

- Indonesia bukan negara Islam, tapi negara kafir. 
- Indonesia berhukum dengan hukum Islam HANYA SECARA PARSIAL SAJA, TIDAK 100%. 
- Pemimpin negara dipilih dengan cara Demokrasi yang kufur. 

 
Lalu dikeluarkan fatwa fatwa ulama tempoe doeloe untuk kondisi yang sesuai pada tempoe doeloe, 
yang kondisinya tidak bisa diqiyaskan dengan kondisi sekarang, yang perkataannya dipilih-pilih 
sesuai kepentingan mereka untuk : 

- Bolehnya melepaskan ketaatan kepada pemerintah, karena dianggap tidak berhukum 
dengan hukum Islam 

- Bolehnya menurunkan dan mengganti pemerintahan yang konstitusi dan hukumnya tidak 
berdasarkan hukum Islam 

- Menghasung makar untuk menyusun kekuatan coup de etat, pengkafiran, pemberontakan, 
pembunuhan , dan terorisme. 

 
Dah gitu aja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
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12) Menjalankan Agama dengan berdasarkan Hawa Nafsu atas nama Politik Islam 
 
Seorang pemimpin muslim yang saya SUKAI, walaupun konstitusinya sekuler dan tidak bisa 
menegakkan syariat Islam di negaranya dengan leluasa. Maka dia tetap saya anggap sebagai Ulil 
Amri. (baca : Turki) 
 
Seorang pemimpin muslim yang saya BENCI, walaupun konstitusinya akomodatif terhadap Islam dan 
bisa menegakkan syariat Islam di negaranya meskipun parsial. Maka dia tidak akan saya anggap 
sebagai Ulil Amri. (baca : Indonesia) 
 
Kenapa? 
Karena jika pemimpin muslim yang saya sukai itu dikudeta militer, maka jam 2 dini hari rakyat akan 
turun ke jalan membelanya dengan sukarela dan pertaruhan nyawa.* 
 
Sedangkan jika pemimpin muslim yang saya benci itu dikudeta, maka siapa yang mau untuk turun ke 
jalan malam malam dini hari? 
 
Comment saya : 
 
Bro, ternyata ente ngejalanin agama ini dengan berdasarkan hawa nafsu ya? 
 
--- 
* Terjadi usaha kudeta militer di Turki untuk menjatuhkan pemerintahan Erdogan, pada malam hari 
tanggal 15 Juli 2016. Dan pada dini hari rakyat Turki yang mencintai pemimpinnya menghadang dan 
menggagalkan kudeta mileter tersebut. Alhamdulillah 
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13) Hukum Thoghut : Antara Kafir otomatis dan Kafir dengan perincian 
 
A :  Kenapa seorang Muslim yang berhukum dengan hukum Thoghut tidak langsung “OTOMATIS” 

dikafirkan, melainkan hanya dikafirkan dengan “PERINCIAN” setelah terpenuhi sebab, syarat, 
dan tidak ada udzur atau syubhat baginya? 

 
B : Hmm, saya coba jawab dengan cara lain ya. Gpp kan? 
A : Iya gpp. 
 
B : Menurut antum orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan yang mengharamkan 

apa yang dihalalkan oleh Allah itu kafir nggak? 
A : Tentu, kafir. 
 
B : Bukankah itu berarti dia berhukum dengan hukum thoghut, karena dia sudah melewati batas 

hingga menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? 
A : Ya, tentu. Ini hukum thoghut. Dia berhukum dengan hukum thoghut yang menghalalkan apa yang 

diharamkan Allah, dan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Dia kafir, jelas. Dia pengikut dan 
pembela hukum thoghut. 

 
B : Khoir, tapi Rasulullah berkata bahwa sunguh benar-benar nanti akan ada ummatku yang 

menghalalkan zina, Sutera, khomr, dan alat-alat musik. Hadits tersebut shohih riwayat Bukhori. 
 

Ok, lupakan masalah perkataan ma’azif (alat-alat musik) yang ada di hadits itu. Fokus kepada 
perkataan “Zina” dan “Khomr” dulu. Bukankah jelas zina dan khomr itu harom? 

 
Dan Rasulullah jelas menggunakan perkataan (  َْسَتِحلُّون ٌَ  ) “menghalalkan” di situ. Namun kenapa 
Rasulullah tetap mengatakan mereka dengan perkataan ( تِى  ?ummatii” atau ummatku di situ ” ( أُم 
Bukankah ummat Rasulullah itu orang Islam, bukan orang kafir? 

 
ُكوَنن   ٌَ تِى ِمنْ  لَ ْسَتِحلُّونَ  أَْقَوام   أُم  َواْلَمَعاِزؾَ  َواْلَخْمرَ  َواْلَحِرٌرَ  ِحرَ الْ  ٌَ  

 
“Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan 
zina, sutera, khamr, dan alat musik. ” (Hr. Bukhori) 

 
A : Hmmmmm…… 
B : Oleh karena itu orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu memang 

perbuatan harom, kufur, dan terancam dikafirkan. Demikian juga dengan orang-orang yang 
berhukum dengan hukum Thoghut hingga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan 
demikian juga sebaliknya. 

 
Akan tetapi mereka tidak bisa “OTOMATIS” dikafirkan, kecuali dengan “PERINCIAN” dan 
verifikasi masalah sebab, syarat, dan udzur atau syubhatnya. Kalau itu terpenuhi baru 
dikafirkan. 
 
Sebenarnya beda antara kami dan kalian itu hanya dalam masalah manhaj “OTOMATIS” dan 
manhaj “PERINCIAN”, kami juga sama-sama kok membenci dan mengingkari hukum Thoghut, 
sistemnya, dan pelakunya.  
 
Akan tetapi kami tidak gegabah dalam menghukumi pelakunya. 
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Apalagi hingga sampai menghasung pemberontakan, pembunuhan, dan terorisme kepada suatu 
pemerintahan negara beserta masyarakatnya. Yang mana hal itu akan menyebabkan tercabutnya 
nikmat Allah berupa keamanan, dan tumpahnya darah di mana-mana. 
 

A : ………..... (terdiam) 
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14) Khowarij dan Murjiah kontemporer : Seputar hukum Islam yang digantikan dengan undang-
undang buatan, pada hal-hal yang Islam mengatur akan hal itu  

 
Di dalam Shohih Muslim, di Kitabul Jihad was siyar ( ٌَرِ  اْلِجَهاد ِكَتاب َوالسِّ  ) [Kitab jihad dan ekpedisi], di 
bab kedua ( تِهِ  اْلُتُعوثِ  َعلَى اِلَُمَراءَ  اإلَِمامِ  َتؤِْمٌرِ  تاب  ٌ اُهمْ  َوَوِص  ٌ ِرَها اْلَؽْزوِ  تِآَدابِ  إِ ٌْ َوَؼ  ) [Bab Imam menunjuk 
pimpinan ekpedisi perang dan menasehati mereka mengenai adab-adab perang dan hal-hal yang 
terkait], 
 
Sahabat Buraidah bin Al-Hashib radhiyalloohu ‘anhu menceritakan perkataan Rasulullah shalalloohu 
‘alahi wa sallam mengenai adab-adab perang. Di dalam hadits yang panjang itu, ada kutipan 
perkataan Rasulullah shalalloohu ‘alahi wa sallam yang menarik perhatian saya. 
 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata, 
 

ِ  ُحْكمِ  َعلَى ُتْنِزلَُهمْ  أَنْ  َفؤََراُدوكَ  ِحْصن   أَْهلَ  َحاَصْرخَ  َوإَِذا ِ  ُحْكمِ  َعلَى ُتْنِزْلُهمْ  َفاَل  ، ّللا   َل  َفإِن كَ  ، ُحْكِمكَ  َعلَى أَْنِزْلهُمْ  َولَِكنْ  ّللا 
ِ  ُحْكمَ  أَُتِصٌبُ  َتْدِري ؟ َل  أَمْ  فٌِِهمْ  ّللا   

 
“Dan jika kamu telah mengepung penjaga benteng (Ahlul Hishn), lalu mereka memintamu 
untuk menghukumi mereka dengan berdasarkan hukum Allah. 
 
Maka janganlah kamu hukumi mereka dengan berdasarkan hukum Allah. Akan tetapi 
hukumilah mereka dengan berdasarkan hukummu (ketentuan/ketetapan darimu). 
 
Karena kamu tidak tahu, apakah kamu akan memberikan hukum Allah kepada mereka atau 
tidak. (atau karena kamu tidak tahu apa hukum Allah pada mereka) “ *Hr. Muslim, hadits no. 
1731] 

 
*** 
Perkataan Rasulullah ini cukup menakjubkan saya, karena Rasulullah sendiri memberikan dispensi 
bagi orang-orang yang tidak mengetahui hukum Allah untuk menggantinya dengan kebijakannya 
sendiri. Sehingga faedah bagi kita pada abad modern ini, tidak setiap orang yang menetapkan hukum 
atau undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah itu bisa langsung OTOMATIS 
dikafirkan. 
 
Karena bisa jadi mereka tidak tahu akan hukum Allah, sehingga mereka hanya menetapkan apa yang 
mereka kira baik. 
 
Atau karena terkena tekanan “kalah suara” akibat sistem demokrasi, sehingga pendukung hawa 
nafsu (Ahlul Hawa’), orang munafik, dan orang-orang kafir beserta pendukungnya berhasil memaksa 
mereka untuk bersikap kompromistis. 
 
Atau karena mereka terkena syubhat-syubhat faham-faham Sekulerisme, Liberalisme, atau 
Pluralisme; yang kemudian beranggapan hukum Allah itu lentur dan harus bisa disesuaikan dengan 
zaman. 
 
Sebagaimana ini adalah salah satu syubhat mantan menteri agama dengan reaktualisasi hukum 
Islam nya, hingga beliau ingin agar hukum waris direvisi dan laki-laki serta wanita mendapatkan 
bagian yang sama. 
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Atau syubhat-syubhat kaum liberal yang lainnya seperti syariat poligami itu hanya karena waktu 
zaman perang saja, untuk melindungi janda-janda yang suaminya korban jihad. Sehingga kebanyakan 
istri Rasulullah itu janda, dan hanya Aisyah saja yang perawan. 
 
Atau syubhat-syubhat bahwa hukum hudud dan jinayat itu bisa diganti dengan hukuman penjara 
saja. 
 
Atau terjebak sistem konstitusi dan argumentasi kontrak sosial, dengan berkilah menggunakan dalil 
kisah historis Piagam Madinah. 
 
Dan lain-lain yang pada intinya karena syubhat itu, maka mereka menetapkan hukum-hukum yang 
lain dari yang telah ditetapkan Allah. 
 
*** 
Tulisan ini bukan berarti membolehkan untuk tidak berhukum dengan hukum Allah, atau 
menggantinya dengan undang-undang buatan. Tidak seperti itu. 
 
Hukum asal orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, atau pemerintah yang mengganti 
suatu hukum yang telah ditetapkan Allah dengan Undang-Undang buatan parlemen, maka orang ini 
bisa termasuk orang yang dzolim, atau orang fasiq, ataupun dikafirkan hingga berubah menjadi 
orang kafir. 
 
Namun hal ini saya tulis untuk membahas hukum takfir muayyan (spesifik kepada individu atau 
golongan tertentu), yang mana harus terpenuhi syarat-syaratnya dan sebab-sebabnya. Serta 
hilangnya mawani’ (penghalang-penghalang) atau udzur-udzur, yang menyebabkan hukum 
pengkafiran tidak bisa diterapkan kepadanya sebelum adanya verifikasi. 
 
Secara ringkas hadits itu saya tulis untuk memberikan nasehat kepada orang-orang yang 
bermanhaj KAFIR OTOMATIS, terhadap pemerintah yang menerapkan undang-undang buatan untuk 
menggantikan hukum-hukum syariat. Karena zaman modern ini, sangat besar sekali syubhat dan 
udzur akan hal itu. 
 
Dan yang benar adalah PENGKAFIRAN DENGAN CARA PERINCIAN, terhadap tiap-tiap orang yang 
menetapkan undang-undang buatan untuk menggantikan hukum-hukum syariat. Karena kondisi 
tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Dan hadits yang saya sebutkan di atas, memberikan kita justifikasi 
untuk memahami duduk perkara yang benar terhadap pemerintah yang menetapkan undang-
undang buatan untuk menggantikan hukum-hukum syariat. 
 
Jadi apakah bisa dikafirkan?  
Bisa, asal terpenuhi sebab, syarat, dan hilangnya mawani’ serta udzurnya pada individu tertentu 
yang dituju. Tidak bisa dan tidak boleh digeneralisir. 
 
Jadi apakah tidak bisa dikafirkan? 
Tidak bisa dikafirkan selama ada syubhat ataupun udzur yang tampat terlihat pada pemahaman 
mereka atas nama Islam. Sehingga mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu tidak 
bertentangan dengan Islam, karena buruknya pemahaman mereka. 
 
Walau tidak jatuh dikafirkan, namun mereka boleh dicela, dihina, di-ghibah, dianggap orang fajir, 
fasiq, dzolim, dan bahkan munafik karena buruknya pemahaman yang mereka miliki. 
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Adapun bagi orang yang dipaksa atau terpaksa. Atau yang sebenarnya ingin menerapkan undang-
undang yang sesuai dengan hukum Islam, namun tidak mempunyai kekuasaan akan hal itu karena 
terikat sistem demokrasi. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan udzur dan bahkan 
penghargaan atas upaya serta jasa-jasanya memperjuangkan hukum Islam di dalam penetapan 
undang-undang. 
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15) Syubhat mengenai hadits pemimpin budak Habsyi yang berhukum dengan Kitabullah (kitab 
Allah) 

 
Salah satu syubhat orang yang memiliki manhaj menyimpang terhadap pemerintah Muslim, yakni 
dengan menganggapnya bukan Ulil Amri. Dengan “bermain kata” pada hadits mengenai taat kepada 
pemimpin walau dia adalah budak Etiopia (Habasyah) dengan menyoroti perkataan “kitaabullah” 
nya (kitab Allah). 
 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
 

ُكمْ  اْسُتْعِملَ  َوإِنْ  َوأَِطٌُعوا اْسَمُعوا ٌْ ً   َعْتد   َعلَ َزتٌَِتح   َرْأَسهُ  َكؤَن   َحَتِش  
 
"Dengar dan taatilah, meskipun yang memimpinmu seorang budak dari Habsyi yang kepalanya 
seperti anggur." (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)  
 
Dalam riwayat Ahmad dari Ummul Hushain al-Ahmasiyyah terdapat tambahan, 
ِ  ِكَتابَ  فٌُِكمْ  أََقامَ  َما  ] ّللا    "Selama ia menegakkan kitabullah di tengah-tengah kalian."] 
 
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 
 

وأطٌعوا له فاسمعوا ّللا، تكتاب ٌقودكم عتد علٌكم استعمل لو  
 
“Seandainya yang memerintah kalian seorang budak Habsyi berdasarkan Kitabullah, maka 
dengar dan taatilah” *HR. Muslim no. 1838+. 

 
* 
Ustadz Badrussalaam hafidzahulloh menjelaskan mengenai hadits ini. 
 

Pertanyaan: 
 
Ustadz tentang hadits : “walaupun dipimpin oleh hamba sahaya etiopia“. Bukankah ada 
tambahannya yaitu: “yang memimpinmu dengan kitabullah“. Sehingga ini menunjukkan 
bahwa boleh ditaati hanya yang berhukum dengan kitabullah? 
 
Jawab: 
 
Pertama: Tidak ragu lagi bahwa bila seorang pemimpin memerintahkan kepada suatu 
peraturan yang berlawanan dengan kitabullah tidak boleh ditaati. Karena Nabi shallallahu 
alaihi wasallam melarang kita untuk menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Ini adalah 
pokok yang disepakati oleh kaum muslimin. 
 
Kedua: Namun maksud saya berdalil dengan hadits tersebut adalah untuk membantah 
pendapat bahwa syarat ulil amri yang ditaati adalah sebatas ulil amri hasil dari pemilihan yang 
sesuai syari’at. 
 
Karena para ulama menyatakan bahwa syarat pemimpin adalah harus merdeka dan bukan 
budak atau hamba sahaya. Sedangkan dalam hadits itu disebutkan: “dengarlah dan taati 
pemimpin walaupun dipimpin oleh hamba sahaya ethiopia“. Sedangkan hamba sahaya tak 
boleh dipilih dalam pemilihan yang sesuai syariat islam. Bila ia menjadi pemimpin pasti 
caranya tidak sesuai syari’at Islam. 
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Ketiga: Tidak setiap yang berhukum dengan selain islam itu dikafirkan. Yang dikafirkan adalah 
yang menganggap halal berhukum dengan hukum selain Islam dan mengganggap bahwa Allah 
tidak mewajibkannya. Inipun dikafirkan setelah ditegakkan padanya hujjah dan dihilangkan 
darinya syubhat. Adapun yang meyakini keharamannya namun ia mengikuti hawa nafsu, maka 
ia tidak kafir menurut ijma ulama sebagaimana yang dikatakan oleh imam Al Qurthubi dalam 
kitab Al Mufhim Syarah Shahih Muslim. 
 
Keempat: Perkataan “yang memimpinmu dengan kitabullah” tidak bisa difahami bahwa 
syarat ulil amri itu harus berhukum dengan hukum Allah seratus persen. Karena pemimpin 
yang berhukum dengan hukum Allah seratus persen telah hilang semenjak sistem 
pemerintahan berubah menjadi sistem kerajaan dan bukan khilafah ala minhajin nubuwah. 
 
Di zaman imam Ahmad bin Hambal ada para pemimpin yang berkeyakinan kufur dengan 
mengatakan bahwa Al Qur’an itu makhluk. Bahkan menyiksa dan membunuhi para ulama 
untuk mengikutinya. Namun imam Ahmad melarang untuk memberontak dengan berdasarkan 
hadits hadits yang melarang memberontak kepada ulil amri. 
 
Kelima: Adanya hadits yang mengabarkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak 
mengambil petunjukku dan tidak mengambil sunnahku yang diriwayatkan oleh Muslim yang 
kemudian Nabi tetap menyuruh untuk menaatinya dalam perkara yang ma’ruf tentunya, 
adalah nash yang sharih dan gamblang bahwa mereka tetap dianggap muslim dan disebut ulil 
amri walaupun tidak mau mengambil petunjuk Nabi dan mengambil petunjuk selain Nabi. 

 
Diambil dari : http://muslim.or.id/28789-siapa-yang-dimaksud-dengan-ulil-amri.html  
 
* 
Ustadz Abu Fatih Ristiyan menjelaskan mengenai hadits ini dalam bukunya “Fatwa Ulama Seputar 
Penguasa di Era kontemporer”, hal 42-46. 
 

Sebagian orang menganggap bahwa ketaatan kepada ulil amri itu hanya di Negara yang 
berhukum dengan syariat Islam berdasarkan hadits : 
 

وأطٌعوا له فاسمعوا ّللا تكتاب ٌقودكم مجدي عتد علٌكم أمر إن  
 
“Jika seorang budak memerintah kalian berpegang pada Kitabullah, maka dengarkanlah dan 
taatlah..” *HR. Muslim No. 1838+ 
 
Maka kemudian mereka berkesimpulan bahwa syarat seseorang bisa dianggap ulil amri yang 
wajib ditaati adalah ketika dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi dari 
undang-undang pemerintahannya. Selain itu, bukan ulil amri yang wajib ditaati sebagai bentuk 
pengamalan perintah agama. 
 
Telah berlalu fatwa dari para ulama sebagai bantahan akan hal tersebut. Akan tetapi sebagai 
pelengkap perlu diketengahkan di sini jawaban untuk syubhat di atas. 
 
Al Atsram, salah seorang sahabat dan murid Imam Ahmad bin Hanbal, menjelaskan: 
 

“Dan diriwayatkan oleh Harb bin Syaddad, dari Yahya bin Abi Katsir, dari ‘Amru bin 
Zainab, dari Anas, dari Nabi وسلم علٌه ّللا صلى , beliau bersabda: 
 

وجل عز ّللا عصى لمن طاعح ل  

http://muslim.or.id/28789-siapa-yang-dimaksud-dengan-ulil-amri.html
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“Tidak ada ketaatan pada orang yang bermaksiat kepada Allah”. 
 
Lahiriyah hadits-hadits ini nampak berselisihan sehingga ahlul bid’ah berusaha 
mentakwilkannya. Adapun Ahlus Sunnah, maka mereka meletakkanya semua hadits-
hadits itu sesuai tempat, sedangkan maknanya menurut mereka adalah berdekatan. 
 
Sedangkan ahlul bid’ah, mereka mentakwilkannya sebagian hadits-hadits ini dalam 
rangka memisahkan diri dari para pemimpin dan keluar ketaatan terhadap mereka.  
 
Padahal yang benar, bahwasanya hadits-hadits tersebut saling menafsirkan satu sama 
lain, serta saling membenarkan satu sama lain: 
- Hadits Ummul Hushain, dipersyaratkan padanya: ‘Menuntun kalian dengan 
Kitabullah’ 
- Hadits ‘Ali radhiyallahu ‘anhu yang telah ditafsirkan ketika Rasulullah bersabda : 
‘Ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma’ruf saja’; 
- Hadits Ibnu ‘Umar yang telah juga ditafsirkan bahwasanya : ‘diwajibkan taat selama 
tidak diperintah kemaksiatan’. Begitu pula dengan hadits Abu Sa’id. 
 
Adapun hadits Ibnu Mas’ud dan Anas, keduanya ditakwilkan oleh ahlul bid’ah, dimana 
mereka berkata: 
“Tidakkah kalian melihat beliau وسلم علٌه ّللا صلى  bersabda : ‘Tidak adaketaatan terhadap 
orang yang bermaksiat kepada Allah ‘azza wa jalla’? Jika pemimpin itu bermaksiat, maka 
tidak ada ketaatan padanya sedikitpun meskipun ia mengajak pada ketaatan!” 
 
Padahal sebenarnya, hadits yang samar harus dikembalikan pada yang merinci. Maka 
tidak boleh menjadikan teks lahiriyah hadits ini untuk lebih diikuti daripada hadits-hadits 
tersebut. Bahkan yang benar mesti mengembalikannya pada hadits-hadits yang jelas 
maknanya.  
 
Sehingga sabda beliau: ‘tidak ada ketaatan terhadap orang yang bermaksiat kepada 
Allah’, maksudnya bahwasanya tidak boleh taat dalam kemaksiatan, seperti keseluruhan 
hadits-hadits lainnya.” [Nasikhul Hadits wa Mansukhuhu, hal 249] 

 
Begitu pula As Sindi, menjelaskan hadits ini: 
 

تعالى ّللا حكم ٌخالؾ فٌما له طاعح ل أنه إلى إشارج فٌه ّللا تكتاب ٌقودكم  
 

أعلم وّللا . 
 

"Memerintahmu dengan Kitabullah", di dalamnya terdapat isyarat bahwa tidak ada 
ketaatan kepadanya ketika menyelisihi hukum Allah Ta'ala. Wallahu a'lam." [Hasyiyyah 
Sunan An Nasai, 7/154] 

 
Dengan penjelasan kedua ulama di atas maka jelas sudah bahwa hadits yang mereka bawakan 
pada dasarnya menafsirkan hadits mengenai ketaatan kepada penguasa dalam hal ma’ruf, dan 
tidak mentaati mereka dalam hal munkar. 
 
Begitu pula penafsiran Al Quran surat An Nisa ayat 59 tentang perintah taat kepada ulil amri 
setelah penyebutan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, para ulama menjelaskan bahwa 
maknanya adalah ketaatan pada perkara ma’ruf dan tidak taat pada perkara maksiat, 
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sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits di atas. Hal ini dapat dibaca pada kitab-kitab 
tafsir semisal Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tersebut. Sehingga tidak benar jika ditafsirkan 
bahwa ketika ulil amri tidak berhukum dengan syariat kemudian boleh tidak taat dalam semua 
perkara. 

 
*  
Ustadz Abul Jauzaa’ menjelaskan mengenai hadits ini dalam footnote ke 8 dari tulisannya 
“Menyikapi penguasa yang dhalim”, 
 

 Sebagian orang menganggap bahwa yang dimaksudkan dengan “shalat” di sini adalah kinayah 
dari menegakkan hukum secara keseluruhan, sebagaimana hadits : 
 

وأطٌعوا له فاسمعوا ّللا، تكتاب ٌقودكم عتد علٌكم استعمل لو  
 
“Seandainya yang memerintah kalian seorang budak Habsyi berdasarkan Kitabullah, maka 
dengar dan taatilah” *HR. Muslim no. 1838+. 
 
Maka kita jawab :  
 
Pertama, Satu lafadh harus kita pahami sesuai dengan hakikatnya. Tidak boleh kita ubah 
lafadh hakiki dengan lafadh majaz (kinayah) kecuali setelah diterangkan kemusykilannya. Oleh 
karena itu, lafadh shalat di sini adalah lafadh yang hakiki, bukan majaz. Tidak ada penghalang 
sama sekali untuk memahaminya dengan makna hakiki.  
 
Kedua, Lafadh “Kitabulah” dalam hadits tersebut adalah lafadh yang muthlaq (yaitu lafadh 
yang mengandung pengertian umum pada jenisnya). Menegakkan Kitabullah itu secara dhahir 
mengandung makna menegakkan seluruh dari apa yang termaktub di dalamnya baik dalam 
masalah aqidah, hukum, akhlaq, dan yang lainnya. Dan hal ini tidaklah mungkin ada kecuali 
pada diri Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dan era Khulafaur-Rasyidin. Adapun 
setelah itu, maka hukum Islam tidaklah ditegakkan secara sempurna sampai dengan hari ini. 
Dan memang, bukanlah makna ini yang dimaui oleh syari’at.  
 
Makna menegakkan Kitabullah itu di-taqyid (dibatasi pengertiannya) dengan kata “shalat” 
sebagaimana hadits yang telah disebutkan. Dalam ilmu Ushul-Fiqh hal ini disebut Taqyid 
Munfashil. Jika ada dalil muthlaq dan muqayyad tentang satu hal yang mempunyai kesamaan 
sebab dan hukum, maka dalil muthlaq harus dibawa kepada dalil muqayyad (hamlul-muthlaq 
‘alal-muqayyad wajibun) [silakan lihat kaidah ini dalam kitab Irsyaadul-Fuhuul oleh Al-Imam 
Asy-Syaukani rahimahullah].  
 
Intinya, bahwa seorang pemimpin itu harus tetap didengar dan ditaati serta tidak boleh keluar 
(dari ketaatan) jika ia masih menegakkan shalat. Inilah barometer amali dari seorang 
pemimpin. 

 
Lihat : http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2009/06/menyikapi-penguasa-yang-dhalim-tanya.html  
 
* 
Kami katakan,  
Pemahaman yang dipaksakan oleh orang yang memiliki manhaj menyimpang terhadap pemerintah 
Muslim, yakni dengan menganggapnya bukan Ulil Amri. Dengan “bermain kata” pada hadits 
mengenai taat kepada pemimpin walau dia adalah budak Etiopia (Habasyah) dengan menyoroti 
perkataan “kitaabullah” nya (kitab Allah) saja. 

http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2009/06/menyikapi-penguasa-yang-dhalim-tanya.html
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Selain bertentangan dengan integrasi hadits-hadits yang lain sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya, sehingga jelas ini hanyalah “cherry picking” atau “framing technique” belaka.  
 
Juga bertentangan dengan pemahaman dan praktek dari para Sahabat sebagai Salaf yang paling 
utama, khususnya Khulafaur Rasyidin selaku sahabat yang paling utama di antara para sahabat, 
mengenai praktek dan pemahaman mengenai hadits ini. Yakni sebagaimana yang dikatakan oleh 
Kholifah Umar bin Khoththob rodhiyalloohu ‘anhu dan Kholifah Ali bin Abi Tholib rodhiyalloohu 
‘anhu. 
 
Suwaid bin Ghafalah pernah berkata :  
 

ا: " ُعَمرُ  لًِ َقالَ  َح، أََتا ٌَ  ٌ رَ  َوإِنْ  َوأَِطعْ  َفاْسَمعْ  َهَذا، َعاِمً َتْعدَ  أَْلَقاكَ  َل  أَنْ  لََعلًِّ أَْدِري َل  إنًِّ أَُم كَ  أُمِّ ٌْ ً   َعْتد   َعلَ ، َحَتِش ع   إنْ  ُمَجد 
ْنَتقِصُ  أَْمًرا أََرادَ  َوإِنْ  َفاْصتِْر، َحَرَمكَ  َوإِنْ  َفاْصتِْر، َضَرَتكَ  اْلَجَماَعحَ  ُتَفاِرقِ  َفاَل  ِدٌنًِ، ُدونَ  َدِمً َوَطاَعح ، َسْمع  : َفقُلْ  ِدٌَنَك، ٌَ  " 

 
‘Umar (bin Al-Khaththaab) pernah berkata kepadaku :  
 
“Wahai Abu Umayyah, sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertemu denganmu 
setelah tahun ini. Maka, mendengar dan taatlah, meskipun yang memerintahmu seorang budak 
Habsyiy yang terpotong hidungnya. Meskipun ia memukulmu, bersabarlah. Meskipun ia 
menahan hakmu, bersabarlah. Meskipun ia menghendaki sesuatu yang mengecilkan atau 
meremehkan agamamu, maka katakanlah :  
 
‘Aku tetap mendengar dan taat (dengan pengorbanan) darahku, namun tidak agamaku’. 
Janganlah engkau memisahkan diri dari Al-Jamaa’ah”. 
 
Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 6/544, Al-Baihaqiy dalam Al-Kubraa 8/159, Al-
Khallaal dalam As-Sunnah no. 54, Al-Aajurriy dalam Asy-Syarii’ah 1/161 no. 74, Ad-Daaniy dalam 
As-Sunanul-Waridah no. 143, Ibnu Abi Zamaniin dalam Ushuulus-Sunnah no. 237, Ibnu Zanjuyah 
dalam Al-Amwaal no. 30, At-Tibriziy dalam An-Nashiihah no. 53, Nu’aim bin Hammaad dalam Al-
Fitan no. 388; dari beberapa jalan semuanya dari Ibraahiim bin ‘Abdil-A’laa, dari Suwaid bin 
Ghafalah. 
 
Sanad atsar ini SHAHIH, para perawinya tsiqah, sanadnya bersambung, tanpa ada illat maupun 
syudzuudz. 

 
Ali bin Abi Thalib berkata, 
 

 وحج ، الصلواخ إقامح من وٌمكن ، الستٌل ٌإمن نعم:  فقال جائر أو:  قوله فؤنكروا ، جائر أو عادل أمٌر إل للناس ٌصلح ل
 التٌخ

 
“Tidaklah baik bagi suatu masyarakat kecuali dengan memiliki Amir (pemimpin atau 
penguasa), baik penguasa itu adalah penguasa yang shalih ataupun penguasa yang jaa-ir (  َجائِر , 
Bengkok. Yakni pemimpin yang tidak adil, sewenang-wenang, dan dzolim).” 
 
Ada yang menyanggah beliau dan berkata ‘ataupun penguasa yang jaa-ir ?’.  
 
Ali berkata, “Ya, karena dengan sebab penguasa yang jaa-ir itu jalan-jalan terasa aman, rakyat 
bisa dengan tenang mengerjakan shalat, dan bisa pergi berhaji ke Ka’bah.”  
 
[Tafsir Al Kabir wa Mafatih Al Ghaib karya Muhammad ar Razi 13/204 cetakan Dar al Fikr 
1981/1401] 
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Bab 8. 
Memelintir perkataan umum ulama untuk 

menghukumi masalah khusus 

 
1) Salah satu Syubhat Takfiri berkedok Qoul Ulama Ahlus Sunnah – bag 1 
 
Mari kita coba jawab satu persatu. 
 
1. Masalah Qoul Syaikh Utsaimin rohimahulloh. 
 
Sebenarnya ada 3 kaedah dalam memahami perkataan seorang ‘alim : 
 
a. Apakah perkataan ‘Alim tersebut tidak sesuai dengan dalil ? 
 
Kalau misal tidak sesuai dalil, maka tinggal kita tolak dan ikuti dalil yang 
jelas. Karena secara ushul fiqh perkataan seorang Alim itu bukan dalil, 
melainkan memerlukan dalil. 
 
Namun biasanya kalau kita menerapkan qaidah ini secara “hitam-putih”, 
maka orang akan mendiskreditkan kita dengan bersikap seakan-akan lebih 
tahu dari Ulama. Atau dianggap kurang ajar berani menyalah-nyalahkan 
ulama. 
 
Argumentum ad hominem kalau bahasa logical fallacy-nya. Yakni usaha 
untuk menjatuhkan argumentasi seseorang dengan cara menyerang 
kepribadian seseorang itu, dibandingkan berfokus kepada argumentasi 
topic yang dibicarakan. 
 
Untuk mengatasi hal itu, maka mari kita terapkan dua kaedah berikut ini. 
 
b. Laziimul qoul laisa bil qoul (Konsekuensi dari suatu perkataan atau 

pendapat, bukanlah perkataan atau pendapat) 
 
Maksud dari qoidah ini adalah bisa jadi Syaikh Utsaimin berbicara masalah 
itu secara umum saja, dengan tanpa tunjuk hidung terhadap pemerintahan 
suatu negara tertentu yang menerapkan undang-undang buatan. Atau 
dengan kata lain, ini hanya untuk pemaparan teori awal saja. 
 
Dan ketika perkataan Syaikh Utsaimin itu digunakan untuk “praktek 
nyata”, guna menghukumi suatu negara tertentu yang menerapkan 
undang-undang buatan yang menggantikan syariat Islam. Syaikh Utsaimin 
tidak rela dan tidak ridho jika pemaparan teori awal tersebut digunakan 
secara semena-mena, dengan tidak mengetahui cara praktek di 
lapangannya. 
 
Hal ini akan kami buktikan pada kaedah yang ketiga. 
 
 
 
 

 

Salah satu trik syubhat takfiri 

adalah dengan cara memelintir 

perkataan umum dari Ulama 

Ahlus Sunnah, untuk 

menghukumi suatu masalah 

yang spesifik. 

Termasuk juga menghukumi 

suatu masalah khusus, guna 

disamakan kepada masalah 

khusus yang lain yang not 

apple to apple. Tanpa mau tau 

masalah udzur, syubhat, 

ataupun perincian hal-hal 

lainnya. 

Itulah sikap orang-orang yang 

bermanhaj “OTOMATIS KAFIR”. 

Adapun Ahlus Sunnah adalah 

“MELAKUKAN PERINCIAN” 

dalam menghukumi sesuatu 

yang khusus, apalagi dalam 

masalah pengkafiran. 

Di sini saya hanya akan 

sebutkan contoh dua syubhat 

“pelintiran” qoul Ulama Ahlus 

Sunnah, dengan tujuan untuk 

memberikan petunjuk 

“beginilah cara memahami 

perkataan Ulama itu.” 

Hal ini mencukupi Insya Allah 
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c.  Qoulul ‘Aalim yufassiru ba’dhuhu ba’dho (Perkataan seorang ‘Alim itu menjelaskan atau 
mentafsirkan perkataannya yang lain). 

 
Jika orang tersebut tadi menurunkan perkataan syaikh Utsaimin yang bersifat global, atau istilahnya 
hanya untuk pemaparan teori awal. Maka mari kita turunkan perkataan Syaikh Utsaimin dalam 
masalah “praktek nyata”, ketika berhadapan dengan masalah yang menyebutkan secara spesifik 
negara yang berhukum dengan hukum buatan manusia. Atau negara yang menerapkan undang-
undang buatan guna menggantikan syariat Islam. 
 
Di dalam kitab Fatawa Al ‘Ulama Al Akabir FiiMaa Uhdhira min Dima’in fi Aljazair, hal. 138, Syaikh 
Utsaimin pernah ditanya mengenai sekelompok pemuda yang baru keluar dari penjara dan mereka 
mengkafirkan pemerintah Aljazair karena berhukum dengan hukum buatan manusia. 
 

Syaikh menjelaskan bahwa selama penguasa masih shalat, maka mereka muslim dan tidak 
boleh dikafirkan. 
 
Mereka adalah penguasa syar’i dan bai’at diberikan kepada mereka. 
 
Adapun berkaitan dengan undang-undang buatan, maka Syaikh menjelaskan bahwa yang benar 
darinya harus diterima, dan yang keliru darinya jika memungkinkan bisa didiskusikan kembali 
dengan ahlul hal wal ‘aqd dan para ahli di bidangnya, jika tidak maka yang keliru harus ditolak. 
 
Kemudian Syaikh bertanya: 
“Berapa lama Aljazair di bawah penjajahan Perancis?” 
“130 tahun” 
“130 tahun! Baik. Mungkinkan mengubah undang – undang yang dibuat Perancis ini dalam 
waktu antara sore sampai paginya? Tidak mungkin!” 
 
Maka yang paling penting sekarang bagimu adalah memadamkan fitnah ini semampumu, 
dengan segenap kemampuanmu, kita memohon kepada Allah agar Dia melindungi kita dari 
kejelekan fitnah-fitnah” 
 

*** 
Atau jika masih belum puas, maka mari kita turunkan lagi perkataan Syaikh Utsaimin yang lain. 
Ketika menjelaskan (syarh) hadits di Shohih Bukhori, Syaikh Utsaimin berkata, 
 

“Sebagian orang menyangka bahwa yang disebut negara Islam adalah yang berhukum dengan 
syariat, dan ini karena kebodohannya. Sebab yang dinamakan negara Islam adalah yang di 
dalamnya tegak syiar-syiar Islam.” *Syarh Shahih Al Bukhari 2/625] 

 
Dari perkataan Syaikh Utsaimin akan negara Islam ini, maka mari kita lihat praktek nyata nya ketika 
beliau ditanya masalah Aljazair yang menerapkan undang-undang buatan, untuk menggantikan 
aturan syariat berikut ini, 
 
Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin ditanya: 

“Apakah benar Anda mengatakan untuk terus menerus berkonfrontasi melawan pemerintah 
Aljazair?” 
 
Beliau menjawab: “Aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu.” 
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Penanya: 
“Dalam keadaan yang kacau dan semakin memanas seperti ini, apakah disyariatkan untuk 
berhijrah ke negeri kafir?” 
 
Beliau menjawab: 
“Yang wajib adalah bersabar. Karena negeri Aljazair adalah negeri Islam. Di sana adzan 
dikumandangkan untuk memanggil orang shalat, di sana ditegakkan shalat jumat dan shalat 
berjama’ah. Maka yang wajib adalah bersabar, sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya” 
 
[Madarikun Nazhar, hal 435 terbitan Darul Furqan.] 

 
*** 
Atau jika masih belum puas dengan perkataan Syaikh Utsaimin yang menafsirkan perkataan beliau 
yang lain, mari kita turunkan perkataan Syaikh Ibn Baz guru dari Syaikh Utsaimin untuk menerangkan 
hal ini. 
 
Kenapa? Karena pemahaman sang murid umumnya diambil dari apa yang diajarkan oleh gurunya. 
 
Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya: 
 

“Apakah pemerintahan negeri Kuwait itu ulil amri yang wajib ditaati sementara diketahui 
mereka tidaklah berhukum dengan hukum syariat?” 
 
Beliau menjawab: 
 
“Ya, mereka adalah ulil amri. Juga yang seperti mereka di negeri Kuwait, Yordania, dan negeri 
Suriah, mereka adalah waliyyul amr yang wajib untuk ditaati dalam kebaikan sebagaimana 
sabda Nabi, “Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma’ruf,” mereka ditaati dalam hal yang 
ma’ruf dan tidak boleh seorang pun ditaati dalam kemaksiatan, tidak mereka dan tidak pula 
selain mereka. 
 
Jika mereka mengatakan, “Minumlah khamr!” Maka jangan menaati mereka. Jika mereka 
mengatakan, “Makanlah riba!” Maka janganlah menaati mereka. Jika mereka mengatakan, 
“Bersujudlah!” Maka janganlah menaati mereka. 
 
Adapun jika mereka memerintahkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, atau 
memerintahkan dengan sesuatu yang berfaidah bagi kaum Muslimin atau hal yang menjauhkan 
keburukan, maka wajib menaati mereka, atau peraturan lalu lintas agar manusia tak 
bertabrakan dan saling membahayakan satu sama lain.”  
 
Lihat : 
http://ia902603.us.archive.org/31/items/3anjary_bin_Baaz_hokam_alkuwait/3anjary_bin_Baaz
_0.mp3  

 
**** 
Semoga dari sini sudah jelas dulu bagaimana duduk perkara qoul Syaikh Utsaimin tersebut. 
Memahami perkataan Syaikh Utsaimin haruslah diikuti dengan memahami perkataan Syaikh yang 
lain. Jika tidak maka yang terjadi hanyalah pemahaman yang salah dan tidak sempurna. 
 
 
 

http://ia902603.us.archive.org/31/items/3anjary_bin_Baaz_hokam_alkuwait/3anjary_bin_Baaz_0.mp3
http://ia902603.us.archive.org/31/items/3anjary_bin_Baaz_hokam_alkuwait/3anjary_bin_Baaz_0.mp3
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Hal ini sepertinya seperti memahami qoul ulama Salaf,  
“Barangsiapa yang mengatakan Al-Qur’an itu makhluk, maka dia kafir. Barangsiapa yang 
mengatakan ‘saya tidak tahu apakah Al-Qur’an ini Kalamulloh (perkataan Allah) atau makluk’, 
maka dia juga kafir”. 

 
Ini perkataan umum yang sangat tegas. 
 
Namun pada prakteknya, ketika sudah menyentuh individu secara spesifik. Takfir secara Aam 
(umum) ini tidak bisa digunakan untuk takfir secara mu’ayyan (spesifik yang dituju), karena bisa jadi 
ada sebab, syarat, mawani’ (penghalang) dan udzur pada orang yang spesifik yang dituju itu. 
Sehingga takfir secara ‘aam tidak berlaku. 
 
Dan hal ini juga yang dilakukan oleh para Ulama Salaf ketika menghukumi para kholifah dan pejabat 
pemerintah yang mendukungnya, yang berkata bahwa “Al-Qur’an itu adalah makhluk”. Bahkan 
mereka memaksakan aqidah ini kepada seluruh rakyat dan para ulamanya dengan ancaman 
hukuman atau ancaman bunuh. 
 
Namun para Ulama Salaf pada masa itu, terutama Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mengkafirkan para 
kholifah dan pejabat pemerintah yang mendukungnya itu. 
 
Semoga ini mudah untuk difahami. 
 
*** 
Tanya : 
 
Memang qaul syaikh utsaimin yg antum maksud dalam tulisan antum itu yg mana akhiy? 
 
Jawab : 
 
Qoul yang ini yang dimaksud. 
 
Al-’Allamah Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah Ta’ala berkata: 
 
“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah karena meremehkan, atau 
menganggap hina, atau meyakini bahwa yang lainnya lebih mendatangkan kemaslahatan dan lebih 
bermanfaat bagi makhluk, atau yang semisalnya, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Di antara 
mereka adalah orang yang membuat undang-undang untuk manusia yang menyelisihi syariat Islam 
agar dijadikan sebagai metode yang manusia berjalan di atasnya. 
 
Karena mereka tidaklah meletakkan undang-undang yang menyelisihi syariat Islam tersebut 
melainkan mereka meyakini bahwa hal tersebut lebih bermaslahat dan bermanfaat bagi makhluk. 
Karena telah diketahui secara akal yang pasti dan secara fitrah bahwa tidaklah manusia berpaling 
dari suatu metode menuju metode yang lain yang menyelisihinya, melainkan dia meyakini adanya 
keutamaan metode yang dia condong kepadanya dan adanya kekurangan pada metode yang dia 
berpaling darinya.”  
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2) Salah satu Syubhat Takfiri berkedok Qoul Ulama Ahlus Sunnah – bag 2 
 
2. Masalah qoul Syaikh Abdullah al-Atsari di footnote kitab beliau 
 
a. Apa dalil dari perkataan beliau? 
 
Metode pembahasan ini sebenarnya sama seperti ketika kita membahas qoul Syaikh Utsaimin 
sebelumnya. Yakni apa dalil dari perkataan beliau ini? Atau apakah perkataan beliau ini tidak 
berlawanan dengan dalil? 
 
Apa maksud tidak berlawanan dengan dalil ? 
 
Karena jika konsistensi perkataan beliau kita uji dengan apa yang terjadi pada zaman Kholifah Ali bin 
Abi Tholib yang tidak berhukum dengan hukum syariat, dan mengganti dengan selainnya, maka 
tentu perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari ini tentu gugur. 
 
Kenapa? 
 
Karena sepanjang pemerintahan Kholifah Ali bin Abi Tholib, beliau tidak pernah menegakkan hukum 
qishosh terhadap para pembunuh Kholifah Utsman bin Affan. Padahal beliau mampu untuk itu. 
 
Bahkan hingga terjadi perang Shiffin dengan Gubernur Muawiyah rodhiyalloohu ‘anhu yang 
menuntut untuk ditegakkan hukum Qishosh atas pembunuh Utsman, beliau juga tetap tidak 
menegakkan hukum qishosh kepada para pembunuh Utsman. 
 
Bahkan hingga terjadi peristiwa tahkim setelah sebelumnya beliau hampir memenangkan perang 
melawan Mu’awiyah, fihak Ali mempersyaratkan agar fihak Muawiyah tidak menuntut balas 
terhadap darah Utsman guna syarat akan Tahkim ini. Dan hal inipun akhirnya diterima oleh fihak 
Muawiyah. Hingga sampai zaman Kholifah mu’awiyah pun, para pembunuh Utsman tidak pernah 
ditegakkan hukum qishosh atasnya. 
 
Dan Ijma’ para shahabat itu adalah dalil bagi kita. 
 
Satu-satunya fihak yang menentang akan terjadinya peristiwa tahkim ini, yang menganggap orang-
orang yang bertahkim itu baik dari fihak Ali ataupun fihak Muawiyah tidak berhukum dengan hukum 
Allah. Yang menganggap mengganti hukum Allah dengan hukum buatan, yang ditentukan dengan 
cara tahkim itu. Yang kemudian mengkafirkan secara semena-mena serta mengobarkan 
pemberontakan, adalah fihak firqoh Khowarij yang tersesat. 
 
Apakah kalau begitu, satu-satunya fihak yang benar dalam masalah seputar mengganti hukum Allah 
dengan hukum buatan dengan cara Tahkim itu, berarti hanya fihak Khowarij yang sesat itu? Tentu 
tidak. 
 
Kalau begitu tentu perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari tidak boleh kita letakkan secara mutlak dalam 
aplikasi nyatanya. Harus kita dudukkan sesuai dengan duduk perkara yang sebenarnya, sebagai 
pemaparan teori awal. Sebagaimana ketika kita membahas qoul Syaikh Utsaimin yang sebelumnya. 
 
Kalau begitu, bagaimanakah praktek nyatanya bagi kita dalam memahami perkataan Syaikh Abdullah 
Al-Atsari tersebut? Hal ini akan kita terangkan pada point berikut. 
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b. Darimanakah qoul itu sebenarnya berasal ? 
 
Kalau kita telusuri kitab-kitab aqidah dan manhaj para ulama Salaf, baik itu kitab Aqidah Ath-
Thohawiyyah dan syarh-nya, Kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadits, Syarhus Sunnah, dan lain-lain; kita 
tidak temukan qoul salaf sebagai landasan dari perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari itu. 
 
Dari penelaahan yang saya lakukan, saya justru menemukan asal perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari 
itu berasal dari kitab fiqh sebenarnya. Yakni dalam kitab fiqh Al-Ahkaamus Sulthooniyyah tulisan 
Imam Al-Mawardi. Perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari ini mirip dengan perkataan Imam Al-Mawardi 
dalam kitab Al-Ahkaamus Sulthooniyyah. 
 
Qoul ini sebenarnya digunakan juga dalam kitab-kitab fiqh syafi’iyyah dalam pembahasan masalah 
khilafah. Sehingga dalam kitab “Fiqh Islami” tulisan Al-Ustadz Sulaiman Rosyid, yang mana ini 
merupakan kitab fiqh Syafi’iyyah asli buatan Indonesia. Di bab Kitaabul Khilafah dalam kitab “Fiqh 
Islami” tulisan Al-Ustadz Sulaiman Rosyid, kita akan menemukan perkataan yang serupa dengan qoul 
Syaikh Abdullah Al-Atsari itu. 
 
Al-Ustadz Sulaiman Rosyid pun juga melandaskan tulisan dalam perkataan beliau itu, dengan 
merujuk kepada Al-Ahkaamus Sulthooniyyah tulisan Imam Al-Mawardi itu. 
 
Setelah jelas bahwa qoul itu ternyata sebenarnya bukan berasal dari kitab-kitab aqidah dan manhaj 
dari para ulama Salaf yang klasik, melainkan berasal dari kitab fiqh klasik syafi’iyyah, maka mudah 
bagi kita untuk meletakkan duduk perkaranya. 
 
c. Duduk perkara qoul Syaikh Abdullah Al-Atsari dalam tinjauan fiqh. 
 
Berhubung ini adalah perkataan fiqh, maka penting bagi kita untuk menelusuri teori istinbath dan 
istidlal yang digunakan hingga mengeluarkan perkataan itu sebagai produk fiqh. Ini yang pertama. 
 
Dan yang kedua, adalah apakah relevan produk fiqh yang disusun oleh teori itu diterapkan secara 
praktek nyata pada zaman sekarang ini?  
 
Kenapa?  
Karena hukum fiqh itu disusun berdasarkan qaidah “Al-Hukmu yadurru ma’a illatihi, wujudan wa 
adaman” (Hukum itu berkisar kepada ada atau tidaknya penyebab yang menyebabkan terjadi atau 
tidaknya hukum itu). 
 
Sehingga kalau illat (penyebab) yang diterapkan pada kitab Al-Ahkaamus Sulthooniyyah itu tidak ada 
pada zaman kita, maka produk fiqh yang merupakan qoul yang di-reproduce oleh Syaikh Abdullah Al-
Atsari itu juga tidak bisa diterapkan 100% relevansinya dengan hal yang memiliki illat (penyebab) 
yang berbeda. Terutama pada zaman kita sekarang ini. 
 
Maka dari ini penting bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah teori khilafah diangkat, sesuai 
dengan rujukan kitab Al-Ahkaamus Sulthooniyyah. Dan dalil yang melatar belakangi syarat yang 
disebutkan jika sang kholifah ternyata mengingkari syariat Allah Ta’ala, atau menggantinya, dan 
tidak mau berhukum dengan syariat-Nya serta berhukum dengan selainnya. 
 
Sehingga dikatakan tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat atas kaum Muslimin kepada mereka, 
karena mereka telah menyia-nyiakan tujuan kepemimpinan (imamah), yang mana atas dasar tujuan 
tersebut ia diangkat, berhak didengar, ditaati, dan tidak boleh dikudeta. 
*** 
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Imam Al-Mawardi menyebutkan dalam teori kepemimpinannya bahwa kholifah hanya dipilih dengan 
dua mekanisme, yakni berdasarkan wasiat kholifah yang sebelumnya sebagaimana penunjukan 
Umar oleh Abu Bakar. Dan berdasarkan keputusan dewan Ahlul Halli wal Aqdi yang memutuskan 
untuk mengangkat seorang kholifah, sebagaimana Utsman dipilih oleh dewan siding Ahlul Halli wal 
Aqdi yang ditunjuk Umar. 
 
Imam Al-Mawardi sama sekali tidak menyebutkan teori pemilihan pemimpin dengan cara 
mugholabah (cara dengan saling mengalahkan), baik itu yang terangkat setelah melalui cara 
pemberontakan. Sebagaimana Ali yang diangkat oleh para pemberontak pembunuh Utsman sebagai 
Kholifah, sedangkan Ali berlepas tangan terhadap pemberontakan dan pembunuhan itu. 
 
Atau yang dipilih dengan cara mugholabah (saling mengalahkan) dengan mekanisme demokrasi 
seperti sekarang ini. 
 
Imam Al-Mawardi sama sekali tidak menerangkan masalah pemimpin yang dzu syaukah (yang 
memiliki kekuatan), yang menduduki kekuasaan dengan cara mugholabah. 
 
Oleh karena itu duduk perkaranya sudah berbeda, atau illat-nya sudah berbeda. 
 
Untuk menerangkan lebih luas masalah ini, silakan lihat tulisan kami pada bab 4 sebelumnya. Yang 
menerangkan masalah “Bagaimana cara pemimpin terpilih dalam pandangan Syariat Islam dan 
Manhaj Salaf” 
 
*** 
Karena illat-nya sudah berbeda, tentu hal yang melatarbelakangi perkataan baik itu Imam Al-
Mawardi ataupun Syaikh Abdullah Al-Atsari itu tentu berbeda juga. Berikut akan kami terangkan 
perbedaannya. 
 
Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

مَ  َشْرًطا إل   وِطِهمْ ُشرُ  َعلَى اْلُمْسلُِمونَ  َحَراًما أََحل   أَوْ  َحاَلًل  َحر   
 

“Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya, kecuali syarat yang 
mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram” (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi : Hadist ini hasan shohih) 

 
Para kholifah yang diangkat dengan cara wasiat kholifah sebelumnya, atau yang diangkat dengan 
pemilihan oleh dewan Ahlul Halli wal Aqdi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi 
dalam Al-Ahkaamus Sultoohiyyah terikat dengan syarat-syarat harus menerapkan syariat dan 
hukum-hukum Islam. 
 
Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah “Seorang Muslim itu terikat berada di atas syarat-syarat yang 
telah disepakatinya” tadi. 
 
Atas hal itulah, maka jabatan kholifah itu terikat dengan seputar menerapkan syariat Islam dan 
hukum-hukumnya, serta tidak boleh menggantinya dengan hukum buatan. Jika syarat itu dilanggar, 
maka itu berarti dia melepaskan jabatannya karena dengan syarat itulah dia menjabat dan dipilih 
oleh Ahlul Halli wal Aqdi ataupun kholifah sebelumnya. 
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Maka dari itu wajar jika Syaikh Abdullah Al-Atsari berkata, 
 

“Para pemegang urusan (ulil amri) yang mengingkari syariat Allah Ta’ala, atau menggantinya, 
dan tidak mau berhukum dengan syariat-Nya serta berhukum dengan selainnya, maka ketaatan 
kaum Muslimin kepadanya telah lepas. 
 
Tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat atas kaum Muslimin kepada mereka, karena mereka 
telah menyia-nyiakan tujuan kepemimpinan (imamah), yang mana atas dasar tujuan tersebut ia 
diangkat, berhak didengar, ditaati, dan tidak boleh dikudeta.” 

 
Ini adalah awal pemaparan teori ideal terlebih dahulu. 
 
Bahkan Imam Al-Mawardi sebenarnya lebih jauh lagi memperinci dengan mengatakan, bahwa yang 
berhak menurunkan kholifah itu adalah Ahlul Halli wal Aqdi yang telah mengangkatnya. Tentu saja 
jika kholifah tersebut telah dianggap melanggar syarat-syarat yang menyebabkan dia diangkat. 
 
Namun hal ini belum menjawab bagaimana dengan perihal Kholifah Ali Bin Abi Tholib, sedangkan 
seluruh ulama Ahlus Sunnah sepakat untuk menganggap beliau sebagai kholifah yang sah? 
 
Bagaimana juga dengan daulah Abbasiyyah yang bisa mengambil alih kekuasaan daulah ummayah 
dengan cara pemberontakan? Sedangkan seluruh Imam Madzhab yang 4 itu berada pada zaman 
daulah Abbasiyyah, dan mereka mensepakati keabsahan pemerintahan daulah Abbasiyyah. 
 
Apalagi jika kita melihat para pemimpin pada zaman modern ini yang dipilih baik itu melalui cara 
demokrasi, ataupun kudeta militer. Mereka semua tidak diangkat sebagai penguasa dengan 
berdasarkan teori syarat dan mekanisme yang disebutkan oleh Imam Al Mawardi tadi. 
 
Oleh karena itu, karena syarat nya tidak ada maka konsekuensinya juga tidak ada. Qoul yang 
dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dan Syaikh Abdullah Al-Atsari kurang tepat untuk diterapkan pada 
kebanyakan pemerintahan zaman sekarang, yang mana mereka diangkat dengan berdasarkan syarat 
dan illat yang berbeda. 
 
Maka dari itu, saya pernah menulis dan membahas masalah syarat minimal yang harus dimiliki oleh 
seorang Penguasa Muslim dan syarat kelengkapannya. Lihat lagi bab 5 “Hubungan dakwah Islam 
berdasarkan manhaj Salaf dengan Politik“, sub bab nomer 9 yang berjudul “Ulil Amri (Pemegang 
Kekuasaan)”. 
 
Coba bandingkan hal itu dengan qoul Syaikh Utsaimin selaku ulama kontemporer zaman sekarang, 
yang telah kami terangkan panjang lebar duduk perkaranya. Maka insya Allah antum akan 
memahami benang merah dan duduk perkaranya dengan mudah. 
 
*** 
Semoga jawaban dan tulisan kami ini mudah untuk difahami. Baarokalloohu fiik. 
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Bab 9. 
Tuduhan Murji’ah 

 
1) Murji’ah dan pandangan politiknya dalam masalah bermuamalah 

kepada pemerintah Muslim 
 
Saya sebenarnya agak heran dengan tuduhan-tuduhan “murji’ah” dalam 
masalah sikap muamalah terhadap pemerintah muslim. Apalagi jika 
pemerintah itu ternyata adalah pemerintah yang dzolim. 
 
Keheranan dan kritik saya terhadap tuduhan itu, akan saya jelaskan pada 
point-point berikut ini agar hal ini mudah difahami bagi kita semua. 
 
Point pertama, 
Sepanjang yang kami ketahui, Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah 
umumnya memperbandingkan antara khowarij dan murji’ah, sebagai dua 
aliran sesat extrim yang saling bertolak belakang, hanya dalam masalah 
aqidah dan pemahaman mereka mengenai Iman. 
 
Mereka tidak pernah memperbandingkan antara Khowarij dan murji’ah, 
dalam masalah sikap muamalah mereka terhadap pemerintah muslim. 
 
Baik khowarij ataupun Murji’ah, mereka sama-sama menyimpang dalam 
aqidah pemahaman mereka masalah Iman. 
 
Khowarij berpandangan bahwa Iman itu adalah satu bagian yang utuh, 
tidak terbagi-bagi antara pokok dan cabangnya. Sehingga mereka 
beranggapan hilangnya salah satu cabang keimanan dengan dosa-dosa 
besar, maka otomatis akan langsung hilang dan batal keimanan itu 
seluruhnya. Oleh karena itu khowarij memang terkenal mudah mengkafir-
kafirkan orang lain, karena orang itu sudah dianggap tidak mempunyai 
iman. 
 
Berbeda dengan Murji’ah. Mereka berpandangan bahwa iman itu hanya di 
keyakinan dan lisan saja. Iman itu tidak bisa bertambah dengan amalan 
ketaatan kita, dan tidak bisa berkurang dengan kemaksiatan kita. Iman itu 
konstan. Oleh karena itu, walaupun kita telah melakukan dosa besar, 
ketidak taatan, dan kemaksiatan jenis apapun, hal itu tidak akan 
mempengaruhi keimanan kita sepanjang hati kita yakin dan kita telah 
mengucapkan keimanan kita dengan lisan kita. 
 
Oleh karena itu, berbeda dengan khowarij yang sangat mudah mengkafir-
kafirkan, murji’ah sangat susah dalam mengkafir-kafirkan orang lain. Kafir 
bagi murji’ah itu hanya terjadi jika seseorang itu riddah (murtad) pindah ke 
agama lain, dan dia mengucapkan pernyataan akan kemurtadannya itu. 
 
Itulah yang senantiasa diperbandingkan oleh para Ulama Ahlus Sunnah, 
ketika membahas perbandingan ekstrim antara Khowarij dan murji’ah. 
Yakni hanya dalam masalah aqidah pemahaman mereka masalah Iman. 
 

 

Orang-orang yang mempunyai 

manhaj perlawanan, 

perjuangan, pemberontakan, 

bahkan pengkafiran kepada 

pemerintah Islam yang dzolim, 

terkadang berusaha 

mendiskreditkan orang-orang 

yang menentang mereka 

dengan mengembalikan 

kepada sunnah Rosulullah, 

dengan tuduhan Murji’ah. 

 

Bab ini bertujuan untuk 

membantah mereka, dan 

membalikkan tuduhan Murji’ah 

itu kepada diri mereka sendiri, 

dengan berdasarkan 

argumentasi yang ilmiah. 
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Para ulama tidak pernah memperbandingkan antara Khowarij dan Murji’ah dalam masalah sikap 
muamalah mereka terhadap pemerintah muslim. Kenapa? 
 
Karena baik khowarij ataupun murji’ah SAMA-SAMA MEMPERBOLEHKAN MEMBERONTAK KEPADA 
PEMERINTAH MUSLIM. Oleh karena itu para ulama tidak pernah memperbandingkan mereka, dalam 
masalah sikap muamalah mereka terhadap pemerintah muslim. 
 
Kenapa? Anda terkejut? 
Ya. Anda tidak salah baca. Khowarij dan murji’ah sama-sama memperbolehkan memberontak 
kepada pemerintah muslim. 
 
Point kedua, 
Sebenarnya hal ini tidak perlu diherankan, karena baik dari perkataan ulama dan juga fakta sejarah 
sama-sama menyebutkan bahwa khowarij dan murji’ah itu memperbolehkan untuk memberontak 
kepada pemerintah muslim dan menumpahkan darah mereka. 
 
Berikut akan kami kutip sebagian qoul ulama tersebut, 
 
Telah berkata ‘Abdullah bin Thaahir rahimahullah mengenai Murji’ah : 
 

 لإلٌمان لٌس إنه: الثانً طاعح للسلطان ٌرون ل إنهم: أول. معرفح عن أتؽضهم وأنا جهال، القوم هإلء تتؽضون إنكم أحمد ٌا
قدر عندهم  

 
“Wahai Ahmad, kamu membenci mereka (Murji’ah) tanpa didasari ilmu, sedangkan aku 
membenci mereka dengan dasar ilmu. Pertama, mereka (Murji’ah) tidak memandang taat 
kepada penguasa; dan yang kedua mereka tidak memandang bahwa qadar adalah bagian dari 
iman” *Aqidatus-Salaf Ashhaabil-Hadits, hal. 68]. 

 
Telah berkata Al-Imam Sufyan bin ‘Uyainah rahimahullah : 
 

السٌؾ إلى ٌخرج المرجئح قول إن . 
 

“Sesungguhnya perkataan Muji’ah adalah keluar (ketaatan) menuju pedang” *As-Sunnah oleh 
‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, no. 363+. 

 
Al-Imam Qatadah rahimahullah berkata : 
 

الشعث اتن هزٌمح تعد الرجاء أحدث إنما  
 

“Paham irja’ itu hanya muncul pertama kali setelah terjadinya fitnah Ibnul-Asy’ats” *As-Sunnah 
oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, no. 644]. 

 
Fitnah Ibnul Asy’ats yang dimaksud adalah peristiwa pemberontakannya kepada Kholifah Abdul 
Malik bin Marwan, dan Gubernurnya yang kejam Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi.  
 
Lihat kembali bab 2 “Syubhat perlawanan dan pemberontakan kepada pemerintah yang dzolim atas 
nama sejarah dan fitnah yang menimpa sebagian Salaf”, pada sub bab 5 “bagian 5”, untuk 
penjelasan dan sejarah yang lebih terperinci mengenai fitnah Ibnul Asy’ats. 
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Point ketiga, 
Oleh karena itu keheranan dan pertanyaan saya muncul, darimanakah sebenarnya “analisa dan ide” 
bahwa Khowarij dan Murji’ah itu juga sama-sama memiliki perbedaan manhaj dalam masalah 
muamalah kepada pemerintah muslim. Khususnya mengenai tema pemberontakan. 
 
Saya mencoba menelusurinya, dan ternyata kesalahan analisa dan ide ini berasal dari Ahmad Amin 
dalam kitabnya Dhuhal Islam dan Fajrul Islam. 
 
Kesalahan yang mengada-ada ini sudah dibantah oleh akademisi lain, yakni Dr. Muhammad 
Dhiyauddin Rais, Guru Besar dan Ketua Jurusan Sejarah Islam Universitas Kairo, dalam kitab beliau 
An Nadzoriyyatus siyaasah al islaamiyyah. 
 
Berikut print screen di bawah adalah terjemahan kitab beliau, tepat pada bantahan beliau terhadap 
“ide dan analisa” Ahmad Amin mengenai ideologi politik Murji’ah. Yang mana buku ini 
diterjemahkan dengan judul “Teori Politik Islam” oleh penerbit GIP. 
 
Saya alhamdulillah juga punya buku tersebut, tapi buku itu sedang tidak ada di tempat. 
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Point keempat, 
Mungkin kita heran, kenapa Murji’ah itu sampai membolehkan pemberontakan? Bukankah 
pemberontakan itu hanya boleh jika pemerintah itu kafir? 
 
Kita jawab, 
Itu adalah pola pandang yang kurang tepat. Murji’ah membolehkan pemberontakan walaupun 
pemerintahnya tidak kafir. Kenapa? Karena pola pandang mereka bukan berasal dari apakah 
pemerintah itu kafir atau tidak. Tapi kepada apakah perbuatan pemberontakan dan pembunuhan itu 
mempengaruhi keimanan mereka atau tidak. 
 
Karena mereka memandang hal itu tidak akan mempengaruhi keimanan mereka, hal itu tidak akan 
membuat iman mereka turun atau naik. 
 
Dan kalau bahasa sederhananya, insya Allah hal itu akan diampuni oleh Allah, karena bukankah 
tujuan kita baik dan juga hati kita penuh keyakinan serta lisan kita mengucapkan iman. Maka dari 
pola pandang inilah bagi mereka memberontak itu boleh-boleh saja, walaupun mereka tidak 
mengkafirkan pemerintah yang mereka berontak itu. Walloohu A’lam. 
 
**** 
Semoga apa yang kami tulis ini mudah difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik. 
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2) Pemberontakan Murji’ah Jahmiyyah 
 
Ternyata yang pernah memberontak itu tidak hanya khawarij saja, bahkan Jahmiyyah pun juga 
pernah ikut memberontak.Lihat foto keterangan mengenai Al Jahm bin Sufyan di bawah, yang 
mengambil keterangan dari Imam Adz Dzahabi 
 
Pantas saja salah satu pecahan murjiah yang disebutkan oleh ulama itu adalah golongan murjiah 
Jahmiyyah. *Lihat Majmû’ Fatâwa (VII/543-548) dan Mujmal Masâ-il Îmân (hal. 51-52)] 
 
Padahal biasanya yang disebutkan oleh ulama ketika membahas Jahmiyyah itu, adalah kesesatannya 
dalam masalah tauhid asma wa shifat. 
 
Antum meremehkan pembahasan masalah tauhid asma wa shifat, Antum murjiah? 
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3) Kaset rusak : Definisi dan tuduhan Murji’ah yang senantiasa diulang-ulang 
 
Sejauh yang saya tahu, 
 

Orang yang mengikuti sunnah dewasa ini, yang memberikan ketaatan dalam hal yang ma’ruf 
kepada penguasa muslim. Tidak ikut mengangkat senjata atau menghasung masyarakat untuk 
memberontak melawannya. Dan tetap membenci serta mengingkari kedzoliman yang dilakukan 
oleh pemerintah, dengan cara yang sesuai sunnah. 

 
Maka orang yang berusaha mengikuti sunnah seperti ini, kadang suka dituduh atau diberikan gelar 
sebagai murji’ah. 
 
Dia dituduh sebagai murji’ah karena tetap taat dalam hal yang ma’ruf kepada pemerintah Islam, 
meskipun pemerintah itu dianggap dzolim, fasik, tidak menegakkan “sebagian” hukum Islam di 
negaranya, serta lebih memilih hukum buatan manusia sebagai penggantinya. 
 
Sedangkan dalam pandangan kacamata sunnah, pemerintah tersebut tidak bisa “otomatis” dijatuhi 
hukum sebagai orang yang kafir secara spesifik karena tidak berhukum dengan hukum Allah, karena 
adanya syubhat dan udzur yang ada. 
 
Perbedaan antara pengkafiran secara otomatis dalam masalah berhukum dengan hukum Allah yang 
umumnya dianut oleh manhaj takfiri; dengan pengkafiran secara terperinci yang melihat harus 
terpenuhi nya sebab, syarat, dan tidak adanya mawani'(penghalang) atau udzur sesuai manhaj Ahlus 
Sunnah. 
 
Maka ini sudah kami tulis di tulisan di pembahasan bab 7 “Perincian masalah berhukum tidak 
dengan hukum Allah, Undang-undang buatan, dan konstitusi”. Silakan merujuk kembali ke situ. 
 
*** 
Orang yang memberikan tuduhan murji’ah itu, umumnya hanya “menggoreng” perkataan An-Nadlr 
bin Syumail mengenai murjiah yang didapatkan dari kitab sejarah saja. 
 
Mereka tidak menurunkan riwayat dan penjelasan mengenai murjiah, yang berasal dari kitab kitab 
induk Aqidah. 
 
Kenapa? 
Karena penjelasan mengenai murjiah di dalam kitab kitab induk Aqidah umumnya selalu dikaitkan 
dengan masalah definisi dan pemahaman mengenai iman ala murjiah, yang bertentangan dengan 
manhaj Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 
 
Kitab kitab induk Aqidah, tidak pernah mengaitkan sikap politik yang sesuai sunnah terhadap 
pemerintah yang fasik lagi dzolim, sebagai ciri khusus dan utama dari Aqidah murjiah. 
 
Saya belum pernah mengetahui bahwa ada kitab induk masalah Aqidah, yang menurunkan 
perkataan An-Nadlr bin Syumail sebagai penjelasan mengenai murjiah. 
 
**** 
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Umumnya orang yang suka menuduh murjiah di era kontemporer ini, mengaitkan dengan riwayat 
dari An-Nadlr bin Syumail berikut ini : 
 

الملوك ٌعجب دٌن ذلك: فقال اإلرجاء عن شمٌل تن النضٌر سئل  
 

“An-Nadliir bin Syumail penah ditanya tentang irjaa’, lalu ia berkata : ‘Itu adalah agama yang 
membuat senang para raja”. 

 
Perkataan ini ditinjau dari kualitas riwayatnya, maka tidak diketahui darimana sumbernya yang 
disertai sanadnya.  
 
Atau dikaitkan dengan riwayat An-Nadlr bin Syumail yang lain: 
 

 ٌوافق دٌن قلخ قال اإلرجاء ما تدري قال المإمنٌن أمٌر ٌا تخٌر قلخ قال نضر ٌا أصتحخ كٌؾ لً فقال المؤمون على دخلخ
صدقخ لً قال دٌنهم من وٌنقص دنٌاهم من ته ٌصٌتون الملوك  

 
“Aku masuk ke tempat Al-Ma’muun, lalu ia bertanya : ‘Bagaimana kabarmu pagi ini, wahai 
Nadhr?’. Aku menjawab : ‘Baik-baik saja wahai Amirul-Mukminin’. Ia bertanya lagi : ‘Apakah 
engkau mengetahui apa irjaa’ itu?’. Aku menjawab : ‘(Irjaa’ adalah) agama yang menyesuaikan 
para raja. Mereka mendapatkan dunia dengannya dengan mengurangi agama mereka’. Al-
Makmuun berkata : ‘Engkau benar”. 

 
Sanad riwayat ini adalah sebagai berikut : 
 

 الحمصً السجٌس أتً تن العتاس تن ّللا عتد تن علً تن المسدد المعمر أتو أنا ّللا عتد أتو جدي أنا الحدٌد أتً تن الحسٌن أتو
 ّللا عتد أتو نا العطار ثاتخ أتً تن محمد تن إتراهٌم إسحاق أتو نا الرتعً ٌوسؾ تن سلٌمان تن محمد تكر أتو نا علٌنا قدم

شمٌل تن النضر سمعخ قال سلم تن سلٌمان المصاحفً داود أتً عن أمٌح أتً مستملً السجستانً  : ….. 
 
[Taariikh Dimasyq, 33/301] 

 
Riwayat ini lemah dengan sebab Al-Musaddad bin ‘Aliy dan jahalah dari Abu ‘Abdillah As-Sijistaaniy. 
 
Al-Kattaaniy rahimahullah berkata mengenai Musaddad bin ‘Aliy : “Padanya terdapat sikap 
bermudah-mudahan” *Taariikhul-Islaam, 7/86]. 
 
Dengan kata lain, para haroki atau penganut manhaj perlawanan dan pemberontakan kepada 
pemerintah Islam atau para penganut manhaj Takfiri, sebenarnya hanya ingin bermain syubhat 
dengan menggoreng perkataan An-Nadlr bin Syumail yang lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah ini.  
 
Guna meninggalkan sunnah Rosulullah, praktek sahabat selaku Salaf yang paling utama, dan qoul 
imam yang jelas dan tegas mengenai pemerintahan yang jaa-ir (  َجائِر , Bengkok. Yakni pemimpin yang 
tidak adil, sewenang-wenang, dan dzolim) 
 
Sehingga mereka ingin menuduh orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sebagai Murji’ah yang 
sesat, dan membenarkan manhaj perlawanan dan pemberontakan kepada pemerintah Islam. 
Padahal murji’ah itu sebenarnya juga melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada 
pemerintah Islam. 
 
**** 
Riwayat dan pemahaman yang tidak tepat ini, sebenarnya juga digunakan oleh Ahmad Amin yang 
kemudian dibantah oleh Dr. Muhammad Dhiyauddin Ar Rayyis dalam kitab beliau An Nadzoriyyatus 
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Siyaasah Al Islaamiyyah, dan juga karena hal ini bertentangan dengan fakta sejarah serta penjelasan 
para Ulama mengenai firqoh Murji’ah dalam masalah perlawanan dan pemberontakan kepada 
pemerintah. 
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4)  Salah satu ciri-ciri Murji’ah menurut Imam Asy Syahrastani : keluar dari ketaatan dalam hal 
yang ma’ruf terhadap pemerintah Islam yang telah disepakati 

 
Dalam kitab Al Milal Wan Nihal tulisan Asy Syahrastani, pada bagian pembahasan akhir mengenai 
Karramiyyah dan hendak membahas mengenai Khowarij. Beliau ternyata menyebutkan bahwa 
masalah keluar (dari ketaatan dalam hal yang ma’ruf) dan memberontak kepada pemerintah Islam 
yang telah disepakati, sebagai ciri ciri dari Khowarij, MURJI’AH, dan Wa’idiyyah. 
 
Ya, anda tidak salah baca. 
 
Keluar dari ketaatan dalam hal yang ma’ruf, dan memberontak kepada pemerintah Islam yang telah 
disepakati, adalah ciri ciri dari Murji’ah juga. Dan dalam hal ini, Murji’ah menyepakati sikap Khowarij 
dan Wa’idiyyah dalam masalah muamalah terhadap pemerintah. Bahkan Asy Syahrastani 
menyebutkan bahwa ciri khowarij dan Murjiah ini, berlaku bagi semua pemerintahan Islam di segala 
zaman ( زمان كل فً واِلئمح ). Demikian kata Asy Syahrastani. 
 
Lebih lengkap silakan lihat Kitab Al Milal Wan Nihal hal 105, sesuai dengan cetakan Darul Kitab Al 
‘Alamiyyah tahun 1992 M yang saya sertakan di bawah. Lihat di perkataan yang saya berikan kotak 
merah. Jadi wahai Harokiyyun dan Takfiri, siapa itu yang Murji’ah? 
 

 
 
**** 
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Catatan : 
walau keluar dari ketaatan terhadap pemerintah Islam dalam hal yang ma’ruf, adalah salah satu ciri 
Murji’ah yang menyepakati Khowarij. 
 
Namun harus saya katakan, bahwa ini bukan ciri ciri yang paling utama bagi Murji’ah. Ciri ciri utama 
murjiah tetap dalam masalah pemahamannya mengenai Iman. Oleh karena itu para ulama Ahlus 
Sunnah ketika membahas mengenai Murji’ah, lebih menfokuskan kepada ciri ciri utamanya ini. 
 
Hal ini pernah saya sebutkan dalam tulisan sebelumnya. 
 
Bahkan Asy Syahrastani sendiri dalam Al Milal Wan Nihal, ketika sampai bahasan yang khusus 
membahas masalah Murji’ah, beliau juga membahas masalah ciri utama tersebut dan termasuk juga 
pecahan-pecahan Murji’ah. Beliau menyebutkan Murji’atul Khowarij disana sebagai pecahan dari 
Murji’ah, selain dari Murji’ah Murni dan pecahan Murji’ah lainnya, dari 4 kelompok besar pecahan 
Murji’ah 
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Bab 10 
Menjelaskan faham-faham kufur dan bid’ah yang 
masuk ke dalam pemerintahan dan masyarakat 

 
1) Diambil dari situs IslamQA yang diasuh oleh Syaikh Al Munajjid 

mengenai pemahaman Demokrasi dalam pandangan Islam 
 
Tanya : 
Saya mendengar bahwa kata demokrasi diambil dari Islam. Apakah ini 
benar? Apa hukumnya mempromosikan demokrasi? 
 
Jawab : 
Alhamdulillah 
 
Demokrasi bukan berasal dari Bahasa Arab. Tapi berasal dari Bahasa 
Yunani. Yaitu terdiri dari dua kata; Pertama: Demos, artinya, khalayak 
manusia, atau rakyat. Kedua; Kratia, artinya hukum. Maka maknanya 
menjadi hukum rakyat. 
 
Kedua: 
 
Demokrasi merupakan system yang bertentangan dengan Islam. Karena 
system ini meletakkan rakyat sebagai sumber hukum atau orang-orang 
yang mewakilinya (seperti anggota parlemen). Maka dengan demikian 
landasan hukumnya tidak merujuk kepada Allah Ta’ala, tapi kepada rakyat 
dan para wakilnya. Patokannya tidak harus kesepakatan semua mereka, 
tapi suara terbanyak.  
 
Kesepakatan mayoritas akan menjadi UU yang wajib dipegang masyarakat 
walaupun bertentangan dengan fitrah, agama dan akal. Dengan system ini, 
dikeluarkan aturan bolehnya aborsi, perkawinan sesame jenis, bunga bank, 
digugurkannya hukum-hukum syariat, dibolehkannya zina dan khamar. 
Bahkan dengan system ini, Islam dan para penganutnya yang taat 
diperangi. 
 
Allah Ta’ala telah mengabarkan dalam KitabNya, bahwa penetap hukum 
hanyalah Dia semata, Dialah sebaik-baik yang menetapkan hukum. 
Dilarang menyekutukannya dalam menetapkan hukum dan Dia 
mengabarkan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih baik hukumnya 
dariNya. 
 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

ِ  َفاْلُحْكمُ  ًِّ  لِِل  12: ؼافر سورج) اْلَكتٌِر اْلَعلِ ) 
 
“Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah yang Maha Tinggi 
lagi Maha besar.” SQ. Ghofir: 12. 

 
 
 

 

Ketika di satu sisi kita 

membantah orang-orang yang 

mempunyai manhaj yang 

menyimpang dari Sunnah 

dalam masalah bermuamalah 

kepada pemerintahan yang 

jaa-ir. 

Perlu juga bagi kita untuk 

membantah dan menjelaskan 

mengenai faham-faham kufur 

dan bid’ah yang tersebar, baik 

di lingkungan pemerintahan 

ataupun di kalangan 

masyarakat  itu sendiri. 

Ini agar jelas bagi kita, bahwa 

yang kita kehendaki adalah 

berada di atas bimbingan 

Sunnah dan ilmu yang jelas.  

Bukan berada di atas logical 

fallacy “with me or against me” 
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Allah Ta’ala berfirman, 
 

ِ  إِل   اْلُحْكمُ  إِنِ  ٌ اهُ  إِل   َتْعُتُدوا أَل   أََمرَ  لِِل  ٌنُ  َذلِكَ  إِ مُ  الدِّ ٌِّ ْعلَُمونَ  ل الن اسِ  أَْكَثرَ  َولَِكن   اْلَق 40: ٌوسؾ رجسو) ٌَ ) 
 

“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak 
menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.” SQ. Yusuf: 40. 

 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

سَ  ٌْ ُ  أَلَ اْلَحاِكِمٌنَ  تِؤَْحَكمِ  ّللا   
 

“Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?.” SQ. At-Tin : 8. 
 

ُ  قُلِ  بُ  لَهُ  لَتُِثوا تَِما أَْعلَمُ  ّللا  ٌْ َماَواخِ  َؼ ً   ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  لَُهمْ  َما َوأَْسِمعْ  تِهِ  أَْتِصرْ  َواِْلَْرِض  الس   سورج) أََحداً  ُحْكِمهِ  فًِ ٌُْشِركُ  َول َولِ
26: الكهؾ ) 

 
“Katakanlah: “Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); kepunyaan-
Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan 
Alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari 
pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan 
keputusan”. SQ. Al-Kahfi: 26 

 
حِ  أََفُحْكمَ   ٌ ْتُؽونَ  اْلَجاِهلِ ِ  ِمنَ  أَْحَسنُ  َوَمنْ  ٌَ 50: المائدج سورج) ٌُوقُِنونَ  لَِقْوم   ُحْكماً  ّللا  ) 

 
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik 
daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?.” SQ. Al-Maidah: 50. 

 
Allah Azza wa Jalla merupakan Sang Pencipta makhluk, Dia mengetahui apa yang terbaik bagi 
mereka dan hukum apa yang layak untuk mereka. Sementara manusia beragam akal, akhlak dan 
kebiasaannya. Mereka tidak mengetahui apa yang baik buat mereka apalagi mengetahui apa yang 
terbaik untuk selain mereka. Karena itu, masyarakat yang menjadikan rakyat sebagai pedoman 
hukum dan UU-nya tidak ada yang dihasilkannya kecuali kerusakan, runtuhnya moral dan rusaknya 
kehidupan sosial. 
 
Catatan, bahwa system ini di banyak Negara hanya sekedar dekorasi saja, tidak ada kenyataannya. 
Hanya sekedar slogan yang menipu rakyat. Penguasa yang sesungguhnya adalah kepala Negara atau 
musuh-musuhnya. Sedangkan rakyat tidak memiliki wewenang. 
 
Tidak ada yang paling menunjukkan kesimpulan tersebut bahwa demokrasi yang disebut-sebut itu 
hanyalah yang sesuai dengan kemauan penguasa, jika tidak sesuai, maka akan dianjak-injak kaki 
mereka. Kenyataan pemalsuan pemilu, dibungkamnya kebebasan orang-orang yang hendak 
menyuarakan kebenaran adalah kenyataan yang diketahui semua pihak, tidak butuh lagi dalil. 
 

Tidak berguna bagi otak, jika seseorang masih membutuhkan dalil adanya siang. 
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Disebutkan dalam Mausu’ah Adyan Mu’ashirah, 2/1066 
 

Demokrasi Parlemen 
 
Salah satu penampilan system demokrasi yang dilakukan rakyat adalah pelimpahan 
kewenangan kepada anggota majelis terpilih sebagai wakil rakyat. Namun, dalam sistem ini 
rakyat masih dapat langsung berpartisipasi dalam beberapa praktek berbeda, yang utama 
adalah: 
 
1. Hak suara rakyat, yaitu dengan cara sejumlah anggota masyarakat membuat draft UU, baik 
global atau terperinci, kemudian dibahas oleh parlemen dan dilakukan voting. 
 
2. Hak referendum. Yaitu sebuah UU setelah disetujui parlemen diajukan kepada rakyat agar 
mereka memberikan suaranya. 
 
3. Hak penolakan. Yaitu hak sejumlah anggota dewan yang ditetapkan UU untuk menolak 
rencana UU dalam masa tertentu setelah disahkan. Di antara konsekwensinya adalah diajukan 
referendum, apabila rakyat setuju, maka dilaksanakan, jika tidak maka dibatalkan. 
 

Cara inilah yang umumnya dilakukan terhadap UU masa kini. 
 
Tidak diragukan lagi bahwa system demokrasi merupakan salah satu bentuk kesyirikan modern 
dalam hal ketaatan dan ketundukan dalam menetapkan UU, karena dengan demikian dia menganulir 
kewenangan Allah Taala yang bersifat mutlak dalam menentukan UU dan menjadikannya sebagai 
hak makhluk. Allah Ta’ala berfirman, 
 

ُتُموَها أَْسَماءً  إِل   ُدونِهِ  ِمنْ  َتْعُتُدونَ  َما ٌْ ُ  أَْنَزلَ  َما َوآََتاُإُكمْ  أَْنُتمْ  َسم  ِ  إِل   اْلُحْكمُ  إِنِ  ُسْلَطان   ِمنْ  تَِها ّللا  اهُ  إِل   َتْعُتُدوا أَل   أََمرَ  لِِل   ٌ  َذلِكَ  إِ
ٌنُ  مُ  الدِّ ٌِّ ْعلَُمونَ  َل  الن اسِ  أَْكَثرَ  َولَِكن   اْلَق 40: ٌوسؾ سورج) ٌَ ) 

 
“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang 
kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu 
keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah 
memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.” SQ. Yusuf: 40. 

 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

ِ  إِل   اْلُحْكمُ  إِنِ  57: اِلنعام سورج) لِِل  ) 
 

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” SQ. Al-An’am: 57. 
 
Ketiga: 
 
Banyak orang yang mengira bahwa yang dimaksud demokrasi adalah kebebasan. Inilah adalah 
dugaan salah. Meskipun kebebasan merupakan salah satu produk demmokrasi. Yang kami maksud 
kebebasan di sini adalah kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dekadensi moral, kemerdekaan 
menyampaikan pendapat. Inipun memiliki kerusakan yang banyak di masyarakat Islam sehingga 
perkaranya.  
 
Bahkan karena kebebasan ini hingga sampai pada derajat menuduh para rasul dan risalahnya, 
terhadap Alquran dan para shahabat dengan alasan kebebasan pendapat. Kemudian dibolehkannya 
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buka aurat, mengedarkan film porno dengan dalih kebebasan. Demikian rantai panjang yang 
memberi andil bagi rusaknya umat, baik dari segi akhlak maupun agama. 
 
Bahkan kebebasan yang sering digembar gemborkan sejumlah Negara tersebut pun tidak bersifat 
mutlak. Kita akan saksikan bahwa hawa nafsu dan kepentingan akan membatasi kebebasan tersebut.  
 
Di saat system mereka membolehkan penistaan terhadap Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi 
wa sallam dan Alquran dengan dalih kebebasan berpendapat, di sisi lain terdapat larangan 
kebebasan membicarakan sejumlah masalah, seperti membicarakan dusta pembantaian kelompok 
Nazi terhadap Yahudi! Bahkan siapa saja yang mengingkari pembantaian tersebut akan 
dikriminalisasi dan dipenjara. Padahal itu hanyalah masalah sejarah yang masih mungkin diingkari. 
 
Jika mereka adalah para penyeru kebebasan, mengapa mereka tidak membiarkan rakyat di negeri-
negeri Islam memilih jalan dan agama mereka?! Mereka menjajah Negara-negara kaum muslimin 
dan berperan merubah agama dan keyakinan mereka?  
 
