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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  
Pendahuluan. 

احلمد هلل، والصالة والسالم على أشرف األنبياء نبينا زلمد وعلى آلو وأصحابو ومن سار على هنجو إىل يوم 
. الدين

:  أما بعد
 Anda pasti mengetahui, minimal pernah mendengar bahwa berbagai kegiatan yang 
bersifat keagamaan berlangsung disekitar anda. Sebagaimana halnya, andapun menyaksikan atau 
membaca berbagai tanggapan dan sikap masyarakat telah ditujukan terhadap berbagai kegiatan 
dan paham keagamaan itu. Diantara kegiatan-kegiatan agama itu ada yang dihujat dan tidak 
sedikit pula yang disanjung lalu ditiru. 

Dari sekian banyak kegiatan keagamaan yang paling banyak disorot, lalu dihujat atau 
disanjung adalah paham yang disebut dengan paham salaf atau yang sering disebut dengan kaum 
salafy. Banyak dari tokoh masyarakat yang dengan penuh rasa murka, menghujat paham dan 
berbagai kegiatan yang berbau salafy. Berbagai tuduhan dan cibiran sering kita dengar, dimulai 
dari tuduhan: kolot, picik, terbelakang, keras, kaku, tidak santun, hingga tuduhan sebagai 
paham baru nan sesat. 

Walau demikian, tidak sedikit pula yang merasa kagum, terpesona dan bahkan 
menambatkan banyak harapan positif padanya. Sebagian mereka bahkan menganggapnya, 
sebagai paham yang benar-benar mewakili agama Islam yang benar, sehingga hanya dengan 
mengamalkan paham inilah, masa depan umat Islam yang cemerlang dapat diwujudkan. 

Kaum salafy yang -sekarang ini dengan mudah kita temui di mana-mana- terutama 
dikalangan para pelajar dan kaum muda, mengklaim dirinya sebagai pewaris paham keagamaan 
kaum salaf, alias generasai para sahabat dan ulama' terdahulu. Kaum salafy senantiasa berjuang 
untuk membumikan kembali segala warisan agama generasi idola mereka, baik yang berkaitan 
dengan idiologi, akhlaq, mu'amalah, ilmu ataupun lainnya.  

Melalui tulisan singkat ini, saya ingin mengajak  pembaca untuk bersama-sama mengenal 
lebih dekat apa dan bagaimana paham salaf atau kaum salafy yang sebenarnya. 

Dahulu, nenek moyang kita berkata: Tak kenal maka tak sayang. 
 Sebenarnya, saya merasa malu dan merasa tidak pantas untuk menulis tulisan ini, sebab 
sepenuhnya saya menyadari bahwa saya tidak layak untuk mengenalkan kaum salafy kepada 
pembaca. Yang demikian itu, dikarenakan saya merasa bahwa diri saya sangatlah jauh dari 
teladan yang telah mereka torehkan dalam setiap lembaran sejarah Islam. Akan tetapi, hadits 
berikut telah menginspirasi saya untuk memberanikan diri menuliskan tulisan ini : 

 ال َشْيَء إالَّ : قال؟ َوَماَذا أَْعَدْدَت ذلا: قال؟  فال َمَ  السَّاَع ُ ، عن السَّاَع ِ عن أََنٍس رضي اهلل عنو أَنَّ َرُجال َسَأَل النيب 
أنن مم ) :   ما َ رِْحَنا ِبَشْيٍء  َ َرَحَنا بَِفْوِل النيب : قال أََنسٌ (.أنن مم من َأْحَبْبنَ ) :  فال.َأِّنّْ أُِحبُّ اللََّو َوَرُسوَلُو 

 َوِإْن مل أَْعَمْل ِبِْثِل ، َوأَْرُجو أَْن َأُ وَن َمَعُ ْم ِ ُيبّْ ِإيَّاُىمْ ، َوأَبَا َبْ ٍر َوُعَمرَ   َأَنَا أُِحبُّ النيب : قال أََنسٌ (.من َأْحَبْبنَ 
 . رواه البخاري.أَْعَماذلِِمْ 

Sahabat Anas radliaallahu 'anhu mengisahkan bahwa: pada suatu hari ada seorang lelaki yang 

bertanya kepada Nabi  tentang hari qiyamat. Kapankah qiyamat tiba? Nabi menjawab: 
Memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Lelaki itu menjawab: 

Tidak ada telah aku persiapkan, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya . Nabi  
kembali menimpali jawabannya tersebut dengan bersabda: "Engkau akan senantiasa bersama-
sama dengan orang yang engkau cintai."  Anas berkata: Kami tidak pernah merasa senang 
dengan suatu hal seperti kesenangan kami dengan sabda Nabi : "Engkau akan senantiasa 
bersama-sama dengan orang yang engkau cintai."  Selanjutnya Anas berkata: Aku mencintai Nabi 

, Abu Bakar, dan Umar, dan aku berharap semoga aku senantiasa bersama-sama dengan 
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mereka berkat kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tak kuasa untuk beramal seperti 
amalan mereka. Riwayat Bukhari. 
 Saudaraku! Sepenuhnya saya menyadari bahwa saya tak kuasa untuk beramal seperti 
amalan para ulama' salaf, akan tetapi saya senantiasa memohon kepada Allah agar saya 
dibangkitkan bersama berkat kecintaan saya kepada mereka. Sebagaimana saya juga senantiasa 
berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikaruniai keistiqamahan dalam memahami dan meneladani 
ulama' salaf. 
 Saudaraku! Bagaimana dengan anda? 
 

Antara Salafy & Ahlus sunnah wal jama'ah. 
 Masyarakat kita, tidak asing lagi dengan sebutan ahlus sunnah wal jama'ah. Bahkan 
berbagai ormas islam yang ada di masyarakat kita, jauh-jauh hari telah mengklaim dirinya 
sebagai penganut paham ahlu sunnah wal jama'ah. Mereka telah mengklaim bahwa paham ini 

adalah satu-satunya paham yang sesuai dengan ajaran Rasulullah , sehingga benar-benar 
mewakili agama islam yang murni.  

Nah, untuk lebih mengenal paham yang dinyatakan sebagai paham yang benar-benar 
mewakili agama Islam yang murni ini, saya akan mengajak pembaca untuk bersama-sama 

merenungkan hadits Nabi  berikut: 

ُ مْ  َ انَ  ِإنْ  َح َّ  ،بِالن َّْعلِ  الن َّْعلِ  َحْ وَ  ِإْسرَااِيلَ  َبِ   َعَلى أََ ى َما أُمَِّ   َعَلى لََيْأِ َ َّ  )  أُمَِّ   ِ   َلَ انَ  ،َعالَنَِي ً  أُمَّوُ  أََ ى َمنْ  ِمن ْ
 النَّارِ  ِ   ُ لُُّ مْ  ،ِملَّ ً  َوَسْبِع َ  َ اَلثٍ  َعَلى أُمَِّ   َو َ ْ َ ِ ُ  ،ِملَّ ً  َوَسْبِع َ   ِْن َ ْ ِ  َعَلى  َ َ رََّقنْ  ِإْسرَااِيلَ  َبِ   َوِإنَّ  ،َذِل َ  َيْصَنمُ  َمنْ 
  (َوَأْصَحاِا  َعَلْيوِ  أَنَا َما: )قَالَ  ؟اللَّوِ  َرُسولَ  يَا ِىىَ  َوَمنْ  :قَاُلوا (َواِحَدةً  ِملَّ ً  ِإالَّ 

"Niscaya umatku akan ditimpa oleh apa yang telah menimpa Bani Israil, perbandingannya 
bagaikan terompah dibanding dengan terompah (sama persis). Andai kata ada dari mereka 
orang yang menzinai ibunya dihadapan khalayak ramai, niscaya akan ada dari umatku orang 
yang melakukannya. Dan sesungguhnya Bani Israil telah terpecah-belah menjadi 72 (tujuh puluh 
dua) golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 (tujuh puluh  tiga) golongan. Seluruh 
golongan akan masuk neraka, kecuali satu golongan. Para sahabatpun bertanya: Wahai 
Rasulullah. siapakah satu golongan itu? Beliau menjawab: (golongan yang menjalankan) ajaran 
yang aku dan para sahabatku amalkan". Riwayat At Tirmizy dan Al Hakim. 

 Dengan tegas, Nabi  menjelaskan tentang karakteristik golongan selamat, yaitu golongan 
yang berpegang teguh dengan agama Islam. Ajaran yang diajarkan, didakwahkan dan diamalkan 

oleh Nabi  beserta sahabatnya.  