Dimanakah kebebasan dalam peristiwa bangsa Italia terhadap rakyat Libia, dan pembantaian bangsa 
bangsa Prancis terhadap rakyat Aljazair, pembantaian bangsa Inggris terhadap rakyat Mesir, 
pembantaian bangsa Amerika terhadap rakyat Afghanistan dan Irak?! 
 
Kebebasan yang diusung para pengusungnya itu sendiri akan berbenturan dengan berbagai perkara 
yang mengikatnya, di antaranya; 
 

1. Undang-undang.  
Manusia tidak memiliki kebebasan mutlak, misalnya dengan berjalan melawan arah di jalan 
raya. Begitupula dia tidak boleh membuka usaha tanpa izin. Jika dia mengatakan ‘saya 
bebas’. Tidak ada seorang pun yang mempedulikannya. 

 
2. Adat kebiasaan.  

Seorang wanita, misalnya, tidak dapat pergi ke rumah duka dengan pakaian pantai. 
Seandainya dia mengatakan ‘saya bebas’ niscaya orang-orang akan melecehkannya dan akan 
mengusirnya. Karena hal tersebut akan bertentangan dengan adat kebiasaan. 

 
3. Selera umum.  

Salah seorang dari mereka tidak dapat, misalnya, mengeluarkan angin di depan khalayak! 
Bahkan juga tidak dapat sendawa. Orang-orang akan melecehkannya jika dia mengatakan 
bahwa dirinya bebas. 

 
Maka setelah itu akan kami katakan; 
 
Mengapa agama kita tidak boleh membatasi kebebasan kita, sebagaimana kebebasan mereka 
dibatasi orang perkara-perkara yang tidak dapat mereka ingkari?!  
 
Tidak diragukan lagi, bahwa yang dibawa oleh agama adalah yang terbaik bagi manusia. Agama 
melarang wanita membuka aurat, manusia dilarang minum minuman keras, dilarang makan babi dan 
lain sebagainya. Semua itu mengandung kebaikan untuk tubuh mereka, akal mereka, hidup mereka.  
 
Namun mereka menolak membatasi kemerdekaan mereka jika perkaranya dari agama, sementara 
jika perkaranya datang dari manusia seperti mereka atau dari UU, mereka mengatakan kami dengar 
dan taat. 
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Keempat: 
 
Sebagian orang mengira bahwa kata ‘demokrasi’ sama maknanya dengan ‘syuro’ dalam ajaran 
Islam! Ini adalah perkiraan keliru dari berbagai sisi, di antaranya; 
 

1. Syuro berlaku pada perkara baru dan kontemporer serta pada perkara yang tidak dijelaskan 
secara rinci dalam Alquran dan Sunah. Adapun ‘hukum rakyat’ dapat mendebatkan perkara 
prinsip dalam agama, mereka dapat menolak pengharaman yang haram atau 
mengharamkan apa yang Allah bolehkan atau wajibkan.  
 
Khamar menjadi boleh diperjualbelikan dalam UU tersebut, demikian pula halnya dengan 
zina dan riba. Mereka juga mempersempit ruang kerja dakwah Islam dan para dainya 
dengan UU tersebut. Ini berentangan dengan syariat. Bagaimana dapat disamakan dengan 
syuro?! 

 
2. Majelis Syuro terdiri dari orang yang memiliki kedudukan dalam fiqih, ilmu, pemahaman dan 

akhlak yang tinggi. Tidak dilibatkan bermusyawarah orang-orang yang melakukan kerusakan 
dan bodoh, apalagi orang kafir atau atheis. Adapun parlemen demokrasi tidak menjadikan 
semua itu sebagai pedoman. Wakil rakyat boleh jadi orang kafir, pelaku kerusakan, orang 
bodoh. Bagaimana dapat disamakan antara hal ini dengan syuro dalam Islam?! 

 
3. Syuro tidak bersifat mengikat bagi penguasa. Boleh jadi pemerintah memilih salah satu 

pandangan anggota majelis yang kuat argumennya karena menganggapnya lebih benar 
dibanding sisa anggota majelis lainnya. Sedangkan dalam parlemen demokrasi, kesepakatan 
mayoritas akan menjadi UU yang mengikat semua orang. 

 
Jika telah diketahui demikian, maka wajib bagi kaum muslimin merasa mulia dengan agamanya dan 
percaya bahwa hukum-hukum tuhan mereka bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka, serta 
berlepas diri dari system yang bertentangan dengan syariat Allah. 
 
Berpegang teguh kepada syariat Allah Ta’ala dalam segala urusannya. Tidak dihalalkan bagi seorang 
pun untuk menetapkan system dan pedoman yang tidak bersumber dari Islam.  
 
Diantara konsekwensi keridhaan mereka kepada Allah sebagai Rabnya, Islam sebagai agamanya dan 
Muhammad shallallahu alaihi wa sallam sebagai nabi dan rasulnya adalah agar kaum muslimin 
berpegang teguh kepada Islam, baik zahir maupun batin dan agar mereka mengagungkan syariat 
Allah dan mengikuti sunah Nabi shallallahu alaihi wa sallam. 
 
Kita mohon kepada Allah semoga kita diberi kemuliaan dengan Islam dan diselamatkan dari tipu 
daya musuh. 
 
Wallahu a’lam. 
 
Sumber : https://islamqa.info/id/98134  
 
 
 
 
 
 
 

https://islamqa.info/id/98134
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2) Demokrasi dan problematikanya 
 
Bagaimana ulil Amri yang terpilih dari hasil pemilihan umum demokrasi? Bukankah demokrasi itu 
syirik akbar? 
 
Jawaban akan pertanyaan itu akan kami jawab nanti di akhir penjelasan kami. Berikut akan kami 
kedepankan dulu penjelasan duduk perkaranya, agar jangan sampai “jumping to the conclusion” dan 
menimbulkan kesalahan yang fatal. 
 
Point satu : 
Ya, demokrasi itu merupakan sistem kufur yang tergolong syirik akbar secara umum, akan tetapi 
pelakunya tidak otomatis menjadi kafir kecuali dengan perincian. 
 
Dikatakan syirik akbar karena demokrasi membolehkan untuk membuat dan meresmikan aturan 
tandingan, atau aturan yang menentang syariat Islam yang jelas. Sehingga sistem demokrasi itu 
mensetarakan posisinya dengan Allah sang pembuat aturan syariat, disinilah kesyirikan itu terjadi. 
 
Demokrasi itu bisa menjadi syirik akbar, jika dijadikan sebagai dasar acuan voting untuk menerima 
atau menolak suatu aturan syariat. 
 
Misal : 
Islam tegas membuat aturan bahwa khomr itu haram. Jika kemudian diajukan voting demokrasi 
untuk menentukan apakah khomr itu halal atau haram, maka ini adalah syirik akbar karena syariat 
sudah jelas mengharamkannya. Dan tidak ada pilihan lain akan hal ini. 
 
Dia mensyirikkan Allah sebagai penetap aturan syariat, dengan hawa nafsu manusia voting suara 
melalui sistem demokrasi. 
 
Dia hendak mentabdil (mengganti) syariat Allah, dengan menisbatkan kebolehan menghalalkan yang 
haram atau sebaliknya sebagai hal yang diinginkan Allah. 
 
Atau mentabdil (mengganti) syariat dengan aturan lain yang dianggap setara atau bahkan lebih 
tinggi dari aturan syariat. 
 
Atau mentabdil (mengganti) syariat dengan aturan lain, karena dianggap syariat itu sudah tidak 
sesuai zaman dan boleh diganti dengan aturan lain yang sesuai kondisi zaman. 
 
Ingat sekali lagi, 
kami baru membahas sistem demokrasi dan konsekuensi nya secara umum. Kami belum membahas 
masalah “pelaku demokrasi” itu sendiri. 
 
Jangan jumping to the conclusion dulu dalam hal ini. Dua hal itu adalah dua hal yang berbeda 
pembahasan nya. 
 
Point dua : 
Adapun jika demokrasi digunakan untuk menvoting suatu kebijakan yang tidak menyelisihi, tidak 
diatur secara jelas, dan tidak bertentangan dengan aturan syariat. 
 
Maka hal ini dibolehkan dan mubah saja. 
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Karena ini kembali kepada qaidah umum hukum asal masalah keduniawian. Yang mana hukum asal 
keduniawian itu mubah hingga ada dalil yang melarang. 
 
Demikian juga telah dijelaskan oleh Syaikh Ali al Halabi hafidzahullooh berikut ini, 
 

Demokrasi Antara Salafi dengan Takfiri 
 

الملح عن وخروج,  وردج كفر الدٌمقراطٌح أن التكفٌرٌون ٌرى:  قال  !! 
 
Syaikh Ali al Halabi mengatakan, “Takfiri berkeyakinan bahwa demokrasi *baca: voting+ adalah 
kekafiran dan kemurtadan serta keluar dari Islam tanpa memberi rincian. 
 

والتفصٌل والتٌان التوضٌح السلفٌون ٌرى تٌنما  : 
 
Sedangkan salafi berkeyakinan bahwa status hukum hukum untuk demokrasi itu perlu 
mendapatkan penjelasan dan rincian. 
 

– الشرع ٌخالؾ ل تما -ذلك إلى وما– والخدماتٌح والمعٌشٌح,  اإلدارٌح الناس شإون ترتٌب:  الدٌمقراطٌح مقصود كان فإذا
فٌها حرج ل التً المتاحاخ من فهذا ؛ -معه ٌتعارض أو  . 

 
Jika dimaksud dengan demokrasi [baca: voting] adalah voting untuk membuat berbagai 
kebijakan yang tidak menyelisihi dan tidak bertentangan dengan aturan syariat yang 
menjadi sebab teraturnya berbagai urusan dan penghidupan serta pelayanan kepada 
masyarakat dan seterusnya hukumnya mubah alias tidak ada masalah. 
 

 من هذا أن شك فال ؛ -ردا أو قتول– التصوٌخ مائدج على( القطعٌح) الدٌن أحكام تنزٌل:  الدٌمقراطٌح من المقصود كان وإذا
ورسوله لِل المحادج  

 
Sedangkan jika dimaksud dengan demokrasi [baca: voting] adalah menentukan diterima atau 
tidaknya hukum-hukum agama yang sudah pasti dengan jumlah suara yang setuju ataukah 
tidak maka tidaklah diragukan bahwa sikap ini adalah sikap menentang Allah dan rasul-Nya. 
 

 أنواع تحسب–…  أو,  استهزاء أو جحودا أو قاداإعت– وتركه -ومخالفه معصٌح– الشرعً الحكم ترك تٌن التفرٌق مع
 الكفر

 
Namun patut dibedakan antara meninggalkan hukum syariat yang berstatus maksiat dan 
penyimpangan dengan meninggalkan hukum syariat karena keyakinan, penolakan atau 
merendahkannya dll sebagaimana macam-macam kekafiran besar. 
 

جملح-(أكتر كفر) أنها الدٌمقراطٌح على -اِلدعٌاء أولئك من- السلفٌٌٌن ؼٌر ٌطلق تٌنما -!!! 
 
Adapun takfiri yang mengaku-aku salafi secara general memberi vonis bahwa demokrasi 
*baca: voting+ adalah kekafiran besar” *As Salafiyyah Dakwah Imanin Amnin wa Amanin hal 
109-110]. 
 
Sumber: 
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?p=125296#post125296  
 
Diambil dari : http://ustadzaris.com/demokrasi-antara-salafi-dengan-takfiri  

 
 

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?p=125296#post125296
http://ustadzaris.com/demokrasi-antara-salafi-dengan-takfiri
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Point tiga : 
Sekarang setelah kita tahu bahwa ada demokrasi yang haram dan bahkan merupakan syirik besar, 
dan ada juga demokrasi yang hukumnya mubah saja. Maka bagaimana kah hukum pelaku demokrasi 
dalam masalah yang haram dan merupakan syirik besar itu? 
 
(Adapun untuk pelaku masalah demokrasi dalam hal yang mubah tidak kita bahas, karena hal itu 
sudah jelas.) 
 
Hukum pelaku demokrasi dalam hal yang haram dan merupakan syirik besar itu dibagi menjadi dua : 
 

1. Jika dia melakukan voting demokrasi dalam hal yang diharamkan, dengan tujuan dan 
keyakinan untuk mentabdil (mengganti) syariat Allah, dengan menisbatkan kebolehan 
menghalalkan yang haram atau sebaliknya, sebagai hal yang diinginkan Allah. 
 
Atau mentabdil (mengganti) syariat dengan aturan lain yang dianggap setara atau bahkan 
lebih tinggi dari aturan syariat. 
 
Atau mentabdil (mengganti) syariat dengan aturan lain, karena dianggap syariat itu sudah 
tidak sesuai zaman dan boleh diganti dengan aturan lain yang sesuai kondisi zaman. 
 
Atau sengaja karena untuk menentang syariat aturan Allah, dengan membolehkan atau 
menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan sebaliknya. 
 
Maka orang seperti ini telah melakukan syirik besar, dan menjadi kafir jika terpenuhi sebab, 
syarat, dan tidak adanya udzur padanya. 

 
2. Jika dia melakukan voting demokrasi dalam hal yang diharamkan, karena mengikuti hawa 

nafsunya untuk bermaksiat dan dia mengaku bahwa dia salah dan berdosa. 
 
Atau karena tidak faham, atau karena adanya syubhat, dan adanya udzur bagi dia. 
 
Atau karena dipaksa atau terpaksa, sedangkan dia sebenarnya tidak ridho dan mengakui 
bahwa itu salah dan dosa. 
 
Atau karena masalah suap agar mendapatkan uang sehingga dia menjual suaranya. 
Sedangkan dia sebenarnya faham bahwa itu tidak boleh dan mengaku berdosa. 
 
Maka orang seperti ini tidak dikafirkan, dan dia termasuk orang muslim pendosa atau fasiq, 
atau termasuk orang muslim yang mendapatkan udzur atas kesalahannya. 

 
Point empat : 
 
Sekarang bagaimana kedudukan seorang muslim yang terpilih menjadi ulil Amri, melalui sistem 
demokrasi yang kufur dan syirik akbar ini? 
 
Sebelumnya hendaklah diingat bahwa ada perbedaan dalam: 

- Masalah menjadikan demokrasi sebagai penentu dalam masalah penentuan hukum 
- Dengan demokrasi dalam masalah pemilihan pemimpin. 
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Masalah penentuan hukum itu tegas bahwa hal itu adalah hak wewenang Allah, dalam hal-hal yang 
sudah disyariatkan. Adapun untuk suatu aturan yang tidak diatur secara tegas dan terperinci di 
dalam syariat, maka itu kembali kepada tiga hal : 

1. Ijtihad fiqh 
2. Pertimbangan mashlahat dan madhorot 
3. Kewenangan Ulil Amri dalam memberikan keputusan dan kebijakannya. 

 
Sedangkan dalam masalah memilih pemimpin, syariat tidak memberikan penegasan bahwa jika tidak 
melalui mekanisme yang sesuai sunnah, maka dia adalah pemimpin yang tidak sah. 
 
Satu-satunya yang bisa membatalkan kepemimpinan seseorang muslim yang tersebut dengan tegas 
di dalam sunnah, adalah jika dia menjadi kafir. 
 
Mekanisme pemilihan ulil Amri menurut sunnah secara umum, hanya melalui 2 mekanisme saja : 

1. Secara wasiat mandat dari pemimpin sebelumnya 
2. Secara pemilihan oleh Ahlul halli wal aqdi. Baik itu secara musyawarah mufakat, ataupun 

mewakilkan hal pilih Ahlul halli wal Aqdi kepada salah satu calon untuk kemudian divoting. 
(ingat, ini suara Ahlul halli wal aqdi. Bukan suara tiap rakyat one man one vote). 

 
Lihat al ahkaamus sulthooniyyah tulisan imam al mawardi. 
 
Adapun selain cara itu, secara umum, kita masukkan ke dalam mekanisme yang haram, namun 
hasilnya sah jika seorang muslim itu memiliki kekuasaan dan kekuatan. Baik itu melalui pengambil 
alihan kekuasaan, ataupun melalui mekanisme voting demokrasi seluruh rakyat one man one vote 
seperti yang kita bahas ini. 
 
Keharaman voting langsung baru bisa berubah jika dharurot, atau dalam rangka memilih madhorot 
yang lebih kecil, atau dengan melihat pertimbangan mashlahat dan madhorot. 
 
Point lima : 
Jadi menjawab Bagaimana ulil Amri yang terpilih dari hasil pemilihan umum demokrasi? 
 
Mana pemimpin itu sah menjadi ulil Amri, walaupun melalui mekanisme yang haram. Dalil akan hal 
ini adalah, 

1. Hadits riwayat muslim dan lainnya untuk tetap mematuhi ulil Amri dalam hal yang ma’ruf, 
walaupun dia adalah seorang budak habasyah (Etiophia) yang hitam legam. 
Padahal seorang budak itu tidak bisa menjadi kandidat ulil Amri. Dan syariat menjelaskan 
bahwa syarat ulil Amri itu adalah orang merdeka dan keturunan Quraisy. Maka dari itu 
mekanisme terpilihnya budak itu tentu dari pemberontakan yang haram. Karena ulil Amri 
sebelumnya tidak mungkin memberikan mandat kepadanya, dan Ahlul halli wal aqdi tidak 
mungkin memilihnya. 

 
2. Ijma bahwa Kholifah Ali adalah Kholifah yang sah, walaupun dia dibaiat oleh para 

pemberontak dan pembunuh Kholifah utsman. Dan sebagian sahabat yang lain di madinah, 
dipaksa oleh para pemberontak dan pembunuh Kholifah utsman, untuk membaiat kholifah 
Ali. 
 

3. Qiyas bahwa perzinaan itu haram, akan tetapi anak yang dihasilkan dari perzinaan itu suci 
dan tidak berdosa. 

Semoga hal ini jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik. 
Walloohu A’lam 
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3) Betapa massive-nya ghozwul fikr (serangan pemikiran) orang-orang kafir 
 
TIME Magazine, edisi 16 April 1979, pada article berjudul “Special Report : Islam, Orientalism, And 
The West”, menurunkan summary dari buku berjudul “Orientalism” tulisan Edward W. Said, Parr 
Professor of English and Comparative Literature at Columbia University. Summary ini ditulis langsung 
oleh Edward W. Said sendiri khusus untuk TIME magazine. 
 
Di dalam tulisan summary itu disebutkan, 
 

As writing about Islam and the Orient burgeoned—60,000 books between 1800 and 1950—
European powers occupied large swatches of “Islamic” territory, arguing that since Orientals 
knew nothing about democracy and were essentially passive, it was the “civilizing mission” of 
the Occident, expressed in the strict programs of despotic modernization, to finally transform 
the Orient into a nice replica of the West. 
 
Lihat : http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,912409,00.html#ixzz1UYTiAkab  

 
Dengan hitungan matematika sederhana, maka dari jarak waktu 150 tahun (1950 – 1800) dengan 
365 hari per tahun untuk 60.000 buku.  
 

60000/(150 x 65) = 1.09 ≈ 1 
 
Berarti kira-kira 1 buah buku per hari mengenai Islam diterbitkan oleh Orientalis, guna kepentingan 
propaganda mereka. Ini bukanlah suatu jumlah dan usaha yang sedikit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,912409,00.html#ixzz1UYTiAkab
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4) Demokrasi dan memilih Pemimpin Kafir : Penguasa Syar’i dan penguasa kafir 
 
Al Aziz, sebagai istilah penguasa, disebut juga dalam QS Yusuf kepada orang kafir yang menguasai 
Mesir pada waktu itu. 
 
Rasulullah juga menyebut dengan istilah “Raja” kepada Najasyi waktu menyarankan para sahabat 
untuk hijrah ke Habasyah sebelum ke Madinah. Padahal Najasyi waktu itu belum masuk Islam. 
 
Demikian juga surat surat politik kepada kaisar romawi, kisra, dll maka semuanya menyebut dengan 
pemahaman pemimpin. 
 
Kalau hanya masalah istilah pemimpin aja secara bahasa, maka itu tidak ada masalah. 
 
****** 
Tapi kalau secara istilahi sebagaimana yang disebut dalam QS An Nisaa ayat 59, maka sepertinya 
beda konteksnya dan tidak bisa disamakan dengan hal itu. Apalagi kalau hal itu digunakan untuk 
masalah permainan kata, untuk membolehkan mengangkat pemimpin kafir. 
 
Hal itu jelas beda sekali konteks nya dan tidak bisa dijadikan alasan. 
 
Bedakan antara fakta yang sudah terjadi, dengan hal yang belum terjadi. Demikian juga sikap sikap 
terhadap hal yang sudah terjadi. 
 
Muamalah terhadap pemimpin yang Muslim dan pemimpin yang kafir itu ada sendiri contohnya 
dalam kehidupan rasulullah dan para sahabat. Dan perlu juga untuk kita menimbang mashlahat 
madhorot. 
 
Bedakan antara memperjuangkan idealita dengan menyikapi realita. Dua hal itu ada contohnya dari 
kehidupan rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya. 
 
Jangan terlalu cepat menyerah dalam berjuang, dan juga jangan terlalu gegabah dalam bertindak. 
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5)  Demokrasi dan memilih Pemimpin Kafir : Memahami Auliya jamak dari wali dalam artian 
pemimpin 

 
Ini adalah kesimpulan dan pemahaman yang salah, guna menggiring pembolehan mengangkat 
pemimpin Kafir. 
 
Secara bahasa Auliya’ itu adalah jamak dari waliy. Wali itu sudah lazim difahami oleh orang Arab 
mempunyai arti sebagai pemimpin juga. 
 
Oleh karena itu pemimpin pemerintahan itu, selain secara bahasa arab disebut sebagai ulil amri, 
secara bahasa arab disebut juga sebagai waliyyul Amri. 
 
Mari kita lihat kutipan kisah tafsir bil atsar dari tafsir Ibnu Katsir itu sendiri ketika menafsirkan QS. Al 
Maidah ayat 51. 
 
Disitu Ibnu Katsir menukil riwayat pengingkaran Umar Bin Khoththob kepada sahabat yang 
mengangkat seorang non muslim untuk menjabat kedudukan pemerintahan. Hatta hanya sebagai 
sekretaris pemerintahan saja. 
 

Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dari Umar bin Khathab, “Bahwasanya Umar bin Khathab 
memerintahkan Abu Musa Al Asy’ari bahwa pencatatan pengeluaran dan pemasukan 
pemerintah dilakukan oleh satu orang. 
 
Abu Musa memiliki seorang juru tulis yang beragama Nasrani. Abu Musa pun mengangkatnya 
untuk mengerjakan tugas tadi. Umar bin Khathab pun kagum dengan hasil pekerjaannya. 
 
Ia berkata: ‘Hasil kerja orang ini bagus, bisakah orang ini didatangkan dari Syam untuk 
membacakan laporan-laporan di depan kami?’. Abu Musa menjawab: ‘Ia tidak bisa masuk ke 
tanah Haram’. Umar bertanya: ‘Kenapa? Apa karena ia junub?’. Abu Musa menjawab: ‘bukan, 
karena ia seorang Nasrani’. 
 
Umar pun menegurku dengan keras dan memukul pahaku dan berkata: ‘pecat dia!’. Umar lalu 
membacakan ayat: 
 
‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani 
menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian 
yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka 
sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang lalim‘” Qs. Al Maidah : 51 
 
(Tafsir Ibni Katsir, 3/132). 

 
Dalam riwayat yang berasal dari Umar itu beliau menukil Qs Al Maidah ayat 51 sebagai landasan 
hukum akan hal ini, sehingga Umar menentang orang non muslim menduduki jabatan 
pemerintahan. Apalagi menduduki pucuk pemerintahan. 
 
Maka jelas bahwa Umar dan Ibnu Katsir juga memahami perkataan Auliya sebagai jamak dari kata 
Wali, dengan arti dan pemahaman sebagai pemimpin, pemegang urusan pemerintahan juga. 
Disamping juga arti arti lain yang sah ditunjukkan secara bahasa Arab mengenai arti kata Auliya 
sebagai jamak dari Wali itu. 
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Jadi kalimat tersebut sah digunakan untuk arti pemimpin, teman dekat, orang yang dicintai, dll; 
karena itu adalah kata yang musytarak. Dan semua makna itu benar dan bisa digunakan. 
 
Naif jika dikatakan Auliya dalam ayat itu tidak bisa dan bahkan “tidak boleh” dibawa ke arti 
pemimpin. 
 
Apalagi mengklaim bahwa Ibnu Katsir apalagi para sahabat radhiyalloohu ‘anhum tidak memahami 
ayat itu sebagai arti yang boleh dibawa ke arti pemimpin. 
 
Riwayat Umar bin Khoththob dan penukilan riwayat tersebut oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan Qs. 
Maidah ayat 51 itu, sudah lebih dari cukup untuk membantah hal tersebut. 
 
Walloohu A’lam 
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6)  Demokrasi dan memilih Pemimpin Kafir : “Gakpapa kafir, yang penting tidak korupsi” dilihat 
dari tinjauan Akhlak 

 
Akhlak secara umum dibagi menjadi dua. Yakni akhlak kita terhadap Allah dan akhlak kita terhadap 
manusia. 
 
Rasulullah ketika berkata “innamaa bu’itstu li utammima makaarimal akhlaaq” (sesungguhnya 
tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak). Maka apakah berarti akhlak orang arab 
jahiliyyah zaman dulu sebelum rasulullah diutus itu buruk semua? 
 
Al jawab tidak 
 
Orang arab jahiliyyah itu juga mempunyai akhlaq yang baik, seperti memuliakan tamu, 
menyelesaikan masalah darah dengan diyat, melindungi dengan benar orang yang mereka berikan 
jaminan, menyukai sifat jujur dan amanah (maka dari itu rasulullah mereka juluki dengan al amin), 
pemberani, dermawan, dan masih banyak lagi 
 
Akan tetapi walau mereka mempunyai akhlak yang baik terhadap sesama manusia, mereka hanya 
melakukan hal itu karena kebiasaan dan adat istiadat. Bukan murni karena perintah Allah dan Rasul 
Nya, dan juga bukan karena buah iman kepada Allah dan Rasul Nya 
 
Disinilah bedanya. 
 
Dan yang perlu untuk digarisbawahi lagi, walau mereka mempunyai akhlak baik terhadap sesama 
manusia, mereka mempunyai akhlak yang sangat buruk terhadap Allah. 
 
Mereka mempunyai akhlak buruk kepada Allah dengan mensyirikkan Allah; membuat buat syariat 
sendiri atas nama adat yang diaku aku berasal dari Allah; mengatakan mengenai Allah akan apa apa 
yang mereka tidak ketahui, atau mengatakan mengenai Allah yang mereka tidak memiliki 
keterangan wahyu dari Allah mengenai hal itu. 
 
Ini seperti perkataan dan anggapan mereka bahwa malaikat itu adalah anak anak perempuan Allah, 
berhala berhala itu adalah syarikat syarikat yang Allah bolehkan untuk disembah agar lebih 
mendekatkan diri kepada Allah (baca: tawassul), adanya jenis hewan hewan yang sudah mencapai 
syarat tertentu yang harus mendapatkan perlakuan khusus, dan lain lain. 
 
****** 
Dari penjelasan ini, fahamlah bagi kita maksud dari perkataan bahwa, Rasulullah itu tidaklah diutus 
melainkan untuk menyempurnakan akhlaq. Ini bukan berarti orang Arab jahiliyyah waktu itu tidak 
memiliki akhlak yang baik sama sekali. Bukan seperti itu pemahaman nya. 
 
Mereka punya akhlak yang baik, di samping mereka juga punya akhlak yang buruk seperti mengubur 
bayi perempuan hidup hidup karena dianggap aib. Mereka punya akhlak yang baik, hanya saja perlu 
untuk diperbaiki landasan pemahaman dan aqidahnya sebagai dasar mereka melakukan akhlak yang 
baik. Dan yang paling kritis untuk diperbaiki tentu saja akhlak mereka kepada Allah. 
 
Memperbaiki akhlaq kepada Allah itu, tentu saja dengan memperbaiki aqidah agar menjadi benar, 
dan berikut juga pensucian dari noda noda syirik serta keyakinan yang salah mengenai Allah. 
 
Oleh karena itu jika kita lihat acuan perintah Allah dan Rasul Nya dalam berakhlaq yang baik kepada 
manusia, selalu dikaitkan dan dihubungkan dengan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita 
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kepada Akherat atau hari akhir, dan janji janji Allah akan perlindungan Nya serta pahala yang besar 
dari Nya. 
 
Misal hadits-hadits atau ayat ayat yang menyebutkan “jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
akhir, hendaklah kamu berkata yang baik atau diam”, “jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
akhir, hendaklah kamu selalu berbuat baik kepada tetangga mu “,” Sesungguhnya Allah bersama 
orang orang yang sabar “,” Pahala orang yang sabar itu tanpa batas “, dan lain lain. 
 
***** 
Di sini kita memahami kesalahan orang yang menyempitkan pemahaman mengenai akhlak, dengan 
hanya terbatas kepada masalah muamalah antara manusia saja. 
 
Padahal masalah akhlak, adab, dan muamalah antar sesama manusia itu jika tidak didasarkan 
kepada mencari keridhoan Allah dan pahala dari Nya, maka itu tidak akan begitu memberikan 
manfaat bagi akherat kita. 
 
Hal itu tidak lain hanya untuk motif duniawi, sekedar mengikuti kebiasaan dan tradisi, untuk 
memperbagus hubungan antar manusia saja, berfokus hanya mencari keridhoan manusia saja, agar 
hati menjadi lapang dan bahagia hidup di dunia karena kebaikan kebaikan akhlak yang kita lakukan; 
akan tetapi hal itu tidak memberikan manfaat bagi kehidupan yang sebenarnya di Akherat. 
 
Apalagi jika masalah akhlak kepada Allah dikesampingkan demi akhlak kepada sesama manusia, yang 
mana hal ini dilakukan dengan melanggar perintah Allah dan Rasul Nya. 
 
Di sini semoga kita bisa memahami kesalahan orang yang membatasi pembahasan masalah akhlak 
itu, hanya terbatas kepada antar sesama manusia saja. Apalagi perkataan sebagian orang, gapapa 
kafir yang penting tidak korupsi. 
 
Orang yang akhlak nya buruk kepada sesama manusia itu sebenarnya tanda bahwa dia itu memiliki 
akhlak yang buruk terhadap Allah. 
 
Misal jika seseorang itu korupsi, maka itu berarti dia tidak memiliki akhlak yang baik kepada Allah 
dengan tidak mau qonaah kepada Allah. 
 
Dia berbuat tidak jujur dan suka menipu, maka itu berarti dia tidak berakhlaq baik kepada Allah 
dengan tidak menganggap Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat segala ketidak jujuran dan 
penipuannya itu. Dan lain lain seterusnya. 
 
Bottomline nya adalah, percuma dia terlihat soleh dan banyak melakukan ibadah kepada Allah 
seperti sholat, puasa, shodaqoh, umroh, dan haji; jika ternyata akhlak nya kepada Allah buruk. 
 
Percuma walau dia seorang ustadz, ilmunya banyak, sangat mahir bahasa Arab, dan selalu diundang 
memberikan kajian di sana sini ; jika ternyata akhlak nya kepada Allah itu buruk. 
 
Percuma dia ngakunya sudah ngaji dan faham sunnah, namun jika dia utang sama orang lain, dia 
selalu kabur dan tidak mau bayar. Dia berakhlaq buruk kepada Allah karena dia tidak takut terhadap 
ancaman yang berat dari Allah dan Rasul Nya, terhadap orang yang “ngemplang” dan tidak mau 
membayar hutang nya. 
 
Dan seterusnya. Semoga mudah untuk dipahami, baarokalloohu fiik. 
Walloohu A’lam 
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7)  Demokrasi dan memilih Pemimpin Kafir : Mencermati kurang cerdas dan gagal fahamnya 
seorang Kyai pimpinan ormas Islam dari kacamata safety 

 
Ketika kita berbicara masalah safety (keselamatan) dan prosentase penyebab terjadinya kecelakaan, 
maka secara statistik data di seluruh dunia FAKTOR UTAMA yang paling menentukan terjadinya 
kecelakaan adalah faktor behavior (perilaku) atau unsafety act dari orangnya itu sendiri. 
 
Kegagalan Equipment dan tidak adanya alat pelindung diri, menempati prosentase yang lebih kecil 
dalam menyumbang terjadinya kecelakaan. Akan tetapi “working properly” nya suatu equipment 
sesuai standart dan lengkapnya alat pelindung diri itu, merupakan suatu SYARAT MUTLAK yang tidak 
bisa ditawar-tawar lagi, walaupun faktor itu merupakan penyumbang terjadinya kecelakaan yang 
lebih kecil dibandingkan behavior. 
 
Ilustrasi sederhana, 
Misal kita lihat prosentase terjadinya kecelakaan di jalan raya. 
 
Maka apakah faktor utama penyumbang terjadinya kecelakaan itu, terjadi karena ugal-ugalannya 
pengemudi, tidak mau pake alat pelindung diri (seperti misal seat belt bagi mobil dan helm bagi 
motor) dan tidak mau mematuhi peraturan rambu2 keselamatan lalu lintas? 
 
Ataukah itu terjadi karena kendaraannya sedang rusak dan tidak adanya alat pelindung diri? 
 
Secara prosentase terjadinya kecelakaan, manakah yang menyumbang paling besar? Tentu akan 
dijawab yang masalah behavior atau unsafety act. Penelitian safety tingkat dunia dari Dupont pun 
juga sudah membuktikan hal ini. 
 
Namun apakah karena faktor utamanya itu adalah behabior dan unsafety act, kita boleh untuk tidak 
pake helm atau ogah pake safety belt ketika berkendara? Siap2 aja anda ditilang polisi kalau 
begitu…. 
 
**** 
Demikian juga perkataan seorang Kyai yang meng-GOBLOK GOBLOKKAN orang yang memelihara 
jenggot, dan yang lebih penting itu adalah adab dan akhlak. Makin panjang jenggotnya, maka makin 
goblok orangnya katanya. 
 
Sampai-sampai saking bencinya sama jenggot, gambar sang pendirinya yang dipajang ketika hari 
peringatan tertentu, dipilihlah gambar pendiri yang sudah diedit dan tidak pake jenggot. Padahal 
sang pendiri itu selalu memakai jenggot. 
 
Belum lagi ketika sang Kyai diwawancara talk show di sebuah TV kemarin malam, terlihat sekali 
arogansinya dan menjelek-jelekkan orang yang memelihara jenggot. Bilangnya juga boleh berjenggot 
tapi syaratnya akhlaknya harus baik. 
 
Dalam hati kita berkata, antum aja yang nggak jenggotan akhlak dan adabnya nggak baik. 
Dipertontonkan di TV nasional lagi. Kok nuntut nuntut yang berjenggot harus berakhlak baik? 
 
Apa ini berarti kalau berjenggot itu dituntut harus berakhlak baik, dan kalau nggak berjenggot itu 
boleh sewenang-wenang, arogan, dan berakhlak tidak baik sama seperti yang anda pertunjukkan 
itu? 
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**** 
Btw, 
Apakah pernah lihat orang pake helm tapi nunggang motornya ugal2an, kadang jalan naik trotoar 
untuk pengguna jalan, dan bahkan kadang nglawan arus lagi? 
 
Atau pernah lihat orang pake seat belt di mobil, tapi ngebutnya over limit dan arogan lagi di jalanan? 
 
Apakah kalau begitu helm nya dan seat belt-nya yang salah? 
Apakah dengan begitu tiap orang yang pake helm dan seat belt, juga harus kena getahnya serta 
harus digoblok-goblokkan karena dia pake helm dan seat belt? 
 
Demikian juga untuk tiap orang yang berjenggot, dan bahkan untuk wanita yang memakai jilbab 
juga. Benar ada orang berjenggot dan wanita berjilbab yang kadang akhlak dan adabnya kurang 
bagus. Saya mungkin yang termasuk orang itu, dengan segala kekurangan saya…. 
 
Namun apakah itu berarti ini adalah kesalahan jenggot dan jilbabnya, sehingga dia harus digoblok-
goblokkan? 
 
Ataukah itu memang kesalahan behavior orang itu, sehingga dia harus belajar akhlak dan adab lagi 
untuk “safety briefing”, dan harus selalu saling mengingatkan di setiap pertemuan dengan adanya 
“safety moment”? 
 
Dan apakah juga setiap orang berjenggot atau wanita yang memakai jilbab lainnya, juga harus kena 
getahnya, dan di goblok-goblokkan? 
 
Orang yang pernah belajar safety tentu faham apa maksud saya. 
 
Dah Gitu Aja. 
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8) Nasehat kepada Ulil Amri 
Para ulil Amri itu harus diberikan nasehat dan pemahaman, bahwa toleransi itu beda dengan 
sinkretisme. 
 
Harus difahamkan juga bahwa bid’ah hasanah, yang mendukung sinkretisme itu, merupakan 
pemahaman dan aplikasi yang salah dalam memahami agama 
 
 
 
9) Membangun generasi Sekuler 
Wahai anakku, belajarlah agama, dan jadilah engkau Ulama yg membina masyarakat 
 
Jika engkau tidak mampu, maka jadilah engkau penuntut ilmu (tholabul ilm) yg selalu berusaha utk 
mempelajari agama dan membantu dalam berdakwah. 
 
Jika engkau tidak mampu, maka jadilah engkau orang yg bisa menolong agamamu ini. Baik itu 
dengan harta ataupun keahlianmu. 
 
Jika engkau tidak mampu, maka jadilah muslim yg senantiasa berusaha melakukan kewajiban-
kewajibanmu 
 
Jika engkau tidak mampu, paling tidak janganlah engkau menjadi orang yang membenci agamamu 
dan aturan syariat-Nya, walau engkau belum bisa melaksanakannya dan sering melanggarnya… 
 
*** 
Adapun generasi sekuler, ternyata tidak bisa memenuhi harapan yang paling rendah itu, walaupun 
mereka mengaku beragama Islam….. 
 
Bagaimanakah sebenarnya mereka itu dididik di rumah?…. 
 
 
 
10) Bunga rampai Munafik  
Munafik itu dzohirnya menampakkan keimanan, namun batinnya berisi kekufuran. 
 
Oleh karena itu, jika ada hal2 yang nyerempet kekufuran, maka dia akan senang, dan akan mencari 
seribu satu dalih untuk membenarkannya. 
 
Perayaan keagamaan lain pada bulan desember kali ini, tampaknya akan menjadi ajang untuk 
introspeksi bagi diri kita. 
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11) Bunga rampai Munafik : Yang penting niatnya 
“Yang penting itu niatnya…” 
 
Wah kalau apa apa itu yang penting niatnya, nanti berzina tapi niatnya untuk menikahi jadi boleh 
donk…. 
 
Makan sate babi tapi niatnya makan sate kambing juga jadi halal donk…. 
 
Masalah aqidah yang batil, tapi niatnya untuk muamalah hubungan toleransi juga jadi boleh donk….. 
 
Dasar munafik! 
 
 
 
12 ) Bunga rampai Munafik : Bukan masalah isu minoritas dan mayoritas, apalagi isu konstitusi 
 
Rasulullah dan para sahabat pernah menjadi minoritas dan juga pernah menjadi mayoritas. 
 
Tapi rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengucapkan selamat atas aqidah hari raya agama 
lain dengan alasan toleransi. Baik itu ketika menjadi minoritas ataupun ketika menjadi mayoritas. 
 
Padahal rasulullah adalah orang yang muamalah nya paling baik kepada orang lain. 
 
Dalam kehidupan bernegara zaman rasulullah pun, walau terdapat piagam madinah sebagai 
konstitusi antar umat beragama untuk saling melindungi dan menjaga perdamaian di madinah, 
rasulullah tidak pernah mengucapkan selamat hari raya, apalagi mengikuti upacara hari raya aqidah 
agama lain. 
 
Toleransi itu bukan barter aqidah. Muamalah yang baik itu bukan berarti masing masing harus ada 
yang dikorbankan untuk kebaikan bersama. 
 
Baik itu dengan cara saling bertukar mengucapkan selamat, ataupun dengan cara saling mengikuti 
upacara hari raya aqidah agama lain. 
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13) Kesalahan dalam memahami Iman : Beriman seperti berimannya orang Sekuler 
 
Termasuk kesalahan dalam memahami iman adalah menganggap iman itu hanya sekedar 
“membenarkan” saja (tashdiq)…. Iman itu tidak hanya sekedar “membenarkan” , namun juga 
“tunduk patuh” dan “taat” terhadap perintah dan larangan Allah dan Rasul Nya. 
 
Jangan beriman seperti berimannya perokok! Yang hanya sekedar “membenarkan” bahaya rokok, 
namun tidak mau untuk untuk meninggalkannya. 
 
Jangan beriman seperti berimannya anak durhaka. Yang hanya sekedar “membenarkan” bahwa itu 
orang tua nya dan harusnya wajib taat kepada mereka, namun justru malah kurang ajar dan durhaka 
terhadap mereka. 
 
“Tunduk patuh dan Taat” pun juga tidak hanya sekedar “Tunduk patuh dan Taat” seperti robot yang 
tanpa ada motivasi, jiwa, cinta kasih, dan kehidupan. 
 
Akan tetapi itu juga harus disertai dengan “kecintaan dan loyalitas”, dan juga “kebencian serta 
berlepas diri” terhadap apa apa yang menyelisihi nya . 
 
Sehingga aplikasi dan pemahaman iman yang benar itu harus difahami dengan berdasarkan tiga hal 
yang tak terpisahkan : 

1. Membenarkan nya. 
2. Tunduk patuh dan taat. 
3. Kecintaan loyalitas (wala’) dan kebencian berlepas diri (baro’). 

 
Berkurangnya kesempurnaan salah satu dari tiga hal itu, maka berkurang pulalah kesempurnaan 
iman pada diri seseorang. Dan bahkan jika itu berkaitan dengan masalah ushul (pokok), maka hal itu 
juga bisa berpotensi membatalkan keimanan seseorang… 
 
Sehingga pemahaman keimanan Sekuler yang penting cukup hanya “membenarkan ketuhanan yang 
Maha Esa”, namun untuk aplikasi penerapannya boro boro dia mau untuk sholat apa kagak…. Maka 
ini adalah pemahaman keimanan yang salah…. 
 
Keimanan itu tidak dipahami dengan yang penting cukup hanya “membenarkan” saja, namun untuk 
aplikasinya terserah semau gue…. 
 
Allah tidak menurunkan ayat ayat yang hanya berisi kabar kabar yang wajib untuk kita benarkan saja. 
Namun Allah juga menurunkan ayat ayat yang berisi perintah Nya, yang wajib kita tunduk patuh dan 
taati… Dan Allah menurunkan semua itu dengan berdasarkan kasih sayang, kebijaksanaan, dan 
keadilan Nya. 
 
Sehingga hal ini wajib untuk kita cintai dan berikan loyalitas kepadanya (Wala’) . Dan juga kita 
berikan kebencian, pengingkaran, dan sikap berlepas diri terhadap fihak yang menyelisihi dan 
menentang Nya (Baro’). 
 
Sekali lagi, pemahaman iman yang benar itu haruslah difahami dengan berdasarkan tiga hal yang tak 
terpisahkan : 

1. Membenarkan nya. 
2. Tunduk patuh dan taat. 
3. Kecintaan loyalitas (wala’) dan kebencian berlepas diri (baro’). 
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Apakah ada orang yang membenarkan namun dia sendiri membenci apa yang dia benarkan? 
Jawabnya tentu saja ada! 
 
Dan inilah juga bukti bahwa keimanan itu salah, jika hanya dipahami dengan hanya sekedar 
“membenarkan” saja. 
 
Tidak usah jauh jauh bawa ayat bahwa orang musyrik dan ahlul kitab itu sebenarnya 
“membenarkan” kenabian rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam lubuk hatinya yang terdalam. 
Namun mereka membenci apa yang mereka benarkan itu karena kedengkian yang ada pada dirinya. 
Hingga mereka pun enggan untuk mengakui kenabian beliau melalui lisan mereka dan bahkan justru 
memusuhi beliau…. 
 
Tidak usah jauh jauh bawa ayat ayat seperti itu…. 
 
Orang yang merokok aja walau dia membenarkan bahaya rokok, namun dia benci kalau disuruh 
untuk tanggung jawab dan keluar duit untuk biaya berobat perokok pasif yang menjadi korban nya. 
 
Sama juga dengan anak durhaka yang membenarkan bahwa itu adalah orang tua nya. Dia benci jika 
disuruh untuk minta maaf kepada orang tuanya jika dia masih durhaka, walaupun dia mengakui dan 
membenarkannya… 
 
Seorang suami juga sama saja… 
 
Bisa jadi dia membenarkan bahwa itu adalah istrinya yang harus dia lindungi dan sayangi. Namun dia 
benci dan gengsi jika harus minta maaf terhadap kedzoliman kedzoliman yang dia lakukan terhadap 
istrinya yang seharusnya dia lindungi dan sayangi itu….. 
 
Jadi tidak benar jika seseorang sudah “membenarkan” maka dia akan otomatis mencintainya dan 
tidak akan membencinya. 
 
Dan tidak benar juga jika seseorang sudah “membenarkan” sesuatu maka dia akan otomatis tunduk 
patuh dan taat terhadap apa yang dia benarkan itu…. 
 
Nah sekarang bagaimanakah dengan orang Sekuler yang memahami iman cukup dengan hanya 
“membenarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” itu? …… Dan lihatlah juga fakta yang terjadi di 
lapangan…. 
 
**** 
 
Akar permasalahannya mungkin bisa jadi karena kita mendidik pemahaman keimanan di keluarga 
dan di masyarakat kita, dengan model pemahaman keimanan ala Sekuler. Oleh karena itu jangan lah 
kita buru buru tunjuk hidung orang lain dulu… Tunjuklah dulu hidung diri diri kita sendiri… 
 
Jangan jangan kita sebenarnya yang secara tidak sadar memahami iman ala Sekuler, namun 
ngakunya aja benci sama Sekuler…. 
 
Memang wahai saudaraku, Kondisi kadang tidak selalu ideal bagi kita untuk menerapkan keimanan 
kita. Oleh karena itulah Allah berfirman “fattaqullooha mastatho’tum” (Bertaqwalah kalian kepada 
Allah semampu kalian)….. 
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قُوا َ  َفات  اْسَتَطْعُتمْ  َما ّللا   
 

“Bertakwalah pada Allah semampu kalian” (QS. At Taghobun: 16) 
 
Maka dari itu wahai saudaraku, Bertaqwalah “semampumu” bukan bertaqwalah “semaumu” …. 
 
Inilah titik introspeksi kecil bagi diri kita sendiri, apakah kita memahami iman itu hanya sekedar 
“membenarkan” saja ataukah tidak… 
 
Inilah juga titik introspeksi kecil bagi diri kita, apakah ada kadar sekularisme pada diri kita ataukah 
tidak… 
 
Semoga bermanfaat, baarokalloohu fiik 
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14) Apakah tiap orang Sekuler dikafirkan? 
 

1. Jika dia mengakui dan membenarkan konsekuensi (Laazim) dari sekulerisme, yang berarti 
menentang dan menolak secara parsial untuk menerapkan hukum Allah. 
 
Hingga telah terkumpul padanya sebab-sebab dan syarat2 jatuhnya vonis kafir, serta 
hilangnya penghalang atau udzur setelah melalui proses verifikasi dan iqomatul hujjah 
(penegakan hujjah atau penjelasan), maka dia dikafirkan. 
 
Dan ahlul ilmi lah yang mempunyai wewenang dalam hal ini. Bukan setiap orang, apalagi 
yang mudah diprovokasi. 

 
2. Jika dia tidak mengakui dan tidak membenarkan konsekuensi (Laazim) dari sekulerisme, 

namun dia mendukung sekulerisme karena adanya ta’wil atau syubhat, maka dia tidak 
dikafirkan walaupun ada kontradiksi di dalam dirinya yang tidak dia akui. 
 
Adanya kontradiksi dalam hal konsekuensi menunjukkan lemahnya dan kesalahan dari 
pendapatnya. Walaupun begitu, menetapkan konsekuensi (Laazim) yang tidak dia benarkan, 
tidak dia akui, atau tidak dia katakan itu juga tidak dibenarkan. Karena ini berarti 
menetapkan suatu hal yang dusta kepadanya. 
 
Walaupun begitu penetapan permusuhan, kebencian, dan penjelasan terhadap syubhat2nya 
harus tetap dilakukan sesuai dengan kadar penyimpangannya, walaupun vonis pengkafiran 
tidak bisa dijatuhkan kepadanya karena tidak lengkapnya syarat2 dan sebab2nya, serta 
adanya udzur atau penghalangnya. 
 

3. Jika dia tidak tau atau bahkan terpaksa melakukan walaupun sebenarnya dia mengingkari, 
maka dia tidak dikafirkan walaupun ada kontradiksi di dalamnya yang dia akui sendiri. 
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15) Yang kebanyakan membuat kacau pemahaman wala’ dan baro’ seorang Muslim 
 
Masih ingat fenomena perokok yang membenarkan (tashdiq) bahwa rokok itu berbahaya, namun 
ngeyel tetap ngrokok, dan nggak seneng jika dinasehatin? 
 
Demikianlah permisalan fenomena seorang muslim yang “kacau” wala’ (loyalitas dan kecintaan) dan 
baro’ (sikap berlepas diri dan kebencian) nya. 
 
Dan yang kebanyakan memberikan syubhat akan wala (loyalitas dan kecintaan) dan baro’ (sikap 
berlepas diri dan kebencian) itu adalah : 

1. Sekulerisme 
2. Pluralisme 
3. Liberalisme 
4. Sufisme 
5. Darwinisme 
6. Demokrasi 
7. Filsafat 
8. Hedonisme 

 
Jika Wala’ dan Baro’ sudah kacau, maka secara otomatis Amar Ma’ruf Nahi Mungkar pun juga 
menjadi cacat. 
 
Ikan di lautan yang asin tidak akan menjadi asin dan lincah bergerak. Namun jika ikan sudah berubah 
menjadi asin dengan diasinkan, maka dia tidak bisa apa-apa dan hanya siap untuk disantap saja…. 
 
Intinya, jangan ikut-ikutan lingkungan yang mempengaruhi untuk menjadi rusak dan beralasan 
kiamat sudah dekat. Namun jadilah ghuroba’ (orang asing) yang selalu berusaha menjaga diri dan 
memperbaiki keadaan sekitar. 
 
Baarokalloohu fiik 
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16) Perang Tafsir Konstitusi Pancasila 
 
Orang yang memutlakkan mengkafirkan orang yang berpegang kepada konstitusi Indonesia dalam 
kehidupan bernegara, maka dia berada di dalam kesalahan yang fatal. Karena kondisi konstitusi kita 
memang lentur, bisa ditarik ke arah yang sesuai Islam, dan juga bisa ditarik ke arah Sekulerisme dan 
yang semisal. 
 
Berikut adalah tulisan “Menjernihkan Tafsir Pancasila” dari Dr. Adian Husaini yang diambil dari : 
http://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2011/05/16/3640/menjernihkan-
tafsir-pancasila.html  
 

HARIAN Republika, Rabu (11/5) menurunkan berita berjudul: “Kembalikan Pancasila dalam 
Kurikulum”. Berita itu mengungkap pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie 
yang mempertanyakan mengapa Pendidikan Pancasila hilang di kurikulum pendidikan. Kata 
Aburizal, Pancasila tidak boleh dikerdilkan dengan hanya menjadi bagian dari pendidikan 
kewarganegaraan. 
 
“Sikap Partai Golkar jelas, kembalikan materi pendidikan Pancasila menjadi bagian dari 
kurikulum pendidikan secara khusus, karena materinya harus diajarkan secara tersendiri,” 
kata Aburizal Bakrie. 
 
Menurut Aburizal Bakrie, penghapusan pendidikan Pancasila adalah sebuah upaya memotong 
anak bangsa ini dari akar budayanya sendiri. Pancasila adalah pintu gerbang masuk pelajaran 
tentang semangat nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, 
kerukunan, dan toleransi beragama. 
 
Demikian seruan Partai Golkar tentang Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Ketua 
Umumnya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar seruan berbagai pihak tentang Pancasila. 
Tentu saja, ini bukan hal baru. Berbagai seminar, diskusi, dan konferensi telah digelar untuk 
mengangkat kembali “nasib Pancasila” yang terpuruk, bersama dengan berakhirnya rezim 
Orde Baru, yang sangat rajin mengucapkan Pancasila. 
 
Partai Golkar atau siapa pun yang menginginkan diterapkannya di Pancasila, seyogyanya 
bersedia belajar dari sejarah; bagaimana Pancasila dijadikan sebagai slogan di masa Orde 
Lama dan Orde Baru, dan kemudian berakhir dengan tragis. Sejak tahun 1945, Pancasila telah 
diletakkan dalam perspektif sekular, yang lepas dari perspektif pandangan alam Islam 
(Islamic worldview). Padahal, sejak kelahirannya, Pancasila – yang merupakan bagian dari 
Pembukaan UUD 1945 – sangat kental dengan nuansa Islamic worldview. 
 
Contoh terkenal dari tafsir sekular Pancasila, misalnya, dilakukan oleh konsep Ali Moertopo, 
ketua kehormatan CSIS yang sempat berpengaruh besar dalam penataan kebijakan politik dan 
ideologi di masa-masa awal Orde Baru. Mayjen TNI (Purn) Ali Moertopo yang pernah menjadi 
asisten khusus Presiden Soeharto merumuskan Pancasila sebagai “Ideologi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”. Tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, Ali Moertopo 
merumuskan, bahwa diantara makna sila pertama Pancasila adalah hak untuk pindah agama. 
“Bagi para warganegara hak untuk memilih, memeluk atau pindah agama adalah hak yang 
paling asasi, dan hak ini tidak diberikan oleh negara, maka dari itu negara RI tidak mewajibkan 
atau memaksakan atau melarang siapa saja untuk memilih, memeluk atau pindah agama apa 
saja.” 
 

http://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2011/05/16/3640/menjernihkan-tafsir-pancasila.html
http://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2011/05/16/3640/menjernihkan-tafsir-pancasila.html
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Tokoh Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru, Pater Beek S.J., juga merumuskan makna sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsep yang netral agama, dan tidak condong pada satu 
agama. Ia menggariskan tentang masalah ini: 
 
“Barang siapa beranggapan Sila Ketuhanan ini juga meliputi anggapan bahwa Tuhan itu tidak 
ada, atheisme (materialisme); atau bahwa Tuhan berjumlah banyak (politeisme), maka ia tidak 
lagi berdiri di atas Pancasila. Pun pula jika orang beranggapan bahwa Ketuhanan Yang Maha 
Esa itu hanya tepat bagi kepercayaan Islam atau Yahudi saja, misalnya, maka orang semacam 
itu pada hakikatnya juga tidak lagi berdiri di atas Pancasila.” (J.B. Soedarmanta, Pater Beek 
S.J., Larut tetapi Tidak Hanyut). 
 
Tetapi, sebagian kalangan ada juga yang memahami, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
juga menjamin orang untuk tidak beragama. Drs. R.M. S.S. Mardanus S.Hn., dalam bukunya, 
“Pendidikan—Pembinaan Djiwa Pantja Sila”, (1968), menulis: “Begitu pula kita harus 
mengetahui, bahwa orang yang ber-Tuhan tidak sekaligus harus menganut suatu agama. Bisa 
saja orang itu ber-Tuhan, yaitu percaya dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak 
memeluk suatu agama, karena ia merasa tidak cocok dengan ajaran-ajaran dan dogma-dogma 
agama tertentu. Orang yang ber-Tuhan tetapi tidak beragama bukanlah seorang ateis. 
Pengertian ini sebaiknya jangan dikaburkan.” 
 
Pastor J.O.H. Padmaseputra, dalam bukunya, “Ketuhanan di Indonesia” (Semarang, 1968), 
menulis: “Apakah orang yang tidak beragama harus dipandang ateis? Tidak. Karena amat 
mungkin dan memang ada orang tidak sedikit yang percaya akan Tuhan, tetapi tidak 
menganut agama yang tertentu.” (Dikutip dari buku Pantjasila dan Agama Konfusius karya 
RimbaDjohar, (Semarang: Indonezia Esperanto-Instituto, MCMLXIX), hal. 34-35). 
 
Padahal, jika dicermati dengan jujur, rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa ada kaitannya 
dengan pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta: Ketuhanan, dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bung Hatta yang aktif melobi tokoh-
tokoh Islam agar rela menerima pencoretan tujuh kata itu, menjelaskan, bahwa Tuhan Yang 
Maha Esa adalah Allah, tidak lain kecuali Allah. Sebagai saksi sejarah, Prof. Kasman 
Singodimedjo, menegaskan: “Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik 
tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya sesuai betul dengan 
tafsiran yang diberikan oleh Islam.” (Lihat, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal. 123-125.) 
 
Lebih jelas lagi adalah keterangan Ki Bagus Hadikusuma, ketua Muhammadiyah, yang akhirnya 
bersedia menerima penghapusan “tujuh kata” setelah diyakinkan bahwa makna Ketuhanan 
Yang Maha Esa adalah Tauhid. Dan itu juga dibenarkan oleh Teuku Mohammad Hasan, 
anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus. (Siswanto 
Masruri, Ki Bagus Hadikusuma, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005). 
 
Sebenarnya, sebagaimana dituturkan Kasman Singodimedjo, Ki Bagus sangat alot dalam 
mempertahankan rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya”. Sebab, rumusan itu dihasilkan dengan susah payah. Dalam sidang-
sidang BPUPK, Ki Bagus dan sejumlah tokoh Islam lainnya juga masih menyimpan 
ketidakpuasan terhadap rumusan itu. Ia, misalnya, setuju agar kata “bagi pemeluk-
pemeluknya” dihapuskan. Tapi, karena dalam sidang PPKI tersebut, sampai dua kali dilakukan 
lobi, dan Soekarno juga menjanjikan, bahwa semua itu masih bersifat sementara. Di dalam 
sidang MPR berikutnya, umat Islam bisa memperjuangkan kembali masuknya tujuh kata 
tersebut. Di samping itu, Ki Bagus juga mau menerima rumusan tersebut, dengan catatan, 
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kata Ketuhanan ditambahkan dengan Yang Maha Esa, bukan sekedar “Ketuhanan”, 
sebagaimana diusulkan Soekarno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 di BPUPK. Pengertian inilah 
yang sebenarnya lebih masuk akal dibandingkan dengan pengertian yang diajukan berbagai 
kalangan. (Ibid). 
 
Dalam bukunya, “Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin” (1959-
1965), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif juga mencatat, bahwa 
pada 18 Agustus 1945, Soekarno sebenarnya sangat kewalahan menghadapi Ki Bagus. 
Akhirnya melalui Hatta yang menggunakan jasa Teuku Mohammad Hasan, Ki Bagus dapat 
dilunakkan sikapnya, dan setuju mengganti “tujuh kata” dengan “Yang Maha Esa”. Syafii 
Maarif selanjutnya menulis: “Dengan fakta ini, tidak diragukan lagi bahwa atribut Yang Maha 
Esa bagi sila Ketuhanan adalah sebagai ganti dari tujuh kata atau delapan perkataan yang 
dicoret, disamping juga melambangkan ajaran tauhid (monoteisme), pusat seluruh sistem 
kepercayaan dalam Islam.” Namun tidak berarti bahwa pemeluk agama lain tidak punya 
kebebasan dalam menafsirkan sila pertama menurut agama mereka masing-masing. (hal. 
31). 
 
Tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa identik dengan Tauhid, juga ditegaskan oleh tokoh 
NU KH Achmad Siddiq. Dalam satu makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan 
Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, 
terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU, KH Achmad Siddiq, 
menyatakan: 
 
“Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan 
tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat 
diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila 
Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian 
tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk 
agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.” (Dikutip dari buku Kajian 
Agama dan Masyarakat, 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1975-1990, 
disunting oleh Sudjangi (Jakarta: Balitbang Departemen Agama, 1991-1992). 
 
Jika para tokoh Islam di Indonesia memahami makna sila pertama dengan Tauhid, tentu ada 
baiknya para politisi Muslim seperti Aburizal Bakrie dan sebagainya berani menegaskan, 
bahwa tafsir Ketuhanan Yang Maha Esa yang tepat adalah bermakna Tauhid. Itu artinya, di 
Indonesia, haram hukumnya disebarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai 
Tauhid. Tauhid maknanya, men-SATU-kan Allah. Yang SATU itu harus Allah, nama dan sifat-
sifat-Nya. Allah dalam makna yang dijelaskan dalam konsepsi Islam, yakni Allah yang satu, 
yang tidak beranak dan tidak diperanakkan; bukan Allah seperti dalam konsep kaum 
Musyrik Arab, atau dalam konsep lainnya. 
 
Kata “Allah” juga muncul di alinea ketiga Pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat 
Allah….”. Sulit dibayangkan, bahwa konsepsi Allah di situ bukan konsep Allah seperti yang 
dijelaskan dalam al-Quran. Karena itu, tidak salah sama sekali jika para cendekiawan dan 
politisi Muslim berani menyatakan, bahwa sila pertama Pancasila bermakna Tauhid 
sebagaimana dalam konsepsi Islam. Rumusan dan penafsiran sila pertama Pancasila jelas tidak 
bisa dipisahkan dari konteks sejarah munculnya rumusan tersebut. 
 
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 
Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah “Deklarasi tentang Hubungan 
Pancasila dengan Islam”, yang antara lain menegaskan: (1) Pancasila sebagai dasar dan 
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falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan 
tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (2) Sila “Ketuhanan Yang 
Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang 
Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian 
keimanan dalam Islam. (3) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, 
meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. (4) Penerimaan 
dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk 
menjalankan syariat agamanya. (5) Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban 
mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan 
konsekuen oleh semua pihak. (Lihat, pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila 
Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, 
(Jakarta: LP3ES, 2009). 
 
Kaum Muslim perlu mencermati kemungkinan adanya upaya sebagian kalangan untuk 
menjadikan Pancasila sebagai alat penindas hak konsotistusional umat Islam, sehingga setiap 
upaya penerapan ajaran Islam di bumi Indonesia dianggap sebagai usaha untuk 
menghancurkan NKRI. Dalam ceramahnya saat Peringatan Nuzulul Quran, Mei 1954, Natsir 
sudah mengingatkan agar tidak terburu-buru memberikan vonis kepada umat Islam, seolah-
olah umat Islam akan menghapuskan Pancasila. Atau seolah-olah umat Islam tidak setia pada 
Proklamasi. ”Yang demikian itu sudah berada dalam lapangan agitasi yang sama sekali tidak 
beralasan logika dan kejujuran lagi,” kata Natsir. Lebih jauh Natsir menyampaikan, ”Setia 
kepada Proklamasi itu bukan berarti bahwa harus menindas dan menahan perkembangan dan 
terciptanya cita-cita dan kaidah Islam dalam kehidupan bangsa dan negara kita” 
 
Natsir juga meminta agar Pancasila dalam perjalannya tidak diisi dengan ajaran-ajaran yang 
menentang al-Quran, wahyu Ilahi yang semenjak berabad-abad telah menjadi darah daging 
bagi sebagian terbesar bangsa Indonesia. (M. Natsir, Capita Selecta 2). 
 
Contoh penyimpangan penafsiran Pancasila pernah dilakukan dengan proyek indoktrinasi 
melalui Program P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pancasila bukan 
hanya dijadikan sebagai dasar Negara. Tetapi, lebih dari itu, Pancasila dijadikan landasan 
moral yang seharusnya menjadi wilayah agama. Penempatan Pancasila semacam ini sudah 
berlebihan. Di Majalah Panji Masyarakat edisi 328/1981, mantan anggota DPR dari PPP, 
Ridwan Saidi pernah menulis kolom berjudul ”Gejala Perongrongan Agama”. Sejarawan dan 
budayawan Betawi ini mengupas dengan tajam pemikiran Prof. Dardji Darmodiharjo, salah 
satu konseptor P-4. 
 
”Saya memandang sosok tubuhnya pertama kali adalah pada kwartal terakhir tahun 1977 
pada Sidang Paripurna Badan Pekerja MPR, waktu itu Prof. Dardji menyampaikan pidato 
pemandangan umumnya mewakili Fraksi Utusan Daerah. Pidatonya menguraikan tentang 
falsafah Pancasila. Sudah barang tentu uraiannya itu bertitik tolak dari pandangan diri 
pribadinya belaka. Dan sempat pula pada kesempatan itu Prof. Dardji menyampaikan 
kejengkelannya ketika katanya pada suatu kesempatan dia selesai ceramah tentang sikap 
hidup Pancasila, seorang hadirin bertanya padanya bagaimana cara gosok gigi Pancasila.” 
 
Kuatnya pengaruh Islamic worldview dalam penyusunan Pembukaan UUD 1945 – termasuk 
Pancasila – terlihat jelas dalam sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia 
Indonesia harus bersikap adil dan beradab. Adil dan adab merupakan dua kosa kata pokok 
dalam Islam yang memiliki makna penting. Salah satu makna adab adalah pengakuan terhadap 
Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad saw sebagai Nabi, utusan Allah. 
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Menserikatkan Allah dengan makhluk – dalam pandangan Muslim – bukanlah tindakan yang 
beradab. 
 
Meletakkan manusia biasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan utusan Allah SWT tentu 
juga tidak beradab. Menempatkan pezina dan penjahat lebih tinggi kedudukannya 
dibandingkan dengan orang yang bertaqwa, jelas sangat tidak beradab. 
 
Jadi, jika Golkar atau siapa pun bersungguh-sungguh menegakkan Pancasila di Indonesia, 
siapkah Golkar menegakkan Tauhid dan adab di bumi Indonesia? Wallahu a’lam bil-sahawab.* 
 
Paparan lebih lengkap tentang Pancasila bisa dilihat dalam buku: Adian Husaini, “Pancasila 
bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam” (Jakarta: GIP, 2010). 
 
Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini bekerjasama dengan Radio Dakta 107 F 
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17) Politik 
 
Orang Islam itu harus melek politik, tapi jangan jadikan politik itu sebagai dasar dalam memahami 
Islam. 
 
 
 
18) Murjiah Kontemporer 
 
Murji’ah saat ini menjelma dalam baju pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme. Jargonnya adalah 
toleransi, kebersamaan, dan perdamaian. 
 
Amalan apapun yang dilakukan dengan mengatasnamakan toleransi, kebersamaan, dan perdamaian; 
dianggap tidak berpengaruh terhadap iman. 
 
 
 
 
19) Syubhat sang Misbah masalah pemimpin pilot yang Kafir 
 
Sejauh yang saya tahu, 
Pilot itu tidak bisa ikut campur dalam kekuasaan birokrasi negara dan daerah. 
 
Mau terbang dan mau mendarat saja harus nunggu izin tower bandara, selaku “penguasa” territory 
daerah itu. Apalagi cawe cawe masalah kewenangan negara dan daerah untuk bikin bandara. 
 
Pilot itu tidak bisa ikut campur masalah keuangan maskapai. Ngurusin harga tiket dan masalah 
refund saja dia nggak mampu. Apalagi cawe cawe dalam masalah keuangan negara. 
 
Pilot itu juga tidak bisa ikut campur dalam masalah kewenangan ritual agama. Jamaah haji dan 
umroh mau ganti pakaian ihrom di pesawat saja dia nggak boleh cawe cawe. Apalagi mengatur 
masalah penyelenggaraan haji dan kuotanya. 
 
**** 
Pemerintah itu bisa mengatur mengenai kewenangan kekuasaan birokrasi, keuangan, praktek 
beragama masyarakat, dan koordinasi militer sekalipun. 
 
Emang pilot bisa? 
 
Saya nggak perlu harus sampai kuliah ke Mesir agar dapat gelar macem macem, untuk bisa tahu 
“child’s trick” model kayak gini. 
 
Semoga ini bisa membantu. 
 
Salam Misbah 
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20) Syubhat pemimpin kafir atas nama Kitab Al Ahkaamus Sulthooniyyah 
 
Saya akan jelaskan jawabannya dengan menggunakan penjelasan akan pertanyaan yang pernah 
datang ke saya.  
 
Saya kira itu sama sama saja dengan apa yang antum tanyakan. Sehingga saya tinggal copas dan 
modif dikit dikit saja dari jawaban saya yang sebelumnya. 
 
**** 
Baik sekarang masalah kitab al ahkaamus sulthooniyyah tulisan Imam Al Mawardi rohimahulloh dari 
Madzhab syafi’i 
 
Mabda atau pondasi dasar dalam memahami kitab itu tidak over simplified sehingga bisa dilakukan 
“cherry picking” seperti yang dilakukan oleh sang penulis itu. 
 
Apa maksudnya tidak over simplified? 
 
Sejak awal kitab itu, dijelaskan bahwa cara mengangkat Kholifah atau waliyyul Amr itu hanya dengan 
dua cara saja, yakni : 

1. Berdasarkan wasiat dari Kholifah sebelumnya, sebagaimana ini adalah contoh dari Kholifah 
Abu Bakar ketika menunjuk Umar sebagai penggantinya. 

2. Ditunjuk berdasarkan keputusan dewan forum Ahlul Halli wal Aqdi, sebagaimana yang dulu 
pernah dibentuk Umar hingga memutuskan diangkat nya Utsman daripada Ali. 

 
Dan kemudian kitab Al Ahkaamus sulthooniyyah itu meneruskan masalah syarat syarat atau kriteria 
yang harus dijadikan panduan bagi sang Kholifah untuk menunjuk pejabat perangkat pemerintah 
nya. Baik itu wazir (menteri pembantu), gubernur, panglima, dan lain lain. 
 
Kenapa ini saya terangkan panjang lebar? 
 
Karena pondasi pemahaman nya jauh beda dibandingkan gubernur atau jenis jenis pemimpin yang 
dipilih dengan cara demokrasi seperti sekarang ini. 
 
Para pejabat yg ditunjuk Kholifah atau waliyyul Amri itu bisa diangkat dan diberhentikan pemerintah, 
kapan saja Kholifah mau. Sedangkan pejabat yang dipilih rakyat dengan cara demokrasi sekarang ini, 
tidak bisa.  
 
Mereka punya masa jabatan dan tidak bisa diberhentikan kapan saja kita mau jika dia ternyata 
melanggar syariat. 
 
Sekali lagi, 
Para pejabat yg ditunjuk Kholifah atau waliyyul Amri itu bisa diangkat dan diberhentikan pemerintah, 
kapan saja Kholifah mau. Apalagi kalau ternyata dia fasiq, ataupun malah sampai meremehkan 
syariat. 
 
Apakah dari sini kiranya sudah jelas dulu perbedaan “pondasi pemahaman nya” sebelum kita 
lanjutkan ke masalah perinciannya, yang dijadikan “cherry picking” untuk mengelabui itu? 
 
*** 
Nah sekarang mari kita lanjutkan masalah syarat syarat atau kriteria wazir. 
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Wazir itu arti simple nya seperti menteri. Tapi maksudnya adalah pembantu yang diberikan 
kewenangan, karena dia mempunyai keahlian. 
 
Kitab Al Ahkaamus sulthooniyyah itu membagi wazir menjadi dua. Yakni kalau bahasa kita itu 
membagi dua antara pejabat struktural dan pejabat fungsional. 
 
Dan “Key Point” itu, lagi lagi kedua duanya itu ditunjuk oleh Kholifah. Dan kapan saja sekiranya 
menyimpang atau kurang cocok atau ada pertimbangan lain, boleh diberhentikan sewaktu waktu 
oleh Kholifah. 
 
Nah adapun pejabat fungsional atau boleh kita katakan sebagai pejabat technical, sebagai orang 
yang mempunyai keahlian tertentu, boleh diangkat dari kafir dzimmi (orang kafir yang dilindungi 
karena membayar pajak perlindungan) 
 
Bukan untuk pejabat struktural ataupun pejabat administratif atau apapun itu istilah nya zaman 
sekarang, yang merupakan waziirut tafwidh. 
 
Pejabat struktural harus muslim. 
 
Pejabat fungsional atau waziirut tanfidz hanya diangkat karena tidak ada kaum muslimin yang 
memiliki keahlian itu. Sedangkan keahlian itu perlu bagi kemashlahatan masyarakat. Adapun kalau 
ada kaum muslimin yang memiliki keahlian itu, maka harus didahulukan yang muslim atau dilihat 
mashlahat madhorot nya saja. 
 
Tapi yang jelas dia tidak memiliki wewenang pemerintah, keuangan, apalagi koordinasi militer. 
Karena dia hanya pejabat fungsional saja. 
 
Nah hal ini jauh berbeda dengan yang dimaksud kan dengan pejabat pemerintahan yang dipilih 
dengan cara demokrasi sekarang ini. 
 
Mereka jelas punya kekuasaan pemerintahan, bisa “cawe-cawe” dalam perkara urusan agama kaum 
muslimin, menguasai masalah keuangan atau budget, dan bahkan menguasai koordinasi kekuatan 
militer juga. 
 
Sehingga menyamakan hal itu atas nama kitab al ahkaamus sulthooniyyah, maka itu hal yang tidak 
benar dan “not Apple to apple” 
 
**** 
Kalau boleh saya misalkan dengan kasus cara pemahaman yang tepat akan kitab Al Ahkaamus 
sulthooniyyah itu adalah seperti dulu yang dilakukan Saudi dalam masalah renovasi kota ataupun 
masjidil haram dan masjid Nabawi. 
 
Mereka menyewa tenaga ahli kafir dari luar negeri yang diberikan kewenangan technical akan hal 
ini. 
 
Adapun setelah pekerjaan selesai ataupun ada kontraktor Islam yang juga mempunyai keahlian yang 
semisal, maka tenaga keahlian mereka tidak diperlukan lagi. 
 
Nah kalau kasusnya hanya seperti ini saja maka tidak mengapa. 
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Hal ini tidak akan memengaruhi pemerintah, agama, keuangan negara, dan kekuatan militer kaum 
muslimin. 
 
Demikianlah penjelasan saya akan hal ini. Semoga bisa membantu. Walloohu A’lam 
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21) Belajar Sejarah : Sekilas mengenai infiltrasi Sekulerisme dalam Islam 
 
Penulis syubhat Sekulerisme dalam Islam pertama kali, setau saya, adalah Syaikh Ali Abdur Roziq dari 
Al Azhar Mesir, melalui bukunya “Al Islam wa Ushulul Hukm” pada tahun 1925 M. 
 
Buku ini kecil dan tipis, alias kutaib. Namun mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para 
orientalis dan para pendukung nya. Oleh karena itu, buku ini menjadi salah satu buku historis 
rujukan dari perguruan tinggi Islam yang merujuk kepada kurikulum Barat. 
 
Syaikh Ali Abdur Roziq dan buku kecil nya itu cukup membikin gempar Al Azhar. Sehingga dia 
kemudian dicabut gelar nya sebagai Syaikh yang berafiliasi ke Al Azhar. 
 
Cukup banyak kemudian Syaikh dari Mesir sendiri, yang menulis kitab untuk membantah kutaib nya 
Syaikh Ali Abdur Roziq. Salah satunya adalah Syaikh Muhammad Dhiyauddin Ar Rois. 
 
Syaikh Ali Abdur Roziq dalam sejarah hidupnya sendiri bukan termasuk Syaikh yang produktif dan 
banyak membuat tulisan. Hanya dua buah buku saja yang pernah beliau tulis, salah satunya adalah 
kutaib tersebut. 
 
 
 
 
22)  Bantahan terhadap Liberal Pluralis sang murjiah kontemporer : Masalah syubhat hanya Allah 

yang faham mengenai Al Qur’an itu sendiri 
 
Al Qur’an itu Allah turunkan kepada manusia, dengan cara dimudahkan untuk difahami dan 
dipelajari. 
 
Demikian jaminan Allah dalam QS Al Qomar, hingga sampai diulang 4 kali jaminan itu dalam surat 
tersebut. 
 
Maka dari itu, banyak orang barat yang kemudian berbondong bondong masuk Islam setelah 
membaca dan mempelajari Al Qur’an. 
 
Islam itu mudah dan jelas. 
 
Kalau tidak ada yang faham Al Qur’an kecuali Allah itu sendiri, maka untuk apa Allah menurunkan 
wahyu Al Qur’an kepada Ummat Manusia? 
 
*** 
Sama kayak sampeyan ngomong sendiri di tv, ngeyel ngeyel sendiri di TV, tapi kagak ada orang yang 
faham. 
 
Untuk apa kalau begitu, kalau anda merasa hanya anda sendiri saja yang bisa memahami perkataan 
anda? 
 
Mbok jadi orang itu jangan absurd mas. Diguyu pitik lho mengko sampeyan. 
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23) Pluralisme Agama dan pengaruh kerusakannya terhadap aqidah wala’ dan baro’ 
 
Membenci serta berlepas diri (baca : baro’), dan mencintai serta loyal (baca : wala’) itu adalah 
“tuntutan” dari Tauhid. Bukan syarat Tauhid. 
 
Apa perbedaanya? 
 
Jika itu dikatakan syarat tauhid, maka jika “syarat” tidak terpenuhi maka otomatis tauhid nya batal, 
alias kafir. 
 
Adapun jika dikatakan tuntutan tauhid, maka jika “tuntutannya” tidak terpenuhi maka berarti 
tauhidnya lemah dan pantas untuk mendapatkan celaan, hinaan, serta hukuman. 
 
Namun tauhidnya “tidak otomatis” batal dan “tidak otomatis” berubah menjadi kafir, hingga hal-hal 
yang menyebabkan vonis kafir muayyan (secara personal) kepadanya terpenuhi. 
 
Pada zaman Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam terdapat shahabat yang tergelincir kesalahan 
dalam masalah wala’ dan baro’, yakni sahabat Hathib bin Abi Baltho’ah rodhiyalloohu ‘anhu 
 
Dia mengirim utusan untuk memberikan surat kepada keluarga atau kabilahnya, bahwa Rasulullah 
dan pasukannya akan bersiap menyerang daerahnya. Yang mana disana bermukim salah satu kabilah 
keluarga sahabat tersebut, yang masih memusuhi Islam. 
 
Sahabat itu hanya bermaksud untuk menyelamatkan kabilah keluarganya itu saja. Beliau tidak 
berniat untuk mengkhianati Rasulullah. 
 
Hal ini ketahuan oleh Rasulullah dan berhasil digagalkan. Akan tetapi Rasulullah tidak langsung serta 
merta mengkafirkan sahabat itu. Dicela dan dibenci, iya. Dikafirkan secara otomatis, tidak. 
 

Ubaidullah bin Abu Rafi’ berkata, “Aku mendengar Ali rodhiyalloohu ‘anhu berkata,  
 
‘Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam mengutusku, Zubair, dan Miqdad. Beliau berpesan, 
“Berangkatlah kalian hingga kalian sampai Raudhah Khakh, sebab di sana ada seorang wanita 
penunggang unta yang membawa surat, rebutlah surat itu.” 
 
Ubaidullah bin Rafi’ melanjutkan, “Kami pun berangkat dan kuda kami pacu secepat-cepatnya 
hingga kami tiba di Raudhah Khakh. Di sana telah ada ada seorang wanita menunggang unta. 
Kami katakan kepadanya, ‘Tolong keluarkan suratmu!’ 
 
‘Aku tak membawa surat.’ jawab wanita tersebut. 
 
Maka terpaksa kami katakan, ‘Kamu harus keluarkan surat itu, atau kami yang akan 
menelanjangi pakaianmu!’ kata Ubaidullah. 
 
Maka si wanita itu akhirnya mau mengeluarkan suratnya dari gelung rambutnya, dan kami 
bawa surat tersebut kepada Rasulullah SAW. Ternyata surat tersebut berasal dari Hatib bin Abi 
Balta’ah Al–Anshari untuk beberapa orang musyrik Makkah, memberitakan mereka tentang 
beberapa kebijakan Rasulullah SAW yang akan beliau lakukan. 
 
Sehingga Rasulullah SAW menginterogasi Hatib bin Abi Balta’ah dengan berujar, “Wahai Hatib, 
apa maksudmu menulis surat seperti ini?” 
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Hathib berkata, “Wahai Rasulullah SAW, jangan engkau terburu-buru menghukumku, aku 
adalah seseorang yang dahulu terdampar di Quraisy, -lantas ia jelaskan, dia adalah sekutunya, 
namun bukan berasal dari cucu keturunannya-. Orang-orang muhajirin yang bersamamu 
mempunyai banyak kerabat yang menjaga keluarga dan harta mereka, maka aku juga pingin 
jika aku tak punya nasab, aku cari pelindung disisi mereka sehingga menjaga keakrabanku. Aku 
lakukan bukan karena aku murtad dari agamaku, bukan pula berarti aku ridha terhadap 
kekafiran setelah keIslaman.” 
 
Rasulullah SAW berkomentar, “Hatib memang telah jujur kepada kalian.” Namun Umar 
menyampaikan sikap kerasnya “Wahai Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal leher si 
munafik ini.” 
 
Rasulullah mencegahnya seraya berujar, “Dia, Hatib, telah ikut perang Badar. Tahukah engkau, 
boleh jadi Allah telah memerhatikan ahli Badr, lalu berfirman, ‘Berbuatlah sekehendak kalian, 
Aku telah memberi ampunan untuk kalian.” *HR. Bukhari+ 

 
Di sinilah bedanya Ahlus Sunnah Salafiyyah di abad modern ini, dengan khowarij kontemporer dan 
murjiah kontemporer. 
 
Manhaj Pluralisme Agama (At-Ta’addudiyyah Ad-Diiniyyah) memang membuat kerusakan Aqidah 
Tauhid yang sangat parah di dalam masalah Wala’ dan Baro’. Saking parahnya, bahkan hingga 
menciptakan dua kutub yang sangat ekstrim dalam mensikapinya. 
 
Yakni kutub khowarij kontemporer di satu sisi yang gemar “otomatis” mengkafir-kafirkan, tanpa 
perincian. Dan kutub murjiah kontemporer di sisi lain, yang menganggap wala’ dan baro’ itu tidak 
mempengaruhi pemahaman dan definisi Iman serta tauhid sama sekali. 
 
Sedangkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang berpegang di atas manhaj Salaf, berada di antara kedua 
kutub ekstrim dalam masalah Al Wala’ dan Al Baro’ itu 
 
***** 
Kita wajib ber-wala’ terhadap seluruh perkataan, perbuatan, keyakinan, dan juga TERHADAP 
PELAKUNYA akan seluruh hal yang sesuai syariat, yang dicintai, dan yang diridhoi Allah subhaanahu 
wa ta’aala. 
 
Kita juga wajib baro’ terhadap seluruh perkataan, perbuatan, keyakinan, dan juga TERHADAP 
PELAKUNYA akan seluruh hal yang bertentangan dengan syariat, yang dibenci, dan yang dimurkai 
Allah subhaanahu wa ta’aala. 
 
Jadi tidak seperti “kata-kata manis yang menipu”, bahwa kita hanya benci terhadap perkataan, 
perbuatan, keyakinannya saja. Tapi kepada orangnya kita tidak membencinya. 
 
Orang seperti ini berarti pemahaman wala’ dan baro’nya juga tidak benar. Kenapa? 
 
Karena tidak bisa kita katakan bahwa kita hanya benci terhadap perkataan, perbuatan, keyakinannya 
Iblis saja. Namun kita tidak membenci sosok sang Iblis itu sendiri. 
 
Tidak bisa kita katakan bahwa kita hanya benci terhadap perkataan, perbuatan, keyakinannya 
Syaithon saja. Baik itu syaithon jenis jin ataupun syaithon jenis manusia. Namun kita tidak membenci 
sosok Syaithon itu sendiri. 
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Bagaimana mungkin? Allah sendiri yang menyuruh kita untuk mengganggap setan dan Iblis sebagai 
musuh, dan menyuruh kita untuk memusuhinya. 
 
***** 
Adapun sikap yang benar terhadap pelakunya, kita membenci pelakunya sesuai dengan kadar 
penyimpangannya dan juga dengan mempertimbangkan udzur-udzur yang ada. Sekali lagi, dan juga 
dengan mempertimbangkan udzur-udzur yang ada. Jadi jangan gegabah. 
 
Dan jika kecintaan kita kepadanya karena hanya sekedar “tabi’at” kita sebagai manusia. Entah itu 
karena dia adalah ayah kita, ibu kita, saudara kita, dan hal-hal lain yang bersifat tabiat kecintaan 
sebagai seorang manusia. 
 
Maka hal ini tidak membatalkan ataupun mengurangi kadar kekuataan Aqidah Wala’ wal Baro’ kita, 
sepanjang “kecintaan tabiat” kita itu tidak melanggar syariat. 
 
Lho kok bisa? Kenapa “kecintaan tabi’at” yang manusiawi itu dikecualikan? 
 
Karena Rasulullah sangat mencintai dan menyayangi pamannya Abu Tholib yang meninggal dengan 
kecintaan tabi’at manusiawi. Bukan dengan kecintaan atas dasar syariat yang menyebabkan Allah 
ridho ataupun marah. 
 
Dan Allah pun menurunkan ayat pasca meninggalnya Abu Tholib, yang membenarkan adanya 
kecintaan tabi’at Rasulullah sebagai manusia kepada Abu Tholib dengan firman Nya ” Innaka laa 
tahdii man ahbabta..” *Sesungguhnya Engkau (wahai Muhammad) tidak dapat memberikan petunjuk 
hidayah kepada orang yang kamu cintai…. QS. Al Qoshshoh : 56+ 
 
Lihat juga perkataan Syaikh Al Utsaimin rohimahulloh masalah “kecintaan tabiat” dan Aqidah Al 
Wala dan Al Baro’ ini. 
 
Berkata Syaikh Al Utsaimin rohimahulloh 

“Dhahir ayat ‘Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 
kamu kasihi’ ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mencintai Abu Thalib, 
pamannya.  
 
Bagaimana menafsirkan ayat ini? Jawabannya ada beberapa kemungkinan : 
 
Pertama, beliau mencintai Abu Thalib yakni menginginkan hidayahnya.  
 
Kedua, cinta beliau kepada pamannya itu adalah cinta thabi’i (tabiat manusiawi), seperti 
cinta anak kepada bapaknya walaupun dia kafir.  
 
Ketiga, cinta Nabi kepada pamannya yang kafir itu terjadi sebelum turunnya larangan 
mencintai orang kafir. 
 
Dari ketiga penafsiran tersebut yang paling mendekati kebenaran adalah yang pertama, yaitu 
mencintai hidayahnya bukan perasaannya. Hal ini berlaku umum bagi Abu Thalib dan lainnya, 
dan bisa jadi kecintaan di sini cinta tabiat dan yang demikian tidak bertentangan dengan 
cinta yang syar’i. (Al Qaulul Mufiid Syarh Kitaabit Tauhid 1:349) 
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Kecintaan thobi’i yang tidak berlawanan dengan syariat, juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim ‘alaihis 
salaam kepada ayah beliau yang kafir penyembah berhala. 
 
***** 
Kaidah-kaidah yang kami sebutkan di atas berlaku juga untuk masalah kebid’ahan dan kemaksiatan 
juga. Jadi tidak hanya berlaku untuk masalah Iman Tauhid dan Kafir Musyrik saja. 
 
Sama seperti Pluralisme Agama yang membuat kerusakan yang sangat parah, dalam masalah Aqidah 
Tauhid Wala dan Baro’. 
 
Pluralisme Manhaj juga membuat kerusakan yang sangat parah dalam masalah mauqif (sikap) wala 
dan baro’ terhadap Sunnah dan Bid’ah, berikut juga terhadap pelakunya. 
 
Semoga tulisan ini mudah difahami, dan bermanfaat bagi kita semua. 
 
Baarokalloohu fiik. 
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24) Sekilas pandang mengenai Sekulerisme, Demokrasi, Liberalisme, Pluralisme, dan Islam 
 
Istilah “Sekulerisme” pertama kali dikenalkan oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1851 M. Dia 
adalah seorang penulis Inggris (British writer) yang agnostic (ragu terhadap agama dan Tuhan) . 
 
Melalui metode “projecting back”, Sekulerisme diklaim memiliki akar sejarah intelektual yang 
panjang, hingga kepada para filosof Yunani dan Romawi pada zaman dulu. 
 
Hal ini unik, karena sejarah kerajaan dan kekaisaran Yunani dan Romawi sendiri tidak pernah lepas 
dari pengaruh polythiesme dan kepercayaan kepada dewa-dewa di dalam pemerintahan mereka. 
Bahkan hingga pemerintah romawi menerima kristen sebagai agama resmi mereka, sistem 
pemerintahan mereka pun tetap based on their religious belief dan berubah menjadi “church state”. 
 
Walau pemikiran Sekulerisme ini tampak “Ahistoris” di dalam sejarah pemerintahan Yunani-Romawi 
kuno. Namun di kalangan para pemikir filosof mereka yang Atheis dan Naturalist, hal tersebut bisa 
ditemukan akar sejarahnya dan terwariskan pemikiran mereka hingga saat ini. 
 
Apalagi pada filosof politik demokrasi. 
 
Oleh karena itu Wikipedia menulis,  

“In studies of religion, modern democracies are generally recognized as secular.” 
 
*** 
Dari 1851 M, setelah istilah baru ini diperkenalkan oleh Holyoake, Amerika Serikat sebagai bekas 
negara koloni jajahan Inggris tampak paling pas jika disebut sebagai “first secular state” pada abad 
modern ini. 
 
Inggris sendiri tampak lebih lambat dalam mengadopsi faham sekulerisme dibandingkan Amerika, 
dalam kehidupan bernegaranya. Church domination tetap kuat berada di pemerintahan Inggris. 
 
Namun walau bukan “secular state”, tapi proses sekulerisasi tetap berjalan di Inggris dan “secular 
society” pun mulai terbentuk. 
 
Hal ini sama seperti yang terjadi di Indonesia. 
 
Oleh karena itu, United Kingdom alias Inggris dikelompokkan oleh Wikipedia sebagai “Ambiguous 
State”, bukan Secular state. Satu kelompok dengan Indonesia, yang juga ada di dalam kelompok 
Ambiguous state. 
 
Keberadaan “secular society” ini sendiri sebenarnya jauh lebih lama dan lebih dulu dari keberadaan 
“secular state”. 
 
Sejak zaman pembunuhan Galileo Galilei oleh church authority, dan juga terjadinya revolusi 
Perancis. Secular society sudah tampak keberadaannya. 
 
Alam demokrasi modern pun juga tampak memberi support kehidupan dan perkembangan, bagi 
“secular society” ini. 
 
*** 
Dalam Islam sendiri keberadaan Sekulerisme itu Ahistoris, alias tidak ada asalnya. 
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Infiltrasi pemikiran ini baru pertama kali dicetuskan pada tahun 1925 M oleh Syaikh Ali Abdur Roziq 
di Mesir, melalui kutaib-nya (kitab kecilnya). 
 
Dan ini disambut gembira oleh para Orientalis beserta pemerintahan Inggris yang waktu itu masih 
menjajah Mesir sebagai daerah koloni jajahannya. 
 
Tentu saja munculnya pemikiran sekulerisme dalam Islam ini didahului dengan proses adanya 
“secular society” terlebih dahulu. 
 
Hak ini biasa dilakukan oleh negara-negara barat yang menjajah negara-negara Islam yang 
berpenduduk mayoritas Islam. Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki atas negara jajahannya, ini 
bukan suatu perkara yang susah. 
 
Strategy “secular society” ini sebenarnya juga dilakukan oleh Orientalis Belanda yang bernama 
Snouck Hurgronje, ketika memberikan nasehat strategi kepada Belanda untuk menaklukkan kawasan 
Aceh yang sangat kental Islamnya itu. 
 
Adapun klaim para pemikir Sekuler Islam penerus Syaikh Ali Abdur Roziq, yang mengatakan bahwa 
pemikiran sekulerisme itu ada sejak zaman Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam dengan cara 
mempelintir hadits “Antum a’lamuu bi umuurid dunyaakum” (Kamu lebih mengetahui mengenai 
masalah urusan duniamu). 
 
Maka ini hanyalah projecting back yang mengada-ada dan ahistoris pada zaman pemerintahan 
Rasulullah dan kekholifahan setelahnya. Pemikiran Bid’ah kalau istilah syariat nya. 
 
*** 
Diterbitkannya buku pertama peletak pondasi sekulerisme Islam oleh Syaikh Ali Abdur Roziq ini, 
secara momentum waktu dan politik juga sangat pas sebenarnya. Apalagi untuk kepentingan Barat. 
 
Karena tahun 1925 M dari dikeluarkannya kutaib itu, tidak jauh dari tahun 1924 M ketika 
kekholifahan Turki Utsmani runtuh, dan kekuasaan negara Islam terpecah-pecah. 
 
Mulailah strategi “secular society” ini dihembuskan terutama di Turki. Bahkan sukses dengan 
gemilang dengan berdirinya “First Islamic Secular State” di Turki, oleh Musthofa Kemal Pasya At-
Taturk. 
 
Adapun Mesir sendiri, walaupun dia sebagai negara pioneer yang memiliki pencetus pertama 
pondasi Sekulerisme dalam Islam (yakni Syaikh Ali Abdur Roziq). 
 
Namun prestasi faham Sekulerisme di Mesir tidaklah segemilang di Turki. Mesir tetap tidak menjadi 
Secular State seperti halnya Turki. 
 
Ini wajar, karena pertentangan terhadap sekulerisme di Mesir cukup kuat. Akan tetapi sayangnya hal 
ini memunculkan masalah baru. Yakni dengan adanya peletak pondasi faham Takfiri di Mesir pada 
abad modern ini, sebagai “arch nemesis” dari Sekulerisme. 
 
*** 
Strategy sekulerisasi ini umumnya disambut baik oleh negara-negara barat terhadap negara-negara 
Islam jajahannya, termasuk terhadap Indonesia. 
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Pendekatan “cara baru” ini disambut dengan cara memberikan “kewenangan untuk melakukan 
Demokrasi” di negara jajahan itu sebagai politik balas budi. 
 
Demokrasi ini secara tidak langsung memang akan memberikan kewenangan “secular society” untuk 
hidup dan berkembang, sepanjang demokrasi itu ada di negara tersebut. 
 
Pertarungan abadi antara “secular society” dan “Islamic Society” ini memang sengaja dipelihara 
melalui alam demokrasi. 
 
Oleh karena itu, yang diharapkan terjadi memang bukan mesti “Secular state” seperti Turki. Namun 
“Ambigious state” pun di rasa cukup. 
 
Toh Inggris saja juga “Ambigiuous state”, tapi yang penting secular society bisa hidup di alam 
demokrasi. 
 
Pendekatan yang baru ini selain mempromosikan sekulerisme dengan “malu-malu” dan demokrasi 
dengan “sangat bangga dan full of flowery words”. Pendekatan yang masih terlalu konfrontatif ini, 
dirasa tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan faham “Liberalisme” dan “Pluralisme” di 
negara mayoritas berpenduduk Islam itu. 
 
Jangan harap “secular society” akan terbentuk, jika faham “Liberalisme Islam” dan “Pluralisme 
Islam” tidak ikut mendampinginya. 
 
Maka dari itu orang yang Pluralis Liberal tentu akan mendukung politik Sekuler, baik itu dengan cara 
terang-terangan ataupun malu-malu atas nama demokrasi. 
 
*** 
Pendekatan Sekuler-Liberal-Pluralis ini sebenarnya tercermin dari pendekatan para Orientalis dalam 
gaya pembahasan literatur study mereka. Ataupun pendekatan para pendukung Sekuler Islam dari 
kalangan Muslim itu sendiri. 
 
Pendekatan orientalis tampak terlihat perbedaan paradigma para orientalis modern ini, 
dibandingkan dengan perbedaan paradigma para orientalis klasik. 
 
Jika para orientalis klasik lebih cenderung menulis buku mengenai Islam dengan style untuk 
menyudutkan Islam, merendahkan Islam, ataupun menunjukkan superioritas Christian-Jewish dan 
barat atas Islam. 
 
Maka para orientalis modern lebih cenderung untuk menulis buku bahwa Islam itu agama yang 
damai dengan Pluralisme mereka, dan agama yang modern serta tidak “kaku” dalam memahami 
teks dengan Liberalisme mereka. 
 
Adapun untuk para pendukung Sekuler Islam dari kalangan Muslim itu sendiri, pendekatan ini juga 
terlihat dari seseorang yang disebut sebagai bapak Pluralisme Indonesia yang telah meninggal itu. 
 
Dimulai dari tulisan atau orasi nya pada tahun 70-an yang sangat berbau sekulerisme dengan slogan 
“Islam yes, partai Islam no”. 
 
Di kemudian hari setelahnya, tampak juga alurnya dengan mengembangkan faham Liberalisme dan 
Pluralisme yang mengatasnamakan Islam, yang didukung oleh para pengikutnya. 
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Adapun di Mesir sendiri pasca Syaikh Ali Abdur Roziq dengan infiltrasi Sekulerismenya dalam Islam. 
Maka jangan ditanya akan perkembangan Liberalisme dan Pluralisme di sana. 
 
Banyak tokoh-tokoh Liberal yang bermunculan di mesir, yang kemudian diikuti oleh para tokoh Islam 
lainnya di negara-negara lain termasuk Indonesia ini. 
 
*** 
Memahami keberadaan seculer society selain daripada secular state ini dirasa penting. 
 
Ini penting untuk memahami urgensitas pendekatan “Tashfiyyah dan Tarbiyyah”, sebagai “jalan yang 
lama” untuk memperbaiki kondisi masyarakat Islam ini. 
 
Nasehat kepada “secular state” dan “ambigious state” tetap jalan, akan tetapi tashfiyyah dan 
tarbiyyah terhadap secular society ini juga jangan sampai dikesampingkan. 
 
Proses panjang dan melelahkan yang dicontohkan oleh para Nabi (Manhajul Anbiyaa’) ini, kadang 
jarang dijadikan prioritas dan perhatian yang paling utama dari diri-diri kita. Terutama dakwah 
terhadap Aqidah dan Tauhid. 
 
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 
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25) Benarkah pemimpin kafir yang adil lebih baik dari pemimpin Muslim yang dzolim 
 
Copas : 
 
MENJAWAB TANYA : BENARKAH PEMIMPIN KAFIR YANG ADIL LEBIH BAIK DARI PEMIMPIN 
MUSLIM YANG ZALIM ? 
 
Beberapa hari ini kami mendapat pertanyaan seputar nukilan yang dinisbatkan kepada Ibnu 
Taimiyah –rahimahullah–. Nukilan itu berbunyi: 
 

ظالم مسلم حاكم من ّللا عند خٌر عادل كافر حاكم  
 
“pemimpin kafir yang berlaku adil lebih baik disisi Allah ketimbang pemimpin muslim yang 
dzalim”. 

 
Apakah benar nukilan diatas merupakan pernyataan Ibnu Taimiyah..? 
Apakah Ibnu Taimiyah membolehkan orang kafir menjadi pemimpin bagi kaum muslimin dengan 
syarat dapat berlaku adil.? 
 
Jawabannya tentu tidak benar, kalimat diatas sudah mengalami tahrif (perubahan). Memang benar 
Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa, ” 
 

َتَناَزُعوا لَمْ  الن اسَ  َفإِن   ْلمِ  َعاقَِتحَ  أَن   فًِ ٌَ ُ  ”:  ٌُْرَوى َولَِهَذا َكِرٌَمح   اْلَعْدلِ  َوَعاقَِتحُ  َوِخٌَمح   الظُّ ْنُصرُ  ّللا   َكافَِرجً  َكاَنخْ  َوإِنْ  اْلَعاِدلَحَ  ْولَحَ الد   ٌَ
ْنُصرُ  َوَل  ْولَحَ  ٌَ الَِمحَ  الد  ُمْإِمَنحً  َكاَنخْ  َوإِنْ  الظ   ” 

 
“Manusia tidak berselisih bahwa balasan dari perbuatan zalim adalah kebinasaan, sementara 
balasan dari sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa “Allah akan 
menolong negara yang adil sekalipun kafir, dan akan membinasakan Negara yang zalim 
sekalipun beriman” 

 
Akan tetapi perlu diketahui bahwa pernyataan Syaikhul Islam diatas tidak bisa difahami sepotong-
sepotong. Ucapan beliau harus difahami secara utuh, hal ini telah kami jelaskan pada tulisan kami 
sebelumnya yang membahas seputar hal-hal yang harus diperhatikan pembaca sebelum membaca 
karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. 
 
Bila kita membaca pernyataan beliau secara utuh di dalam risalah Al Hisbah, sama sekali tidak ada 
indikasi bahwa Syaikhul Islam merestui kepemimpinan orang kafir sekalipun dia adil. Karena hal ini 
merupakan masaalah pokok yang sudah difahami dalam islam, dimana agama kita secara tegas 
menolak kepemimpinan orang kafir terhadap orang islam. Dan Syaikhul Islam merupakan ulama 
yang dikenal tegas dalam masalah ini. 
 
Pernyataan beliau didalam risalah Al Hisbah adalah penjelasan tentang pentingnya keadilan serta 
bahayanya kedzaliman terhadap eksistensi sebuah bangsa. Karena dalam urusan dunia Allah tidak 
pilih kasih. Dia memberi rahmat kepada seluruh makhluk, baik kepada orang mukmin maupun orang 
kafir bila ia telah melakukan ikhtiar. Akan tetapi orang mukmin akan mendapakan balasan terhadap 
kebaikannya di dunia dan di akhirat, sementara orang kafir hanya akan mendapatkan balasan 
kebaikannya di dunia saja. Jadi pertolongan Allah kepada orang-orang kafir semata-mata nikmat 
dunia yang disegerakan kepada mereka, tanpa menyisahkan nikmat tersebut untuk kehidupan 
akhirat mereka. 
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Hal ini semakna dengan sabda Rasulullahshallallahu alaihi wasallam, 
 

 الدنٌا، فً لِل تها عمل ما تحسناخ فٌطعم الكافر وأما اَخرج، فً تها وٌجزى الدنٌا، فً تها ٌعطى حسنح، مإمنا ٌظلم ل ّللا إن
مسلم رواه. تها ٌجزى حسنح له تكن لم اَخرج إلى أفضى إذا حتى  

 
“Sesungguhnya Allah tidak akan menzhalimi seorang mukmin yang berbuat baik. Di dunia dia 
akan mendapatkan balasan dan di akhirat ia akan mendapatkan pahala. Sementara itu, orang 
kafir (yang berbuat baik) akan diberi kebaikan oleh Allah di dunia, sementara di akhirat ia tidak 
akan mendapatkan pahala”. (HR. Muslim) 

 
Jadi tidak ada yang salah dari pernyataan Ibnu Taimiyah. Tafsirannya saja yang keliru, karena 
berangkat dari redaksi yang sudah mengalami perubahan. 
 
Catatan: 

1. Dalam pernyataannya tersebut Syaikhul Islam seolah mengisyaratkan bahwa kebinasaan 
merupakan akhir dari sebuah kedzaliman, itulah sunnatullah yang berlaku. 
 

2. Keadilan dan kezaliman pasti akan berbalas, walau untuk waktu yang lama. Hal ini berlaku 
bahkan di negara yang tidak megenal tuhan sekalipun. Karena Allah tidak akan menzalimi 
siapapun diantara makhluk-Nya. Maha besar Allah dengan Keadilan-Nya. 
 

3. Sebuah negara hanya akan meraih kejayaannya bila pemimpinnya adil. Sementara keadilan 
yang hakiki hanya bisa diwujudkan bila syariat Allah ditegakkan sebagai dustur dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.Tidak ada keadilan hakiki diluar Islam. Islam tidak 
pernah merasa aman selama dipimpin orang kafir. Sebaliknya islam selalu memberi rasa 
aman pada semua orang bila berkuasa. sejarah telah membuktikan itu. 
 
Ataukah sejarah harus berulang untuk membuktikan semua itu.? 

 
Semoga Allah menjaga bumi pertiwi dari berbagai makar dan tipu daya. 
Wallahu a’lam 
________________ 
Antara Jeddah dan Madinah 
22 Muharram 1436 H 
ACT El-Gharantaly 
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26) Memilih orang Kafir menjadi pemimpin 
 
Copas : 

Memilih Orang Kafir Menjadi 

Pemimpin 

Para ulama sepanjang zaman telah ijma' (konsensus) menegaskan bahwa orang 

kafir tidak boleh jadi pemimpin dalam Islam!  

By Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi 15 March 2016 

Akhir-akhir ini sedang ramai di media sosial perbincangan tentang hukum memilih 

orang kafir sebagai pemimpin. Saya heran, kenapa masalah yang sudah jelas seperti ini 

digugat, diobok-obok dan banyak suara sumbang oleh orang-orang yang ber-KTP 

Islam, padahal para ulama sepanjang zaman telah ijma‘ (konsensus) menegaskan bahwa 

orang kafir tidak boleh jadi pemimpin dalam Islam! 

Saya tidak perlu memperluas masalah ini, berikut nukilan ijma‗ (kesepakatan ulama) 

dalam masalah ini: 

َّْ اإلِبِخ ال رٕؼمذ ٌىبفش،أعّغ “ لبي اٌمبضٟ ػ١بض:  [9”]اٌؼٍّبُء ػٍٝ أ

Al-Qodhi ‗Iyadh berkata: ―Para ulama sepakat bahwa kepemimpinan tidak boleh 

diserahkan kepada orang kafir‖ (Syarh Shahih Muslim, 6/315 oleh An Nawawi). 

ٓ أ٘”ٚلبي اثٓ إٌِّزس: ِِ ٓ ٠ُؾفَع ػٕٗ  َِ  ًُّ َّْ اٌىبفش ال ٚال٠خَ ٌٗ ػٍٝ اٌّغٍُ ثِؾبيئَّٔٗ لذ أعّغ و  ”ً اٌؼٍُ أ

Ibnu Mundzir berkata: ―Seluruh ulama telah bersepakat bahwa orang kafir tidak boleh 

menjadi pemimpn apapun keadaannya‖ (Ahkamu Ahli Dzimmah, 2/787 oleh Ibnul 

Qoyyim). 

َّْ اإلِبِخ“ ٚلبي اثٓ َؽضَ:  ”ال رغٛص الِشأٍح ٚال ٌىبفش ٚال ٌصجِٟ ٚارَّفمٛا أ

Ibnu Hazm berkata: ―Para ulama sepakat bahwa kepemimpinan tidak boleh diserahkan 

kepada wanita, kafir, dan anak kecil‖. (Marotibul Ijma‗ hlm. 208). 

Apakah setelah ijma‘ para ulama tersebut, kita masih ragu?! Masihkah lagi kita 

mengatakan: ―Pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada muslim yang koruptor?―. 

Apakah para ulama bersepakat di atas kesesatan wahai hamba Allah? Merekakah yang 

tersesat ataukah engkau yang tersesat jauh dari jalan yang lurus?! 

*** 

Penulis: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi 

 

Sumber: http://muslim.or.id/27686-memilih-orang-kafir-menjadi-pemimpin.html 

http://muslim.or.id/27686-memilih-orang-kafir-menjadi-pemimpin.html
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27) Bantahan perkataan “Tuhan tidak perlu dibela” 
 
Pemilik dan pencipta surga dan neraka itu tidak memerlukan pembelaan kita. 
 
Andaikata seluruh manusia dari sejak awal diciptakan hingga kiamat kafir semua ataupun beriman 
semua, maka itu tidak akan menambah ataupun mengurangi kerajaan Nya. (lihat hadits Qudsi 
riwayat Imam Muslim) 
 
Akan tetapi kita perlu untuk membelanya, karena ini berkaitan dengan nasib kita sendiri. 
 
Berkaitan dengan apakah nanti kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga, ataukah dimasukkan 
Allah ke dalam neraka. 
 
*** 
Tulisan ini saya buat, karena saya tidak mengetahui keshohihan riwayat semut yang mencoba 
membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim Alaihis Salaam. 
 
Dulu saya pernah menulis hal yang serupa, tapi dengan analogi dokter yang memberikan resep 
kepada pasien nya. 
 
Baik sang pasien menuruti nasehat dan resep dokter ataupun tidak, maka itu tidak akan memberikan 
madhorot bagi sang dokter. Karena toh yang butuh itu sang pasien. 
 
Tulisan kami sebelumnya : 
 

Kita yang butuh 
 
Kenapa sih kok kita harus “capek-capek” beribadah dan menyembah Allah? 
Kenapa juga kita harus mentaati segala perintah, larangan, dan aturan yang telah Allah tetapkan ? 
 
Sesungguhnya kita “capek-capek” beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh sama kita. 
Allah nggak butuh sama semua ibadah kita. Allah juga nggak butuh semua ketaatan kita. 
 
Andaikata semua manusia sejak awal pertama kali diciptakan hingga yang terakhir sebelum kiamat, 
semuanya kafir, tidak beribadah kepada Allah, tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Allah, 
durhaka dan selalu bermaksiat kepada Allah, maka itu semua tidaklah mengurangi kerajaan Allah 
sedikit pun. 
 
Demikian juga sebaliknya. 
 
Andaikata semua manusia sejak awal pertama kali diciptakan hingga yang terakhir sebelum kiamat, 
semuanya beriman semua. Sholeh-sholeh semua. Ibadahnya sangat hebat dan khusyu’. Ta’at 
terhadap seluruh perintah dan larangan Allah. Maka itu semua juga tidak akan menambah 
kekuasaan kerajaan Allah sedikit pun. 
 
Allah sudah memiliki sifat dan nama Maha Mulia (Al ‘Aziiz), Maha Berkuasa (Al Qodiir) dan Maha 
Terpuji (Al Hamiid) sejak dari awal (Al Awwal) hingga akhirnya (Al aakhir). Inilah nama-nama dan 
sifat-sifat Allah, sebagaimana yang kita fahami dari Asmaul Husna (Nama-nama Allah yang sangat 
indah). 
 
Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak ada hubungannya dengan ada atau tidak adanya manusia. 
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Demikian juga andai ada manusia yang ta’at dan beriman, maka itu tidak akan menambah kemuliaan 
Allah sedikitpun. Dan sebaliknya juga, jika ada manusia yang durhaka sekalipun, maka itu juga tidak 
akan mengurangi ke maha muliaan dan ke maha terpujinya Allah sedikitpun. 
 
******** 
Allah Ta’ala berfirman dalam hadits Qudsi, 
 

ُكمْ  ِعَتاِدي ي َتْتلُُؽوا لَنْ  إِن  ْونًِ، ُضرِّ ا.  َفَتْنَفُعْونًِ َنْفِعً َتْتلُُؽوا َولَنْ  َفَتُضرُّ لَُكمْ  أَن   لَوْ  ِعَتاِدي ٌَ ُكمْ  َوإِْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَو   َكاُنوا َوِجن 
ئاً  ُمْلِكً فًِ َذلِكَ  َزادَ  َما ِمْنُكمْ  َواِحد   َرُجل   َقْلبِ  أَْتَقى َعلَى ٌْ ا.  َش لَُكمْ  أَن   لَوْ  ِعَتاِدي ٌَ ُكمْ  َوإِْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَو   أَْفَجرِ  َعلَى َكاُنوا َوِجن 
ئاً  ُمْلِكً ِمنْ  َذلِكَ  َنَقصَ  َما ِمْنُكمْ  َواِحد   َرُجل   َقْلبِ  ٌْ ا.  َش لَُكمْ  أَن   لَوْ  ِعَتاِدي ٌَ ُكمْ  َوإِْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَو  د   فًِ َقاُموا َوِجن  ٌْ  َواِحد   َصِع

خُ  َفَسؤَلُْونًِ ٌْ ا َذلِكَ  َنَقصَ  َما َمْسؤَلََتهُ  َواِحد   ُكل   َفؤَْعَط ْنقُصُ  َكَما إِل   ِعْنِدي ِمم  طُ  ٌَ ٌْ اْلَتْحرَ  أُْدِخلَ  اإِذَ  اْلَمِخ  
 
Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mendatangkan kemudharatan 
kepadaKu lalu menimpakannya kepadaKu, dan kalian takkan bisa memberikan manfaat 
kepadaKu lalu kalian memberikannya kepadaKu. 
 
Wahai hamba-hambaKu, seandainya generasi pertama kalian dan generasi akhir kalian, baik 
dari bangsa manusia dan jin, mereka semua berada pada taraf ketakwaan seorang paling 
tinggi tingkat ketakwaannya di antara kalian, hal itu takkan menambah kerajaanKu sedikit pun. 
 
Seandainya generasi pertama kalian dan generasi akhir kalian, baik dari kalangan bangsa jin 
dan manusia, mereka semua berada pada taraf kedurhakaan seorang yang paling tinggi 
tingkat kedurhakaannya di antara kalian, hal itu takkan mengurangi kerajaanKu sedikit pun. 
 
Wahai hambaKu, seandainya generasi pertama kalian dan generasi akhir kalian, baik dari 
bangsa manusia dan jin, semuanya berdiri di atas tanah yang tinggi, lalu mereka semua 
meminta kepadaKu, lalu aku penuhi permintaan mereka, untuk yang demikian itu, tidaklah 
mengurangi apa-apa yang Aku miliki, kecuali seperti berkurangnya jarum jika dimasukkan ke 
dalam lautan. [Hr. Muslim] 

 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

ً   ّللّاَ  َفإِن   َجِمٌعاً  اِلَْرِض  فًِ َوَمن أَنُتمْ  َتْكفُُرواْ  إِن َحِمٌد   لََؽنِ  
 

“Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari (ni’mat Allah) 
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS: Ibrahim: 8) 

 
********* 
 
Orang yang memahami Allah hanya dengan berdasarkan pemahaman “transaksional”, maka dia 
berada dalam pemahaman yang menyimpang. Jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa Allah butuh 
sama kita. 
 
Setelah memahami pemahaman awal yang mendasar ini, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal, 
apa manfaatnya kita beribadah kepada Allah? Apa untungnya kita harus mentaati segala perintah, 
larangan, dan aturan yang telah Allah tetapkan? 
 
Toh Allah tidak butuh itu semua?…. 
Ya benar, Allah tidak butuh itu semua. Akan tetapi kita yang butuh itu semua. 
********* 
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Ibarat seorang dokter yang menuliskan resep obat bagi kita, dan kemudian kita bandel tidak mau 
minum obat itu. Maka apakah dokter itu menjadi tercela karena kita membangkang tidak mau 
minum resep obat yang telah diberikan? Al jawab, tidak. Kita yang butuh akan obat itu, bukan sang 
dokternya. 
 
Jika seorang dokter telah memberikan panduan pola hidup sehat, dan kemudian kita tidak mau 
menurutinya. Bahkan malah merokok dan suka minum makan junk food. Maka apakah dokter itu 
disalahkan dan menjadi tercela, ketika kita sakit akibat pola hidup kita yang tidak sehat itu? Al jawab, 
tidak. Kita yang butuh akan pola hidup yang sehat itu. 
 
********* 
 
Demikianlah juga ketika Allah menurunkan wahyu Al Qur’an dengan rahmat dan kasih sayang Nya, 
dan mengutus Rasulullah untuk menyampaikan dan menjelaskannya dengan hadits-haditsnya. 
 
Yang mana di dalamnya Allah menerangkan mengenai diriNya, bahwa Dialah Rabb pencipta semesta 
Alam, yang mempunyai sifat-sifat dan nama nama Asmaul Husna yang Maha Terpuji dan Maha 
Mulia. Bahwa Dialah ilah (Tuhan) satu-satunya yang haq, yang harus manusia sembah dan ibadahi. 
 
Yang mana kita butuh akan ilmu, bukti, dan pemahaman mengenai itu semua. Keotentikan 
penjelasan-penjelasan yang langsung berasal dari Allah itu; dan yang bukan dari hasil pemikiran, 
filsafat, atau kreativitas manusia; maka itu semua adalah rahmat Allah yang sangat kita butuhkan. 
 
Tanpanya, maka kita hanya akan memenuhi kebutuhan kita untuk menyembah dan beribadah 
dengan membikin-bikin “sesembahan-sesembahan” sendiri (dalam arti yang luas), sesuai dengan 

kreativitas pemikiran, filsafat, dan kemampuan kita untuk “menghubung-hubungkan” sesuatu. 
 
Bahkan orang atheis pun sebenarnya juga melakukan penyembahan dan peribadahan (dalam arti 
yang luas), karena itu adalah salah satu kebutuhan sifat alami manusia yang tidak bisa dihindari. 
Hanya saja mereka melakukan penyembahan dan peribadahan dengan cara menuhankan diri 
sendiri, atau menuhankan hasil pemikiran yang mereka ikuti. “Cogito Ergo Sum” kata mereka, “Saya 
berpikir, maka saya ada”. 
 
Maka semua yang terkandung di dalam Al Qur’an, dan yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam 
haditsnya, itu adalah rahmat dan panduan yang menjelaskan dan menyediakan semua kebutuhan 
kita. Panduan yang menerangkan hakikat dan tujuan hidup kita. Aturan perintah dan larangan yang 
bermanfaat dan yang sangat kita butuhkan. Bahkan di dalamnya juga terdapat penyembuh bagi 
manusia. 
 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

لُ  نَ  َوَرْحَمح   ِشَفاء   ُهوَ  َما اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َوُنَنزِّ ٌْ دُ  َولَ  لِْلُمْإِمنِ ٌْ ِز نَ  ٌَ ٌْ الِِم َخَساًرا إِل   الظ   
 

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur`an suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-
orang yang beriman dan Al-Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim 
selain kerugian.” (Al-Isra`: 82) 

 
نَ  ُهوَ  قُلْ  ٌْ نَ  َوِشَفاء   ُهًدى آَمُنوا لِل ِذ ٌْ ِهمْ  َوُهوَ  َوْقر   آَذانِِهمْ  فًِ ٌُْإِمُنْونَ  لَ  َوال ِذ ٌْ د   َمَكان   ِمنْ  ٌَُناَدْونَ  أُولَئِكَ  َعًمى َعلَ ٌْ َتِع  

 
“Katakanlah: ‘Al-Qur`an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan 
orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur`an itu 
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suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari 
tempat yang jauh’.” (Fushshilat: 44) 

 
******** 
Manusia itu butuh untuk disayangi oleh orang tuanya, butuh untuk dididik oleh orang tuanya, butuh 
untuk mengenal siapa orang tuanya, butuh untuk dibimbing, dijelaskan, dan disediakan segala 
sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan hidupnya. 
 
Demikian juga manusia itu butuh untuk disayangi dengan diberikan rahmat oleh Rabb Tuhan 
penciptanya. Butuh untuk dididik oleh Rabb-nya, butuh untuk mengenal siapa Rabb-nya, butuh 
untuk dibimbing, dijelaskan, dan disediakan segala sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan 
hidupnya. 
 
Dan Allah telah memberikan itu semua baik kepada orang kafir ataupun orang yang beriman, sesuai 
dengan namanya “Ar Rahman” yang berarti kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Bahkan 
termasuk kepada orang kafir juga. Buktinya orang kafir diberikan rizqy juga oleh Allah, dan juga 
disediakan segala sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan hidupnya di dunia. 
 
Dan juga Allah mempunyai nama Ar Rahiim, yang berarti rahmat kasih sayang yang bersifat khusus 
ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja. 
 
Bimbingan, petunjuk, kabar gembira, ancaman, perintah, larangan, kisah dan ibrah, dan semua yang 
ada di dalam Al Qur’an itu adalah berisi semua hal yang kita butuhkan. 
 
Kita beribadah dan menyembah Allah, maka itu adalah manfaat dan kebutuhan bagi kita. Kita 
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Nya, maka itu akan memberikan manfaat, 
pemenuhan kebutuhan, mashlahat, terhidar dari bahaya dam kemadhorotan, dan memberikan 
kebarokahan bagi diri kita. 
 
Singkat kata, kita butuh untuk semua itu. 
 
********* 
 
Anda merasa galau? Anda merasa tidak tau hidup ini untuk apa? Anda merasa kehilangan tujuan 
hidup ? Anda merasa butuh panduan hidup? Anda merasa kosong, sepi, hampa, dan tidak disayangi? 
 
Maka itulah kebutuhan anda. Kalau anda butuh, maka anda akan cari. Kalau anda tidak butuh, maka 
anda tidak akan mempertanyakannya. 
 
Anda boleh “menipu diri” dengan berpura-pura mengabaikannya dan tidak berusaha untuk mencari 
jawaban atas pertanyaan anda. Akan tetapi selama anda mempertanyakannya, maka itulah 
sebenarnya “kebutuhan” anda. 
 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

َما أََفَحِسْتُتمْ  ُكمْ  َعَتًثا َخلَْقَناُكمْ  أَن  َنا َوأَن  ٌْ ُتْرَجُعونَ  َل  إِلَ  
 

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-
main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (QS. Al Mu’minun: 115). 
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28) Ongkos demokrasi 
 
Ongkos demokrasi kita itu mahal dan “dipaksakan”. 
 
 
 
29) Bhinneka Tunggal Ika dan Perennial Philosophy  
 
Bhinneka Tunggal Ika ternyata berasal dari slogan sinkretisme agama Hindu Siwa dan agama 
Buddha. 
 
Wikipedia mencatat : 
 
Kutipan ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini: 
 
Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, 
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, 
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, 
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa. 
 
Terjemahan: 
 
Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. 
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? 
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal 
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. 
 
Terjemahan ini didasarkan, dengan adaptasi kecil, pada edisi teks kritis oleh Dr Soewito Santoso. 
 
Lihat : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika  
 
*** 
Kalau padanannya di filsafat Barat, adalah istilah yang disebut sebagai “Perennial philosophy” 
 
Perennial philosophy adalah, 
 
a perspective in the philosophy of religion which views each of the world’s religious traditions as 
sharing a single, universal truth from which all esoteric and exoteric knowledge and doctrine has 
grown. 
 
Lihat : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Perennial_philosophy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Perennial_philosophy
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30) Memahami Maqoshidusy Syariah dengan benar tanpa Liberalisme 
 
Maqoshidusy Syariah (tujuan dari adanya aturan syariat) itu, secara istiqro’ ulama (hasil pengamatan 
secara menyeluruh) dari berbagai macam dalil yang ada dibagi menjadi 5 : 
 
1. Hifdzud diin (Menjaga Agama) 
Misal : 
Syariat masalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Syariat berkaitan dengan masalah Aqidah dan manhaj 
memahami Islam dengan benar. 
 
Ancaman, peringatan, dan hukuman terhadap orang yang berbuat kebid’ahan yang merusak 
pemahaman beragama yang benar, dan juga terhadap orang yang melakukan pelecehan terhadap 
agama (blasphemy). 
 
Dan lain lain. 
 
2. Hifdzun Nafs (Menjaga jiwa) 
Misal : 
Syariat hukum Qishosh terhadap pembunuh. Syariat masalah makanan yang halalan dan thoyyiban. 
Larangan untuk melakukan pembunuhan atau bunuh diri. Larangan untuk mencelakakan diri sendiri 
ataupun orang lain. 
 
Dan lain lain. 
 
3. Hifdzul ‘Aql (Memelihara Akal) 
Misal : 
Larangan untuk minum khomr yang dapat menghilangkan akal. Senada dengan itu termasuk juga 
narkoba. Perintah untuk membaca, belajar, dan mencari ilmu. 
 
Dan lain lain 
 
4. Hifdzun Nasb (Menjaga keturunan) 
Misal : 
Perintah untuk menikah, larangan untuk berzina, aturan syariat dalam masalah rumah tangga dan 
cara pengasuhan anak. 
 
Dan lain lain 
 
5. Hifdzul Maal (Menjaga harta) 
Misal : 
Larangan mencuri dan hukum potong tangan bagi pencuri. Perintah untuk mencari nafkah yang halal 
dan barokah. Hukum waris dan pembagiannya. Hukum masalah aqod perjanjian dan jual beli. 
 
Dan lain lain. 
 
**** 
Masing masing aturan syariat itu secara umum ada dalilnya, ada fiqh nya, dan ada perinciannya. 
 
Namun jika ditarik secara global, maka maksud atau tujuan syariah itu (maqoshidusy syariah) 
kembali kepada 5 hal tersebut. 
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Adapun cara praktis bagi kita, yang mungkin belum terlalu faham masalah pendetailan hukum 
syariat sesuai dengan masing-masing topiknya. 
 
Maka cara yang mudah dan praktis bagi kita, adalah mengembalikan pemahaman kita akan suatu hal 
yang kita hadapi ke 5 maqoshidusy syariah tersebut. 
 
Namun jika kita sudah bertemu dengan dalil syariat yang memang relevan dengan topik yang kita 
hadapi, maka hal tersebut harus kita kembalikan kepada perincian dalil tersebut. 
 
Tidak boleh bagi kita untuk tetap selalu di “zona nyaman” atas nama maqoshidusy syariah, untuk 
kemudian bikin bikin aturan sendiri padahal dalilnya sudah ada dan jelas cara istinbath nya. 
 
Ntar jadi Liberal lho kamu hehee… 
 
*** 
Lihat juga bab 5, sub bab 24 dengan judul “Mensyukuri Nikmat keamanan dan syariat” pada buku ini. 
Maqoshidusy Syariah itu erat kaitannya dengan terjaminnya keamanan di suatu negara. 
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31) Mendudukkan budaya Nusantara Indonesia 
 
Budaya itu secara garis besar terbentuk karena dua hal : 

1. Kepercayaan 
2. Kebiasaan 

 
Jika masalah “kebiasaan” saja, maka itu tidak masalah, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. 
 
Namun jika itu sudah dikaitkan dengan “kepercayaan”; seperti misal jika tidak begini nanti “kualat”, 
jika ini tidak dilakukan nanti “nggak sukses”, “nggak langgeng ” dan “nggak barokah”, dan lain lain; 
maka ini termasuk hal hal yang bertentangan dengan Aqidah dan harus ditolak. 
 
Maka dari itu “kuliner nusantara” itu lebih bagus dibandingkan “Islam Nusantara”. 
 
*** 
Islam itu tidak mengajarkan untuk mengakomodir “kepercayaan kepercayaan” yang 
mengatasnamakan adat budaya, untuk kemudian diganti dengan “baju islami”. 
 
Ataupun ritual ritual ibadah yang mengatasnamakan adat budaya, yang tidak pernah dicontohkan 
oleh rasulullah dan para shahabat, untuk kemudian diganti dengan “baju islami”. 
 
Jangankan budaya nusantara, budaya arab saja yang bertentangan dengan syariat Islam langsung 
“diberangus” habis habisan!! 
 
Lihat contoh bagaimana rasulullah dan para shahabat menentang dan memberangus habis habisan 
“budaya Arab” pada waktu itu, yang bertentangan dengan syariat. 
 
Maka dari itu, mari kita kembangkan budaya kuliner nusantara kita di Indonesia ini, sepanjang itu 
halalan thoyyiban! 
 
 
 
 
32) LGBT dan Islam Nusantara 
 
Reaksi thd LGBT itu ada 3 macam : 

- Ada yang “ignoring” dan bersikap “netral” 
- Ada yang menentang 
- Ada yang mendukung, menghargai, dan sok toleran; walaupun bukan LGBT 

 
Nah, “Islam Nusantara” yang anda bangga-banggakan itu kecenderungannya ada di posisi mana ya? 
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33) Menyoal Islam Nusantara 
Oleh : Faisal Ismail, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 
John L Esposito (profesor di Georgetown University, Amerika Serikat) menulis buku berjudul Islam: 
The Straight Path . 
 
Jika diterjemahkan, buku ini berjudul Islam: Jalan Lurus (bahasa Indonesia) atau Islam: Shiratal 
Mustaqim (bahasa Arab). Di Indonesia pernah diintroduksi Islam Rahmatan lil Alamin (Islam Rahmat 
bagi Seluruh Alam). Menurut saya, predikat ”the straight path ” dan ”rahmatan lil alamin” yang 
diberikan kepada Islam sepenuhnya dapat diterima, dapat dipahami, dan tidak problematik. 
 
Karena hakikat ”jalan lurus” dan ”rahmat bagi seluruh alam” merupakan esensi yang sangat 
fundamental dalam ajaran Islam. Islam memang memiliki visi-misi menunjukkan jalan lurus (shiratal 
mustaqim ) dan Islam juga mempunyai visi-misi sebagai rahmat bagi alam semesta. Visi-misi inilah 
yang dibawa dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diutus Tuhan menyiarkan agama 
Islam. 
 
Lalu, bagaimana dengan konsep Islam Nusantara? Ini problematik dan perlu diberi catatan kritis. 
Untuk mendiskusikan poin ini, pendapat Abul Ala Al-Maududi perlu dikutip. Dalam bukunya, Toward 
Understanding Islam (1966), Al-Maududi mengatakan bahwa Islam tidak dapat dinisbatkan kepada 
pribadi atau kelompok manusia mana pun karena Islam bukan milik pribadi, rakyat, atau negeri 
mana pun. Islam bukan produk akal pikiran seseorang, bukan pula terbatas pada masyarakat 
tertentu, dan tidak diperuntukkan untuk negeri tertentu. 
 
Islam adalah agama universal yang melintasi dan melampaui batas-batas etnisitas, lokalitas, dan 
nasionalitas. Misi Islam adalah untuk menciptakan dan memelihara kualitas dan sikap keislaman 
dalam diri manusia. Karena itu, salah besar kalau Islam disebut Muhammadanisme (paham, pikiran, 
atau ciptaan Nabi Muhammad SAW). Kesalahan ini terjadi pada HAR Gibb (tokoh orientalis Barat) 
yang menulis buku tentang Islam dan diberi judul Muhammadanisme. 
 
Juga salah besar jika Islam disebut dan diidentikkan dengan Arabisme atau Islam (Tanah) Arab atau 
varian turunan lainnya. Sebutan atau nama Muhammadanisme, Arabisme, Islam Arab, Islam Timur 
Tengah (dan label atau predikat turunannya) tidak pernah dikenal dalam Alquran dan Sunah Nabi 
Muhammad SAW. Nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Islam. 
 
Nama Islam adalah nama satu-satunya yang resmi dan baku seperti termaktub dalam Alquran dan 
diajarkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Selain merujuk pendapat Al-Maududi, saya akan mengacu 
pada pendapat Prof Koentjaraningrat. Dalam bukunya, Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan 
(1974), Koentjaraningrat mengatakan: ”Religi dan agama sulit juga untuk *disesuaikan+ dengan 
sengaja menurut sifat-sifat khas Indonesia. Agama adalah Titah Tuhan; maka sebaiknya janganlah 
kita berusaha untuk mengembangkan suatu agama Islam khas ala Indonesia … 
 
” Saya sangat setuju dengan pendapat Prof Koentjaraningrat. Menurut saya, terminologi Islam 
Indonesia atau Islam Nusantara masih problematik. Jika ada Islam Nusantara, logikanya ada pula 
Islam Jawa Tengah, Islam Jawa Timur, Islam Sunda, Islam Minangkabau, Islam Kalimantan, Islam 
Sumatera, Islam keraton, Islam nonkeraton, Islam Bali, Islam Yogya, dan sebagainya. 
 
Ada pula Islam Amerika Serikat, Islam Eropa, Islam China, Islam Rusia, dan seterusnya. Terlalu 
banyak varian dan jenis agama Islam, padahal sumbernya hanya Alquran dan Sunah Nabi. Berpegang 
pada pendirian Maududi dan Koentjaraningrat, saya berpendapat bahwa penamaan Islam Nusantara 
dengan segala muatan, varian, dan turunannya tidak tepat. 
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Islam adalah seperangkat doktrin sebagaimana tertera dalam Alquran dan Sunah Nabi. Ketika Islam 
disiarkan dan diamalkan oleh pemeluknya di suatu ruang dan waktu (di Nusantara), di situ nilai-nilai 
Islam berinteraksi dengan tatanan adat, kebiasaan, budaya, dan nilai-nilai agama/kepercayaan non-
Islam yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat. 
 
Terjadi konversi dari agama/ kepercayaan non-Islam ke agama Islam. Konversi ke agama Islam tidak 
terjadi secara menyeluruh, masih ada sisa-sisa agama/kepercayaan lama yang tertinggal. Sedekah 
laut yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim pada musim tertentu atau kepercayaan 
kepada Nyai Roro Kidul adalah contoh kepercayaan lama yang masih melekat pada sebagian 
masyarakat (muslim). 
 
Salah besar jika fenomena ini disebut ”Islam Jawa Tengah yang percaya kepada Nyai Roro Kidul.” 
Akidah tauhid Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepercayaan kepada Nyai Roro 
Kidul. Tidak dinafikan, sebagian muslim masih ada yang percaya kepada Nyai Roro Kidul. Harap tidak 
dikacaukan antara Islam (sebagai agama) dan muslim (sebagai penganut agama Islam). Islam sangat 
menoleransi adat, kebiasaan, dan budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang 
berkembang dalam masyarakat. 
 
Misalnya, masjid di Nusantara tidak harus sama dengan masjid di Arab Saudi. Budaya lokal 
memengaruhi bentuk-bentuk masjid di Nusantara. Pernikahan secara agama Islam adalah sama bagi 
semua pemeluk Islam, tetapi upacara adatnya bisa berbeda di kalangan misalnya komunitas muslim 
di Jawa dan muslim di Minangkabau. Tidak tepat kalau upacara budaya perkawinan di Jawa dan di 
Minangkabau itu disebut ”Islam Minangkabau” dan ”Islam Jawa.” Itu tradisi dan budaya muslim 
Minang dan muslim Jawa, bukan (doktrin atau ajaran) Islam. 
 
Komunitas Nahdlatul Ulama mempraktikkan tahlil, tarekat, dan tawasul. NU menilai, praktik ini tidak 
bertentangan dengan Islam. Salah besar kalau dikatakan tradisi NU itu sebagai ”Islam NU.” Tidak ada 
Islam NU. Yang ada adalah tradisi keagamaan komunitas NU. Karena merupakan tradisi atau budaya, 
komunitas muslim non-NU boleh saja tidak mempraktikkan tahlil, tarekat, dan tawasul. Saya 
berpendapat, di mana saja (Yaman, Suriah, Irak, Mesir, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia) Islam 
mengajarkan keramahan, kerukunan, dan perdamaian. 
 
Kekerasan dan peperangan di suatu negara muslim tertentu harus dilihat dari konstelasi politiknya. 
Di Indonesia pada 1960-an terjadi pemberontakan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo (Jawa Barat), 
Daud Beurureh (Aceh), dan Kahar Muzakkar (Sulawesi Selatan). Pada 1980-an muncul gerakan 
Komando Jihad pimpinan Imran. Konflik destruktif Poso dan Ambon awal 2000 juga melibatkan 
kelompok muslim. Imbasnya, ”Islam Nusantara” tidak ramah pada waktu itu. 
 
Begitu pun halnya situasi di Yaman dan Suriah saat ini. Sebagai doktrin, Islam di kedua negara 
tersebut mengajarkan keramahan, kerukunan, toleransi, dan perdamaian. Jika sekarang ini terjadi 
kekerasan dan peperangan di dua negara itu, yang disalahkan adalah kelompok-kelompok muslim 
yang bertikai. 
 
Yang dituding sebagai pemicu konflik, bukan ”Islam Yaman” atau ”Islam Suriah” yang dinilai keras 
oleh para pendukung ”Islam Nusantara” yang ramah dan santun. Saya setuju dan mendukung 
sepenuhnya agar konflik dan kekerasan politik seperti di Suriah dan Yaman tidak terjadi di negeri ini. 
(ars) 
Sumber : 
http://nasional.sindonews.com/read/1018749/18/menyoal-islam-nusantara-1435717482/1  
http://nasional.sindonews.com/read/1018749/18/menyoal-islam-nusantara-1435717482/10  
 

http://nasional.sindonews.com/read/1018749/18/menyoal-islam-nusantara-1435717482/1
http://nasional.sindonews.com/read/1018749/18/menyoal-islam-nusantara-1435717482/10
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Bab 11. 
Haroki, Takfiri, Khowarij, dan Terorisme  

 
1) Parameter status dan kewajiban Ulil Amri menurut Khowarij 
 
Sebenarnya itu bukan parameter, tapi itu kewajiban. Dan tidaklah jika 
“sebagian” kewajiban tidak dilaksanakan, maka status nya sebagai ulil amri 
gugur. 
 
Imam Ali tidak menegakkan kewajiban untuk menyegerakan qishosh 
kepada pembunuh Utsman sampai akhir hayat beliau, karena ada hikmah 
dan pertimbangan ijtihad beliau. Namun beliau tetap seorang ulil Amri. 
 
Hanya khowarij yang tidak mengakuinya sebagai ulil Amri. Bahkan 
mengkafirkan beliau. Mereka menutup mata akan bolehnya, banyaknya, 
dan dukungan akan berdirinya syariat Islam yang lain pada zaman Imam 
Ali, hanya karena sebagian masalah syariat Islam saja. 
 
Namun sikap ghuluw seperti ini tidak berani ditampakkan ketika pada 
zaman Umar. Yakni ketika beliau berijtihad tidak menegakkan hukum 
syariat had potong tangan kepada seorang pencuri, karena “kepepet”, 
yang mana pada saat itu memang musim paceklik dan kesusahan. 
 
Semua memahami udzur tersebut pada zaman Umar bin Khoththob, 
namun Khowarij tidak mau tahu ketika pada zaman Ali bin Abi Tholib. 
Apalagi pada zaman sekarang ini, yang mana kita semakin jauh dari 
memahami dan berpegang kepada syariat Islam yang haq berserta hukum-
hukumnya. 
 
*** 
Jika pemimpin kita tersebut adalah orang islam namun islam abangan, 
itupun tetap lah berstatus ulil amri kita. Selama dia tidak kafir, maka status 
nya ulil Amri. Karena di dalam QS An Nisaa : 59 disebut dengan “ulil Amri 
minkum”. 
 
Minkum disitu tentu saja adalah orang muslim yang beriman, sebagaimana 
seruan awal dari ayat itu “yaa ayyuhalladziina aamanuu” 
 
Kalau kafir, ya dia hanya sebagai pemerintah saja yang kita bermuamalah 
dg melihat mashlahat madhorot, beserta perjanjian perjanjian yang ada. 
 
Dalam artian karena dia bukan kafir harbi (kafir yang harus diperangi). Dia 
pemerintah, namun dia bukan ulil amri seperti yang disebut dalam QS An 
Nisaa 59 
 
Kenapa disebut pemerintah secara umum walau kafir? 
 
Karena demikian rasulullah menyebut hiraklius dan kisra dalam surat surat 
dakwah beliau. Beliau diakui sebagai pemerintah walau kafir. Dan status 

 

Suwaid bin Ghafalah pernah 

berkata :  

َّشُ  ٌِٟ َلبيَ  ِّٟٔ ُأ١َََِّخ، َأثَب ٠َب: " ُػ  َأْدسِٞ اَل  ئ

ٍِّٟ ْْ  ٌََؼ َمبنَ  اَل  َأ ٌْ ِِٟ ثَْؼذَ  َأ  َفبْعَّغْ  ََ٘زا، َػب

َأِطغْ  َٚ  ْْ ِ ئ ِِّشَ  َٚ ١ٍَْهَ  ُأ ٟ   َػْجذٌ  َػ ٌع، َؽجَِؾ ْْ  َُِغذَّ  ئ

ْْ  َفبْصجِْش، َضَشثَهَ  ِ ئ َِهَ  َٚ ْْ  َفبْصجِْش، َؽَش ِ ئ َٚ 

ًشا َأَسادَ  ِْ زَمِصُ  َأ ْٕ غٌ : ًْ َفمُ  ِد٠ََٕه، ٠َ ّْ َطبَػٌخ، َع َٚ 

ِِٟ َْ  َد َغَّبَػخَ  ُرَفبسِقِ  َفاَل  ِد٠ِٕٟ، ُدٚ ٌْ ا  " 

‘Umar (bin Al-Khaththaab) 

pernah berkata kepadaku :  

“Wahai Abu Umayyah, 

sesungguhnya aku tidak tahu 

apakah aku masih bisa 

bertemu denganmu setelah 

tahun ini. Maka, mendengar 

dan taatlah, meskipun yang 

memerintahmu seorang budak 

Habsyiy yang terpotong 

hidungnya. Meskipun ia 

memukulmu, bersabarlah. 

Meskipun ia menahan hakmu, 

bersabarlah. Meskipun ia 

menghendaki sesuatu yang 

mengecilkan/meremehkan 

agamamu, maka katakanlah :  

‘Aku tetap mendengar dan 

taat (dengan pengorbanan) 

darahku, namun tidak 

agamaku’. Janganlah engkau 

memisahkan diri dari Al-

Jamaa’ah”. 
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mereka awalnya bukan kafir harbi yang harus diperangi. Mereka baru diperangi setelah mereka 
menolak dakwah beliau dan memusuhi Islam 
 
Al Quran juga menyebut dengan nama Al Aziiz kepada pemerintah kafir yang berkuasa pada zaman 
nabi Yusuf di Mesir. 
 
Dan mereka juga tidak diperangi oleh Nabi Yusuf, hingga zaman beralih kekuasaan dan al Aziiz yang 
merupakan bangsa hyksos itu (menurut sejarah) dikalahkan oleh para Fir’aun. Maka muncullah Nabi 
Musa setelah bani Israil diperbudak dan didzolimi oleh Fir’aun 
Pada zaman rasulullah mauqauqis adalah pemerintah yang kafir, namun dia tidak menentang 
dakwah Islam dan rasulullah. Bahkan mengirimkan budak Maryam Al Qibthiyyah kepada rasulullah, 
yang kemudian menjadi istri beliau. 
 
Beliau menjadi ummahatul mukminiin dan bahkan melahirkan anak Rasulullah yang bernama 
Ibrahim. Dan Ibrahim meninggal ketika waktu kecil bertepatan dengan gerhana matahari. 
 
Itu saja dulu sedikit tulisan saya. Nanti kalau diterusin bisa kepanjangan dan capek nulisnya. Semoga 
bermanfaat untuk diri saya pada khususnya 
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2) Sikap Khowarij dalam membentur-benturkan dalil dan vonis 
 
Nafi ditanya mengenai pandangan Ibnu Umar terhadap kelompok Haruriyyah (khowarij), beliau 
berkata : 
 

َراُهمْ  ُعَمرَ  اْتنُ  َوَكانَ  ِ  َخْلقِ  ِشَرارَ  ٌَ ُهمُ :  َوَقالَ  ، ّللا  اخ   إِلَى اْنَطلَقُوا إِن  ٌَ الُمْإِمنٌِنَ  َعلَى َفَجَعلُوَها ، الُكف ارِ  فًِ َنَزلَخْ  آ  
 

“Ibnu Umar menilai mereka sebagai seburuk-buruk makhluk Allah. Dia berkata, ‘Mereka 
mencari-cari ayat-ayat yang turun terhadap orang-orang kafir lalu mereka timpakan kepada 
orang-orang beriman.” 
 
(Fathul Bari, 12/282) 

 
Fenomena membentur benturkan sesuatu yang umum, untuk “menghukumi” dan “memvonis” 
sesuatu yang khusus, maka sepertinya ini akhlak yang kurang ilmiah dan hal yang tidak terpuji yang 
khowarij terjatuh dalam kesalahan mengenai hal ini. Yakni untuk langsung menghukumi dan 
menvonis, bukan hanya sekedar untuk memperingatkan atau mengkritik dengan tanpa menuduh 
yang menjatuhkan vonis. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. 
 
Namun apakah setiap orang yang jatuh dalam kesalahan ini “otomatis” langsung bisa divonis dan 
dituduh khowarij? 
 
Al jawab, tidak. 
 
Khowarij rajin sholat malam, puasa, dan tilawah. Namun tidaklah setiap orang yang rajin sholat 
malam, puasa, dan tilawah langsung menjadi khowarij. Ini namanya logical fallacy “guilt by 
association” trap. 
 
Namun hendaklah diingat, yang namanya kesalahan itu tetap kesalahan. 
 
Entah itu yang melakukan adalah khowarij tulen, yang dituduh khowarij, yang memiliki sebagian sifat 
khowarij, atau bahkan pada ahlus sunnah itu sendiri. 
 
Kesalahan tetaplah kesalahan. Namun yang jelas beda antara tuduhan atau vonis ta’yin otomatis, 
dengan hanya sekedar mengingkari dan memperingatkan. 
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3) Bom di Madinah* dan kelu-nya lidah para aktivis 
 
Masih nunggu keterangan resmi dari Saudi masalah bom bunuh diri tersebut. Apakah itu ISIS 
ataukah Syi’ah? 
 
Kalau bener itu ISIS, maka hendaklah sebagian “aktivis” yang mengaku Ahlus Sunnah itu insaf dan 
jujur berkata bahwa khowarij dan terorisme itu benar adanya. Sebagaimana yang diperingatkan oleh 
rasulullah itu sendiri. 
 
Bukan konspirasi mamarika dan wahyudi. Apalagi membelokkan opini bahwa itu kerjaan Syi’ah. 
 
Ngaku aja bahwa sebagian aktivis itu ada yang manhaj nya khowarij, walaupun mereka ngaku ngaku 
berkedok Ahlus Sunnah dan bahkan sebagian ada yang mengaku bermanhaj Salaf. 
 
Ataukah lidah menjadi kelu, karena sama sama aktivis pergerakan, dan punya kesamaan manhaj di 
sebagian sisi? 
 
*Terjadi bom bunuh diri di Madinah di kompleks area parkir 500 meter dekat Masjidil Nabawi, pada 
hari senin tanggal 4 Juli 2016, malam hari setelah selesai buka Puasa. Bertepatan dengan 10 hari 
terakhir bulan Ramadhan, 29 Romadhon 1437 H. 
Bersamaan dengan itu juga terjadi pengeboman di Konsulat Amerika di Jeddah, dan Masjid Faraj Al 
Omron di kota Qatif Arab Saudi yang dihuni minoritas Syi’ah. 
 
** ISIS sendiri memang mengkafirkan pemerintahan Islam Saudi Arabia 
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4) UN : Muslims are the biggest victim of terrors  
 
Well said… Well said…. 
 
Quote : 

The secretary-general told the Geneva Conference on Preventing Violent Extremism — The 
Way Forward, co-hosted by the government of Switzerland and the UN. Ban stressed: “Let us 
also recognize that today, the vast majority of victims worldwide are Muslims.” 

 
Lihat : http://www.arabnews.com/featured/news/908526  
 

UN: Muslims are biggest victims of 

terror  
Courtesy: Asianlite | Published — Monday 11 April 2016  

GENEVA: The vast majority of victims of violent extremism worldwide are Muslims 

and the objective of extremists ―is for us to turn on each other (and) our unity is the 

ultimate rebuke for that bankrupt strategy,‖ UN Secretary-General Ban Ki-moon said. 

 

He underscored that the action plan he presented to the UN General Assembly in 

January contains concrete recommendations and could be the basis of a global 

partnership to defeat violent extremism. 

 

While it may be inevitable to draw on examples, such as Daesh or Boko Haram, ―the 

phenomenon of violent extremism conducive to terrorism is not rooted or confined to 

any religion, region, nationality or ethnic group.‖ 

 

The secretary-general told the Geneva Conference on Preventing Violent Extremism — 

The Way Forward, co-hosted by the government of Switzerland and the UN. Ban 

stressed: ―Let us also recognize that today, the vast majority of victims worldwide are 

Muslims.‖ 

 

Violent extremists seek to divide communities and the goal is to let fear rule, he said. 

―Let this conference — and our unity today — be the ultimate rebuke to that bankrupt 

strategy.‖ 

Violent extremists pose a direct threat to the UN Charter and the Universal Declaration 

of Human Rights. They undermine collective global efforts to maintain peace and 

security, foster sustainable development, promote the respect for human rights and 

deliver much needed humanitarian aid, said the UN chief. 

 

Violent extremism is clearly a transnational threat that requires urgent international 

cooperation, Ban said, explaining that his Plan of Action to Prevent Violent Extremism 

puts forward a comprehensive and balanced approach for concerted action at the global, 

regional and national levels. 

 

Ban expressed hope that discussions will galvanize unity for a strong consensus 

outcome in the Assembly in June. 
 

http://www.arabnews.com/featured/news/908526
http://www.arabnews.com/world/news/908526
http://www.arabnews.com/world/news/908526
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5) Yang namanya Khowarij itu 
 
Asy-Syaikh Al-‘Allamah Shalih Al-Fauzan hafizhahullah berkata, 
 

منهم فهو الهمخص من تخصلح اتصؾ ومن  : 
 

الخوارج من هذا اِلمر ولً على ٌخرج الذي . 
الخوارج من هذا تالكتٌرج ٌكفر الذي . 
الخوارج من هذا المسلمٌن دماء ٌستحل الذي . 
الخوارج أنواع أشد هو هذا الثالثح اِلمور تٌن ٌجمع الذي . 

 
Barangsiapa mengadopsi salah satu sifat Khawarij tersebut maka ia bagian dari mereka: 

1. Siapa yang memberontak kepada pemerintah maka ia termasuk Khawarij. 
2. Siapa yang mengkafirkan pelaku dosa besar maka ia termasuk Khawarij. 
3. Siapa yang menghalalkan darah kaum muslimin maka ia termasuk Khawarij. 
4. Siapa yang mengumpulkan tiga perkara tersebut maka ia termasuk jenis Khawarij yang 

paling parah. 
 
[Dinukil dari: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/5700 ] 
 
Copas dari :  
http://sofyanruray.info/situs-website-dan-media-berpaham-khawarij-pencela-pemerintah-memang-
harus-diblokir/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/5700
http://sofyanruray.info/situs-website-dan-media-berpaham-khawarij-pencela-pemerintah-memang-harus-diblokir/
http://sofyanruray.info/situs-website-dan-media-berpaham-khawarij-pencela-pemerintah-memang-harus-diblokir/
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6) Tingkatan khawarij dalam pengkafiran dan pembunuhan 
 
Copas 
 
Berikut adalah tingkatan Khowarij dalam masalah pengkafiran dan pembunuhan : 

1. Mengkafirkan Pejabat Tinggi Negara saja. 
2. Mengkafirkan Pejabat Tinggi dan Pasukan Keamanan yang menanggulangi teroris. 
3. Mengkafirkan Pejabat Tinggi dan seluruh Pasukan Keamanan Negara. 
4. Mengkafirkan penguasa secara mutlak dan para ulama yang loyal kepada mereka. 
5. Mengkafirkan penguasa secara mutlak dan setiap orang yang loyal kepada mereka. 
6. Mengkafirkan penguasa dan rakyat secara mutlak,tetapi mereka tidak menjadikan rakyat 

sipil sebagai sasaran pembunuhan. 
7. Mengkafirkan penguasa dan rakyat secara mutlak, sekaligus menjadikan rakyat sipil sebagai 

sasaran pembunuhan yang berada di lokasi perlawanan mereka. 
8. Mengkafirkan penguasa dan rakyat secara mutlak dan membunuh setiap pribadi yang diluar 

kelompok mereka, kecuali wanita dan anak-anak. 
9. Mengkafirkan penguasa dan rakyat secara mutlak dan membunuh dengan sadis setiap 

pribadi yang diluar kelompok mereka sekalipun orang tua renta, wanita dan anak-anak 
kapan dan dimanapun mereka berada. 

 
Oleh : Ustadz Dr. Ali Musri Semjan hafidzahulloh 
 
Sumber kutipan :  
http://almanhaj.or.id/content/3986/slash/0/kesesatan-ideologi-isis-islamic-state-of-iraq-sham/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://almanhaj.or.id/content/3986/slash/0/kesesatan-ideologi-isis-islamic-state-of-iraq-sham/
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7) Bincang santai : kisah taubatnya seorang Khowarij Indonesia 
 
Lihat : https://youtu.be/aYVDGMDkeEo  
Bincang santai : kisah taubatnya seorang Khawarij – Ustadz Abdurrahman Ayyub. 
Presented by : Yufid TV 
 
Disini dijelaskan betapa pentingnya berpegang kepada manhaj dan pemahaman yang haq, yang 
kembali kepada rasulullah dan para sahabat. 
 
Karena Khawarij dan termasuk ahlul bidah lainnya, itu sendiri ngakunya juga memakai Al Qur’an dan 
As Sunnah yang mereka fahami semaunya sendiri. 
 
“Ini yang penting! “demikian kata ustadz Abdurrahman Ayyub sang mantan Khowarij, sebagaimana 
pengakuan beliau sendiri 
 
 
 
 
8) Kisah mantan Khowarij takfiri 
 
Sedikit kisah perjuangan Ustadz Abdul Rahman Ayub dalam menyadarkan orang orang yang 
terdoktrin keyakinan Khowarij Takfiri. 
 
Dan juga sedikit kisah taubatnya beliau dari faham Khowarij Takfiri, setelah beliau didakwahi, diajak 
diskusi, oleh para syaikh asatidz salafiyyun ketika bertugas di Australia . 
 
“Singkatnya, alhamdulillah, saya sadar, bahwa perjalanan saya ini salah. Yang istilah bahasa 
syariatnya itu Khowarij” 
 
“Walaupun pada waktu masih harus disembunyikan (setelah beliau ruju’ dan tobat). Karena posisi 
saya kan petinggi JI. Masak tobat? ” kata Ustadz Abdurrahman Ayyub sambil tertawa. 
 
Saya pun terus terang juga ikut tertawa, ketika mendengar perkataan beliau. 
 
Silakan lihat langsung, rekaman talk show beliau di Net TV. 
 
Lihat : https://www.youtube.com/watch?v=YdzqSap_s_Y&feature=youtu.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/aYVDGMDkeEo
https://www.youtube.com/watch?v=YdzqSap_s_Y&feature=youtu.be
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9) Cerita mantan Islam Radikal : Abdurrahman Ayyub 
 
Copas 
 
Islaminesia.com – Kalimat ‘Dulu NU, Muhammadiyah, NKRI; Musuh Saya’ dari mantan, teroris 
Abdurrahman Ayyub membuat terpukau peserta dialog tentang radikalisme dan terorisme, di 
Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu 
(12/9/2015). 
 
Abdurrahman adalah mantan petinggi Jamaah Islamiyah, jaringan teror yang ditakuti Barat. Karirnya 
dalam gerakan radikal lumayan mentereng. “Saya dulu melawan Rusia di Afganistan. Kalau karir saya 
diteruskan, saya bisa setara komjen (komisaris jenderal dalam kepolisian),” katanya disambut tawa 
hadirin. 
 
Gara-gara Kedangkalan Agama 
 
Abdurrahman memasuki gerakan Islam radikal sejak duduk di bangku sekolah teknik menengah. 
“Kerjaan saya dulu tawuran. STM itu kan Sekolah Tidak Mikir. Tapi begitu didakwahi ustadz, tujuan 
hidup saya berubah,” katanya. 
 
Ustadz ini menarik perhatian Abdurrahman kepada agama. Semangat jihadnya terbakar, begitu 
mendapat penjelasan mengenai ayat-ayat dan hadits mengenai perang suci. 
 
Sang ustadz mengajarkan kepadanya bahwa Indonesia negara jahiliyah, karena berpedoman pada 
Pancasila dan UUD 1945, bukan pada Al quran dan hadits Nabi Muhammad. Maka, sah bagi 
Abdurrahman untuk memeranginya. 
 
“Saya tidak pernah ngaji dan masuk pesantren, ya telan saja. Soalnya saya diberitahu: kalau kamu 
tidak hijrah batin dari NKRI ke Negara Islam Indonesia, maka salat, puasa, dan ibadah kamu sia-sia. 
Kalau mati tidak berbaiat, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau kamu dengan NKRI sama saja 
kafir dan mati jahiliyah. Siapa yang tidak ngeri,” kata Abdurrahman. 
 
Perangi NKRI 
 
Abdurrahman berbaiat kepada Negara Islam Indonesia Aceh Merdeka yang terdiri atas pengikut 
Daud Beureuh. Ia kemudian pindah menjadi pengikut duet petinggi NII, Abdullah Sungkar dan Abu 
Bakar Ba’asyir, di Ngruki, Solo. 
 
Tekanan Orde Baru membuat kelompok NII hijrah ke Malaysia dan Afganistan. Abdurrahman 
memilih menyeberang Afganistan dan mempelajari militer dari medan tempur sesungguhnya. Saat 
itu sejumlah faksi di Afganistan berhadapan dengan Uni Soviet. 
 
Perang Afganistan juga menjadi ajang konsolidasi kekuatan NII. “Kami menyusun kekuatan untuk 
memerangi NKRI. NKRI adalah negara kafir yang patut diperangi,” kata Abdurrahman. Ayat dan 
hadits dipelintir menjadi pembenar. 
 
Tahun 1991, Abdurrahman kembali ke Indonesia setelah lima tahun di Afganistan. Namun ia segera 
menemukan medan perang baru, yakni Moro, Filipina Selatan. Ia di sana selama lima tahun. 
 
“Saya mudah saja keluar-masuk perbatasan tanpa paspor dan bawa senjata. Teroris tak akan 
berkembang tanpa ada celah-celah yang bisa ditembus dengan duit. Saya menyeberangi perbatasan 
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mudah,” kata Abdurrahman, mengungkap bagaimana praktik suap terhadap petugas terjadi di 
perbatasan antarnegara. 
 
Abdurrahman pun sempat berada di Ambon selama lima tahun, terlibat pertempuran di sana. 
Sementara itu keluarganya sudah merelakan dirinya. “Bapak saya NU, ibu saya Muhammadiyah. 
Bapak berpikir saya sudah mati. Tidak tahunya saya muncul lagi setelah sekian lama tidak tahu di 
mana saya. Begitu kerasnya doktrin (radikal) hingga orang tua tidak dianggap,” katanya. 
 
Radikalisme Rusak Harmonisasi Keluarga 
 
Itulah yang kemudian membuat Abdurrahman sedih. Radikalisme dan terorisme menghancurkan 
harmonisme keluarga. Ia menyebut dua gembong teroris, Umar Patek dan Imam Samudra, sebagai 
muridnya. “Saya sedih. Jangan sampai anak keturunan saya seperti saya, tidak kenal dengan 
keluarga,” katanya. 
 
“Banyak ribuan orang seperti saya, dan salah kalau ada yang menyebut teroris itu dasarnya adalah 
kebodohan. Umar Patek itu menguasai berbagai jenis racun. Ia bisa membuat racun dari bahan alam. 
Ia menguasai berbagai jenis peledakan, dan bisa membuat bahan peledak dari bahan legak,” kata 
Abdurrahman. 
 
“Jangan sangka teroris itu ada karena kemiskinan atau karena perut. Tidak. Saya pernah ngobrol 
dengan Osama bin Laden. Dia dari keluarga. Keluarganya memecatnya karena dia keras, dan 
akhirnya dapat harta 500 juta dollar. Dia investasikan untuk membiayai akademi militer Mujahidin,” 
kata Abdurrahman. 
 
Doktor Azahari, jago pembuat bom yang tewas di Malang, jelas bukan orang miskin dan bodoh. 
“Rata-rata pelaku bom bunuh diri kurang smart (cerdas). Tapi perancangnya orang-orang pintar. 
Azahari itu kopral (dalam Jamaah Islamiyah). Bisa dibayangkan, kopral saja kaya begitu. Yang bintang 
tiga bagaimana,” kata Abdurrahman. 
 
Abdurrahman bertobat dan menampik menjadi bagian JI, setelah terjadi perpecahan. Sebagian 
orang JI seperti dirinya menginginkan gerakan tetap berpedoman pada petunjuk jihad, yakni 
berperang dengan mengikuti etika zaman Nabi. Namun sebagian anggota JI lainnya memilih 
mengabaikan aturan dan etika itu. Mereka mengikuti petunjuk Osama bin Laden untuk mengebom 
target-target yang bersinggungan dengan Amerika Serikat, terlepas apakah itu sipil atau militer. 
 
ISIS Paling Berbahaya 
 
Salah satu pecahan Jamaah Islamiyah yang paling berbahaya adalah pendukung Negara Islam Irak 
dan Suriah (ISIS). “Mereka tidak disiplin, sangat berlebihan, dan tidak tahu aturan,” kata 
Abdurrahman. 
 
Pola rekrutmen mereka juga lebih masif dan berbahaya, karena memanfaatkan jaringan internet. 
“Dulu, jika mau berbaiat, saya harus datang ke tempat itu langsung. Sekarang ISIS bisa berbaiat 
melalui internet atau online,” kata Abdurrahman. 
 
Abdurrahman menyebut keluarga sebagai pintu menangkal terorisme. “Informasi dan globalisasi 
begitu cepat, kita tak bisa aman, karena mereka punya daya tarik besar. Perhatikan anak-anak kita, 
apa yang mereka baca dan akses dari situs-situs,” katanya. (II/NF/BerbagaiSumber) 
 
Sumber : http://islaminesia.com/2015/09/cerita-mantan-islam-radikal-abdurrahman-ayyub/  

http://islaminesia.com/2015/09/cerita-mantan-islam-radikal-abdurrahman-ayyub/
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10) Nasehat mantan petinggi Jamaah Islamiyyah terkait kasus Terorisme 
 
Copas 
 
Bismillah 
 
KETIKA KEDAMAIAN DAN NYAWA TERUSIK ATAS NAMA AGAMA 
 
Fenomena terorisme yang kian mengglobal di dunia, membuat manusia tercengang dan terguncang. 
Bahkan keamanan dan kedamaian terenggut, terampas begitu saja. Kita lihat nyawa manusia dari 
segala lapisan baik kaum laki-laki, wanita bahkan anak-anak telah menjadi korban atas nama 
perjuangan sekelompok manusia yang menebar teror dengan lebel agama. 
 
Indonesia tidak luput dari sasaran teroris, yang puncaknya kita telah saksikan dengan kepedihan, 
kesedihan, dari panjangnya rentetan peristiwa teror yang sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. 
Dari pembajakan pesawat, hingga pengeboman dimana-mana, bom bali satu, bom bali dua, bom 
Merriot dan lain-lainnya, hingga yang terjadi baru-baru ini Sarinah. 
 
Dan yang sangat menyedihkan terseretnya sebagian remaja ke dalam faham sesat terorisme. Dari 
kasus-kasus yang ada para pelaku teror bahkan ada yang berumur belasan tahun. 
 
Berangkat dari keprihatinan ini, kepedulian akan anak bangsa Indonesia , maka sebersik asa dan 
segenggam harapan kami tuangkan dalam bentuk goresan singkat dan tentunya tidak luput dari 
kekurangan dan keterbatasan ilmu. 
 
Islam agama rahmat untuk segenap alam, agama yang agung, yang tinggi, yang mulia. Maka segala 
kemulian akhlak yang ada pada prilaku manusia telah diatur ada dan telah dicontohkan oleh yang 
membawa Risalah mulia ini. 
 
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, 
 

لِْلَعالَِمٌنَ  َرْحَمحً  إِل   أَْرَسْلَناكَ  َوَما  
 

“Tidaklah Kami mengutusmu ( Muhammad ) , melainkan untuk menjadi Rahmat bagi sekalian 
alam (Rahmatan Lil Alamin).” (QS. al-Anbiya’: 107). 

 
Dari Abu Hurairah – Rodliallahu Anhu – , dia berkata: Rasulullah pernah diminta:  
“Wahai Rasulullah, doakan kecelakaan (kebinasaan) untuk kaum musyrikin.”  
Beliau menyahut: “Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat, tapi aku diutus hanya 
sebagai pembawa rahmat.” (HR. Muslim 2599) 

 
Begitu juga Risaah yang mulia ini telah dicontohkan kemuliannya oleh penerima amat ini yaitu 
Rasulullah ‘alaihi wasalam sebagaiman digambarkan dalam hadits yang mulia ini dari Abu Hurairah – 
Rodliallahu Anhu – dia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda:  
 

“Salah seorang Nabi dari Nabi-Nabi (Allah) pernah disengat oleh seekor semut, lalu dia 
memerintahkan orang untuk membakar sarang semut itu, maka Allah mewahyukan 
kepadanya: 
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“Karena seekor semut yang telah menyengatmu maka engkau membakar satu umat dari 
umat-umat yang bertasbih (kepada Allah)? Mengapa pula tidak seekor semut saja (yang 
meyengatmu yang engkau bunuh)!’” (HR. Bukhari 3019 dan Muslim 2241). 

 
Demikian jelasnya Agama yang penuh rahmat ini untuk manusia secara umum, alam Jin, bahkan 
dengan hewan dan binatang-binatang,tentunya kalau dengan hewan saja Nabi shalallah ‘alaihi 
wasalam berbuat kebaikan , apalagi dengan manusia… 
 
Duhai Nabi siapa yang mereka kaum teroris ikuti…sehingga sebegitu tega dan mudah mengaliran 
nyawa orang lain dan nyawanya sendiri, tanpa ada belas kasih……. 
 
Agama apa yang mereka anut, padahal Allah menyatakan dalam Quran-Nya yang mulia….. 
 
Artinya; 
 

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang 
membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain , atau bukan 
karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia 
seluruhnya . Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-
olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (Terjemahan Al Qur’an Surat Al 
Maaidah: 32) 

 
Maka sekali lagi bahwasanya teroris bukan dari Islam dan Islam bukan agama teror. Kita bisa rasakan 
bagaimana Islam sampai ke Indonesia ini? Dengan da’wah bukan dengan teror. 
 
Islam berkembang di nusantara ini dengan dakwah bukan dengan mengalirkan darah. 
 
Islam di dunia bahkan di benua Amerika dan Eropa dengan da’wah bukan dengan teror. 
 
Adapun pemaksaan, pembunuhan dan kekerasan, bahkan pengaliran darah dan nyawa, sama sekali 
bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi shalallahu ‘alaihi wasalam, melainkan oleh sekelompok manusia 
yang telah di isyaratkan oleh Beliau…..yaitu kaum Khawarij. 
 
Sebagaimana beberapa hadits dibawah ini yang berkaitan dengan sifat-sifat kaum Khawarij atau 
yang sekarang dikenal dengan Takfiri Jihadis. 
 
Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu, dia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
 

ْقُتلَُها نَ اْلُمْسلِِمٌ ِمنَ  فُْرَقح   ِعْندَ  َماِرَقح   َتْمُرقُ  نِ  أَْولَى ٌَ ٌْ ائَِفَت تِاْلَحقِّ  الط  . 
 

“Akan ada satu kelompok (Khawarij) yang memisahkan diri dari kaum muslimin. Kelompok ini 
akan diperangi oleh golongan yang lebih dekat dengan kebenaran (Ahlus Sunah).’” (HR. 
Muslim) 

 
Dari Abu Sa’id Radhiyallahu anhu bahwasanya ketika beliau ditanya tentang al-Haruriyyah, beliau 
menjawab, 
 

“Aku tidak tahu apa al-Haruriyyah itu? Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, 
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ْخُرجُ  حِ  َهِذهِ  فِـً ٌَ قُلْ  َولَمْ - ْاِلم  ْقَرُءونَ  َصالَتِِهْم، َمعَ  َصالََتُكمْ  ونَ َتْحقِرُ  َقْوم   -ِمْنَها ٌَ  أَْوَحَناِجَرُهْم، ُحلُوَقُهمْ  ٌَُجـاِوزُ  لَ  اْلقُْرآنَ  ٌَ
ْمُرقُونَ  ٌنِ  ِمنَ  ٌَ ْهمِ  ُمُروقَ  الدِّ حِ  ِمنَ  الس   ٌ ِم الر  . 

 

“Akan keluar di dalam umat ini -beliau tidak mengatakan di antaranya- suatu kaum yang 
kalian menganggap remeh shalat kalian dibandingkan shalat mereka, mereka membaca al-
Qur-an namun tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama bagaikan 
anak panah yang keluar dari busurnya.” (HR. Al-Bukhari) 

 
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk memerangi kelompok Khawarij, dan 
beliau menjelaskan bahwa dalam memerangi mereka terdapat pahala dan ganjaran bagi orang yang 
membunuh mereka. Hal ini merupakan dalil kesesatannya kelompok ini dan jauhnya mereka dari 
Islam, juga bahayanya yang besar terhadap umat ini disebabkan fitnah dan kekacauan yang 
ditimbulkan oleh mereka. 
 
Dijelaskan dalam ash-Shahiihain, dari ‘Ali Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

ْخُرجُ  ٌَ َماِن، آِخرِ  فِـً َقْوم   َس قُولُونَ  اِْلَْحالَِم، ُسَفَهاءُ  اِْلَْسَناِن، أَْحَداثُ  الز  رِ  ِمنْ  ٌَ ٌْ ِح، َقْولِ  َخ  ٌ َماُنُهمْ  ٌَُجـاِوزُ  لَ  اْلَتِر ٌْ  َحَناِجَرُهْم، إِ
ْمُرقُونَ  نِ  ِمنَ  ٌَ ٌْ ْمُرقُ  َكَما الدِّ ْهمُ  ٌَ ِح، ِمنَ  الس   ٌ ِم َنَما الر  ٌْ َ ْومَ  َقَتلَُهمْ  لَِمنْ  أَْجًرا َقْتلِِهمْ  فًِ َفإِن   َفاْقُتلُوُهْم، ُموُهمْ لَقٌِتُ  َفؤ اَمحِ  ٌَ ٌَ اْلقِ . 

 

“Akan keluar satu kaum di akhir zaman, (mereka) adalah orang-orang yang masih muda, akal 
mereka bodoh, mereka berkata dengan sebaik-baiknya perkataan manusia, keimanan mereka 
tidak melewati kerongkongan, mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar 
dari busurnya, di mana saja kalian menjumpai mereka, maka (perangilah) bunuhlah, karena 
sesungguhnya dalam memerangi mereka terdapat pahala di hari Kiamat bagi siapa saja yang 
membunuh mereka.’” 

 
Kenalilah sifat-sifat mereka, agar jangan terjerumus kedalam perangkap dan doktrin mereka yang 
mengatas namakan agama, tapi pada dasarnya mereka menghancurkan nilai-nilai suci dari agama. 
 
Adapun kaum yang menjunjung tinggi warisan Nabi shalallahu ‘alaihi wasalam, jauh dari sifat-sifat 
Khawarij, yaitu Salafi atau pembela sunnah. 
 
Adalah siapa saja yang mengikuti jejak Nabi shalallahu ‘alaihi waslam, para Sahabatnya rodhiallah 
‘anhum, dan jejak Tabi’in dan pengikut para Tabi’in yang dirahmati Allah Ta’ala. 
 
Mereka berda’wah dengan ilmiyah, mendahukan kecintaan kepada saudara, nasihati-menasihati 
dalam haq, kesabaran, dan kasih sayang dan masih banyak keutamaan manhaj ini, yang telah di tulis 
dalam kitab-kitab para Ulama, yang mendulang ilmu prinsip-prinsip Aqidah Salaf, Thoifah 
Manshuroh, Ahlu Sunnah wal Jam’ah. 
 
Allahu a’lam 
 
Pondok Aren – Tangerang Selatan 
 
Ustad Abdurrahman Ayyub 
 
(Mantan Petinggi Jamaah Islamiyah – Tangan Kanan Abu Bakr Ba’asyir) 
 
Sumber : https://konsultasisyariah.com/26312-nasehat-mantan-petinggi-jamaah-islamiyah-terkait-
kasus-terorisme.html  

https://konsultasisyariah.com/26312-nasehat-mantan-petinggi-jamaah-islamiyah-terkait-kasus-terorisme.html
https://konsultasisyariah.com/26312-nasehat-mantan-petinggi-jamaah-islamiyah-terkait-kasus-terorisme.html
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11) Syubhat Takfiri mengenai Ulil Amri 
 
Orang orang takfiri itu memang biasanya mengatakan, syarat disebut “ulil Amri” yang layak untuk 
dipatuhi itu adalah jika dia taat sama Allah, menegakkan syariat Islam, dan seterusnya. 
 
Untuk menguatkan argumen syubhat mereka, mereka kutip fatwa fatwa Aimmah Ahlus Sunnah yang 
seakan akan sesuai dengan kemauan mereka. Ini teknik “framing” namanya. Ahlul bid’ah sudah 
terbiasa dalam melakukan hal itu. Maka jangan heran akhi. 
 
Adapun menanggapi syubhat itu maka saya katakan : 
Yang diinginkan oleh para ulama itu adalah menerangkan “KEWAJIBAN” seorang ulil Amri, bukan 
menjelaskan “SYARAT SAH” seorang itu baru bisa disebut sebagai ulil Amri. Para ulama itu juga 
bukan sedang menjelaskan “PENYEBAB BATALNYA” seseorang disebut sebagai ulil Amri. 
 
Saya berikan contoh untuk mempermudah pemahaman. 
 
Misal : Antum adalah seorang muslim, maka antum wajib untuk sholat, wajib untuk puasa 
ramadhan, wajib menunaikan zakat jika sampai nishob, dilarang zina, dilarang minum khomr, dan 
yang semisal. 
 
Namun misal, anda sebagai seorang muslim kemudian tidak melakukan kewajiban anda dan juga 
melakukan yang Allah larang. Anda malas sholat, nggak puasa, ogah zakat, suka khamr, suka zina, 
dst. 
 
Maka apakah itu langsung “SECARA OTOMATIS” membatalkan keislaman anda, ataukah harus ada 
“PERINCIAN DAN VERIFIKASI” terlebih dahulu, sehingga nggak bisa langsung otomatis? 
 
Rasulullah menerangkan akan ada ulil Amri yang nanti, tidak memenuhi “kewajiban kewajibannya” 
sebagai ulil Amri, namun beliau justru malah menerangkan bahwa ulil Amri yang tidak melakukan 
kewajibannya itu tidak serta merta BATAL “syarat sah” nya sebagai ulil Amri. 
 