 Jawaban Nabi  kepada sahabatnya yang bertanya: siapakah golongan yang selamat dari 
neraka? Dijawab oleh beliau dengan menyebutkan kriteria (sifat)nya, bukan dengan 
menyebutkan nama orang, atau nama kabilah atau yang serupa.  

Jawaban Nabi  ini merupakan isyarat, bahwa yang menjadi barometer dalam penilaian 
suatu golongan ialah: dengan melihat karakteristik, dan perilakunya. Sejauh manakah golongan 

tersebut menjalankan dan meneladani Nabi  dan para sahabatnya? Bukan dengan tokoh tertentu 
dari golongan itu, siapapun orangnya, setinggi apapun keilmuan dan katakwaannya.  

 As Syathiby Al Maliky berkata: "Singkat kata, sahabat-sahabat Beliau  senantiasa 
meneladaninya dan menjalankan petunjuknya. Sungguh mereka telah mendapatkan sanjungan 

dalam Al Qur'an Al Karim, sebagaimana Nabi Muhammad  yang menjadi suritauladan mereka 

juga telah mendapatkan sanjungan. Hal itu dikarenakan perangai beliau  ialah Al Qur'an,(1)  
Allah Ta'ala berfirman: 

 ٍَوِإنََّ  َلَعَلى ُ ُلٍ  َعِ يم 4 الفلم 
"Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti agung". (QS Al Qalam 4).  

                                                           

1  ) Beliau mengisyaratkan kepada perkataan 'Aisyah –radliallahu 'Anha-: "Adalah akhlaq Rasulullah  ialah 
Al Qur'an". Riwayat Ahmad, dan Al Bukhari. 
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Dengan demikian Al Qur'anlah yang sebenarnya menjadi pedoman, sedangkan As-Sunnah  
berperan sebagai penjabarannya. Sehingga orang yang menjalankan As Sunnah, berarti ia telah 
menjalankan Al Qur'an.  

Inilah yang mendasari 'Aisyah radhiallahu 'anhu untuk menyatakan bahwa akhlaq dan 

perangai Nabi  adalah Al Qur'an. 
Suatu hari, Sa'ad bin Hisyam bin 'Amir bertanya kepada 'Aisyah tentang perangai 

Rasulullah . Ditanya demikian, 'Aisyah radhiallahu 'anha balik bertanya: 

رواه مسلم .   ان اْلُفْرآنَ   إن ُ ُلَ  َنيبّْ اللَِّو : قالن. بَ َلى: قلن؟أََلْسَن  َ ْفرَأُ اْلُفْرآنَ 
"Bukankah engkau telah membaca Al Qur'an? Hisyampun berkata: Tentu. Selanjutnya 'Aisyah 

berkata: Sesungguhnya akhlaq Nabi Allah  adalah Al Qur'an.' Riwayat Muslim. 

 Demikianlah, dahulu Rasulullah  menerapkan dan mendidik para sahabatnya dengan Al 

Qur'an. Hasilnya para sahabat Nabi  benar-benar telah memahami kandungan ayat-ayat Al 

Qur'an dan pada tahap penerapannya mereka senantiasa dalam bimbingan Rasulullah . 
Abu Abdirrahman As Sulamy mengisahkan:  

م: يُفرِاوننا  انوا الَِّ ين حدَّ نا: قال الرمحن، عبد أيب عن  ملَْ  آيات َعْشر  علَّموا إذا   انوا ، النَّيب من َيْس َ َفرِاُون َ انُوا أهنَّ
ًعا َواْلَعَملَ  الُفْرآنَ   َ َ علَّْمَنا اْلَعَمِل، ِمنَ  ِ يَ ا ِبَا يَ ْعَمُلوا َح َّ  ؼللُّْ وَىا ي ْ  َجَِ

"Para sahabat yang mengajari kami Al Qur'an menceritakan bahwa: Dahulu mereka belajar Al 

Qur'an langsung dari Nabi , dan dahulu mereka bila telah mempelajari sepuluh ayat, mereka 
tidak berpindah ke ayat-ayat selanjutnya hingga mereka benar-benar telah menguasai 
kandungan amal dari kesepuluh ayat tersebut. Denga metode demikian ini, kami mempelajari Al 

Qur'an dan belajar beramal secara bersamaan."(1)      
Tidak mengherankan bila orang yang meneladani mereka, tergolong ke dalam golongan 

selamat, dan selanjutnya - atas kemurahan Allah- akan masuk ke surga. Inilah makna sabda Nabi 

: 

َما أَنَا َعَليِو َوَأْصَحايب 
"(golongan yang menjalankan) ajaran yang aku dan para sahabatku amalkan".  

Inilah ajaran yang diamalkan oleh Nabi  dan para sahabatnya, dan ini pulalah makna 
hadits di atas.  

Saudaraku, saya kira anda telah sering mendengar atau membaca bahwa hadits di atas. 

Akan tetapi perlu diingat bahwa pada sebagian jalur riwayatnya dinyatakan bahwa Nabi  
menafsirkan golongan yang selamat dengan sabdanya: 

َوِىَي اجَلَماَعُ  
"Mereka itu ialah Al Jama'ah".(

2)  
 Imam Abu Syamah As Syafi'i (w. 665 H) berkata: "Acapkali datang perintah untuk 
berpegang teguh dengan Al Jama'ah, maka yang dimaksudkan ialah: berpegang teguh dengan 
kebenaran dan para pengikutnya, walaupun mereka berjumlah sedikit, dan  yang menyelisihinya 
berjumlah banyak. Hal ini karena kebenaran ialah ajaran yang diamalkan oleh Al Jama'ah 

generasi pertama semenjak Nabi  dan para sahabatnya radliallahu 'anhum-. Adapun banyaknya 

jumlah penganut kebatilan yang ada setelah mereka tidaklah layak untuk dipertimbangkan".(
3)  

 Pernyataan beliau ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh As Syathiby di atas. 
 Ibnu Abil 'Izzi Al Hanafi (w. 792 H) berkata: "Al Jama'ah ialah jama'ah kaum muslimin, 
dan mereka itu ialah para sahabat, serta seluruh orang yang meneladani mereka hingga hari 

qiyamat".(
4)   

                                                           
1 ) Tafsir At Thobary 1/80. 
2 ) Al I'itishom, oleh As Syathiby 2/443. 
3 ) Al Ba'its 'Ala Ingkari Al Bida' wa Al Hawadits, oleh Abu Syamah As Syafi'i, hal:34. 
4 ) Syarah Al Aqidah At Thohawiyyah, oleh Ibnu Abil 'Izz Al Hanafi hal: 374. 



 

 6 

 Subhanallah! Tiga orang ulama' yang saling berjauhan, tidak pernah saling bertemu, dan 

berbeda mazhab(1) sepakat dalam menafsirkan Al Jama'ah. Mereka menafsirkan Al Jamaah 

dengan para sahabat Nabi  dan seluruh orang yang meneladani mereka, terlepas dari perbedaan 
mazhab fiqih atau daerah, atau thoriqat dan guru. 
 Al Jama'ah ini, dikemudian hari lebih dikenal dengan sebutan ahlus sunnah wal jama'ah, 

yang artinya para penganut sunnah Nabi  yang senantiasa menyeru kepada persatuan. Dikatakan 
Ahlus Sunnah karena mereka benar-benar menerapkan As Sunnah dengan pemahaman ketiga, 
yang mencakup seluruh ajaran agama Islam. Dan Ahlul Jama'ah, karena mereka senantiasa 
menjaga persatuan yang dibangun diatas kebenaran, serta menyeru kepadanya. Mereka juga 
senantiasa merajut persatuan umat Islam di atas asas persatuan yang tidak akan pernah pudar 
atau luntur dan lekang karena diterpa badai zaman, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah dengan 

pemahaman generasi unggulan umat Islam, yaitu para sahabat Nabi . 
 Selaras dengan berjalannya waktu, Ahlus sunnah wal jama'ah, juga disebut dengan 
sebutan salafy (salafiyun). Salaf dalam bahasa arab memiliki arti generasi terdahulu. Mereka 
disebut dengan sebutan ini, karena mereka senantiasa mengikuti dan meneladani generasi 

terdahulu dari umat Islam, yaitu sahabat Nabi  dan para ulama' yang sejalan dengan mereka di 
setiap masa. 
 Dengan sekelumit pemaparan di atas, jelaslah bagi kita, bahwa Ahl As Sunnah wa Al 

Jama'ah ialah Rasulullah , para sahabat dan seluruh orang yang meneladani mereka. Dengan 
demikian, tidak tepat bila ahlus sunnah wal jama'ah ditafsikan dengan penganut paham imam 
tertentu atau mazhab tertentu, atau organisasi tertentu.  

Bagaimana tidak, Rasulullah  sendiri tatkala dikonfirmasi ulang tentang maksud beliau 
dari al Jama'ah, beliau menjawab:  

َما أَنَا َعَليِو َوَأْصَحايب 
"(mereka ialah golongan yang menjalankan) ajaran yang aku dan para sahabatku amalkan". 
  

Karakteristik ahlissunnah wal jama'ah. 
Agar kita lebih mengenal ahlus sunnah wal jama'ah atau kaum salafi, maka berikut saya 

mengajak anda untuk menelusuri berbagai karakteristik mereka. Dengan demikian kita semakin 
mengenal, dan tidak salah sikap menghadapi para salafi atau ahlussunnah wal jama'ah. 
  
1. Karakter pertama: Adil. 

Keadilan menurut syari'at Islam ialah menyampaikan setiap hak kepada pemiliknya. 
Keadilan dalam Islam bukan berarti persamaan dalam segala hal, sebagaimana yang dipahami 
oleh banyak orang.  

Dan untuk membuktikan akan penafsiran ini, saya mengajak anda untuk mengamati 
aplikasi keadilan dalam Islam pada kisah berikut: 

"Diriwayatkan dari 'Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya, ia mengkisahkan: Nabi  
menjalinkan tali persaudaraan antara sahabat Salman (Al Farisy) dengan sahabat Abud Darda'. 

Pada suatu saat sahabat Salman Al farisi  berkunjung ke rumah Abu Darda', dan ia terkejut 
tatkala menyaksikan penampilan Ummu Dardda'. Sahabat Salmanpun bertanya kepadanya: "Apa 
yang terjadi pada dirimu?" Ummu Darda' menjawab: "Saudaramu Abu Darda' tidak lagi 
membutuhkan kepada (wanita).  

                                                           
1  ) Abu Syamah bertempat tinggal di Baitul Maqdis Palestina, wafat pada thn: 665 H, dan bermazhabkan 

Syafi'i, As Syathiby bertempat tinggal di Andalus, wafat thn: 790 H, dan bermazhabkan Maliki, 
sedangkan Ibnu Abil 'Izzi hidup di Damasqus, kemudian pindah ke Mesir, wafat pada thn: 792 H, dan 
bermazhabkan Hanafi. Kesepakatan pendapat ini bukan karena faktor kebetulan, akan tetapi karena 
ketiganya berbicara atas dasar ilmu yang bersumberkan dari sumber yang sama, yaitu Al Qur'an dan 

Hadits Nabi . Perbedaan mazhab ketiganya tidak menjadikan mereka saling mengklaim bahwa Ahlus 
sunnah wal jama'ah ialah mazhabnya sendiri. Hendaknya hal ini menjadi bahan renungan anda bila 
anda benar-benar menginginkan keselamatan di dunia ataupun di akhirat. 
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Kejadian ini menjadikan sahabat Salman Al Farisi merasa prihatin, dan iapun berusaha 
untuk meluruskan metode peribadatan sahabatnya ini. Tatkala Abu Darda' tiba di rumah dan 
mendapatkan sahabatnya bertamu ke rumahnya, iapun segera menghidangkan jamuan makanan. 
Sepontan, Salman Al Farisi berkata kepadanya: Makanlah (wahai Abu Darda')! Abud Darda' pun 
menjawab: Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Mendengar jawaban itu, sahabat Salman 
berkata: Aku tidak akan makan, melainkan bila engkau ikut makan.  Abu Darda'pun akhirnya 
menghentikan puasanya dan makan bersama sahabat Salman. Dan tatkala malam telah tiba, 
Abud Darda' berdiri dan bersiap-siap untuk shalat malam. Melihat yang demikian, sahabat Salman 
berkata kepadanya: Tidurlah, maka Abu Darda'-pun tidur. Selang beberapa saat sahabat Abu 
Darda' kembali bangun, dan sahabat Salmanpun kembali berkata kepadanya: tidurlah. Tatkala 
malam telah hampir berakhir (sepertiga akhir malam), sahabat Salman berkata kepadanya: Nah, 
sekarang bangun, dan shalatlah (tahajjud).  

Sahabat Salman menyampaikan alasan perbuatannya dengan berkata:  

 َحفَّوُ  َح ٍّق  ِذى ُ لَّ   ََأْع ِ  َحفِّا، َعَلْي َ  َوأَلْىِل َ  َحفِّا، َعَلْي َ  َولِنَ ْ ِس َ  ، َحفِّا َعَلْي َ  ِلَربّْ َ  ِإنَّ 
"Sesungguhnya Tuhan-mu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, dan keluargamu 
juga memiliki hak atasmu. Karenanya, tunaikanlah setiap hak kepada pemiliknya. Keesokan 

harinya sahabat Abud Darda' datang kepada Nabi  dan menyampaikan kejadian tersebut kepada 

beliau. Menanggapi penuturan Abu Darda', Nabi   bersabda: "Salman telah benar". (HRS 
Bukhary). 

Inilah keadilan dalam Islam, yaitu memberikan setiap hak kepada pemiliknya tanpa 
dipengaruhi oleh rasa suka atau benci, sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut: 

 يَا أَي َُّ ا الَِّ يَن آَمُنوا ُ ونُوا قَ وَّاِمَ  لِلَِّو ُشَ َداَء بِاْلِفْسِ  َوال غَلْرَِمنَُّ ْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ  َ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو أَقْ َرُب لِل  َّْفَوى
 8:ادلاادة َوا  َُّفوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َ ِبٌ  ِبَا  َ ْعَمُلونَ 

"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 suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 
itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan."  Al Maidah 8. 
 Bila demikian ini arti keadilan dalam syari'at, maka dapat kita pahami bahwa hak 
pertama dan paling agung yang harus ditunaikan adalah hak-hak Allah Ta'ala, sebagaimana 
ditegaskan pada hadits berikut: 

رٌ  َلوُ  يُ َفالُ  ،مِحَارٍ  َعَلى  النَِّ ّْ  رِْدفَ  ُ ْننُ ):  قال عن معاذ بن جبل  َعَلى اللَّوِ  َح َّ  َ ْدرِى َىلْ  ُمَعاُذ، يَا: )  َ َفالَ  ، ُعَ ي ْ
 بِوِ  ُيْشرُِ وا َوالَ  يَ ْعُبُدوهُ  أَنْ  ؛اْلِعَبادِ  َعَلى اللَّوِ  َح َّ   َِإنَّ : )قَالَ  . أَْعَلمُ  َوَرُسولُوُ  اللَّوُ  :قُ ْلنُ . (؟ اللَّوِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َح ُّ  َوَما ِعَباِدهِ 
 الَ : )قَالَ  النَّاسَ  بِوِ  أَُبشّْرُ  أََ الَ  : اللَّوِ  َرُسولَ  يَا  َ ُفْلنُ  . (َشْيًبا بِوِ  ُيْشرِ ُ  الَ  َمنْ  يُ َع ّْبَ  الَ  أَنْ  :اللَّوِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َوَح َّ  ، َشْيًبا

.  م    عليو( َ َي َِّ ُلوا ، ُ َبشّْْرُىمْ 
Muadz bin Jabal  mengisahkan:”Pada suatu saat, aku membonceng Nabi  mengendarai keledai 
yang diberi julukan Ufair. Lalu beliau bersabda kepadaku:: Wahai Muadz, tahukah kamu, apa 
hak Allah atas hamba-Nya, dan apa hak hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rosul-Nya 
yang lebih mengetahui. Beliaupun bersabda: Hak Allah atas hamba ialah: mereka beribadah 
kepada-Nya, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, sedangkan hak hamba atas Allah 
ialah: Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Lalu 
aku bertanya: Ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada para manusia? 
Beliau menjawab: Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini, (bila engkau sampaikan) mereka 
akan bermalas-malasan dalam beramal.” (Muttafaqun 'alaih) 
 Inilah hak pertama dan paling agung yang harus ditunaikan oleh setiap manusia. Bila hak 
ini tidak kita tunaikan, maka kita menjadi orang yang zhalim dan, bahkan paling zhalim. 