ُكونُ  ح   َتْعِدي ٌَ ْهَتُدونَ  َل  أَئِم  ْسَتنُّونَ  َوَل  تُِهَداَي، ٌَ قُومُ  تُِسن تًِ، ٌَ ٌَ اِطٌنِ  قُلُوبُ  قُلُوُتُهمْ  ِرَجال   فٌِِهمْ  َوَس ٌَ : َقالَ  ،إِْنس   ُجْثَمانِ  فًِ الش 
ٌْؾَ : قُْلخُ  ا أَْصَنعُ  َك ِ، َرُسولَ  ٌَ َوأَِطعْ  َفاْسَمعْ  َمالُكَ  َوأُِخذَ  َظْهُرَك، ُضِربَ  َوإِنْ  لأِْلَِمٌِر، َوُتِطٌعُ  َتْسَمعُ : َقالَ  َذلَِك؟، أَْدَرْكخُ  إِنْ  ّللا   

 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda : 
“Akan ada sepeninggalku nanti para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, dan tidak 
mengambil sunnah dengan sunnahku. Akan muncul pula di tengah-tengah kalian orang-orang 
yang hatinya adalah hati syaithan dalam wujud manusia”. 
 
Aku (Hudzaifah) bertanya : “Apa yang harus aku lakukan jika aku mendapatkannya?”. Beliau 
menjawab : “(Hendaknya) kalian mendengar dan taat kepada amir, meskipun ia memukul 
punggungmu dan merampas hartamu, tetaplah mendengar dan taat” *Shahih Muslim no. 
1847 (52)] 

 
Satu-satunya penyebab pembatal dari ketaatan kepada ulil Amri dalam hal yang ma’ruf, pembolehan 
untuk memberontak asalkan mempunyai kekuatan dan madhorotnya kecil, adalah jika Ulil Amri-Nya 
menjadi Kafir. 
 
Maka dari itu mereka disebut sebagai TAKFIRI, karena berlomba-lomba untuk menegakkan faham 
“OTOMATIS KAFIR” kepada pemerintah, pegawai dan perangkat pemerintah, dan bahkan hingga 
kepada masyarakat umum yang hidup di bawah pemerintahan tersebut. 
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Sedangkan Ahlus Sunnah tidak melihat perilaku kufur dengan manhaj “OTOMATIS KAFIR”, namun 
dengan “PERINCIAN DAN VERIFIKASI”. Kalau nyata memang ada udzur dan syubhat yang 
menyelimuti perilaku kufur itu, maka ya otomatis tidak bisa dikafirkan. 
 
Orang yang minum khomr itu beda hukumnya dengan orang yang “MENGHALALKAN” khomr untuk 
menentang syariat Allah. Beda juga hukumnya dengan orang “MENGHALALKAN” khomr karena ada 
syubhat dalam memahami dalil. 
 
Ada shahabat nabi pada zaman Kholifah Umar yang menghalalkan khomr karena ada syubhat salah 
dalam memahami dalil, walau dia diadili dan dihukum namun dia tetap dianggap Muslim serta tidak 
dianggap kafir oleh para shahabat lainnya. 
 
Semoga sampai sini jelas dulu ya Akh. 
 
**** 
 
Akhi Fulan : 
Salah satu point perbedaan pendapat antara kami saat saya mengemukakan, bahwa diantara korban 
ada kaum muslimin, sementara mengambil nyawa 1 orang seperti membunuh seluruh manusia, 
dijawab dengan dibutuhkan PENGORBANAN. 
 
Jawab : 
Oh, bahaya itu. 
 
Pemikiran takfiri irhabiyyun (teroris) sudah masuk ke dia. Sama persis seperti argumentasi takfiri 
jihadist, “nggak apa apa mengorbankan membunuh sebagian umat Islam, demi kepentingan yang 
lebih besar”. 
 
Dan inilah yang benar benar mereka lakukan!!! 
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12) Rintihan keluarga terorist 
 
Copas 
 
Bismillah 
 
Zaman Nabi para sahabat berjihad dengan gagahnya. 
Ada yang gugur dan ada yang kembali pulang. 
 
Yang gugur mendapatkan doa dari Nabi agar mendapatkan syahidnya sedang yang selamat disambut 
gembira oleh sanak keluarganya. 
 
Jihad seperti ini saja berat. 
Padahal dipimpin Nabi dan perintahnya jelas dari Allah Ta’alaa. 
 
Lalu zaman ini ada yang mereka namakan jihad. 
Tanpa pemimpin yang diakui. 
Tanpa bendera. 
Tanpa mengenal wilayah tempurnya. 
Tanpa mengetahui syarat dan rukunnya. 
Tanpa fatwa dan keridhoan ulama besar. 
Bahkan diantara mereka menghina ulama yang telah menghabiskan usianya berjihad dengan pena 
dan lisannya. 
Tanpa ridho orang tuanya. 
Bahkan jika mati tidak mendapatkan doa dari ulama sebagai syahid dan dari kaum muslimin 
umumnya. 
Jika selamat akan dicari oleh aparat keamanan negara muslim karena tindakannya. 
Mereka tidak menyandang nama mujahid. 
Mereka menyandang nama “Terrorist”. 
Lalu keluarganya akan mendapatkan nilai yang buruk dimata masyarakat. 
Bahkan akan trauma. 
Karena anaknya atau saudaranya telah menumpahkan darah tanpa hak. 
Dari kalangan orang dewasa anak-anak dan wanita. 
 
Oleh sebab itu berfikirlah wahai anak-anak muda kaum muslimin. 
Jauhi kajian yang tidak jelas. 
Yang bersifat rahasia. 
Yang memakai baiat. 
Yang mengandalkan infak untuk perjuangan yang tidak jelas. 
Yang mudah mengkafirkan orang yang tidak ikut ngaji dengannya. 
Yang bermudah mudahan dalam mengeritik pemerintah yang sah di mimbar mimbar. 
Yang banyak menghina ulama besar. 
Dan banyak lagi ciri-cirinya. 
 
Sebelum anda membawa petaka pada keluarga. 
Dengan ulah yang salah dalam memahami agama. 
Hati-hati dalam mempelajarinya 
Karena agama adalah hidup dan matinya jiwa kita. 
Kembali kepada kefahaman yang benar. 
Yang mengikuti al Quran dan as Sunnah dengan kefahaman para sahabat dan salaf al ummah. 
 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

307 
 

Allahumma shalli wasallim alaa Rasulillah Muhammad shalallahu alaihi wasallam 
Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ajmaiin. 
 
Akhukum fillah 
 
Abdurrahim Ayyub 
 
(Mantan Gubernur Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Australia Selama 17 Thn Yang Sudah Taubat dan 
kembali kepada Jalan Salaf As shalih Alhamdulillah) 
====== 
Silahkan bantu sebarkan semoga bermanfaat untuk umat Islam dan masyarakat Indonesia 
====== 
 
*Ustadz Abdurrahim Ayyub ini adalah adik saudara kembarnya dari Ustadz Abdurrahman Ayyub 
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13) Terorisme di Sarinah : Jangan sampai ideologi takfiri itu mati satu tumbuh seribu 
 
Membuat teori konspirasi atau twisting paradigm, bahwa terorisme yang terjadi itu karena Amerika, 
menurut saya tidak ada gunanya. Pembodohan ummat malahan… 
 
Ideologi takfiri dan irhabiyyun (terorisme) itu nyata dan benar benar ada. Tokoh tokohnya ada, buku 
buku pegangan manhaj nya juga ada. 
 
Jujur saja, tidak perlu malu. 
 
Rasulullah saja tidak malu dan juga sudah banyak mengkhabarkan dan memperingatkan akan 
kemunculan khowarij yang merupakan kilaabun naar (anjing anjing neraka). Yang mana mereka 
berjuang karena pemahaman Islam yang salah, apalagi caranya, dengan mengatasnamakan Islam. 
 
Rasulullah sendiri sudah mengkhabarkan hal ini. 
 
**** 
 
Nah hanya saja terus terang, kalau pelajaran dan pemahaman Islam yang diajarkan sejak SD hingga 
SMA digunakan untuk melawan ideologi takfiri mereka, itu jelas nggak ada apa-apa nya bagi mereka. 
 
Mereka mempunyai ilmu mengenai jihad, masalah tauhid dan pengkafiran, dan juga masalah 
Khilafah; walaupun mereka salah dalam memahaminya, namun mereka punya bekal pemahaman 
nya dan syubhat syubhatnya. 
 
Nah kita?…. 
 
Emang pernah waktu sekolah diajari pemahaman dan fiqh masalah jihad?  
 
Pernah emang diajari perincian masalah Tauhid, Syirik, dan hal-hal yang bisa membuat orang 
menjadi batal keislamannya (kafir)? 
 
Tau mengenai fiqh masalah negara dan bermuamalah kepada waliyyul amri yang dzolim dan bejat, 
baik penjabaran dengan cara klasik yang ditulis para ulama terdahulu, ataupun penjabaran dengan 
cara pemahaman modern yang semakin kompleks di zaman sekarang ini? 
 
 
Kita nggak pernah dibekali hal itu, dan hanya berbekal niat baik, tiba tiba datang orang dengan 
ideologi Takfiri yang “mem-brain washing” dengan berbagai macam syubhat dalil yang mereka 
ajukan. Bagaimana reaksi kita ? 
 
Yah otomatis plonga-plongo donk…. 
 
Bisanya ya kemudian tinggal opsi : 

- Join 
- setuju tapi tidak join, karena masih merasa nggak sreg 
- atau kabur secepat cepatnya….. 

 
****** 
Terus gimana donk kita kalau gitu?… 
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Nah inilah pentingnya bagi kita untuk menyebarkan dan memahamkan pemahaman yang benar 
mengenai itu. Memberikan bekal ilmu kepada masyarakat, dan juga membantah berbagai macam 
syubhat syubhatnya. 
 
Teroris ditangkap dan dibunuhin itu nggak ada gunanya “secara jangka panjang”. Nanti akan 
tumbuh, ada, dan berkembang lagi karena toh ideologi takfiri nya masih mudah diakses oleh 
masyarakat luas. 
 
Apalagi kalau masyarakat malah dibodohin dengan teori konspirasi dan twisting paradigm, bahwa ini 
semua gara-gara Amerika. 
 
***** 
Ini sebenarnya tugas pemerintah untuk memberikan ilmu dan bantahan bantahan akan ideologi 
Takfiri itu di dalam kurikulum pelajaran Agama. 
 
Namun jika pemerintah masih kerepotan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka mari kita 
saja yang membantu pemerintah untuk turut berpartisipasi membantah dan mencegah 
berkembangnya ideologi takfiri itu. 
 
Bisa itu dengan tulisan tulisan kita, blog blog kita, merekomendasikan buku buku yang ditulis oleh 
para ulama yang khusus untuk membantah masalah ideologi Takfiri ini, ataupun menyemarakkan 
kajian kajian Ahlus Sunnah yang dipandu oleh para asatidz yang mempunyai ilmu mengenai ideologi 
takfiri; untuk membahas dan membantah mengenai ideologi takfiri dan syubhat syubhatnya. 
 
Kontribusi kita dalam hal ini walaupun kecil dan sebisa kita, namun besar maknanya dalam 
memberantas ideologi Takfiri ini. 
 
Dah gitu aja. 
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14) Pembredelan buku-buku harokiyyun di Saudi 
 
Buku buku tulisan Hasan Albana dan Sayyid Quthb termasuk dalam buku buku Haroki yang ditarik 
dan dilarang. 
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15) Kelompok Khowarij adalah pemburu dunia 
 
Copas  
 
� KELOMPOK KHOWARIJ ADALAH PEMBURU DUNIA…. 
 
======= 
 
Imam Alhasan Albashri -rohimahulloh- pernah didatangi salah seorang dari kelompok khowarij, dia 
bertanya kepada beliau: “apa pendapatmu tentang kelompok khowarij?”. 
 
Beliau menjawab: “mereka pemburu dunia”. 
 
Dia: “darimana kamu katakan mereka pemburu dunia, padahal ada diantara mereka yg berjalan di 
tengah-tengah peperangan hingga banyak terluka, dia juga keluar meninggalkan isteri dan 
anaknya?!”. 
 
Beliau: “coba kau jelaskan kepadaku perihal raja kita, apakah dia melarangmu untuk mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, pergi haji dan umroh?”. 
 
Dia: “tidak”. 
 
Beliau: “makanya aku berpandangan, sungguh sebabnya hanyalah karena dia menghalangimu dari 
harta dunia, sehingga kau memerangi dia”. 
 
[Kitab: Albashoir wadz-dzakhoir 1/156] 
 
————- 
 
Khowarij adalah kelompok yg memandang bolehnya memberontak penguasa muslim yg sah… dan 
mereka banyak mengafirkan seseorang krn dosa besar yg diperbuatnya. 
 
Banyak ulama ahlussunnah di zaman ini memasukkan ISIS dalam kelompok khowarij, semoga Allah 
segera memotong “tanduk” mereka, amin. 
 
Ustadz Musyafa Ad Dariny, MA تعالى ّللا حفظه  
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16) Peringatan Syaikh Prof. Ibrahim Ar Ruhaili terhadap buku-buku takfiri Sayyid Quthb 
 
Pada zaman ini ideologi Takfiri (pengkafiran secara serampangan), yang membadani maraknya 
gerakan terorisme akhir akhir ini, umumnya bersumber dari pemikiran Sayyid Quthb dan Buku Buku 
peninggalannya. 
 
Syaikh Ibrahim Ar Ruhaili hafidzahulloh telah memperingatkan akan bahaya ini, sekaligus 
membenarkan kesalahan dalam memahami masalah ini dengan kitabnya “At Takfiir wa 
dhowaabithuhu”, yang diterjemahkan menjadi berjudul “Penjatuhan Vonis Kafir Dan Aturannya” 
yang diterbitkan oleh Darus Sunnah dengan sepengetahuan dan izin dari Syaikh Ibrahim Ar Ruhaili 
sendiri 
 
Pada aplikasi nyatanya, para pemuda yang terjatuh kepada fitnah takfiri ini, umumnya mudah untuk 
menjatuhkan Vonis kafir kepada pemerintah Islam yang dzolim, dan semangat untuk melakukan 
“jihad” dengan tanpa memahami kaidahnya, ilmunya, dan fiqh nya. 
 
Semoga Allah melindungi kita dari itu semua. 
 
Jangan sampai kita hanya waspada terhadap syi’ah dan liberal, namun lengah terhadap fitnah takfiri 
dan terorisme. 
 
Hati-hati, para pendukung fitnah takfiri dan terorisme itu juga menentang syi’ah dan liberal juga. 
Jangan hanya karena sama sama mempunyai “common enemy”, pendukung takfiri dan terorisme 
juga ikut kita dukung dan jadikan sahabat karib. 
 
Baarokalloohu fiik 
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17) Diskusi masalah Sayyid Quthb 
 
Dari tulisan saya “Peringatan Syaikh Prof Ibrahim Ar Ruhaili terhadap Buku Buku Takfiri Sayyid 
Quthb” di FB, terjadi sedikit comment untuk bertanya lebih lanjut mengenai Sayyid Quthb 
 
Fulan : 
Mungkin akh Kautsar dkk. bisa membantu saya yg awam ini menganalisa & mengambil benang 
merah dari diskusi pada link yg saya sertakan ini. Apakah benar pembelaan para masyayikh seperti 
itu kepada pengkritik SQ ? Atau sebenarnya bgmn. ? Jazakallaahu khair. 
 
Jawab : 
Akhi Fulan, sebenarnya diskusi di link itu terlalu umum dan tidak spesifik ke masalah ideologi takfiri 
nya Sayyid Quthb, sebagaimana yang saya fokuskan di status ini. 
 
Sehingga kita bisa bantah secara umum bahwa diskusi di link itu tidak berlaku untuk pembahasan ini. 
 
Adapun bermain-main dengan tazkiyyah dan ta’dil secara umum (rekomendasi dan pujian) sebagian 
masyaikh kepada Sayyid Quthb, dan menutup mata terhadap jarh dan naqd masyaikh (celaan dan 
kritikan) masyaikh yang lain kepada Sayyid Quthb, berikut juga menutup mata terhadap perincian 
sanggahan masyaikh kepada Sayyid Quthb yang membatalkan tazkiyyah dan ta’dil sebagian “kecil” 
masyaikh yang lain, maka itu adalah permainan “teknik framing” untuk memainkan opini yang biasa 
dilakukan oleh Quthby sejak versi 1.0 hingga versi 3.0 yang terakhir. 
 
Itu bukan metode yang ilmiah. Demikianlah untuk jawaban secara umumnya 
 
Adapun jika ingin spesifik, khusus mengenai ideologi takfiri nya Sayyid Quthb, maka kita jawab saja 
bahwa penarikan dan penyegelan buku buku Haroki yang dilakukan di Saudi sekarang ini terkait 
setelah terjadinya berbagai macam aksi takfir dan terorisme pengeboman serta pembunuhan di 
Saudi sekarang ini, yang termasuk di dalamnya adalah buku buku nya Sayyid Quthb adalah bukti 
akan hal ini. 
 
Dan mufti Saudi saat pemberedelan dan pelarangan beredar nya buku bukunya Sayyid Quthb 
sekarang ini, juga adalah Syaikh Abdul Azis Alu Syaikh hafidzahulloh sendiri. 
 
Kemudian mengenai pujian secara umum Syaikh Abdul Azis Alu syaikh khusus kepada buku Sayyid 
Quthb fii dzilaalil Qur’an, maka itu hanya khusus berlaku untuk kitab itu. Tidak bisa dilakukan 
“pemframingan” untuk dijadikan logika umum terhadap seluruh buku bukunya Sayyid Quthb. Yakni 
tidak bisa pembahasan fii dzilaalil Qur’an digunakan untuk pembahasan kitab Al ‘adaalah Al 
ijtimaiyyah, misalnya. 
 
Adapun pada hakikatnya mengenai kitab fii dzilaalil Qur’an, maka masyaikh juga tidak mengatakan 
semuanya salah kok. Hanya yang salah salah dan menyimpang saja yang dikritik dan diperingatkan 
akan kesesatan nya. Ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abdul Azis Alu Syaikh itu 
sendiri, beliau berkata kitab fii dzilaalil Qur’an itu juga tidak lepas dari kesalahan. Silakan cermati lagi 
perkataan beliau secara terperinci, dan hilangkan pengopinian dengan teknik framing yang dilakukan 
oleh Quthby. 
 
Jika sudah memahami itu, 
Sekarang untuk secara mendetail, point point apakah yang dikritik dan diperingatkan akan kesalahan 
Sayyid Quthb dalam bukunya fii dzilaalil Qur’an? 
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Berikut akan saya sertakan foto point point itu dari kitabnya Syaikh Abdullah bin Muhammad Ad 
Duwais “Al Mauridudz Zhallal fittanbihi ‘Ala Akhthooildz Zhilaal” yang diterjemahkan menjadi 
“Koreksi Tafsir Fii Dzilaalil Qur’an” oleh Darul Qolam. 
 
Dan Syaikh Abdul Azis Alu Syaikh tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa buku koreksi Syaikh 
Abdullah Ad Duwais itu salah sekalipun, atau bahwa menyuruh untuk membredelnya sehingga 
menjadi kitab yang terlarang beredar di Saudi, sebagaimana yang terjadi dengan bukunya Sayyid 
Quthb, termasuk buku fii dzilaalil Qur’an nya, setelah terjadi gelombang takfiri dan terorisme di 
Saudi belakangan ini. 
 
Ini penting untuk dipahami! Agar jangan sampai ada orang yang “nabok nyilih tangan” dengan 
mengatasnamakan Syaikh Abdul Azis Alu Syaikh hafidzahulloh dengan teknik framing mereka 
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Adapun untuk “teknik framing” dari para Quthby, mereka memang biasanya menggunakan 
perkataan tazkiyyah dari : 
 

- Syaikh ibnu Jibrin 
- Syaikh Bakr Abu Zaid 
- dan Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh yang sebenarnya hanya khusus untuk kitab fii dzilaalil 

Qur’an, bukan untuk kitab Sayyid Quthb lainnya, sebagaimana yang telah kita bahas 
sebelumnya. 

 
Biasanya para Quthby melakukan teknik framing dengan perkataan Syaikh Ibnu Jibrin dan Syaikh 
Bakr Abu Zaid untuk “menghantam” Syaikh Robi’ bin Hadi Al Madkholi yang juga khusus telah 
menulis buku untuk membantah pemikiran pemikiran Sayyid Quthb yang menyimpang. Dan 
pemikiran Sayyid Quthb yang menyimpang dari manhaj itu banyak, dan tidak hanya terbatas pada 
masalah Takfiri dan terorisme saja. 
 
Quthby versi 3.0 yang ada sekarang ini umumnya mengakui secara tidak langsung terhadap 
kesalahan itu, maka dari itu mereka umumnya hanya mengambil manhaj Takfiri Sayyid Quthb saja 
dan “memaklumi” kesalahan Sayyid Quthb yang lain dalam masalah pentakwilan sifat-sifat Allah, 
pencelaan terhadap para sahabat nabi, dan lain-lain. 
 
Bantahan terhadap teknik framing dengan mengatasnamakan Syaikh ibnu Jibrin dan Syaikh Bakr Abu 
Zaid ini sebenarnya sudah dibalas dengan balasan dan nasehat Syaikh Ahmad an najmi dan juga 
Syaikh Muhammad Al Madkholi kepada Syaikh Ibnu Jibrin, dan juga rujuknya Syaikh Bakr Abu Zaid 
sendiri dengan menulis buku yang berjudul “Hukmul Intima'”. 
 
Spesialis bantahan akan teknik Framing kepada dua masyaikh itu (yakni Syaikh Ibnu Jibrin dan Syaikh 
Bakr Abu Zaid) itu sebenarnya adalah Prof Ustadz Andy Bangkit dengan kitab beliau 
 
Itu beliau saya tag disini agar siapa tau beliau berkenan untuk mau menambahkan faedahnya di sini. 
(Afwan ya Prof, saya main comot dan nge tag antum tanpa izin….) 
 
Berikut akan saya sertakan foto bantahan akan teknik framing yang mengatasnamakan dua Syaikh 
itu, yang ditulis oleh ustadz Andy 
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Fulan : 
Sangat mencerahkan-dan melegakan-penjelasan yg anda paparkan ya akhi. Terimakasih tak 
terhingga atas effort-nya sampai rela capture2 buku segala. Syukran wa jazakallaahu khairan 
katsiran. Selanjutnya kalau boleh tahu, di mana saya bisa dapatkan buku pak prof. tsb. ya ? 
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Jawab : 
Itu buku cetakan agak lama akh, wallaahu A’lam apakah sekarang masih naik cetak lagi atau tidak. 
Mungkin penulis aslinya Prof Ustadz Andy Bangkit yang lebih bisa menjelaskan akan hal ini. Silahkan 
coba kontak beliau, siapa tau beliau masih punya stok yang tersisa… grin emoticon 
 
Prof. Ustadz Andy Bangkit : 
stok sudah habis sejak 1 bulan stlh penerbitan krn lgs habis. 
 
Fulan : 
Qadarallaah, assalaamu’alaikum prof., sudi kiranya nge-add saya jadi friend, soalnya saya udah 
nggak bisa ngelamar jadi friend-nya prof.Andy, udah kepenuhan. 
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18) Ngisis 
 
“ISIS itu bukan bentukan Amerika, tapi kepentingan Amerika” kata ustadz Abdurrahman Ayyub 
dalam kajian di blok M, 3 Januari 2016. 
 
 
 
19) Ngisis lagi 
 
“Mereka itu semua ‘bintang Film’!!! ” kata ustadz Abu Sa’ad di taklim blok M, 3 Januari 2016, ketika 
mensifati ISIS dan kehidupan disana yang mengaku khilafah ‘Alaa minhajin nubuwwah. 
 
 
 
20) ISIS buatan atau memang sempalan? 
 
Para pejuang mujahidin di Suriah diberikan bantuan persenjataan oleh Saudi secara diam diam, 
apakah berarti para pejuang mujahidin itu bentukan Saudi? 
 
Al Jawab, tidak. 
 
ISIS mendapatkan persenjataan dari Amerika, apakah berarti ISIS itu bentukan Amerika? 
 
Al Jawab, tidak. 
 
Isis itu bukan bentukan Amerika, Isis itu “kepentingan” Amerika. 
 
Unsur kepentingan sesaat itu biasa terjadi, baik itu di medan politik ataupun Medan perang, 
walaupun mereka ngakunya saling bermusuhan. 
 
Dulu ngakunya benci dan musuhan, eh tiba tiba bisa deketan untuk minta jabatan menteri. 
 
Yang penting itu adalah siapa memanfaatkan siapa. 
 
Toh, ISIS juga punya uang dan minyak sebagai barter kepentingan sesaat. 
 
Dah gitu saja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

351 
 

21) ISIS dan pembunuhan 
 
Dulu Kholid bin Walid radhiyalahu anhu pernah tidak sengaja salah membunuh tawanan ketika 
berjihad, karena salah memahami. 
 
Ketika dilaporkan maka rasulullah murka dan berkata “Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang 
dilakukan Kholid” dua kali. (HR. Bukhari). 
 
Rasulullah pun minta maaf, dan mengirim Ali untuk membayar diyat atas yang terbunuh. 
 
Lha ini, ISIS? 
 
Lihat : http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/08/30/ISIS-in-Syria-executes-over-
90-people-in-month.html  
 

ISIS in Syria executes over 90 people in 

month 

By AFP  
Beirut Sunday, 30 August 2015 
 

The Islamic State of Iraq and Syria jihadist group has executed more than 90 people, a 

third of them civilians, over the past month in areas of war-torn Syria under its control, 

a monitoring group said Sunday. 

 

The Syrian Observatory for Human Rights said 32 civilians were among 91 people 

executed for ―crimes‖ in the jihadist group‘s self-proclaimed caliphate between July 29 

and August 29.  

 

The toll included ISIS members, rebel fighters and forces loyal to President Bashar al-

Assad.  

 

Witchcraft, homosexual acts and working with the U.S.-led coalition fighting ISIS in 

Iraq and Syria are among ―crimes‖ punishable by death for the group. 

 

Since it announced its ―caliphate‖ in June 2014, ISIS has swept across Syria, seizing 

swathes of land in central Hama and Homs provinces, Deir Ezzor and Hasakeh in the 

east, and the north‘s Raqa and Aleppo. 

 

According to the Britain-based Observatory, the latest monthly toll has brought to 

3,156 people the number of ISIS executions in Syria since the caliphate was announced. 

 

The number includes 1,841 civilians. 

 

ISIS has become notorious for its gruesome displays of violence, often shown in videos 

posted on the Internet, including beheadings, stoning and pushing victims off rooftops.  

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/08/30/ISIS-in-Syria-executes-over-90-people-in-month.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/08/30/ISIS-in-Syria-executes-over-90-people-in-month.html
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The U.S.-led coalition has been bombarding ISIS in Syria since September 2014.  

 

On Saturday, eight ISIS fighters were killed in a coalition air raid on Raqa, the de facto 

―capital‖ of their caliphate. 

 

Further west, in Aleppo province, ISIS has been fiercely attacking rebel groups and its 

jihadist rivals, Al-Qaeda affiliate Al-Nusra Front.  

 

Late Saturday, an ISIS car bomb on Tal Rifaat, in Aleppo province, left 11 fighters and 

eight civilians dead.  

 

Tal Rifaat lies along a key rebel supply route from the Turkish border to the north. 

 

The town is located near Marea, the main rebel stronghold in Aleppo that has been 

under fierce ISIS attack for months and is now completely encircled by the jihadists. 

Last Update: Sunday, 30 August 2015 KSA 18:51 - GMT 15:51  
 
 
 
 
22) Alam Kubur tidak tanya status negaramu 
 
Di alam kubur nanti kamu tidak akan ditanya oleh malaikat “Apa status negaramu?” 
 
 
 
 
 
23) Kesalahan manhaj dakwah atas nama negara 
 
Saya sepakat, 
bahwa Manhaj dakwah para Nabi itu, tidak pernah dimulai dengan menjadikan pembahasan status 
suatu negara, sebagai suatu bahasan pokok yang melandasi tujuan dan gerakan kita dalam 
berdakwah. 
 
Anda sepakat? 
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24) Islam down grade : dakwah ndelik-ndelik (sembunyi-sembunyi)  
 
Yang disebut sebagai kebid’ahan atau kesesatan itu, bukan hanya terbatas kepada “menambah-
nambah atau mencampur-campur” sesuatu yang baru ke dalam agama saja. Akan tetapi 
“Mengurang-ngurangi atau memundurkan kembali fase penetapan syariat Islam”, itupun juga 
merupakan suatu kesesatan. 
 
Misal, dulu ketika fase Makkah, syariat Islam belum mengharamkan khamr (baca : minuman keras) 
dan judi. Khamr dan Judi baru diharamkan ketika sudah turun ayat pengharamannya di Madinah. 
 
Maka orang-orang yang berkata bahwa khamr dan minuman keras pada zaman sekarang ini masih 
halal hukumnya, karena kita di “back date” lagi syariatnya ke fase Makkah, mereka berada dalam 
kesesatan yang sangat jelas. 
 
Ingat, fase makkah itu tidak pernah ada ayat turun yang mengatakan “wahai orang-orang yang 
beriman, sesungguhnya khamr dan judi itu halal bagimu” !! Tidak pernah ada ! Tidak pernah ada 
sama sekali !!! 
 
Yang ada hanyalah fakta kehidupan social bahwa khamr dan judi sudah merupakan kebudayaan 
umum pada waktu itu, dan belum turun ayat Al-Qur’an ketika di fase Makkah yang menyinggung-
nyinggung masalah hukum khamr dan judi. 
 
*** 
 
Demikianlah juga konsekuensi kebid’ahan dan kesesatan orang-orang yang mem-“back date” syariat 
Islam, yang “mengurang-ngurangi syariat Islam” ketika membahas masalah sholat 5 waktu dan puasa 
Ramadhan. 
 
Argumen mereka pun juga sama, karena syariat dianggap di-“back date” ke awal fase Makkah, maka 
mereka pun beranggapan sholat 5 waktu dan puasa Ramadhan itu pun juga nggak wajib. Jadi tidak 
perlu sholat 5 waktu dan tidak perlu puasa Ramadhan. 
 
Ngapain sholat 5 waktu dan puasa Ramadhan? Karena menurut pemahaman Islam “down grade” 
yang di “back date” oleh mereka, ini masih fase awal Makkah. 
 
Sholat 5 waktu itu baru diwajibkan ketika Rasulullah isra’ mi’raj pada tahun 10 kenabian, alias waktu-
waktu akhir dari fase Makkah. Demikian juga Puasa Ramadhan yang baru diwajibkan oleh syariat 
pada tahun kedua Hijriah, alias awal fase Madinah. Jadi ngapain sholat dan puasa? Kan ini masih fase 
awal makkah? 
 
Demikian juga pemahaman mereka mengenai dakwah sembunyi-sembunyi alias dakwah sirriyyah. 
Alasan mereka ini masih seperti awal fase Makkah pada zaman Rasulullah, yang mana pada waktu 
itu rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. 
 
***** 
 
Mas, saya beritahu ya. 
Tidak pernah ada perintah Allah yang turun kepada Rasulullah yang berkata “Wahai Rasulullah 
hendaklah kamu berdakwah secara sembunyi-sembunyi”. Yang ada itu hanya perintah umum untuk 
berdakwah memberikan peringatan, dengan “metode yang tidak ditentukan cara 
penyebarannya”. 
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Allah Subhaanahu wa Ta’ala berfirman, 
 

َها ٌا ٌُّ ثِّرُ  أَ اْلُمد   
 

“Wahai orang yang berselimut” 
 
(yang dimaksud adalah Rasulullah yang takut dan terguncang ketika pertama kali turun Wahyu 
kepada beliau, sehingga beliau sampai berusaha menenangkan diri di tempat tidur dengan 
menutupi seluruh badannnya dengan selimut) 
 

َفؤَْنِذرْ  قُمْ   
 

“Bangun dan berilah peringatan” *QS. Al-Muddatstsir : 1-2] 
 
Maka setelah turun perintah Allah itu, rasulullah baru memberikan peringatan dan berdakwah 
kepada teman dan karib kerabatnya, menyampaikan Wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau 
secara sembunyi-sembunyi. 
 
Itupun tidak mutlak secara sembunyi-sembunyi. Ini hanya peristilahan para ulama ahli sejarah saja. 
Buktinya kepada Khodijah, istri rasulullah waktu itu, beliau langsung menyampaikannya secara 
terang-terangan, tanpa ada takut adanya penolakan dan penentangan yang keras. 
 
Rasulullah tidak melakukan dakwah kepada khodijah dengan cara “mengkondisikan” 
pemahamannya Khodijah dulu. Di-prospek dulu. Mem-“brain washing” Khodijah dulu pelan-pelan 
secara bertahap. Baru setelah “OK”, disampaikan inti dakwahnya. Tidak! Tidak seperti itu ! 
 
Rasulullah langsung menyampaikan inti dakwah kepada Khodijah secara apa adanya, demikian juga 
terhadap shahabat-shahabat awal yang lain. 
 
Coba bandingkan dengan sebagian jama’ah-jama’ah Harokiyyah seperti GAFATAR, NII, JI, dan yang 
semisalnya. Dikondisikan dululah orang-orang yang mau diprospek sebagai kader itu lewat pengajian 
sembunyi-sembunyi. 
 
Kalaupun awalnya pengajiannya terbuka, maka itu hanya awal-awal saja untuk menarik simpati. Jika 
kemudian tertarik dan bisa diprospek, maka mulailah dilakukan “pengajian ndelik-ndelik”. Baik itu 
lewat metode halaqoh-halaqoh dengan seorang murobbi’ melalui tempat pertemuan tertentu yang 
sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah, ataupun lainnya. 
 
Dan jika kemudian sudah terkondisikan, barulah disampaikan Inti dakwah dan pemahamannya ! 
 
Sekarang mari kita kembali ke pembahasan QS Al-Muddatstsir itu, 
Maka setelah rasulullah berdakwah memberikan peringatan, dengan “metode yang tidak 
ditentukan cara penyebarannya” itu selama 3 TAHUN, maka turunlah QS Asy-Syu’ara : 214 yang 
“merevisi” dan menyuruh rasulullah untuk “meng-upgrade” cara dakwah rasulullah dengan “metode 
terang-terangan”. Atau yang disebut juga dakwah jahriyyah (dakwah terang-terangan). 
 
Allah ‘Azza wa jalla berfirman, 

َرَتكَ  َوأْنِذرْ  ٌْ نَ  َعِش ٌْ اِلْقَرتِ  
 

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” (QS. Asy-Syu’ara’ ayat 
214) 
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Dan setelah rasulullah menerima perintah dari QS Asy-Syu’ara : 214 ini, maka rasulullah pun 
langsung naik ke bukit Shofa dan memanggil seluruh penghuni Makkah, yang mana seluruh kabilah 
di Makkah itu merupakan kerabat-kerabat kabilah dari kabilahnya Rasulullah. 
 
Maka rasulullah pun menyampaikan wahyu dan peringatan dari Allah secara terang-terangan kepada 
seluruh kaumnya, hingga kemudian beliau pun disanggah dan dihina oleh Abu Lahab paman beliau 
sendiri. Dari situlah kemudian turun juga QS Al-Lahab yang memberitahukan mengenai kebinasaan 
Abu Lahab. [Lihat Shohih Al-Bukhary dalam Kitâb at Tafsîr, dan Shohih Muslim dalam Kitâb al Îmân ] 
 
Secara kesimpulan, 
pensyariatan dakwah Jahriyyah ini menghapus perintah dakwah “metode yang tidak ditentukan cara 
penyebarannya”. Dan pensyariatan ini berlaku selama-lamanya karena Islam sudah SEMPURNA, 
tidak boleh ditambah-tambahi, dan tidak boleh dikurang-kurangi (baca : di back date ataupun di 
down grade). 
 
Allah Azza wa Jalla berfirman, 
 

ْومَ  ٌَ ُكمْ  َوأَْتَمْمخُ  ِدٌَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلخُ  اْل ٌْ ِدًٌنا اإْلِْساَلمَ  لَُكمُ  َوَرِضٌخُ  نِْعَمتًِ َعلَ  
 

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu 
nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu”(Al-Maa-idah: 3) 

 
Maka dari itulah orang yang melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kayak maling, maka 
pada hakekatnya mereka bukan mencoba meniru dakwah Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa Sallam. 
Mereka hanya berusaha untuk “mem-back date” dan “men-down grade” Islam, dan syaithan 
menghias-hiasi amalan dan pemahaman mereka yang sesat dengan kedok “meniru dakwah 
rasulullah”. 
 
Bahkan metode pemahaman amalan dakwah yang bathil pengajian sembunyi-sembunyi ini, juga 
pernah ada pada zaman Kholifah Umar bin Abdul Aziz rohimahulloh. Sehingga beliaupun 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” (Riwayat Darimi no 307). 

 
Padahal Rasulullah sendiri bersabda, 

Dari Tsauban, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

تِى ِمنْ  َطائَِفح   َتَزالُ  لَ  ُهمْ  لَ  اْلَحقِّ  َعلَى َظاِهِرٌنَ  أُم  ُضرُّ ؤْتِىَ  َحت ى َخَذلَهُمْ  َمنْ  ٌَ ِ  أَْمرُ  ٌَ َكَذلِكَ  َوُهمْ  ّللا   
 
“Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran terang terangan. 
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). 

 
***** 
 
Kenapa kok mereka sampai melakukan pengajian sembunyi-sembunyi dan eksklusif ? Mana pake 
ngeyel dan sok-sok nge-dalil lagi…. 
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Maka jawabannya ada empat hal : 
1. Mereka salah dalam memahami sejarah Nabi, dan bahkan kesalahan dalam memahami 

sejarah Nabi ini yang selalu mereka agung-agungkan sebagai pondasi dakwah mereka. 
 

2. Inti dakwah ajaran mereka nyata-nyata sesat dan menyalahi sunnah. Sehingga mereka takut 
langsung dimusuhi oleh masyarakat, dan langsung dibantah kesesatan pemahaman mereka 
oleh orang-orang yang mempunyai ilmu. 
 

3. Dakwah mereka mempunyai tujuan untuk mengkafirkan pemerintah Islam yang dzolim, dan 
menggalang usaha serta dana untuk menggulingkannya atas nama “Jihad” untuk iming-iming 
mendirikan “Negara Islam”. 
 

4. Mereka tidak memahami manhaj sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam 
bermuamalah terhadap pemerintah Muslim yang dzolim, yang Sekuler, dan yang enggan 
untuk menegakkan syariat Islam secara Kaffah di pemerintahannya. 

 
Mereka tidak memahami manhaj sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam bermuamalah 
terhadap pemerintah Muslim yang dzolim, yang justru menjadikan ummat Islam sebagai “kaum 
pesakitan marginal” di negeri mereka sendiri. 
 
Maka dari itulah pemahaman “Iman, Hijrah, Jihad!” mereka usung, alih-alih dibandingkan bersabar 
terhadap kedzoliman pemerintah, tetap mengingkari kedzoliman mereka namun ta’at dalam hal 
yang ma’ruf, serta tidak menghasung pemberontakan baik lewat gerakan bersenjata, tulisan-tulisan, 
atau recruitment kader dakwah. 
 
Senantiasa menasehati pemerintah, mendoakan agar mereka berubah menjadi baik, dan 
membimbing serta memberikan pemahaman kepada mereka. 
 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

ُكونُ  » ح   َتْعِدى ٌَ هْ  لَ  أَئِم  ْسَتنُّونَ  َولَ  تُِهَداىَ  َتُدونَ ٌَ تِى ٌَ قُومُ  تُِسن  ٌَ اِطٌنِ  قُلُوبُ  قُلُوُتُهمْ  ِرَجال   فٌِِهمْ  َوَس ٌَ  َقالَ «.  إِْنس   ُجْثَمانِ  فِى الش 

ؾَ  قُْلخُ  ٌْ ا أَْصَنعُ  َك ِ  َرُسولَ  ٌَ َوأَِطعْ  َفاْسَمعْ  َمالُكَ  َوأُِخذَ  َظْهُركَ  ُضِربَ  َوإِنْ  لأِلَِمٌرِ  َوُتِطٌعُ  َتْسَمعُ »  َقالَ  َذلِكَ  أَْدَرْكخُ  إِنْ  ّللا   ». 
 
“Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu, 
pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di tengah-
tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad 
manusia. “ 
 
Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti 
itu?” 
 
Beliau bersabda, ”Dengarlah dan ta’at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa 
punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka.” (HR. 
Muslim no. 1847. ) 
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25) Ali sebagai Imam dan Amirul Mukminin 
 
Ali bin Abi Tholib sampai akhir hayat beliau, tidak menegakkan qishash kepada para pembunuh 
Utsman, tidak menegakkan syariat kalau bahasa kita sekarang ini, namun beliau tetaplah disebut 
Amirul mukminin. 
 
Hanya Khowarij saja yang menganggap bahwa beliau bukan seorang Amirul Mukminin, bahkan 
dikafirkan, karena belum menegakkan syariat Islam walau yang berupa Qishash itu. Sedangkan 
syariat Islam lainnya ada dan tegak 
 
Sesuatu yang sempit itu hukumnya luas, sedangkan sesuatu yang luas itu hukumnya sempit. 
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26) Metamorfosa Ahlul Bid’ah KW upgrade dan tipu-tipunya  
 
Sejauh yang saya tau, Ahlul Bid’ah yang konsisten dengan ciri ciri utama kebid’ahannya adalah 
Syi’ah. Adapun yang lain lain umumnya mengalami Metamorfosa dengan perubahan beberapa 
cirinya, walau akarnya jika ditilik lebih jauh lagi adalah sama. 
 
**** 
Misal, 
Zaman sekarang tidak ada ciri ciri kebid’ahan Mu’tazilah dengan memperjuangkan “Al Quran adalah 
makhluk”. Namun para pewaris Mu’tazilah tetap ada hingga sekarang, dengan berbagai macam 
upgrade nya. 
 
Seperti misal orang yang menjadikan akal sebagai pokok, sedangkan nash sebagai cabang. Yang 
menjadikan akal sebagai “Tuan” dengan semboyan cogito ergo sum (aku berpikir maka aku ada), 
sedangkan nash hanyalah sebagai “Pembantu” yang dipaksa harus mau disuruh kesana sini untuk 
memenuhi keinginan tuannya. 
 
Yang menjadikan filsafat sebagai inti agama, sedangkan nash hanya dianggap sebagai pelengkap 
saja. 
 
Yang dijargonkan sebagai “kebebasan”, padahal “kebablasan”, sehingga dengan bangga mereka 
menyebut diri sebagai orang liberal. 
 
Dan jika ditanya apakah mereka pewaris “jiwa” mu’tazilah ?  
Maka mereka tidak keberatan dengan hal itu dan malah bangga atasnya, dengan mengatasnamakan 
“kebebasan” yang liar. 
* 
Murji’ah yang beraqidah bahwa amal bukan bagian dari iman, dan menganggap kemaksiatan tidak 
akan mempengaruhi iman mereka. Maka yang terang terangan berkata seperti ini ya tidak ada. 
 
Tapi yang beranggapan bahwa jika seseorang sudah mencapai tingkat haqiqot tidak perlu ikut 
syariat, yakni boleh maksiat melanggar syariat serta beranggapan itu tidak akan mempengaruhi 
keislaman mereka, maka yang seperti ini ada. 
 
Yang beranggapan pluralis serta beranggapan amalan mereka yang “lintas agama” tidak akan 
mempengaruhi keimanan mereka, maka ini ada pada zaman sekarang. 
* 
Jahmiyyah yang terang terangan menolak dan menihilkan sifat-sifat Allah, maka yang terang 
terangan seperti ini tidak ada pada zaman sekarang. 
 
Akan tetapi yang mentakwil sifat-sifat Allah, dan juga yang membatasi sifat-sifat Allah hanya kepada 
20 sifat saja, ada pada zaman sekarang. 
 
*** 
Demikian juga dengan Khowarij. Tidak ada pada zaman sekarang ini orang yang mengkafirkan Imam 
Ali dan Muawiyah secara terang terangan. Tidak ada yang terang terangan mengkafirkan pelaku 
dosa besar, seperti pezina sebagai orang kafir seperti halnya Khowarij yang Asli pada zaman awal. 
 
Hatta ISIS pun tidak mempunyai aqidah seperti ini. 
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Akan tetapi orang-orang yang langsung otomatis mengkafir kafirkan, menthoghut thoghutkan segala 
hal yang berhubungan dengan hukum Allah, terutama kepada pemerintah, dengan serampangan, 
banyak. 
 
Yang menghasung akan bughot, pemberontakan, perang, dan tidak wajib taat kepada ulil amri yang 
dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah di roda pemerintahan nya, banyak. 
 
Ciri ciri sifat Khowarij ini ada walau mereka mengaku aku sebagai Ahlus Sunnah. 
 
Maka dari itu jika kita menyebutkan bahwa “ciri-ciri sifat” bahwa ini adalah amalan Khowarij, maka 
mereka marah marah dan menolak disebut Khowarij. 
 
Dan bahkan sampai membawa definisi Khowarij tempoe doeloe yang mengkafirkan Imam Ali dan 
Muawiyah, dengan tujuan bahwa kita tidak mengkafirkan Imam Ali dan Muawiyah, kita tidak 
mengkafirkan pelaku dosa besar seperti pezina, maka bagaimana mungkin kita disebut melakukan 
amalan Khowarij? 
 
Maka inilah salah satu aksi tipu tipu mereka untuk menyembunyikan hakikat diri mereka di zaman 
modern ini. 
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27) Khowarij zaman sekarang tukang bohong 
 
Rasulullah berkata “al harbu khud’ah” (perang itu tipu daya) *Hr. Muslim+ 
 
Atas dasar hadits ini, maka para Khowarij yang sudah menyatakan perang dalam kondisi sekarang 
ini, termasuk juga di Indonesia. Maka mereka membolehkan BERBOHONG demi tipu daya perang 
mereka. 
 
“Saya dulu itu tukang bohong kemana mana ” demikian kata seorang Ustadz mantan Khowarij 
(sebagaimana pelabelan yang beliau berikan sendiri kepada beliau) yang kembali mengikuti manhaj 
salaf.  
 
*Kutipan salah satu perkataan beliau ketika saya bertanya ba’da dhuhur ini mengenai keanggotaan JI 
ustadz OM] 
 
Hal ini saya tanyakan karena saya mendapat informasi bahwa OM menyangkal bahwa dia anggota JI, 
ketika disebutkan adanya info perihal dia dari ustadz mantan Khowarij itu.  
 
Ketika saya sebutkan info penyangkalan OM itu, sang ustadz mantan Khowarij itu juga malah berkata 
menambahkan : “bahwa dari orang yang juga tabayyun ke OM, OM juga mengatakan bahwa dia 
tidak kenal beliau.” 
 
Dikisahkan juga akan perihal petinggi JI yang lain oleh beliau, yakni ustadz FAO, dan disebut juga 
nama ustadz A al-H. Banyak lagi kisah kisah lainnya sebenarnya, seperti perkataan beliau : 

“Kalau benar sudah keluar dari JI, maka untuk level petinggi dan ustadz harus ada surat 
pertanyaannya. Saya punya surat pernyataan saya, masih saya simpan. Mana surat 
pernyataan OM, saya pengin lihat” 

 
Dah gitu aja 
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28) Harokiyyun menggabungkan penyimpangan Khowarij dan penyimpangan Murji’ah 
 
Benar juga ya perkataan yang sekilas kami lihat itu : 
 

“Sebagian Harokiyyun pada zaman sekarang ini, menggabungkan penyimpangan khowarij dan 
penyimpangan murjiah menjadi satu ” 

 
Terhadap pemerintah, mereka menghasut rakyat untuk membencinya. Membuat makar. Bahkan 
yang ekstrim adalah dengan mengkafirkannya dan memberontak menumpahkan darah. Sebagian 
yang lain dengan terorisme atas nama jihad. 
 
Ini adalah penyimpangan khowarij. 
 
Terhadap aliran aliran menyimpang yang berkeinginan untuk menegakkan Islam dengan cara 
menyelisihi sunnah, atau yang memiliki masa mengambang yang besar, maka mereka cenderung 
toleran dan membiarkan penyimpangannya. 
 
Bahkan terhadap orang yang berusaha meluruskan kesalahan dan penyimpangannya dengan 
berdasarkan ilmu, mereka musuhi, benci, dan fitnah yang tidak tidak. 
 
Maklum, mereka butuh dukungan perjuangan atau sekedar dukungan suara atas nama kamuflase 
Ukhuwah Islamiyyah. 
 
Ini adalah konsekuensi dari transformasi pemahaman murjiah. 
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29) Faksi-faksi Ikhwanul Muslimin (IM) 
 
IM itu setau saya pasca era Hasan Albanna dan Sayyid Quthb, terbagi menjadi dua faksi : 
 

1. Faksi politik yang pragmatis opportunis. 
 
Bagi faksi ini sepanjang untuk kepentingan politik dan kekuasaan, maka sesesat apapun suatu 
kelompok Islam asalkan dia bisa memberikan “keuntungan perjuangan politik”. Maka hal itu akan 
diberikan udzur, toleran terhadap kesesatan nya dan tidak berusaha meluruskan nya, dan akan 
diajak bersatu. 
 
Maka dari itu zaman Hasan Albanna, Syiah dirangkul dan beberapa anggota IM pun juga berasal dari 
Syiah. Bahkan demi kepentingan politik, Yahudi pun dirangkul juga dan dikatakan bahwa perselisihan 
masalah Palestina itu bukanlah masalah agama. 
 
Adapun jika sebagian pemegang tongkat estafet IM sekarang tampak kontra dengan Syiah dan 
Yahudi, maka itu karena tidak ada keuntungan politik bagi mereka sekarang ini. 
 
Sikap politik pragmatis opportunis ini memang dibina dan dijadikan landasan, sebagaimana kita lihat 
dari salah satu pondasi “Ushul ‘Isyrin” (pokok yang 20) tulisan Hasan Albanna yang aplikasinya 
sangat lentur dan bisa kita gunakan sesuai kepentingan kita : 
 

“Kita saling bersatu atas apa apa yang kita sepakati, dan kita saling bertoleransi atas apa apa 
yang kita perselisihkan” 

 
Akibat sikap politik pragmatis opportunis ini, IM kurang perhatian terhadap dakwah Tauhid dan 
pemurnian Islam jika hal itu dipandang tidak memberikan keuntungan politik dan kekuasaan bagi 
mereka. Bahkan jika ada perhatian terhadap dakwah Tauhid dan pemurnian Islam, maka itu hanya 
akan dibawa kepada penafsiran politik dan kekuasaan belaka. 
 

2. Faksi Garis Keras Takfiri dan militer. 
 
Faksi Takfiri ini terlihat setelah muncul Sayyid Quthb sebagai peletak pondasi pondasi takfiri nya. 
 
IM sendiri sebenarnya telah membentuk sayap militer dan memiliki ideologi “negara dalam negara” 
sejak zaman Hasan Albanna. Keluarnya ideologi takfiri yang diletakkan oleh Sayyid Quthb, disambut 
dengan gembira oleh faksi garis keras ini. 
 
Pada perjalanan nya, Manhaj yang diletakkan oleh Sayyid Quthb ini juga dipakai oleh kelompok 
kelompok Islam Haroki garis keras di luar IM. 
 
Wawancara di bawah ini sebenarnya hanyalah menegaskan ulang akan hal ini. 
 
Lihat : http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/08/21/oc8yaa320-korelasi-
sayyid-quthub-ikhwanul-muslimin-dan-ideologi-takfir  
 
*Entah kenapa link di atas sudah tidak bisa isi tulisannya lagi, saya tidak tahu penyebabnya. Akan 
tetapi, karena link di atas sebenarnya merupakan reproduksi dari wawancara situs berita elwatan 
dari Mesir kepada Kholid Az-Za’roni. Maka isi wawancara dalam versi bahasa Arab-nya bisa dilihat di 
situs berikut : http://www.elwatannews.com/news/details/1311685   
 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/08/21/oc8yaa320-korelasi-sayyid-quthub-ikhwanul-muslimin-dan-ideologi-takfir
http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/08/21/oc8yaa320-korelasi-sayyid-quthub-ikhwanul-muslimin-dan-ideologi-takfir
http://www.elwatannews.com/news/details/1311685
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Berikut akan saya copas dan terjemahkan, 
 

جَاعح ّفعُح « اإلخىاُ»تاىسجىُ.. و أسس فنش اىتنفُش« سُذ قطة»قُادي إخىاًّ ٍْشق:   

Hubungan tokoh revolusi separatis ikhwani “Sayyid Quthb”, pelopor dasar pemikiran Takfir 
dari balik sel tahanan, dan organisasi Ikhwanul muslimin  

 

 
 خالد الزعفرانى

Kholid Az-Za’faroni 
 

الحركاخ اإلسالمٌح، والقٌادى اإلخوانى المنشق، إن سٌد قطب هو مإسس فكر قال خالد الزعفرانى، التاحث فى شئون 
« الوطن»داخل السجون تمساعدج شقٌقه، محمد قطب. وأوضح الزعفرانى، خالل حواره لـ 1966التكفٌر تمصر، وذلك عام 

ا فى نشر فكر التكفٌر تٌن عدد ، وأن التحلٌل والتحرٌم ٌتم تناء على أهواء سٌاسٌح، وأنهم ساهمو«نفعٌح»أن اإلخوان جماعح 
كتٌر من شتاب اإلخوان والتٌاراخ اإلسالمٌح والمتعاطفٌن معهم، حٌث تؤثروا تخطاب منصتى راتعح والنهضح، وتم تعدها 

 :تشكٌل جماعاخ نوعٌح صؽٌرج تتتنى فكر التكفٌر والعنؾ وإحالل أموال ودماء الشعب المصرى، وإلى نص الحوار
 
Kholid Az-Za’faroni peneliti gerakan revolusi Islam Ikhwanul Muslimin berkata, 
“Sayyid Quthb adalah peletak pondasi pemikiran Takfir di Mesir, yang mana pemikiran ini 
dimunculkan pada waktu dia dipenjara pada tahun 1966, dengan bantuan dari saudaranya 
Muhammad Quthb” 
 
Kholid Az-Za’faroni , ketika dilakukan wawancara di rumah kediamannya, menjelaskan bahwa 
penghalalan dan pengharaman terjadi hanya dikarenakan adanya tendensi dalam masalah 
politik.  
 
Organisasi Ikhwanul Muslimin berkontribusi atas tanggung jawab penyebaran pemikiran Takfir 
kepada sejumlah besar para pemuda pendukung Ikhwanul Muslimin,  gerakan-gerakan Islam 
lainnya, berikut kepada para simpatisan mereka masing-masing. 
 
Pemikiran takfir ini dominan pada pidato peletakan pondasi keempat kebangkitan (dari IM –
tamb). Dan kemudian menginspirasi munculnya jama’ah-jama’ah organisasi kecil lainnya, yang 
mengadopsi pemikiran Takfir dan kekerasan, hingga mereka menghalalkan perampasan harta 
dan penumpahan darah masyarakat mesir. 
 
Berikut adalah teks wawancara (antara situs berita elwatan) dengan Kholid Az-Za’faroni,     
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« اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزؾش٠ُ ٠زُ ثٕبًء ػٍٝ أ٘ٛاء ع١بع١خ.. ٚؽجبة اٌز١بس اإلعالِٝ ضؾ١خ «: اٌٛطٓ»ٌـ« خبٌذ اٌضػفشأٝ

اٌزٕظ١ُ» » 

(Kholid Az-Za’faroni) :  Penghalalan dan pengharaman terjadi hanya dikarenakan tendensi 
dalam masalah politik.... Para pemuda menjadi korban dari (politik organisasi yang 
mengatasnamakan –tamb) kekuasaan Islam  

 و١ف رشٜ دٚس اإلخٛاْ فٝ ٔؾش فىش اٌزىف١ش ثبٌذٚي اٌؼشث١خ؟ ■

Bagaimana anda melihat peran Ikhwanul Muslimin dalam menyebarkan pemikiran Takfir di 
negara-negara Arab? 

داخً اٌغغْٛ ػٍٝ ضٛء فُٙ ع١ذ لطت، وّب ٔؾأد عّبػبد اٌزىف١ش ػٍٝ ٠ذٖ،  1911فىش اٌزىف١ش ٔؾأ عٕخ  -

ِؼبٌُ فٝ اٌطش٠ك»ٚؽم١مٗ ِؾّذ ٚآخش٠ٓ ثذأٚا فٝ رأع١ظ فىش اٌزىف١ش ثّصش ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٝ ِٓ خالي وزبثٝ  » 

ّغّٛػخ أمغّذ ئٌٝ ػذح ِغّٛػبد ِٕٙب ِغّٛػخ اٌزىف١ش ٚاٌٙغشح ٌغ١ذ لطت، ٚ٘زٖ اٌ« فٝ ظالي اٌمشآْ»ٚ

ٌؾىشٜ ِصطفٝ، ِٚغّٛػخ اٌمطج١١ٓ ثّخزٍف دسعبرٙب ٚ٘ٝ ِغّٛػبد رىف١ش٠خ ٚظٍٛا فٝ اٌغغْٛ، ٚخشعٛا فٝ 

اٌغجؼ١ٕبد أصٕبء ؽىُ اٌشئ١ظ األعجك ِؾّذ أٔٛس اٌغبداد، ٚثذأٚا فٝ ٔؾش أفىبسُ٘، ؽ١ش لزً ؽىشٜ ِصطفٝ اٌؾ١خ 

ٝ، ٚرّشوضد اٌغّبػبد اٌمطج١خ فٝ ِٕبطك ؽجشا ٚػ١ٓ ؽّظ ٚاإلعىٕذس٠خ، ٚأخشٜ ٔبئ١خ، ٚوبْ آخش سعبٌُٙ اٌز٘ج

فٝ ِصش ػجذاٌّغ١ذ اٌؾبرٌٝ، ٚسفبػٝ عشٚس، ِٚصطفٝ اٌخض١شٜ، ٚأؽّذ ػجذاٌّغ١ذ، وزٌه ٔؾأد عّبػخ 

 .اٌؾٛل١١ٓ ثبٌف١َٛ، ٚعّبػبد أخشٜ ثذ١ِبط

Pemikiran Takfir ini dimulai ketika Sayyid Quthb sedang berada di dalam penjara pada tahun 
1966, yang kemudian memunculkan jama’ah-jama’ah takfir yang terinspirasi atas tulisan 
tangan hasil karyanya.  
 
Melalui bantuan saudaranya Muhammad Quthb, dan hasil karya Sayyid Quthb “Fii dzilaalil 
Qur’an” beserta tulisan-tulisan Sayyid Quthb lainnya, mulailah pondasi pemikiran Takfir di 
Mesir dan negara-negara Arab dibangun. Dan kemudian (diformulasikan) melalui buku 
“Ma’alim fit Thoriq” yang juga merupakan tulisan Sayyid Quthb. 
 
Jama’ah-jama’ah takfir yang muncul akibat pengaruh tulisan Sayyid Quthb ini terbagi menjadi 
beberapa kelompok, seperti Jama’ah Takfir wal Hijrah pimpinan Syukri Musthofa, dan faksi-
faksi  kelompok lain yang memiliki tingkat takfir yang berbeda-beda. Yang mana mereka 
semua (mengadopsi pemikiran itu ketika –tamb) berada di dalam penjara. 
 
Ketika mereka (Jamaah Takfir wal Hijrah pimpinan Syukri Musthofa, dan faksi-faksi lainnya) 
keluar dari penjara pada tahun 70-an pada masa pemerintahan Anwar Sadat, mulailah mereka 
menyebarkan pemikiran-pemikiran takfiri-nya (yang mereka dapatkan dari Sayyid Quthb 
melalui tulisan-tulisannya –tamb). 
 
Hingga kemudian terbunuhlah Syukri Musthofa (karena aktivitas perlawanan dan takfir-nya –
tamb), sang tokoh utama mereka (selaku Syaikh Adz Dzahab, Tokoh emas). Dan kemudianlah 
menyebarlah faksi-faksi pecahan tersebut (sepeninggal tewasnya Syukri Musthofa –tamb) 
dengan bermarkas di daerah Shubra, ‘Ain Syams, Alexandria, dan di berbagai tempat lainnya. 
Tokoh-tokoh mereka yang tersisa di Mesir adalah ‘Abdul Majid Asy Syaadzali, Rifa’i Surur, 
Musthofa Al Khudoiri, dan Ahmad ‘Abdul Majid.  
 
Bersamaan dengan itu tumbuhlah juga kelompok jama’ah Asy-Syauqiyiin bil fayum, dan 
kelompok jama’ah-jama’ah lain di daerah Dimyath. 
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 ِٚب أُ٘ األفىبس إٌّزؾشح ث١ٓ عّبػبد اٌزىف١ش؟ ■

Pemikiran-pemikiran apakah yang tersebar di dalam jama’ah-jama’ah Takfir itu?  

 ِٛعٛدح وبٔذ اٌزٝ اٌّإِٕخ اٌّغّٛػخ ٚأُٔٙ وفشح، اٌؾؼٛة وبفخ ْٚأ وبفش، ِغزّغ ٚأٔٗ اٌّغزّغ، عب١ٍ٘خ أٌٚٙب  -

 اٌؾؼٛسٜ ثبالٔفصبي اإلؽغبط أ٠ضبً  عذ٠ذ، ِٓ هللا ئٌٝ اٌذػٛح ٠غت ٚأٔٗ «ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ» اٌشعٛي أ٠بَ

 ئْ ٠ٚمٌْٛٛ ف١ٙب، اٌصالح ٠غٛص ال ؽشن ِٚؼبثذ ضشاس ِغبعذ اٌّغبعذ ٚأْ اٌغّبػخ، داخً اٌّغزّغ ػٓ ٚاالٔؼضاي

 األؽىبَ ٚئْ إٌجٜٛ، ٚاٌّغغذ لجبء ِٚغغذ األلصٝ ٚاٌّغغذ اٌؾشاَ اٌّغغذ ٘ٝ ف١ٙب اٌصالح ٠غٛص اٌزٝ اٌّغبعذ

 ٚوزٌه اٌّغٍّخ، اٌذٌٚخ ٌجٕبء ضشٚسح اٌّغزّغ ٘زا ِغ اٌصذاَ ٚؽز١ّخ صٍخ، ثٙب ٌُٙ ١ٌظ اٌّذ٠ٕخ أؽىبَ ِضً اٌؾب١ٌخ

 اٌىبفش اٌّغزّغ ٠ؾّٝ ع١ؼ فٙٛ اٌؼغىش٠خ اٌخذِخ أداء ٚؽشِخ اٌىبفش، ٚاٌّغزّغ اٌّإِٕخ اٌطبئفخ ث١ٓ اٌؾشة

لطت ع١ذ ِٓ ٔبثؼخ األفىبس رٍه ٚوً اٌىفبس، أسض ٠ٚؾّٝ هللا ؽشع ٠م١ّْٛ ال طغبح ؽىبِبً  ٠ٚؾّٝ . 

Mula-mula adalah pemikiran bahwa masyarakat Islam sekarang adalah masyarakat Jahiliyyah, 
yang mana masyarakat Jahiliyyah adalah masyarakat kafir. Hingga kemudian seluruh 
masyarakat dianggap kafir.  

Mereka meyakini bahwa (hanya) mereka sajalah kelompok masyarakat beriman yang ada, 
seperti pada zamannya Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam (yang mana selain kelompok 
mereka dianggap masyarakat jahiliyyah dan kafir –tamb).  Sehingga mereka merasa 
berkewajiban untuk berdakwah (kepada masyarakat jahilyyah yang kafir itu –tamb) untuk 
memperbarui keimanan mereka kepada Allah. 

Atas hal itu maka mereka merasa perlu untuk memisahkan diri dari masyarakat Islam yang ada 
(yang dianggap masyarakat jahiliyyah yang kafir itu –tamb), hingga masyarakat tersebut mau 
untuk masuk dan bergabung kepada jama’ah-jama’ah mereka. 

Mereka meyakini bahwa masjid-masjid yang ada (di kalangan masyarakat Islam yang dianggap 
jahiliyyah itu –tamb) adalah masjid Dhiror, tempat-tempat ibadah syirik, dan tidak boleh bagi 
mereka untuk sholat di dalamnya. Mereka berkata bahwa masjid-masjid yang diperbolehkan 
bagi mereka untuk sholat di dalamnya hanyalah masjidil Haram, masjidil Aqsho, masjid Quba’, 
dan masjid Nabawi saja. 

Dan hukum-hukum yang umumnya berlaku, seperti misal hukum-hukum yang berkaitan 
dengan aturan yang telah ditetapkan negara, dianggap tidak berlaku bagi mereka.  

Mereka berkeyakinan bahwa bentrokan (atau perlawanan) kepada masyarakat Islam yang ada 
pada masa ini, merupakan suatu konsekuensi yang tidak bisa dielakkan demi tujuan untuk 
membangun daulah Islamiyyah (negara Islam). Inilah keniscayaan peperangan yang terjadi 
antara golongan orang-orang yang beriman (baca : jama’ah takfiri -tamb) dan masyarakat 
kafir.  

Dan militer (yang akan mereka lakukan perlawanan dan bentrokan dengannya –tamb) 
dianggap sebagai tentara yang melindungi masyarakat kafir, melindungi penguasa Thoghut 
yang tidak menegakkan hukum Allah, dan dianggap melindungi negeri kafir (baca : tentara 
kafir –tamb).  

Semua pemikiran-pemikiran ini berasal dari Sayyid Quthb.  
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٠ٕب٠ش؟ 22ِٚبرا ػٓ أزؾبس اٌزىف١ش ِب ثؼذ صٛسح  ■  

Bagaimana perkembangan dari penyebaran pemikiran Takfiri setelah terjadi revolusi 25 
Januari*? 

(*yakni revolusi 25 Januari 2011, yang berhasil menurunkan Presiden Husni Mubarok setelah 
berkuasa hampir selama 30 tahun di Mesir) 

٠ٕب٠ش رؾذ ِغّٝ أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ ٚأٔصبس ث١ذ اٌّمذط  22أزؾش اٌفىش اٌزىف١شٜ فٝ ع١ٕبء ثؼذ صٛسح  -

ٚاٌّغّٛػبد اٌزىف١ش٠خ، األخشٜ اٌّٛعٛدح فٝ ع١ٕبء، ٚخالي فزشح ؽىُ ِؾّذ ِشعٝ أػطزُٙ اٌغّبػخ ؽش٠خ وج١شح 

ذس٠جبد ػ١ٍٕخ ػٍٝ اعزخذاَ اٌغالػ، ٚوبٔذ ٕ٘بن دػٛاد ٌفىش عذاً ٚوبٔذ ٕ٘بن ِؾبضشاد ػ١ٍٕخ ٌٍزىف١ش، ٚر

اٌزىف١ش ٚعّؾذ اإلخٛاْ ثزٌه ٌخذِزٙب ف١ّب ثؼذ ٚٔزظ ػٕٙب ِب ؽذس ا٢ْ، أ٠ضبً عّبػخ اإلخٛاْ عّؾذ ٌشؤٚط 

اٌغّبػبد اٌزىف١ش٠خ ثأْ رظٙش ٚؽب٘ذٔبُ٘ فٝ ِإرّش ٔصشح عٛس٠ب، ٚاٌشِٛص اٌغٙبد٠خ ٚاٌزىف١ش٠خ اػزٍٛا ِٕصبد 

١ٔٛ٠ٛ، فبٔزؾش رىف١ش اٌغ١ؼ ٚاٌؾشطخ  30ؼخ ٚوبٔٛا خطجبء دائ١ّٓ ٚفىشُ٘ اٌزىف١شٜ ٚاٌغٙبدٜ ربثؼٕبٖ ثؼذ صٛسح ساث

 ٚاٌمضبء ٚاٌؾبوُ، ٚرؾ١ًٍ اٌذِبء اٌزٝ ؽشِٙب هللا، ٚؽذصذ ٌٛصخ فىش٠خ ٌؼذد وج١ش ِٓ اٌؾجبة اإلعالِٝ

Pemikiran Takfiri tersebar di Sinai (Gurun Sinai, Mesir maksudnya –tamb) setelah revolusi 25 
Januari dengan (berkedok menggunakan -tamb) nama “Ahlus Sunnah wal Jama’ah” (Ahlus 
Sunnah ala takfiri, bukan Ahlus Sunnah yang sebenarnya -tamb), dengan menggunakan nama 
Jama’ah Anshor baitul Maqdis, dan pada jama’ah-jama’ah takfiri lainnya yang exist di seluruh 
penjuru Sinai (Mesir –tamb). 

Dan selama periode pemerintahan Muhammad Mursi (Presiden terpilih pasca revolusi 25 
Januari, yang berasal dari Ikhwanul Muslimin –tamb), beliau memberikan kebebasan yang 
sangat besar kepada para jama’ah takfiri itu untuk memberikan pelajaran akan pemahaman 
Takfiri kepada khalayak umum. 

Termasuk juga pelatihan tentang penggunaan senjata di khalayak umum (yang dikoordinir dan 
dilatih oleh para jama’ah takfiri itu –tamb) 

Demikianlah dakwah yang dilakukan oleh pengusung pemikiran takfiri, yang mana Al-Ikhwan 
(Ikhwanul Muslimin) memiliki (keleluasaan dan kekuasaan -tamb) untuk mensupport-nya, 
sehingga mengakibatkan apa yang terjadi sekarang ini (yakni semakin luas tersebarnya 
pemikiran takfiri pada tahun 2016 ini, waktu diadakan wawancara ini –tamb). 

Bantuan jama’ah Ikhwanul Muslimin juga memungkinkan para pimpinan jama’ah-jama’ah 
Takfiriyyah, sebagaimana yang kami saksikan, mengikuti mu’tamar (yang diadakan oleh 
Ikhwanul Muslimin –tamb), untuk memberikan dukungan kepada  Suriah.  

Dan juga termasuk memberikan kesempatan bagi representasi pemikiran (jama’ah) jihadiyyah 
dan takfiriyyah untuk menetapkan pokok pikiran keempat (melalui pidato yang mereka 
berikan pada konferensi penggalangan usaha kebangkitan yang didakan Ikhwanul Muslimin –
tamb). Yang mana pidato-pidato tersebut selalu dikenang.  

Dan pemikiran mereka (yang disampaikan melalui pidato di konferensi tersebut –tamb) akan 
masalah takfiri dan jihadi, selalu diikuti (atau dibawa-bawa) setelah terjadi revolusi 30 juni 
(Mursi digulingkan melalui kudeta militer 30 Juni 2013, yang mendukung demo sebagian 
rakyat Mesir yang menuntut Mursi Mundur. –tamb) 
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Maka tersebarlah pemikiran takfir yang mengkafirkan para pasukan militer, polisi, para hakim 
dan lembaga peradilan. Yang mana ini berakhir hingga menghalalkan darah yang diharomkan 
Allah. (Akibat dari hal ini) muncullah noda racun pemikiran Takfiri yang menimpa kepada 
sejumlah besar pemuda (yang memiliki semangat –tamb) Islam. 

 

ٌونٌو أدى إلى تراجع شعتٌتها 30عدم استٌعاب الجماعح لألزمح التى واجهتها تعد ثورج   
 
Kurangnya usaha jama’ah (Ikhwanul Muslimin –tamb) untuk keluar dari krisis (organisasi-nya) 
yang dihadapinya setelah revolusi  30 Juni, menyebabkan turunnya popularitas dari jama’ah 
Ikhwanul Muslimin 

 

 ً٘ رمصذ ثٛعٛد اعزخذاَ ع١بعٝ ٌٍزىف١ش؟ ■

Apakah yang anda maksud adalah penggunaan kewenangan politik guna (mendukung 
penyebaran pemikiran -tamb) takfir? 

اٌزؾش٠ُ ٠زُ ثٕبء ػٍٝ أ٘ٛاء ع١بع١خ، فبٌغّبػبد اٌزىف١ش٠خ ٠شْٚ أْ اٌّغزّغ وبفش ٚأْ اٌغ١ؼ ٠ؾّٝ اٌزؾ١ًٍ ٚ -

إٌظبَ اٌىبفش ٚأْ رٍه اٌذٌٚخ دٌٚخ وفش، ٚاٌؾىِٛخ وبفشح ٚاٌغ١ؼ ٚاٌؾشطخ عضء ِٕٙب ٚثبٌزبٌٝ ُ٘ وفبس ف١غزؾٍْٛ 

فغ١ّغ رٍه اٌغّبػبد رزفك ا٢ْ ػٍٝ أْ اٌذٌٚخ  دِبءُ٘ ٚلزبٌُٙ، ِٚب ٔشاٖ فٝ ع١ٕبء ٔز١غخ ِب ؽذس فٝ ػٙذ اإلخٛاْ

 .عب١ٍ٘خ ٚاػزجبس وً سعبي اٌغ١ؼ ٚاٌؾشطخ ٚاٌمضبء وفبساً ٚدُِٙ ؽالي ٌُٙ

Penghalalan dan pengharaman terjadi hanya dikarenakan adanya tendensi dalam masalah 
politik. Kelompok jama’ah takfiri meyakini bahwa masyarakat telah menjadi kafir, militer 
(dianggap –tamb) melindungi undang-undang system pemerintahan yang kafir, dan negara ini 
(dianggap –tamb) negara kafir. 
 
Maka dari itu pemerintahan, militer, dan polisi dianggap bagian dari kekafiran itu, sehingga 
mereka dianggap sebagai orang kafir yang dihalalkan darahnya dan dihalalkan untuk 
memeranginya. 
 
Apa yang kita lihat di Sinai (Mesir) adalah akibat dari era rezim Ikhwanul Muslimin. Dan semua 
jama’ah-jama’ah (takfiriyyah –tamb) sekarang semua telah sepakat, bahwa bahwa negara ini 
adalah negara jahiliyyah. Sehingga semua orang yang berada di militer, kepolisian, dan 
pengadilan dianggap adalah orang-orang kafir, yang halal darahnya untuk ditumpahkan. 

 ِٚبرا ػٓ دٚس اإلخٛاْ فٝ ٔؾش فىش اٌزىف١ش؟ ■

Dan bagaimana peran Ikhwanul Muslimin dalam menyebarkan pemikiran Takfir? 

 اٌزىف١ش أفىبس أْ سغُ اٌّغزّغ أٚ اٌذٌٚخ ٠ىفشٚا ٌُٚ ع١بعٝ، خالف اٌذٌٚخ ٚث١ٓ ث١ُٕٙ ع١بع١خ عّبػخ اإلخٛاْ -

 أٔٛاع وً ِٓ ٚرجشأ «لضبح ال دػبح» وزبة فٝ اٌضبٔٝ اٌّشؽذ اٌٙض١جٝ ؽغٓ ػ١ٍٙب ٚسد لطت، ٚع١ذ ِؾّذ ِٓ ٔبثؼخ

 ٌُٙ ٚعّؾٛا ٚاٌزىف١ش١٠ٓ اٌغٙبد١٠ٓ ل١بداد اٌغّبػخ ل١بداد سافمذ ٠ٕب٠ش 22 صٛسح ثؼذ ٌىٓ لطت، ٚع١ذ اٌزىف١ش

 ٚثؼذ عٛس٠ب، ِٚإرّش إٌٙضخ عذ ِإرّش فٝ ِٛعٛداً  وبْ وّب اٌؼبِخ اٌّإرّشاد فٝ ٚاٌٛعٛد ٚاٌخشٚط ثبٌظٙٛس

 فٝ اٌغّبػخ عبّ٘ذ ثً ٚاٌّإعغبد، اٌذٌٚخ ٠ىفشْٚ ٚإٌٙضخ ساثؼخ ِٕصخ ػٍٝ اٌزىف١ش ل١بداد وبْ ١ٔٛ٠ٛ 30 صٛسح

 اٌزىف١ش ثفىش رأصش ؽ١ش ِؼُٙ، ٚاٌّزؼبطف اإلعال١ِخ ٚاٌغّبػبد اإلخٛاْ ؽجبة ِٓ وج١ش ػذد ث١ٓ اٌزىف١ش فىش ٔؾش

 ٚئؽالي ٚاٌؼٕف اٌزىف١ش فىش رزجٕٝ صغ١شح ٔٛػ١خ عّبػبد رؾى١ً ٚرُ ساثؼخ ِٕصخ ػٍٝ ِٓ ٔؾشٖ ٠زُ وبْ اٌزٜ

 أرٛا ألُٔٙ اإلخٛاْ ضؾ١خ وبْ اإلعالِٝ فبٌؾجبة وج١ش، ٚػذدُ٘ ِغ١جْٛ فبٌؾجبة اٌّصشٜ، اٌؾؼت ٚدِبء أِٛاي

اٌّزطشف اإلس٘بثٝ ٌٍفىش فش٠غخ ٚرشوُٛ٘ ٠غّؼٛٔٙب، اٌزىف١ش ثشِٛص ٌُٙ . 
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Ikhwanul Muslimin adalah organisasi politik yang berada di tengah-tengah perselisihan politik 
kenegaraan. Mereka (sikap resmi Ikhwanul Muslimin sendiri –tamb) tidaklah mengkafirkan 
negara dan masyarakatnya. Terlepas dari fakta bahwa pemikiran-pemikiran takfir itu berasal 
dari Muhammad Quthb dan Sayyid Quthb (selaku tokoh yang berasal dari Ikhwanul Muslimin –
tamb). 

Dan (sikap resmi –tamb) Ikhwanul Muslimin membantah pemikiran Takfir itu melalui Mursyid 
‘aam (Pimpinan umum) mereka yang kedua  Hasan Al-Hudhaibi dengan bukunya “Du’aat laa 
qudhoot” (kami ini para da’i, bukan para hakim). Dan dengan buku itu, Ikhwanul Muslimin 
berlepas diri dari segala macam pemikiran Takfiri dan juga berlepas diri dari Sayyid Quthb. 

Akan tetapi setelah revolusi 25 Januari (2011 –tamb), (sikap takfiri itu –tamb) dengan 
didampingi oleh para pimpinan organisasi jama’ah yang berafiliasi kepada masalah jihad dan 
takfir. Para pimpinan organisasi jama’ah tersebut dibiarkan (oleh Ikhwanul Muslimin –tamb) 
untuk keluar masuk dan menghadiri mu’tamar (konferensi) umum (yang diadakan oleh 
Ikhwanul Muslimin –tamb). Seperti yang terjadi pada mu’tamar saddun nahdhoh 
(penggalangan usaha untuk mewujudkan kebangkitan) dan mu’tamar (yang membahas 
masalah –tamb) Suriah. 

Dan setelah revolusi 30 Juni (2013 –tamb)(yang menggulingkan pemerintahan Mursi –tamb), 
para pimpinan jama’ah Takfiri dengan berdasarkan pada pokok pemikiran keempat yang 
dicetuskan pada mu’tamar kebangkitan (yang dulu diadakan oleh Ikhwanul Muslimin –tamb), 
mereka mengkafirkan negara (Mesir setelah Mursi dikudeta–tamb) dan lembaga-lembaganya. 

Akan tetapi (melihat kejadian ini –tamb) jama’ah (Ikhwanul Muslimin justru ikut andil–tamb) 
memberikan kontribusi dalam membantu penyebaran pemikiran Takfir, kepada sejumlah 
besar pemuda ikhwanul Muslimin, kepada jama’ah-jama’ah Islamiyyah (lainnya –tamb), dan 
juga kepada para simpatisan mereka. 

Hingga dengan sebab itu tersebarlah pengaruh pemikiran Takfir yang dilandaskan kepada 
pokok pemikiran keempat, dan terbentuklah berbagai macam kelompok jama’ah Islamiyyah 
kecil yang mengadopsi pemikiran Takfir dan kekerasan. Yang mana mereka pun menghalalkan 
harta dan darah masyarakat Mesir (dengan berlandaskan kepada pemahaman itu –tamb).  

Para pemuda (Mesir) dalam jumlah yang besar pun menjadi bimbang (akibat pengaruh 
pemikiran Takfir ini –tamb). Dan para pemuda (yang memiliki semangat –tamb) Islam pun 
akhirnya menjadi korban dari (kontribusi penyebaran pemikiran Takfir oleh –tamb) Ikhwanul 
Muslimin, karena mereka (juga ikut berpartisipasi dalam –tamb) membawa simbol-simbol 
pengkafiran. Dan kemudian Ikhwanul Muslimin meninggalkan dan membiarkan mereka (para 
pemuda itu –tamb) menjadi mangsa dari pemikiran ideologi teroris ektrimis. 

 ِٚبرا ػٓ اٌّؾٙذ اٌغ١بعٝ اٌؾبٌٝ ٌإلخٛاْ؟ ■

Bagaimana sikap politik Ikhwanul Muslimin mengenai hal ini? 

١ٔٛ٠ٛ ٌُ ٠ؾبٚي اعز١ؼبة األصِخ اٌزٝ رٛاعٙٗ، فؾؼج١خ اٌغّبػخ فٝ  30اٌزٕظ١ُ سغُ ِشٚس صالصخ أػٛاَ ػٍٝ صٛسح  -

رشاعغ دائُ ثً ؽؼج١خ اإلعالَ اٌغ١بعٝ ثبٌىبًِ رزضبءي ١ٌظ فٝ ِصش فمظ ثً فٝ اٌؼبٌُ اٌؼشثٝ وٍٗ، ٚاٌّؾٙذ 

ضطشاثبد، فبٌغّبػخ ؽزٝ ا٢ْ ٌُ رغزطغ رمذ٠ُ سؤ٠خ اٌذاخٍٝ ٌٍغّبػخ ٠ؾٙذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغ١شاد ٚاالٔمغبِبد ٚاال

١ٔٛ٠ٛ أصجؼ أِشاً ِغزؾ١الً، فّصش أصجؾذ  30ٌغٍٛوٙب فٝ اٌّغزمجً ٚرّغىٙب ثبألؽ١بء اٌمذ٠ّخ، ٚػٛدح ِب لجً 
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دٌٚخ ِغزمشح ػٍٝ خالف فزشح ؽىُ اإلخٛاْ اٌزٝ ؽٙذد ِض٠ذاً ِٓ اٌفٛضٝ، ٚاإلس٘بة ٚاٌزطشف ٚاٌزؾبٌف ِغ 

ف١ش٠خاٌغّبػبد اٌزى . 

Organisasi (Ikhwanul Muslimin), walaupun revolusi 30 Juni (2013) telah tiga tahun telah 
berlalu (wawancara ini dilakukan pada 2016 –tamb), tidak mencoba untuk mengatasi krisis 
yang dihadapi organisasi tersebut (pasca penggulingan Mursi pada revolusi Militer 30 Juni 
2013 -tamb). 
Akibatnya popularitas jama’ah (Ikhwanul Muslimin) merosot tajam. Namun menyusutnya 
popularitas politik Islam (ala Ikhwanul Muslimin –tamb) ini, sebenarnya tidak hanya terjadi di 
Mesir saja. Namun juga terjadi di seluruh dunia Arab.  
 
Perselisihan internal jama’ah (Ikhwanul Muslimin) yang menyebabkan terjadinya banyak 
perubahan (di dalam organisasi -tamb), faksi-faksi (sebagai akibat perpecahan –tamb), dan 
kerusuhan-kerusuhan yang terjadi (menyebabkan terjadinya krisis organisasi di Ikhwanul 
Muslimin sendiri –tamb). 
 
Jama’ah (Ikhwanul Muslimin) sampai sekarang belum menentukan sikap dan arahan untuk 
pandangan ke depan, dan masih berpegang kepada (sikap, arahan, keputusan, dan kenangan -
tamb) mereka yang terdahulu. Sedangkan masa-masa (keemasan mereka –tamb) sebelum 
terjadi revolusi 30 Juni (2013) itu mustahil untuk kembali lagi. 
 
Sedangkan kondisi negara Mesir sendiri berangsur-angsur semakin stabil, tidak seperti ketika 
periode Ikhwanul Muslimin berkuasa, yang mana saya menyaksikannya lebih cenderung 
kepada kekacauan. 
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30) Hati-hati dengan syubhat dari orang yang menyelisihi pokok-pokok manhaj Ahlus Sunnah wal 
Jama’ah 

 
Para ulama sudah membuat kitab yang sederhana dan mudah, yang memuat mengenai pokok-pokok 
manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah point per point. 
 
Barangsiapa yang menyelisihinya, maka dia menyimpang dari pokok-pokok manhaj Ahlus Sunnah 
wal Jamaah. Dan biasanya orang yang menyelisihinya itu mempunyai syubhat yang “luar biasa”. 
 
Misal point wajib taat dalam hal yang ma’ruf terhadap pemimpin Islam, baik dia pemimpin Islam 
yang sholih ataupun pemimpin Islam yang fasiq lagi dzolim. Dan juga jihad di belakang komandonya, 
dan berhaji bersamanya (sebagai amirul hajj). 
 
 
 
 
31) Murjiah kontemporer dan kasus pelecehan QS Al Maidah : 51 
 
Yang saya perhatikan, yang mana ini bisa benar dan juga bisa salah, kasus pelecehan QS Al Maidah 
ayat 51 ini sepertinya membuka kedok para pewaris afiliasi murjiah yang sebenarnya. 
 
Baik itu : 

- Murji’atul fuqoha 
- Murji’ah mu’tazilah 
- Murji’ah shufiyyah 
- dan sebagian Murji’ah asy’ariyyah 

 
Herannya, kenapa harokiyyun dan takfiri kok nggak berani sebut mereka dengan “Murji’ah” atau 
“Mulukiyyah” ya? 
 
Biasanya mereka paling kenceng tuh, sebut-sebut dan kasih gelar murjiah. Nggak lagi sakit kan? 
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32) Mendemo penguasa Kafir 
 
Saya memang pernah tahu kisah Abu Dzar yang “demo” kepada penduduk Mekkah yang pemerintah 
nya masih kafir di fase Mekkah, setelah beliau masuk Islam di Mekkah. 
 
Padahal Rasulullah menyuruh nya pulang dan berdakwah saja di kampung halamannya. Namun 
ghiroh Abu Dzar mengalahkan hal itu, dan beliau tetap ingin untuk “Demo” terang terangan walau 
seorang diri, menproklamirkan kalimat Tauhid dan menyatakan masuk Islam di depan Ka’bah. 
 
Akibatnya Abu Dzar dipukuli sampai pingsan gara gara “demo” beliau. Setelah sadar rasulullah 
kemudian menasihati agar Abu Dzar pulang saja ke daerah nya, dan berdakwah saja di sana sesuai 
dengan nasehat rasulullah yang awal. 
 
Dan Abu Dzar pun akhirnya “manut”. 
 
Kisah ini bisa dilihat di Shahih al-Bukhari no. 3861, ana kutip sebagian … 

 
ًُّ  لَهُ  َفَقالَ  تِ هِ  ّللاُ  َصل ى الن  ٌْ ٌَكَ  َحت ى َفؤَْختِْرُهمْ  َقْوِمكَ  إِلَى اْرِجعْ : »َوَسل مَ  َعلَ ؤْتِ ِدِه، َنْفِسً َوال ِذي: َقالَ  «أَْمِري ٌَ ٌَ نَ  تَِها َِلَْصُرَخن   تِ ٌْ  َت

ِهْم، ٌْ ُ، إِل   إِلَهَ  لَ  أَنْ  أَْشَهدُ : َصْوتِهِ  تِؤَْعلَى َفَناَدى الَمْسِجَد، أََتى َحت ى َفَخَرجَ  َظْهَراَن ًدا َوأَن   ّللا  ِ، َرُسولُ  ُمَحم   َفَضَرُتوهُ  الَقْومُ  َقامَ  ُثم   ّللا 
ِه، َفؤََكب   الَعت اسُ  َوأََتى أَْضَجُعوهُ، َحت ى ٌْ لَُكمْ : َقالَ  َعلَ ٌْ هُ  َتْعلَُمونَ  أَلَْسُتمْ  َو ، ِمنْ  أَن  ؤِْم، إِلَى تَِجاِرُكمْ  َطِرٌقَ  َوأَن   ِؼَفار  الش   

 
Disini disebutkan bahwa sahabat Abu Dzar keluar menuju masjid dan mengucapkan syahadat 
dengan suara lantang, sehingga kemudian beliau dipukuli dan ditolong al-Abbas. 

 
Secara ushul fiqh kisah ini lebih sah dijadikan dalil, dibandingkan kisah Ibnu Taimiyyah yang 
sebenarnya nggak demo, tapi hanya mengadu ke Umaro saja dan minta untuk diadili. 
 
***  
 
Demo itu menurut yang saya fahami, unjuk rasa di khalayak umum untuk menyatakan ketidak 
setujuan atas sesuatu hal yang dia ingkari. Secara umum dilakukan secara berkelompok, namun 
sendiri juga boleh. 
 
Jika syahadat itu bukan suatu bentuk protes atau Pengingkaran atau ketidaksetujuan terhadap 
berbagai kesyirikan yang terjadi di masjidil Harom waktu itu, maka tentu Abu Dzar tidak perlu 
sampai dipukuli oleh para jamaah jahiliyyah di masjidil harom itu. 
 
Delik pasal “demo” nya abu Dzar itu kita ambil dari situ. 
 
*** 
Tanya : Tolong penjelasan ttg ini ustadz…..dpt dr ustadz yg ktnya lulusan lipia…. 
 

Bicara masalah demonstrasi haruslah dalam tinjauan ta`shili (mendasar), dibahas berdasarkan 
qawa’id ushul dan fiqh yg ada. 
 
Kalau dituduh demonstrasi tak pernah ada dalam sejarah Islam maka orang itu perlu piknik lagi 
ke buku-buku sejarah. 
 
Demonstrasi besar pernah dilakukan para fukaha Hanbaliyyah dan Syafi’iyyah yg dipimpin oleh 
Abu Ishaq Asy-Syirazi di Bagdad menuntut ditutupnya tempat maksiat. 
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Di tahun yg sama juga terjadi demo besar menuntut ditangkapnya penghina sahabat yg 
dibekingi seorang kepala polisi di Bagdad. Itu di abad keempat hijriyyah yg direkam oleh Ibnu 
Al-Jauzi dalam kitab Al Muntazham fii Tarikh Al Muluk wa Al Umam vol. 16 hal. 139 
Juga demo besar yg dipimpin oleh Ibnu Taimiyah untuk menangkap penghina Nabi yg karena 
itulah dia menulis buku pertamanya, Ash-Sahrim Al Maslul. 
 
Itu kalau bicara sejarah, belum lagi bicara fikihnya. Kalaupun dia mengakibatkan dampak 
negatif, maka harus dilakukan pemeriksaan illat dan tahqiq al manath, bagaimana kalau 
illatnya hilang. 
 
Kalau begitu keadaannya berarti dia pada dasarnya mubah dan bisa berubah hukum sesuai 
perubahan dampak. 
===================================== 
 
Juga ada hadits yg diriwayatkan oleh An-Nasa`iy dalam al kubra, Al Baihaqi juga dalam al kubra 
serta Ath-Thabari dalam Tahdzib Al-Atsar: 
 

 قال قال ذتاب أتً تن ّللا عتد تن إٌاس عن عمر تن ّللا عتد تن ّللا عتد عن الزهري عن سفٌان نا قال سعٌد تن قتٌتح أخترنا
 فضرتوهن لهم فؤذن أزواجهن على النساء ذئر قد فقال عمر فجاءه ّللا إماء تضرتوا ل:  سلم و علٌه ّللا صلى ّللا رسول
 و علٌه ّللا صلى محمد تآل طاؾ لقد سلم و علٌه ّللا صلى النتً فقال كثٌر نساء سلم و علٌه ّللا صلى ّللا رسول تآل فطاؾ
خٌاركم أولئكم تجد ول أزواجهن ٌشتكٌن كلهم امرأج ستعون اللٌلح سلم  

 
Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab yg berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda, Jangan kalian memukul para hamba wanita Allah. 
 
Maka datanglah Umar mengadukan kelancangan para istri kepada suami sehingga Rasulullah 
mengizinkan untuk memukul. Lalu datanglah para wanita beramai-ramai di rumah Nabi hingga 
akhirnya beliau berasbda, “Malam ini telah berkerumun 70 orang wanita di rumah keluarga 
Muhammad mengadukan tindakan suami mereka. Sesungguhnya para suami itu bukanlah 
orang terbaik diantara kalian.” 
 
Sanadnya mursal karena Iyaz bin Dzubab tabi’i tapi dia dikuatkan oleh Ummu Kaltsum binti Abi 
Bakar yg juga mursal, sehingga kedua mursal ini saling menguatkan. 
 
Datangnya para wanita tersebut berdemo mengadukan tindakan suami mereka kepada 
Rasulullah masuk ke dalam salah satu bentuk demonstrasi mengadukan nasib kepada 
pemimpn agar mendapat keadilan. Itu termasuk salah satu bentuk demonstrasi menurut 
istilah. 

 

—— 
 
Comment saya : 

- Kalau disepakati bahwa hukum asal demo itu tidak boleh, maka mudah bagi kita 
memberikan udzur bagi hal hal yang terjadi dan dilakukan oleh para fuqoha itu. 
 
Karena mereka bukan hujjah, dan tidak boleh mengikuti mereka tanpa hujjah. Beda kalau 
sejak awal tidak sepakat bahwa hukum asal demo itu tidak boleh. Maka kita harus kembali 
ke titik nol dulu untuk membicarakan hukum asalnya. 
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- Riwayat shohabiyah itu sebenarnya “delik aduan” kepada pengadilan atau Umaro, dalam hal 
ini adalah Rasulullah, bukan “delik demo” di khalayak umum untuk mengekspresikan 
ketidaksetujuan nya. 
 
Jadi beda antara “delik aduan” dan “delik demo” 
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33) Beda antara menuntut dan demo 
 
Class action lawsuit itu beda dengan demo. 
 
Walaupun orang nya sama sama banyak dan menuntut atau memprotes hal yang sama, namun itu 
dua hal yang berbeda. Class action lawsuit itu tidak mengapa. 
 
Tanya : 

gini ustadz kalo orang demo lalu berdalil dg kisah nya para istri2 rasululloh mendatanggi 
rumah ‘aisyah ra. bgm ustadz? 

 
Jawab : 
Itu delik aduan, dalam artian untuk diproses hukum. Dan agar nanti diproses dan diajukan ke 
Rasulullah. 
 
Delik aduan itu beda dengan delik demo 
 
Terlebih lagi hal itu terjadi secara spontan, dan tidak dikoordinir serta direncanakan sebagaimana 
demo pada umumnya. Sehingga illat-nya sebenarnya beda, dan tidak bisa disamakan. 
 
Sedangkan qaidah fiqh berkata “Al-Hukmu yadurru ma’a illatihi wujudan wa adaman” (Hukum itu 
tergantung dari ada atau tidaknya penyebabnya). 
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34) Buku Fiqh mengenai Jihad dan Demo 
 
Sebagai bentuk ajakan untuk kembali kepada ilmu mengenai masalah Jihad. 
 
Buku Ustadz Yazid bin Abdul Qodir Jawaz hafidzahulloh ini sepertinya menarik untuk kita pelajari 
bersama lagi. 
 
Terutama pada bab ke 17, 18, dan 19. 
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35) Demo dan terorisme itu bukan Jihad 
 
Mumpung masih hangat. 
 
Ada dua hal yang diklaim secara salah dianggap sebagai amalan jihad : 

1. Pemboman dan terorisme 
2. Demonstrasi 

 
Masing masing ada contoh kasusnya dan korbannya. 
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36) Kritik Yusuf Al Qordhowy terhadap pemikiran Takfir Sayyid Quthb 
 
Moga moga kritik dari Syaikh Yusuf Al Qordhowy terhadap pemikiran takfiri Sayyid Quthb ini, bisa 
didengar oleh para Quthuby. 
 
Quote : 
“Ulama Islam terkemuka Syaikh Yusuf al-Qardawi mengatakan jika genre pemikiran takfir 
(pengkafiran) ala Sayyid Quthb sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam Ahlussunnah wal 
Jama’ah yang dipegang teguh oleh mayoritas umat Muslim di seluruh dunia.” 
 
Lihat : https://m.eramuslim.com/berita/dunia-islam/qardhawi-pemikiran-sayyid-quthb-tidak-
mencerminkan-ikhwan.htm  
 

Qardhawi: Pemikiran Sayyid Quthb 

Tidak Mencerminkan Ikhwan 

Al Furqan – Senin, 19 Sya'ban 1430 H / 10 Agustus 2009 07:50 WIB  

Ulama Islam terkemuka Syaikh Yusuf al-Qardawi mengatakan jika genre pemikiran 

takfir (pengkafiran) ala Sayyid Quthb sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam 

Ahlussunnah wal Jama’ah yang dipegang teguh oleh mayoritas umat Muslim di seluruh 

dunia. 

Ditambahkan oleh pakar fikih terkemuka itu, dalam hal ihwal pengkafiran (qadhiyyah 

at-takfir) ini, Sayyid Quthb juga tidak mencerminkan pemikiran gerakan al-Ikhwan al-

Muslimun (Ikhwan), bahkan Ikhwan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. 

"Pemikiran takfir sama sekali tidak berselaras dengan pemikiran dn manaj Ikhwan. 

Pemikiran Ikhwan bukanlah pemikiran yang condong kepada takfir," demikian 

diungkapkan ketua persatuan ulama Muslim internasional itu. 

Al-Qardhawi, secara mengejutkan, menyampaikan hal tersebut dalam program acara 

televisi Manabir wa Madafi (Mimbar dan Debat) di kanal televisi al-Fara‘in Mesir pada 

Jum‘at (7/8) kemarin. Dalam acara tersebut, al-Qardhawi berdialog dengan Dr. Dhia 

Rishwan, peneliti gerakan Islam terkemuka asal Mesir. 

Diterangkan oleh al-Qardhawi, yang juga salah satu rujukan utama gerakan Ikhwan, 

bahwa Sayyid Quthb tercatat mulai bergabung dadn aktif di organisasi keislaman yang 

memiliki jaringan internasional itu sejak awal tahun 50-an. Pada mulanya, Quthb 

berpemikiran moderat dan berselaras dengan Ikhwan, namun lama kelamaan, Quthb 

berubah menjadi lebih konserfativ. 

"Genre pemikiran Quthb, yang semula moderat dan mu‘tadil, menjadi berubah ke arah 

yang lebih konservatif di akhir-akhir masa hidupnya, khususnya dalam kitab Ma’alim fi 

at-Thariq (Rambu-Rambu Jalan)," terang ulama lulusan Al-Azhar itu. 

https://m.eramuslim.com/berita/dunia-islam/qardhawi-pemikiran-sayyid-quthb-tidak-mencerminkan-ikhwan.htm
https://m.eramuslim.com/berita/dunia-islam/qardhawi-pemikiran-sayyid-quthb-tidak-mencerminkan-ikhwan.htm
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Nah, pada pemikiran Quthb yang terakhir inilah, yang dimaksudkan oleh al-Qardhawi 

sudah tidak lagi selaras dengan manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah, dan juga Ikhwan. 

"Ahlussunnah tidak pernah condong kepada takfir, tidak sebagaimana yang kerap 

dilakukan oleh sekte Khawarij," jelas al-Qardhawi. 

Pemikiran takfir tersebut, lanjut al-Qardhawi, lebih banyak dibuahkan dan dituliskan 

ketika ia mendekam di dalam penjara. 

Meski demikian, jika saja Sayyid Quthb saat itu tidak digantung (pada 29 Agustus 

1966) dan diberi kesempatan untuk hidup normal (tidak dalam tekanan politik) dan 

berbaur dengan masyarakat, niscaya jalan pemikiran Quthb akan berbeda dan kembali 

lagi kepada manhaj moderat. 

Ditanya hubungan dan aktivitas Quthb pada Ikhwan, al-Qardhawi menjelaskan, bahwa 

Quthb adalah salah seorang yang sangat mengagumi sosok Imam Hasan al-Banna, sang 

syahid pendiri gerakan Ikhwan. Atas ketertarikan ini, Quthb pun menulis buku berjudul 

"Hasan al-Banna wa ‘Abqariyyah al-Banna" (Hasan al-Banna dan Kejeniusan Seorang 

Pendiri). 

Meski demikian, pada perjalanan selanjutnya, Quthb lebih banyak terpengaruhi oleh 

pemikiran Abul A‘la al-Mawdudi, tokoh Islam sezamannya dari Pakistan. "Pemikiran 

takfir dan tajhil (mengatakan masyarakat Muslim saat ini adalah jahiliyyah) itu Quthb 

mengadopsinya dari Maududi, bukan dari al-Banna," terang al-Qardhawi seraya 

menegaskan jika genre takfir dan tajhil itu bukanlah termasuk pada manhaj Ikhwan. 

Dalam hal takfir dan tajhil ini, al-Qardhawi justru mengkritik Quthb. Dikatakannya, 

Quthb adalah salah satu sosok yang bertanggung jawab, termasuk al-Mawdudi, atas 

sejumlah genre pemikiran tersebut yang sekarang marak berkembang di sebagian 

kalangan umat Islam. 

Di akhir dialognya, al-Qardhawi menegaskan jika sejatinya pemikiran Quthb lebih 

kepada pencampuran antara Ikhwan, Salafi, dan Jihadi. Dan di atas semua kritik 

tersebut, al-Qardhawi tidak menampik banyaknya pemikiran brilian Quthb yang perlu 

diadopsi oleh umat Islam. 

"Quthb juga adalah seorang sosok sastrawan, pemikir, cendikiawan, penafsir, dan tokoh 

Islam terbesar pada masanya," terang al-Qardhawi. (L2-AGS/iol/db) 
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37) Penghargaan Iran terhadap tokoh IM ? 
 
Apakah ada tokoh Syi’ah Iran yang bernama Ostad Hasan Bana? 
 
Nama ini dijadikan sebagai nama jalan di Teheran, Iran. (Ostad Hasan-e Banna Street (  حسن استاد خٌاتان

 ( (تّنا
 
Sekilas saya heran kenapa namanya agak mirip dengan Ustadz Hasan Al banna sang pendiri Ikhwanul 
Muslimin? 
 
Lihat :  
https://www.google.com/maps/place/Tehran+Province,+Tehran,+Ostad+Hasan+Banna+St,+Iran/@3
5.7355192,51.4610298,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8e03bd521ddb53:0xb39a1942601ca74
4!8m2!3d35.7355149!4d51.4632185  

 
 
Nama jalan Hasan Al banna juga ada di Mesir, Yordania ,dan di Kuwait.  
 
Namun hal itu tidak kita permasalahkan karena itu negeri Ahlus Sunnah, dan Hasan Al Banna juga 
mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah.  
 
Akan tetapi mengapa nama beliau sampai dijadikan nama jalan di Tehran, Iran, yang negeri Syi’’ah 
musuh Ahlus Sunnah? 
 
Lihat link berikut untuk di Mesir : 
https://www.google.com/maps/place/Hasan+Al+Bana,+Naqraha,+Qism+Damanhour,+El+Beheira+G
overnorate,+Egypt/@31.0329533,30.4748228,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14f66bb19e5437a
7:0xeaf779436c5daaf9!8m2!3d31.0329487!4d30.4770115  
 

https://www.google.com/maps/place/Tehran+Province,+Tehran,+Ostad+Hasan+Banna+St,+Iran/@35.7355192,51.4610298,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8e03bd521ddb53:0xb39a1942601ca744!8m2!3d35.7355149!4d51.4632185
https://www.google.com/maps/place/Tehran+Province,+Tehran,+Ostad+Hasan+Banna+St,+Iran/@35.7355192,51.4610298,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8e03bd521ddb53:0xb39a1942601ca744!8m2!3d35.7355149!4d51.4632185
https://www.google.com/maps/place/Tehran+Province,+Tehran,+Ostad+Hasan+Banna+St,+Iran/@35.7355192,51.4610298,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8e03bd521ddb53:0xb39a1942601ca744!8m2!3d35.7355149!4d51.4632185
https://www.google.com/maps/place/Hasan+Al+Bana,+Naqraha,+Qism+Damanhour,+El+Beheira+Governorate,+Egypt/@31.0329533,30.4748228,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14f66bb19e5437a7:0xeaf779436c5daaf9!8m2!3d31.0329487!4d30.4770115
https://www.google.com/maps/place/Hasan+Al+Bana,+Naqraha,+Qism+Damanhour,+El+Beheira+Governorate,+Egypt/@31.0329533,30.4748228,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14f66bb19e5437a7:0xeaf779436c5daaf9!8m2!3d31.0329487!4d30.4770115
https://www.google.com/maps/place/Hasan+Al+Bana,+Naqraha,+Qism+Damanhour,+El+Beheira+Governorate,+Egypt/@31.0329533,30.4748228,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14f66bb19e5437a7:0xeaf779436c5daaf9!8m2!3d31.0329487!4d30.4770115
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Lihat link berikut untuk di Yordania : 
https://www.google.com/maps/place/Hasan+Al-
Banna+St.,+Amman,+Jordan/@31.9562341,35.9548019,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151b5fc
ad80363f9:0x35cc9c3f71769a55!8m2!3d31.9562296!4d35.9569906  
 

 
 
 
 
Dan link berikut untuk di Kuwait : 
https://www.google.com/maps/place/Hassan+Al-
Banna+Street,+Rumaithiya,+Kuwait/@29.3204569,48.0747631,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3
fcf9df90eb08cc5:0x7e612abf33b117de!8m2!3d29.3204522!4d48.0769518 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Hasan+Al-Banna+St.,+Amman,+Jordan/@31.9562341,35.9548019,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151b5fcad80363f9:0x35cc9c3f71769a55!8m2!3d31.9562296!4d35.9569906
https://www.google.com/maps/place/Hasan+Al-Banna+St.,+Amman,+Jordan/@31.9562341,35.9548019,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151b5fcad80363f9:0x35cc9c3f71769a55!8m2!3d31.9562296!4d35.9569906
https://www.google.com/maps/place/Hasan+Al-Banna+St.,+Amman,+Jordan/@31.9562341,35.9548019,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151b5fcad80363f9:0x35cc9c3f71769a55!8m2!3d31.9562296!4d35.9569906
https://www.google.com/maps/place/Hassan+Al-Banna+Street,+Rumaithiya,+Kuwait/@29.3204569,48.0747631,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3fcf9df90eb08cc5:0x7e612abf33b117de!8m2!3d29.3204522!4d48.0769518
https://www.google.com/maps/place/Hassan+Al-Banna+Street,+Rumaithiya,+Kuwait/@29.3204569,48.0747631,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3fcf9df90eb08cc5:0x7e612abf33b117de!8m2!3d29.3204522!4d48.0769518
https://www.google.com/maps/place/Hassan+Al-Banna+Street,+Rumaithiya,+Kuwait/@29.3204569,48.0747631,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3fcf9df90eb08cc5:0x7e612abf33b117de!8m2!3d29.3204522!4d48.0769518
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*** 
 
Iran juga pernah menerbitkan perangko bergambar Sayyid Quthb. Berikut link mengenai perangko 
Sayyid Quthb yang pernah dikeluarkan Iran : 
http://colnect.com/en/stamps/list/country/2733-Iran/series/158575-19th_death_of_Sayyid_Qutb  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://colnect.com/en/stamps/list/country/2733-Iran/series/158575-19th_death_of_Sayyid_Qutb
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38) Sedikit Opini Mengenai Presiden Mursi, Presiden As Sisi, Saudi, dan yang terjadi di Mesir 
 
Pertama, 
adapun mengenai Mursi, maka secara individu sejauh informasi yg saya dapatkan, beliau orang yang 
baik dan sholeh. Hanya saja beliau berafiliasi ke IM saja. 
 
Adapun untuk kritikan thd beliau secara terperinci, maka saya tidak tahu. Karena saya tidak 
mempunyai data-data dan referensi mengenai beliau untuk menilai. Sehingga Huznudzon kepada 
beliau adalah langkah yang terbaik yg harus kita ambil. Walloohu A’lam 
 
Kedua, 
kenapa Saudi mendukung As-Sisi yang telah berhasil mengkudeta Mursi, dan sekarang berkuasa di 
Mesir? 
 
Sejauh yang saya tahu, di mesir itu tidak semuanya orang sholeh. Faksi-faksi Liberal dan sekuler juga 
banyak di sana. Maka setelah terjadi demo besar2an dan penggulingan Husni Mubarok, di mesir 
muncul banyak faksi yang ingin memenangkan pemilu pasca mundurnya Husni Mubarok. 
 
Singkat cerita, partai Ikhwanul Muslimin menang dan Mursi menjadi Presiden. 
 
Presiden Mursi yang sholeh, tampaknya ingin merombak mesir besar-besaran secara langsung, 
bukan secara bertahap. Bahkan ingin mengganti konstitusi Mesir, agar Mesir bisa benar2 berfihak 
kepada Islam. 
 
Tentu saja disini akan langsung timbul pergolakan. 
 
Hal ini sama seperti ibroh perkataan Aisyah, kenapa khomr, zina, dan judi baru diharomkan di fase 
Madinah, setelah para shahabat terbina dengan baik aqidah dan keimanannya. Dan siap untuk 
menerima hukum2 syariat yg diturunkan secara bertahap. 
 

Aisyah berkata, jika hukum syariat mengenai khomr, zina dan judi itu langsung diturunkan 
pada awal2 Islam, maka orang2 akan langsung menolak dan berkata : Saya akan minum khomr 
selama-lamanya, saya akan judi terus, saya akan biasa berzina. (Au kama Qoola). 

 
Ini karena hal-hal itu sudah menjadi kebiasaan, kebudayaan, dan perilaku sehari-hari. Jadi harus 
bertahap, dan dibina dulu sedikit demi sedikit. 
 
**** 
 
Di mesir yang mengalami westernisasi yg sangat kuat, yang banyak orang sekuler liberal disitu juga, 
bahkan gerakan femen juga ada di situ seingat saya (gerakan feminis, yg jika demo, yang perempuan 
sampai bertelanjang dada) Presiden Mursi ingin langsung merubahnya seketika. 
 
Maka tentu muncul banyak gejolak dan perlawanan. Demikian juga militer yg selama puluhan tahun 
lebih berada di bawah komando Presiden Hosni Mubarok yg terdahulu, tentu masih menyimpan 
loyalitas kepada Hosni Mubarok. 
 
Militer di bawah As-Sisi secara de facto yang memegang kekuatan, sedangkan Mursi hanya 
memegang kekuatan de jure bahwa dialah presiden hasil pemenangan pemilu 
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Gelombang ketidak puasan ini tampaknya dimanfaatkan oleh As-Sisi dengan gerakan militer nya 
untuk mengkudeta Mursi. Dan akhirnya berhasil. 
 
**** 
Secara fiqh, yang namanya pemimpin itu adalah siapa yg memegang kekuasaan. baik itu yg diperoleh 
dengan cara yang benar, ataupun cara yg salah. Termasuk di dalamnya kudeta pemberontakan itu. 
 
Ahli Fiqh menetapkan pemenang pemberontakan itu adalah pemimpin yang sah, dan sebaiknya kita 
ikuti dan taati dalam hal yang ma’ruf, untuk menghindari madhorot yg lebih besar. 
 
Hal ini sama seperti Daulah Ummayah yang berhasil dikudeta dan dikalahkan oleh Daulah 
Abbasiyyah. Maka para fuqoha pun membai’at fihak yg menang dan berkuasa, yakni untuk 
akhoffafud dhororoin (memilih madhorot yg paling ringan). 
 
Dan di masa Daulah Abbasiyyah itu ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam 
Ahmad bin Hanbal; para imam madzhab; yang menetapkan Daulah Abbasiyyah sebagai pemimpin 
mereka yg wajib ditaati dalam hal yg ma’ruf. Dan “move on” dari Daulah Ummayah yang sudah kalah 
dan hancur itu. 
 
Mereka tidak pernah membikir makar dan gerakan pemberontakan untuk mengembalikan 
kekuasaan Dinasti Ummayah 
 
**** 
 
Adapun yang terjadi dengan Mursi yang dikudeta oleh As-Sisi, maka Saudi yang saya fahami 
menerapkan qaidah ini dengan mendukung As-Sisi yang secara de facto mempunyai kekuatan 
Militer. Ini lebih tepat dibandingkan nanti para masyarakat mesir dibunuhi oleh para Militer mesir itu 
sendiri. 
 
Dan bahkan langkah ini juga dilakukan oleh Universitas Al- Azhar. Mereka menetapkan As-sisi 
sebagai pemimpin sah mesir dan hasil pemberontakan kudeta, dan membai’atnya. 
 
Nah disini, terus terang para IM yang sejak awal manhajnya dalam bermuamalah terhadap waliyyul 
Amri sudah menyimpang dari sunnah, tidak terima akan hal itu. 
 
Mereka masih belum bisa move on dari kenyataan yg pahit itu, yakni setelah mereka berhasil 
menguasai mesir yg sekian lama mereka idam-idamkan itu. 
 
Mereka tumpahkanlah kekesalan mereka kepada Saudi yang dianggap mengkhianatinya, dan yang 
sudah sejak lama mereka benci karena gerakan IM itu diberangus di berbagai tempat di wilayah 
kekuasaan Saudi. 
 
Maka dari itu, momen ini sangat mereka ingat dan juga mereka jadikan salah satu landasan 
kebencian yang sangat kepada Saudi. 
 
Anehnya, hal itu tidak diberikan kepada Al-Azhar dengan kadar yg sama. IM jauh lebih membenci 
Saudi dibandingkan kepada Al-Azhar. 
 
Demikian yg saya bisa sedikit jelaskan, walloohu A’lam. 
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Kira2 sudah memberikan sedikit gambaran dan pemahaman kan akh? 
 
Coba antum ketik “femen egypt” di google untuk melihat sendiri betapa rusaknya mesir akibat 
pengaruh westenisasi… 
 
Lihat juga pergerakan Liberal yang tumbuh subur di Mesir : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism_in_Egypt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism_in_Egypt
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39) Sholat bersama Syi’ah 
 
Di masjid dekat kontrakan saya, saya pernah sholat satu shaff bersebelahan dengan seseorang tua. 
Umur umur yang umumnya sudah pensiunan. 
 
Ketika salam dan selesai sholat dia menepukkan telapak tangannya ke pahanya tiga kali, 
sebagaimana ini adalah cara sholat model syi’ah. Saya agak terkejut melihat itu, tapi saya diam saja 
karena waktu itu saya pendatang baru dan saya berhuznudzon mungkin paha beliau pegel. 
 
Biasanya orang syi’ah selesai sholat menepukkan telapak tangan ke paha tiga kali, sambil berkata 
“khoona jibriil” (telah berkhianat Jibril). Namun saya tidak mendengar beliau mengatakan itu. 
 
Entah karena ngomong nya pelan pelan sehingga saya tidak dengar, atau mungkin ada hal lain. 
 
Tapi yang jelas waktu itu saya coba hilangkan prasangka bahwa beliau syi’ah. 
 
*** 
Hingga kemudian waktu berlalu, ada seorang bapak tua yang lain yang juga jamaah masjid, tiba tiba 
ngajak omong saya mengenai beliau tanpa saya minta. 
 
Beliau tegas memberikan info kepada saya mengenai bapak fulan itu, bahwa dia adalah syi’ah. 
Disebutkan juga bahwa bapak itu adalah pensiunan suatu instansi. 
 
Beliau juga berkata bahwa beliau pernah memberikan info kepada takmir masjid itu, agar jangan 
pernah menjadikan dia sebagai imam. Kalau tidak nanti sholat kita semua batal. 
 
Dan memang masjid kompleks kontrakan saya itu alhamdulillah ada imam rowatib yang tetap, 
sehingga tidak bisa sembarang orang menjadi imam. 
 
*** 
Sebelumnya saya agak sedikit “ngeyel” dan berkata tidak percaya bahwa bapak itu syi’ah. “Masak di 
lingkungan sini ada syi’ah?” demikian ujar saya. Karena setau saya kajian di sekitar sini kuat Ahlus 
Sunnah nya. 
 
Beliau kemudian meyakinkan saya, dan masalah kajian itu memang benar sekitar sini itu yang kuat 
Ahlus Sunnah. Tapi kalau di BSD yang tidak seberapa jauh dari kompleks Bintaro coret, tempat 
kontrakan saya, banyak kajian yang berhaluan syi’ah di sana. 
 
Saya pun manut saja mendengar info beliau. 
 
**** 
Adapun sholat bersama Syi’ah seperti itu, maka sah sholatnya karena dia bukan imam dan hanya 
sama sama makmum. 
 
Namun jika seorang syi’ah menjadi imam maka tidak sah sholat kita, dan harus kita ulang sholatnya. 
 
Kenapa? Karena ajaran syi’ah secara umum adalah ajaran kesyirikan dan kekufuran yang 
mengatasnamakan Ali bin Abi Tholib dan Ahlul Bait. 
 
*** 
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Syi’ah sendiri terbagi menjadi dua, yakni yang hanya sekedar tasyayu’ (cenderung membela dan 
mengunggulkan Ali, namun tidak mengkafirkan shohabat lainnya) dan Syi’ah yang Rofidhoh (yang 
mengkultuskan Ali, menganggap tiga Kholifah sebelumnya tidak sah dan merampas Hak Ali, serta 
mengkafirkan para sahabat lainnya kecuali sedikit) 
 
Sholat di belakang syi’ah yang hanya sekedar tasyayu’, seperti misal syi’ah aliran Zaidiyyah, maka ini 
bisa ditolerir. Dan sah sholatnya sepanjang mereka bukan orang musyrik yang suka beristighotsah 
dan meminta pertolongan dengan berdoa kepada Ali, Husain, atau Fathimah. 
 
Adapun sholat di belakang syi’ah yang Rofidhoh, seperti misal syi’ah aliran Itsna Asy’ariyyah (12 
imam) yang ada di negara Iran sekarang ini. Maka sholat semacam ini tidak sah dan tidak bisa 
ditolerir. 
 
Syi’ah sendiri dalam perkembangannya, yang mayoritas adalah syi’ah yang berhaluan Rofidhoh. 
Demikian juga termasuk syi’ah yang berkembang di Indonesia, yang kebanyakan menginduk ke Iran 
yang merupakan syi’ah Itsna Asy’ariyyah itu. 
 
Sehingga secara umum, pada kenyataannya, begitu ketika kita mendengar istilah syi’ah, maka tentu 
yang dimaksud adalah Syi’ah Rofidhoh. 
 
Karena syi’ah yang hanya sekedar tasyayu’ itu minoritas sekali. Bahkan saya tidak tahu apakah 
mereka masih ada, atau hanya tertinggal dalam buku buku sejarah saja. 
 
*** 
Semua syi’ah dengan segala aliran nya yang ada sekarang ini umumnya Rofidhoh. 
 
Sehingga tidak boleh bagi kita untuk menyengaja sholat di belakang seorang syi’ah, baik itu dengan 
tujuan : 
 

1. Niat sholatnya berbeda dengan niat sholat orang syi’ah itu. Ini sebenarnya hanya tipu tipu 
dan pelintiran fiqh saja. 
 
Hal ini boleh jika antara sesama kaum Muslim. Misal ada orang sholat rowatib sehabis sholat 
wajib. Lalu kita sebagai orang yang telat memberikan Isyarat seperti menepuknya, agar kita 
ikut sholatnya dan dia menjadi imam kita. 
 
Imam yang niat sholat sunnah sedangkan kita ikut bermakmum niat sholat wajib, maka ini 
diperbolehkan karena sama sama Muslim. 
 
Adapun jika terhadap syi’ah, maka hal itu tidak boleh walau beralasan beda niat. Karena 
dasar Aqidah mereka adalah kekufuran dan kesyirikan. 

 
2. Dengan tujuan hanya sekedar taqiyah (tipuan), dan nanti sholatnya akan diulang lagi ketika 

sendiri karena tadi itu tidak sah. 
3. Karena alasan politik dan hubungan diplomatik. 
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40) Penembakan Duta Besar Rusia di Turki – 1 
 
Saya malah tertarik ingin tahu, apa komentar orang orang yang menyimpang manhaj nya terhadap 
pemerintah Islam mengenai pembunuhan Dubes Russia di Turki. 
 
Turki itu negara Sekuler lho, sebagaimana ini yang dinyatakan dengan tegas dalam konstitusi nya. 
 
 
41) Penembakan Duta Besar Rusia di Turki – 2 
 
Kafir mu’ahad (yang terikat perjanjian damai) seperti duta besar negara kafir itu, hanya berlaku jika 
ada perjanjian antara pemerintah Islam dan pemerintah kafir. 
 
*** 
Orang yang konsisten dengan takfir nya, maka dia akan menganggap perjanjian itu tidak berlaku. 
Karena Turki yang konstitusi nya jelas menyebutkan sebagai negara Sekuler itu, dianggap sebagai 
negara kafir darul harb yang boleh diperangi. 
 
Maka dia akan menyambut gembira kejadian ini. 
 
*** 
Orang yang bermanhaj menyimpang terhadap pemerintah Islam namun tidak konsisten dengan 
takfir nya, maka dia akan menutup mata fakta bahwa Turki adalah negara Sekuler. 
 
Dan mendukung pemerintah Turki, berkata bahwa itu adalah kafir Mu’ahd hanya dengan 
berdasarkan kecenderungan afiliasi manhaj nya saja. Bukan karena berpedoman kepada dalil. 
 
Adapun negara yang tidak sesuai kecenderungan afiliasi manhaj nya, seperti misal Indonesia. Akan 
dianggap bukan pemerintahan Islam, boleh dilakukan pemberontakan, menghasut rakyat, 
dijatuhkan harkat martabat pemerintah di depan rakyat nya, dan dihina hina sepuas nya dengan 
berbagai macam berita konspirasi yang mereka hembuskan. 
 
*** 
Orang yang bermanhaj lurus mengikuti Sunnah, maka dia akan tetap mengakui sebagai pemerintah 
Islam atau ulil Amri walau dzolim. 
 
Wajib taat kepada pemerintah dalam hal yang ma’ruf, bersabar atas kedzoliman nya, dan 
menasehati pemerintah dengan cara yang sesuai sunnah hingga tidak menjatuhkan kedudukannya di 
tengah rakyatnya. 
 
Maka dia akan menganggap perjanjian damai itu berlaku, duta besar itu dianggap kafir Mu’ahad, dan 
haram darahnya 
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42) Pencela Utsman bin Affan dari kalangan penulis kontemporer 
 
Prof Ali Ash Shollabi telah mendaftar deretan nama buku dan penulis kontemporer yang mengalami 
kesalahan dalam membahas sejarah Kholifah Utsman, hingga memberikan kesimpulan yang 
mendiskreditkan Kholifah Utsman. 
 
Beliau sendiri telah membantah dan menjelaskan analisa analisa penulis kontemporer yang 
mendiskreditkan Kholifah Utsman itu, pada buku beliau yang lain “Utsman bin Affan” yang khusus 
menjelaskan mengenai sejarah Utsman bin Affan. 
 
*Foto ini diambil dari buku beliau “Muawiyah bin Abi Sufyan” 
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43) Menimba pelajaran dari revolusi Arab (Arabic Spring) 
 
Copas 
 
Oleh : Ustadz Anas Burhanudin, MA 

APA ITU REVOLUSI ARAB? 

Revolusi Arab yang juga dikenal sebagai Arab Spring[1] adalah gerakan protes besar-besaran yang 
mulai terjadi di berbagai negara Arab pada akhir tahun 2010. Pemicunya adalah maraknya KKN, 
kezhaliman penguasa,  krisis ekonomi, kehidupan yang susah dan pemilu yang dinilai tidak 
bersih.  Gerakan ini telah berhasil menggulingkan empat rezim pemerintahan; yaitu di Tunisia, Mesir, 
Libya dan Yaman. Gerakan ini juga merembet ke banyak negara lain dan sebagian masih bergejolak 
hingga hari ini. 

Sebagian gerakan ini berubah menjadi revolusi bersenjata yang menelan banyak  korban jiwa. Di 
Libya saja, lebih dari 50.000 nyawa melayang. Sampai Juni 2013, jumlah korban jiwa yang tercatat 
dalam konflik Suriah sudah di atas 70.000. Korban luka, kerugian materi dan non materi juga sangat 
banyak bahkan tidak bisa dihitung lagi. Saat Libya masih bergolak, kerugian material atas rusaknya 
fasilitas dan infrastruktur umum diperkirakan mencapai lebih dari 240 milyar dollar.  Sementara saat 
ini beberapa negara masih bergejolak. Suriah masih membara dan Mesir kembali memanas.[2] 

Luasnya cakupan dan dampak gerakan ini ditambah besarnya perhatian dunia kepadanya membuat 
revolusi ini menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah modern. Ada banyak pelajaran 
yang bisa dipetik darinya, sebagaimana kisah sejarah umat-umat terdahulu. Tentang kisah Nabi 
Yûsuf Alaihissallam misalnya, Allâh Azza wa Jalla berfirman : 

ٌْ ِعثَْشجٌ ِِلُوىٍِ اِْلَْىثَابِ  َُ فٍِ قََصِصِه  ىَقَْذ َما

“Dalam kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal.” [Yûsuf /12:111] 

DI ANTARA PELAJARAN YANG BISA DIPETIK DARI REVOLUSI ARAB ADALAH: 

Pertama : Kebenaran sabda-sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.  

Hadits-hadits ini telah diucapkan belasan abad yang lalu dan perjalanan sejarah hingga kini 
membuktikan bahwa ucapan Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdasarkan wahyu ilahi. Coba 
simak beberapa hadits berikut: 

َُ تُِسَّْتٍِ، َوَسَُقُ  ، َوال ََْستَُّْى ٌَ َُ تُِهَذا حٌ الَ ََْهتَُذو ََّ ُُ تَْعِذٌ أَئِ ُِ إٍِّْس، قَاَه: قُيُْت: ََُنى ا ََ ِِ فٍِ ُجْث ٌْ قُيُىُب اىشََُّاِطُ ٌْ ِسَجاٌه قُيُىتُُه ًُ فُِِه ى

ُْ ُضِشَب ظَْهُشَك، َوأُ  ُِش، َوإِ ٍِ ُع َوتُِطُُع ىِْْلَ ََ ُْ أَْدَسْمُت َرىَِل؟ قَاَه: تَْس َُْف أَْصَُْع ََا َسُسىَه هللاِ، إِ ْع َوأَِطعْ َم ََ اىَُل، فَاْس ٍَ ِخَز   

Sepeninggalku akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnahku. Dan 
akan memerintah orang-orang yang berhati setan dan bertubuh manusia.”Abu Hurairah 
Radhiyallahu anhu berkata, “Saya bertanya “ Apa yang harus saya lakukan jika saya mendapati hal 
itu wahai Rasûlullâh?” Beliau menjawab, “Engkau harus tetap taat dan patuh meskipun 
punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Dengar dan taati mereka!”. [HR. Muslim no. 1847] 

َُ تَْعِذٌ أَثََشجً فَاْصثُِشوا َحتًَّ تَْيقَْىٍِّ َعيًَ  ٌْ َستَْيقَْى اىَْحْىضِ إَُِّّن  

https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftn1
https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftn2


Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

390 
 

Sungguh sepeninggalku nanti kalian akan menemui pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri 
mereka sendiri, maka sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. [HR. Al-Bukhâri, no. 
2377dan Muslim, no. 1061] 

Di zaman ini, sangat mudah mendapati pemimpin yang memiliki sifat demikian. Sebagian pemimpin 
Arab juga demikian. Namun untuk pemimpin berhati setan sekalipun, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam tetap memerintahkan agar umat Islam bersabar menghadapi mereka. Itulah jalan 
keselamatan yang telah beliau tunjukkan, namun diabaikan oleh banyak orang. Adakah 
perumpamaan yang lebih dalam lagi dari berhati setan? 

Kedua : Dampak Buruk Korupsi dan Kezhaliman. 

Korupsi dan kezhaliman telah menyebabkan rakyat hidup miskin dan susah. Saat kesabaran mereka 
habis, terjadilah revolusi ini. Dampak buruk kezhalimanpun menjadi senjata makan tuan. Para 
penguasa kehilangan jabatan dan kemewahan mereka yang selama ini membelai mereka. Itu semua 
adalah akibat buruk dosa yang Allâh Azza wa Jalla segerakan di dunia. Pertanggungjawaban di 
akhirat jelas akan lebih sulit. Bayangkan jika jutaan rakyat yang dizhalimi menuntut keadilan di 
pengadilan Allâh Azza wa Jalla ? 

Ketiga : Raja Dunia Berubah Menjadi Pesakitan. 

Revolusi Arab telah merubah kehidupan orang dengan begitu drastis. Para tiran yang sebelumnya 
memiliki kekuasaan begitu absolut, tiba-tiba berubah menjadi buron atau pesakitan. Ada yang 
diseret ke pengadilan dalam keadaan sakit. Ada yang disiksa oleh rakyatnya sendiri sebelum akhirnya 
dibunuh. Kawan-kawan terdekat tiba-tiba menjadi musuh yang menikam. Demikianlah Allâh Azza wa 
Jalla dengan mudah membolak-balikkan keadaan hamba-Nya. Orang yang nampak kuat di mata 
manusia ternyata begitu lemah di sisinya. 

ِْ تََشاءُ  ٍَ ْيَل  َُ يِْل تُْؤتٍِ اْى َُ اىَِل اْى ٍَ  ٌَّ ِْ تََشاءُ  قُِو اىيَُّه ٍَ ِْ تََشاُء َوتُِزهُّ  ٍَ ِْ تََشاُء َوتُِعضُّ  ََّ ٍِ ْيَل  َُ ِْْضُع اْى ُْشُ  َوتَ ًٰ ُموِّ  ۖ  تَُِِذَك اىَْخ ۖ  إََِّّل َعيَ

ٍء قَِذَشٌ  ٍْ  َش

Katakanlah, “Wahai Allâh Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan 
orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.Di tangan 
Engkaulah segala kebajikan.Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” [Ali 
Imrân/3:26] 

Begitu juga dengan diri kita, kita juga tidak aman dari musibah-musibah seperti ini. Juga tidak ada 
jaminan bahwa kita akan terus berada di atas jalan iman dan sunnah. Alangkah butuhnya kita akan 
bimbingan dan perlindungan Allâh Azza wa Jalla . Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu 
‘alaihi wa sallam adalah: 

ُْعِ َسَخِطلَ  َِ تَِل وَج ََ ِه َعافَُِتَِل َوفُْجأَِج ِّْق تَِل َوتََحىُّ ََ ِْ َصَواِه ِّْع ٍِ ٌَّ إٍِّّ أَُعْىُر تَِل   اىيَُّه

Ya Allâh, aku berlindung kepadaMu dari hilangnya nikmatMu, berubahnya keselamatan yang 
Engkau berikan, hukumanMu yang tiba-tiba dan seluruh murkaMu.” *Shahih Sunan Abi Dawud no. 
1382] 

Keempat : Sistem Kerajaan Lebih Stabil Dari Sistem Presidensial. 
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Semua Negara yang bersistem kerajaan sejauh ini berhasil meredam gelombang revolusi, 
yaitu  delapan Negara dari total 22 anggota Liga Arab: Arab Saudi, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat 
Arab, Kuwait, Jordania dan Maroko. Sedangkan pemerintahan yang berhasil digulingkan, semua 
bersistem presidensial. 

Kelima : Kudeta Biasanya Membawa Kerusakan Lebih Besar daripada Kerusakan Yang Ingin 
Dihilangkan.  

Dalam Revolusi Arab, korban yang luar biasa besar sudah jatuh. Kerugiannya tidak bisa dihitung lagi. 
Keamanan berganti menjadi rasa takut dan kekacauan. Sementara kebaikan yang diharapkan belum 
tentu terwujud. Korupsi tetap jalan, yang berubah hanya pelakunya. Kezhaliman masih merajalela 
dan ekonomi justru semakin terpuruk. Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, “Barangkali hampir 
tidak diketahui ada sekelompok orang yang melakukan kudeta terhadap pemimpin, melainkan 
dalam kudeta tersebut terdapat kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ingin 
dihilangkan.”[3] 

Keberhasilan kudeta membuat rakyat tidak lagi hormat kepada penguasa. Jika sudah demikian, 
tinggal kekacauan yang ditunggu. 

Keenam : Demonstrasi Damai Berubah Menjadi Kekacauan Bahkan Pertumpahan Darah. 

Sebab para demonstran belum tentu satu tujuan, dan tidak memiliki satu komando. Mereka juga 
tidak bisa menolak orang lain yang hendak bergabung, dan bahkan mungkin tidak saling mengenal 
satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, provokator sangat mudah menyusup untuk menyulut 
fitnah. Apalagi jika mereka keluar dengan emosi lalu mendapat perlakuan dan sikap yang tak sesuai 
keinginan, maka bukan saja kekacauan yang terjadi, namun perang saudara dan pertumpahan 
darah.[4] Apa yang terjadi dalam revolusi Arab adalah bukti paling aktual akan hal ini. Semua 
kekacauan dan pertumpahan darah yang terjadi berawal dari aksi damai. 

Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Kamu hendaknya mengikuti para salaf. Kalau memang 
demonstrasi ada di zaman salaf, berarti baik. Namun jika tidak ada di zaman mereka, berarti jelek. 
Tidak diragukan sedikitpun bahwa demonstrasi itu jelek, sebab ia menimbulkan kekacauan, baik dari 
pihak demonstran maupun yang lain. Bahkan terkadang menimbulkan tindak aniaya terhadap 
kehormatan, harta benda, dan jiwa. Karena mereka yang tenggelam dalam kekacauan tadi, seperti 
pemabuk yang tidak sadar terhadap ucapan dan perbuatannya. Jadi, demonstrasi itu jelek semua, 
baik diizinkan oleh penguasa maupun tidak. Adanya sebagian penguasa yang mengizinkan 
demonstrasi sebenarnya hanyalah basa-basi, sebab jika hati kecilnya ditanya ia pasti sangat 
membencinya. Namun ia berusaha menampakkan dirinya sebagai orang yang ‘demokrat’, dan 
memberi kebebasan bagi rakyat… ini semuanya bukanlah sikap para salaf”.[5] 

Ketujuh : Sunnah Sayyi`ah Muhammad al-Bou’azizi. 

Pemicu revolusi Arab adalah tindakan bakar diri yang dilakukan oleh pemuda Tunisia bernama 
Muhammad al-Bou’azizi yang tertekan oleh kehidupannya yang sulit. Saat polisi merazia dan 
mengambil gerobak yang dipakainya berdagang, ia membakar diri. Aksi ini membakar semangat 
warga Tunisia untuk mendukungnya dan melakukan demo besar-besaran menuntut reformasi dan 
berhasil menggulingkan pemerintahan Zainal Abidin bin Ali. Keberhasilan warga Tunis memicu 
revolusi di Mesir, lalu Libya, Yaman dan Negara-negara lain. 

https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftn3
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Mungkin al-Bou’azizi tidak pernah menyangka bahwa aksi spontannya akan berdampak sedemikian 
besar. Dia dikhawatirkan akan menghadapi pertanggungjawaban besar di hadapan Allâh Azza wa 
Jalla ; karena memelopori kerusakan sedemikian luas. Demikian juga para pelopor revolusi di setiap 
Negara, seperti Wa`il Ghanim di Mesir. 

Kedelapan : Revolusi Digerakkan Oleh Anak Muda. 

Seperti  umumnya gerakan revolusi, Revolusi Arab juga digerakkan oleh anak-anak muda salah 
asuhan. Mereka dengan semangat menyala-nyala yang tidak diimbangi dengan ilmu yang cukup. 
Akibatnya adalah berbagai kerusakan yang sudah disebutkan. Karakter seperti ini mirip dengan 
kelompok yang disinggung oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabda Beliau 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam : 

َْ ََأْ  ُِْش قَْىِه اىثَِشََِّح، ََ ِْ َخ ٍِ  َُ ، ََقُىىُى ًِ ، ُسفََهاُء اِلَْحالَ ُِ ، ُحَذثَاُء اِلَْسَْا ًٌ ُِ قَْى ا ٍَ َِ تٍِ فٍِ آِخِش اىضَّ ٍِ  ٌُ ْه ُُ اىسَّ ُش َْ ا ََ ََ ًِ َم َِ اإِلْسالَ ٍِ  َُ ُشقُى

ا ىَقُِتُ  ََ ََْْ َ ، فَأ ٌْ ٌْ َحَْاِجَشُه اُُّه ََ َُِّح، الَ ََُجاِوُص إَِ ٍِ حِ اىشَّ ٍَ ًَ اىقَُِا ٌْ ََْى ِْ قَتَيَُه ََ ٌْ أَْجٌش ىِ َُّ قَتْيَهُ ِ ، فَئ ٌْ ٌْ فَاْقتُيُىُه ىُه َُ  

Di akhir zaman akan datang suatu kaum yang masih muda, lemah akal, dan mengucapkan 
perkataan yang terbaik.Mereka terlepas dari Islam seperti terlepasnya anak panah dari binatang 
buruan dan iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Di manapun kalian bertemu mereka, 
perangilah; karena itu berpahala bagi pelakunya pada hari kiamat. [6] 

Kesembilan : Pemerintah Adalah Cermin Rakyat 

Rakyat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik, dan sebaliknya, pemimpin yang buruk adalah 
cermin dari keburukan rakyatnya. Jika demikian, hendaknya rakyat tidak hanya menyalahkan 
pemimpin, tapi juga memperbaiki diri. Jika pemimpin yang adil tidak bisa  dihasilkan jika rakyat 
masih zhalim, hendaknya usaha membangun pemerintahan yang Islami dimulai dengan mendakwahi 
rakyat. 

Kesepuluh : Jangan Hadapi Kezhaliman Penguasa Dengan Pedang 

Al-Hasan al-Bashri berkata, “Ketahuilah –Semoga Allâh Menyelamatkanmu- bahwa kezhaliman 
penguasa adalah salah satu hukuman dari Allâh, dan hukuman Allâh tidak boleh dilawan dengan 
pedang, melainkan dihindarkan dengan doa, taubat dan meninggalkan dosa. Jika hukuman Allâh 
bertemu pedang, hukuman Allâh yang akan menang.” 

Kesebelas : Bid’ah Yang Samar Menjadi Jelas. 

Ada sebagian bid’ah yang tidak nampak kecuali pada zaman fitnah. Sebelum terjadinya Perang Teluk 
di tahun 1991, pemuda-pemuda pengusung pemikiran sururi adalah para juru dakwah yang 
direkomendasikan oleh para ulama senior. Bahkan kesamaran akan perkara mereka juga terjadi 
pada para ulama besar. Orang yang awam tentu lebih sulit mendeteksi penyimpangan mereka. 
Namun fitnah Perang Teluk menyibak tabir hakekat mereka. 

Demikian pula, banyak orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf dan berpenampilan sesuai 
sunnah. Namun pada hakekatnya mereka menyimpan pemikiran yang menyimpang. Revolusi Arab 
telah menyibak tabir hakekat  mereka. Gelombang revolusi membuat mereka terseret ikut mencaci 
pemerintah di atas mimbar dan berunjuk rasa di jalan dan lapangan. Oo, anda ketahuan! Posisi 
mereka sungguh jauh dari manhaj ahlussunnah dalam bab ini. 
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Yang menggelikan, bagi sebagian orang, kesesatan Hizbullah dan al-Buthi baru mereka sadari dengan 
adanya Revolusi Arab. Walhamdulillah ‘ala kulli hal. 

Kedua Belas : Kontradiksi Kaum Haraki 

Saat sebagian Ulama memfatwakan bolehnya mendatangkan bala bantuan dari Negara kafir dalam 
Perang Teluk, mereka dicela habis oleh kaum haraki. Namun di revolusi Arab ini, giliran mereka yang 
jatuh dalam perkara yang mereka caci. Revolusi di Libya –misalnya– sangat jelas dibantu oleh NATO, 
Prancis dan Mahkamah Pidana Internasional. Herannya, kali ini nyaris tidak ada yang 
mempermasalahkan hal itu. Apakah isti’anah bil kuffar haram bagi Arab Saudi dan halal untuk 
kalian? 

Kudeta yang dilakukan militer terhadap Mursi di Mesir dianggap batil, sementara kudeta yang 
mereka lakukan terhadap Husni Mubarak dianggap sah. Bedanya apa? Karena Mursi adalah bagian 
dari jama’ah anda. 

Ketiga Belas : Anomali Arab Saudi Dan Aljazair. 

Dalam revolusi Arab ini terjadi pengecualian di beberapa Negara, di antaranya Arab Saudi dan 
Aljazair. Saat kawasan Timur Tengah dilanda gelombang kudeta, Arab Saudi relatif adem ayem. 
Hanya ada riak-riak kecil di kota-kota Syiah yang bisa dengan mudah dikontrol. Ketika ‘ulama’ di 
negara-negara tetangga ikut mengompori revolusi, para ulama dan juru dakwah di Saudi membela 
dan menjelaskan hak besar Raja Abdullah atas rakyatnya. Dalam khutbah Jumat selalu terselip doa 
kebaikan untuk Sang Raja yang diamini oleh jutaan rakyatnya plus jutaan orang asing yang mengais 
rejeki di negeri penegak bendera tauhid ini. Begitulah jika ilmu dan sunnah menyinari suatu negeri. 
Hanya orang bodoh yang ingin mengganti kemakmuran dan keamanan negeri ini dengan prahara. 
Kondisi Negara-negara yang ‘berhasil’ dalam revolusi sungguh tidak pantas untuk dijadikan sasaran 
iri hati. 

Revolusi juga tidak laku di Aljazair. Aljazair telah mengalami berbagai gejolak beberapa waktu yang 
lalu. Pegalaman pahit mengalami gejolak itu ditambah suburnya dakwah sunnah di negeri ini telah 
membuat rakyat Aljazair lebih dewasa . Ajakan melakukan aksi protes besar-besaranpun  tidak 
berhasil. 

Keempat belas : Sejarah Terulang, Syariat Islam Tidak Bisa Dibangun Dengan Jalan Demokrasi. 

Apa yang terjadi di Mesir akhir-akhir ini, di mana militer membatalkan pemerintahan presiden Mursi 
sangat mirip dengan yang terjadi di Aljazair pada tahun 1992. Partai a-Ikhwan al-Muslimin (FJP) 
unggul dalam pemilu Mesir dengan 48 % suara. Selanjutnya Muhammad Mursi terpilih menjadi 
presiden. Setelah setahun memerintah, banyak pihak yang menuntutnya mundur, dan kemudian 
militer mengumumkan peralihan kekuasaan dari tangan Mursi. Pada tahun 1991,bahkan Partai FIS 
(Front Islamique du Salut/Front Penyelamatan Islam) memenangkan pemilu Aljazair dengan 82 % 
suara. Namun sebulan berselang, Majlis Tertinggi Negara yang dikuasai oleh militer mengumumkan 
pembatalan hasil pemilu yang diikuti pemberlakuan keadaan darurat dan pembubaran FIS. Dalihnya 
sama, yaitu penyelamatan demokrasi dari upaya islamisasi. 

Perlawanan terhadap keputusan militer Aljazair menyeret rakyat ke dalam fitnah berkepanjangan 
yang menelan korban jiwa lebih dari 200.000 orang. Demikian juga kemenangan Partai Refah di 
Turki  dalam pemilu 1995 tidak lantas membuat Islam tegak di sana. 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

394 
 

Dalam sejarah modern, hanya Arab Saudi yang berhasil mendirikan Negara dan pemerintahan Islam. 
Usaha tak kenal lelah oleh para juru dakwah yang dipelopori Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab 
akhirnya mendapat dukungan dari Raja Muhammad bin Saud. Dengan taufik dari Allâh, sinergi ulama 
dan umara ini berhasil mendirikan negara yang konsisten menjadikan Islam sebagai dasar Negara 
hingga saat ini. 

Naiknya seorang pemimpin dan kedaulatan yang sudah di tangan ternyata tidak berarti apa-apa 
dalam upaya penegakan Islam. Apalagi jika itu didahului dengan kudeta yang merupakan 
pelanggaran agama. 

Berkompromi dengan demokrasi semestinya dilakukan untuk mengecilkan kerusakan saja. 
Membentuk partai dan masuk dalam pemilu semestinya tidak dijadikan sarana utama. Sarana 
penegakan Islam adalah dakwah dengan tauhid sebagai prioritasnya. Sayangnya mereka yang 
memilih jalur politik sebagai medan juang justru lebih asyik dengan dunia politik dan sedikit banyak 
mengabaikan dakwah. Bahkan mereka yang ingin memperbaiki keadaan justru sebagian ikut terseret 
dalam arus kerusakan. Bahkan sebagian mengorbankan akidahnya demi memperoleh suara 
dukungan. Padahal, rakyat yang buruk tidak akan menghasilkan pemimpin yang baik. Kemenangan 
dan kekuasaan tanpa perbaikan agama rakyat hanyalah fatamorgana. 

PENUTUP 

Itulah beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari Revolusi Arab. Peristiwa yang dialami negara-negara 
Arab ini adalah cermin bagi umat Islam yang lain. Hendaknya kita menjadikannya sebagai pelajaran 
agar kita selamat di dunia dan akhirat. Orang bijak mengatakan, 

 ِٓ ِْ ُوِععَ تَِغُِْش ٍَ ِعُُذ   اىسَّ

“Orang berbahagia adalah yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain.”[7] 

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun XIX/1437H/2016M. Diterbitkan Yayasan Lajnah 
Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-
858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 
08122589079] 
_______ 
Footnote 
[1] Media barat menggambarkan revolusi ini sebagai musim semi yang indah, padahal isinya adalah 
kekacauan dan pertumpahan darah. Barangkali penamaan itu memang mencerminkan perasaan 
mereka. Mereka bertepuk tangan menyemangati umat Islam untuk saling tikam, sementara mereka 
hidup dengan tenang di negeri mereka. Adapun bagi umat Islam, revolusi ini bukanlah musim semi. 
Tidak pula memberi harapan datangnya musim semi; karena dalam sejarahnya kudeta hanya 
mendatangkan kerusakan yang lebih besar. 

[2] Lihat: http://ar.wikipedia.org/wiki/ اٌضٛساد اٌؼشث١خ 

[3] Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah 3/391. 

[4] Artikel “Mendulang Hikmah dari Revolusi Timur Tengah” 3 (http://basweidan.com) 

[5] Lihat: Liqa` al-Bâb al-Maftuh, no 179. 

https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftn7
https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftnref1
https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftnref2
https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftnref3
https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftnref4
https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftnref5


Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

395 
 

[6] Shahîh al-Bukhâri no. 3611 

[7] Tafsir al-Qurthubi 18/5. 
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44) Agenda Aktivis Cyber? 
 
Citizen Journalism played a role in the uprisings of the Arab Spring* 
 
Citizen journalism is unregulated, too subjective, amateur, and haphazard in quality and coverage. 
 
*protest, riot, and government overthrown in several Arabic country 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftnref6
https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html#_ftnref7
https://almanhaj.or.id/6113-menimba-pelajaran-dari-revolusi-arab.html
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Bab 12. 
Pluralisme Manhaj, manhaj muwazanah,  

Hizbiyyah, dan polemik Ukhuwah 
 

1) Bagaimana kabar manhaj Muwazah? 
 
Moga moga manhaj muwazanah tidak diterapkan dalam kasus bom 
Madinah* ini. 
 
Gitu gitu, salah satu dari dua nama ustadz yang diklaim ikut menyebarkan 
kabar untuk mengecilkan kejadian bom itu, bahkan sampai ada yang 
berkesimpulan bahwa bom itu hoax akibat bc itu, cukup kondang juga lho 
di masyarakat. 
 
Pakar analisa masalah tanda tanda kiamat, yang menyambut datangnya 
dajjal, dan juga pasukan imam mandi, yang dihubungkan dengan teori 
konspirasi. 
 
*Lihat tulisan kami di bab 11, sub bab 3 yang berjudul “Bom di Madinah 
dan kelu-nya lidah para aktivis”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sebagai Ahlus Sunnah 

bermanhaj Salaf, di satu sisi 

kita harus menjelaskan 

kebatilan akan masalah 

Pluralisme Agama. Dan di sisi 

lain kita juga harus 

menjelaskan kebatilan 

Pluralisme Manhaj. 

Banyak orang dewasa ini 

bersatu dan bergabung hanya 

atas dasar sama-sama 

melawan pemerintahan yang 

dzolim. Dengan tanpa 

mempedulikan masalah 

persatuan yang haqiqi di atas 

Sunnah dan manhaj Salaf. 

Sehingga Pluralisme Manhaj ini 

berharap antara orang-orang 

yang menyimpang dari Sunnah 

dan manhaj Salaf ini, bisa 

bersatu dan bergabung dengan 

orang-orang yang berpegang 

teguh kepada Sunnah dan 

manhaj Salaf. 

Pluralisme Manhaj berharap 

agar Ahlus Sunnah bisa toleran 

kepada penyimpangan manhaj 

mereka, dengan tipuan 

muwazanah 

 Endingnya adalah bersatu 

dalam melawan pemerintah 

yang jaa-ir. Atau untuk 

menegakkan kembali Khilafah 

Islamiyyah, sebagaimana 

tipuan kata-kata manis mereka 

Bab 12 ini dikhususkan untuk 

membahas masalah Pluralisme 

Manhaj. Adapun untuk 

Pluralisme Agama telah kami 

bahas dan bantah lebih luas 

pada buku kami yang lain yang 

berjudul “Risalah Tauhid jilid 4 

: Pluralis Liberal”  
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2) Mendudukkan manhaj Muwazanah 
 
PENGERTIAN 
Manhaj muwazanah adalah suatu manhaj baru untuk menimbang antara kebaikan dan keburukan 
yang ada pada seseorang, yang mana manhaj ini baru dicetuskan pada akhir-akhir abad ke 20. 
Muwazanah sendiri berasal dari kata wazan yang berarti timbangan. 
 
Adapun yang diinginkan dengan manhaj muwazanah ini, adalah ketika kita sedang mentahdzir 
(meperingatkan) kesalahan yang ada pada seorang tokoh Islam, atau kesalahan dan bahaya yang 
terdapat dalam tulisannya dan kitab-kitabnya; yang mana tahdzir ini adalah dalam rangka amar 
ma’ruf nahi munkar sekaligus bentuk nasehat untuk memperingatkan ummat akan bahaya 
kesalahan yang ada dalam pemikiran tokoh tersebut; maka manhaj muwazanah ini MEWAJIBKAN 
agar kita harus menyebutkan kebaikan dan jasa-jasa dari orang yang ditahdzir itu juga. 
 
Jadi konteks dari manhaj ini memang disempitkan ke arah tahdzir. 
 
KONTEKS DAN TUJUANNYA 
Adapun dalam menyebutkan biografi seorang tokoh, maka memang harus diakui tidak mengapa 
menyebutkan kebaikan kebaikan atau jasa-jasa dari seorang tokoh yang hendak dibicarakan 
biografinya. Adapun ketika untuk konteks masalah tahdzir maka hal itu tidak diperlukan. Dan bahkan 
justru orang yg mewajibkannya telah membuat suatu kaedah bid’ah baru dalam masalah tahdzir. 
 
Para ulama salaf ketika menyebutkan biografi tokoh-tokoh memang menyebutkan juga akan 
kebaikan, jasa, dan sikap yang mulia yang ada dalam diri seorang tokoh, selain juga menyebutkan 
penyimpangan yang ada pada tokoh tersebut. Seperti misal perkataan Imam Adz Dzahabi 
rohimahulloh terhadap perowi Abu Qathan Amr bin al-Haitsam al-Qutha’i al-Bashri, beliau berkata  

 
“Shaduq (jujur) tapi terpengaruh paham Qadariyah.” *Maktabah syamilah+. 

 
Akan tetapi ketika para ulama salaf membicarakan tokoh yang memiliki pemikiran dan aqidah yang 
menyimpang dalam rangka tahdzir untuk amar ma’ruf nahi munkar, dan juga dalam rangka nasehat 
untuk memperingatkan ummat akan bahaya kesalahan yang ada dalam pemikiran tokoh tersebut, 
maka para ulama salaf tidak mengharuskan ataupun mewajibkan untuk menyebutkan kebaikan, jasa, 
keutamaan, ataupun sikap yang mulia yang ada dalam diri tokoh tersebut. 
 
Walaupun tidak mewajibkan ataupun mengharuskan untuk menyebutkannya, namun boleh-boleh 
saja jika ingin menyebutkan kebaikannya ataupun keutamaannya asalkan tujuan daripada tahdzir 
untuk mengingkari kemungkaran terpenuhi, dan tidak tersamarkan dengan adanya penyebutan 
kebaikan dan keutamaan tersebut. Adapun jika hal itu bertujuan untuk menyamarkan, maka itu 
adalah hal yang tercela. 
 
Hal ini seperti halnya ketika Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam menyebutkan mengenai 
khowarij : 
 

“Akan muncul suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Qur’an, yang mana bacaan kalian 
tidaklah sebanding bacaan mereka sedikitpun, tidak pula shalat kalian sebanding dengan 
shalat mereka sedikitpun, dan tidak pula puasa kalian sebanding dengan puasa mereka 
sedikitpun”. *Muslim II/743-744 No. 1064] 
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Imam Asy-Syathibi rohimahulloh berkata : 
 

“Boleh menyebut-nyebut keburukan ahli bid’ah dan menjelaskan kebid’ahan mereka agar 
semua orang terhindar dari fitnah ucapan bid’ah dan bahayanya, sebagaimana yang dilakukan 
para ulama salaf.” (Al-I’tishom, 1/176). 

 
MENDUDUKKAN DENGAN MELIHAT KONTEKS DAN MENIMBANG MASHLAHAT-MADHOROT 
Sebagian orang yang memutlakkan mengharamkan manhaj muwazanah biasanya dalam konteks 
tahdzir. Dalil nya adalah uslub dari al Qur’an dan as sunnah ketika mentahdzir orang orang kafir, 
fasiq, munafik, dan ahlul bid’ah. 
 
Adapun sebagian orang yang mewajibkan muwazanah dengan alasan agar inshof (adil), karena ada 
juga dalil dalil yg bisa difahami bahwa kebaikan itu harus dipertimbangkan dalam menghukumi 
seseorang. Misal : Wanita pezina yg mengambilkan air dari sumur untuk anjing yg kehausan, dari 
sebab kebaikan ini Allah mengampuni dosanya. Dan ada dalil-dalil kisah lain yg menyebabkan Allah 
mengampuni dosa seseorang dikarenakan kebaikannya. 
 
Argumentasi-argumentasi yg mewajibkan muwazanah inilah yg umumnya sering dipergunakan 
sebagai alasan untuk membela dan melindungi orang-orang yg ditahdzir dan dibid’ahkan. Orang 
orang atau tokoh tokoh yg menjadi polemik dalam hal ini umumnya adalah tokoh tokoh 
kontemporer seperti sayyid quthb, safar al hawali, salman al audah, aidh al qorni, dan lain lain 
semisal. 
 
Padahal yg benar dalam hal ini adalah harus dilihat KONTEKSNYA dan MASHLAHAT-
MADHOROTNYA. 
 
A. Konteks 
Rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkata mengenai putrinya Fatimah, bahwa jika seandainya 
Fatimah mencuri maka rasul sendiri yang akan memotong tangannya. Relevankah jika kita kemudian 
berargumentasi “Jangan, beliau putri rasul”, “beliau memiliki keutamaan dan jasa yg luar biasa”, dan 
lain semisal dengan beralasan manhaj muwazanah? Tentu akan kita jawab tidak relevan karena itu 
beda konteksnya. 
 
Di sisi lain Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam juga menghukum rajam wanita yang mengaku 
berzina (Fathimah Al-Ghomidiyyah) dan meminta dengan sendirinya untuk dirajam sebagai hukum 
had atasnya. Rasululoh merajamnya dan membelanya ketika di dzolimi di luar konteksnya sedang dia 
(Fathimah Al-Ghomidiyyah) sudah bertaubat. 
 
B. Mashlahat-Madhorot 
Adapun mengenai mashlahat dan madhorotnya, maka hendaklah dilihat dan disesuaikan dari kondisi 
pemahaman masyarakat sebagai fihak yang hendak diberikan nasehat, dan juga kemampuan kita 
dalam memahamkannya. 
 
Sehingga kadang-kadang bisa jadi perlu kita akui juga keutamaan dan jasanya dan kemudian 
didudukkan juga kesalahan manhajnya. Tentu saja asalkan tujuan daripada tahdzir untuk 
mengingkari kemungkaran itu terpenuhi, dan tidak tersamarkan dengan adanya penyebutan 
kebaikan dan keutamaan tersebut 
 
Misal : Ada penyebar dakwah Islam di Indonesia yang berjasa mengislamkan di daerah-daerah di 
Indonesia (Para Sunan umumnya), akan tetapi beliau ternyata terjebak dalam hal-hal yang bid’ah 
dan praktek-praktek sufi yang syirik seperti menyembah kuburan dengan alasan bertawasul kepada 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

399 
 

wali. (Walau kebenaran penisbatan akan kebid’ahan dan praktek sufi itu kepada mereka masih 
diragukan kebenarannya). 
 
Maka menghadapi masyarakat yang umumnya sudah menganggap mereka memiliki jasa besar dan 
harus dihormati, haruslah dengan bijak dan mengakui keutamaan mereka juga. Sembari didudukkan 
perkara bahwa mereka itu adalah orang yang faqih dan terhormat, sehingga tidak pantas jika kisah 
mereka harus dinisbatkan ke hal-hal yang menyimpang sebagai pembenar. Apalagi kisah-kisah itu 
tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Andaikata benar pun, maka menasehati akan kebenaran dan 
mengajak kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah itu lebih utama. Dan itulah juga sebenarnya 
yang dikehendaki oleh para perintis penyebar dakwah Islam itu. Andaikata mereka salah, maka kita 
berharap agar Alloh mengampuninya karena udzur ketidak tahuannya itu disamping jasanya yang 
besar. Akan tetapi kesalahan itu tidaklah boleh dilestarikan dan diperjuangkan keberadaannya. 
 
Ali bin Abi Tholib rodhiyallohu ‘anhu berkata: 
 

 ٌَُٗ ْٛ َٚ َسُع َة هللاَ  ْْ ٠َُىزِّ َْ أَ ْٛ , أَرُِؾجُّ َْ ْٛ ب ٠َْؼِشفُ َّ ا إٌَّبَط ثِ ْٛ صُ  َؽذِّ
 

“Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Apakah kalian ingin 
Allah dan rasul-Nya didustakan? [Hr. Bukhori]  

 
Abdullah bin Mas’ud rodhiyalloohu ‘anhu berkata: 
 

ُْ فِْزَٕخٌ  ِٙ َْ ٌِجَْؼِض َُ ْئاِلَّ َوب ًَ ًً ٌُٗ ْٛ ب َؽِذ٠ْضًب الَ رَْجٍُُغُٗ ُػمُ ًِ ْٛ ٍس لَ َؾذِّ ُّ َْٔذ ثِ ب أَ َِ 
 

“Tidaklah kalian berbicara kepada suatu kaum yang mana akal mereka tidak dapat 
mencernanya kecuali pasti terjadi fitnah di antara mereka.” [Hr. Muslim]  

 
KHOTIMAH 
Dengan melihat konteks beserta mashlahat-madhorotnya itu, maka insya Alloh semoga kita akan 
lebih bisa dengan jelas melihat permasalahan ini. 
 
Wallahu a’lam. 
 
Semoga bermanfaat. Baarokalloohu fiik 
 
 
 
 
3) Perbedaan pengetahuan dan pengamalan akan kebenaran 
 
“Pengetahuan tentang kebenaran tidak serta merta menjamin seseorang mengamalkan kebenaran 
yang ia ketahui itu” 
 
[Ustadz Fariq Gasim Anuz – hafidzahulloh-, dalam kutaib beliau Percikan Hikmah dari Kota Pengantin 
Laut Merah, seri ke 3, “Mereka Menanti Kita”+ 
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4) Masalah penyatuan ummat Islam atau Ukhuwwah Islamiyyah 
 
Nah, 
point penyatuan ummat islam ini yang harus kita garis bawahi. Sebenarnya bagaimanakah kaidah 
dalam ukhuwah antara sesama ummat Islam itu yang sebenarnya? 
 
Apakah rasulullah telah memberikan “PANDUAN” dan “ILMU” kepada kita dalam masalah ukhuwah 
itu? Ataukah kita dibiarkan agar seenaknya saja melakukan usaha Ukhuwah dengan tanpa melihat 
ilmu dan kaidah-kaidahnya, yang penting asal sama-sama ngaku Islam? 
 
Misal, ada group LGBT yg ngaku Islam, dan mau bikin kitab Fiqh Waria. Apakah antum akan bersatu 
dan melakukan ukhuwah islamiyyah kepada mereka? 
 
Ini contoh sederhananya. 
 
**** 
Jawabnya bahwa, kaidah dan Ilmu untuk ukhuwwah Islamiyyah itu diatur dalam 3 hal : 

1. Bergantung kepada pemahaman dan komitmen iltizam-nya kepada Tauhid, beserta SEGALA 
KONSEKUENSINYA. 
 
Jadi tidak hanya ngaku-ngaku kan Tuhan saya juga Allah, namun enggan melakukan 
konsekuensi Tauhid yang benar, tetap melakukan tawassul tabaruk yang syirik kepada para 
wali. 
 
Maka untuk yang seperti ini haruslah didakwahi, diberikan ilmu dan pemahaman, serta 
dilakukan Amar Ma’ruf nahi Munkar. 
 
Bukan malah ditolerir atas nama Ukhuwwah Islamiyyah. Dalil-dalil masalah Ukhuwwah tidak 
tepat dan sangat dzolim jika dipergunakan untuk masalah ini. 

 
2. Bergantung kepada pemahaman dan iltizam-nya kepada Sunnah, dan pengingkarannya 

terhadap BID’AH DENGAN BERBAGAI MACAM BENTUKNYA. 
 
Kadang harus diakui, ada beberapa fihak yang bercampur antara unsur iltizam kepada 
sunnah dengan unsur iltizam kepada kebid’ahan di dalam dirinya karena dia menyangka 
bid’ah yg dilakukan itu untuk kebaikan Islam. 
 
Maka dilihat manakah yang dominan pada dirinya, apakah dalam masalah Sunnah ataukah 
dalam masalah Bid’ah? Maka sejauh mana keiltizamannya terhadap sunnah, maka sejauh itu 
juga kita melakukan Ukhuwah Islamiyyah kepada dia. Dan sejauh mana dia melakukan 
kebid’ahan, maka sejauh itu juga kita mengingkari dan membenci di dia. 

 
3. Bergantuang kepada iltizamnya kepada ketaatan kepada Allah dan Rosul-nya, dan juga 

sejauh mana dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. 
 
Ini adalah bentuk ukhuwwah yg paling gampang difahami, hatta oleh orang awam sekalipun. 
Orang awwam bisa membedakan apakah ukhuwwah islamiyyah kah yg patut diberikan 
kepada para pelaku maksiat, yakni dengan cara mentolerir kemaksiatannya, ataukah malah 
mengingkari dan menasehatinya agar bertaubat. 
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Juga lebih bisa menakar diri, bahwa sejauh mana dia Ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya maka 
sejauh itu pula kita mencintai dan melakukan Ukhuwah Islamiyyah kepada dia. Dan sejauh 
mana dia melakukan kemaksiatan, maka sejauh itu pula kita melakukan pengingkaran 
kemungkaran dan kebencian kepada dirinya. 

 
Walloohu A’lam 
 
 
 
 
5) Manhaj Pramuka dan Manhaj Lalat 
 
Saya kok agak kurang setuju ya dengan manhaj pramuka itu. Terlalu mulia menurut saya istilah 
pramuka itu. 
 
“Manhaj Lalat” menurut saya lebih cocok. Nemplok sini, Nemplok sana. Dimana mana aja senang 
dan enjoy. 
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6) Memahami persatuan di atas kalimat Tauhid 
 
Muslim yang bersatu di atas kalimat Tauhid laa ilaaha illallooh itu, harus dilandasi persatuan di atas 
sunnah Rasulullah. 
 
Sebab bila tidak, maka kalimat tauhid laa ilaaha illallooh itu akan : 

1. Difahami dengan pemahaman yang salah dan tidak diajarkan oleh rasulullah. 
2. Tidak dijadikan pondasi utama dalam prioritas dakwah. 

 
Fenomena kesalahan dalam memahami kalimat tauhid, serta fenomena menyepelekan dakwah 
tauhid sebagai pondasi dan prioritas dakwah, itu ternyata benar adanya. 
 
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kesyirikan yang ternyata dilakukan oleh umat Islam sendiri. Apa 
lagi penyebab hal ini, selain pemahaman yang salah terhadap kalimat tauhid? 
 
Dan masalah bukti fenomena menyepelekan dakwah tauhid sebagai pondasi dan prioritas dakwah, 
maka hal ini jangan dibahas lagi. Lebih dari cukup bukti akan masalah ini. 
 
**** 
Oleh karena itulah syahadatain itu menggabungkan antara persaksian kalimat Tauhid laa ilaaha 
illallooh, dan persaksian akan kerasulan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. 
 
Menyeru kepada sunnah, maka itu berarti menyeru kepada pemahaman Tauhid yang benar sesuai 
yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. 
 
Menyeru kepada Tauhid namun tidak menyeru kepada sunnah, maka itu hanya seruan basa basi 
saja. 
 
Itu hanya seruan untuk mengajak sekedar mengucapkan kalimat tauhid saja, tanpa dilandasi 
pemahaman tauhid yang benar. 
 
Perkumpulan dan persatuan “para pengucap” kalimat Tauhid itu tidak akan bermakna tanpa 
pemahaman tauhid yang benar. 
 
*** 
Indikasi yang kuat akan persatuan di atas kalimat tauhid yang benar itu, terlihat dari ajakan untuk 
persatuan di atas sunnah terlebih dahulu. Sebab bila tidak dipahami dengan berdasarkan atas 
sunnah, maka pemahaman apa yang hendak dijadikan acuan untuk memahami kalimat tauhid itu? 
 
Sebagaimana tauhid itu akan benar pemahaman nya, jika kita membenci dan menjauhkan diri dari 
kesyirikan dan para pelakunya. 
 
Maka demikian juga sunnah itu akan benar pemahamannya, jika kita membenci kebid’ahan dan 
menjauhkan diri dari ahlul bid’ah dan syubhat syubhat nya. Inilah manhaj salaf. 
 
Antum ngaku sebagai Ahlus Sunnah tapi tenang tenang aja dengan kebid’ahan yang meraja lela, dan 
bahkan berteman dengan para tokoh ahlul bid’ah atas nama ukhuwah? 
 
Sunnah macam apa yang antum fahami kalau begitu ? 
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7) Memahami persatuan dengan benar dan syubhat atas nama persatuan 

Dikatakan : 

Mari kita bersatu. Lupakan masalah khilafiyah. 
Bukankah Tuhan kita sama, Allah 
Bukankah Nabi kita sama, Muhammad shalalloohu ‘alaihi wa sallam 
Bukankah Kitab kita juga sama, Al Qur’an 

Komentar saya : 

1. Bukankah Tuhan kita sama, Allah? 

Benar Tuhan kita sama, tapi cara memahami Tauhid kita beda. 

Kaum musyrikin jahiliyyah dulu juga kenal Allah, dan juga mengakui Allah sebagai satu-satunya 
Tuhan mereka. Namun Rasulullah tidak mau bersatu dengan mereka. 

Kenapa? 
Karena mereka membolehkan untuk menyerahkan bentuk peribadahan kepada selain Allah. Padahal 
ibadah itu adalah haq Allah semata, yang harus kita tauhidkan dan berikan hanya kepada Allah. 

Bentuk peribadahan itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah, walaupun yang kita ibadahi itu 
tidak kita akui sebagai Tuhan, dan hanya dianggap sebagai sarana agar lebih dekat kepada tuhan 
saja. 

Sebagian ummat Islam hanya memahami Tauhid itu hanya sekedar tauhid rububiyyah saja, dan 
mereka tidak menganggap syirik penyerahan bentuk peribadahan kepada selain Allah. 

Tuhan itu hanya difahami sebagai satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, 
menguasai, memelihara, dan memberi rizki saja. Mereka tidak mau untuk menganggap Tuhan itu 
sebagai satu-satunya yang diberikan bentuk peribadahan. 

Buktinya mereka mau menyerahkan bentuk peribadahan, baik itu berupa doa dan istighosah kepada 
kuburan-kuburan wali, atau kepada jin-jin penunggu, atau kepada jimat-jimat, atau kepada bekas-
bekas peninggalan orang sholeh; dengan alasan tawassul agar lebih sampai kepada Allah, tolak bala, 
dan tabaruk cari berkah. 

Jadi yang menjadi masalah itu bukan Tuhannya sama, tapi pemahaman Tauhid nya yang beda. Kaum 
musyrikkin jahiliyyah dulu juga kenal Allah, dan juga mentauhidkan Allah dengan versi mereka kok. 

Tapi Rasulullah nggak mau tuh kompromi dan bersatu dengan mereka. 

**** 
Benar Tuhan kita sama, tapi cara memahami Tauhid kita beda. 
Rasulullah dan para shahabat dulu mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dikhabarkan 
melalui wahyu dengan menetapkan apa adanya, tanpa mempersamakan dengan makhluk-Nya. 

Mereka tidak pernah mempertanyakan bagaimananya, apalagi mentakwil-takwilkannya. Mereka 
faham bahwa berkata mengenai Allah tanpa ilmu yang berasal dari wahyu itu dosa besar. 
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Mereka mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan cara pentauhidan yang benar, yang 
menyelisihi kaum musyrikin yang mempermainkan nama-nama Allah dan sifatnya hingga disematkan 
kepada berhala-berhala yang dianggap bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. 

Mereka mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan cara pentauhidan yang benar, 
menyelisihi para Ahlul Kitab yang melecehkan sifat-sifat Allah hingga mereka sampai berkata yang 
tidak pantas kepada Allah. Dan puncaknya adalah kepada perkataan mereka bahwa Allah itu 
memiliki anak! 

Ingat orang musyrikin jahiliyyah dan ahluk kitab itu juga mengenal Allah dan juga mengakui Allah 
sebagai Tuhannya. Namun apakah cara mentauhidkan mereka sama ? Tidak. 

Demikian juga dengan orang yang suka mentakwil-takwilkan nama dan sifat-sifat Allah dari kalangan 
ummat Islam. Mereka berkata mengenai Allah dengan tanpa ilmu yang berasal dari wahyu. 

Apakah bisa disamakan orang yang menetapkan sifat keberadaan Allah di atas langit ketujuh, 
bersemayam di atas arsy (singasana) Nya; dengan orang yang menolaknya dan mentakwilkannya 
dengan mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana? 

Atau bisakah disamakan dengan orang yang mengatakan Allah itu maujud (ada), namun tanpa arah 
dan tanpa tempat? 

Apakah sama orang yang mentauhidkan khabar wahyu mengenai nama dan sifat Allah dengan apa 
adanya, tanpa mempersamakan dengan makhluk-Nya, tanpa mempertanyakan bagaimana 
kaifiyatnya, apalagi mentakwil-takwilkannya. Dengan orang yang berusaha mentauhidkan dengan 
cara mentakwil-takwilkannya agar sesuai kehendak mereka? 

Baik itu pentakwilan ala filsafat atau ilmu kalam. Ataupun pentakwilan ala tasawuf yang mengklaim 
“menyibak alam ghaib” 

Bisakah disamakan orang yang memahami tauhid nama dan sifat Allah dengan benar, dengan orang 
yang memahami tauhid dengan pemahaman wihdatul wujud manunggaling kawulo gusti? 

Yang menganggap manusia itu memiliki nur ilahi, hingga dia bisa memiliki potensi dengan Allah dan 
menguak alam baik? Yang menganggap Allah itu mempunyai sifat menitis dan bersatu dengan 
makhluk Nya? 

Benar Tuhan kita sama, tapi cara memahami Tauhid kita beda. Kita mengikuti pentauhidan yang 
diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya, sedangkan kalian mengikuti hawa nafsu dan akal yang 
tertipu. 

*** 
2. Bukankah Nabi kita sama, Muhammad shalalloohu ‘alaihi wa sallam ? 

Benar Nabi kita sama, tapi beda antara yang mau untuk mencukupkan diri mengikuti sunnah Nabi 
dalam memahami dan menjalankan agama ini. Dengan yang tidak puas dengan mencukupkan diri 
dengan sunnah Nabi, dalam memahami dan menjalankan agama ini. 
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Orang munafik dulu juga di lisannya ngomong bahwa mereka mengakui Rasulullah sebagai Nabi nya. 
Tapi kalau disuruh untuk mengikuti perintah sunnah rasulullah dan ketetapannya, susahnya minta 
ampun, dan ngeyelnya luar biasa. 

Demikian juga para Ahlul bid’ah. Baik itu dari orang yang menolak sunnah, ataupun dari orang yang 
tidak mencukupkan diri untuk mengikuti sunnah. 

Benar Nabi kita sama, tapi penerimaan kita terhadap sunnah dalam memahami dan menjalankan 
agama ini berbeda. 

Kita tidak memahami dan menjalankan agama ini dengan cara orang munafik dan ahlul bid’ah dalam 
memahami agama. Kita mencukupkan diri dengan sunnah dalam memahami dan menjalankan 
agama ini. 

Rasulullah dan para sahabat mencela orang-orang munafik dan ahlul bid’ah. Bagaimana mungkin 
kita sekarang disuruh untuk bersatu dengan menutup mata terhadap kebid’ahan mereka? 

*** 
3. Bukankah Kitab kita juga sama, Al Qur’an? 

Benar kitab kita sama, tapi standart cara memahami kita berbeda. Khawarij dulu juga berdalil 
memakai Al Qur’an dalam mengkafirkan para shahabat. 

Jadi yang beda itu adalah standart dalam memahaminya, bukan masalah kitabnya beda. 

Bagaimana mungkin kita bersatu dengan orang-orang, yang jangankan memahami standart tafsir 
yang benar. Memahami isi Al Qur’an saja kadang semaunya sendiri. 

Difahami ala filsafat, boleh. Ala tasawuf, bisa. Ala teori konspirasi, ok. Ala cok gali cok, gak masalah. 
Ala bathini, luar biasa. Ala Liberal, spektakuler. Mau ala apa lagi nggak masalah, yang penting kitab 
kita sama. 

Apakah persatuan yang penting kitab kita sama itu, seperti itu maksudnya? 

Kalau seperti itu maksudnya, tentu Rasulullah dan para sahabatnya yang pertama kali 
menentangnya. 