  َ َل ُْلٌم َعِ يٌم  يَا بُ َ َّ اَل ُ ْشرِْ  بِاللَِّو ِإنَّ الشّْْر 13 لفمان 
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"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Luqman 13) Dan pada kesempatan lain, Allah Ta'ala  
berfirman: 

 ََواْلَ اِ ُروَن ُىُم ال َّاِلُمون 254 البفرة 
 “Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”. (Al Baqarah 254) 

Inilah yang mendasari Ahlus Sunnah senantiasa perhatian dengan hak ini, dan 
menjadikanya sebagai dasar dan tujuan utama dari setiap aktifitas mereka di dunia, dan misi 
utama dari dakwah mereka.  

نَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ  َوَما  َ َلْفُن اجلِْنَّ َواْاِ
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-
Ku”. (Adz Zariyaat 56). 
 Pada ayat lain, Allah Ta'ala berfirman: 

 ََواْجَ ِنُبواْ اللَّاُاوتَ  َوَلَفْد بَ َعثْ َنا ِ  ُ لّْ أُمٍَّ  رَُّسوالً أَِن اْعُبُدواْ الّلو 36 النحل 
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 
"sembahlah Allah (saja) dan jauhilah thaghut (setiap sesembahan selain Allah) itu". An Nahel 36) 

Tidak hanya sampai di sini, ahlussunnah juga adil dalam menunaikan hak-hak Rasulullah 

. Mereka mentaati segala perintah dan meninggalkan segala larangan Rasulullah : 

نَ َ اُ ْم َعْنُو  َان َ ُ وا َوا  َُّفوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَفابِ  َوَما آ َاُ ُم الرَُّسوُل َ ُخُ وُه َوَما 7 احلشر 
"Dan apa yang diberikan/diperintahkan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah (amalkanlah) dan 
apa yang kamu dilarang darinya, maka tinggalkanlah." Al Hasyer 7. 
 Dan pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman: 

 ََرُسوال  َ ُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيَشاء ِإنَُّو َعِليّّ َحِ يمٌ  لَِبَشٍر أَن يَُ لَّْمُو اللَُّو ِإالَّ َوْحًيا أَْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب أَْو يُ ْرِسلَ  َوَما َ ان  
"Dan tidaklah ada bagi seorang manusia untuk diajak berbicara oleh Allah kecuali dengan 
perantaraan wahyu atau dari balik tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat), lalu 
utusan tersebut atas izin-Nya mewahyukan (menyampaikan dengan suara yang sangat lembut-
pen) kepadanya apa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Ia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana." As 
Syuraa 51. 

 Saudaraku! senantiasa menjalankan seluruh syari'at Rasulullah  merupakan pertanda 
bahwa anda telah mendapatkan hidayah dari Allah dan terlindung dari kesesatan. 
 Pada suatu hari Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada murid-muridnya:"Aku telah 

meneliti Al Qur'an, dan aku dapatkan perintah untuk taat kepada Rasulullah  terulang 
sebanyak tiga puluh tiga (33) kali. Selanjutnya beliau membaca ayat: 

 َِنٌ  أَْو ُيِصيبَ ُ ْم َعَ اٌب أَلِيمٌ   َ ْلَيْحَ ِر الَِّ يَن ؼُلَالُِ وَن َعْن أَْمرِه  63 النور أَن ُ ِصيبَ ُ ْم ِ   ْ
"Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintannya merasa kawatir akan ditimpa cobaan atau 
ditimpa azab yang pedih".  An Nur 63. Beliau mengulang-ulang ayat ini, lalu berkata: Apakah 
yang dimaksud dnegan cobaan di sini? Yang dimaksud ialah kesyirikan, karena bisa saja 
seseorang terbetik pada hatinya kesesatan, hingga akhirnya ia benar-benar sesat lalu binasa." 
Riwayat Al Imam Ibnu Batthah dan lainnya.   

Berikut, saya bawakan tiga contoh keadilan ahlussunnah  dalam menunaikan hak-hak 

Rasulullah   : 
Contoh pertama: 

"Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah  mengadukan saudaranya yang 

menderita sakit perut (diare). Mendengar keluhan sahabatnya ini, Nabi  memerintahkannya 

agar ia mengobati saudaranya dengan madu. Sahabat itupun mentaati petunjuk Nabi  tersebut. 
Akan tetapi, walau sahabat itu telah meminumkan madu kepada saudaranya, ternyata penyakit 
saudaranya tidak kunjung sembuh juga. Yang terjadi malah sebaliknya, yaitu bertambah 
mencret. Karena itu, sahabat tadi kembali mengadukan keadaan ini kepada Nabi shallallahu 

'alaihi wa sallam. Mendengar keluhan sahabatnya ini, Lagi-lagi Nabi  memerintahkannya untuk 
meminumkan madu kepada saudaranya. Akan tetapi penyakitnya semakin menjadi-jadi, dan 
saudaranyapun semakin parah. Walau demikian, sahabat itu tidak putus asa, walaupun ia telah 
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bolak-balik antara Nabi  dan saudaranya sebanyak 3 kali, dan pada setiap kali Nabi  

memerintahkannya dengan perintah yang sama. Pada keempat kalinya Rasulullah bersabda: 

"Maha Benar Allah(1) dan perut saudaramu telah salah". Dan untuk keempat kalinya, sahabat itu 
kembali meminumkan madu kepada saudaranya, akhirnya diarenyapun sembuh ". Muttafaqun 
'alaih  
 Contoh kedua:  
 Ar Rabi' bin Sulaiman (murid Imam As Syafi'i) mengisahkan: Suatu saat, Imam As Syafi'i 
meriwayatkan suatu hadits. Tiba-tiba ada seseorang menyeletuk kepadanya: Wahai Abu Abdillah, 
apakah pendapatmu sesuai dengan hadits ini? Mendengar ucapan ini, spontan imam As Syafi'i 

menjawab: "Bila aku meriwayatkan suatu hadits shahih dari Rasulullah , kemudian aku sengaja 

menyelisihinya, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya akalku telah hilang (gila)."(2)  
 Imam Azzahabi menukilkan dari Imam Al Humaidy rahimahullah: "Pada suatu hari Imam 
As Syafi'i meriwayatkan suatu hadits, kemudian aku bertanya kepadanya: apakah pendapatmu 
sesuai dengan hadits itu? Mendengar pertanyaan ini, Imam As Syafi'i menjadi murka, lalu 
berkata : "Memangnya engkau melihat aku keluar dari gereja? ataukah dipinggangku terikat 
zinnar (semacam ikat pinggang sebagai tanda pengenanya adalah ahluz zimmah; orang kafir 

yang tinggal di negri islam-pen), sehingga ketika aku mendengar hadits Rasulullah  kemudian 

aku dengan sengaja menyelisihinya?!"(
3)  

 Demikianlah sikap seorang yang benar-benar mengagungkan Rasulullah  dengan benar. 
Dan demikianlah ajaran yang ditanamkan oleh Imam As Syafi'i kepada para murid dan pengikut 
mazhabnya. 
 Saudaraku! anda adalah warga negara Indonesia yang nota bene adalah para pengikut 
mazhab As Sayfi'i, inilah salah satu petuah dan teladan imam panutan anda! Buktikan, bahwa 
anda adalah pengikut beliau yang benar-benar setia dan patuh pada prinsip-prinsip mazhabnya. 

Contoh ketiga: 

يَ ْعِمُد أحد م إىل : ) وقال، َ َلَرَحوُ ،  َ نَ َ َعوُ ، رََأى َ اَاًا من َذَىٍب   يَِد َرُجلٍ  أَنَّ َرُسوَل اللَِّو  عن عبد اللَِّو بن َعبَّاسٍ 
 َواهلل الَ آُ ُ ُه ، الَ : قال. انْ َ ِ ْم بِوِ ،ُ ْ  َ اِاَ َ :   َ ِفيَل لِلرَُّجِل بَ ْعَد ما َذَىَب رسول اللَِّو (؟ََجْرٍَة من نَاٍر  َ َيْجَعُلَ ا   يَِدهِ 
رواه مسلم . أَبًَدا َوَقْد َطَرَحُو َرُسوُل اللَِّو 

Sahabat Ibnu Abbas  mengisahkan: Pada suatu hari, Rasulullah  menyaksikan salah seorang 

sahabat mengenakan cincin dari emas. Sepontan Nabi  mencabut dan mencampakkannya, lalu 
bersabda: "Salah seorang darimu dengan sengaja mengambil sepotong bara api, lalu ia 

meletakkannya di tangan?!" Tatkala Rasulullah  telah berpaling dan pergi, dikatakan kepada 
sahabat tersebut: Ambil dan menfaatkanlah cincinmu! Ia menjawab: Tidak. Sungguh demi Allah, 
untuk selamanya aku tidak akan pernah mengambilnya kembali, sedangkan ia telah 

dicampakkan oleh Rasulullah . Riwayat Muslim.  
Saudaraku, andai anda yang mendapat perlakuan semacam ini, mungkinkah anda akan 

mengambil kembali cincin emas itu? Atau mungkinkah anda akan berkata: waduh kan saya telah 
susah payah bekerja untuk dapat membeli cicin emas itu, sayang bila harus ditinggalkan?  