*** 
4. Masalah khilafiyah 

Mas, 
kalau contoh-contoh khilafiyah yang sampeyan maksud itu seperti contoh sampeyan khilafiyah 
masalah qunut shubuh, masalah jumlah rekaat terawih, maka saya setuju. 

Kita memang harus toleran dalam khilafiyah yang seperti anda contohkan itu, dan lebih 
mengkedepankan persatuan. Saya nggak alergi kok dengan persatuan, yang penting benar cara 
bersatunya. 
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Saya nggak bodoh-bodoh banget kok untuk membedakan mana khilafiyah yang kita boleh untuk 
toleran, dan mana yang merupakan kemungkaran yang harus diingkari walaupun berkedok atas 
nama khilafiyah. 

Tapi masalahnya mas, “jualan” masnya itu nggak seperti yang mas tawarkan samplenya. 

Coba kalau mas jujur apa adanya, tidak menipu masyarakat atas nama khilafiyah qunut shubuh dan 
jumlah rekaat terawih. Maka saya yakin jualannya mas itu nggak akan laku. 

Coba mas jujur, sebenarnya yang mas mau jual itu seperti yang saya jelaskan itu tadi kan? 

Kalau persatuan model itu yang mas inginkan, maka maaf mas sebaiknya anda stop jualan obat palsu 
dan menipu masyarakat sekarang juga. 

Dah gitu aja. 
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8) Yang harus kita fahami mengenai hukum organisasi atau Jamaah Islam 
 
Hukum mendirikan dan bergabung dengan organisasi islam itu mubah dan boleh boleh saja, 
sepanjang organisasi itu tidak menyimpang. Demikian juga hukum tidak bergabung dengan 
organisasi Islam apapun itu juga mubah dan boleh boleh saja. Tidak ada yang boleh mewajibkan hal 
hal yang tidak diwajibkan oleh syariat. 
 
Nah sekarang organisasi Islam yang menyimpang itu sebenarnya yang seperti apa? 
 
****** 
Dikatakan menyimpang jika organisasi itu terdapat salah satu atau lebih dari 4 hal ini : 
 

1. Organisasi tersebut didirikan dengan maksud dan tujuan yang buruk, dan menyimpang dari 
syariat Islam, walaupun dia mengaku aku memakai embel embel islam. 
 
Misal : organisasi LGBT islami, organisasi sindikat narkoba untuk perjuangan jihad islam, dll 

 
2. Organisasi tersebut : 
- mempunyai pedoman 
- berdasarkan faham dan prinsip prinsip 
- mengacu kepada buku buku panduan pokok 
- dan mempunyai pimpinan pimpinan yang dijadikan panutan 

 
Yang mana pokok pokok, faham dan prinsip prinsip, buku buku panduan, dan yang lain 
lainnya itu ternyata menyimpang dari manhaj Salaf Ahlus Sunnah Wal Jamaah. 
 
Maka organisasi tersebut adalah organisasi yang menyimpang. 
 
Dan tetap dikatakan menyimpang, walau mereka mengaku aku bermanhaj Salaf dan 
menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah. Karena yang pokok itu adalah HAKIKAT YANG 
SEBENARNYA, bukan klaim dan aku akuan semata. 

 
3. Organisasi tersebut mewajibkan loyalitas wala’ dan baro’ islami, dengan berdasarkan atas 

ketaatan kepada organisasi itu. Dengan berdasarkan atas ketaatan kepada pimpinan dan 
organisasi secara mutlak, bukan muqoyyad (terbatas). Dan lain lain yang semisal dari 
perilaku hizbiyyah. 
 

4. Organisasi tersebut mempunyai fungsi untuk menandingi pemerintah atau ulil Amri. Atau 
bertujuan untuk melakukan makar terhadap ulil Amri, yang berkaitan dengan masalah 
kekuasaan dan pemerintahannya. 

 
**** 
Jika setelah kita mengetahui dengan “bukti bukti yang jelas” bahwa organisasi tersebut ternyata 
menyimpang, maka apa mauqif (sikap) kita? 
 
Sikap kita adalah : 

1. Kita nasehati, kritik, dan memberikan ilmu yang menghilangkan syubhat syubhat dari 
penyimpangan organisasi Islam itu. 
 
Jika organisasi tersebut, melalui pimpinannya, mau menerima dan mau untuk merubah 
kesalahan kesalahan penyimpangannya ; maka alhamdulillah inilah yang kita harapkan 
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2. Jika ternyata tidak mau dan bersikukuh dengan penyimpangannya, dengan berbekal syubhat 
syubhat nya. 
 
Maka kita peringatkan umat akan bahaya dan penyimpangan organisasi itu sesuai 
kemampuan dan ilmu kita. 
 
Kita tampilkan kesalahan kesalahan penyimpangan dan syubhat syubhat nya di hadapan 
umat, untuk kita bantah dan terangkan duduk perkara syubhat nya dengan berdasarkan ilmu 
yang terang. 

 
***** 
Apakah sikap kita terhadap organisasi nya itu sama dengan sikap kita terhadap pengikutnya? 
 
Al jawab, tidak. Jika pengikut tersebut tidak tahu, tidak faham, atau hanya ikut ikutan saja. Maka 
sepanjang bisa kita kasih udzur, maka kita kasih udzur sembari diberikan ilmu dan penjelasan yang 
mencerahkan. 
 
Jika ternyata masih bersikukuh setuju terhadap penyimpangan organisasi tersebut dan tidak bisa 
diberikan udzur lagi. Maka kita berikan dia hukum sama seperti hukum akan organisasi yang dia 
ikuti. 
 
Wallloohu A’lam 
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9) Bersikap muwazanah terhadap manhaj muwazanah? 
 
Manhaj Muwazanah itu sesuai jika diterapkan untuk masalah biografi, dan untuk menetapkan 
hukum bagi seseorang. 
 
Karena seseorang itu mungkin memiliki kebaikan atau udzur, yang bisa memberikan keringanan 
hukum atau dispensasi baginya. Sehingga hal itu harus diletakkan di dalam mizan, agar kita adil 
dalam menghukuminya. 
 
Tapi untuk masalah tahdzir (memperingatkan akan suatu bahaya), maka merupakan kedzoliman 
menerapkan manhaj Muwazanah untuk dibandingkan kebaikan dan keburukannya. 
 
Karena yang menjadi takaran dalam timbangan itu adalah seberapa besar bahaya dan madhorot 
yang ditimbulkannya, bukan kebaikan dan keburukannya. 
 
Maka dari itu rasulullah ketika mentahdzir Muadz bin Jabal yang terlalu lama memimpin sholat 
jamaah isya dengan membaca Al Baqarah, beliau berkata : 
 

An uriidu an takuuna fattaanan yaa Mu’aadz? 
(Apakah engkau ingin menjadi tukang pembawa fitnah, wahai mu’adz?) 

 
Padahal mu’adz itu termasuk sahabat utama yang memiliki banyak sekali kebaikan. Apalah artinya 
kesalahan mu’adz di dalam mengimami sholat isya, dibandingkan dengan kebaikannya yang sangat 
luar biasa itu? 
 
Akan tetapi disini yang menjadi timbangan itu bukan itu. Madhorot dan fitnah yang ditimbulkannya 
lah yang menjadi timbangan dalam hal ini. 
 
*** 
Sebagian orang tidak memahami perbedaan antara apa yang harus diletakkan dalam timbangan 
ketika menghukumi sesuatu, dan apa yang harus diletakkan dalam timbangan ketika mentahdzir 
sesuatu. 
 
Demikian juga kurang memahami perbedaan dalam menghukumi sesuatu, dengan mentahdzir 
sesuatu. 
 
Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, ada orang yang mencoba memancing air keruh dari ketidak 
fahaman orang orang dalam masalah ini. 
 
Orang-orang yang mencampur campur antara qaidah timbangan hukum dan qaidah timbangan 
tahdzir, baik itu dengan hanya menerapkan qaidah tahdzir saja dalam semua kasus. 
 
Atau yang hanya menerapkan qaidah muwazanah saja dalam semua kasus. 
 
Maka mereka itu semua hakikatnya adalah para penyebar fitnah! 
 
Kita harus bersikap adil dalam menghukumi, walaupun itu terhadap orang yang kita benci dan kita 
tahdzir. 
 
Dan kita tidak boleh membuat syubhat pembelaan terhadap orang yang ditahdzir atas dasar cinta 
buta kita, yang jelas madhorot dan bahaya kesalahan orang itu bagi masyarakat luas. Dah gitu aja 
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10) Memahami muwazanah? 
 
Orang baik itu adalah orang yang keburukannya hanya memberikan kemadhorotan bagi dirinya saja. 
Tidak kepada orang lain. 
 
Orang buruk itu adalah orang yang keburukannya memberikan kemadhorotan kepada dirinya dan 
orang lain. 
 
Orang berbahaya itu adalah orang yang memiliki banyak kebaikan, namun memiliki kemadhorotan 
yang membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain, dengan bahaya yang besar. 
 
Apakah ada Ahlul Bid’ah dan pendukung kebid’ahan yang tidak memiliki kebaikan? 
 
 
 
 
11) Hakim, Da’i, dan manhaj muwazanah 
 
Nahnu du’aat wa laa qudhoot 
(Kita ini dai, bukan hakim) 
 
Pertanyaannya, sejak kapan da’i itu tidak boleh mentahdzir (memperingatkan akan bahaya sesuatu)? 
 
Hakim itu kerjaannya menghukum, bukan mentahdzir. Da’i itu kerjaannya menasehati dan 
memperingatkan dengan berdasarkan ilmu. Baik itu memperingatkan akan suatu masalah kebaikan, 
ataupun memperingatkan akan suatu bahaya. 
 
Nah masalah ada orang yang kebablasan dan keterlaluan dalam mentahdzir nya, maka itu perkara 
yang beda lagi. 
 
Ini sama juga dengan seorang hakim yang keterlaluan dalam menjatuhkan hukuman, atau bersikap 
tidak adil dalam menghukum. 
 
Dan telah lewat tulisan kami mengenai bersikap muwazanah terhadap manhaj muwazanah. 
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12) Free thinker manhaj 
 
Setau saya, jebakan free thinker terhadap dalil-dalil yang jelas itu pertama kali dicetuskan oleh Iblis 
kepada Nabi Adam alaihis salaam. 
 
Bukankah larangan “jangan dekati pohon itu” sangat jelas? 
 
Pada zaman sekarang ini jebakan free thinker terhadap dalil yang jelas, tampaknya bertransformasi 
dengan model ajakan brainstorming “kalau begini bagaimana?”, “kalau begitu bagaimana?”, 
“Bagaimana dengan yang terjadi pada waktu itu?”, dll. 
 
“Dasar kamu ini orang pemahaman rusak dan perusak! Nggak bisa diajak mikir” 
(Baca : “Dasar kamu ini Talafi !”. Talaf itu artinya rusak atau merusak) 
 
*** 
 
Talbis iblis itu bisa terkena kepada siapa saja, baik yang ‘alim apalagi yang jahil. 
 
Kitab Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi rohimahulloh itu setau saya, justru lebih banyak menyoroti talbis 
iblis yang menimpa orang-orang yang pandai. 
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13) Fakta historis IM dan Syi’ah 
 
Sekedar share bagian dari suatu ebook, tulisan Ustadz Abdullah Taslim hafidzahulloh 
 
Lihat : http://pakdenono.com/ebook_islam/Menyingkap-Tabir-Ikhwanul-Muslimin-IM/Menyingkap-

Tabir-Ikhwanul-Muslimin-IM.htm  
 
Quote : 
 

Salah satu di antara pemikiran yang sangat menyimpang yang ada pada IM (al-Ikhwan al-
Muslimun) adalah apa yang mereka namakan dengan dengan “At Taqriib Bainal Mazdaahibil 
Islaamiyyah (pendekatan antara berbagai kelompok/aliran dalam islam)”, bagaimanapun sesat 
dan menyimpangnya kelompok tersebut, salah satu di antara kelompok yang mereka ingin 
dekatkan adalah kelompok Syi’ah (Raafidhah) yang populer dengan segudang pemahaman 
sesat bahkan kufur – wal’iyaadzu billaah – yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka 
sendiri, seperti pengkafiran mereka terhadap mayoritas Sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam – radiallahu ‘anhum -, keyakinan mereka bahwa kitab suci Al Quran yang ada saat ini 
sudah berubah dan tidak murni lagi, tuduhan keji dan dusta mereka terhadap istri Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam yang suci, ‘Aisyah radiallahu ‘anha, pengkultusan mereka yang 
berlebihan terhadap imam-imam mereka, yang bahkan sampai pada tingkatan meyakini 
adanya sifat-sifat ketuhanan pada diri imam-imam tersebut, dan masih banyak pemahaman 
sesat dan kufur mereka lainnya. 
 
Di antara bukti nyata yang menunjukkan sikap IM di atas adalah pujian, dukungan dan 
pembelaan mereka terhadap kelompok Syi’ah, termasuk dukungan terhadap revolusi Syi’ah di 
Iran, pertemuan persahabatan dengan tokoh-tokoh mereka, yang akan terlihat jelas dalam 
nukilan-nukilan yang akan kami bawakan sebagai berikut: 
 
1. Mursyid (pimpinan) umum IM yang ke-3, ‘Umar At Tilmisaany dalam kitabnya “Dzikrayaat 

laa mudzakkiraat” (hal. 249-250, cet. Daarul I’tishaam, thn 1985 M) menukil ucapan Hasan 
Al Banna -semoga Allah mengampuninya- tentang Syi’ah, dia berkata: 

 
“Syi’ah adalah kelompok yang kurang lebih (bisa) disamakan dengan apa yang ada di antara 
mazhab yang empat di kalangan Ahlus Sunnah… (memang) ada perbedaan (antara Ahlus 
Sunnah dan Syi’ah) tapi mungkin untuk dihilangkan, seperti: nikah mut’ah, jumlah istri 
(maksimal) bagi seorang (laki-laki) muslim – yang ada pada sebagian sekte Syi’ah –, dan yang 
semisalnya, yang mana perbedaan ini seharusnya tidak menjadi sebab pemutusan hubungan 
antara Ahlus Sunnah dan Syi’ah. Sungguh dua kelompok ini telah berjalan beriringan sejak 
ratusan tahun (yang lalu), tanpa ada saling bersinggungan di antara keduanya, kecuali (hanya 
sebatas) dalam tulisan-tulisan saja. Dan untuk diketahui, sesungguhnya tokoh-tokoh besar 
Syi’ah telah meninggalkan kepustakaan islam sebagai perbendaharaan yang selalu memenuhi 
perpustakaan-perpustakaan.” 
 
2. Dalam kitab yang sama, At Tilmisaany berkata: 
 
“Sekitar tahun 40-an – seingatku – yang mulia Al Qummy (salah seorang tokoh Syi’ah) pernah 
singgah sebagai tamu IM di markas besar IM, pada waktu sang Imam (Hasan Al Banna) sedang 
giat-giatnya mengusahakan pendekatan antara kelompok-kelompok, (dengan tujuan) agar 
musuh-musuh islam tidak menjadikan perselisihan antara kelompok-kelompok ini sebagai 
celah untuk memecah belah persatuan islam. Suatu hari kami pernah bertanya kepada beliau 
(Hasan Al Banna) tentang seberapa jauh perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Syi’ah, maka 

http://pakdenono.com/ebook_islam/Menyingkap-Tabir-Ikhwanul-Muslimin-IM/Menyingkap-Tabir-Ikhwanul-Muslimin-IM.htm
http://pakdenono.com/ebook_islam/Menyingkap-Tabir-Ikhwanul-Muslimin-IM/Menyingkap-Tabir-Ikhwanul-Muslimin-IM.htm
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beliau melarang kami membicarakan masalah-masalah pelik seperti ini, yang tidak pantas bagi 
kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengannya, sementara kaum muslimin – seperti yang 
anda saksikan – saling berpecah dan musuh-musuh islam berusaha untuk semakin menyulut 
perpecahan tersebut, maka kami katakan kepada beliau: kami bertanya tentang hal ini bukan 
untuk bersikap fanatik atau untuk memperluas jurang perbedaan di antara kaum muslimin, 
akan tetapi kami bertanya untuk pengetahuan, karena (perbedaan) antara Sunnah dan Syi’ah 
disebutkan dalam tulisan-tulisan yang sangat banyak jumlahnya, dan kami tidak punya waktu 
yang cukup untuk memungkinkan kami membahas (masalah ini) dalam referensi-referensi 
tersebut, maka beliau menjawab: ‘Ketahuilah, sesungguhnya Ahlus Sunnah dan Syi’ah 
(semuanya) adalah kaum muslimin yang disatukan dengan kalimat Laa ilaaha illallah (tidak ada 
sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala) dan Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wa sallam adalah utusan Allah Jalla Jalaaluhu, inilah landasan akidah yang sama-sama 
ada pada Sunnah dan Syi’ah, dan di atas kesucian, adapun perbedaan di antara keduanya, 
maka hal itu (hanya) dalam perkara-perkara yang mungkin untuk didekatkan.’” 
 
3. Dalam kitab “Mauqifu ‘Ulamaa-il Muslimiin Minasy Syii’ati wats Tsauratil Islaamiyyah”, 

yang ditulis oleh salah seorang tokoh IM, Dr. ‘Izzuddiin Ibrahim (hal. 13, cet. Sabhar, 
Teheran, Iran, cet. ke-2 thn 1406 H), penulis tersebut berkata: 

 
“Di masa sekarang ini terbentuklah “Jamaa’atut Taqriib bainal Madzaahibil Islaamiyyah 
(kelompok yang bertujuan ingin mendekatkan/menyatukan aliran-aliran dalam islam)”, yang 
ikut berpartisipasi di dalamnya Imam Hasan Al Banna…, berkata Ustadz Salim Al Bahansaawy – 
salah seorang cendekiawan IM – dalam kitabnya “As Sunnatu al Muftara ‘Alaiha” (hal. 58): 
‘Sejak terbentuknya “Jamaa’atut Taqriib bainal Madzaahibil Islaamiyyah (kelompok yang 
bertujuan ingin mendekatkan/menyatukan aliran-aliran dalam islam)”, yang ikut memberikan 
andil di dalamnya Imam Al Banna dan Imam Al Qummy (tokoh Syi’ah), dan saling kerjasama 
terus berjalan antara IM dan Syi’ah, yang hal ini menjadi sebab kunjungan Imam Nawwab 
Shafawy (tokoh Syi’ah) ke Kairo thn 1954 M.’ Di halaman yang sama dia berkata: ‘Tidak ada 
yang aneh dalam sikap saling kerjasama tersebut, karena prinsip-prinsip yang ada pada kedua 
kelompok inilah (IM dan Syi’ah) yang melahirkan sikap saling kerjasama tersebut.’” 
 
4. ‘Umar At Tilmisaany dalam kitabnya “Al Mulhamul Mauhuub Hasan Al Banna Ustaadzul 

Jiil” (hal. 78, cet. Daarut Tauzii’ wan Nasyril Islaamiyyah) berkata: 
 
“…Untuk tujuan mempersatukan kelompok-kelompok inilah Hasan Al Banna pernah menjamu 
Syaikh yang mulia Muhammad Al Qummy – salah seorang tokoh besar dan pentolan Syi’ah – di 
markas besar IM dalam waktu yang cukup lama, sebagaimana juga diketahui bahwa Imam Al 
Banna telah menemui seorang tokoh rujukan Syi’ah, Aayatullah Al Kaasyaany di sela-sela 
pelaksanaan ibadah haji tahun 1948 M, yang (pertemuan tersebut) menghasilkan kesesuaian 
paham antara keduanya, (sebagaimana hal ini) diisyaratkan oleh salah seorang figur IM saat ini 
yang sekaligus murid Imam Hasan Al Banna, yaitu Ustadz ‘Abdul Muta’aal Al Jabry dalam 
kitabnya “Limaadza Ugtiila Hasan Al Banna”…” 
 
5. Berkata salah seorang tokoh IM yang terkenal, Muhammad Al Gazaaly -semoga Allah 

menunjukinya- dalam kitabnya “Difaa’un ‘Anil ‘Aqiidati wasy Syarii’ati Dhiddu Mathaa’inil 
Mustasyrikiin” (sebagaimana yang dinukil oleh tokoh IM lainnya, Dr. ‘Izzuddiin Ibrahim 
dalam kitabnya “Mauqifu ‘Ulamaa-il Muslimiin Minasy Syii’ati wats Tsauratil Islaamiyyah” 
(hal. 22): 

 
“Sesungguhnya jarak perbedaan antara Syi’ah dan Sunnah adalah seperti jarak perbedaan 
antara mazhab fikih Abu Hanifah, mazhab fikih Malik, mazhab fikih Syafi’i… kami memandang 
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semuanya sama dalam mencari hakikat (kebenaran) meskipun caranya berbeda-beda.” 
 
6. Dalam kitab di atas (hal. 15) Dr. ‘Izzuddiin Ibrahim menukil keterangan dari tokoh IM 

lainnya, Dr. Ishak Musa Al Husainy dalam kitabnya “Al Ikhwaanul Muslimuun Kubral 
Harakaatil Islaamiyyatil Haditsah” bahwa sebagian mahasiswa dari kalangan Syi’ah yang 
dulunya pernah belajar di Mesir telah bergabung dalam kelompok IM, sebagaimana 
barisan kelompok IM di Irak beranggotakan banyak orang dari kalangan Syi’ah “Al 
Imaamiyyah Al Itsnai ‘Asyariyyah.” 

 
7. Dukungan dan pujian tokoh-tokoh IM terhadap revolusi Syi’ah di Iran, yang terlalu panjang 

untuk kami nukilkan dalam tulisan ini, lihat kitab “Mauqifu ‘Ulamaa-il Muslimiin Minasy 
Syii’ati wats Tsauratil Islaamiyyah”, yang ditulis oleh salah seorang tokoh IM, Dr. ‘Izzuddiin 
Ibrahim (hal. 44-50). 

 
Dan masih banyak ucapan dan sikap IM lainnya terhadap Syi’ah dan kelompok-kelompok sesat 
lainnya yang karena khawatir tulisan ini menjadi terlalu panjang sehingga tidak kami nukilkan 
semuanya. 
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14) Melebarkan wawasan mengenai Yusuf Al Qordhowy 
 
Terkadang mencoba menimbang pemikiran seorang tokoh dengan berdasarkan timbangan Al Qur’an 
dan As Sunnah, bisa memberikan kita suatu “Peta” dan “Wawasan”. 
 
Beliau masih hidup, dan terakhir beliau secara sportif rujuk dari dukungan beliau terhadap milisi 
Hizbulloh yang syi’ah dari Lebanon itu. 
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15) Kritik cara ber-fiqh 
 
Di dalam hal ini jika para ulama berbeda pendapat, dan kami lebih menguatkan pendapat yang ini 
karena argumentasi yang demikian. 
 
Atau kami lebih memilih tawaquf, berdiam diri dulu dalam masalah ini. Karena hal ini masih belum 
jelas bagi kami. 
 
Ini adalah cara fiqh yang Shohih, cara berpikir yang sehat, dan lebih mendidik Ummat menurut kami. 
 
**** 
Di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, silakan pilih mana saja yang anda suka, hal itu tidak 
masalah. 
 
Argumentasi itu tidak penting, yang penting ada perbedaan pendapatnya di situ. 
 
Ini adalah cara fiqh abal-abal, atau fiqh gantung, cara berpikir yang kurang tepat, dan tidak ada 
kemauan untuk mendidik Ummat dengan meneliti mana yang valid, menurut kami. 
 
Perkataan rasulullah saja ada yang haditsnya Shohih, hasan, dhoif (lemah), dan maudhu (palsu). 
Masak sih kalau perkataan ulama harus Shohih semua? 
 
Ngalah-ngalahin hadits nabi donk kalau gitu… 
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16) Lembut itu kadang sangat berbahaya kalau tidak benar 
 
Mengenai sosok 1 
Dakwah “soft” itu dimulai embrio nya sejak awal tahun 1970. Beliau orang yang intelektual dan 
dikenal santun. Selalu suka tersenyum di banyak kesempatan. 
 
Bagaimana orang tidak terkesima? Selain lahir dari lingkungan sangat agamis, jebolan gontor ini juga 
pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI selama 2 periode. 
 
Bahkan hebatnya lagi, disertasi doktoral nya itu membahas mengenai Ibnu Taimiyah dengan judul 
“Ibn Taimiya on Kalam and Falsafah: Problem of Reason and Revelation in Islam” 
 
Slogan yang dibawakan pada tahun 1970 itu pun juga sangat crunchy, yakni “Pembaharuan”. Itu 
adalah slogan yang sangat crunchy pada waktu itu. Mungkin hampir sama dengan slogan “Salaf” 
yang juga sangat crunchy sekarang ini. 
 
Memang tidak semua yang mengusung slogan crunchy itu, pada hakekatnya benar benar crunchy. 
 
Ketika dakwah yang soft, intelektual, dan sangat santun itu akhirnya mendapat tempat di hati 
masyarakat. Bahkan sang pioneer nya juga sampai mendapat gelar julukan “Guru bangsa”. Maka 
mulailah dia menunjukkan hakekat nya. 
 
Chaos dan kerusakan pemahaman beragama pun terjadi di mana mana dengan mengambil tema 
Sekulerisasi, Pluralisme, dan Liberalisasi. 
 
**** 
Mengenai sosok 2 
Jika sekarang banyak orang yang tertipu dan tersihir dengan slogan crunchy “Salaf” yang dibawakan 
dengan gaya soft dan penuh tazkiyatun nufus (pensucian jiwa). 
 
Namun ternyata ini bermasalah dalam manhaj nya yang penuh syubhat terhadap ulil Amri. Atau 
mungkin apa yang disebut dengan jargon “Salafi Haroki”. 
 
Dan terlebih lagi ada juga senior mantan salah satu organisasi jihad yang sama dengannya yang telah 
bertaubat, yang menasihati Ummat dan membongkar kedoknya. 
 
Maka hendaklah orang orang jangan tertipu dengan gaya yang soft dan penuh tazkiyatun nufus itu. 
Apalagi para akhwat dan para ummahat yang memang kelemahannya itu di “telinga”. Hendaklah 
benar benar berhati hati akan hal ini 
 
** 
 
Tanya : 
 
Klo ambil faidah dr tazkiyatun nufusnya dari sosok 2 aja boleh ga ustad? 
 
Jawab : 
 
Sejauh yang saya tahu, 
tidak ada jaminan bahwa tazkiyatun nufus nya tidak bercampur dengan penyimpangan manhaj nya 
dalam masalah ulil Amri. 
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Malah banyak yang “tergiring” dengan syubhat seputar ulil Amri, karena tertarik dengan gaya 
penyampaiannya yang lembut dan tazkiyatun nufus nya. 
 
Jadi sebaiknya jangan. 
 
Tapi kalau dia mengajarkan tajwid, dan hanya tajwid saja yang diajarkan. Maka boleh saja antum 
mengambil faedah tajwid darinya, karena tajwidnya tidak bercampur dengan syubhat penyimpangan 
manhaj nya. 
 
Semoga antum faham apa yang saya maksud. Walloohu A’lam 
 
 
17) Lembut itu kadang sangat berbahaya kalau tidak benar - lanjutan 
 
Ini adalah versi “soft”, short, dan penuh senyum dari tulisan kami sebelumnya : 
 
Hendaklah para akhwat dan ummahat itu lebih berhati hati pada zaman sekarang ini. 
 
Selain ada “Ganteng Ganteng Serigala” dan “Ikhwan Ikhwan Modus”, sekarang ini juga ada “Lembut 
Lembut Pemberontak”. 
 
 
18) Jangan samakan majlis Ta’lim Ahlus Sunnah dengan Majlis Ta’lim Ahlul Bid’ah 
 
Hendaklah selalu berprasangka baik terhadap setiap majlis ta’lim yang ada. Tidak gegabah 
mengatakan yang begini dan begitu. 
 
Tapi begitu sudah jelas penyimpangan pengampu suatu majlis terhadap manhaj sunnah, maka kita 
berhati-hati terhadap nya dan tidak sok bersikap wise bijaksana dan bijaksini. 
 
Dari Mubasyir bin Isma’il al-Halabi, ia berkata : 
 

 تٌن ٌساوي أن ٌرٌد رجل هذا:  اِلوزاعً فقال ، التدع أهل وأجالس ، السنح أهل أجالس أنا:  ٌقول رجال إن:  لألوزاعً قٌل
والتاطل الحق  

 
Dikatakan kepada al-’Auzai : seseungguhnya ada seseorang yang mengatakan : “aku akan 
bermajelis dengan ahlus Sunnah dan aku akan bermajelis dengan ahli bid’ah.” 
 
Maka al-’Auza’i mengatakan : “orang ini mau menyamakan antara yang haq dan yang batil.” 
 
[Diriwayatkan Ibnu Baththoh dalam al-Ibanah al-Kubro (2/456)] 

 
 
19) Pluralisme Agama dan Pluralisme Manhaj 
 
Ada dua jenis faham pluralisme yang harus diperangi oleh Ahlus Sunnah : 

1. Faham pluralisme agama 
2. Faham pluralisme manhaj 

 
Masing masing faham ada pendukung liberal nya dan free thinker nya. 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

423 
 

20) Pengantar pluralisme Manhaj 
 
Perbedaan cara memahami agama itu berbeda dengan cara memahami fiqh. Ini adalah point yang 
harus kita fahami dulu. Kenapa? 
 
Karena pokok cara memahami agama itu, atau yang sering disebut manhaj, itu hanya satu 
sebagaimana yang dijelaskan dan dinisbatkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan 
berbilang atau lebih dari satu. 
 
Maka dari itu ketika muncul firqoh Khowarij, Syi’ah, dan Qodariyah pada akhir zaman sahabat, para 
sahabat yang menjumpai mereka pun mengingkari manhaj cara mereka memahami agama. Para 
sahabat menganggap itu adalah manhaj tersendiri dalam memahami agama, yang menyimpang dari 
sunnah. 
 
Para sahabat tidak menganggap cara pemahaman mereka dalam memahami agama, sebagai suatu 
varian manhaj yang diperbolehkan. Karena manhaj itu hanya satu, dan hanya manhaj sunnah itulah 
“perahu keselamatan” di atas lautan. 
 
**** 
Akan tetapi walaupun para sahabat itu memiliki manhaj yang satu dan sama, yakni manhaj sunnah. 
Mereka memiliki pemahaman fiqh yang berbeda beda akan masalah fiqh, berikut nya produk fiqh 
yang mereka hasilkan. 
 
Pemahaman fiqh para sahabat itu berbeda beda, walaupun manhaj nya satu. Dan inilah varian 
pemahaman yang diperbolehkan. 
 
**** 
Pada abad modern ini, sayangnya banyak yang tertipu dengan faham “pluralisme manhaj” yang 
mengatasnamakan perbedaan pemahaman fiqh. Sehingga sedikit demi sedikit, mereka pun akhirnya 
berpemahaman bahwa berbilangnya manhaj itu adalah suatu hal yang diperbolehkan. 
 

“kita bersatu atas apa apa yang kita sepakati, dan kita saling memberikan udzur serta toleransi 
atas apa apa yang kita perselisihkan ” 

 
Demikian kurang lebih jargon “pluralisme manhaj” yang selalu mereka usung untuk mempersatukan 
manhaj yang berbeda beda itu. 
 

“Jangan suka membid’ah bid’ahkan manhaj yang menyelisihi sunnah. Toh mereka juga 
memiliki kebaikan “ 

 
demikian doktrin yang mereka tekankan dengan berbagai macam cara pendekatan dan propaganda. 
 
Atas doktrin ini juga mereka merasa jumawa dan berkata kata seakan bijaksana bijaksini. 
 
Padahal, sikap seperti ini sebenarnya sudah diwanti – wanti sejak zaman salaf dahulu. Sebagaimana 
yang dikatakan oleh imam Al Auza’i rohimahulloh berikut ini. 
 
Dari Mubasyir bin Isma’il al-Halabi, ia berkata : 
 

 تٌن ٌساوي أن ٌرٌد رجل هذا:  اِلوزاعً فقال ، التدع أهل وأجالس ، السنح أهل أجالس أنا:  ٌقول رجال إن:  لألوزاعً قٌل
والتاطل الحق  
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Dikatakan kepada al-’Auzai : seseungguhnya ada seseorang yang mengatakan : “aku akan 
bermajelis dengan ahlus Sunnah dan aku akan bermajelis dengan ahli bid’ah.” 
 
Maka al-’Auza’i mengatakan : “orang ini mau menyamakan antara yang haq dan yang batil.” 
 
[Diriwayatkan Ibnu Baththoh dalam al-Ibanah al-Kubro (2/456)] 
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21) Pluralisme manhaj : Case study 
 
Terungkapnya skandal Zulaikho gate yang menampilkan performa akhlak halus dan lembut dalam 
tutur kata dan penyampaian itu, alhamdulillah mulai banyak memberikan manfaat bagi kita. 
 
Sandiwara pluralisme manhaj, terutama antara manhaj salaf dan manhaj takfiri, alhamdulillah mulai 
jelas bagi ummat dan “ummahat”. 
 
Apakah tidak ada Ikhwan atau bapak-bapak baper yang ikut terfitnah dengan sandiwara ini? 
 
Yah, kelemahan laki laki kan di mata. Sedangkan kelemahan wanita itu di suara. 
 
Mengingat performa dan penampilan Zulaikho yang cukup cantik dan lembut, saya kira banyak juga 
ikhwan dan bapak bapak macho yang terperangkap. 
 
Apalagi kalau Zulaikho sudah sampai “sumpah” dan bilang “I love you”. Klepek klepek tuh para 
Ikhwan. 
 
*** 
Mengingat Grand scenario pluralisme manhaj, maka kasus Zulaikho sang musang berbulu domba itu 
sebenarnya hanya riak dari gelombang besar yang hendak dihembuskan. 
 
Gelombang pendukung Zulaikho dengan mengatasnamakan “pengamat komunitas, ” atau yang 
disebut sebagai “free thinker”, itu yang saya pikir juga harus diwaspadai juga sebagai agent agent 
pluralisme manhaj. 
 
Para pluralis manhaj dengan kode sandi “burung” dan “kalajengking”* itu sepertinya makin gerah, 
dan makin membuat keributan. 
 
 
*Lihat sub bab no 33 pada bab ini, dengan judul “Ketika Pluralis manhaj sudah menampakkan jati 
diri” 
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22) Pluralisme manhaj : Ringkasan perbedaan Manhaj Salaf dan Manhaj Takfiri 
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23) Ibrah Dari Hasan bin Shalih bin Hayy 
 
Copas 
 
HASAN BIN SHALIH BIN HAYY ALHAMDANI 
 
(Seorang yg memiliki banyak keutamaan namun terjatuh dalam kebid’ahan) 
 
�Beliau hidup semasa dengan para Imam Salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya. 
 
�Beliau termasuk perawi hadits. Imam Abu Hatim Ar-Razi yg sangat ketat dalam menilai perawi, 
berkata ttgnya : “Tsiqah, Hafizh, Mutqin.” 
 
�Diantara perkara-perkara yg menakjubkan dari beliau : 

•》mudah terenyuh dan menangis. 
Yahya Bin Abi Bukair rahimahullah berkata, “Aku berkata kepadanya, ‘Jelaskan kepada kami 
cara memandikan mayat!’ Ia pun tidak mampu menahan tangisnya.” 

 

•》Wajahnya penuh kekhusyuan. 
Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, “Tidaklah aku lihat seseorang, yg ketakukan 
dan kekhusyuan begitu nampak diwajahnya selain dari Hasan Bin Shalih.” 

 

•》Zuhud dan Qanaah. 
Hasan Bin Shalih pernah berkata, “Kadang aku berada di waktu pagi tanpa memiliki 1 dirham 
pun. Namun seolah-olah dunia telah dikumpulkan utkku.” 

 

•》Ke-wara-annya yg sangat tinggi. 
Ia pernah menjual seorang budak wanita. Ia berkata kepada orang yg mau membelinya, 
“Budak ini pernah sekali berdahak darah ketika bersama kami.” Karena takut itu adalah 
penyakit yg membuat dia menipu pembelinya (jika tdk disampaikan). 

 
�Banyak mentadabburi Alquran. 

Beliau pernah shalat malam dan membaca surat an-Naba, dan pingsan. Hingga fajar terbit ia 
tidak selesai membacanya. 

 
�Panjangnya shalat malamnya. 

Beliau membagi malam antara dia, ibunya, dan saudaranya. Ketika ibunya wafat, ia pun 
membagi malam dengan saudaranya. Saat saudaranya wafat. Ia pun shalat sepanjang malam. 

 
�Pujian terbesar yg ia dapatkan adalah perkataan Imam Abu Zur’ah ar-Rozi ttg dirinya :  

“Telah terkumpul pada dirinya, kemutkinan ilmu, fikih, ibadah, zuhud. 
 
Namun bersama itu semua.. 
 
Para ulama salaf telah menTAHDZIRnya dan menganggapnya sebagai AHLI BID’AH. Dan diantara 
mereka ada yg tidak mau meriwayatkan haditsnya. Bahkan sebagian lagi ada yg sampai mengatakan, 

“Seandainya Hasan Bin Shalih tidak dilahirkan maka ini lebih baginya.” 
 
Lalu apakah dosa dan kesalahannya sehingga diperlakukan sedemikian rupa??. Sampai pada tingkat 
tidak memperdulikan dan tidak mau tahu kebaikan2 dan sisi positifnya. 
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Kesalahannya adalah ia berpendapat BOLEHNYA KELUAR DARI KETAATAN PEMIMPIN MUSLIM yg 
ZHALIM. 
 
Camkan..!! 
Dia tidak memberontak!! 
Tidak pula menyebarkan pendapatnya!! 
Tidak memprovokasi manusia utk memberontak!! 
Hanya sebatas berpendapat!! 
 
Imam Dzahabi rahomahullah berkata tentangnya,  

“Beliau berpendapat bolehnya keluar dr ketaatan thd pemimpin-pemimpin Islam di zamannya 
karena kezholiman dan kekejaman mereka. Akan tetapi ia sama sekali tidak memberontak.” 

 
Beliau juga berkata :  

“Dia termasuk dari Imam-imam kaum muslimin seandainya pemikirannya tidak terancui 
dengan bid’ah.” 

 
Lihatlah..!! Para salaf tidak tertipu dengan kekhusyuannya. 
 
Abu Said al-Asyaj mengatakan,  

“Aku mendengar Ibnu Idris mengatakan, “Senyuman Sufyan Ats-Tsauri lebih kami sukai dr 
pada rintihannya (karena ketakutannya kepada Allah) Hasan Bin Shalih.” 

 
Faedah yg bisa dipetik dari kisah ini. 

1. Perkataan yg membolehkan keluar dr ketaatan thd pemimpin muslim adalah bid’ah. Orang 
yg mengatakannya tidak boleh disikapi dengan basa-basi, tidak boleh didiamkan meskipun ia 
memiliki ilmu dan keutamaan yg tinggi. 

2. Para salaf mengukur seseorang dengan timbangan Sunnah, bukan hanya dengan keluasaan 
ilmunya, tidak juga dengan panjangnya ibadahnya, banyaknya kekhusyuan dan tangisannya. 

3. Seseorang bisa jadi dia berilmu akan tetapi dia memiliki satu bid’ah yg menyelisih pokok 
akidah dan manhaj Ahlus Sunnah bisa mengeluarkannya dari Ahlu Sunnah dan menjadi 
seorang pelaku bid’ah. 

 

✍Dari fb Ustadz Ridwan Abu Raihana 
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24) Pluralisme manhaj : Tauhid Hakimiyyah atau tauhid Mulkiyyah 
 
Sejauh yang saya tahu, 
Istilah Tauhid Hakimiyyah atau Tauhid Mulkiyyah itu baru pertama kali dimunculkan pada abad 20. 
Tidak disebutkan adanya istilah ini, pada literatur-literatur Islam yang terdahulu yang lebih lama dari 
abad ke 20. 
 
Dengan munculnya istilah ini pada abad 20, 
pembagian “penjelasan tauhid” yang dinisbatkan pempopulerannya kepada Ibnu Taimiyyah 
rohimahulloh yang semula hanya dibagi menjadi 3 (Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah/Ubidiyyah, 
dan Tauhid Asma’ wa Shifat). Dimodifikasi oleh sebagian orang dengan adanya tambahan Tauhid 
Hakimiyyah/Mulkiyyah itu, hingga menjadi 4, yakni : 

1. Tauhid Rububiyyah 
2. Tauhid Uluhiyyah/Ubudiyyah 
3. Tauhid Asma’ wa Shifat 
4. Tauhid Hakimiyyah/Mulkiyyah 

 
Saya sebelumnya tertarik meneliti, kalau begitu siapa yang pertama kali pemrakasa istilah Tauhid 
Hakimiyyah/Mulkiyyah ini? 
 
Sebelumnya masyhur bahwa yang gemar mempromosikan istilah Tauhid Hakimiyyah ini dinisbatkan 
kepada faham sururiyyah. 
 
Yakni syubhat yang mengatakan bahwa jika zaman imam Ahmad, perjuangan Tauhid lebih berfokus 
kepada jenis Tauhid Asma’ wa Shifat. Pada zaman Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab perjuangan 
Tauhid lebih berfokus kepada jenis Tauhid Uluhiyyah/Ubudiyyah. Adapun sekarang pada abad 
modern ini (dimulai pada abad 20) perjuangan Tauhid lebih berfokus kepada jenis Tauhid 
Hakimiyyah/Mulkiyyah. 
 
Akan tetapi itu saya rasa belum menjawab curiosity saya “siapa pemrakasa istilah Tauhid 
Hakimiyyah/Mulkiyyah” ini? Pempopuler dan pemromosi itu bukanlah pemrakasa yang paling 
utama. 
 
Hingga saya menemukan analisa yang menarik dari perkataan Syaikh Robi’, bahwa jenis Tauhid 
Hakimiyyah ini muncul karena terinpirasi dari perkataan Sayyid Quthb (semoga Allah mengampuni 
beliau) yang memahami Hakimiyyah sebagai bagian paling khusus atau paling spesial dari 
permasalahan Uluhiyyah Allah. 
 
Atau boleh kita katakan bahwa Sayyid Quthb lebih cenderung memahami masalah Uluhiyyah dengan 
Hakimiyyah dan At-Tasyri’iyyah (perundang-undangan syariat). 
 
Berkata Sayyid Quthb ketika mentafsirkan QS Al- An’am ayat 19, 

“Sungguh, sejarah telah terulang, sebagaimana yang terjadi pada saat pertama kali agama 
islam menyeru umat manusia kepada ‘laa ilaaha illallaah‘. 
 
Sungguh , saat ini umat manusia telah kembali menyembah sesama manusia, mengalami 
penindasan dari para pemuka agama, dan berpaling dari ‘laa ilaaha illallaah‘. 
 
Walaupun sebagian dari mereka masih tetap mengulang-ngulang ucapan ‘laa ilaaha illallaah’ 
akan tetapi tanpa memahami kandungannya. Ketika mereka mengulang-ngulang syahadat itu, 
mereka tidak memaksudkan kandungannya. 
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Mereka tidak menentang penyematan sebagian manusia sifat “al-hakimiyyah” pada dirinya. 
Padahal “al-hakimiyyah” adalah sinonim dengan “al-uluhiyyah” ” 

 
**** 
Namun jika kita melihat kitab At Takfir wa dhowabituhaa tulisan Syaikh Ibrahim Ar Ruhaili, 
disebutkan bahwa pemikiran-pemikiran Sayyid Quthb masalah takfir dan hakimiyyah itu sebenarnya 
mengadopsi dari pemikiran Abul A’la Al Maududi (semoga Allah mengampuni beliau). 
 
Terlepas dari semua itu, istilah Tauhid Hakimiyyah atau Mulkiyyah itu sudah kurang “kondang” lagi 
setelah para ulama mengungkap hakikat dan membantah Sururiyyah. Paling tidak di kalangan yang 
berusaha menisbatkan diri kepada manhaj Salaf. 
 
Namun pembagian Tauhid menjadi 4 itu kadang-kadang diajarkan juga pada silabus para aktivis 
pergerakan, yang mentargetkan para mahasiswa atau masyarakat awam. 
 
Hanya saja gregetnya memang lebih ke masalah politik Islam saja, bukan kepada pengkafiran atau 
pemberontakan sebagaimana sururiyyah. 
 
**** 
Puralisme manhaj yang mengaku-aku sebagai juga manhaj Salaf itu memang tercermin dari 
perkataan Hasan Albana sebagai pioneernya. Namun greget kenyataannya untuk benar-benar 
menisbatkan diri kepada manhaj Salaf sepertinya kurang. 
 
Hatta Sayyid Quthb sebagai pemikir kedua terbesar harokah setelah Hasan Albanna sendiri, jarang 
menyebut atau menisbatkan diri kepada Salaf. 
 
Bahkan Sayyid Quthb sendiri menulis buku yang mendiskreditkan sahabat karena permasalahan 
politiknya. 
 
Greget mengaku juga bermanhaj salaf itu baru lebih terlihat ketika muncul gerakan sururiyyah. 
Mereka mencoba mengadopsi manhaj Salaf di bagian Aqidah dan manhaj Harokah di bagian 
perjuangan. Dan muncullah istilah Tauhid Hakimiyyah itu. 
 
Namun, sekali lagi, setelah para ulama bangkit dan membicarakan mengenai Sururiyyah dan Tauhid 
Hakimiyah ini, istilah Tauhid Hakimiyyah ini jarang lagi dipromosikan oleh mereka. 
 
Walau begitu bukan berarti gerakan pluralisme manhaj menjadi mandul atau berhenti di tengah 
jalan. 
 
Adopsi manhaj harokah tetap berusaha mereka sinkretisasikan sambil berkata “saya bukan sururi”, 
dan sebagai penggantinya mereka berusaha melakukan pendekatan yang lebih halus dengan adanya 
manhaj muwazanah, perkataan inshof, dan yang semisal. 
 
Dan yang selalu mereka tekankan adalah mereka juga mengaku sebagai pengikut manhaj Salaf. 
 
Akan tetapi penyimpangan manhaj mereka terhadap masalah muamalah kepada ulil Amri, tetap 
tidak bisa disembunyikan. 
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25) Pluralisme manhaj : Case study pertanyaan dari London 
 
Dari London, tempat mukimnya Muhammad Surur yang mana pemahaman sururiyyah dikembalikan 
kepada beliau. Muncul pertanyaan mengenai Tauhid Hakimiyyah yang diajukan kepada Hai’ah Kibaril 
Ulama Saudi Arabia. 
 
Berikut akan saya copas saja agar kita bisa mengambil ibroh dari situ. 
 
*** 

ISTILAH TAUHID HAKIMIYAH ADALAH PERKARA YANG BARU (MUHDATS) 
 
Oleh 
Hai’ah Kibaril Ulama’ Saudi Arabia 
 
Syaikh Suhaib Hasan Abdul Ghafar, ketua Jum’iyatul Qur’an Karim di London, mengajukan 
pertanyaan kepada Hai’ah Kibaril Ulama’ di kerajaan Saudi Arabia. 
 
Di antara pertanyaannya yaitu : 
 
“Beberapa juru dakwah mulai memperhatikan dan menganggap penting sebutan ‘Tauhid 
Hakimiyah’ sebagai tambahan dari tiga macam tauhid yang sudah dikenal. 
 
Apakah Tauhid Ini termasuk dalam pembagian tauhid yang tiga tersebut ? 
 
Haruskah kita menjadikannya bagian tersendiri, sehingga kita wajib mengutamakannya ? 
 
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengutamakan Tauhid Uluhiyah pada masanya, 
ketika beliau melihat manusia sangat kurang dalam tauhid ini. 
 
Imam Ahmad pada masanya juga mengutamakan Tauhid Asma wa Sifat saat beliau melihat 
kenyataan bahwa manusia sangat kurang dalam sisi tauhid ini. 
 
Adapun sekarang, manusia mulai kurang dalam mengamalkan Tauhid Hakimiyah. Oleh karena 
itu wajibkah kita utamakan sisi tauhid ini. 
 
Benarkah ucapan seperti ini ? 
 
Jawaban 
Hai’ah Kibaril Ulama menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut : 
 
Tauhid itu ada tiga macam yaitu ; Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma wa 
Sifat. Tidak dijumpai di sana macam yang keempat. 
 
Adapun berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan itu termasuk di dalam Tauhid 
Uluhiyah. Karena hal itu termasuk salah satu macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa 
Ta’ala. Setiap macam ibadah termasuk dalam Tauhid Uluhiyah. Oleh karena itu, menjadikan 
Hakimiyah sebagai macam tauhid tersendiri adalah perbuatan muhdats (bid’ah) yang tidak 
pernah diucapkan oleh seorang pun dari para imam sepengetahuan kami. 
 
Bahkan (-dari tiga macam pembagian tauhid di atas, red-) ada di antara para imam tersebut 
meringkas pembagian tauhid menjadi dua macam, yaitu Tauhid Al-Ilmi Al- I’Tiqadi (Tauhid 
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dalam Pengenalan dan Penetapan) yaitu Tauhid Rububiyah dan Asma wa Sifat dan yang kedua 
Tauhid Al-Iradi Ath-Thalabi (Tauhid dalam Meminta dan Menunjukkan) yaitu Tauhid Uluhiyah. 
Dan sebagian mereka ada yang merincinya menjadi tiga macam sebagaimana telah lewat. 
Wallahu a’lam. 
 
Kita seluruhnya wajib mengutamakan Tauhid Uluhiyah dan memulai dengan melarang 
perbuatan syirik. Karena hal itu adalah dosa yang paling besar dan menggugurkan seluruh 
amal serta pelakunya kekal di dalam neraka. Seluruh para Nabi memulai dakwah mereka 
dengan memerintahkan agar ibadah kepada Allah semata dan melarang perbuatan syirik. 
Sedangkan Allah memerintahkan kita mengikuti dan berjalan di atas manhaj mereka dalam 
berdakwah kepada Allah dalam semua perkara agama. 
 
Mementingkan ketiga tauhid tersebut wajib di setiap masa. Karena kesyirikan dan penolakan 
terhadap Asma wa Sifat tetap terjadi, bahkan bertambah banyak dan dahsyat bahaya 
keduanya di akhir zaman ini. Akan tetapi perkara ini samar bagi mayoritas kaum Muslimin, 
sedangkan para da’i yang menyeru pada kedua penyelewangan tersebut banyak dan sangat 
giat. Kesyirikan tidak hanyaterjadi pada zaman Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. 
 
Penyelewengan Asma wa Sifat pun tidak hanya terjadi pada masa Imam Ahmad sebagaiman 
dikatakan oleh si penanya. Bahkan pada masyarakat muslim hari ini bertambah besar 
bahayanya dan bertambah banyak terjadi. Sehingga mereka lebih sangat membutuhkan 
adanya orang-orang yang melarang kedua penyelewengan tersebut dan menjelaskan bahaya 
keduanya dengan pengetahun bahwa ‘istiqamah’ dalam menjalankan perintah-perintah Allah 
dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya dan mempraktekkan hukum-hukum syariat-Nya 
adalah termasuk dalam perwujudan tauhid dan keselamatan dari syirik. 
 
[Disalin dari Harian Al-Muslimun, Kuwait, no 639, Jum’at , 25 Dzulhijjah 1417H+ 
 
Sumber: https://almanhaj.or.id/252-tauhid-hakimiyah-adalah-perkara-yang-baru-
muhdats.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://almanhaj.or.id/252-tauhid-hakimiyah-adalah-perkara-yang-baru-muhdats.html
https://almanhaj.or.id/252-tauhid-hakimiyah-adalah-perkara-yang-baru-muhdats.html
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26) Pluralisme manhaj : Bedanya “Saya Muslim” dan “Saya Ahlus Sunnah” 
 
Kalau mengatakan “cukup Muslim saja” ketika berhadapan dengan orang kafir, dalam konteks “kami 
adalah pemeluk agama yang benar yang diturunkan Allah melalui risalah kenabian secara turun 
temurun sejak dahulu kala”. Maka ini benar. 
 
Inilah yang dimaksud dalam QS Al Hajj ayat 78, QS Ali Imran :19, dan QS Ali Imran : 64. Jika tidak, 
maka untuk apa nama nabi Ibrahim dibawa bawa dalam QS. Al Hajj ayat 78 itu? 
 
Perhatikan benar benar akan hal ini. 
 
**** 
Akan tetapi Al Qur’an tidak memperinci masalah perpecahan umat Islam, yang akan terjadi di 
kemudian hari. 
 
As Sunnah perkataan Rasulullah lah yang memperinci dan menjelaskannya. 
 
Namun apakah ketika rasulullah menjelaskan mengenai perpecahan umat itu, rasulullah 
memberikan petunjuk agar kita semua tetap mengatakan diri kita sebagai “cukup muslim saja” 
sebagaimana yang disebutkan di dalam Al Qur’an? 
 
Dan rasulullah mengajarkan untuk menutup mata terhadap masalah perpecahan, dan usaha untuk 
membedakan diri dengan orang orang yang menyimpang dari sunnah dengan mengatakan “bahwa 
kita semua itu muslim”? 
 
Al jawab tidak. 
Bahkan Rasulullah memberikan nama sendiri dengan istilah ” Al Jamaah”, bagi orang orang yang 
tetap setia mengikuti Sunnah Rasulullah dan manhaj para Sahabatnya. 
 
Para ulama sering menyebutnya dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 
 
**** 
Jadi inti point nya adalah, jika konteks nya dalam masalah orang orang kafir yang menentang risalah 
kenabian yang diturunkan secara beriringan melalui para nabi utusan Allah. Maka mengatakan “saya 
muslim” saja cukup. 
 
Boleh kita katakan ini sebagai konteks eksternal. 
 
Namun jika konteks nya adalah dalam masalah firqoh, manhaj, dan penyimpangan dalam masalah 
pokok sunnah. 
 
Maka mengatakan bahwa “cukup muslim saja” karena kita sama sama muslim. 
 
Tidak ada usaha untuk meluruskan agar kembali kepada sunnah dan manhaj Salaf. 
 
Serta tidak ada usaha untuk membedakan diri dengan firqoh firqoh yang menyimpang dari sunnah 
dan manhaj Salaf. 
 
Maka inilah salah satu syubhat pluralisme manhaj, dan usaha untuk membenturkan QS Al Hajj ayat 
78 dengan sunnah perkataan rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengenai masalah perpecahan 
Ummat. Boleh kita katakan ini sebagai konteks internal. 
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**** 
Hatta ketika rasulullah menerangkan hadits perpecahan umat, dan seruan agar berpegang teguh 
dengan sunnah Rasulullah dan manhaj para sahabat. 
 
Para sahabat tidak mencoba berargumentasi dan membuat syubhat atas nama QS Al Hajj : 78 
dengan berkata, 

“Tapi rasulullah, bukankah dalam QS Al Hajj : 78 Allah sudah menamakan kita muslim sejak 
dahulu kala. Sejak zaman risalah nabi nabi yang terdahulu, terutama Nabi Ibrahim? 

 
Maka kenapa anda memberikan lagi istilah syar’i selain Islam, dan memecah mecah umat 
Islam dengan sebutan itu wahai Rasulullah? 
 
Apakah Islam dan Muslim itu saja tidak cukup bagi kita semua? ” 

 
Tidak, para sahabat tidak mengatakan seperti itu. Mereka lebih memahami konteks ayat QS Al Hajj : 
78 dan konteks hadits rasulullah masalah iftiroqul ummah (perpecahan umat). 
 
Mereka bisa membedakan dan mendudukkan mana yang masalah eksternal dan mana yang masalah 
internal. 
 
Mereka bisa membedakan antara serangan musuh dari luar, dan penyakit berbahaya yang 
bersemayam di dalam tubuh. 
 
Dan semoga kita juga demikian. 
 
**** 
Maka dari itu bukan merupakan hal yang tercela mengungkap penyimpangan manhaj yang 
bertebaran di kalangan umat, dan menyeru untuk kembali kepada sunnah Rasulullah dan Manhaj 
para sahabat. 
 
Merupakan tipuan dan pluralisme manhaj jika menutup mata akan hal itu, mengatakan bahwa kita 
semua itu muslim dan mencukupkan diri saja dengan istilah muslim bagi kita semua. 
 
Hatta orang munafik saja itu juga namanya muslim. Apa tidak boleh kita sebut sebagai orang 
munafik? 
 
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 
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27) Pluralisme manhaj : Sikap dan gaya Pluralis 
 
Saya perhatikan, “gaya-gayanya” orang yang terkontaminasi pluralisme agama dan orang yang 
terkontaminasi pluralisme manhaj itu kok “mirip-mirip” ya? 
 
*** 
Pluralis agama itu sukanya bilang “jangan sok suka merasa benar sendiri”. 
 
Suka menyudutkan dengan contoh atau hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. 
 
Suka posting atau share gambar gambar, foto, dan meme meme, baik yang itu berkaitan dengan 
akhlak yang baik jika “ukhuwah pluralisme” itu terjadi. 
 
Ataupun tulisan, gambar, foto, atau meme yang bertujuan untuk menyindir atau menyudutkan dari 
contoh arogansi sok merasa benar sendiri, ataupun contoh akhlak buruk yang terjadi dari hal itu. 
 
Nah Pluralis manhaj pun juga sama mirip-mirip kayak gini gayanya. 
 
Coba perhatikan deh. 
 
*** 
Dan habis itu, biasanya mulai deh sok petentang petenteng. Bijaksana bijaksini. 
 
Merasa sebagai tokoh pemersatu, dan merasa yang paling memahami duduk permasalahan. 
 
Pluralis agama gaya-gayanya seperti ini, demikian juga Pluralis manhaj. Sama. 
 
Perhatikan deh gaya-gayanya orang yang benci terhadap manhaj Salaf dan pengikut manhaj Salaf. 
 
*** 
Hanya saja bedanya, 
Pluralis agama itu ingin menyamakan antara orang Islam dengan orang Kafir. 
 
Ingin menyamakan agama Islam dan agama kafir. 
 
Sedangkan Pluralis manhaj itu ingin menyamakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid’ah. 
 
Ingin menyamakan manhaj Salaf dengan Manhaj Bid’ah. 
 
*** 
Dan tentu saja kadar penyimpangan pluralisme agama dan pluralisme manhaj itu jauh bedanya. 
 
Yang satu mengajak kepada kekafiran dan kemunafikan. 
 
Sedangkan yang satunya lagi hanya mengajak kepada kebid’ahan dan pengkaburan terhadap 
sunnah. 
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28) Perbedaan kebenaran dan pembenaran 
 
Mencari kebenaran itu beda dengan mencari pembenaran. 
Kalau mencari kebenaran itu, maka “The truth is out there”. Yakni dengan mengembalikan kepada Al 
Qur’an, As Sunnah, dan mengikuti manhaj Salaf. 
 
Kita mengikuti hal tersebut, baik itu mendukung kita ataupun itu menyalahkan kita. 
 
Karena tolak ukur kebenaran itu bukan kita, tapi Al Qur’an, As Sunnah, dan manhaj Salaf yang berada 
di luar kita. Kita hanya berusaha mengikutinya semampu kita saja. 
**** 
Adapun kalau mencari pembenaran, maka “The truth is in here”. Yakni pada kecenderungan kita, 
keinginan kita, selera kita, dan hawa nafsu kita. 
 
Lain lain, entah itu Al Qur’an, As Sunnah, manhaj Salaf, ataupun Qoul ulama harus bisa “diotak atik” 
agar sesuai dengan keinginan kita. 
 
Kebenaran itu hanya berputar pada apa apa yang kita rasa baik saja. 
 
Yakini dulu, baru nanti kita cari carikan dalilnya. Atau Devil’s advocate kalau istilah baratnya. 
 
Ironisnya, orang alim yang munafik dan fasih lisannya seperti ini banyak. Kasihan ummat yang 
terkecoh dengan flowery words mereka. 
 
Mereka merasa bahwa mereka mengikuti The truth is out there, padahal sebenarnya yang mereka 
ikuti itu hanyalah The truth is in here. 
 
 
 
 
29) Piknik fiqh dan piknik manhaj 
 
Paling menenangkan itu sebenarnya “piknik” di buku buku induk, yang menerangkan mengenai 
Aqidah dan pokok pokok manhaj Salaf. 
 
Isinya sebenarnya ya sama – sama saja. 
 
Tapi ada yang “dikuatkan” di dalam dada dan pemahaman, dengan mengulangi membacanya. Atau 
membaca melalui buku yang berbeda penulisnya, namun sejenis tema nya. 
 
**** 
Fiqh itu sebenarnya juga sama, paling ya itu itu aja. 
 
Tapi memahami fiqh lagi, setelah apa yang di dalam dada dan pemahaman dikuatkan kembali 
dengan murojaah Aqidah dan manhaj. Maka ini akan berbeda hasilnya.Memang idealnya, fiqh itu 
dibangun setelah pondasi Aqidah dan manhaj nya mapan. Atau juga bisa berbarengan sambil 
menguatkan Aqidah dan manhaj. 
 
Bukan Aqidah dan manhaj itu dibangun, setelah puas piknik fiqh kesana kemari. 
Salah salah nanti malah Aqidah dan manhaj “dipolitisir” atas nama fiqh. 
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30) Fiqh gantung atau fiqh abal-abal 
 
Akhir akhir ini bermunculan manhaj “fiqh gantung” atau “fiqh abal-abal”, yang menyelisihi manhaj 
para ulama dalam memahami khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu sendiri. 
 
Manhaj fiqh ini beranggapan bahwa semua pendapat ulama itu benar, silakan pilih yang mana. Yang 
penting jangan saling menyalahkan, yang memicu timbulnya konflik, dan merusak ukhuwah. 
 
Sekilas manhaj fiqh ini tampak indah dan penuh toleransi. Akan tetapi konsekuensi manhaj fiqh ini 
sebenarnya sangat merusak pemahaman agama. 
 
Sebelum saya terangkan mengenai bagaimana rusaknya, dan juga bagaimana pemahaman yang 
benar dalam memahami khilaf di antara ulama dengan tanpa merusak ukhuwah. Maka mari kita 
coba perhatikan ilustrasi fiqh di bawah ini. 
 
*** 
Misal ada ulama yang berpendapat bahwa Khomr yang harom itu hanya khomr yang dibuat dari 
fermentasi anggur saja. 
 
Sedangkan khomr yang dibuat dari fermentasi buah buahan yang lain, atau yang lazim disebut nabiz, 
maka khomr nabiz ini halal untuk diminum walau memabukkan. Karena bukan khomr yang dibuat 
dari fermentasi anggur. 
 
Sebagaimana ini adalah pendapat yang salah dari Imam Abu Hanifah rohimahulloh. 
 
Maka konsekuensi dari manhaj fiqh gantung itu adalah : 

1. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat Imam Abu Hanifah. 
2. Orang mabuk karena khomr Nabiz itu tidak berdosa, dan tidak boleh diingkari karena dia 

berpegang kepada pendapat ulama juga. 
 
Contoh contoh yang semisal dengan khomr nabiz ini sebenarnya banyak. Namun saya rasa ini sudah 
cukup menjelaskan. 
 
*** 
Dari contoh ini sebenarnya telah tampak kerusakan manhaj fiqh gantung, karena dia menganggap 
semua pendapat ulama itu benar. 
 
Adapun konsekuensi umum dari mauqif (sikap) dari manhaj fiqh gantung ini adalah : 
 

1. Kita tidak boleh “bersikap kritis ilmiah” terhadap perbedaan pendapat para ulama, guna 
mentarjih mana pendapat yang kuat atau benar, dan mana pendapat yang lemah atau salah. 
 
Manhaj Tarjih dianggap “harom” dalam tanda kutip, menurut manhaj gantung ini. Dan kita 
dibiarkan “bodoh” dan cukup taqlid saja dengan semua pendapat ulama. 

 
2. Manhaj ini berusaha me-ma’shum-kan para ulama, karena semua pendapat ulama itu 

dianggap benar dan tidak boleh kita salahkan. 
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3. Manhaj ini berusaha memberikan perlindungan dan tempat persembunyian bagi para ahlul 
bid’ah atau orang yang memiliki manhaj yang menyimpang, karena berkilah juga 
berdasarkan pendapat ulama. 

 
*** 
Golongan yang secara umum senantiasa berlindung di balik manhaj ini adalah : 
 

1. Harokiyyun 
2. Golongan Islam Liberal dengan filsafat relativisme nya, yang suka mengutip ngutip perkataan 

ulama yang sesuai dengan kepentingan mereka 
3. Para muqollid madzhab yang ghuluw dan tidak proporsional dalam memahami taqlid 
4. Umat Islam yang tidak memahami duduk permasalahannya, dan tertipu dengan kata kata 

manis atas nama fiqh dan ukhuwah. 
 
*** 
Berarti apakah para ulama itu sebenarnya telah memberikan arah pemahaman, dalam memahami 
perbedaan pendapat di antara ulama itu sendiri? 
 
Al jawab, ya. 
Qaidah yang diajarkan oleh para ulama itu adalah, 

“Kebenaran itu hanya satu. Tidak berbilang. Walau itu di perbedaan pendapat di antara 
kalangan ulama itu sendiri”. 
 

Demikianlah manhaj dan logika yang benar. 
 
Berikut saya kutipkan perkataan ulama yang mengajarkan kepada kita, panduan bagaimana 
memahami perbedaan pendapat di antara ulama itu sendiri. 
 
Ibnul Qasim berkata, 

”Saya telah mendengar dari Malik dan Laits tentang perselisihan para sahabat Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam, tidaklah seperti yang dikatakan orang-orang, ’Dalam perselisihan 
tersebut terdapat kelapangan.’ 
 
Tidak demikian, yang ada adalah salah dan benar. ” 
*Jami’u Bayanil Ilmi, juz 2 hal 100. Sebagaimana yang dikutip dalam Sifat Sholat Nabi] 

 
Asyhab mengatakan, bahwa Malik pernah ditanya tentang orang yang mengambil sebuah hadist dari 
seorang yang tsiqat (terpercaya) dan orang itu mendapatkannya dari sahabat Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam,  

” Apakah engkau berpendapat bahwa dalam perselisihan terdapat kelapangan ?” 
 
Imam Malik menjawab, 

”Tidak demi Allah, sampai ia mendapatkan bahwa kebenaran itu satu. Adakah dua perkataan 
yang bertentangan keduanya benar ? Yang hak dan yang benar itu hanya ada satu.” *Jami’u 
Bayanil Ilmi, juz 2 hal 100. Sebagaimana yang dikutip dalam Sifat Sholat Nabi] 
 

Imam Al Muzani, sahabat Imam Syafi’i berkata: 
“Para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berselisih. Lalu sebagian mereka 
menyalahkan yang lain dan mereka saling memperhatikan tiap perkataan di antara mereka 
dan mengomentarinya. 
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Jika sekiranya mereka berpendapat semua perkataan mereka itu benar, tentu mereka tidak 
akan melakukan demikian. 
 
Pernah Umar bin Khathab marah karena terjadi perselisihan antara Ubay bin Ka’ab dengan 
Ibnu Mas’ud mengenai hukum salat dengan satu pakaian. Ubay mengatakan bahwa salat 
dengan satu pakaian itu baik dan indah. Sedangkan Ibnu Mas’ud megatakan bahwa hal itu 
dilakukan karena sedikit pakaian. 
 
Kemudian Umar keluar dengan marah dan berkata, ”Dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam telah berselisih, yaitu diantara orang-orang yang memperhatikan Rasul dan 
mengambil pendapat beliau. Ubay benar dan Ibnu Mas’ud tidak kurang (berusaha). Akan 
tetapi aku tidak mau mendengar setelah ini ada orang-orang yang berselisih tentang hal itu. 
Jika masih ada tentu aku akan melakukan ini dan itu.” *Jami’u Bayanil Ilmi, juz 2 hal 103. 
Sebagaimana yang dikutip dalam Sifat Sholat Nabi] 

 
Imam Al Muzani juga berkata : 

“Katakanlah kepada orang-orang yang membolehkan perselisihan dan berpendapat mengenai 
dua orang alim yang berijtihad dalam suatu masalah. 

 
Salah seorang di antara mereka menyatakan halal dan yang lainnya menyatakan haram. 
 
Dikatakan “bahwa ijtihad keduanya benar semua, ” 
 
Apakah engkau mengatakan ini dengan dasar ushul (pokok) atau qiyas ?” 
 
Apabila ia mengatakan dengan dasar pokok, maka katakanlah kepadanya, ” Bagaimana 
mungkin dengan dasar pokok padahal Al-Qur’an menolak perselisihan ?” 
 
Dan apabila ia mengatakan dengan dasar qiyas, maka katakanlah, ” Mengapa engkau 
membolehkan padahal pokok telah menolak perselisihan.” Hal ini tidak bisa diterima oleh 
orang yang berakal, lebih-lebih seorang alim. ” 
*Jami’u Bayanil Ilmi, juz 2 hal 109. Sebagaimana yang dikutip dalam Sifat Sholat Nabi] 

 
Ibnu Abdil Bar (wafat 463 H) berkata : 

“Sekiranya kebenaran itu terdapat di dalam dua hal yang bertentangan, maka tidak mungkin 
orang-orang salaf akan saling menyalahkan dalam ijtihad, keputusan dan fatwa-fatwa mereka. 
 
Dan pemikiran juga enggan menerima ada satu pendapat dan pendapat lain yang 
bertentangan dikatakan benar seluruhnya. Tepatlah apa yang dikatakan di dalam syair : 
 
“Penetapan dua hal yang bertentangan secara bersamaan dalam satu hal Adalah seburuk-
buruk kemustahilan yang datang”. ” *Jami’u Bayanil Ilmi, juz 2 hal 108. Sebagaimana yang 
dikutip dalam Sifat Sholat Nabi] 

 
Syaikh Ali Hasan berkata, 

”Maka perbedaan pendapat dalam perkara apapun, apakah dia itu sunnah atau bid’ah, 
mungkar atau bukan, tidaklah menjadikan seorang juru dakwah untuk diam dari 
menyampaikan kebenaran. 
 
Yaitu dengan mengenal bid’ah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan sebelum ini 
dan menjelaskan kebenaran di dalamnya. 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

461 
 

 
Apabila setelah pembahasan, penelitian, dan pengkajian yang mendalam diperoleh hasil 
bahwa hal itu adalah bid’ah, maka wajib untuk menamapakkan kebenaran dan menyingkap 
syubhat-syubhat orang yang menyalahinya. *Ilmu Ushulil Bida’, hal 192+ 

 
*** 
Setelah jelas bagi kita akan petunjuk para ulama, maka bagaimanakah sikap kita terhadap manhaj 
fiqh gantung dan perkataan manis yang menipunya “agar tidak terjadi konflik, dan ukhuwah tidak 
rusak karena perbedaan pendapat”? 
 
Sikap kita adalah : 

1. Kita katakan bahwa manhaj fiqh gantung ini menyelisihi manhaj Salaf dalam memahami 
perbedaan pendapat, terutama manhaj para sahabat. 
 
Sebagaimana ini telah kita jelaskan di qoul ulama sebelumnya. 

 
2. Walau kebenaran itu hanya satu, namun “dialektika” untuk menguatkan ataupun 

melemahkan salah satu pendapat. Ataupun untuk menyalahkan atau membenarkan salah 
satu pendapat ulama. Tentu tidak harus sampai terjadi konflik ataupun merusak ukhuwah. 
 
Sikap agar “tidak dzolim” harus ditimbang dan tergantung kepada : 
a. Bobot pengaruh perbedaan pendapat yang dibahas dalam masalah agama, dan juga 

apakah ada udzur atau tidak dalam hal itu. 
b. Sikap ilmiah, kekuatan argumentasi, dan cara penyampaian dalam menguatkan sesuatu 

hal dan melemahkan pendapat yang lain. 
 

3. Sikap yang dzolim yang harus kita hindari dalam menyikapi perbedaan pendapat ini adalah : 
- Menganggap semua pendapat yang saling bertentangan itu benar, meremehkan 

usaha pentarjihan, dan ini jelas adalah sikap yang dzolim. 
- Melakukan kedzoliman logical fallacy dengan segala macam bentuknya, dalam 

diskusi dan dialektika pentarjihan suatu khilaf fiqh. 
 
*** 
Sekedar sebagai penutup, 
sebagian orang orang ada yang terperangkap manhaj fiqh gantung setelah belajar dan mempelajari 
kitab fiqh muqoron (perbandingan) yang hanya sekedar berisi kumpulan pendapat ulama saja, 
dengan tanpa ada diskusi dan pentarjihan mana yang benar menurut sang penulis. 
 
Hal ini seperti cara penulisan kitab Bidayatul Mujtahid, tulisan Ibnu Rusyd rohimahulloh. 
 
Untuk orang orang yang mengalami “kebingungan” seperti ini maka kita katakan, bedakan antara 
kitab yang bertujuan sebagai “ensiklopedia” perbedaan pendapat ulama, dengan sikap ilmiah dalam 
melihat perbedaan pendapat ulama. 
 
Kitab itu hanya bertujuan mengumpulkan perbedaan pendapat ulama saja. Bukan untuk 
mengajarkan tarjih dan sikap ilmiah dalam melihat perbedaan pendapat ulama.Itu adalah dua hal 
yang berbeda. 
 
Teknik pengumpulan “bank data” itu berbeda dengan teknik “pengolahan data”. 
 
Semoga tulisan ini bermanfaat dan mudah untuk difahami. Baarokalloohu fiik 
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31) Fiqh masalah fatwa akan suatu negeri dan ulama negerinya 
 
Penjelasan bahwa fatwa suatu negeri diserahkan kepada ulama di negeri itu, tidak sepenuhnya 
benar. 
 
Kenapa? 
 
Karena Rasulullah ketika mengutus Muadz bin Jabal, Rasulullah menasehati muadz akan tahapan 
berdakwah kepada Ahlul Kitab disana. 
 
Padahal Rasulullah hanya sekali saja pernah ke Yaman, waktu muda dulu. Itupun sebelum bi’tsah 
(sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul) 
 
Yang kedua, sepulang dari Yaman Muadz langsung sujud di hadapan Rasulullah, karena mengikuti 
kebiasaan penghormatan Ahlul Kitab di Yaman terhadap para pendetanya. 
 
Dan ini langsung disalahkan oleh Rasulullah. 
 
Padahal kalau qaidah itu benar, maka seharusnya Muadz jauh lebih faqih masalah Yaman 
dibandingkan Rasulullah. Apalagi Muadz sendiri, telah ditazkiyah Rasulullah sebagai sahabat yang 
paling faqih masalah halal haram. 
 
Dan demikian juga ulama di kalangan Sahabat, yang lebih mendalam ilmunya, menerima pertanyaan 
dari sahabat sahabat yang lain mengenai keadaan di daerahnya. 
 
Atau saya berikan permisalan lain, apakah fatwa fatwa masalah haji dan umroh di masjidil harom 
hanya diserahkan urusannya kepada Ulama Mekkah saja? 
 
Faktanya tidak. Para ulama Madzhab yang empat itu domisili nya bukan di Mekkah. Tapi mereka 
tetap berfatwa masalah Haji dan Umroh. 
 
Jadi wahai para pendukung fiqhul waqi yang terlalu berlebihan. Yang paling penting itu adalah ilmu, 
bukan hanya sekedar domisili. 
 
*** 
Apa gara gara ketika jawaban para Ulama itu tidak sesuai keinginan antum, maka antum coba bikin 
manuver “ulama di negeri itu lebih faham mengenai permasalahan di negerinya”? 
 
Kita tanya masalah demo kepada ulama manapun, timbangan nya tetap harus dengan ilmu. Bukan 
hanya sekedar masalah domisili saja. 
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32) Memahami Taqlid 
 
Para ulama berkata mengenai definisi taqlid sebagai : 

“Mengikuti seseorang yang bukan hujjah, dengan tanpa hujjah.” 
 
Definisi ini luar biasa menurut saya. Definisi ini cukup bisa menjembatani kondisi tiap orang yang 
berbeda beda, baik dari tingkat ilmu, pemahaman, ataupun wawasan. Dan juga sangat aplikatif. 
 
*** 
Kita faham bahwa selain Rasulullah dan manhaj sahabat, maka secara umum hal itu bukan hujjah. 
 
Ini menunjukkan bahwa kita harus cukup proporsional dalam menyikapi qoul para imam dan para 
Ulama. Karena pada asalnya mereka itu bukan hujjah atau dalil. 
 
Para Imam dan para ulama itu baru bisa dianggap sebagai hujjah, jika ada salah satu dari dua hal 
berikut ini : 

1. Perkataan mereka itu berdasarkan dalil, atau berdasarkan perangkat ilmu dalam memahami 
dalil. 

2. Ada udzur bagi kita, karena ketidak fahaman kita dalam memahami suatu permasalahan. 
Atau karena ketidak mampuan untuk ber-istidlal (berdalil) dan ber-istinbath (penarikan 
suatu kesimpulan atau faedah dari suatu dalil) 

 
Berdasarkan salah satu dari kedua hal itu, maka perkataan ulama itu berubah menjadi hujjah bagi 
kita dengan berdasarkan ayat “Fas-aluu Ahladz dzikri in kuntum laa ta’lamuun” 
 
(Bertanyalah kepada Ahludz dzikr -ulama atau ahli ilmu-, jika kalian tidak memahami nya) 
 
Ayat ini diulang dua kali di dalam Al Qur’an, yakni QS Al Anbiyaa : 7 dan An Nahl : 43. 
 
Ayat ini cukup memberikan justifikasi kepada kita, untuk merubah perkataan seseorang yang asalnya 
bukan hujjah, menjadi hujjah bagi kita. 
 
*** 
Tapi hendaklah digarisbawahi, bahwa mereka itu adalah hujjah dalam lingkup yang terbatas. 
 
Dalam artian ketika datang pemahaman kepada kita, atau datang hujjah bagi kita yang ternyata lebih 
kuat dan lebih benar, maka secara otomatis kedudukan para ulama yang bukan hujjah namun 
dijadikan hujjah itu hilang posisinya. 
 
Perkataan mereka tidak dianggap lagi sebagai hujjah, dan jika tetap bersikeras mengikuti perkataan 
mereka setelah datang hujjah yang sebenarnya. Maka jatuhlah kita ke dalam taqlid yang tercela. 
 
Dalil yang sangat kuat akan hal ini adalah QS Az Zumar : 18 
 

ْسَتِمُعونَ  ال ِذٌنَ  تُِعونَ  اْلَقْولَ  ٌَ ت  ٌَ ُ  َهَداُهمُ  ال ِذٌنَ  أُولَئِكَ  أَْحَسَنهُ  َف اِلْلَتابِ  أُولُو ُهمْ  َوأُولَئِكَ  ّللا   
 
(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah 
orang-orang yang mempunyai akal. 

 
Dalil yang kedua adalah QS An Nisaa’ :59 
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ا َها ٌَ ٌُّ َ  أَِطٌُعوا آَمُنوا ال ِذٌنَ  أَ ُسولَ  َوأَِطٌُعوا ّللا  ء   فًِ َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ  ِمْنُكمْ  اِْلَْمرِ  َوأُولًِ الر  ًْ وهُ  َش ِ  إِلَى َفُردُّ ُسولِ  ّللا   ُكْنُتمْ  إِنْ  َوالر 

ِ  ُتْإِمُنونَ  ْومِ  تِالِل  ٌَ ِخرِ  َواْل َْ لِكَ  ا ر   َذ  ٌْ ﴾٥٥:النساء﴿ َتؤِْوٌاًل  َوأَْحَسنُ  َخ  
 

“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.” 

 
*** 
Sebagian orang yang berlebih lebihan dalam masalah taqlid, umumnya “alergi” dengan hal ini. 
 
Mereka berkata, 

“Para imam itu adalah mujtahid mutlaq. Kamu harus menjadi mujtahid mutlaq dulu sebelum 
berani mengatakan mereka salah, dan berani berbeda pendapat dengan mereka” 
 
“Ngakunya anti taqlid, tapi nyatanya hanya mengganti taqlid kepada imam dengan taqlid 
kepada ustadz lokal saja. Masih mending saya donk taqlid kepada imam”. 

 
Dan perkataan perkataan logical fallacy lainnya untuk mengecoh, karena mereka tidak berani 
berkata terang terangan bahwa saya menolak dalil dan hujjah yang lebih benar. 
 
*** 
Sesungguhnya jika kembali lagi ke definisi taqlid di atas, maka hal itu jelas duduk permasalahannya. 
 
Kita bisa cukup tau diri kapan kita bisa mengambil perkataan seorang ulama, dan kapan kita bisa 
meninggalkan nya. 
 
Kita cukup tau diri kapan kita bisa “taqlid” dalam tanda petik, dan kapan juga tidak. 
 
Siapa yang berkata taqlid itu harom secara mutlak? 
 
Bagi orang orang yang mempunyai udzur seperti yang kita sebutkan di atas, boleh bagi mereka untuk 
taqlid. 
 
Karena udzur yang mereka miliki itu, adalah hujjah bagi mereka untuk mengambil qoul ulama yang 
hukum asalnya bukan hujjah bagi mereka. 
 
Sebagaimana ini yang telah kita jelaskan dengan berdalil kepada QS. An Nahl : 43 dan Al Anbiyaa : 7 
 
Siapa yang berkata taqlid itu wajib? 
 
Tidak ada selain Rasulullah dan para sahabat nya yang mempunyai hukum asal dan berkedudukan 
sebagai hujjah bagi kita. 
 
Kita hanya mengikuti mereka yang bukan hujjah itu, sepanjang mereka mengikuti dalil. 
 
Karena itulah hujjah bagi kita untuk menjadikan perkataan mereka sebagai hujjah. 
 
Baik imam, ulama, atau ustadz lokal itu hukum asalnya bukan hujjah bagi kita. Sejauh mana mereka 
lebih kuat dalam berhujjah dibandingkan yang lain, maka merekalah hujjah bagi kita. 
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Sedangkan yang lain sudah tidak menjadi hujjah lagi bagi kita, berapa pun tingginya kedudukan 
mereka dibandingkan dengan orang yang kita jadikan sebagai hujjah. 
 
Oleh karena itu QS Az Zumar ayat 18 dan QS An Nisaa ayat 59 itu, tidak pernah mempersyaratkan 
harus mempunyai kedudukan sebagai mujtahid mutlaq dulu baru kita boleh mengambil faedah dari 
dua ayat tersebut. 
 
*** 
Oleh karena itulah definisi taqlid diatas tadi sangat menakjubkan bagi saya. 
 
Definisi taqlid “Mengikuti seseorang yang bukan hujjah, dengan tanpa hujjah.” ini sangat fleksibel, 
dan bisa diterapkan di berbagai macam keadaan. 
 
Definisi ini mengajarkan agar kita jangan “kurang ajar” terhadap ulama, imam, dan ustadz dengan 
berbagai macam kelebihan dan kekurangan mereka. 
 
Definisi ini juga mengajarkan kita agar mau untuk “maju”, berpikir kritis, bersikap ilmiah, dan cukup 
bisa untuk menakar diri kapasitas kita. 
 
Kadang ada sesuatu yang merupakan kapasitas kita, yang mana kita bisa mengetahui dengan lebih 
jelas akan yang benar, dibandingkan orang yang lebih memiliki keutamaan daripada kita. 
 
Dan kadang ada juga sesuatu hal yang bukan kapasitas kita, yang cukup diberikan kepada orang yang 
lebih memiliki keutamaan serta kapasitas dibandingkan diri kita. 
 
Kita harus cukup dewasa untuk mengetahui bahwa kita tahu. Dan kita juga harus cukup dewasa 
untuk mengetahui bahwa kita tidak tahu. 
 
Definisi taqlid “Mengikuti seseorang yang bukan hujjah, dengan tanpa hujjah” ini cukup untuk 
mengajarkan semua hal itu kepada kita. 
 
*** 
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 
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33) Mewaspadai taqlid yang tercela dan Free Thinker Pluralis Manhaj 
 
Saya pernah menemui ikhwah yang agak berlebihan dan kultus terhadap ustadz tertentu ketika 
menyandarkan pendapat nya. Namun saya cukup respek terhadap sikap akhir beliau, setelah beliau 
saya ajak berdiskusi dengan dialektika ilmiah pake dalil-dalil. 
 
Dalam diskusi saya dudukkan cara memahami ayat “Fas-aluu Ahladz Dzikri in kuntum laa ta’lamuun” 
(Tanyakanlah kepada Ahludz dzikr jika kamu tidak mengetahui) dengan ayat ayat yang lain. Saya 
dudukkan cara memahami taqlid antara yang boleh dan yang tercela. Dan seterusnya. 
 
Yah kurang lebih penggiringan proses pemahaman nya, hampir sama lah dengan tulisan saya 
tentang taqlid yang pernah saya buat. (Lihat tulisan kami sebelumnya) 
 
Saya tidak bermain opini atau kisah kisah dalam memahamkan hal itu. Opini dan kisah itu bukan 
suatu dialektika ilmiah menurut saya. 
 
Akhirnya dia berkata “Ya, saya memang Taqlid” sembari dia mengatakan udzur udzur nya. 
 
*** 
Bagi saya sikap memandang tsiqoh terhadap seseorang hingga cenderung taqlid itu, jauh lebih baik 
daripada bersikap “Free thinker”, fiqh gantung, dan “genit” terhadap harokiyyun, asy’ariyyah, takfiri, 
dan yang semisal dari sikap para Pluralis Manhaj. 
 
Walau begitu, bukan berarti sikap tsiqoh yang cenderung taqlid itu harus dibiarkan dan tidak 
diluruskan. 
 
Sikap ini juga mengandung sifat destruktif dalam sikap beragama, walau tidak sedestruktif sikap free 
thinker dan pluralisme manhaj. 
 
Dan uniknya, meluruskan sikap menganggap tsiqoh hingga cenderung taqlid itu sebenarnya juga 
harus extra hati hati agar tidak dimanfaatkan oleh para Free thinker dan Pluralis Manhaj. 
 
Kenapa? 
Karena free thinker Pluralis manhaj itu adalah “natural enemy” dari sikap menganggap tsiqoh hingga 
cenderung taqlid. Tentu mereka akan memanfaatkan nasehat ini untuk amunisi persenjataan 
mereka. 
 
*** 
Agar adil, 
Sebaiknya beliau selain membuat tulisan yang “menyerang” sikap taqlid yang cenderung 
mengkultuskan. 
 
Beliau menulis juga tulisan yang “menyerang” sikap free thinker yang cenderung Pluralis Manhaj. 
 
Sikap free thinker yang cenderung Pluralis Manhaj ini jangan dipandang remeh. Faksi Malang sudah 
tewas manhaj nya karena sikap ini, demikian juga diikuti oleh orang orang yang “genit” dalam 
memahami fiqh. 
 
Semoga masukan ini bisa sampai dan didengar oleh al Ustadz, yang saya yakin maksud beliau 
sebenarnya baik 
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33) Ketika Pluralis manhaj sudah menampakkan jati diri 
 
Ketika sang kalajengking menampakkan dirinya dari tempat persembunyiannya di bawah pasir, maka 
baru semua rame. Padahal tidaklah mereka mulai keluar dan menampakkan diri, kecuali jika mereka 
sudah kuat dan mempunyai banyak pembela. 
 