Saudaraku! Apapun pilihan anda dalam menyikapi syari'at Rasulullah  maka itulah 
cerminan dari iman dan kecintaan anda kepada beliau.  

Demikianlah adanya, beberapa contoh nyata dari sikap ahlussunnah dalam menjunjung 

tinggi Rasulullah  dan sunnah-sunnahnya.  
Walaupun ahlussunnah benar-benar menjunjung tinggi syari'at beliau, akan tetapi mereka 

tidak berlaku melampaui batas, yaitu dengan mengangkatnya sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. 
Oleh karena itu ahlus sunnah mengharamkan doa, memohon ampunan atau bantuan atau 

kesembuhan kepada beliau . 

                                                           
1 ) Yaitu tatkala Allah menyatakan dalam surat An Nahel ayat 69, bahwa madu adalah obat bagi manusia. 
2 ) Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya' 9/106. 
3 ) Siyar A'alam An Nubala' oleh Az Zahaby 10/34. 



 

 10 

 Sudah barang tentu, hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagaian umat Islam. 
Dari mereka ada yang meninggalkan sunnah beliau dan menggantikannya dengan amalan-amalan 
bid'ah, rasio, atau berbagai teori barat.  

Dari mereka pula ada yang meninggalkan sunnah Beliau  dengan cara melampaui batas 
dalam memujinya, bahkan sampai mengangkat beliau seakan-akan sebagai sekutu Allah Ta'ala. 
 Demikianlah, ahlussunnah senantiasa menegakkan keadilan, walaupun terasa berat dan 
sekilas berdampak merugikan dirinya sendiri atau kerabatnya: 

 يَا أَي َُّ ا الَِّ يَن آَمُنواْ ُ ونُواْ قَ وَّاِمَ  بِاْلِفْسِ  ُشَ َداء لِّلِو َوَلْو َعَلى أَنُ ِسُ ْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواألَقْ َرِبَ  ِإن َيُ ْن َاِنّياً أَْو  َ َف اً  َالّلُو 
 .135:  النساء أَْوىَل ِ َِما َ الَ  َ  َِّبُعواْ اذْلََوى أَن  َ ْعِدُلواْ َوِإن  َ ْلُوواْ أَْو  ُ ْعرُِضواْ  َِإنَّ الّلَو َ اَن ِبَا  َ ْعَمُلوَن َ ِب اً 

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak 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." (An Nisa' 135) 
 Keadilan ahlussunnah bukan hanya berhenti samapai di sini, akan tetapi keadilan 
ahlissunah juga meliputi hak-hak orang lain, sampaipun mereka itu adalah orang yang 
bersebrangan agama 

Suatu hari sahabat Abdullah bin Rawahah radhiallahu 'anhu, diutus oleh Rasulullah  
untuk menaksir kewajiban upeti yang harus dibayar oleh orang-orang Yahudi Khaibar. 
Sesampainya beliau di negri Khaibar, orang-orang Yahudi Khaibar hendak menyuapnya, agar ia 
mengurangi kewajiban upeti yang harus mereka bayarkan. Menurut perkiraan anda apa yang  
akan dilakukan oleh sahabat nabi ini menanggapi bujuk rayu kaum Yahudi tersebut. 

Allahu Akbar! Suatu hal yang sudah sepantasnya untuk kita tuliskan dengan tinta emas, 
dan diukir dalam lubuk sanubari kita yang paling dalam. Sahabat Abdullah bin Rawahah 
menjawab bujuk rayu kaum Yahudi dengan berkata:  

ِ ُ م ِمَن الِفَرَدِة إِ  َوألَنْ ُ ْم أَبْ َغَض ، َأَحبّْ النَّاِس ِإَ َّ ِعْندِ  َواهلِل َلَفْد ِجْبُ ُ ْم ِمْن !يَا أَْعَداَء اهلل أَُ ْلِعُموِّن السُّْحنَ  َ َّ ِمْن ِعدَّ
رواه أمحد .  ِ ََ ا قَاَمِن السََّماَواُت َواأَلْرضُ :  َ َفاُلوا. والَ ػَلِْمُلِ  بُ ْغِضي ِإيَّاُ ْم َوُحيبّْ ِإيَّاُه َعَلى أَْن الَ أَْعِدَل َعَلْيُ م،َواخلََنازِيرِ 

وابن حبان والبي في 
"Wahai musuh-musuh Allah, apakah kalian akan memberiku harta yang haram?! Sungguh demi 
Allah, aku adalah utusan orang yang paling aku cintai (yaitu Rasulullah), sedangkan kalian 
adalah orang-orang yang lebih aku benci dibanding kera dan babi. Akan tetapi kebencianku 
kepada kalian dan kecintaanku kepadanya (Rasulullah), tidaklah menyebabkan aku bersikap 
tidak adil atas kalian. Mendengar jawaban tegas ini, mereka berkata: Hanya dengan cara inilah 
langit dan bumi menjadi makmur". (Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Baihaqi). 
 Diantara wujud nyata dari keadilan ahlis sunnah ialah membedakan antara perbuatan dan 
pelakunya. ahlussunnah senatiasa membedakan antara perbuatan dari pelakunya. 

Setiap kesalahan, baik besar maupun kecil dinyatakan sebagai perbuatan dosa, dan 
haruslah diperangi. Karenanya, ahlussunnah tidak pernah merasa enggan untuk melakukan studi 
kasus atas perbuatan atau ucapan apapun, selama permasalahan tersebut dibenarkan untuk 
dikaji dan pengkajian itu membuahkan manfaat.  

Kajian ahlussunnah terhadap setiap permasalahan senantiasa bersifat obyektif, dan tidak 
terpengaruh oleh kepentingan apapaun dan kedudukan sosial siapapun. Dengan demikian, bila 
suatu perbuatan telah terbukti sebagai perbuatan haram, maka mereka akan dengan tegas 
menyatakan keharaman hal itu, tanpa perduli dengan siapapun pelakunya dan apapun alasan 
yang melatar belakangi pelakunya melakukannya. 

Anda pasti mengetahui bahwa Imam Malik rahimahullah pernah berguru kepada Imam 
Muhammad bin Hasan (salah seorang murid senior Imam Abu Hanifah), akan tetapi mereka 
berdua berbeda pendapat dalam banyak hal.  

Sebaimana Imam As Syafi'i juga pernah berguru kepada imam Muhammad bin Hasan, akan 
tepai coba simak pengakuan imam As Syafi'i berikut: "Pada suatu hari, aku berdebat dengan 
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Muhammad bin Al Hasan, perdebatan antara kamipun menjadi sengit, sampai-sampai urat leher 

Muhammad bin Al Hasan membengkak dan kancing bajunya satu demi satu terputus. "(1) .    
 Perdebatan mereka yang demikian sengit dan demikian seru, tidak menjadikan mereka 
saling bermusuhan atau menuduh lawan debatnya dengan berbagai tuduhan keji. Bahkan Imam 
As Syafi'i tetap saja sering memuji Muhammad bin Al Hasan dan menghormatinya. Simaklah 
pujian beliau kepadanya: " Sebanyak satu muatan onta, karya-karya beliau yang aku tulis. Aku 
tidaklah pernah berdiskusi dengan seseorang berbadan gemuk yang lebih pandai dibanding dia. 
Andai aku kehendaki untuk mengatakan bahwa Al Qur'an diturunkan dengan gaya bahasa 

Muhammad bin Hasan, niscaya akan aku katakan, karena begitu fasih bahasanya."(2)     
Imam As Syafi'i juga pernah berguru kepada imam Malik bin Anas, dan mereka berduapun 

berbeda pendapat dalam banyak hal. 
Selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal juga pernah berguru kepada Imam As Syafi'i, akan 

tetapi mereka berdua berbeda pendapat dalam banyak hal.  
Murid meninggalkan dan menyelisihi pendapat gurunya, tanpa mengurangi 

kehormatannya terhadap sang guru. Dan tanpa ada vonis sepihak terhadap sang guru, bahwa ia 
telah gegabah menyelisihi sunnah atau dengan sengaja melakukan bid'ah. 