*** 
Mulai yang membela dengan menggunakan teknik autobiography critic : 
 
Kalian semua suci, aku penuh dosa 
Kalian semua Manhaji, aku anggota pramuka 
 
* 
Yang menggunakan teknik reportase wartawan : 
 
Let’s cover from both sides, untuk menolak lupa. 
Kita bikin rame, biar makin banyak oplah berita kita dan kita makin untung. 
 
* 
Bahkan hingga penggemar infotemen, eh infotainment maksud saya, berkata : 
 
Itu Ghibah. Hati hati semua ada hisabnya. Jangan lupakan, jasa perjuangannya itu banyak! 
 
Demikianlah pembelaan seorang fans terhadap idolanya. 
 
Padahal jika bukan idolanya, diam saja dan tidak ada keluar perkataan bijaknya bahwa itu ghibah. 
Semua ada hisabnya. Dan seterusnya 
 
*** 
Imam Al Barbahari rahimahullahu berkata memberikan nasehat, 

“Permisalan ahlul bid’ah adalah seperti Kalajengking, mereka sembunyikan kepala dan tangan-
tangan mereka didalam tanah dan mereka keluarkan ekor-ekor mereka. 
 
Apabila mereka sudah merasa kuat, mulailah mereka menyengat. 
 
Demikian juga halnya ahlul bid’ah mereka sembuyikan diri-diri mereka di tengah-tengah 
manusia dan apabila mereka sudah kuat mulailah mereka meyebarkan (melancarkan aksi) apa 
yang mereka inginkan. ” [Al-Minhaj Al-Ahmad 3/37] 
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34) Bantahan terhadap metode autobiography critic 
 
Sebagian orang ada yang suka memberikan syubhat masalah manhaj, dengan metode autobiography 
critic. Metode ini dari kacamata ilmiah sejauh yang saya tahu, terlalu bias dan tidak bisa 
dipertanggungjawabkan. 
 
Variabel yang ada di dalam metode ini sangat subyektif, dan tidak bisa dijadikan standar secara 
general. 
 
Sekedar sebagai analisa pendukung, maka itu tidak masalah menurut saya. Akan tetapi kalau itu 
dijadikan sebagai sumber analisa utama, maka itu “sangat rapuh” argumentasi ilmiah nya dan tidak 
valid result nya. 
 
Namun sayangnya, hal ini sering sekali dilakukan oleh “anggota pramuka” dan “pemerhati 
komunitas” 
 
*** 
Selain itu, metode ini tampaknya tidak sesuai dengan contoh yang diberikan oleh para ulama, dan 
“dicela” di dalam Al Qur’an. 
 
Bagaimana itu maksudnya? 
 
* 
Pertama, 
Tidak disangkal bahwa ada imam besar yang mendapatkan hidayah dari Allah, bertaubat dari 
kesesatan dan kebid’ahannya, dan kemudian berpegang teguh terhadap sunnah. 
 
Imam Abu Hasan Al Asy’ary rohimahulloh contohnya. 
 
Setelah beliau bertaubat dari kesesatan dan kebid’ahan yang sebelumnya beliau peluk, terutama 
dari firqoh Mu’tazilah. 
 
Maka untuk memperbaiki kesalahan yang beliau lakukan dulu sebagai syarat taubat beliau, terutama 
untuk memenuhi syarat taubat yang terdapat dalam QS Al Baqarah : 160, Al Maidah : 39, Al An’am : 
54, dan An Nahl : 119. 
 
Beliau tulislah buku buku rudud (bantahan bantahan) secara ilmiah dengan berdasarkan dalil dalil, 
terhadap kesesatan dan kebid’ahan yang dulu beliau peluk. 
 
Imam Abu Hasan Al Asy’ary tidak berpedoman dengan menggunakan metode autobiography critic, 
bahwa dulu beliau pernah di mu’tazilah dan di mu’tazilah itu begini dan begitu menurut 
subyektivitas beliau. 
 
Tidak. 
Akan tetapi beliau kumpulkan dalil dan argumentasi yang difahami salah oleh mu’tazilah, dan 
kemudian beliau buat kitab untuk membantah dengan berdasarkan dalil dan argumentasi yang 
Shohih. 
 
 
 
* 
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Kedua, 
Metode autobiography critics itu sebenarnya pernah dilakukan oleh Ahlul Kitab dengan pura-pura 
beriman, lalu kufur lagi. 
 
Dengan metode ini mereka mengira mereka bisa mempunyai otoritas untuk mencela cela semau 
mereka, karena mereka “meng klaim” diri mereka itu bekas orang dalam. Bekas pengikut. Bekas 
anggota komunitas. 
 
Allah berfirman mencela metode ini dalam QS Ali Imron : 72-74. 
 
Bahkan Allah dalam ayat itu, justru menguatkan hati kaum mukminin agar jangan terkecoh dengan 
metode mereka itu, dan jangan terpengaruh bahwa mereka akan mengalahkan hujjah mu di sisi 
Allah. 
 

ْرِجُعونَ  لََعل هُمْ  آِخَرهُ  َواْكفُُروا الن َهارِ  َوْجهَ  آَمُنوا ال ِذٌنَ  َعلَى أُْنِزلَ  تِال ِذي آِمُنوا اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َطائَِفح   َوَقالَخْ   لَِمنْ  إِل   ُتْإِمُنوا َوَل  ٌَ
ِ  ُهَدى اْلهَُدى   إِن   قُلْ  ِدٌَنُكمْ  َتتِعَ  وُكمْ  أَوْ  أُوتٌُِتمْ  َما ِمْثلَ  أََحد   ٌُْإَتى   أَنْ  ّللا  ُكمْ  ِعْندَ  ٌَُحاجُّ دِ  اْلَفْضلَ  إِن   قُلْ ۖ   َرتِّ ٌَ ِ  تِ َشاءُ  َمنْ  ٌُْإتٌِهِ  ّللا  ٌَ   ۖ

 ُ ْخَتصُّ  َعلٌِم   َواِسع   َوّللا  َشاءُ  َمنْ  تَِرْحَمتِهِ  ٌَ ٌَ   ۖ ُ اْلَعِظٌمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوّللا   
 
Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya): “Perlihatkanlah (seolah-olah) 
kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat 
Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang 
mukmin) kembali (kepada kekafiran). Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang 
yang mengikuti agamamu.” 
 
Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah 
kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, 
dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu”. 
 
Katakanlah: “Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”; Allah 
menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah 
mempunyai karunia yang besar. [QS Ali Imran : 72-74] 

 
*** 
Sebenarnya bagi saya, ketika melihat metode autobiography critic yang suka dilakukan oleh para 
Pluralis Manhaj, maka saya sudah tidak tertarik membacanya. 
 
Apalagi jika disitu miskin dalil, dan hanya sekedar cerita yang sangat bias dan tendensius. Maka saya 
hanya cukup tersenyum saja. 
 
Akan tetapi saya melihat bahwa mungkin bagi orang yang kurang dalam belajar manhaj, hanya suka 
ikut kajian tematik saja, terlalu bergantung kepada sosok tokoh, dan kurang memiliki kafaah ilmiah 
(terutama saya juga termasuk maksudnya); mungkin bisa goyah atau bingung menghadapi metode 
autobiography critics tersebut. 
 
Maka sebagai bentuk nasehat dan sharing ilmu, saya tulis kritik terhadap metode autobiography 
critic yang “pseudoscience” itu agar kita bisa sama sama mengambil pelajaran dan tidak mudah 
terkecoh. 
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Sembari itu mari kita kuatkan lagi bersama sama “kuda-kuda” manhaj kita, belajar kitab, tidak 
terlena dengan model ikut kajian tematik saja, dan berdoa kepada Allah agar kita teguh serta 
istiqomah di dalam manhaj yang Shohih ini. 
 
*** 
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah untuk difahami. Baarokalloohu fiik 
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35) Politik belah bambu Pluralis Manhaj 
 
Politik belah bambu ala Pluralis Manhaj tampaknya sudah dimulai saudara saudara. 
 
Jangan takut dengan orang yang memanfaatkan perkataan Ulama, dan terkesan berada di belakang 
ulama demi membela tokoh dan manhaj yang menyimpang. 
 
Sesungguhnya Umar bin Khoththob dahulu memberikan tazkiyah kepada Abdurrahman bin Muljam. 
Dan ternyata sepeninggal Umar, Abdurrahman bin Muljam berbalik menjadi Khowarij dan 
membunuh Kholifah Ali bin Abi Tholib. 
 
 
36) Antara Pluralisme Agama dan Pluralisme Manhaj 
 
Pluralisme Agama : Teologi Inklusif 
(Praktek : Gerakan inklusifisme Teologi yang saling toleran, bersatu dalam Satu Tuhan banyak jalan 
mewujudkan rahmatan lil ‘alamin) 
 
Pluralisme Manhaj : Manhaj Muwazanah 
(Praktek : Gerakan inklusifisme manhaj yang saling bersinergi, bersatu membela Islam dari musuh-
musuh Islam dalam masalah politik dan kekuasaan ) 
 
 
37) Pemaksaan Khilafiyah 
 
Salah satu yang “yakin” bahwa ini hanyalah masalah khilafiyah. 
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38) Cara mudah untuk mengetahui bibit-bibit Pluralisme Manhaj 
 
Knowing and believing are different things. 
 
Orang yang tahu mengenai manhaj Salaf itu banyak. Karena fithroh nya manhaj yang haq dalam 
memahami agama itu, mudah untuk diketahui dan mudah untuk diikuti. 
 
Akan tetapi jumlah orang yang mau untuk berpegang dan istiqomah di dalamnya, tidaklah sebanyak 
jumlah orang yang mengetahui nya. 
 
Apalagi di zaman fitnah. 
 
Akan makin terlihat orang yang hanya “sekedar tahu” dan kadang termasuk “yang hanya mengilmui” 
manhaj salaf saja. 
 
Dengan orang yang berusaha berpegang teguh dengan manhaj salaf, menyelamatkan diri dari 
syubhat syubhat, atau bahkan yang berusaha membela manhaj Salaf dari Syubhat syubhat serta 
fitnah yang berkembang. 
 
Maka dari itu tawashou bil haq wa tawashou bish shobr itu penting. Karena manusia itu tempatnya 
salah dan lupa 
 
 
 
 
39) Teknik Framing 
 
Teknik framing adalah mengambil kutipan dari perkataan seseorang, dengan tujuan diarahkan ke hal 
yang tidak dimaksudkan oleh orang tersebut. 
 
Sejauh yang saya tahu, teknik ini banyak sekali digunakan oleh Pluralis Liberal dalam masalah kutip 
mengutip dalil, baik itu dari Al Qur’an ataupun As Sunnah. Dan juga dari perkataan Ulama. 
 
Yang mana hal ini digunakan dengan tujuan untuk membenarkan Pluralisme, walaupun tujuan dari 
dalil Al Qur’an dan As Sunnah beserta perkataan ulama tidak dimaksudkan ke arah itu. 
 
Ini akan saya buktikan dalam tulisan saya “Risalah Tauhid jilid 4 : Pluralis Liberal” yang sedang saya 
revisi dan berikan banyak sekali tambahan bab baru. Sehingga seakan akan ini adalah tulisan baru, 
yang memiliki perbedaan yang signifikan dari tulisan saya Risalah Tauhid jilid 4 yang terdahulu. 
 
Semoga Allah memudahkan saya untuk menyelesaikan tulisan tersebut. 
 
*** 
Uniknya, teknik framing ini tampaknya juga digunakan oleh sebagian orang dalam mengutip 
perkataan “Persatuan Kebon Binatang”. 
 
Secara tidak sadar, teknik framing yang biasa digunakan oleh Pluralis Liberal juga digunakan dalam 
perkataan “Persatuan Kebon Binatang” ini. 
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40) Jenis Ukhuwah dalam menghadapai musuh 
 
Bersatu melawan musuh itu ada 2 keadaan : 
 

1. Jika dalam keadaan jihad dalam artian perang yang sesungguhnya, baik itu jihad difa 
ataupun jihad atas perintah Ulil Amri. Maka wajib bersatu, dan bersabar terhadap orang 
orang menyimpang yang ada di dalam nya. 
 
Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah dan para sahabat berjihad bersama sama dengan 
orang munafiq yang ada bergabung di dalam nya. 
 
Walau bergabung dengan orang munafiq, maka apakah lidah harus kelu atau mulut harus 
bisu ketika melihat penyimpangan yang mereka lakukan, demi atas nama persatuan? 
 
Al Jawab tidak. Mengingkari kemungkaran harus tetap jalan, namun pertimbangan prioritas 
serta mashlahat madhorot harus dikedepankan. 
 
Apa dalilnya? 
Karena banyak ayat-ayat Al Qur’an yang turun berkenaan dengan orang orang munafiq, 
dalam konteks ketika terjadi perang jihad. Maka dari itu mengingkari kemungkaran dan 
kebid’ahan harus tetap jalan, dengan pertimbangan yang “dewasa”. 

 
2. Dalam keadaan tidak terjadi jihad dalam arti perang yang sesungguhnya, dan juga tidak ada 

perintah jihad dari ulil Amri. 
 
Di kondisi ini, maka wajib bersatu di atas Aqidah dan manhaj yang haq. Tidak bersatu dengan 
orang orang yang menyimpang, yang memecah belah agama dengan kebid’ahan dan manhaj 
nya. Serta melawan musuh musuh Islam, dengan ilmu dan persatuan di atas Aqidah dan 
Manhaj yang Haq itu. 
 
Maka dari itu hadits hadits masalah buih itu lebih bersifat umum, tidak khusus dalam 
konteks perang, dan solusi yang Rasulullah berikan adalah kembali dengan benar benar 
kepada agama kita. 
 
Yakni kembali kepada sunnah dengan sebenar benarnya, memerangi kebid’ahan dan 
penyimpangan. Serta menyerukan persatuan dan mengumpulkan umat di atas Islam yang 
murni, Aqidah yang Shohih, dan manhaj Salaf yang haq itu. 
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41) Tabayun dulu akhi, berilah 70 udzur kepada saudaramu 
 
Disebutkan dalam Shohih Bukhori Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mendapatkan kabar 
pengaduan mengenai Muadz bin Jabal, yang mengimami sholat dengan membaca surat Al Baqarah 
hingga memberatkan makmum nya. 
 
Bahkan hingga sampai seorang makmum memutuskan sholat nya , dan sholat sendiri. Muadz 
sebagai imam mencela orang tersebut. 
 
Setelah mendapatkan pengaduan dari orang yang dicela Muadz karena memutuskan sholat nya, 
Rasulullah bersabda kepada Muadz : 

ا   ان   ُمَعاذُ  ٌَ أَْنخَ  أََفت   
“Wahai Muadz apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah?” 

 
*** 
Dari hadits ini rasulullah tidak tabayun dulu kepada Muadz, karena perkara nya sudah jelas. Dan juga 
tidak “berilah 70 udzur kepada saudaramu”, karena ini adalah kesalahan yang disengaja. 
 
Maka dari itu bagi orang orang yang suka berkata “tabayun dulu akhi”, “berilah 70 udzur kepada 
saudaramu “, bahkan hingga yang berkata “jangan engkau tajam kepada saudaramu sesama muslim, 
namun tumpul kepada orang kafir”. 
 
Maka ini sebenarnya tidak diwajibkan secara mutlak jika perkara nya jelas, sesuai dengan contoh 
Rasulullah di atas. 
 
Bahkan bagi orang orang yang suka baper (bawa perasaan), yang suka beretorika mewajibkan secara 
mutlak jika kebetulan itu tidak sesuai dengan kepentingan nya dan kecenderungan perasaan nya 
 
Yang suka sok bijak berkata “tabayun dulu akhi”, “berilah 70 udzur kepada saudaramu “, “jangan 
engkau tajam kepada saudaramu sesama muslim, namun tumpul kepada orang kafir” dan yang 
semisal. 
 
Maka ini hanya logical fallacy “apology” atau strategy “Playing victim scenario”, karena kebetulan 
tidak sesuai dengan kepentingan nya dan kecenderungan perasaan nya 
 
Coba kalau misal nya yang melakukan kesalahan itu “musuh” atau orang yang dibencinya. 
 
Maka tanpa perlu ba-bi-bu, langsung cela habis habisan, dan perkataan indah “tabayun dulu akhi”, 
“berilah 70 udzur kepada saudaramu ” tidak akan pernah dipraktekkan. 
 
Wahai pengusung manhaj baper, a fattaanun anta? (apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah?) 
 
 
42) Polemik kejadian sholat di belakang Rofidhoh ketika di Iran 
 
Kalau nggak ikut sholat di belakang nya Rofidhoh, kan sebenarnya juga nggak masalah. 
 
Untungnya secara Aqidah apa emang sholat di belakang Rofidhoh? Takut dibilang tidak toleran 
terhadap kebid’ahan dan kekufuran? 
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43) Menurut Ulama Salaf, para sahabat tidak boleh dibandingkan dengan seorang pun yang bukan 
Sahabat. 

 
Dulu pernah ada orang yang membanding bandingkan antara Kholifah Umar bin Abdul Aziz dengan 
Kholifah Muawiyah. 
 
Maka para ulama salaf dengan kedalaman ilmu mereka berkata, bahwa Muawiyah jauh lebih mulia 
dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Tidak bisa dibandingkan, disamakan, ataupun dimisalkan. 
 
Adapun Khulafaur Rasyidin jauh lebih mulia dibandingkan Muawiyah, dan tidak ada keraguan lagi di 
dalamnya. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dimisalkan, dan tidak bisa disamakan. 
 
Namun ada juga orang Indonesia yang sepertinya karena kultus kepada beberapa orang Da’i, maka 
mereka mempersamakan Da’i itu seperti khulafaur rasyidin. 
 
Dikatakan fulan sesejuk Abu Bakar, sang Habib setegas Umar, sang motivator sedekah sekaya 
Utsman, dan sang fulan secerdik Ali. 
 
*** 
Ini hal yang tidak benar, dan ini adalah ketidak fahaman mengenai kedudukan para Sahabat, 
terutama khulafaur rasyidin. 
 
Tidaklah dikatakan bahwa tongkat itu setajam pedang, melainkan itu menurunkan martabat sang 
pedang. 
 
Berikut akan saya sampaikan Qoul (perkataan) ulama Salaf, ketika mereka dengan kedalaman ilmu 
mereka “tidak terima” jika Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan Muawiyah. Walaupun Umar 
bin Abdul Aziz itu memiliki keutamaan sendiri. 
 
*** 
Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ditanya tentang siapakah yang lebih utama, Mu’awiyah 
bin Abu Sufyan ataukah Umar bin Abdulaziz? 
 

Beliau menjawab, 
‘Demi Allah, debu yang masuk di hidung Mu’awiyah saat bersama Rasulullah shallallahu alaihi 
wa sallam lebih utama seribu kali dibanding Umar (bin Abdulaziz). 
 
Mu’awiyah shalat di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, lalu tatkala beliau 
membaca ‘Sami’allahu liman hamidah’ Mu’awiyah menjawab, ‘Rabbanaa wa lakal hamdu’ 
Apalagi kemuliaan sesudah itu? 
 
(Lihat ‘Wafayatul A’yan, Ibnu Khalikan, 3/33) 

 
*** 
Dari Jarah Al-Maushily, dia berkata,  

“Aku mendengar seseorang bertanya Al-Mu’afa bin Imran, dia berkata, ‘Wahai Abu Mas’ud, 
lebih utama mana Umar bin Abdulaziz dengan Mu’awiyah bin Abu Sufyan?’ 
 
Aku melihat beliau (Mu’afa) sangat marah dan berkata, 
‘Para shahabat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam tidak boleh dibandingkan dengan 
seorang pun (dengan yang bukan shahabat). 
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Mu’awiyah radhiallahu anhu adalah penulis Alquran, shahabatnya, mertuanya* dan orang 
kepercayaan Nabi atas wahyu Allah Azza wa Jalla.” (Asy-Syari’ah Lil Aajiri, 5/2466-2467) 

 
* Maksudnya adalah Ummu Habibah atau Romlah yang merupakan saudari dari Muawiyah dari Abu 
Sufyan.  
 
Abu Sufyan rodhiyalloohu 'anhu memiliki anak yakni Muawiyah bin Abi Sufyan sang penulis wahyu 
sekretaris Rasulullah, dan Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan istri Rasulullah Shallallahu alaihi 
wa sallam.  
 
Yang dimaksud dengan mertua Rasulullah adalah Muawiyah itu memiliki kedudukan sebagai Wali 
dari ummu Habibah setelah Abu Sufyan sang ayah meninggal. Karena Muawiyah adalah saudara 
Ummu Habibah.  
 
Ummu Habibah sendiri "nikah jarak jauh" dengan Rasulullah di negeri Habasyah dengan diwakili oleh 
Raja Najasyi sebagai Wali Hakim, setelah Ummu Habibah ditinggalkan suaminya yang sebelumnya.  
 
Maka dari itu Muawiyah sebagai mertua Rasulullah itu maksudnya adalah "makna jauh", 
sebagaimana Muawiyah sebagai Wali bagi Utsman bin Affan yang menuntut darah terbunuhnya 
Utsman di tangan Pemberontak, mewakili bani Ummayah yang satu bani dengan Utsman.  
 
Dan Muawiyah diakui sebagai Wali yang sah dari Utsman, karena hubungan kekeluargaan nya, yang 
berhak menuntut qishosh atas terbunuhnya Utsman.  
 
Pemahaman yang serupa digunakan sebagai posisi Muawiyah sebagai Wali bagi ummu Habibah istri 
Rasulullah, yang dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai mertua padahal maksudnya sebenarnya 
wali.  
 
Walloohu A'lam 
 
*** 
Dari A’masy, dia mendengar orang-orang menyebutkan keadilan Umar bin Abdulaziz.  

Maka dia berkata, ‘Apalagi kalau kalian mengetahui Mu’awiyah?’ 
 
Mereka berkata, ‘Wahai Abu Muhammad, maksud engkau dalam hal kecerdikannya?’ 
 
Dia menjawab, ‘Tidak, justru dalam hal keadilannya.” 
 
(As-Sunnah, Al-Khallal, 1/437) 
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44) Lima golongan yang sedang susah diberikan Nasehat berdasarkan Sunnah 
 
Ada 5 golongan yang susah diberikan nasehat : 

1. Orang yang sedang mabuk 
2. Orang yang sedang marah 
3. Orang yang sedang jatuh cinta 
4. Orang yang sedang angkuh atau sombong 
5. Orang yang sedang sedih 

 
Besar kemungkinan mereka akan menolak nasehat yang berdasarkan sunnah, jika mereka sedang 
mabuk. Namun Alhamdulillah, fase 411 dan 212 sudah lama berlalu. Semoga sudah semakin rasional 
dan semakin memahami keadaan. 
 
Semoga hembusan untuk revolusi Pemberontakan, pemakzulan, dan penumpahan darah sudah 
berlalu, dan orang orang sudah bisa memahami fitnah ini dengan mengembalikan kepada sunnah 
yang Shohih 
 
Pada hakikatnya Ahlus Sunnah itu adalah mengikuti Sunnah dan memaksa kecenderungan hawa 
nafsunya untuk mengikuti sunnah, baik itu sunnah yang dia sukai ataupun sunnah yang dia benci 
 
 
 
 
45) Jangan menjadi setan bisu 
 
Dulu itu jika semua ulama itu diam saja terhadap perihal para perawi hadits, maka bagaimana umat 
bisa tahu hadits yang Shohih dan hadits yang batil. 
 
Sekarang jika kita semua diam saja terhadap berbagai macam pemahaman dan manhaj yang ada, 
 
Maka bagaimana umat bisa tahu manhaj haq dan manhaj yang batil? 
 
Bagaimana mereka bisa tahu manhaj yang benar benar mengikuti rasulullah dan para sahabatnya, 
dan manhaj batil yang penuh dengan kamuflase dan tipu daya. 
 
Dukun berkedok ustadz saja banyak yang ketipu, apalagi yang lebih halus dan “lebih canggih” dari 
itu. 
 
Apa dipikir perkataan rasulullah bahwa akan datang suatu zaman yang mana orang menggegam 
sunnah itu sama seperti orang yang menggegam bara api, 
 
itu hanya suatu perkataan kosong belaka? 
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46) Memahami perincian menasehati “on the spot” dan menunggu waktu yang tepat dalam 
masalah fitnah 

 
Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, 
 

َجاِهل   ُكلُّ  َعَرَفَها أَْدَتَرخْ  َوإَِذا َعالِم   ُكلُّ  َعَرَفَها أَْقَتلَخْ  إَِذا اَْلفِْتَنحُ  َهِذهِ  إِن    
 

“Sesungguhnya fitnah ini, jika dia datang maka sudah diketahui oleh setiap alim dan jika dia 
sudah pergi maka baru diketahui oleh setiap yang jahil.” 

 
*** 
Al Hasan Al Bashri adalah ulama dari kalangan Tabi’in yang kokoh dalam berpegang kepada sunnah 
ketika terjadi fitnah Al Hajjaj dan Ibnul Asy’ats, sebagaimana yang pernah saya tuliskan dalam serial 
syubhat atas nama Salaf bagian kelima. (Lihat bab 2, sub bab nomor 5 dari buku ini) 
 
Ketika saya mencoba menganalisa hadits hadits Rasulullah yang menasehati “on the spot” beberapa 
orang yang dalam kondisi susah menerima nasehat. 
 
Dan orang yang menasehatkan agar melihat dan menunggu waktu yang tepat, jika hendak 
memberikan nasehat. Atau jangan “nyinyir” menurut bahasa mereka, sambil mencoba menarik 
hikmah dari hadits Rasulullah yang membiarkan orang Arab Badui kencing di masjid. 
 
Maka saya melihat bahwa kata putus dari hadits hadits itu adalah pada perkataan Al Hasan Al Bashri 
tersebut. 
 
Yakni baik yang menasehatkan “on the spot”, ataupun yang menasehati dengan cara menunggu 
waktu yang tepat, maka kedua duanya tergantung dari besar kecilnya fitnah yang dihadapi. 
 
Melihat hadits hadits nasehat “on the spot”, maka tampaknya fitnah yang ada dalam konteks hadits 
hadits itu jauh lebih besar dibandingkan hadits masalah orang Arab Badui kencing di masjid. 
 
*** 
Tentu saja hadits masalah nasehat on the spot Itu harus difahami dan diterapkan dengan cara : 
 

1. Tidak boleh menyebabkan madhorot yang lebih besar dari fitnah yang dihadapi. 
Kalau misal menyebabkan madhorot yang lebih besar, maka lebih baik diam dulu dan cari 
waktu yang lebih baik. 

 
2. Tidak meninggalkan nasehat on the spot, sehingga berkesan hanya untuk pembiaran saja. 

Adapun penggiringan opini yang terlihat, orang orang sengaja berkata “ini bukan waktu yang 
tepat untuk memberikan nasehat”, “jangan nyinyir “, dan “berilah udzur” hanya untuk 
tujuan pembiaran saja. 
 
Hanya dengan tujuan agar seakan akan kita ridho terhadap fitnah itu, maka dari itu mereka 
menyuruh kita diam dengan kedok “ini bukan waktu yang tepat”. Dan membiarkan fitnah 
tersebar dengan lebih luas jika didiamkan. 
 
Ini adalah penggiringan opini yang salah, dan harus kita ingkari. 

 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

479 
 

Pada hakikatnya fitnah itu seperti nyala api. Yang mana kadang ada nyala api kalau didiamkan akan 
mati sendiri. Dan ada juga jika didiamkan justru akan malah semakin menyebar dan merembet 
kemana mana. 
 
Belum lagi kita lihat faktanya, sebagian orang yang menyuruh diam dengan tujuan yang salah itu 
berkata dengan membawa kayu dan bahan bakar agar apinya makin besar…. 
 
Maka dari itu orang yang berkata “mencari waktu yang tepat” yang tulus, kita hargai dan kita 
rangkul. 
Orang yang berkata hanya untuk sekedar kedok agar api makin besar, harus kita lawan. 
Dan orang yang terkena syubhat serta hanya diperalat harus kita jelaskan. 
 
**** 
Hadits hadits masalah nasehat Rasulullah “on the spot” walau faham bahwa kemungkinan besar 
akan ditolak, namun tetap berusaha untuk disampaikan itu adalah seperti : 

1. Hadits Rasulullah berkata ketika melihat orang yang marah, menasehati agar dia ta’awudz 
supaya marah nya yang merupakan hasutan setan hilang. Maka orang itu menolak nasehat 
dengan marah sambil berkata “aku bukan orang gila”. 
 

2.  Hadits Rasulullah menasehati “on the spot” seorang wanita yang sangat sedih dan galau 
karena meninggalnya seseorang. Beliau berkata “bersabarlah, karena sabar itu pada pukulan 
pertama”. Maka wanita itu emosi dan menolak nasehat Rasulullah. 

 
3. Hadits Rasulullah menasehati “on the spot” dan memberikan kata harapan “laa ba’sa 

Thohuurun insya Allah” waktu menengok orang Arab Badui tua yang sedang terkena 
penyakit demam. 
 

Dan orang Arab Badui itu menolak perkataan, bahwa demam itu Thohuurun (mensucikan). 
Seraya berkata bahwa demam itu adalah hal yang menyusahkan nya dan akan membawanya 
mati ke kuburan 

 
*** 
 

َمانَ  َعنْ  ٌْ ًّ  ِعْندَ  َرُجالَنِ  ِاْسَتب  : َقالَ  ُصَرد   ْتنِ  ُسلَ تِ ْحَمرُّ  وَ  ٌَْؽَضبُ  اََحُدُهَما َفَجَعلَ  ص الن  هِ  َفَنَظرَ . ْجهُهُ  وَ  ٌَ ٌْ ًُّ  ِالَ تِ ًْ : َفَقالَ  ص الن   لَْعلَمُ َۖ  ِاّن
َطانِ  ِمنَ  تِالِلِ  اَُعْوذُ : َعْنهُ  َذا لََذَهبَ  َقالََها لَوْ  َكلَِمحً  ٌْ مِ  الش  ٌْ ِج ُجلِ  ِالَى َفَقامَ . الر  نْ  َرُجل   الر  ً   َسِمعَ  ِمم  تِ  ّللاِ  َرُسْولُ  َقالَ  َما َتْدِرى أَ : َفَقالَ  ص الن 
ًْ  َقالَ  آنًِفا؟ ص َطانِ  ِمنَ  تِالِلِ  اَُعْوذُ . َعْنهُ  َذا لََذَهبَ  َقالََها لَوْ  َكلَِمحً  لَْعلَمُ َۖ  ِاّن ٌْ مِ  الش  ٌْ ِج ُجلُ  لَهُ  َفَقالَ . الر  ؟ اََمْجُنْوًنا: الر  ًْ مسلم َتَرانِ  

 
Dari Sulaiman bin Shurad, ia berkata : Ada dua orang saling mencaci di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam. Lalu salah seorang diantara keduanya menjadi marah, dan merah mukanya. Kemudian Nabi 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat kepada orang itu dan bersabda,  
 
“Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat seandainya ia mau mengucapkannya pastilah hilang 
marah itu darinya, kalimat itu ialah : A’uudzu billaahi minasy-syaithoonir rojiim (Aku berlindung 
kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk)”.  
 
Maka berdirilah seorang laki-laki diantara orang yang mendengar sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam tersebut menghampiri orang yang marah itu dan berkata, “Tahukah kamu apa yang 
disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tadi ?”.  
 
Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat seandainya ia mau mengucapkannya 
pastilah hilang marah itu darinya. Kalimat itu ialah : A’uudzu billaahi minasy-syaithoonir rojiim”. 
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Lalu orang yang marah itu berkata, “Apakah engkau menganggap aku ini gila ?”. *HR. Muslim juz 4, 
hal. 2015] 
 

َمانَ  َعنْ  ٌْ ًّ  ِعْندَ  َرُجالَنِ  ِاْسَتب  : َقالَ  ُصَرد   ْتنِ  ُسلَ تِ  َفَقالَ . َوْجهُهُ  اْحَمر   َقدِ  ُمْؽَضًتا َصاِحَتهُ  ٌَُسبُّ  اََحُدُهَما وَ  ُجلُْوس   ِعْنَدهُ  َنْحنُ  وَ  ص الن 
 ًُّ تِ ًْ : ص الن  ِجُد، َما َعْنهُ  لََذَهبَ  َقالََها لَوْ  َكلَِمحً  لَْعلَمُ َۖ  ِاّن َطانِ  ِمنَ  تِالِلِ  اَُعْوذُ : َقالَ  لَوْ  ٌَ ٌْ مِ  الش  ٌْ ِج ُجلِ  َفَقالُْوا. الر  قُْولُ  َما َتْسَمعُ  اَلَ : لِلر  ٌَ 
 ًُّ تِ التخارى. تَِمْجُنْون   لَْسخُ  ِاّنى: َقالَ  ص الن   

 
Dari Sulaiman bin Shurad, ia berkata : Ketika kami duduk di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ada 
dua orang saling mencaci. Lalu salah seorang diantara keduanya menjadi marah, merah mukanya. 
Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  
 
“Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat seandainya ia mau mengucapkannya pastilah hilang 
marah itu darinya, seandainya ia mengucapkan : A’uudzu billaahi minasy-syaithoonir rojiim (Aku 
berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk)”.  
 
Kemudian orang-orang berkata kepada laki-laki tersebut, “Tahukah kamu apa yang disabdakan oleh 
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tadi ?”.  
 
Orang yang marah itu menjawab, “Aku ini tidak gila !”. *HR. Bukhari juz 7, hal. 99+ 
 
Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, 
 

ًُّ  َمر   تِ ُ  َصل ى الن  هِ َعلَ  ّللا  قًِ َفَقالَ  َقْتر   ِعْندَ  َتْتِكً تِاْمَرأَج   َوَسل مَ  ٌْ َ  ات  كَ  َقالَخْ  َواْصتِِري ّللا  ٌْ  َفقٌِلَ  َتْعِرْفهُ  َولَمْ  تُِمِصٌَتتًِ ُتَصبْ  لَمْ  َفإِن كَ  َعنًِّ إِلَ
هُ  لََها ًُّ  إِن  تِ ُ  َصل ى الن  هِ  ّللا  ٌْ ًِّ  َتابَ  َفؤََتخْ  َوَسل مَ  َعلَ تِ ُ  َصل ى الن  هِ  ّللا  ٌْ اتٌِنَ  ِعْنَدهُ  َتِجدْ  َفلَمْ  َوَسل مَ  َعلَ َما َفَقالَ  أَْعِرْفكَ  لَمْ  َفَقالَخْ  َتو  ْترُ  إِن   ِعْندَ  الص 

ْدَمحِ  اِْلُولَى الص   
 
“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis 
di sisi kubur. Maka Beliau berkata,:  
“Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah”.  
Wanita itu berkata,: “Menjauhlah dari saya, karena kamu tidak mengalami musibah seperti yang aku 
alami “.  
Wanita itu tidak mengetahui beliau. Ketika hal itu diberitahu kepadanya, maka wanita tersebut 
mendatangi rumah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, ternyata beliau tidak ada pengawalnya, dan dia 
berkata;  
“Maaf, tadi aku tidak mengetahui anda”.  
Maka Beliau bersabda: “Sesungguhnya sabar itu pada saat pertama datang musibah”. ( HR. 
Bukhari,1203 dan Muslim, 926) 
 
 

هِ  ّللاُ  َصل ى ّللاِ  َرُسْولُ  أَن   ٌْ ً   َعلَى َدَخلَ  َوَسل مَ  َعلَ ُعْوُدهُ  أَْعَرتِ ،! َطهُور  : قُْلخُ : َقالَ  ّللاُ  َشاءَ  إِنْ  َطُهْور   َتؤْسَ  َل : َفَقالَ  ٌَ ًَ  َتلْ  َكال  ى ِه  ُحم 
خ   َعلَى -َتُثْورُ  أَوْ – َتفُْورُ  ٌْ ر   َش ٌْ ًُّ  َفَقالَ . القتور تزٌره َكتِ تِ هِ  ّللاُ  ّصل ى الن  ٌْ إًِذا َفَنَعمْ : “َوَسل مَ  َعلَ  “ 

 
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah masuk menjenguk seorang a’raby (arab badui), 
beliau bersabda, “Tidak mengapa, (sakitmu ini sebagai) pembersih dosa insya Allah.”  
 
Aku (Ibnu Abbas) berkata, “Pembersih dosa?! Sekali-sekali tidak, bahkan ini adalah demam yang 
mendidih -atau bergejolak- pada seorang yang sudah tua renta, yang akan mengantarkannya kepada 
kubur.”  
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kalau demikian, benar (ia adalah penghapus dosa).” 
(H.R Bukhari, 6916 ) 
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47) Persatuan dan manhaj dalam mengumpulkan ummat 
 
Dari al-Bara’ bin Azib radhiallahu ‘anhu, ia berkata, 
 

Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sambil menutup wajahnya 
dengan topi baja lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku berperang atau aku masuk Islam?” 
 
Beliau menjawab, “Masuk Islamlah kemudian berperang.” 
 
Dia pun masuk Islam lalu berperang hingga terbunuh. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Dia beramal sedikit dan diberi pahala yang banyak.” 
 
(HR. al-Bukhari, Kitabul Jihad, 6/2808) 

 
*** 
Hadits ini memberikan pelajaran bagi kita, bahwa mengumpulkan Ummat untuk bersatu dan 
berjuang itu harus di atas Aqidah dan manhaj yang benar. Oleh karena itu Rasulullah bersabda 
menyuruh untuk masuk Islam dulu, baru ikut berperang. 
 
Tentu saja Islam dan pemahaman nya pada zaman Rasulullah masih murni dan jernih. Tidak 
terkontaminasi seperti sekarang ini. Aqidah masih Shohih dan tidak ada kebid’ahan. Tidak seperti 
zaman kita sekarang ini. 
 
Maka dari itu, sekedar mengumpulkan ummat saja dengan tanpa mendidik Aqidah dan manhaj yang 
Shohih, itu sepertinya bukan metode yang benar. 
 
Apalagi mengumpulkan dan mempersatukan kaum muslimin yang memiliki Aqidah dan manhaj yang 
saling berbeda-beda, dengan tanpa ada keinginan untuk mengkoreksi, mendidik, dan membimbing 
ke arah memahami Aqidah dan manhaj yang haq. 
 
Ini hanyalah suatu persatuan semu atas nama Pluralisme Manhaj, yang dibungkus dengan slogan 
Ukhuwah Islamiyyah. 
 
Sekedar mengumpulkan Ummat saja maka itu bukanlah suatu manhaj yang haq, kecuali kalo 
dipersatukan di atas Aqidah dan manhaj yang Shohih.  
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Bab 13. 
Serial Logical Fallacy  

(Kesalahan logika atau gagal faham)  
yang digunakan sebagai alasan untuk menolak 

Sunnah 
 
1) Logical fallacy over exaggeration atau over statement 
 
Mas, mbak, 
saya nggak nuduh sampeyan maling ya, saya hanya memperingatkan agar 
“jangan mencuri” di forum umum yang tidak khusus ditujukan bagi anda. 
 
Mana perkataan saya bahwa saya nuduh sampeyan maling? 
 
Jangan sensi, baper, dan Overstatement lah. Kayak anak kecil aja…. 
 
Dan juga “don’t put words on my mouth”, saya hanya bertanggung jawab 
atas apa yang saya katakan. Saya tidak bertanggung jawab terhadap apa 
yang anda salah fahami. 
 
Makanya, jangan sensi, baper, dan Overstatement ya…. 
 
Saya juga nggak pernah nuduh anda sebagai pezina atau koruptor secara 
khusus. Saya hanya memperingatkan “jangan berzina” dan “jangan 
korupsi” secara umum. 
 
***** 
Saya nggak pernah nuduh anda khowarij, saya hanya memperingatkan 
agar jangan melakukan perilaku perilaku khowarij, di forum umum yang 
tidak khusus ditujukan bagi anda. 
 
Nah kalo anda merasa kesindir ya itu resiko anda tho ya? 
 
Saya nggak pernah nuduh anda murji’ah, saya hanya memperingatkan agar 
jangan melakukan perilaku perilaku murji’ah di forum umum, yang mana 
perkataan itu tidak khusus ditujukan bagi anda. 
 
Nah kalo anda merasa kesindir ya itu resiko anda tho ya? 
 
Yang penting don’t put words on my mouth, saya hanya bertanggung 
jawab atas apa yang saya katakan. Saya tidak bertanggung jawab terhadap 
apa yang anda salah fahami. 
 
Dah gitu aja. 
 
 
 
 
 

 

Logical fallacy (kesalahan 

logika atau gagal faham) 

seringkali dijadikan alasan 

untuk menolak Sunnah. 

Bagi orang-orang yang tidak 

faham, dan kurang mengenal 

jenis-jenis logical Fallacy. Maka 

perkataan mereka sepertinya 

logis. Dan orang-orang yang 

berpegang kepada Sunnah 

sepertinya “kuno”, “tidak 

cerdas”, “kolot”, dan 

“terbelakang”. 

Sehingga orang-orang yang 

berpegang kepada Sunnah dan 

manhaj Salaf itu dipandang 

layak untuk dideskriditakan 

dan dibenci. 

Akan tetapi jika kita kupas 

argument-argumen mereka, 

maka jelas bahwa argument 

mereka sebenarnya hanyalah 

tipuan-tipuan dan teknik 

marketing belaka. 

Hanya sekedar logical fallacy 

untuk menolak Sunnah dan 

manhaj Salaf yang terang dan 

jelas dalam masalah itu. 
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2) Nabi Musa bukan kroni-nya Fir’aun 
 
Apakah jika nabi Musa sedang menasehati firaun, lalu firaun berbuat dzolim kepada rakyatnya, maka 
secara otomatis nabi Musa ikut dipersalahkan karena dianggap kroni nya firaun? 
 
Apakah ini bukan meniru niru sikap bani Israil yang suka nyalah nyalahin nabinya namanya? 
 
3) Mengenang Fir’aun 
 
Kenapa Nabi Musa ‘alaihissalaam tidak demo kepada Fir’ aun la’natullah ‘alaihi? 
 
Bukankah Fir’ aun itu kafir, kejam, dan dzolim? Lebih kafir dan lebih dzolim dibandingkan Bashar 
As’ad di Syria bahkan. 
 
Ini karena untuk menghindari madhorot yang lebih besar, apalagi kekuatan militer seluruhnya ada di 
tangan firaun. 
 
Nabi Musa tidak demo itu bukan berarti nabi musa mendukung kekuasaan firaun. 
 
Coba kalau misalnya Nabi Musa demo dan menggerakkan massa, maka secara hitungan logika akan 
terjadi kedzoliman dan kemadhorotan yang lebih besar dari firaun terhadap bani israel. 
 
Inilah salah satu rahasia kenapa nabi Musa ‘alaihissalaam diperintahkan untuk bersikap “baik baik” 
terhadap firaun, dan menasehati nya dengan “qoulan layyinan” (perkataan yang lemah lembut). 
 
Adapun jika ternyata kita sejak awal sudah “salah strategy”. Maka harus kita lawan kedzoliman dan 
kekafiran yang ada ini, sambil merefleksikan diri agar kesalahan strategy ini tidak terjadi di tempat 
lain. 
 
Sungguh naif jika kita mencela orang yang menasehati agar jangan “salah strategy” di tempat lain, 
dengan anggapan bahwa dia mendukung kedzoliman yang “telah ada” di tempat itu akibat “salah 
strategi”. 
 
4) Pemimpin hasil demokrasi  
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5) Pilkada dan logical fallacy 
 
Salah satu logical Fallacy yang lagi santer adalah logical fallacy “Black or White”. 
 
Logical fallacy black or white atau false dilemma, dikondisikan untuk menipu kita bahwa HANYA ADA 
DUA PILIHAN SAJA. Hanya ada dua kondisi saja. Dan pilihan yang pertama umumnya “diopinikan” 
sebagai pilihan yang baik, sedangkan pilihan yang kedua diopinikan sebagai pilihan yang buruk. 
 
Media lah yang berperan besar untuk mengelola opini ini agar jadi besar, dan efek logical fallacy nya 
menjadi massive. 
 
Padahal sebenarnya pilihan pilihan yang lain itu banyak, sikap sikap dan argumentasi lain yang bisa 
diambil juga banyak. Namun inilah yang namanya jebakan logical fallacy. Herannya banyak juga 
orang yang tertipu. 
 
Seperti misal perkataan :  

“pilih mana, kafir tegas tapi tidak korupsi? Atau muslim santun tapi korupsi?” 
 
Padahal opsi yang lain masih banyak, dan logika berpikirnya tidak sesempit itu. Kafir yang santun tapi 
korupsi juga ada. Berita nya ada dimana mana. Muslim yang tegas tapi tidak korupsi juga ada. 
 
Dan masih banyak opsi opsi lain yang bisa antum tambahkan sendiri. 
** 
Efeknya kadang lebih ke masalah emosional. Sehingga argumentasi emosional yang muncul adalah 
“with us” atau “against us”? 
 

We are hero faction, if you agree with us. And you are fiend faction if you disagree with us. 
 
Padahal kita sebagai umat islam tidaklah bergantung kepada logical fallacy ngotot ngototan adu 
pandai bicara OPINI ” black or white ” seperti itu. Yang penting itu adalah dalil dan keshohihan 
pemahaman kita dalam mengikuti rasulullah, para sahabat, dan para ulama salaf. 
 
Hal itulah yang menjadi hujjah BAGI kita, dan juga hujjah ATAS kita. Karena kita bukan orang yang 
ma’shum. Jadi jangan terjebak dengan logical fallacy semacam itu. Kembalikan saja semuanya 
kepada Allah dan Rasul Nya. 
 
Abaikan perkataan manusia, dan jangan cari keridhoan manusia. Bersabarlah terhadap berbagai caci 
maki, hinaan, dan fitnah manusia kepadamu. Jadilah engkau seorang GHUROBA. 
 
Rasulullah Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bersabda : 
 

موتِقها أو فُمعتِقها َنفَسه فتائع   ٌؽدو؛ الناسِ  كلّ   
 

“Setiap hari semua orang melakukan perjalanan hidupnya, keluar mempertaruhkan dirinya! 
Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakannya!” (Hadits Riwayat Imam 
Muslim). 
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6) Saudi sambut Dajjal? 
 
Lihat : https://youtu.be/Ti48uEBWuKc  
 
Membangun Istana, berarti Saudi Sambut Dajjal? Simbol mata di kepolisian Saudi berarti simbol 
Dajjal? Berikut di video pada link adalah jawaban ustadz Firanda terhadap konspirasi otak atik 
gathuk yang dipaksakan karena kedengkian terhadap Saudi 
 
Catatan dari saya : Inilah yang saya lihat dari isi kajian sebagian ustadz Haroki ketika membahas 
masalah “Tanda-tanda Kiamat” ataupun masalah “Dajjal”, yang sengaja dicocok-cocokkan untuk 
membenci Saudi. 
 
 
7) Simbol mata di Saudi 
 
Copas 
 
Tulisan kali ini berawal dari dialog dengan seorang sahabat. Dialong tentang mata. Namun 
sayangnya, sahabat saya bukan sedang membicarakan tentang kenikmatan mata, keindahan mata, 
dan manfaat mata. Mata bagi dia adalah simbol Yahudi… Dan parahnya dengan dalil otak atik matuk 
(dicocok-cocokkan), pemerintah Saudi telah dijajah atau berhubungan dengan Yahudi dengan dalil 
banyaknya lambang mata di negaranya. Hmm… 
 
Untuk menguatkan tuduhannya, dilihatkanlah saya logo beberapa lembaga penting di Saudi Arabia 
yang menggunakan simbol mata kemudian dia samakan dengan logo atau simbol mata Illuminati. 
Logo kepolisian, kementerian urusan haji, beberapa tugu dan patung mata di Saudi dan sebagainya 
semua berupa simbol mata. 
 
Bagi orang awam yang sedang tercekoki dengan berita ‘kejamnya qishash’ untuk WNI di Saudi secara 
cepat pasti akan menyetujui bahwa Saudi adalah sekutu Yahudi. Tidak sedikit juga kaum muslimin 
mulai ragu setelah melihat sikap ‘tinggal diamnya’ Saudi saat Palestina dibantai Israil, dan saat 
presiden Mursi digulingkan oleh Sisi di Mesir. Fitnahan terhadap saudara sendiri begitu dahsyat 
menutup kebaikan lain Saudi yang tidak henti dilakukan. 
 
Bagaimana duduk perkaranya? 
 
Saudaraku, perlu diketahui bahwa mata adalah simbol keindahan di kebiasaan bahasa Arab. Bukan 
hanya Saudi yang senang memakai logo atau kata ‘mata’. Namun, seluruh orang Arab sangat senang 
menggambarkan keindahan dengan gambar mata. Mata menjadi simbol keindahan dan kesejukan. 
Sebagaimana doa di dalam Al Quran yang menggambarkan anak yang menyejukkan adalah dengan 
mata; qurratu ‘ain. 
 

قُولُونَ  َوال ِذٌنَ  َنا ٌَ اتَِنا أَْزَواِجَنا ِمنْ  لََنا َهبْ  َرت   ٌ جَ  َوُذرِّ ٌُن   قُر  إَِماًما لِْلُمت قٌِنَ  َواْجَعْلَنا أَْع  
 
“Dan orang orang yang berkata: “Ya Rabb kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami 
dan keturunan kami sebagai penyejuk mata (penyenang hati (kami)), dan jadikanlah kami imam 
bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al Furqon: 74). 

 
 Orang arab pun biasa memanggil orang yang dikasihinya, atau anak tercintanya dengan panggilan Ya 
‘aini… (Wahai mataku…)yang maksudnya adalah wahai kekasihku. Bukalah website Arab betapa 
beragam orang arab menggunakan kata Mata, untuk judul syair-syair dan nasyid-nasyid serta lagu-

https://youtu.be/Ti48uEBWuKc
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lagu mereka, nama toko, panggilan teman dekat, pekerjaan, nama koran, sekolahan, universitas dan 
sebagainya. Mereka tidak sedikitpun memakai kata mata untuk mendukung Yahudi. tapi mereka 
sudah sangat terbiasa dengan kata dan logo mata untuk mengungkapkan keindahan dan bahkan 
kecintaan dan kasih sayang. Pendidikan sejak dini disana sudah diajarkan kepada anak, siapakah 
kawan dan siapakah lawan. Sejak kecil orang Arab sangat faham Yahudi adalah musuh utama 
mereka. Tidak ada bangunan Sinagog berdiri di Saudi, tidak ada perayaan agama lain di Saudi apalagi 
untuk agama Yahudi. Tidak ada acara tahun baru di Saudi. Tidak ada pintu syiar kekafiran di Saudi, 
bahkan syiar bid’ah saja diberantas di Saudi. Maka alangkah bodoh dan picisnya seseorang yang 
menfitnah Saudi adalah kaki tangan Yahudi hanya karena simbol mata. 
 
Mata, syukuri dia karena ia adalah lambang keindahan. 
 
Kata orang arab: Ya ‘aini ya habibi… 
 
Kata orang Indonesia dari mata turun ke hati 
 
Tak sepantasnya menjadikan mata selalu identik dengan Yahudi atau Illuminati 
 
Karena mata adalah anugerah Ilahi 
 
Kepada siapapun yang mau mensyukuri 
 
Tulisan ini sekedar untuk membangun rasa husnudzan kepada sesama khususnya negeri Saudi 
 
Yang sangat getol menjaga aqidah di era bobrok ini 
 
Meski dicaci, Saudi tidak peduli 
 
  
 
Semoga Allah merahmati 
 
Kepada seluruh sahabat dan jiwa kerdil ini 
 
Ditulis oleh : Rohmanto, Lc 
Sumber: http://riyadhulquran.com/775-simbol-mata-di-saudi.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://riyadhulquran.com/775-simbol-mata-di-saudi.html
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8) Bedanya “Manhaj” dan “pelaku Manhaj” 
 
Kalau pengemudi nya “ugal ugalan” dan nabrak, maka jangan disalahkan motor nya donk. 
 
Beda kalau motornya sudah salah sejak awal dan menyalahi standart safety. Maka motor ini harus 
ditahdzir, diterangkan cacat produk nya, dan ditarik semua produk nya dari peredaran. 
 
Inilah bedanya Manhaj Salaf dan “pelaku Manhaj salaf”. Inilah juga bedanya Manhaj Salaf dan 
Manhaj Ahlul bid’ah yang harus ditarik dari peredaran. 
 
Sejak kapan ada dosa jama’i atau dosa waris, bahwa jika ada “pelaku Manhaj” ugal ugalan maka 
Manhaj nya juga ikutan kena getahnya? Dan kenapa juga pelaku Manhaj yang nggak ugal ugalan 
harus kena getah nya? 
 
Hizby banget sih cara mandangnya? “Baper” banget sih? Kayak anak kecil aja…. 
 
Kalau berani bilang manhaj nya salah, maka itu tidak mengapa. 
 
Tunjukkan saja dalil dalilnya agar kita bisa diskusi dengan sehat. Ini karena Manhaj itu dibangun dari 
dalil, bukan dari pelaku Manhaj. 
 
Tinggalkanlah “retorika”, dan kembalilah ke dalil sesuai dengan perintah Allah dalam QS. An Nisaa : 
59. 
 
Kagak berani? Yah, itu tandanya tong kosong nyaring bunyinya saja. Alias hanya berani provokasi 
dan main opini sesuai dengan “Manhaj retorika”. 
 
 
 
9) Memahami dakwah “kontemporer” 
 
Kalau dakwah itu tidak boleh ditujukan untuk “ayo, ikut saya” atau “ayo, ikut jamaah saya”, masak 
sih dakwah boleh untuk “ayo, coblos saya” atau “ayo, coblos partai saya”? 
 
 
 
10) Jebakan Ahlul Bid’ah atas nama Tabayyun 
 
Ada yang unik, 
 
Ketika ada penyimpangan yang mengandung syubhat yang tidak diketahui kecuali orang orang yang 
ahli dan memiliki keilmuan yang mumpuni, yang mana orang yang memiliki penyimpangan itu 
ditahdzir oleh orang orang yang memiliki kapabilitas dan lebih mengenal orang yang memiliki 
penyimpangan itu, maka spontan dikatakan “Antum sudah tabayun langsung sama beliau belum?” 
 
“Tabayun itu langsung kepada orangnya, bukan kepada saksi ahli! ” 
 
Dan semua orang awam, serta yang belum mempunyai pondasi ilmu yang cukup pun digiring dengan 
hal itu. 
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11) Selayang pandang selayang malang 
 
Riba itu adalah hal yang benar-benar berlawanan dengan syariat Islam secara jelas. 
 
Maka dari itu bagi faham Takfiri, kalau mereka konsisten dengan qaidah “otomatis kafir” nya yang 
tanpa perincian itu. Bagi orang yang mentabdil (mengganti) hukum aqad syariah kepada aqad ribawi 
dalam berbagai macam transaksinya, mereka itu harusnya dikafirkan juga. 
 
Semua bank (baik yang nasional ataupun yang swasta) dan semua pegawainya, harusnya dikafirkan 
karena mereka berhukum dengan hukum thoghut yang bertentangan dengan syariah. Demikian juga 
para nasabahnya yang ikut bertransaksi dengan memakai hukum thoghut. Semua kafir. 
 
Tidak ketinggalan juga badan usaha finansial dan leasing yang memakai Riba, semua harus dikafirkan 
termasuk juga orang-orang yang memakai jasanya. Semua yang mengambil KPR ribawi dan juga 
leasing ribawi untuk kepemilikan kendaraan itu harus dikafirkan. Semuanya berhukum dengan 
hukum thoghut. 
 
Bahkan juga bagi faham ekstrim yang menganggap uang kertas itu termasuk Riba, maka semua yang 
memegang, mempunyai, dan bertransaksi dengan uang kertas itu seharusnya dikafirkan juga. 
Semuanya berhukum dengan hukum thoghut. Makanya semuanya kafir. 
 
Faktanya tidak. 
 
Padahal masalah berhukum dengan hukum Allah itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah 
saja. Semua kaum muslimin terkena kewajiban itu. Dan tidak ada bedanya antara hukum Allah yang 
satu dan hukum Allah yang lain. 
 
Tidak ada aturan, kalau tidak berhukum dengan hukum Allah dalam masalah pemerintahan dan 
sistemnya, maka dia otomatis kafir. Tapi kalau masalah finansial, dia tidak kafir. 
 
Apa mungkin tidak dikafirkan gara-gara mereka sendiri masih pegang uang kertas, punya tabungan 
di bank, ada cicilan KPR ribawi, dan masing ngredit kendaraan di Leasing ya? 
 
Dah gitu aja 
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12) Kritik mengenai teori konspirasi terhadap ISIS 
 
Catatan : tulisan yang kami tulis di bawah ini tidak penting, tidak berdasarkan pada dalil – dalil, dan 
tidak ilmiah sama sekali. Tulisan ini hanya untuk menyampaikan uneg uneg atas nama konspirasi 
saja. 
 
Silahkan dilewati dan jangan dibaca jika sekiranya menghabiskan waktu antum. 
 
———— 
Masih ingat pasukan Koalisi Militer Islam, yang diprakasai oleh Saudi dan sekitar 34 negara yang 
kemudian bergabung ke dalam koalisi itu (seingat saya)? Yang dibentuk untuk memerangi terorisme 
terutama ISIS. 
 
Jika benar ISIS itu memiliki “hubungan komando dan mandat” dengan Amerika dan Israel, bukan 
sekedar hubungan “simbiosis mutualisme” yang hanya sesaat saja (dan habis itu musuhan lagi). 
 
Maka kenapa pasukan koalisi Militer islam itu tidak menyerang sang pemegang tongkat komando, 
yang memerintahkan ISIS itu? 
 
Atau paling tidak menyerukan bukti bukti, menuduh, dan menekan secara diplomatis di dalam 
kancah kancah forum internasional dan media massa nasional – internasional ? 
 
Mungkin para pengikut teori konspirasi itu lebih pandai daripada para pemimpin negara Islam, yang 
bersatu dalam koalisi militer untuk memerangi terorisme. 
 
Yang ada di koalisi ini bukan hanya 2 atau 3 negara saja lho. Sekitar 34 negara bergabung dalam 
koalisi ini. 
 
Para pemimpin negara, badan badan intel, dan juga militer militer dari ke 34 negara itu mungkin 
bodoh bodoh semua dan kurang piknik. 
 
Mereka seharusnya belajar pada para pakar teori konspirasi itu harusnya. 
 
Dah gitu aja 
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13) Menjalankan agama dengan berdasarkan hawa nafsu atas nama politik Islam 
 
Seorang pemimpin muslim yang saya SUKAI, walaupun konstitusinya sekuler dan tidak bisa 
menegakkan syariat Islam di negaranya dengan leluasa. Maka dia tetap saya anggap sebagai Ulil 
Amri. (baca : Turki) 
 
Seorang pemimpin muslim yang saya BENCI, walaupun konstitusinya akomodatif terhadap Islam dan 
bisa menegakkan syariat Islam di negaranya meskipun parsial. Maka dia tidak akan saya anggap 
sebagai Ulil Amri. (baca : Indonesia) 
 
Kenapa? 
Karena jika pemimpin muslim yang saya sukai itu dikudeta militer, maka jam 2 dini hari rakyat akan 
turun ke jalan membelanya dengan sukarela dan pertaruhan nyawa.* 
 
Sedangkan jika pemimpin muslim yang saya benci itu dikudeta, maka siapa yang mau untuk turun ke 
jalan malam malam dini hari? 
 
Comment saya : 
 
Bro, ternyata ente ngejalanin agama ini dengan berdasarkan hawa nafsu ya? 
 
--- 
* Terjadi usaha kudeta militer di Turki untuk menjatuhkan pemerintahan Erdogan, pada malam hari 
tanggal 15 Juli 2016. Dan pada dini hari rakyat Turki yang mencintai pemimpinnya menghadang dan 
menggagalkan kudeta mileter tersebut. Alhamdulillah 
 
 
 
 
14) Negara dan pemimpin negara : Antum sehat? 
 
Ada suatu negara yang pimpinannya muslim, penduduknya mayoritas non muslim, dan hukumnya 
bukan hukum Islam. 
 
Tapi rasulullah dan para sahabat tidak protes. Bahkan rasulullah meminta pimpinan negara tersebut 
untuk mewakili rasulullah dalam menikahi Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. (Baca : 
Rasulullah nikah jarak jauh, dengan cara diwakili oleh pimpinan negara itu). 
 
# 
Sebaliknya, 
Ada negara yang pimpinannya muslim, penduduknya mayoritas muslim, hukumnya campuran 
(murokkabah) antara hukum Islam dan hukum buatan. 
 
Kira kira rasulullah dan para sahabat bakalan protes nggak ya bila dibandingkan negara yang 
sebelumnya itu. 
 
Tapi antum protes mulu dan nggak mau kasih udzur. Antum sehat? 
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15) Mendoakan kebaikan bagi pemerintah : Antum kurang cerdas? 
 
Mendoakan kebaikan bagi orang lain itu tidak mesti orang lainnya itu harus sudah baik dahulu, baru 
kita doakan. Justru yang ada kekurangan dan kejelekan itulah, yang lebih pantas untuk kita doakan. 
 
Termasuk “kurang cerdas” fihak-fihak yang menuduh orang lain yang mendoakan kebaikan kepada 
pemerintah, sebagai penjilat yang tutup mata terhadap kejelekan, kekurangan, dan kedzoliman fihak 
yang didoakan. 
 
Memperbaiki itu kadang tidak harus dengan memukul dan mencela. Tapi kadang dengan merangkul, 
mendoakan, dan menjaga darah orang banyak. Antum kurang cerdas? 
 
 
 
 
16) Presiden kebanggaan dan sikap manhaj  
 
Sepertinya Presiden kebanggaan kaum sufi dan asy’ariyyah adalah presiden Chechnya 
 
Sepertinya Presiden kebanggaan para harokiyyun kecuali HTI adalah presiden Turki, setelah 
sebelumnya adalah presiden Mesir yang kemudian dikudeta 
 
Dan Presidennya kaum Syiah jelas adalah presiden Iran. 
 
Adapun para presidennya kaum muslimin adalah tiap-tiap pemimpin muslim di daerahnya. 
 
Baik itu yang bejat lagi dzolim ataupun yang sholeh lagi baik. 
Baik itu yang dibanggakan ataupun yang dibenci. 
Baik itu yang ahlul bid’ah, ataupun yang iltizam berusaha mengikuti sunnah. 
Baik itu yang awwam dalam masalah agama, ataupun yang ‘alim 
Baik itu yang terjebak dengan sekulerisme serta demokrasi, sepanjang ada penghalang dan udzur 
untuk tidak dihukumi kafir secara personal, ataupun yang tidak terjebak dengan sekulerisme dan 
demokrasi. 
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17) Logical Fallacy bandwagon untuk menolak manhaj Salaf 
 
Logical Fallacy bandwagon (rombongan kereta) 
 
Ajakan bandwagoning, setau saya termasuk strategy yang disebutkan Samuel P. Huntington dalam 
tulisannya “Clash of civilization”. 
 
Yakni dalam rangka westernisasi pada perang peradaban, untuk menunjukkan bahwa Barat dan 
budaya nya itu superior. Baik dalam masalah khazanah keilmiahan nya, filsafat nya, ataupun gaya 
hidupnya. 
 
Biasanya sih ini cocok untuk mempromosikan hasil study orientalis, dan juga men support 
Liberalisme atas nama demokrasi. 
 
*** 
Uniknya orang orang yang memiliki manhaj yang menyimpang, secara tidak langsung juga 
menerapkan logical fallacy bandwagon ini. 
 
Maka dari itu kalau dikasih dalil untuk dikembalikan kepada Rasulullah dan Manhaj Salaf, ngeles nya 
kemana-mana. Dan titik temu nya karena juga ada orang lain yang kayak gitu, dan dia memandang 
itu sepertinya baik. Maka dia pun mengikuti nya (baca : bandwagoning) 
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18) Jelaskanlah dengan Ilmu 
 
Al-Hafidh Ibnu Thahir al-Maqdisy berkata, Aku mendengar Imam Abi Ismail Abdullah bin Muhammad 
al-Anshari berkata ketika peristiwa di Harah: 
 

Pedang telah diacungkan ke leherku lima kali, (dan tiap kali diacungkan) mereka tidak berkata 
kepadaku, tinggalkan madzhabmu namun yang dikatakan padaku, diamlah engkau (dari 
menjelaskan kebathilan) terhadap orang-orang yang menyelisihimu. 
 
Maka aku katakan, aku takkan pernah diam sedikitpun. 
 
[Adabu asy-Syari`ah (1/207) karya Ibnu Muflih al-Maqdisy al-Hanbaly] 

 
***** 
Adapun sekarang semangat nya orang orang yang terfitnah dan menyimpang manhaj nya itu mirip, 
cuman tidak se ekstrem itu. 
 
Mereka hanya berusaha membungkam, menyuruh diam, dengan cara berusaha menumbangkan 
akun FB yang berusaha mendakwahkan sunnah dan menjelaskan syubhat kebid’ahan. 
 
Maka dari itu, jika antum terbiasa menulis ilmu dan dengan berdasarkan ilmu. Back up lah tulisan 
tulisan antum di FB secara teratur ke blog antum. 
 
Insya Allah faedah nya akan lebih bertahan lama. 
 
Baarokalloohu fiik 
 
 
 
 
 
 
19) Sekilas serial konspirasi dan hoax di Medsos- Telolet 
 
Telolet itu bukan konspirasi atau pengalihan isu. Harap jangan baper 
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20) Kebaikan yang sering diremehkan 
 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengingatkan kita agar jangan meremehkan sekecil apapun 
kebaikan yang diberikan oleh saudara kita, walau itu hanya sekedar senyum dan muka yang berseri 
seri. 
 
Namun ternyata, ada kebaikan yang lebih besar daripada hanya sekedar senyum dan muka yang 
berseri seri yang suka kita remehkan. 
 
Apakah itu? 
 
Yakni kebaikan mengingatkan agar bersabar terhadap pemerintah yang dholim, tidak keluar dari 
ketaatan kepada nya dalam hal yang ma’ruf, dan tidak melakukan perlawanan untuk menjatuhkan 
nya; sebagaimana inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menghindari terjadinya 
madhorot yang lebih besar. 
 
*** 
Kebaikan yang lebih utama ini sering diremehkan, bahkan kadang jika diberikan nasehat suka 
dibilang “nyinyir”. 
 
Padahal orang yang memberikan nasehat dengan muka masam akan sunnah yang benar, lebih baik 
dibandingkan orang yang mengajak kepada kebid’ahan dengan muka penuh senyum berseri seri. 
 
Tentu saja memberikan nasihat untuk mengikuti sunnah dengan muka masam itu salah, akan tetapi 
itu lebih baik dari mengajak kepada bid’ah dan kerusakan serta pertumpahan darah dengan muka 
ramah penuh senyum berseri seri. 
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21) Kritik terhadap simbolisme “411” 
 
Sebenarnya saya agak khawatir dengan simbolisme populer “411” yang keluar akhir akhir ini, yang 
berpotensi mengarah kepada kerancuan Aqidah. 
 
Mumpung situasi sudah mulai tenang, orang orang sudah mau menimbang sesuatu dengan 
berdasarkan ilmu secara tenang, dan juga nasehat sudah mulai bisa difahami dengan tanpa 
“negative thought”. Maka saya coba sampaikan kritik ini. 
 
Terus terang saya agak berhati-hati dalam hal ini. 
 
*** 
Ketika hendak menuju medan jihad, sebagian sahabat yang masih awam dan membutuhkan 
bimbingan ilmu akan Aqidah dari Rasulullah, meminta kepada rasulullah untuk dibuatkan dzatu 
anwath bagi mereka, untuk menggantungkan pedang pedang mereka. 
 
Dzatu Anwath adalah pohon yang diyakini jika digantungkan pedang pedang yang digunakan untuk 
berperang ke pohon itu, maka pohon itu akan memberikan barokah kepada pedang pedang itu. 
Sehingga lebih tajam dan membantu untuk memenangkan peperangan. 
 
Mereka ingin bertawasul dan ber-tabaruk “ngalap berkah” melalui pohon dzatu anwath, 
sebagaimana kebiasaan mereka pada zaman jahiliyyah dulu. 
 
Rasulullah pun marah terhadap penyimpangan Aqidah ini, dan memberikan bimbingan Aqidah yang 
benar kepada sebagian sahabat yang tidak faham itu. 
 
*** 
Senada dengan hadits itu, 
maka demi menegakkan Aqidah yang benar, menghilangkan keyakinan Tathoyyur yang salah, dan 
bentuk nasehat kepada sesama Muslim; 
 
Maka kami sampaikan kritik berikut ini : 
 

1. Bentuk simbolisme tanggal perjuangan demo “411”, yang dicocok cocokkan dengan ismul 
A’dzom Allah ( ّللا dalam tulisan Arab), tampaknya berpotensi terjadi penyimpangan Aqidah 
dalam bentuk Tathoyyur. 

 
Jika ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah menurunkan rahmat Nya khusus karena bertepatan 
dengan perjuangan pada tanggal “411”, apalagi karena angka “411” mirip dengan lafadz ّللا dalam 
tulisan Arab. 
 
Maka jatuhlah dia kepada penyimpangan Aqidah dalam masalah Tathoyyur. 
 
Rasulullah dan para sahabatnya ketika berjihad, tidak pernah menetapkan tanggal perjuangan 
dengan melalui pertimbangan angka tanggal apa yang kira kira cocok dengan temanya. 
 
Apalagi jika ada “penggiringan keyakinan” di balik angka tanggal itu 
 
Mengepas-ngepaskan atau “cocoklogi” antara lafal ّللا dalam tulisan Arab dengan “411”, sepertinya 
bukan cara yang tepat. 
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Apalagi muncul di sebagian orang, yang ternyata mencoba menghubung hubungkan bentuk awan 
pada waktu demo yang dianggap mirip dengan ّللا dalam tulisan Arab, sebagaimana yang kami lihat 
di video. 
 
Adapun khusus mengenai perubahan cuaca yang ditengahi terjadi pada saat itu, sehingga tidak turun 
hujan waktu demo. 
 
Maka jika itu dikaitkan dengan adanya orang yang berdoa kepada Allah agar tidak turun hujan, hal 
itu tidak mengapa. 
 
Namun jika itu dikaitkan karena sedang demo dan simbolisme tanggal “411” yang menyerupai isim 
 .dalam tulisan Arab, maka ini kurang tepat dan harus diluruskan ّللا
 
Kenapa? 
Karena Allah pernah menurunkan bentuk pertolongan Nya kepada Rasulullah waktu perang Badar, 
dalam bentuk hujan. Bahkan hal ini disebutkan di dalam QS Al Anfaal : 11. 
 
Sedangkan tidak pernah ada dalil bahwa jika tidak turun hujan sewaktu demo, maka itu juga 
dianggap sebagai bentuk pertolongan Allah. 
 
*** 

2. Selain dari kritik masalah Aqidah akan masalah Tathoyyur, kritik simbolisme “411” dari segi 
pelafalan Asmaul Husna dan bahasa tampaknya perlu juga untuk disampaikan. 

 
Melafalkan ismul A’dzom Allah dengan cara penulisan “empat sebelas, atau 411″, itu juga 
tampaknya merupakan pendekatan yang kurang benar. 
 
Pendekatan angka versi angka Arab sebenarnya juga bisa didekati dengan tulisan ” ٥٥٥” (511 dalam 
angka Arab) 
 
Walaupun bisa, namun tidak ada orang Arab apalagi ulama nya yang menulis ismul A’dzom ّللا dalam 
tulisan Arab dengan cara ” ٥٥٥”. 
 
Apalagi dengan cara penulisan angka latin “411”. 
 
Kenapa tidak pernah ismul A’dzom ّللا dituliskan dengan cara ” ٥٥٥”, walaupun tampaknya 
sebenarnya bisa juga? 
 
Yakni karena hal itu tampaknya dianggap tidak pantas dan kurang hormat terhadap ismul A’dzom ّللا. 
 
Adapun jika hanya sekedar pendekatan bahasa ataupun seni kaligrafi Arab, maka hal itu tidak 
mengapa. Karena para Nabi itu, terutama para nabi dari Bani Israil, bukanlah orang Arab. Tentu 
mereka melakukan pendekatan bahasa tidak dengan bahasa atau huruf Arab. 
 
Hal ini sama dengan pendekatan bahasa kita, yang mana ismul A’dzom ّللا ditulis “Allah” dengan 
menggunakan huruf latin. 
 
Jadi pendekatan ismul A’dzom ّللا secara huruf bahasa lain itu tidak mengapa, namun jika dilakukan 
dengan cara “pendekatan angka” apalagi yang dihubung hubungkan dengan kejadian tertentu, maka 
hal itu tampaknya kurang pantas. 
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*** 
Kesimpulan dari kritik kami adalah, bahwa jika simbolisme “411” itu dilakukan dengan tanpa adanya 
usaha “cocoklogi” sebagaimana dua kritik kami sebelumnya, maka hal itu tidak mengapa. 
 
Namun jika simbolisme “411” itu memang sengaja dilakukan untuk tujuan “cocoklogi” sebagaimana 
dua kritik kami di atas, maka hal itu harus diperingatkan dan diluruskan. 
 
Apakah memperingatkan atau meluruskan hal tersebut merupakan aib dan bentuk “nyinyir” ? 
 
Tidak. Rasulullah saja meluruskan dan mengingkari hal yang pantas untuk diingkari terhadap 
sebagian sahabat yang tidak faham akan penyimpangan nya, pada saat kondisi hendak perang jihad 
yang sebenarnya. Apalagi hanya sekedar simbolisasi demo. 
 
Para ulama juga sembari berjihad, mereka meluruskan penyimpangan Aqidah dan kesyirikan yang 
ada pada sebagian mujahid yang tidak faham akan hal itu. 
 
Seperti memperingatkan agar jangan berjihad sambil membawa jimat, ilmu kebal, dan adanya 
keyakinan khurofat serta Tathoyyur lainnya. Apalagi hanya sekedar demo yang derajatnya jauh di 
bawah jihad perang yang sebenarnya. 
 
*** 
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah untuk difahami. Baarokalloohu fiik 
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22) CocokLOGI dan cocokLAGI 
 
Ilmu cocoklogi para harokiyyun itu nggak ada kapok kapoknya. Setelah kemarin “411”, sekarang 
“lambang Palu Arit” di uang 100 ribu. “CocokLOGI” itu memang menciptakan sindrom “CocokLAGI” 
 
 
 
23) Cocoklogi dan cocoklagi : Gerakan sedekah “Palu Arit” 2000 dan 5000 an 
 
Untuk menolong yang tidak punya uang 100 ribuan, karena mungkin tidak semua orang punya uang 
lembaran 100 ribu. 
 
Berikut saya persembahkan “Palu Arit” di uang 5000 dan 2000 an saja. Foto ini fresh, baru saja saya 
foto. (baca : dompet saya kebetulan tidak ada uang 100 ribuan sekarang hehe) 
 
Kalau ada yang tidak berminat dengan uang 2000 atau 5000 an yang ada gambar “Palu Arit” nya, 
silakan disedekahkan saja. 
 
Nggak usah gaya gayaan sedekah 100 ribu kalau memang nggak mampu, 2000 dan 5000 dulu nggak 
masalah kok. 
 
Magic words : Sebarkan tulisan ini. Dan selamatkan Saudara anda 
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24)  Jangan memahami Islam dengan menggunakan dasar kajian filsafat dan ilmu ilmu sosial 
kemanusiaan semata 

 
Memahami Islam itu jangan berdasarkan kajian filsafat dan ilmu ilmu sosial kemanusiaan. Karena 
pondasi dalam memahami Islam ini bukan itu. 
 
Apa bedanya orang orang yang menggunakan filsafat dan ilmu ilmu sosial kemanusiaan sebagai 
dasar dalam memahami Islam, dibandingkan orang orang Islam Liberal dan Orientalis yang juga 
menggunakan pondasi dasar ilmu yang sama, kecuali hanya perbedaan point of view saja? 
 
*** 
Padahal Rasulullah dan para sahabat nya tidak mengajarkan pondasi pemahaman Islam (baca : 
Manhaj), dengan berdasarkan point of view filsafat dan ilmu ilmu sosial kemanusiaan itu. 
 
Bangun dulu pondasi dan manhaj dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah dan para 
sahabat nya. 
 
Baru kemudian jadikan filsafat dan ilmu ilmu sosial kemanusiaan itu sebagai “nice to know” saja, 
sekedar “abang abang lambe” agar orang tertarik, namun bukan sebagai argumentasi dasar. 
 
*** 
Orang orang yang menjadikan filsafat dan ilmu ilmu sosial kemanusiaan sebagai pondasi dasar dan 
argumentasi pokoknya dalam memahami Islam, terlepas dia cenderung kepada Liberalisme dan hasil 
kajian Orientalis, ataupun kontra terhadap Liberalisme dan hasil kajian Orientalis dan 
mempergunakan nya untuk membela Islam. 
 
Maka pada dasarnya mereka masih belum memahami dan mempelajari manhaj serta pondasi Islam 
dengan benar. 
 
Maka dari itu mereka walau membela Islam, namun tetap agak alergi jika diingatkan terhadap 
sunnah Rasulullah dan mengikuti manhaj Salaf apa adanya. 
 
Apalagi kalau diingatkan terhadap sunnah dan manhaj terhadap pemerintah Islam, yang walau 
pemerintah itu dzolim dan tidak pro Islam serta kental dengan Sekulerisme Pluralisme nya. 
 
Maka akan terlihat bahwa pondasi dasar dan manhaj mereka ternyata tidak dibangun di atas sunnah 
dan manhaj Salaf, walaupun mereka mengaku membela Islam dari musuh musuhnya. 
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25) Illat masalah hukum demo 
 
Saya coba melihat sisi lain dari demo masyarakat Amerika paska terpilih nya Trump. 

1. Demo besar besaran ini tampaknya “spontan” dalam tanda kutip, karena hanya dalam waktu 
singkat ribuan masyarakat bisa kompak demo anti Trump secara bersama sama. 
 
Apalagi baru sehari kemarin Trump menenangkan pemilihan presiden. Mustahil hal ini sudah 
direncanakan jauh jauh hari 

 
2. Hal ini adalah bukti, bahwa demo sudah menjadi kebiasaan atau bagian hidup dari warga 

Amerika. 
 
**** 
Dua point ini memberikan faedah bagi kita : 
 

1. Hadits “man tasyabbaha bi qoumin fahuwa minhum” jelas berlaku dalam hal ini, bahwa 
demo itu adalah budaya orang kafir.  
 
Dusta orang orang yang berkata bahwa demo itu bukan budaya orang kafir. 

 
2. Fiqh “ngeles” mereka bahwa demo itu diqiyaskan seperti strategi perang Khondaq, yang 

meniru strategi barikade parit seperti cara Persia atas saran Salman. Maka ini jelas Qiyas 
ma’al fariq atau qiyas fasid yang batil. 
 
Dalam perang itu “everything is legal”, entah itu meniru strategi orang kafir ataupun orang 
muslim. Terlebih karena Rasulullah berkata “Al Harbu khud’ah” (perang itu tipu daya). 
 
Dan yang jelas demo itu bukan perang yang bunuh bunuhan. 

 
3. Demo itu jelas bukan jihad dan tidak bisa disamakan dengan jihad bi ma’na qital, yang 

artinya berperang. 
 
Sehingga jika ada orang muslim Amerika yang ikut mendemo Trump di Amerika sana, tidak 
bisa dikatakan bahwa dia sedang perang jihad. 

 
*** 
Demikian kurang lebih faedah yang bisa kita ambil, dari demo masyarakat Amerika paska terpilihnya 
Trump. 
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26) 15 dampak buruk demonstrasi 
 
Copas 
15 Dampak Buruk Demonstrasi 

1. Memprovokasi masyarakat untuk memberontak kepada penguasa, terlebih jika nasihat 
dalam demo tersebut tidak diindahkan oleh penguasa, maka akibatnya akan semakin 
memprovokasi massa dan menceraiberaikan kesatuan kaum muslimin (lihat Fathul Bari, 
13/51-52) 
 

2. Cara mengingkari kemungkaran penguasa dengan terang-terangan mengandung 
penentangan terhadapnya (lihat Umdatul Qaari, 22/33, Al-Mufhim, 6/619) 
 

3. Pencemaran nama baik dan ghibah kepada penguasa yang dapat mengantarkan kepada 
perpecahan masyarakat dan pemerintah muslim (lihat Umdatul Qaari, 22/33) 
 

4. Mengakibatkan masyarakat tidak mau menaati penguasa dalam hal yang baik (lihat Haqqur 
Ro’i, hal. 27) 
 

5. Menyebabkan permusuhan antara pemimpin dan rakyatnya (lihat Al-Ajwibah Al-Mufidah, 
hal. 99) 
 

6. Menjadi sebab ditolaknya nasihat oleh penguasa (lihat Fathul Bari, 13/52) 
 

7. Menyebabkan tertumpahnya darah seorang muslim, sebagaimana yang terjadi pada sahabat 
yang mulia Utsman bin ‘Affan radhiyallahu’anhu akibat demonstrasi kaum khawarij (lihat 
Syarah Muslim, 18/118) 
 

8. Menghinakan sulthan Allah, yang telah Allah takdirkan sebagai penguasa muslim (lihat As-
Sailul Jarror, 4/556) 
 

9. Munculnya riya’ dalam diri pelakunya (lihat Madarikun Nazhor, hal.211) 
 

10. Mengganggu ketertiban umum 
 

11. Menimbulkan kemacetan di jalan-jalan 
 

12. Merusak stabilitas ekonomi 
 

13. Tidak jarang adanya ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan wanita) ketika demonstrasi, 
bahkan pada demo yang mereka sebut Islami sekali pun 
 

14. Menyelisihi petunjuk Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam dan Sahabat 
 

15. Mengikuti jalan ahlul bid’ah (Khawarij) dan orang-orang kafir. Wallahu A’lam. 
 

وسلم وصحته وآله محمد نتٌنا على ّللا وصلى التوفٌق وتالِل  
© Ustadz Sofyan Ruray hafidzahullah 
Sumber : http://sofyanruray.info/demonstrasi-dan-mencela-pemerintah-di-media-massa-bukan-
ajaran-islam/  

http://sofyanruray.info/demonstrasi-dan-mencela-pemerintah-di-media-massa-bukan-ajaran-islam/
http://sofyanruray.info/demonstrasi-dan-mencela-pemerintah-di-media-massa-bukan-ajaran-islam/
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27) Tulisan dan ungkapan yang ringan masalah demo (seri 1 sampai 17) 
 
Seri 1 : 
Jangan Demo, karena potensi mashlahat dan potensi madhorot nya itu mirip gambling. 
Sometimes you win, sometimes you lose. 
 
 
Seri 2 : 
Bagaimana solusinya? Kita jawab Rasulullah telah memberikan solusinya. Rasulullah kan bilangnya 
“tarji’uu ilaa diinikum” (kembali kepada agama kalian). 
 
Rasulullah nggak bilang “tarji’uu ilaa mudzooharootikum” (kembali kepada demo demo kalian). 
 
**** 
Oleh karena itu, solusinya ya mari kita kembali belajar agama lagi yang benar. Hidup sehari hari aja 
banyak melanggar aturan agama. 
 
Dibilang itu riba, ngeyel. Dibilang itu Aqidah yang salah, ngeyel. Dibilang itu manhaj yang bathil, 
ngeyel. Dibilang jangan syirik, ngeyel. Dibilang jangan berbuat bid’ah, ngeyel. Hayo ngeyel apa lagi? 
Apa jangan jangan solusi yang telah diberikan oleh Rasulullah juga mau dieyelin? 
 
Yang penting sudah dilaporkan secara hukum, tinggal kuatkan saja tuntutan dan dukungan secara 
hukum. Sembari itu kita lakukan solusi yang telah diberitahukan oleh Rasulullah, 
 
agar kita tidak hina, 
agar tidak banyak jumlahnya namun seperti buih di lautan, 
dan agar tidak menjadi hidangan yang siap disantap. 
 
“tarji’uu ilaa diinikum” (kembali kepada agama kalian). 
 
*** 
Eh, hadits yang antum maksud itu maksudnya hadits yang mana ya? 
Jawab, wis sinau kono ae sek lah. 
 
 
Seri 3 : 
Para asatidz sunnah itu kadang sering di demo juga. 
 
Apakah demo itu efektif dan menyurutkan dakwah sunnah? Tidak, bahkan dakwah sunnah malah 
makin tersebar bi idznillaah. 
 
Apakah demo terhadap asatidz Ahlus Sunnah itu ada kemungkinan ditunggangi? Kemungkinan ya, 
yang demo hanya mengandalkan emosi dan ikut ikutan aja. Kadang mudah juga diprovokasi. 
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Seri 4 : 
Kalau melihat kisah kisah bani Israil dengan Nabi Musa di dalam Al Qur’an, demo ini sepertinya 
sunnah bani Israil. 
 
Agak kurang masuk akal jika nabi Musa sampai “ngalah”, dan berdoa agar diberi mukjizat mukjizat 
dalam perjalanan mendampingi bani Israil, kalau yang protes minta itu cuman 1 atau dua orang saja. 
 
Mesti yang mengekspresikan bentuk protes terang terangan kepada Nabi Musa, minta ini minta itu, 
adalah seluruh bani Israil atau mayoritasnya. 
 
 
Seri 5 :  
Biar adem… 
Setau saya emosi dan ghiroh itu bukan dalil 
 
 
Seri 6 : 
Biar adem…. 
Kejayaan Ummat Islam yang dicapai pada masa salaf, dicapai dengan “tarji’uu ilaa diinikum” 
(kembali kepada agama kalian), sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. 
 
Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba Al Yahudi beserta jaringan nya itu, bukan suatu hal yang 
pantas untuk kita tiru. 
 
 
Seri 7 : 
Secara fiqh, Demo itu bukan jihad. Maka dari itu hukum hukum jihad tidak berlaku di dalamnya. 
Tidak ada ghonimah, dan jika meninggal tidak langsung dikuburkan seperti mujahid. 
 
*** 
Tanya : 
Jihad itu harus bersama pemimpin atau harus ada izin dari walidain ya mas? 
 
Jawab : 
Jihad itu berperang, membunuh atau terbunuh, dengan tujuan li i’la kalimatillaah (meninggikan 
kalimat Allah) 
 
Jika meninggal maka syahid insya Allah. Jika menang, maka akan mendapatkan kemuliaan dan 
mendapatkan bagian dari ghonimah. 
 
Syarat untuk bisa melakukan hal itu adalah izin dari ulil Amri dan orang tua dulu, sebelum ikut 
berperang. 
 
Adapun demo itu tidak ada rukun berperang, membunuh atau terbunuh. 
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Seri 8 : 
Sebaiknya orang orang yang membolehkan demo dengan berbagai macam syaratnya itu juga 
menjelaskan, bahwa secara fiqh demo itu bukan jihad. 
 
Kenapa? 
Karena sebagian “grass root” yang tidak sefaqih antum, memahami bahwa demo itu adalah jihad li 
i’la kalimatillaah (meninggikan kalimat Allah). Bukan hanya sekedar demo. 
 
*** 
Konsekuensi nya jika demo itu difahami sebagai jihad, maka boleh untuk melakukan pengrusakan 
dan penjarahan. Dan itu akan dianggap ghonimah atau rampasan perang jihad. 
 
Jika ada penyerangan atau provokasi, maka boleh untuk melakukan serangan balik atas nama jihad 
difa’ (jihad untuk mempertahankan diri). 
 
Jika peserta demo berbuat anarki atau terbawa emosi, maka sah bagi dia untuk melakukan hal itu, 
karena telah diabsahkan dengan hukum jihad. 
 
*** 
Jika itu terjadi dengan mengatasnamakan Jihad, maka batallah pembolehan demo. Karena antum 
telah melanggar syarat syarat ketat yang membolehkan demo, yang antum sebutkan sendiri. 
 
Al muslimu ‘alaa syuruutihim (Seorang muslim itu terikat dengan syarat syarat nya). 
 
Patuhilah syarat syarat itu dengan menjelaskan kepada “grass roots” anda, bahwa ini hanya demo 
saja. Bukan jihad. 
 
 
Seri 9 : 
Arab Springs Demo* : 
Tunisia 2010, yang terbunuh 338. 
Klaim : Demo berhasil 
 
Mesir 2011, yang terbunuh 846. 
Klaim : Demo berhasil 
 
*Saya kutip yang diklaim berhasil-berhasil saja. Adapun yang gagal dan makin memperparah kondisi 
tidak saya kutip. Dan ternyata yang diklaim berhasil pun tetap banyak jatuh korban yang meninggal. 
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Seri 10 : 
Dibawah ini bukan tulisan saya, saya hanya sekedar copas untuk dialektika “piknik” dan “tawaran 
informasi”. 
 
Copas 
———— 
BUKAN BANYAKNYA FATWA… 
AKAN TETAPI: KUALITASNYA (KESELARASANNYA DENGAN FIRMAN ALLAH DAN SABDA RASUL-
NYA)… 
 
SYUBHAT-SYUBHAT DAN BANTAHANNYA 
 
1.  BAGAIMANA ISLAM BISA DIBELA KALAU CUMA TA’LIM (PENYEBARAN ILMU) DAN IBADAH DI 

MASJID ATAU DIRUMAH? 
 
Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: 
 

ً   َكِهْجرج   اْلَهَرجِ  فًِ العتادجُ  إِل  
 

“Ibadah dimasa fitnah/ujian: (pahalanya) seperti Hijrah kepadaku.” HR. Muslim (no. 7588). 
 
Hadits ini sebagai arahan dari Nabi -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- yang mulia; bahwa: justru dalam 
masa fitnah ini kita diharuskan banyak beribadah, dan itulah yang menolong kaum muslimin. Bukan 
berkata dan berbuat gegabah yang jelas dilarang oleh Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam-. 
Bahkan Allah -Ta’aalaa- berfirman: 
 

… قُوا َتْصتُِروا َوإِنْ  ُكمْ  لَ  َوَتت  ُضرُّ ُدُهمْ  ٌَ ٌْ ًئا َك ٌْ َ  إِن   َش ْعَملُونَ  تَِما ّللا  ُمِحٌط   ٌَ  
 

“…Jika kamu bersabar dan bertakwa; niscaya tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu 
sedikitpun. Sungguh, Allah Maha Meliputi segala apa yang mereka kerjakan.” (QS. Ali ‘Imran: 
120) 

 
Dalam ayat ini pun Allah menerangkan dan menegaskan kepada kita bahwa: Dia mengetahui makar 
orang kafir dan akan menolong orang beriman; dengan syarat SABAR dan TAKWA (melaksanakan 
perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya). 
 
2.  ANDA DAN ORANG SEMISAL ANDA YANG TIDAK BERDEMO; TIDAK JUGA MENASEHATI 

PEMERINTAH DAN MENDATANGINYA. CUMA OMONG DOANG! 
 
Kita katakan bahwa: kita serahkan pada Ustadz Kibar tentang permasalahan ini; yang bisa langsung 
menasehati pemerintah. Dan siapa bilang kita diam saja?! Apakah apabila kami dan Ustadz kami 
menasehati pemerintah; kemudian harus bilang ke wartawan untuk direkam, difoto, disebarkan, 
bawa bendera partai, bawa spanduk buat promosi, dan lain-lain. Manhaj macam apa ini?! 
 
Kita hanya meneladani para sahabat dan Salaf 
 

، َعنْ  ، ْتنِ  أَُساَمحَ  َعنْ  َشقٌِق  د  ٌْ لَ : َقالَ  َز ٌْ ِ ! أُْسِمُعُكْم؟ إِل   أَُكلُِّمهُ  لَ  أَنِّى أَُتَرْونَ : َفَقالَ  َفُتَكلَِّمُه؟ ُعْثَماَن؛ َعلَى َتْدُخلُ  أَلَ : لَهُ  قِ  لََقدْ ! َوّللا 
َما َكل ْمُتهُ  ٌْ ًْ  فِ نِ ٌْ َنُه؛ َت ٌْ لَ  أَُكْونَ  أَنْ  أُِحبُّ  لَ  أَْمًرا أَْفَتتِحَ  أَنْ  ُدْونَ  َما َوَت ُكْونُ  ِلََحد   أَقُْولُ  َولَ  َفَتَحُه، َمنْ  أَو  ًرا َعلَى   ٌَ ٌْ رُ  إِن هُ  أَِم ٌْ الن اسِ  َخ  

 
Dari Syaqiq, dari Usamah bin Zaid, ada yang berkata kepadanya: Kenapa anda tidak masuk 
menemui ‘Utsman dan engkau menasehatinya?” Maka dia berkata: “Apakah kalian 
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menganggap bahwa jika aku berbicara padanya (‘Utsman) lantas aku harus 
memperdengarkannya kepada kalian?! Demi Allah! Aku telah berbicara empat mata 
dengannya; tanpa perlu saya membuka satu perkara yang saya tidak suka menjadi orang 
pertama yang membukanya (yaitu menasehati pemimpin terang-terangan), dan tidakklah aku 
mengatakan kepada seorang: saya memiliki pemmpin yang dia adalah manusia terbaik.” HR. 
Muslim (no. 7674). 

 
3.  BUKANKAH AHOK KAFIR, SEHINGGA KITA BOLEH UNTUK MEN-DEMO DIA? BUKANKAH YANG 

TIDAK DIPERBOLEHKAN ADALAH MEN-DEMO PEMERINTAHAN MUSLIM! 
 
Kita katakan: Anda dan orang semisal anda; pada hakikatnya berdemo kepada pemerintah yang di 
atas Ahok -yaitu: Presiden- agar Ahok diadili. Bukankah ini demo terhadap pemerintahan muslim??!! 
 
Kalaupun pemerintah anda adalah kafir -di Cina, Rusia, Amerika, dan lainnya- tidak lantas menjadi 
halal mendemo mereka karena mudharat yang ditimbulkan akan besar, dan hukum asal demo 
adalah perbuatan haram. 
 
Lihat kepada Suriah sekarang ini! Pemerintah Basyar Assad dari dulu memang sudah kafir; akan 
tetapi Ulama Rabbani -seperti Syaikh Al-Albani, Syaikh Bin Baz, dan Syaikh ‘Utsaimin- tidak 
memerintahkan masyarakat Suriah untuk berdemo dan menggulingkan pemerintahan. Karena 
mereka mengerti keadaan umat yang lemah apabila memberontak, namun terjadilah apa yang kita 
lihat sekarang. 
 
Kalaupun mau menggulingkan pemerintahan kafir; maka lakukanlah dengan cara yang benar, dan 
ukurlah kekuatan, serta mintalah fatwa dari Ulama Rabbani. Karena ini menyangkut darah kaum 
muslimin yang akan tercecer. Jangan sampai sia-sia dan banyak memakan korban! 
 
Lihatlah Nabi Musa dan Nabi Harun -‘alaihimas salaam- yang berdakwah langsung bertemu dengan 
penista agama terbesar: Fir’aun. Tidaklah mereka berdua berdemonstrasi, padahal Bani Isra-il amat 
banyak. Akan tetapi; inilah perintah langsung dari Allah -Ta’aalaa-: 
 

ًنا َقْولً  لَهُ  َفقُولَ *  َؽىطَ  إِن هُ  فِْرَعْونَ  إِلَى اْذَهَتا ٌِّ رُ  لََعل هُ  لَ َتَذك  ْخَشى أَوْ  ٌَ ٌَ  
 
“Pergilah kamu berdua (Musa dan Harun) kepada Firaun, karena dia benar-benar telah 
melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir’aun) dengan kata-kata yang 
lemah lembut; mudah-mudahan dia sadar atau takut.” (QS. Thaha: 43-44) 

 
4. INI BUKAN DEMONSTRASI, TAPI AKSI DAMAI! 
 
Kita katakan: Terserah kalian mau menamakan aksi kalian dengan nama apa saja, karena Islam 
menghukumi sesuatu bukan dari namanya; akan tetapi melihat kepada hakikatnya. Apakah kalian 
namakan aksi damai, protes atau lainnya -atau bahkan: Jihad???!!!- HAKIKATNYA ADALAH 
DEMONSTRASI!!! 
 
Di antara tipu daya iblis dan bala tentaranya -untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan- 
adalah: dengan teknik branding strategi, memberi nama baru untuk mengaburkan hakikat. Riba 
sekarang dinamakan bunga oleh bank konvensional dan dinamakan sedekah dan tabrru’ oleh kor 
Syari’ah dan pegadaian Syari’ah. Dan hal itu tidaklah mengubah hakikat. Khamr dirubah namanya 
dengan banyak nama: anggur, arak, bir, wiski, dan lainnya; untuk mengaburkan hakikat. Rasulullah -
shallallaahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: 
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ْشَرَتن   ٌَ تًِ ِمنْ  َناس   لَ ْوَنَها اْلَخْمَر؛ أُم  رِ  ٌَُسمُّ ٌْ اْسِمَها تَِؽ  
 

“Sungguh, akan ada manusia dari umatku yang meminum khamr; dengan memberikan nama 
kepadanya bukan dengan namanya (khamr)” *HR. Abu Dawud (no. 3690)+ 

 
5.  KAMI TIDAK BERBUAT RUSAK DAN ANARKIS, SEHINGGA TIDAK TERMASUK ORANG YANG 

BERBUAT KERUSAKAN. 
 
PERTAMA: Siapa yang menjamin bahwa tidak akan terjadi kerusakan dan anarkisme dari luapan 
banyak orang seperti itu?! Bisa jadi ada penyusup yang merusak dari dalam -sebagaimana dalam 
perang Jamal-. 
 
KEDUA: kerusakan apalagi yang lebih besar dari bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya: 
 

ِ  َرْحَمحَ  إِن   َوَطَمًعا َخْوًفا َواْدُعْوهُ  إِْصالَِحَها َتْعدَ  اِْلَْرِض  فًِ ُتْفِسُدْوا َولَ  ب   ّللا  ٌْ نَ  ِمنَ  َقِر ٌْ اْلُمْحِسنِ  
 

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. 
Berdo’alah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah 
sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-A’raaf: 56) 

 
Abu Bakar bin ‘Ayasy berkata tentang ayat ini: “Allah mengutus Muhammad -shallallaahu 
‘alaihi wa sallam- ke permukaan bumi, sedangkan mereka (manusia) berada dalam keburukan. 
Maka Allah memperbaiki mereka dengan Muhammad -shallallaahu ‘alaihi wa sallam-. 
Sehingga, barangsiapa yang mengajak manusia kepada hal-hal menyelisihi apa yang datang 
dari Nabi; maka dia termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.” *Lihat Ad-Durr Al-
Mantsuur (III/476)] 

 
Silahkan anda lihat tafsiran ulama lainnya yang bertebaran; yang menunjukkan bahwa berbuat 
kerusakan yang dimaksud di sini adalah: bermaksiat. 
 
6.  INI NEGERI DEMOKRASI, DEMONSTRASI DIBOLEHKAN OLEH PEMERINTAH DAN DIFASILITASI; 

SEHINGGA DIBOLEHKAN. 
 
Ini Hujjah yang lemah sekali, tidaklah apa yang dibolehkan oleh pemerintah lantas semua menjadi 
halal. Bahkan yang diperintahkan oleh pemerintah pun harus dilihat: apakah itu suatu hal yang 
ma’ruf atau justru kemungkaran. 
 
Nabi bersabda: 
 

َما اَعحُ  إِن  اْلَمْعُرْوؾِ  فًِ الط   
 

“Sesungguhnya keta’atan itu hanya dalam hal yang ma’ruf” *HR. Al-Bukhari (no. 7257)] 
 
Ada Perda tentang bolehnya tempat hiburan dan diskotek, lantas apa kemudian menjadi halal?! Ada 
juga Perda tentang bolehnya khamr -dengan ketentuan khusus-; lantas apa kemudian menjadi 
boleh??!! Silahkan jawab sendiri… 
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7.  MEREKA YANG MELARANG DEMO: MEMBAWAKAN FATWA, KITA JUGA MENGGUNAKAN 
FATWA YANG MEMBOLEHKAN. ULAMA YANG MELARANG TIDAK MENGERTI KEADAAN 
INDONESIA. 

 
Subhaanallah! Ulama mana dulu yang berfatwa membolehkan demonstrasi, apakah ad-Damiji yang 
punya kitab Al-Imaamah Al-‘Uzhmaa yang dilarang terbit di Saudi, atau fatwanya Salman Al-‘Audah 
dan teman-temannya?? PERMASALAHANNYA ADALAH BUKAN BANYAKNYA FATWA, AKAN TETAPI 
KUALITASNYA (KESELARASANNYA DENGAN DALIL-DALIL DAN KAIDAH-KAIDAH SYARI’AT)!!! 
 
Kalaupun ulama berfatwa; maka tidak ditelan mentah-mentah sebagai landasan hukum, akan tetapi 
dilihat dalil pendukungnya. 
 
Kalau kalian menuduh ulama yang berfatwa tentang Indonesia dari negeri lain tidak tahu keadaan 
sini, bagaimana dengan Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi dan Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaily yang belasan 
tahun mondar-mandir di negeri kita ini; untuk membahas masalah Dakwah di Indonesia. Apakah 
anda juga menuduhnya tidak paham Waqi’ (realita)???!!! 
 
Cukuplah dalil yang sudah kami paparkan (pada bagian pertama tulisan ini) sebagai asas dilarangnya 
Demonstrasi. Fatwa siapapun apabila berbenturan dengan dalil; maka buanglah dia ke belakangmu. 
 
Imam Ahmad bin Hanbal -rahimahullaah-; (beliau adalah ulama yang paling mengumpulkan As-
Sunnah dan paling berpegang kepadanya) beliau berkata: 
 

، لَ  ًْ ، َولَ  َمالًِكا، ُتَقلِّدْ  َولَ  ُتَقلِْدنِ  ً افِِع ، َولَ  الش   ً ثُ  ِمنْ  َوُخذْ ! الث ْوِري   َولَ  اِلَْوَزاِع ٌْ أََخُذْوا َح !! 
 

“Janganlah engkau taqlid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Asy-Syafi’i, Al-Auza’i, ataupun 
Ats-Tsauri! Ambillah (hukum) dari sumber yang mereka mengambil darinya (yakni: dalil-
dalil)!!” 
 
[Lihat: Shifatush Shalaatin Nabiyy (hlm. 47), karya Imam Al-Albani -rahimahullaah-] 

 
8.  PEMERINTAH YANG TIDAK BOLEH DI-DEMO ADALAH PEMERINTAH YANG BERJALAN DI ATAS 

AL-QUR’AN DAN AS-SUNNAH. ADAPUN KALAU PEMERINTAH TIDAK BER-ASASKAN KEDUANYA; 
MAKA BOLEH DI-DEMO. 

 
JAWABLAH DENGAN HADITS HUDZAIFAH DI ATAS: 
 

ُكْونُ  ح   َتْعِديْ  ٌَ ْهَتُدْونَ  لَ  أَئِم  ْونَ  َولَ  تُِهَداَي، ٌَ ْسَتنُّ ٌَ ، ًْ تِ قُْومُ  تُِسن  ٌَ ِهمْ  َوَس ٌْ نِ  قُلُوبُ  قُلُْوُتُهمْ  ِرَجال   فِ ٌْ اِط ٌَ ًْ  الش  : قُْلخُ . إِْنس   ُجْثَمانِ  فِ
ؾَ  ٌْ ا أَْصَنعُ  َك ِ  َرُسْولَ  ٌَ لَِك؟ أَْدَرْكخُ  إِنْ  ّللا  عُ  َتْسَمعُ : َقالَ  ذ  ٌْ ِر، َوُتِط ٌْ َوأَِطعْ  َفاْسَمْع، َمالَُك؛ َوأُِخذَ  َظْهُركَ  ُضِربَ  َوإِنْ  لأِلَِم  

 
[Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:+ “Akan ada setelahku para imam 
(pemimpin) yang tidak mengambil petunjuk dariku, dan tidak mengambil Sunnah-ku. Dan akan 
ada sekelompok lelaki di antara mereka yang hati mereka adalah hati setan dalam tubuh 
manusia.” Aku berkata: Apa yang aku lakukan wahai Rasulullah apabila aku menemui yang 
demikian? Beliau bersabda: “Engkau dengar dan engkau ta’at kepada pemimpin, walaupun dia 
memukul punggungmu dan mengambil hartamu, maka dengar dan ta’atlah!” HR. Muslim (no. 
4891) 

 
JELAS DALAM HADITS INI BAHWA: PEMIMPIN YANG DIPERINTAHKAN DITA’ATI; TIDAK MENGAMBIL 
SUNNAH NABI!!! 
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9.  INI ADALAH MASALAH IJTIHAD, MASING-MASING PUNYA HUJJAH DAN JANGAN SALING 
MENGINGKARI, APALAGI INI MASALAH FURU’ BUKAN USHUL. 

 
Adapun kaidah: 
 

تِالِْجتَِهادِ  ٌُْنَقضُ  لَ  الِْجتَِهادُ   
 

IJTIHAD TIDAK BISA DIBATALKAN DENGAN IJTIHAD 
 

ًْ  إِْنَكارَ  لَ  اْلِخالَؾِ  َمَسائِلِ  فِ  
 
TIDAK ADA PENGINGKARAN DALAM MASALAH KHILAF. 

 
Maka kaidah ini perlu ada tafshiil (perincian). 
 

a. Apabila ijtihad tersebut jelas-jelas bertabrakan dengan dalil yang Shahih; maka tidak boleh 
kita mengambil ijtihad dan meninggalkan Nash/dalil. 

 
Contoh: dalam masalah nikah dengan tanpa wali; maka jelas bertentangan dengan dalil, sehingga 
kita wajib untuk menolak dan membantahnya. 
 
Ijtihad yang menghalalkan musik, isbal dan lain-lain; maka wajib kita membantah ijtihad tersebut. 
 

b. Apabila ijtihad tersebut menggunakan dalil yang lemah; maka kita juga boleh menjelaskan 
kelemahannya -bahkan membantahnya-. 

c. Apabila perbedaan pendapat memiliki dalil yang sama kuat; maka di sini berlaku: Tidak 
mengingkari perbedaan -itu pun tetap harus berpegang dengan dalil (tidak hanya mencari-
cari rukhshah atau pendapat yang sesuai keinginan (hawa nafsu)-. 

 
Semoga Allah merahmati Imam Adz-Dzahabi yang mengatakan: 
 

َرُسْولُهُ  َقالَ  ّللاُ، َقالَ : اْلِعْلمُ   
 

Ilmu itu adalah: firman Allah dan sabda Rasul-Nya 
 

َحاَتحُ  َقالَ  ٌْسَ  الص  هِ  لَ ٌْ ْمِو تِالت   
 
Serta perkataan Shahabat; bukan hanya sekedar kamuflase 
 

َسَفاَهحً  لِْلِخالَؾِ  َنْصُتكَ  اْلِعْلمُ  َما  
 
Bukanlah ilmu itu dengan engkau mempertangkan perselisihan karena kebodohan 
 

نَ  ٌْ ُسْولِ  َت نَ  الر  ٌْ ه   َرْأيِ  َوَت ٌْ َفقِ !!! 
 
(Mempertentangkan) antara Rasul dengan pendapat Ahli Fiqih!!! 

 
Adapun kalau anda mengatakan ini adalah masalah furu’ (cabang) dan bukan ushul (prinsip); maka 
yang benar dalam Islam adalah tidak membedakan masalah ushul dan furu’ dalam penting atau 
tidaknya; yakni: bahwa semuanya adalah penting. Betapa banyak hal-hal yang dianggap kecil akan 
berubah menjadi bencana dan fitnah yang hebat ketika diremehkan. Lihat saja kisah dzikir jama’ah 
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dengan kerikil yang diingkari oleh Abdullah bin Mas’ud; yang mereka mengatakan bahwa tujuan 
mereka adalah baik. Akhirnya perbuatan bid’ah yang kecil berubah tersebut berubah menjadi 
bencana besar, dan orang-orang tersebut semuanya ada di barisan pemberontak melawan Khalifah 
‘Ali bin Abi Thalib -radhiyallaahu ‘anhu-. Lihat pembahasan ini dalam Kitab: ‘Ilmu Ushulil Bida’; Baab: 
Baina Qisyr Wal Lubaab (antara kulit dan inti) (hlm. 247), karya Syaikh ‘Ali bin Hasan Al-Halabi -
hafizhahullaah-. 
 
10. ULAMA TERDAHULU -SEPERTI: SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYYAH- TELAH BERDEMO KETIKA 

ADA PENCACI RASUL; SEHINGGA BELIAU MENULIS KITAB ASH-SHAARIM AL-MASLUUL, DAN 
ASY-SYIRAZI (JUGA BERDEMO), DAN LAIN-LAIN. 

 
PERTAMA: Ibnu Taimiyah -rahimahullaah- tidak berdemo, justru beliau mengadukan pencaci rasul 
kepada pemerintah, dan kebetulan diikuti oleh masyarakat; sehingga terjadilah kerusuhan. 
 
KEDUA: Pendapat Ulama Bukan Dalil 
 
Para ulama berkata: 
 

تَِها ٌُْحَتجُّ  َولَ  لََها ٌُْحَتجُّ  اْلِعْلمِ  أَْهلِ  أَْقَوالُ   
 

“Pendapat para ulama itu butuh dalil dan ia bukanlah dalil.” 
 
Imam Abu Hanifah -rahimahullaah- berkata: 
 

ِحلُّ  لَ  ؤُْخذَ  أَنْ  ِلََحد   ٌَ ْعلَمْ  لَمْ  َما تَِقْولَِنا؛ ٌَ نَ  ِمنْ  ٌَ ٌْ أََخْذَناهُ  أَ  
 

“Tidak halal bagi siapapun untuk mengambil pendapat kami, selama dia tidak mengetahui 
darimana kami mengambil (dalil)nya” 

 
Imam Asy-Syafi’I -rahimahullaah- berkata: 
 

هِ  ّللاُ  َصل ى- ّللاِ  َرُسْولُ  ُسن حُ  لَهُ  اْسَتَتاَنخْ  َمنْ  أَن   َعلَى اْلُعلََماءُ  أَْجَمعَ  ٌْ ُكنْ  لَمْ  ؛-َوَسل مَ  َعلَ َدَعَها أَنْ  لَهُ  ٌَ أََحد   لَِقْولِ  ٌَ  
 

“Para ulama telah ijma’ (sepakat) bahwa barangsiapa yang jelas sunah Rasulullah -shallallaahu 
alaihi wa salam- baginya; maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan Sunnah tersebut 
dikarenakan mengikuti perkataan seseorang.” 

 
Dan juga telah kita sebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal –rahimahullaah-: 
 

، لَ  ًْ ، َولَ  َمالًِكا، ُتَقلِّدْ  َولَ  ُتَقلِْدنِ  ً افِِع ، َولَ  الش   ً ثُ  ِمنْ  َوُخذْ ! الث ْوِري   َولَ  اِلَْوَزاِع ٌْ أََخُذْوا َح !! 
 

“Janganlah engkau taqlid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Asy-Syafi’i, Al-Auza’i, ataupun 
Ats-Tsauri! Ambillah (hukum) dari sumber yang mereka mengambil darinya (yakni: dalil-
dalil)!!” 
 
[Lihat: Muqaddimah Shifatush Shalaatin Nabiyy, karya Imam Al-Albani -rahimahullaah-] 

 
Para ulama bukan manusia ma’shum yang selalu benar dan tidak pernah terjatuh ke dalam 
kesalahan. Terkadang masing-masing dari mereka berpendapat dengan pendapat yang salah karena 
bertentangan dengan dalil. Mereka terkadang tergelincir dalam kesalahan. Imam Malik -
rahimahullaah- berkata: 
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َما ُب، أُْخِطئُ  َتَشر   أََنا إِن  ٌْ ًْ  َفاْنُظُرْوا َوأُِص ؛ فِ ًْ َح؛ اْلِكَتابَ  َواَفقَ  َما َفُكلُ  َرْأٌِ ن  َح؛ َتابَ اْلكِ  ٌَُوافِقِ  لَمْ  َما َوُكلُّ  َفُخُذْوهُ، َوالسُّ ن   َوالسُّ
 َفاْتُرُكْوهُ 

 
“Saya ini hanya seorang manusia, kadang salah dan kadang benar. Cermatilah pendapatku, 
setiap yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah; maka ambillah. Dan setiap yang tidak 
sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah; maka tinggalkanlah..” 
 
[Lihat: Muqaddimah Shifatush Shalaatin Nabiyy, karya Imam Al-Albani -rahimahullaah-] 

 
Orang yang hatinya berpenyakit; maka dia akan mencari-cari pendapat yang salah dan aneh dari 
para ulama; demi untuk mengikuti nafsunya dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan 
yang halal. Sulaiman At-Taimi -rahimahullaah- berkata: 
 

؛ ُكلِّ  َزل حِ  أَوْ  َعالِم   ُكلِّ  تُِرْخَصحِ  أََخْذخَ  لَوْ  كَ  اْجَتَمعَ  َعالِم  ٌْ ُكلُّهُ  الش رُّ  فِ  
 

“Andai engkau mengambil pendapat yang mudah-mudah saja dari para ulama, atau 
mengambil setiap ketergelinciran dari pendapat para ulama; pasti akan terkumpul padamu 
seluruh keburukan.” *Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliya, 3172+ 

 
11. DEMONSTRASI ADALAH AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR -DAN PEMIMPIN WAJIB DINASEHATI-, 

DAN HAL ITU MERUPAKAN SEUTAMA-UTAMA JIHAD 
 
Inilah perkataan mereka, dan di antara yang mereka bawakan adalah Hadits dari Abu Sa’id Al-Khudri 
-radhiyallaahu ‘anhu-, bahwa Rasulullah -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: 
 

جَائِر  أَمٍِْر  أَوْ جَائِر  سُلْطَان  عِنْدَ عَدْل  كَلِمَحُ الْجِهَادِ أَفْضَلُ  
 

“Jihad yang paling utama adalah: mengatakan perkataan yang ‘adil di sisi penguasa atau 
pemimpin yang zhalim.” HR. Abu Dawud (no. 4344), At-Tirmidzi (no. 2174), dan Ibnu Majah 
(no. 4011). 

 
Dan dalam riwayat Ahmad (V/251 & 256): 
 

َحق   َكلَِمحُ   
 

“Perkataan yang haqq (benar).” 
 
Hadits ini Shahih. Lihat Silsilah Al-Ahaadiits Ash-Shahiihah (no. 491), karya Imam Al-Albani -
rahimahullaah- 
 
Bahkan jika seseorang mati karena dibunuh oleh penguasa yang zhalim -disebabkan amar ma’ruf 
nahi munkar-; maak dia termasuk pemimpin para Syuhada. 
 
Dari Jabir -radhiallahu ‘anhu-, Rasulullah -ahallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: 
 

فَقَتَلَهُ ،وَنَهَاهُ فَؤَمَرَهُ ؛جَائِر  إِمَام  إِلَى قَالَ وَرَجُل  ،الْمُطَلِّةِ عَثْدِ تْنُ حَمْزَجُ: الشُّهَدَاءِ سٍَِّدُ  
 

“Penghulu para Syuhada adalah: Hamzah bin ‘Abdul Muththalib, dan orang yang berkata 
melawan penguasa kejam, dimana dia melarang dan memerintah (penguasa tersebut), namun 
akhirnya dia mati terbunuh.” 
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HR. Al-Hakim (no. 4872), daa menyatakan Shahih, akan tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Adz-Dzahabi menyepakatinya. Syaikh Al-Albani mengatakan: Hasan. Lihat 
Silsilah Al-Ahaadiits Ash-Shahiihah (no. 374). 

 
JAWABANNYA: HADITSNYA BENAR AKAN TETAPI PEMAHAMANNYA YANG SALAH 
PERTAMA: kata-kata dalam Hadits ( َجائِر   ُسْلَطان   ِعْندَ  ) menunjukkan bahwa menasehatinya di dekat 
penguasa dengan mendatangi dan tidak menunjukkan terang-terangan sebagaimana; diisyaratkan 
oleh kata  َِعْند yang artinya di sisi. 
 
Demikian dalam riwayat kedua kata  جَائِر  إِمَام  إِلَى قَالَ رَجُل  dan lelaki yang berkata dan datang kepada 
imam yang dzolim. Ada kata (إلى) berarti kata di Tadhmin; memiliki makna: mendatangi, bukan turun 
ke jalan dan demonstrasi. 
 
Kalau memang anda mampu; maka silahkan datang langsung ke dalam istana dan amar ma’ruf & 
nahi munkar kepada pemerintah walaupun sampai terbunuh. Itu baru sesuai dengan Hadits, bukan 
demo di jalanan yang tidak sesuai dengan Hadits di atas. 
 
KEDUA: Hadits Nabi adalah saling menjelaskan satu sama lainnya; sehingga terbentuklah 
pemahamannya benar. Maka Hadits di atas dijelaskan dengan cara: menasehati pemimpin dengan 
cara yang baik dan benar dengan tidak dengan terang-terangan. Dan ber-amar ma’ruf serta nahi 
munkar kepadanya adalah dengan mendatanginya secara langsung -sebagaimana pemahaman dan 
pengamalan para Shahabat-. 
 
12. DEMONSTRASI PERNAH DILAKUKAN SHAHABAT. 
PERTAMA: KISAH ISLAMNYA ‘UMAR YANG THAWAF BERBARIS BERSAMA HAMZAH. 
KITA JAWAB: Kisahnya lemah sekali, Syaikh Al-Albani mengatakan: Munkar; sehingga tidak bisa 
dijadikan hujjah. [Lihat: Silsilah Al-Ahaadiits Adh-Dha’iifah (no. 6531)+ 
 
Kalaupun Shahih; maka bukanlah menjadi dalil untuk demonstrasi; karena ini adalah pengumuman 
Islamnya Hamzah dan ‘Umar; maka di mana letak demonstrasinya? Dan dalam rangka menentang 
apa? 
 
KEDUA: KISAH WANITA YANG MENDATANGI NABI UNTUK MENGADUKAN PERILAKU SUAMINYA 
YANG KASAR TERHADAP SUAMI. 
KITA JAWAB: INI BUKAN DEMO 
 
Bahkan inilah yang di syari’atkan: mengadukan permasalahan langsung dengan menghadap 
pemerintah; bukan berdemo di jalan. Karena Shahabiyat langsung datang ke rumah Nabi dan bukan 
keliling kota Madinah berjalan-jalan meneriakkan yel-yel bahwa suami mereka berbuat kasar. 
 
Bantahan kedua: Ini terjadi bukan karena kesepakatan, bahkan hanya kebetulan banyak para wanita 
yang mengadukan kepada Nabi perihal suami mereka. Lantas bagaimana dengan demonstrasi yang 
menggerakkan masa?? Alangkah jauhnya perbedaan antara keduanya! 
 
Masih banyak syubhat (kerancuan) dalam masalah Demonstrasi -yang lebih lemah dari Syubhat di 
atas-; Insyaa Allaah -jika masih ada kesempatan- akan ada bantahan jilid selanjutnya terhadap 
Sybhat mereka. 
 
Semoga bermanfaat. 
 

✍ *Dika Wahyudi Lc.* 
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Seri 11 : 
Beberapa situs yang cenderung kepada harokiyyun diblokir oleh pemerintah ya? 
 
Semoga hal ini diikuti juga dengan diblokir nya situs situs yang cenderung kepada syi’ah dan Liberal, 
oleh pemerintah. 
 
 
Seri 12 : 
Bro, besok itu sudah tanggal 4 ya bro 
 
Walau gw sepakat bahwa penista agama itu harus dihukum, 
Namun kita tampaknya beda jalan bro 
 
Lo tau gw nggak setuju demo, 
Sementara lo tetap ingin nempuh jalan demo 
 
Walau begitu, harapan ku semoga besok tidak terjadi apa-apa. 
 
Jangan sampai lo anarkis dan mudah diprovokasi ya bro. 
 
*** 
Itu polisi muslim, saudara lo juga lho bro 
 
Jangan engkau hinakan dia, karena dia hanya sedang menjalankan tugasnya. 
 
Jangan sampai lo konflik dan lempar lempar benda keras, batu, kaleng, dll ke pak polisi ya bro 
 
Jangan juga lo rusak fasilitas umum ya. 
 
Jaga selalu kebersihan dan jaga keamanan. 
 
Jangan sampai ada darah yang tertumpah apalagi korban jiwa. 
 
Inget bro, ini bukan perang jihad. Ini hanya sekedar demo. Maka dari itu jangan sampai ada darah 
yang tertumpah, apalagi korban jiwa. 
 
Ok bro, 
Peace love and respect. 
 
Baarokalloohu fiik 
 
 
Seri 13 :  
Demo itu bukan Jihad. Sekarang rusuh, dan telah terlanggar syarat syarat yang antum bikin sendiri 
untuk membolehkan demo. 
 
Sekarang silakan Antum pulang saja. 
 
Antum hanya sedang berdemo saja, bukan sedang berjihad. 
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Seri 14 : 
Ketika terjadi kebakaran yang tidak kita harapkan, yang menjadi semakin tidak terkendali. Bahkan 
sampai mengancam dan membahayakan jiwa kita. 
 
Maka sikap kita adalah menjauhi kebakaran itu, dan menasehati yang masih bisa diselamatkan agar 
menjauhi lokasi, pulang dan menyelamatkan diri. 
 
Apalagi ketika terjadi fitnah yang tidak kita harapkan, yang bahkan sampai mengancam keamanan 
dan keselamatan jiwa kita. 
 
Tentu kita akan menasehati agar segera menjauhi tempat fitnah itu, menyelamatkan diri, agar kita 
tidak menjadi ashhaabul fitan. 
 
Berapa banyak hadits rasulullah yang memerintahkan kita untuk menghindari fitnah. 
 
*** 
Jika orang bersikukuh ingin tetap berada di dalam lokasi yang telah terjadi fitnah itu, maka kita lihat 
apa penyebabnya. 
 
Jika root cause nya ternyata orang masih menganggap itu adalah kebaikan, dan bahkan menganggap 
itu adalah jihad, maka tentu harus kita hilangkan root cause nya agar orang sadar dan mau pulang. 
 
Agar dia tidak ikut terbakar api, tidak hilang jiwanya, dan keamanan tidak berganti dengan chaos 
yang tidak terkendali. 
 
*** 
Resiko menasehati ketika telah terjadi fitnah, memang lebih besar dibandingkan sebelum terjadinya 
fitnah. 
 
Orang sudah menjadi tidak logis, emosional, dan meminta udzur. 
 
Namun jikalau kita sayang terhadap saudara kita, agar darahnya tidak tertumpah, dan fitnah tidak 
semakin melebar. 
 
Maka advice kita adalah sama dengan nasehat rasulullah yakni untuk menjauhi lokasi fitnah. 
Menyuruhnya untuk pulang. 
 
Sembari kita meng-invalidkan alasannya untuk bertahan seperti karena menganggap ini adalah 
kebaikan, ini adalah jihad, dll. 
 
Lha kalau nggak gitu, ya nggak mau pulang donk. 
 
*** 
Kebijakan yang tidak populer namun sesuai sunnah ini, memang besar tantangan nya. Apalagi kalau 
api fitnah nya sudah terlanjur terjadi dan menyebar. 
 
Mulai dari dibilang tidak hikmah, nyinyir, bisanya nyalah nyalahin saja, dll. 
 
Menghadapi hal seperti itu maka kita hanya berkata, semoga Allah mengampuni dosa kami jika kami 
sampai tidak bisa menyelamatkan antum dan darah antum tertumpah wahai akhi. 
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Karena fokus kami adalah keselamatan antum dan karena kami mencintai antum. Kami tidak ingin 
keluarga antum bersedih jika terjadi apa-apa dengan antum. 
 
Jika antum menganggap bahwa itu karena ego kami demi membenarkan “See, I told you so”. Maka 
kami akan bertahan dengan tuduhan itu, yang penting antum selamat. 
 
Kehilangan saudara kami lebih pedih bagi kami, dibandingkan hanya menerima kemarahan dan 
sumpah serapah antum kepada kami. 
 
Pulanglah wahai akhi. 
 
Seri 15 : 
Tawaran Informasi, 
Kalau ingin belajar fiqh jihad, maka buku khusus yang bisa dijadikan pegangan yang cukup kredibel 
mengenai jihad, yang dibuat oleh asatidz dari Indonesia sendiri setau saya ada dua : 

1. “Jihad Dalam Syariat Islam Dan Penerapannya Di Masa Kini”, tulisan ustadz Yazid bin Abdul 
Qodir Jawaz hafidzahulloh. 

2. “Meraih Kemuliaan Melalui Jihad, Bukan Kenistaan”, tulisan ustadz Dzulqornain 
hafidzahulloh. 

 
Kalau kita sudah punya pondasi yang benar secara ilmu dan Sunnah berkaitan dengan masalah jihad, 
maka akan enak bagi kita berdiskusi masalah hal hal yang diklaim sebagai jihad. Karena sudah sama-
sama punya pondasi dan dasar ilmu nya. 
 
Kenapa saya sengaja menyebutkan masalah kitab fiqh jihad yang khusus dibuat oleh asatidz 
Indonesia, walau bab jihad itu tidak asing serta mudah ditemukan di berbagai macam kitab fiqh? 
Nailul Author, Bulughul Maraam dan berbagai jenis syarh nya, Fiqhus Sunnah, Bidayatul Mujtahid, dll 
pasti ada bab khusus untuk masalah jihad. 
 
Namun kenapa saya sengaja menyebutkan masalah kitab fiqh jihad yang khusus dibuat oleh asatidz 
Indonesia? Yah agar penulis nya bisa dianggap faham mengenai waqi di Indonesia, walau kitab fiqh 
itu sebenarnya dimana mana juga sama saja isinya. 
 
Catatan : Saya sendiri sebenarnya lebih suka membahas masalah fiqh thoharoh. Dibilang kuper dan 
nggak faham waqi ya nggak masalah. 
 
 
Seri 16: 
Kenapa aspirasinya ingin berubah menjadi desakan pemakzulan? 
Mungkin ini hanya ulah sebagian oknum saja. 
 
 
Seri 17: 
Kalau modus demo nya memang seperti itu, mbok yang jujur ngomong : “saya demo untuk tujuan 
pemakzulan”. 
 
Jadinya kan yang tidak ada niat seperti itu, jadi tidak merasa ditunggangi atau hanya diperalat untuk 
dijadikan “stepping stone” saja. 
 
Tidak semua yang ikut demo bareng bareng antum itu ingin ada chaos, revolusi, ataupun 
pertumpahan darah. 
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Bab 14. 
Kemudahan dalam memahami Agama  

dengan berdasarkan Sunnah dan manhaj Salaf 

 
1) Sunnah Installation progress 
 
Sebagai manhaj dalam memahami agama dengan benar, manhaj Sunnah 
memiliki dua tahapan “instalasi” yang mudah. 
 
1. Basic installation 
 
Basic installation itu adalah dengan “Taslim”, berserah diri, mengikuti 
sunnah apa adanya. Dan mengikuti bagaimana para sahabat memahami 
sunnah itu apa adanya. 
 
Hal itu dilakukan apa adanya, walau kadang itu bertentangan dengan : 

- Kecenderungannya 
- Background nya 
- Ataupun motivasi nya. 

 
Begitu tahu suatu hadits itu Shohih atau Hasan, maka langsung dia jadian 
pegangan dan dasar dalam memahami agama. 
 
Begitu tahu suatu hadits itu dhoif atau maudhu, maka hadits itu langsung 
dia tinggalkan. Berikut juga pegangan dan pemahaman yang didasarkan 
atas hadits yang dhoif atau maudhu itu. Langsung dia tinggalkan. 
 
Keberhasilan instalasi ini ditandai dengan merasakan bahwa agama itu 
ternyata mudah, jika kita hanya mencukupkan diri dengan mengikuti 
sunnah. 
 
Jika anda sudah merasakan tanda ini, maka selamat! Instalasi anda 
berhasil. 
 
2. Additional Installation 
 
Additional installation adalah anugerah pemahaman yang lebih, dengan 
bisa mengambil hukum, pemahaman, dan faidah dari sunnah dan sikap 
pemahaman para sahabat. 
 
Kenapa ini dikatakan anugerah pemahaman yang lebih? Karena di antara 
para sahabat sendiri tidak semua sahabat memiliki hal ini. 
 
Tidak semua sahabat mendapat pujian dari rasulullah, akan keunggulan 
nya dalam memahami suatu perkara. Dan tidak semua sahabat juga 
didoakan oleh Rasulullah, agar memiliki pemahaman yang lebih dalam 
masalah agama. 
 
Namun yang jelas, semua sahabat itu mempunyai “basic installation” yang 
sama. 

 

Sesuai dengan judulnya, maka 

memahami Sunnah dan 

Manhaj Salaf itu sejatinya 

mudah dan tidak sulit. 

Hanya tuduhan-tuduhan, 

logical fallacy, serta manhaj 

baper (bawa perasaan) yang 

kadang menghalangi orang 

untuk mau terbuka berusaha 

memahami dan menerima 

Sunnah dan manhaj Salaf. 

Bab ini bertujuan memberikan 

penjelasan yang lebih mudah 

lagi untuk diterima, dengan 

gaya analogi dan penyampaian 

yang berbeda, agar jelas 

bahwa apa yang dimaksud 

sebagai Sunnah dan manhaj 

Salaf itu sebenarnya jelas dan 

mudah. 
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**** 
Adapun pada zaman kita sekarang ini, banyak orang yang tertipu dengan “kelebihan fiqh” yang 
diklaim dimilikinya. 
 
Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kelebihan fiqh dan additional installation, sedangkan yang 
“basic installation” saja dia nggak lulus? 
 
Ciri ciri orang seperti ini biasanya: 

1. Lebih mengedepankan keridhoan manusia. 
2. Lebih mengedepankan fiqh abal-abal atau fiqh gantung, daripada mengembalikannya ke 

“basic installation”. 
3. Meremehkan basic installation dengan mempropagandakan demarkasi ahlul hadits dan ahlul 

fiqh. 
4. Alergi dengan manhaj tarjih dan lebih suka membuat umat bingung. 

 
Sedangkan masyhur sikap imam Syafi’i rohimahulloh sebagai orang yang memiliki “additional 
installation”. 
 
Begitu beliau menemukan hadits yang belum pernah dia jumpai sebelumnya, atau yang setelah 
diverifikasi ternyata hadits yang beliau pakai itu ternyata tidak Shohih dan tidak bisa dijadikan dalil. 
 
Maka beliau tinggalkan produk dari hasil additional installation beliau, dan beliau langsung 
kembalikan ke basic installation yang Standart. Demikian juga sikap para imam dan ulama yang lain, 
yang tidak lepas dari salah dan khilaf. 
 
Demikian juga sikap dari para sahabat rodhiyalloohu ‘anhum, yang tidak pernah ragu mengkoreksi 
kesalahan mereka dan mengembalikan kepada basic installation. 
 
Masih ingat contoh kesalahan pemahaman para sahabat dalam memahami kata “dzolim”, yang 
sebenarnya yang dimaksud adalah “syirik”, khusus dalam ayat itu kan? 
 
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Baarokalloohu fiik 
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2)  OS Sunnah seri 1 : Bedanya bermanhaj sunnah dan tidak bermanhaj sunnah (Baca : “tau itu 
sunnah, tapi kan....”) 

 
Bagi yang suka install program di laptop atau install aplikasi di HP, apalagi yang suka “ngoprek-
oprek”, maka insya Allah akan lebih cepat mudeng permisalan yang akan saya berikan. 
 
Bagi yang nggak biasa. Apalagi untuk kalangan (ngapunten) sepuh, maka mungkin akan belum 
langsung “in touch” dengan permisalan yang akan saya berikan. 
 
Tapi ikuti saja, nanti insya Allah akan mudeng kok….. 
 
*** 
Misal sunnah itu adalah suatu OS (operating system), layaknya windows di komputer dan Android di 
HP. Maka karena OS nya sendiri sudah sunnah, maka semua program dan aplikasi yang berbasis 
sunnah akan lebih mudah untuk diterima dan terinstal olehnya. 
 
Adapun program-program atau aplikasi bid’ah, maka secara otomatis tidak compatible dengannya 
dan tidak bisa terinstal karena basic OS nya itu sunnah. 
 
Inilah yang dinamakan “bermanhaj sunnah”. 
 
Andaikata ada seseorang yang OS nya bermanhaj sunnah, tapi kadang dia tergelincir dalam 
kesalahan atau kebid’ahan, maka ini berarti dia sedang diserang virus atau malware kebid’ahan. 
 
Bukan berarti dia OS nya bukan sunnah, atau sengaja menginstall program bid’ah. Lha nggak 
mungkin donk, wong seharusnya program tersebut tidak compatible dengannya. 
 
Untuk yang seperti ini, memang biasanya harus diinstall Anti Virus dan Firewall, agar bisa 
menyembuhkan penyakitnya dan terproteksi dari serangan virus dan malware yang menginstall 
program nggak bener kepada dirinya. 
 
Syubhat virus dan malware ini memang bisa merusak integritas OS sunnah nya, dan berbahaya. Oleh 
karena itu kadang perlu ditahdzir dan discan untuk dibantah dan dihilangkan syubhatnya. 
 
*** 
Berbeda jika OS nya itu adalah hal yang menyimpang dari sunnah, alias kebid’ahan. Karena memang 
basic manhaj OS nya adalah kebid’ahan, maka terhadap program-program dan aplikasi-aplikasi 
sunnah dia hanya akan bersifat selektif saja. 
 
Untuk program atau aplikasi sunnah yang tidak membahayakan atau tidak bertentangan dengan OS 
bid’ahnya, maka dia senang hati menerimanya dan gampang saja menginstall nya. 
 
Tapi untuk program-program atau aplikasi yang memang bertentangan dengan OS nya, maka secara 
otomatis tidak compatible dan tidak bisa diinstall. Installation error gitu. 
 
Oleh karena itu, biasanya ketika installation error maka akan keluar message box “tau itu sunnah, 
tapi kan…” 
 
Maka dari itu, jangan heran dengan orang-orang yang bermanhaj menyimpang yang juga 
mempunyai program-program atau aplikasi sunnah. 
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Sekali lagi, jangan heran dengan orang-orang yang bermanhaj menyimpang yang juga mempunyai 
program-program atau aplikasi sunnah. 
 
Atau lebih tepatnya jangan tertipu akan hal itu. Karena yang penting itu OS nya, bukan program atau 
aplikasinya semata. 
 
*** 
Dakwah sunnah itu sebenarnya bertujuan untuk : 

1. Memurnikan dan merubah OS kaum muslimin, agar benar benar menjadi OS sunnah atau 
bermanhaj sunnah. 

2. Menjaga integritas OS sunnah dan melindungi dari virus serta malware, yang senantiasa 
berusaha menyerang system sunnah. 

 
Dakwah sunnah dijalankan, baik itu dengan melalui jalan program-program sunnah yang compatible 
dan mudah untuk diinstall dulu. 
 
Ataupun berusaha merubah system OS bid’ah agar berubah menjadi OS bermanhaj Sunnah, setelah 
keadaannya sudah terkondisikan dengan baik. 
 
Ataupun mempromosikan instalasi dan update system anti virus dan firewall, untuk melawan virus 
virus syubhat dan malware perusak yang selalu berusaha untuk menginfiltrasi ke dalam. 
 
*** 
Adapun dakwah yang tidak pernah bertujuan untuk merubah agar seseorang ber-OS bermanhaj 
sunnah. Ataupun justru malah mengajak agar ada bisa “dual OS”, yang saling menghargai dan tidak 
saling menyalahkan. 
 
Maka dakwah seperti ini pada hakikatnya adalah dakwah kebid’ahan yang penuh malware dan virus. 
Ini adalah dakwah KW yang dibungkus program-program sunnah yang tidak membahayakan OS 
kebid’ahannya. 
 
Program-program sunnah yang tidak compatible atau error untuk diinstall kepada OS nya itu, 
biasanya adalah program sunnah yang bertentangan langsung dengan OS bid’ahnya. Maka dari itu 
jangan tertipu dengan message box “tau itu sunnah, tapi kan…” dan tipuan syubhat lain yang lebih 
halus dari itu. 
 
Contoh error message box yang saya berikan itu hanya yang kasar-kasar saja. Yang jauh lebih halus 
dan lebih licin banyak. 
 
Apalagi kalau sudah mengatasnamakan ukhuwah, ini hanya masalah khilafiyah yang diperbolehkan, 
Masalah ummat itu banyak yang jauh lebih penting, musuh kita akan tertawa dan memanfaatkan 
perpecahan ini, dan retorika-retorika logical fallacy lainnya. 
 
Demikianlah permisalan yang bisa saya berikan agar mudah untuk difahami. Mungkin tidak bisa 
tepat 100% seperti apa yang dimaksud, tapi paling tidak semoga bisa membantu untuk memberikan 
gambaran. 
 
Anda faham? Alhamdulillah. 
Anda masih kurang faham? Ikutlah saja langsung ke kajian-kajian sunnah kalau begitu. Biasanya 
kalau langsung nyemplung itu bisa lebih cepat mudeng. Learning by doing kalau kata orang. 
Baarokalloohu fiik 
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3) OS Sunnah seri 2 : Hendaklah kita ingat bermanhaj sunnah itu tidak membuat kita jadi ma’shum 
 
Catatan penting : Sebelum membaca tulisan kami dibawah ini, kami sarankan untuk membaca 
tulisan kami OS Sunnah Seri 1 yang berjudul “Bedanya bermanhaj sunnah dan tidak bermanhaj 
sunnah”. 
 
Bagi yang sudah membaca yang seri 1, maka kami persilahkan untuk menikmati tulisan kami yang 
seri 2 ini. Selamat menikmati. 
 
***** 
Ketika kita telah diberi hidayah oleh Allah untuk mempunyai OS (operating system) sunnah. 
Ketika system manhaj kita compatible dengan program dan aplikasi sunnah. 
Ketika OS manhaj sunnah kita mempunyai imunitas otomatis untuk menolak dan tidak compatible 
dengan software software program dan aplikasi bid’ah. 
 
Maka ini tidak berarti otomatis membuat diri kita menjadi ma’shum. Tidak otomatis kita bebas dari 
kedzoliman, kemaksiatan, akhlak dan adab yang buruk. 
 
Kok bisa? 
Lha iya donk. Coba kamu lihat laptop atau HP orang-orang yang bandel dan perlu dididik itu. 
 
Bukankah walau OS mereka bermanhaj sunnah, program-program aplikasi sunnah mereka tidak 
error, akan tetapi bisa saja storage hard disk mereka diisi oleh file-file yang “nggak nggenah”? 
 
Memang sejak kapan kalau OS nya sudah bermanhaj sunnah dan banyak program aplikasi sunnah 
yang diinstall, maka itu berarti storage foldernya nggak bisa diisi oleh file-file yang “nggak 
nggenah”? Mana di hidden folder lagi. 
 
Sekali lagi, sejak kapan kalau OS nya sudah bermanhaj sunnah dan banyak program aplikasi sunnah 
yang diinstall, maka dia tidak bisa browsing internet dan buka-buka yang nggak nggenah? 
 
Hayo itu yang ngakunya ber OS sunnah dan cengar-cengir ketika membaca tulisan saya ini. Ngapain 
sampeyan kok cengar-cengir mas? Ngerasa ya?! 
 
Lho kok malah malingin wajah… iya mas, kamu, kamuuu…. 
 
**** 
Tulisan ini sebenarnya hendak menggaris bawahi, bahwa orang-orang yang ber OS sunnah itu bukan 
orang ma’shum. 
 
Namun ada juga garis bawah lain yang harus diberi stabilo besar, bahwa apakah jika memang ada 
file-file nggak nggenah di dalam storage hard disk nya, maka ini berarti OS nya rusak dan salah? 
 
Apakah ini berarti program dan aplikasi sunnahnya jadi salah dan harus dimodifikasi dengan 
kebid’ahan? 
 
Tentu saja tidak. 
 
Dan cara memperbaiki file-file nggak nggenah itu adalah dengan cara menghapusnya dengan 
permanent erase, dan juga memberikan restriksi agar tidak bisa browsing yang nggak nggenah nggak 
nggenah. 
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Bukan dengan cara memodifikasi OS sunnah nya dengan kebid’ahan, demikian juga program aplikasi 
sunnah yang telah terinstall. Bukan begitu caranya. Wong OS dan program nya itu sudah bener kok. 
Orangnya saja yang nggak benar. 
 
Begitulah seharusnya keadilan yang harus kita tegakkan, dan penanganan yang tepat sesuai dengan 
sumber penyakitnya masing-masing. 
 
**** 
Akan tetapi fakta ketika terjadi “pertempuran OS”, maka umumnya OS-OS yang menyimpang dan 
bid’ah itu memanfaatkan file-file dan browsing-browsing yang nggak nggenah itu sebagai kesalahan 
OS Sunnah nya. 
 
Tidak adil memang, dan harusnya orang itu mudah untuk mengetahui jenis tipuan-tipuan seperti ini. 
Akan tetapi karena manusia itu sejatinya adalah makhluk emosional dan baper, maka tetap saja ada 
segelintir orang yang termakan tipuan murahan logical fallacy seperti ini. 
 
Sekali lagi kami ulang, Akan tetapi karena manusia itu sejatinya adalah makhluk emosional dan 
baper, maka tetap saja ada segelintir orang yang termakan tipuan murahan logical fallacy seperti ini. 
 
Logical fallacy yang umumnya disebut sebagai “Guilty by association” ini, sebenarnya sudah kami 
bahas dan kami bantah pada tulisan kami beberapa saat yang lalu dengan menggunakan keterangan 
Al Qur’an dan As Sunnah. Akan tetapi kali ini kami coba tampilkan lagi di sini, dengan bahasa yang 
lebih mudah. 
 
***** 
Bukti bahwa bermanhaj sunnah itu tidak otomatis menjadikan seseorang itu ma’shum, itu ada pada 
contoh dalam diri para sahabat. 
 
Sebelumnya, apakah disini yang membaca tulisan kami ini ada orang yang beranggapan bahwa para 
sahabat itu tidak bermanhaj Sunnah? Jika ada, maka antum tidak perlu lagi membaca kelanjutan 
tulisan kami. Itu hanya akan membuang-buang waktu antum yang berharga. 
 
Namun jika antum haqqul Yaqin bahwa para sahabat itu benar-benar bermanhaj sunnah, mengikuti 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, maka kami persilahkan untuk meneruskan membaca tulisan 
kami. 
 
Ini sengaja kami konfirmasi agar kita berada “on the same page”. Percuma ngobrol lama-lama sama 
orang yang pikirannya tidak nyambung. 
 
Khoir, mari kita lanjutkan. 
 
Disebutkan dalam hadits shohih riwayat Bukhori dan Muslim, 
 

ا ُ  أَْنَزلَ  لَم  ْلتُِسوا َولَمْ  آَمُنوا ال ِذٌنَ }  َتَعالَى ّللا  ًِّ  أَْصَحابِ  َعلَى َذلِكَ  َشق  {  تُِظْلم   إٌَماَنُهمْ  ٌَ تِ ُ  َصل ى الن  هِ  ّللا  ٌْ َنا:  َوَقالُوا َوَسل مَ  َعلَ ٌُّ  لَمْ  أَ
ْظلِمْ  َنْفَسُه؟ ٌَ  

 

“Ketika Allah menurunkan ayat: “Orang-orang beriman itu mereka yang tidak mencampur 
adukkan iman mereka dengan kezaliman” (Surah Al-An’am: 82)”. 
 
Ketika mendengar ayat tersebut, para sahabat menjadi gelisah. Mereka bertanya kepada Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah dari kalangan kami yang tidak zalim pada dirinya?” 
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Dan kemudian Rasulullah menjawab bahwa yang dimaksud dzolim disitu adalah berbuat syirik, 
sebagaimana QS luqman. Jadi bukan semua kedzoliman. 

 
Fokus kita disini adalah pada perhatikan dengan benar-benar perkataan Shahabat ( َنا َنْفَسُه؟ٌَيْظلِمٌٌْلَمٌٌْأَيُّ  ) 
“Siapakah di antara kami yang tidak mendzolimi dirinya?” 
 
Di sini para sahabat memahami bahwa dirinya itu juga bisa dzolim, bisa dosa, akan tetapi ketika 
Rasulullah mendengar hal itu maka apakah Rasulullah kemudian menyalahkan OS manhaj Sunnah 
para sahabat? 
 
Al jawab tidak! 
 
Rasulullah tidaklah sepicik orang-orang yang mendiskreditkan manhaj Sunnah, hanya gara-gara ada 
orang yang mengaku bermanhaj sunnah namun terjatuh kedalam kesalahan dan kedzoliman. 
 
Rasulullah tidaklah sepicik orang-orang yang mendiskreditkan manhaj Sunnah, hanya gara-gara ada 
orang yang mengaku bermanhaj sunnah namun memiliki perangai adab dan akhlak yang buruk. 
 
Apalagi untuk menggeneralisir bahwa semua pengikut manhaj sunnah seperti itu. Dzolim, kasar, 
buruk akhlak dan adabnya. Tidak Rasulullah tidaklah sepicik itu. 
 
Zaman Rasulullah ada orang yang mencuri, ada orang yang bahkan berzina. Ketika Rasulullah ditanya 
masalah pendapat orang-orang yang melamar Fathimah binti Qois, maka Rasulullah menyebutkan 
kekurangan dan keburukan akhlak para pelamar itu, sebagaimana hadits ini diriwayatkan Bukhori 
Muslim. 
 
Namun Rasulullah adil dalam bersikap, dan tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah kesalahan OS 
manhajnya. 
 
Anda heran? Ya! Rasulullah sebutkan keburukan akhlaknya, namun beliau tidak pernah menyalahkan 
OS manhaj sunnahnya. Apalagi menggeneralisir dan mengkaitkan orang lain jadi ikut-ikutan kena 
getahnya. 
 
Itu adalah kesalahan pribadi, maka itu ya kesalahan pribadi. Bukan kesalahan komunal untuk 
digeneralisir dengan logical fallacy “guilty by association”. 
 
***** 
Adapun perkara hal itu harus diingkari, maka ya itu harus dingkari. Dan kajian-kajian sunnah, ustadz-
ustadz sunnah, serta teman-teman atau komunitas sunnah juga sudah memperingatkan dan 
mengingkari hal itu. 
 
Baik itu yang ditujukan secara umum, ataupun yang ditujukan kepada pribadi. 
 
Yang namanya file-file nggak nggenah itu harus dimusnahkan, browsing-browsing yang nggak 
nggenah itu harus direstriksi, dan oknum-oknum yang menyebabkan wajah dakwah sunnah itu 
tercoreng juga harus dibina dan diluruskan. 
 
Dan kemudian sebagaimana do’a Rasulullah ketika Kholid bin Walid salah dalam membunuh orang, 
beliau mengangkat tangan dan berkata “Ya Allah, aku berlepas diri dari Kholid” sebanyak dua kali. 
Sebagaimana ini adalah hadits riwayat Bukhori. 
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Maka jika kemudian tetap ada orang yang tergelincir ke dalam kesalahan-kesalahan itu, maka itu 
adalah kesalahan pribadi orang tersebut. Adanya file-file nggak nggenah dan browsing2nya itu 
adalah pertanggung jawab pribadi oknum tersebut. 
 
Tidak ada dosa waris atau dosa komunal dalam Islam, jika memang kita telah berusaha Amar ma’ruf 
nahi munkar dan menasehati semampu kita. 
 
Semoga ini mudah untuk difahami. Baarokalloohu fiik 
 
 
 
 
 
4) Indikasi manhaj yang menyelisihi Sunnah 
 
Radio kalau frekuensi nya nggak pas itu bunyinya “kresek-kresek” nggak jelas dan nggak nyambung. 
 
Kalau ada yang “gagal faham”, maka itu berarti bukan salah pemancarnya. Maka dari itu, mari kita 
samakan frekuensi sunnah nya 
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5) Membela istilah ustadz sunnah dan kajian sunnah 
 
Dulu pada zaman rasulullah dan para shahabatnya, istilah ahlus sunnah itu tidak populer. 
 
Hingga kemudian ketika kebid’ahan telah merajalela, maka salaf pada zaman berikutnya 
memperkenalkan istilah Ahlus sunnah untuk membedakan diri dengan kebid’ahan dan para 
pendukungnya. 
 
Betapa heran saya hari ini, ketika melihat tulisan seorang dai muda yang berasal dari yogya, yang 
menulis “anekdot keberatan” terhadap istilah “ustadz sunnah” dan “kajian sunnah”. 
 
Bagi orang yang sudah terbiasa dengan jenis-jenis logical fallacy, maka argumen sang dai muda itu 
sebenarnya tidak berharga, kecuali hanya untuk sekedar mengumpulkan opini dan mencari 
keridhoan manusia saja. 
 
Tapi bagi orang-orang yang tidak terbiasa mengetahui jenis-jenis logical fallacy, maka mereka 
umumnya mudah untuk terjebak dan “baper” based on opinion. 
 
*** 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam dalam haditsnya yang shohih diriwayatkan oleh Bukhori, 
Muslim, dan Ahmad, yang disebutkan oleh shahabat Hudzaifah bin Yaman rodhiyalloohu ‘anhu. 
 
Rasulullah memperingatkan akan adanya nanti da’i-da’i penyeru kepada pintu-pintu neraka 
jahannam (   مَ  أَْتَوابِ  َعلَى ُدَعاج َجَهن   ) 
 
Da’i-da’i itu orang Islam juga sama seperti kita, yakni bukan orang kafir. Namun mereka menyerukan 
ajaran dan faham-faham yang menyempal, dari apa yang diajarkan dan difahamkan oleh Rasulullah 
dan para sahabatnya. 
 
Oleh karena itulah, dengan berdasarkan hadits dan pemahaman ini, ketika pada masa akhir fase 
periode sahabat mulai bermunculan kebid’ahan dan para pendukungnya. Ketika muncul orang-orang 
yang menentang sunnah dan pemahaman sahabat, bahkan ketika sahabat itu masih hidup dan di 
ada di tengah-tengah mereka. 
 
Maka mulailah istilah ahlus sunnah dipopulerkan sebagai bentuk loyalitas penisbatan. 
 
Masyhur perkataan Ibnu sirin rohimahulloh, murid sahabat dari kalangan tabi’in, yang menyebutkan 
perilaku Sahabat akan legitimasi pempopuleran istilah Ahlus sunnah ini. 
 
Sikap para sahabat bahwa ketika telah muncul masa-masa fitnah bertebarannya kebid’ahan, maka 
mereka menjadi tidak sembarangan menerima hadits kecuali jika dibawakan oleh perowi yang 
terpercaya dari kalangan ahlus sunnah. 
 
Berkata Ibnu Sirin rohimahulloh : 
 

ُكوُنوا لَمْ  ْسؤَلُونَ  ٌَ ا اإْلِْسَناِد، َعنِ  ٌَ وا: َقالُوا اْلفِْتَنحُ  َوَقَعخِ  َفلَم  ٌُْنَظرُ  ِرَجالَُكْم؛ لََنا َسمُّ حِ  أَْهلِ  إِلَى َف ن  ٌُْإَخذُ  السُّ ٌُْنَظرُ  َحِدٌُثُهمْ  َف  أَْهلِ  إِلَى َو
َحِدٌُثُهمْ  ٌُْإَخذُ  َفالَ  اْلتَِدعِ   

 
“Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Namun, tatkala telah terjadi fitnah 
mereka berkata, ‘Sebutkan nama perawi-perawi kalian!’ Kemudian dilihat kepada Ahlus 
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Sunnah maka diambil haditsnya, dan dilihat kepada ahli bid’ah maka tidak diambil haditsnya.” 
(Muqaddimah Shahih Muslim, 1/27) 

 
*** 
Sekarang mari kita kembali lagi ke topik awal. 
 
Keberatan sang dai muda yang berasal dari yogya akan istilah “ustadz sunnah” dan “kajian sunnah” 
itu, sebenarnya datang dari logical fallacy “black or white” atau logical fallacy “with me or againts 
me”. 
 
Apa itu maksudnya? 
 
Yakni adanya logical fallacy “anecdotal”, bahwa jika tidak disebut oleh “orang lain” atau jika tidak 
“menamakan diri” sebagai ustadz sunnah atau kajian sunnah, maka secara otomatis akan dianggap 
sebagai ustadz yang menyimpang dari sunnah atau kajian yang menyimpang dari sunnah. 
 
Logical fallacy anecdotal ini kemudian digiring kepada logical fallacy yang lain, yakni logical fallacy 
“black or white”, atau “with me or againts me”. Dikondisikan hanya ada dua opsi saja, sehingga 
seakan-akan tidak ada opsi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. 
 
Baik, mari sekarang kita buka opsi ketiga, keempat, kelima, dan point of view yang benar akan 
masalah ini. 
 
**** 
Kita katakan : 
Mas, kalau sampeyan ingin banget disebut sebagai ustadz sunnah atau kajian sunnah maka ya 
silahkan saja. Nggak ada orang yang melarang kok. Gratis. 
 
Karena yang paling penting itu adalah hakikatnya yang sebenarnya, bukan hanya sekedar masalah 
penisbatan. 
 
Justru yang kami ingin tanyakan itu kenapa kok anda tampaknya “keberatan” dan “enggan” 
menyebut diri anda sebagai ustadz sunnah dan memberikan istilah kajian sunnah? 
 
Apa ini karena hakikat anda itu sebenarnya nggak nyunnah-nyunnah banget? 
 
Atau karena anda memang sengaja menghindari istilah itu, agar bisa dekat-dekat dengan orang dan 
fihak-fihak yang menyimpang dari sunnah, dan kemudian bisa menyerukan perkataan “Persatuan 
Islam” atas nama ukhuwah Islamiyyah walau tidak berada di atas sunnah? 
 
Atau apa mas? 
 
**** 
Dikatakan : 
Jika tidak disebut atau menyebut diri sebagai ustadz sunnah atau kajian sunnah, maka secara 
otomatis akan dianggap sebagai ustadz yang menyimpang dari sunnah atau kajian yang menyimpang 
dari sunnah. 
 
Mas, yang bilang gitu siapa? 
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Sekedar penamaan nisbat kepada sunnah sebagai bentuk affirmasi itu, hukumnya mubah-mubah 
saja. Tidak wajib. Karena yang penting itu hakikatnya. 
 
Nah kalau ada orang yang berkata bahwa itu wajib, 
maka penggiringan logika bahwa ustadz atau kajian yang tidak ada embel-embel penisbatan kepada 
sunnah secara otomatis adalah ustadz atau kajian yang menyimpang dari sunnah, maka ini baru 
benar jika memang itu hukumnya wajib. 
 
Sekarang antum coba tanyakan kepada para asatidz atau kajian yang menampilkan diri dengan 
menisbatkan pake embel-embel sunnah. Apakah mereka berpandangan embel-embel itu wajib dan 
berdosa jika meninggalkannya? 
 
Ataukah itu hanya sekedar affirmasi yang boleh-boleh saja hukumnya, tidak wajib, dan yang penting 
adalah hakikatnya dan ini yang wajib? 
 
Atau sekarang kita coba balik. 
 
Apakah anda sendiri sebenarnya yang beranggapan, bahwa memakai hanya sekedar embel-embel 
penisbatan kepada sunnah itu hukumnya wajib? Jika tidak, maka kenapa anda bisa mengambil 
kesimpulan bahwa jika tidak ada embel-embel penisbatan sunnah secara otomatis itu adalah ustadz 
atau kajian yang menyimpang dari sunnah? 
 
Logis kan? 
 
Anda ini aneh, alur logika anda itu mewajibkan. Tapi sikap anda berkebalikan dengannya dengan 
“protes” dan “keberatan” akan hal itu. 
 
Coba cerna baik-baik lagi point saya yang ini 
 
**** 
Dikatakan : 
Jika ada istilah kajian sunnah, maka harusnya ada juga kajian makruh, kajian mubah, kajian wajib, 
dan kajian harom donk? 
 
Kita jawab, berarti harusnya selain ada istilah ahlus sunnah, harus ada juga istilah ahlul mubah, ahlul 
wajib, ahlul makruh, dan ahlul harom juga donk? 
 
Mas, wis to, ojo akal-akalan. Mesakne wong-wong awwam sing ora duwe kepinteran koyo 
sampeyan. 
 
Kalau mau bahasa secara qaidah fiqh “al umuur bi maqooshidihaa” (Tiap-tiap perkara itu dilihat dari 
maksud tujuannya). Maksud dan tujuan istilah penisbatan “sunnah” yang kita bahas ini, berbeda 
dengan istilah “sunnah” dalam fiqh mengenai ahkaamul khomsah (hukum yang lima) yang anda 
maksud. 
 
Dalam bahasa logical fallacy, sikap anda ini namanya “strawman”. Atau boleh juga kita katakan “not 
apple to apple”. 
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**** 
Nah sekarang apakah terbuka opsi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya yang berbeda dengan 
penggiringan opini logical fallacy “black or white” atau “with me or againts me” yang anda sebutkan 
bukan? 
 
Mau ditambah lagi opsi dan point of view yang keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya 
sebenarnya juga bisa. Namun saya rasa ini sudah lebih dari cukup. 
 
Semoga ini menjawab keberatan anda akan adanya istilah “ustadz sunnah” atau “kajian sunnah”. 
Anda nggak perlu iri dengan hal ini sebenarnya. Anda mau pake embel-embel istilah sunnah ini 
untuk diri anda sendiri dan kajian anda sendiri itu nggak masalah kok. 
 
Free. Gratis. Tidak usah bayar. Tidak ada royalti apalagi merk yang terdaftar. 
 
Yang penting itu adalah hakekatnya, bukan hanya sekedar embel-embel namanya. 
 
Dah gitu aja. 
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6)  Membela istilah ustadz sunnah dan kajian sunnah : Bukan di bawah naungan Al Qur’an tapi di 
bawah naungan logical Fallacy 

 
Karena tampaknya masih banyak yang gagal faham, 
maka berikut mari kita bahas logical fallacy “guilty by association” dalam masalah istilah “Ustadz 
Sunnah” dan “Kajian Sunnah”, dengan berdasarkan naungan hadits rasululloh shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam. 
 
Dalam hadits shohih riwayat Bukhori, Muslim, dan lainnya; 

ketika sedang berada di medan perang yang belum berkecamuk, terdapat seorang muhajirin 
yang suka bercanda. Dia terlewat batas dalam bercanda hingga memukul pantat seorang 
Anshar, dengan maksud untuk bercanda. (Orang Arab itu gak masalah kalau antum pegang-
pegang kepalanya, tapi jangan coba-coba pukul pantatnya). 
 
Sang Anshor tidak terima dengan candaan sang muhajirin, maka dia berusaha memanggil 
teman-temannya “Yaa Anshoor (tolong aku)”. Sang Muhajirin pun tahu gelagat yang tidak baik, 
maka dia membalasnya dengan juga memanggil teman-temannya “Yaa muhaajiriin (tolong 
aku)”. 
 
Rasulullah kemudian mendengar hal ini, maka Rasulullah pun marah. Beliau berkata, “Seruan 
jahiliyyah apa ini?” ( حِ  َدْعَوى َتالُ  َما ٌ اْلَجاِهلِ  ). Dan kemudian Rasulullah melerai mereka dan 
menyuruh untuk meninggalkan hal itu. 
 
Seharusnya kasus ini selesai sampai di sini. Akan tetapi sang gembong munafik Abdullah bin 
Ubay bin Salul mencoba bermain di air keruh, dengan memanfaatkan moment ini. Dia 
menghasut bahwa nanti jika orang-orang muhajirin kembali di madinah dan sudah kuat, maka 
mereka akan mengusir orang-orang Anshoor dari kampung halaman mereka sendiri yakni 
Madinah. 
 
Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, 

َجْعَنا لَئِن ) ٌُْخِرَجن   اْلَمِدٌَنحِ  إِلَى ر  اِْلََذل   ِمْنَها اِْلََعزُّ  لَ  ) 
 

“Sungguh, jika kita telah kembali ke Madinah, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-
orang yang lemah dari sana.” 

 
Saking dahsyatnya hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan memanfaatkan kartu logical 
fallacy “guilty by association” itu, hasutan ini sampai diabadikan di dalam Al Qur’an surat Al – 
Munaafiquun ayat 8. 
 
Umar bin Khoththob sangat murka dengan propaganda “guilty by association” ini, bahkan 
dalam shohih Bukhori disebutkan beliau memberikan usulan kepada rasulullah “Tidakkah kita 
sebaiknya bunuh saja orang yang tercela ini wahai Rasulullah?”. 
 
Rasululloh pun menenangkan Umar dan menolak keinginan beliau karena madhorotnya nanti 
lebih besar, dan orang-orang nanti akan berdalih untuk mendiskreditkan dakwah dan pribadi 
rasul dengan berkata, bahwa beliau telah membunuh temannya. 
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*** 
Hadits di atas memberikan kita banyak sekali hukum dan ilmu bagi kita. 
 
Rasulullah dengan cerdas bisa menangkap jebakan logical fallacy “guilty by association” itu, karena 
Rasulullah sendiri termasuk orang yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Namun rasulullah sama 
sekali tidak pernah menghapuskan penggunaan nama assosiasi penisbatan, “Muhajirin” dan 
“Anshor”. 
 
Di sisi lain faedah yang juga bisa kita ambil adalah, orang yang umumnya berusaha memanfaatkan 
momen di air keruh itu kebanyakan adalah orang yang dalam hatinya terkena penyakit atau terkena 
fitnah. 
 
**** 
Saya berikan contoh lain yang lebih mudah lagi, kalau misal kita masih susah menangkap maksud 
hadits di atas. 
 
Seperti misal istilah “Quroisy” maka ini adalah nama associasi dan penisbatan. Nama ini bahkan juga 
diabadikan di dalam Al Qur’an sebagai nama surat, yakni surat Al-Quroisy. 
 
Nama penisbatan atau nama asosiasi ini tidak pernah sekalipun di batalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 
Padahal kita faham di balik nama asosiasi Quroisy ini, selain ada nama Abu Bakar, Umar, Utsman, 
dan ‘Ali yang bernaung di balik nama asosiasi ini, ada juga nama Abu Lahab dan Abu Jahal di 
dalamnya. 
 
Rasulullah sendiri malah melegitimasi nama asosiasi Quroisy ini, dengan tetap memberikan jabatan-
jabatan yang umumnya dipegang oleh suku-suku Quroisy untuk mengelola Makkah, setelah 
terjadinya Fathul Makkah dan ditaklukkannya Makkah. 
 
Bahkan Rasulullah juga berkata “Aimmatu minal Quroisy” (Para pemimpin itu berasal dari Quroisy). 
 
Kami ulangi lagi, 
kita faham di balik nama asosiasi Quroisy ini, selain ada nama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan ‘Ali 
yang bernaung di balik nama asosiasi ini, ada juga nama Abu Lahab dan Abu Jahal di dalamnya. 
 
Bahkan ketika Abu Lahab dicela, maka dia diturunkan ayat dan nama surat sendiri yakni Qur’an surat 
Al Lahab ( atau disebut juga dengan nama lain sebagai surat Al Masad). Dan tidak disebutkan di 
dalam surat Al Lahab itu nama Quroisy sebagai nama asosiasinya untuk melegalkan logical fallacy 
“Guilty by Association”. 
 
Oleh karena itu kesalahan Abu Lahab itu tetaplah kesalahan Abu Lahab, kesalahan Abu Jahal itu 
tetaplah kesalahan Abu Jahal. Dan penisbatan kesalahan itu hanya dinisbatkan kepada Abu Lahab 
dan Abu Jahal saja, bukan kepada Quroisy sebagai nama asosiasinya. 
 
Demikianlah metode Al Qur’an dan Assunnah dalam memahami duduk perkara, dan terlepas dari 
logical fallacy “guilty by asslciation”. 
 
Al Qur’an dan As sunnah hanya mencela nama assosiasi atau penisbatan, jika memang pondasi dasar 
atau manhaj dari yang dinisbatkan itu bathil dan menyalahi Al Qur’an dan As Sunnah. Seperti misal 
nama asosiasi penisbatan Al Kaafiruun, Al Munaafiquun, dan Khowarij (sebagaimana nama ini ada 
dalam hadits rasulullah). 
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Demikian juga para ulama memakai metode ini untuk mencela dan memperingatkan nama asosiasi 
atau penisbatan, baik itu kepada manhaj atau jamaah, yang pondasi dasar dari manhaj atau jamaah 
itu bathil dan bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. Seperti misal : mu’tazilah, jahmiyyah, 
syi’ah, dan lain-lain. 
 
Boleh anda protes dan mencela ustadz mu’tazilah atau kajian mu’tazilah. Karena memang pondasi 
dasar dan manhaj mu’tazilah itu bathil. 
 
Boleh anda protes dan mencela ustadz syi’ah atau kajian syi’ah Karena memang pondasi dasar dan 
manhaj syi’ah itu bathil. 
 
**** 
Bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, atau bagi orang-orang yang belum mengetahui 
ilmu akan hal ini, maka mereka umumnya akan mudah terfitnah dan terprovokasi. 
 
Demikian juga tampaknya yang kami lihat, yang juga menimpa kepada orang-orang yang terlanjur 
salah dalam memahami agama dengan kungkungan hizbiyyah. Orang-orang hizby umumnya hanya 
akan melihat orang lain hizby juga sama seperti dia. 
 
Mereka mudah untuk terjatuh ke dalam logical fallacy dengan berbagai macam bentuknya. 
 
Baik itu logical fallacy “guilty by association” yang kami jelaskan ini, ataupun logical fallacy 
“anecdotal”, “black and white”, atau “with me or againts me” yang telah kami jelaskan pada tulisan 
sebelumnya. Dan maksud tulisan kami yang sebelumnya itu jelas, tanpa perlu bagi kami untuk 
mengulanginya lagi. Silakan merujuk lagi pada tulisan kami yang sebelumnya. 
 
Bahkan sebenarnya yang kami takutkan dari fitnah dan logical fallacy ini, adalah hal ini akan banyak 
menimpa para wanita. Bukan banyak menimpa kepada laki-laki. 
 
Kenapa? 
Karena laki-laki itu logis dan mudah untuk dijelaskan dengan logika. Sehingga mudah baginya untuk 
rujuk atas ketidak fahamannya. 
 
Sedangkan wanita, maka umumnya dia akan lebih banyak mengkedepankan perasaan dalam menilai 
sesuatu. 
 
Bahkan sejatinya logical fallacy “guilty by association” ini sebenarnya adalah manhaj dari para 
wanita. 
 
Sebagaimana perkataan Rasulullah dalam menasehati wanita agar jangan banyak kufur kepada 
suaminya. Setelah suaminya banyak sekali berbuat kebaikan kepadanya, maka ketika ada satu 
kesalahan saja dia langsung menjadi “queen of drama” bahwa suaminya tidak pernah berbuat 
kebaikan sama sekali kepadanya. 
 
Kenapa seperti itu? Karena yang dia ingat-ingat dari sang suaminya itu hanya kesalahannya saja. 
Yang dia asosiasikan kepada suaminya itu hanya kesalahan yang satu itu. Dan hanya itu yang dia 
ungkit-ungkit terus. 
 
Bahkan tidak perlu orang yang faham agama sebenarnya untuk memahami hal ini. Orang awwam 
pun tahu ketika dia mengetahui bahwa ada wanita yang tersakiti oleh seorang laki-laki, maka dengan 



Meninggalkan Syubhat dan Kembali Kepada Ilmu yang Jelas dan Tegas                                
Mengenai Pemerintahan yang Dipimpin Seorang Muslim Pada Zaman ini. 

 

531 
 

modus insya Allah di jalan yang benar untuk menikahinya dan tidak mempermainkannya, dia 
berkata, 

“Tidak semua laki-laki seperti itu….” 
 
**** 
Sekedar closing. 
 
Apakah demikian juga manhaj orang yang selalu mengungkit-ungkit Abu Jahal dan Abu Lahab, untuk 
tidak setuju dengan istilah Quroisy? Apakah ini hanya untuk memperdaya orang-orang yang memiliki 
sifat seperti wanita saja dalam menilai suatu hal? Walloohu A’lam. 
 
Saya bukan orang yang sedang ingin merangkai kata-kata indah atau motivasi dalam hal ini, 
walaupun mungkin saya insya Allah sebenarnya juga bisa. Namun saya hanya berusaha untuk 
menerangkan dalam bahasa yang ringan agar mudah untuk difahami semua orang. 
 
Semoga ini mudah untuk difahami. Dah gitu aja 
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7) Versi pembahasan ringan pake banget, masalah istilah Sunnah versi grass root 
 
Salah satu bentuk dukungan terhadap sunnah itu selain dengan merekomendasikan ustadz yang 
melazimkan diri untuk menyebarkan Sunnah (baca : Ustadz Sunnah), 
 
Selain dari merekomendasikan kajian yang melazimkan diri membahas dengan berdasarkan sunnah 
(baca : kajian Sunnah), 
 
Juga bisa dengan merekomendasikan sumber sumber bacaan apa yang cocok untuk dibaca yang 
lazim ditulis dengan berdasarkan sunnah. 
 
Buku buku atau situs situs yang recommended termasuk dalam masalah ini. 
 
*** 
Ada yang protes, 
Protes : 
lho mas nanti kalau nggak masuk rekomendasi gimana? 
 
Jawab : 
Eladalah, dakwah kok cari rekomendasi? Pengen cari pengikut atau niat pengin dakwah nyebarin 
sunnah sih kamu? 
 
Tahu nggak kamu para masyaikh kibar dulu, macam Syaikh Utsaimin, Syaikh Albani, dll itu dulu yang 
ikut kajian sedikit. Murid muridnya sedikit. 
 
Namun beliau akhirnya dikenal karena keilmuan nya dan keikhlasan nya berkhidmat terhadap 
sunnah, akhirnya rekomendasi dan penerimaan masyarakat – bi idznillaah – ya datang sendiri. 
 
Yang penting yang kamu dakwahkan itu sunnah dan kamu ikhlas. Ada atau tidak ada rekomendasi, 
kamu harus tetap jalan. 
 
*** 
Protes : 
Mas masih ngganjel nih. Nanti kalau ada pengkotak-kotakan ustadz sunnah yang direkomendasikan 
dan bukan ustadz sunnah gimana? 
 
Jawab : 
Itu jawabnya ada dua, entah yang kamu dakwahkan itu sebenarnya menyimpang dari sunnah 
(makanya kamu alergi sama istilah sunnah), atau kamu kurang ikhlash dalam berdakwah dan hanya 
mencari ridho manusia saja. 
 
Apa tujuanmu dakwah itu cuman untuk mau cari pengikut tho? 
 
Tidak disebut sebagai ustadz sunnah, atau tidak menyebut diri sebagai ustadz Sunnah itu tidak 
penting. 
 
Yang penting itu kamu introspeksi diri saja. 
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*** 
Protes : 
Ora ngono mas, 
masalahnya orang orang itu pada tidak mau datang, kalau tidak ma’ruf yang ngisi itu tidak disebut 
ustadz Sunnah. 
 
Pada nggak mau datang kalau tidak disebut sebagai kajian sunnah. 
 
Lha sikap kayak gitu kan bukannya hizbiyyah mas? 
 
Jawab : 
Ngene lho, 
Nahhu du’aat laisa qudhoot. Kita ini dai, bukan hakim. 
 
Nggak bisa kamu menghukumi orang orang yang tidak mau mendatangi ustadz atau kajian yang 
tidak ma’ruf disebut dengan ustadz sunnah dan kajian sunnah, itu sebagai hizbiyyun. 
 
Ini itu jatuhnya ke dalam masalah pembahasan Waro’, bukan ke masalah pembahasan tuduhan. 
 
Protes : 
Jatuh ke masalah waro ‘, dan bukan jatuh ke masalah tuduhan? Piye kuwi maksude mas? 
 
Jawab : 
Ngene, 
Waro’ itu adalah preferensi pribadi dalam menjalankan agama dengan menempuh jalan kehati 
hatian. 
 
Ini bukan hukum yang dibahas dalam masalah fiqh yang berlaku sama untuk semua orang. Ini adalah 
preferensi pribadi yang harus kita maklumi. 
 
Waro itu bukan masalah halal harom dan boleh tidak, karena kadang kadang ada orang yang 
menjauhi diri dari hal yang sebenarnya mubah atau yang dia belum ketahui hakekatnya, dalam 
rangka untuk menjaga diri saja. 
 
Maka dari itu jangan sensi dan baper dengan menganggap kalau tidak disebut sebagai ustadz sunnah 
atau kajian sunnah, maka pasti secara otomatis dianggap sebagai ustadz atau kajian yang nggak 
nggenah. 
 
Isi kajianmu nggenah nggak? Ngajarin Sunnah nggak? 
 
Nah kalau kamu yakin kajianmu nggenah dan ngajarin sunnah, kamu jangan sensi dan baper. 
 
Kamu baru boleh sensi dan baper kalau isi kajianmu nggak nggenah dan tidak menempuh jalan 
sunnah. 
 
**** 
Protes : 
Tapi kalau ada orang yang ghuluw dalam masalah waro hingga jatuh ke dalam hizby gimana? 
 
Jawab : 
Kan kamu tidak memikul dosa dia kan? 
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Yang bakal kamu pikul sebagai dosa itu, adalah jikalau kamu melemparkan tuduhan kepada ustadz 
sunnah dan kajian sunnah yang tidak berdosa itu. 
 
Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu tidak bersalah walaupun sama sama kabilah 
Quroisy dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. 
 
Nasehati saja abu lahab dan abu jahal. Jangan kamu kenakan getahnya kepada rasulullah dan para 
khulafaur rasyidin. 
 
Toh rasulullah dan para khulafaur rasyidin juga sudah menasehati mereka sebenarnya. 
 
*** 
Protes : 
Tapi mas….. 
 
Jawab : 
Dah gitu aja. Kamu sebaiknya introspeksi diri saja. Protes terus dari tadi. 
 
Jangan jangan hatimu itu ada penyakitnya 