Sebaliknya, ahlussunnah akan senantiasa mengakui kebenaran sebagai kebenaran dan 
selanjutnya menerima kebenaran itu, darimanapun datangnya. Kebenaran menurut ahlissunnah 
tidak diukur dengan seseorang atau suatu kelompok. Kebenaran hanya dibuktikan dengan dalil 
dan argumentasinya.  

Imam Al Ghazaly berkata: 

 " طالب أيب بن علي " ادلؤمن  أم  بفول يف دي والعاقل. باحل  الرجال ال بالرجال، احل  يعر ون العفول، ضع اء عادة
 أىلو  عرف احل  اعرف بل بالرجال احل   عرف ال: قال حيث عنو، اهلل رضي

"Adalah tradisi orang-orang yang kerdil akal pikirannya,yaitu senantiasa mengenali kebenaran 
dengan figur tertentu, bukan sebaliknya: mengenali figur dengan kebenaran. Adapun orang yang 

benar-benar berakal sehat, ia akan meneladani Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib  yang telah 
menegaskan: Kebenaran itu tidak dapat dikenali dari figur tertentu, akan tetapi kenalilah 
kebenaran, niscaya engkau akan mengetahui siapa pembelanya." 

Demikianlah pola pikir ahlissunnah wal jama'ah, baik dalam kajian ilmiyyah, atau pada 
saat menghukumi suatu perbuatan dan pelakunya.  

 
Dua macam metode ahlissunnah dalam menghukumi suatu permasalahan.  
Pola pikir semacam inilah yang kemudian mendasari ahlussunnah untuk menggariskan dua 

metode ilmiyyah dalam menghukumi setiap permasalahan: 
1. Metode pertama: Metode menghukumi permasalahan, terlepas dari siapa pelakunya. 

Metode ini  sering kali diistilahkan dengan hukum yang bersifat mutlak. Untuk dapat 
menyimpulkan demikian ini hanya ada satu persyaratan. Persyaratan itu adalah tegaknya 
dalil-dalil yang nyata tentang halal, haram, bid'ah atau sunnah amalan yang hendak kita 
hukumi. 

Metode berhukum jenis inilah yang kita dapatkan dalam kitab-kitab fiqih, buku-buku 
fatwa, sehingga kita semua dapatkan bahwa seluruh ulama' menyepakati akan keharaman 
khomer, babi, bid'ah, dan sujud kepada selain Allah.   

Sebagaimana kita juga mendapatkan dalam kitab-kitab fatwa ucapan: barang siapa yang 
minum khomer maka ia telah berdosa atau fasik, dan barang siapa yang sujud kepada selain 
Allah maka ia telah kufur. Semuanya ini karena telah terbukti dengan dalil-dalil yang nyata 
akan keharaman dan kesyirikan perbuatan tersebut. 

 Pada metode ini yang menjadi obyek hukum adalah semata-mata perbuatan bukan 
pelakunya. Metode hukum semacam ini lebih menekankan pada sisi ancaman, sebagai tindak 

                                                           
1 ) Idem 10/87. 
2 ) Idem 9/135. 
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preventif dari terjadinya pelanggaran. Inilah alasan mengapa dalil-dalil yang berisikan 

ancaman atas pelaku dosa (نصوص الوعيد), oleh para ulama' disampaikan dengan apa adanya, 

tanpa lebih jauh menyebutkan perincian hukum palakunya. Para ulama' telah menuangkan 
hal ini dalam satu kaedah yang berbunyi: 

 أَِمرُّوَىا َ َما َجاَءتْ 
"Sampaikanlah dengan apa adanya".(1)         
 Metode semacam ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa jera atau rasa takut pada diri 
orang yang membaca atau mendengarkan dalil-dalil tersebut. Dengan demikian, pada jiwa 
setiap muslim akan tumbuh subur kesadaran tinggi dan rasa takut kepada Allah yang 
senantiasa menjadi pembina sepak terjangnya dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia.

 Inilah alasan sahabat Abdullah bin Mughaffal  berbeda fatwa pada kisah di atas.  
 Dalam ilmu ushul fiqih metode menghukumi semacam ini disebut dengan al hukum al 
muthlaq.  

  
2. Metode kedua: Metode menghukumi pelaku perbuatan. Metode ini sering kita jumpai pada 

majlis-majlis peradilan, dimana seorang hakim atau qhadhy akan memvonis pelaku suatu 
perbuatan dengan terlebih dahulu mengkaji segala hal terkait yang menyelimuti sang pelaku 
pada saat melakukan perbuatan, untuk selanjutnya dapat menjatuhkan suatu hukum yang 
tepat kepadanya. 
 Untuk dapat menghukumi dengan cara ini, diperlukan berbagai persyaratan  yang cukup 
pelik dan tidak mudah merealisasikannya, sehingga tidaklah ada yang dapat melakukannya 
selain para ulama' yang benar-benar telah mendalam keilmuannya. 

Berikut persyaratan berhukum dengan metode ini: 
A. Tegaknya hujjah atas pelaku perbuatan tersebut. 
B. Mematahkan seluruh syubhat darinya. 
C. Pelakunya melakukan perbuatan dosa tersebut dengan suka rela, tanpa ada paksaan. 
D. Orang tersebut telah baligh dan berakal sehat. 
E. Dan segala penghalang jatuhnya vonis kafir atau fasik atau mubtadi telah ditepis. 

Diantara penghalang jatuhnya suatu vonis hukum ialah: faktor ketidak sengajaan, pelaku 
sedang larut dalam kegirangan, kesedihan atau amarah, sehingga ia tidak dapat mengontrol 
perilakunya.  

 Ibnu Taimiyyah rahimahullah  menjelaskan hal ini dengan berkata: 

إن اهلل ال ي  لم وال يرى   اآل رة، ول ن : وال َّحفي    ى ا، أن الفول قد ي ون   را،  مفاالت اجل مي  ال ين قالوا
الفرآن سللو ،   و  ا ر، : من قال: قد ؼل ى على بعض الناس أنو   ر،  يلل  الفول ب     الفاال،  ما قال السلف

إن اهلل ال يرى   اآل رة   ر  ا ر، وال ي  ر الشخص ادلع  ح   فوم عليو احلج  : ومن قال
“Dan yang tepat /benar dalam masalah ini, bahwa kadang kala suatu perkataan merupakan 
kekufuran, sebagaimana halnya perkataan orang-orang jahmiyyah: Sesungguhnya Allah tidak 
berbicara, dan tidak bisa dilihat diakhirat. Walau demikian, kadangkala perihal itu tidak 
diketahui oleh sebagian orang. Menghadapai keadaan semacam ini, ahlus sunnah sering kali 
melontarkan vonis kafir kepada pelakunya (dalam bentuk kaedah umum), sebagaimana yang 
dikatakan oleh ulama salaf: Barang siapa yang mengatakan bahwa Al Qur’an adalah makhluq, 
maka ia kafir, dan barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat diakhirat, 
maka ia kafir. Akan tetapi, orang yang telah tertentu, tidaklah dikafirkan, kecuali setelah 

tegak al hujjah atasnya”.(2)   
 Sebagai contoh nyata dari penjelasan Ibnu Taimiyyah di atas, simaklah perdebatan antara 
Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Du'ad penjaja aqidah Jahmiyah: 

                                                           
1 ) Taisirul Azizil Hamid oleh Syeikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab 395. 
2 ) Majmu‟ Fatawa Ibnu Taimiyyah 7/619. 
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 Ibnu Abi Du‟ad berkata: Wahai syeikh, apa pendapatmu tentang Al Qur‟an? Imam Ahmad 
menjawab: Engkau tidak adil, biarkan aku yang bertanya, maka Ibnu Abi Du‟ad berkata: Silahkan 
bertanya. Imam Ahmad berkata: Apa pendapatmu tentang Al Qur‟an? Maka Ibnu Abi Du‟ad 
menjawab: Al Qur‟an adalah makhluq. Maka Imam Ahmad berkata: Apakah idiologi ini telah 

diketahui oleh Nabi , Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para khulafa‟ ar rasyidun, ataukah sesuatu 
yang belum pernah mereka ketahui? Maka Ibnu Abi Du‟ad menjawab: Ini adalah sesuatu yang 
belum pernah mereka ketahui. Maka Imam Ahmad berkata: Subhanallah, berhasil engkau 

mengetahui sesuatu yang belum pernah diketahui oleh Nabi , juga tidak diketahui oleh Abu 
Bakar, Umar, Utsman, Ali, para khulafa‟ ar rasyidun? Maka Ibnu Abi Du‟ad merasa malu, dan 
kemudian berkata: Kalu demikian maafkan aku, dan kita mulai pertanyaannya dari awal. Maka 
Imam Ahmad menjawab: Baiklah, apa pendapatmu tentang Al qur‟an? Maka Ibnu Abi Du‟ad 
menjawab: Al Qur‟an adalah makhluq. Maka Imam Ahmad berkata: Apakah hal ini telah 

diketahui oleh Nabi , Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para khulafa‟ ar rasyidun, ataukah sesuatu 
yang belum pernah mereka ketahui? Ibnu Abi Du‟ad kembali menjawab: Ini adalah sesuatu yang 
sudah mereka ketahui, akan tetapi mereka tidak pernah menyeru manusia kepadanya. Imam 
Ahmad melanjutkan pertanyaannya: Kenapa engkau tidak diam, sebagaimana mereka diam?. 
(lihat Manaqib Imam Ahmad oleh Ibnul jauzi 432). 

Walaupun seluruh ulama' ahlis sunnah telah menyepakati bahwa mengatakan Al Qur'an 
adalah makhluq sebagai idiologi kufur, dan Ibnu Abi Du'ad telah terpatahkan seluruh dalilnya, 
dan hal ini dilakukan dihadapan Al Makmun, akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal belum juga 
memvonis mereka sebagai orang-orang murtad atau kafir.   

Bahkan perdebatan semacam ini, tejadi berkali-kali dihadapan Al Makmun . Setiap kali 
perdebatan, para penyeru idiologi Jahmiyah ini senantiasa keok alias terkalahkan. Walau 
demikian adanya, tidak seorangpun dari ulama' kala itu yang mengkafirkan Al Makmun, padahal 
ia menyeru masyarakat untuk meyakini idiologi kufur ini, dan menyiksa ulama' yang 
menentangnya. 

Contoh lain: tatkala sebagian ulama' berupaya meluruskan kesalah pahaman Salman bin 
Fahed Al Audah, atau Sayyid Qutub, kedua kelompok ini mulai berperang. Kelompok pertama 
ekstrim dengan menuduh semua orang yang tidak ikut dengan gencar dalam menyebar luaskan 
fakta ini, telah terpengaruh atau bahkan menjadi pengikut kedua orang ini. 
 Di sisi lain, kelompok kedua mendidih darahnya akibat mendengar atau membaca 
penjelasan ulama' tentang kedua tokoh idolanya tersebut. Sehingga kelompok ini menuduh 
bahwa ulama' yang menuliskan penjelasan tentang kedua tokoh ini telah mengkafirkan atau 
menutup mata dari segala kebaikan kedua figur ini. Akibatnya kelompok ini segera mengerahkan 
segala daya dan upayanya untuk mengungkit-ungkit berbagai dalil, jasa dan kebaikan keduanya, 
guna membuktikan bahwa keduanya masih beragama islam, atau masih memiliki harapan untuk 
masuk surga, karena masih memiliki berbagai amal kebaikan. 
 Padahal bila kita simak dengan baik dan seksama penjelasan ulama' tentang kedua orang 
ini, niscaya kita dapatkan bahwa mereka hingga detik ini hanya sebatas menghukumi dan 
menyalahkan sebagian perilaku atau ucapan keduanya. Hingga saat ini belum ada ulama' yang 
mengeluarkan vonis murtad atau kafir atas keduanya. 
 Perbuatan ulama' pada kasus ini tidak ada bedanya dengan perbuatan setiap orang yang 
ketika mengajarkan ilmu fiqih berkata: dalam permasalahan ini yang benar adalah pendapat 
imam Ahmad, atau As Syafi'i, sedangkan pendapat Imam Malik atau Abu Hanifah adalah salah, 

karena menyelisishi dalil. Atau bahkan berkata: Pendapat sahabat Abu Dzar Al Ghifari  yang 
mewajibkan agar setiap muslim menyedekahkan seluruh hartanya yang berlebih dari nafkahnya 
adalah tidak tepat atau salah, karena menyelisihi banyak dalil dst.  

 Contoh lain:  Suatu hari Rasulullah  bersabda: 

َ ا ِمْنوُ   َانْ َ َلَ نْ  ،َ الَةٍ  بَِأْرضِ  رَاِحَلِ وِ  َعَلى َ انَ  َأَحدُِ مْ  ِمنْ  إِلَْيوِ  يَ ُ وبُ  ِح َ  َعْبِدهِ  بِ َ ْوبَ ِ   َ َرًحا َأَشدُّ  لَلَّوُ )  َوَشرَابُوُ  طََعاُموُ  َوَعَلي ْ
َ ا  َأَِيسَ  َنا ،رَاِحَلِ وِ  ِمنْ  أَِيسَ  َقدْ  ِظلَّْ ا ِ    َاْضَلَجمَ  َشَجرَةً   َأََ ى ،ِمن ْ   ََأَ  َ  ،ِعْنَدهُ  قَااَِم ً  ِ َا ُىوَ  ِإَذا َ َ ِل َ  ُىوَ   َ بَ ي ْ

 رواه مسلم. (اْلَ رَحِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  َأْ لَأَ ، َربُّ َ  َوأَنَا َعْبِدى أَْننَ  اللَُّ مَّ  :اْلَ رَحِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  قَالَ  ُ َّ  ،ِِبِلَاِمَ ا
"Sungguh kegembiraan Allah dengan taubat seorang hamba-Nya lebih besar dibanding 
kegembiraan salah seorang dari kalian yang sedang berada di tengah-tengah padang pasir, 
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kemudian tunggangannya kabur. Padahal diatas tunggangannya terdapat makanan dan 
minumannya (bekalnya). Karena ia merasa putus asa untuk mendapatkan tunggangannya 
tersebut, ia mendatangi sebatang pohon, lalu berbaring di bawahnya. Ketika ia sedang 
demikian, tiba-tiba tunggangannya berada di sisinya. Tanpa menunda-nunda, iapun langsung 
memegang tali kekangnya, kemudian -karena tertalu girang- ia berkata: "Ya Allah, Engkau 
adalah hambaku dan aku adalah tuhan-Mu". Karena terlalu girang, sampai-sampai ia salah 
ucap. Muslim. 
 Contoh lain: Diwajibkan atas setiap muslim untuk menunaikan sholat tepat pada 
waktunya. Haram bagi siapapun untuk menunda sholat hingga keluar waktu yang telah 
ditentukan. Menunda sholat hingga keluar waktunya adalah kebiasaan orang-orang 

munafiq.Rasulullah  bersabda: 

 ِْلَ  َصاَلُة اْلُمَناِ  ، غَلِْلُس يَ ْرُقُب الشَّْمَس ح َّ إذا  انن ب  قَ ْرَِّنْ الشَّْيلَان، قام  َ نَ َفَرَىا أَْربَعاً، ال يَْ ُ ُر اللََّو  ي ا إال )
رواه مسلم . (قَِليالً 

"Itulah sholatnya orang munafik, ia berogah-ogahan sambil menanti terbenamnya matahari, 
hingga bila matahari telah berada antara kedua tanduk syetan, iapun dengan tergesa-gesa 
segera berdiri dan sholat empat raka'at, sehingga pada sholatnya itu, ia tidak mengingat Allah 
kecuali sedikit sekali."  Riwayat Muslim. 

Demikian keras kecaman beliau  terhadap orang yang tidak menunaikan sholat kecuali 
pada akhir waktunya.   

Walau demikian,coba anda renungkan baik-baik sikap beliau  berikut ini. 

Pada suatu perjalanan, Nabi  dan para sahabatnya beristirahat disuatu tempat. Agar 
waktu sholat subuh tidak terlewatkan, beliaupun menugaskan sahabat Bila bin Abi Rabaah untuk 
berjaga-jaga. Akan tetapi karena seluruh sahabat telah kelelahan, maka sahabat Bilalpun 
tertidur hingga lelap, sampai-sampai tidak ada seorangpun yang terjaga ketika waktu sholat 

subuh tiba. Orang pertama yang terjaga adalah Rasulullah . beliau terjaga karena mulai 
merasakan sengatan terik matahari.  

Setelah Nabi  dan para sahabatnya sedikit berpindah dari tempat mereka ketiduran, 
merekapun segera mendirikan sholat shubuh. Seusai sholat, sebagian sahabat berkata kepada 
sebagian lainnya: apa tebusan dosa kita yang telah melalikan sholat? Pertanyaan inipun akhirnya 

sampai kepada Rasulullah , sehingga menjadikan berliau bersabda:   

ا ال  َّْ رِيُ  على من مل ُيَصلّْ الصَّالَة ح َّ غلَِيَء َوْقُن الصَّالِة األْ َرى)   (أََما إنو ليس   الن َّْوِم  َ ْ رِيٌ  إظلَّ
"Ketahuilah bahwasannya tidak ada penyia-nyiaan karena ketiduran, sesungguhnya orang yang 
menyia-nyiakan adalah orang yang menunda sholat hingga tiba waktu sholat selanjutnya." 
Riwayat Bukhori dan Muslim. 
 Sekilas perbuatan mereka serupa dengan perilaku orang-orang munafik, yaitu 

menjalankan sholat diluar waktunya. Walau demikian, beliau  tidak marah kepada para 

sahabatnya, dan tidak juga kepada sahabat Bilal  yang gagal menjalankan tugasnya. Hal ini 
dikarenakan mereka semua tidak sengaja melakukan perbuatan ini, sehingga berbeda dengan 
perilaku orang munafik. 

 Berikut saya nukilkan suatu kisah unik dari salah seorang sahabat Nabi  yang 
menerapkan metode pembedaan antara dua jenis hukum ini, yaitu hukum perbuatan dan pelaku 
perbuatan. 

“Pada suatu hari, ada seorang wanita menemui Abdullah bin Mughaffal , untuk bertanya 
kepadanya tentang wanita yang berzina, kemudian hamil, dan setelah ia melahirkan, ia 

membunuh anaknya tersebut. Menjawab pertanyaan ini Abdullah bin Mughaffal  berkata: 
"Wanita itu masuk neraka". Mendengar jawaban yang demikian, wanita tersebut segera berpaling 
pergi sambil terisak-isak menangis. Tatkala Abdullah bin Mughaffal melihat wanita itu menangis, 
beliaupun segera memanggilnya kembali, lalu berkata kepadanya : "Menurutku, tidaklah 
permasalahanmu ini kecuali satu dari dua alternatif berikut : 

ومن يعمل سوء أو ي لم ن سو   يس غ ر اهلل غلد اهلل ا ورا رحيما 
“Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, atau mendlalimi dirinya, kemudian ia 
memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi 
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Penyayang”. Mendengar jawaban beliau yang kedua ini, wanita tersebut mengusap matanya dan 

segera pergi. (1)   

  Abdulallah bin Mughaffal  berfatwa keras, karena ia menyangka bahwa pelaku perbuatan 
tersebut adalah orang lain. Akan tetapi ketika wanita tersebut berpaling sambil tersendu-sendu 
karena menangis, beliau segera memahami, bahwa wanita penanya itulah pelaku perbuatan 
tersebut, sehingga beliau menjelaskan hukum perbuatannya dengan lebih terperinci. 
 

Dua kelompok yang salah memahami kedua macam hukum:  
Karena tidak dapat membedakan antara dua jenis hukum ini, banyak orang yang 

beranggapan bahwa manhaj salaf atau orang-orang salafy itu suka mengkafirkan, atau 
membid'ahkan orang lain. Dari dari kesalah pahaman ini, muncullah dua kelompok yang saling 
berlawanan: 
Kelompok pertama : Orang-orang yang ekstrim dalam menghukumi orang lain, sehingga terkesan 
yang sunny hanyalah dirinya sendiri. Kelompok ini senantiasa mengklaim bahwa setiap orang 
yang tidak sejalan atau menyelisihi pendapatnya telah keluar dari lingkaran ahlis sunnah.  
Kelompok kedua : orang-orang yang alergi dengan kata bid'ah, fasik atau kufur, sehingga ia 
memerangi setiap orang yang berani mengucapkan kata bid'ah, kufur atau fasik. Kelompok kedua 
ini senantiasa alergi dan terbakar kumisnya bila mendengar orang lain menghukumi bahwa fulan 
telah berkata bid'ah atau berlaku kekufuran.  
 Saudaraku! diantara wujud dari keadailan Ahlissunnah ialah adil dalam menjalankan amal 
ibadah atau pekerjaan.   

Saya yakin, anda menyadari sepenuhnya bahwa dalam kehidupan di dunia ini, kita banyak 
memiliki  aneka ragam pekerjaan dan amalan. Tidak jarang kita dihadapkan kepada beberapa 
amalan dan pekerjaan yang menuntut untuk kita kerjakan pada waktu yang bersamaan, tanpa 
ada kesempatan bagi kita untuk menunda salah satunya.  

Keadaan semacam ini memaksa kita untuk memilih salah satu dari berbagai amalan 
dengan konsekwensi mengesampingkan yang lainnya, walaupun kedua amalan tersebut sama-
sama kita inginkan dan menguntungkan kita. Demikianlah fenomena kehidupan manusia di dunia, 
rencana, angan-angan dan cita-cita lebih panjang dan lebih banyak dibanding dengan umurnya.  

Rasulullah  menggambarkan fenomena ini kepada para sahabatnya dangan gambar 
berikut: 
 
 
  
 
 
 
 

  َِإْن ، َوَىِ ِه اخْلَُلُ  الصَّْغاُر اأَلْعرَاضُ ، َوَىَ ا ال ي ىو َ ارٌِج أََمُلوُ ، أو قد َأَحاَط بِوِ ، َوَىَ ا َأَجُلُو زلُِيٌ  بِوِ ،ى ا اِاْنَسانُ 
رواه البخاري .  نَ َ َشُو ى ا، وأن َأْ لَأَُه ى ا، نَ َ َشُو ى ا،َأْ لَأَُه ى ا

"(Titik) ini adalah manusia, (kotak persegi empat) ini adalah ajal yang telah mengelilinya dari 
segala penjuru. Sedangkan garis yang keluar ini adalah angan-angannya. Adapun garis-garis kecil 
ini adalah aral (bencana) yang menghadang perjalannya. Bila ia luput dari yang ini, maka ia 
ditimpa yang ini, dan bila ia luput dari yang ini, ia ditimpa yang ini". Riwayat Al Bukhary.  
 Oleh karena perbandingan antara angan-angan dan umur kita adalah sedemikian rupa 
adanya, maka kita dituntut untuk pandai-pandai mengatur amalan dan pekerjaan kita. Kita 
mengurutkan amalan dan tugas kita sesuai dengan sekala prioritas, dimulai dari yang paling 
penting, kemudian yang kurang penting dan seterusnya.  

                                                           
1  ) Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At Thobari 5/273, dan dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 

1/553. 
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Kita mendahulukan yang wajib dibanding yang sunnah, memprioritaskan yang paling 
banyak menguntungkan dibanding yang keuntungannya sedikit. Dengan cara ini kita dapat 
menyelesaikan banyak amalan, dan tidak merugi. Denganya kita dapat menggapai pahala serta 
terhindar dari dosa. 
 Demikianlah Islam mengajarkan kepada umatnya dalam beramal dan bersikap, 
sebagaimana ditegaskan dalam hadits qudsi berikut: 

 وما  َ َفرََّب إ  َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ إ  شلَّا ،  َ َفْد آَذنْ ُ ُو بِاحلَْْربِ ، من َعاَدى   َولِيِّا:ِإنَّ اللََّو قال: ) قال رسول اللَِّو 
 َوَبَصرَُه ال ي ،  نن َ َْعُو ال ي َيْسَمُم بِوِ ،  إذا َأْحَبْبُ وُ ، وما يَ  َاُل َعْبِدي يَ  َ َفرَُّب إ  بِالن ََّواِ ِل ح  أُِحبَّوُ ،ا ْ  َ َرْضُن عليو

 وما  َ َردَّْدُت عن ، أُلِعيَ نَّوُ ، َولَِبْن اْس َ َعاَذِّن ، أُلْعِليَ نَّوُ ، َوِإْن َسأََلِ  ، َورِْجَلُو اليت ؽَلِْشي  ا، َويََدُه اليت يَ ْبِلُش  ا،يُ ْبِصُر بِوِ 
 رواه البخاري. (َشْيٍء أنا  َاِعُلُو  َ َردُِّدي عن نَ ْ ِس اْلُمْؤِمِن َيْ رَُه اْلَمْوَت وأنا َأْ رَُه َمَساَء َوُ 

"Pada suatu hari Rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya Allah telah berfirman: "Barang siapa 
yang memusuhi wali-Ku, maka Aku telah mengumandangkan permusuhan kepadanya. Dan 
tidaklah ada amalan yang lebih Aku cintai untuk diamalkan oleh hamba-Ku guna mendekatkan 
dirinya kepada-Ku dibanding amalan yang telah Aku wajibkan atasnya. Dan bila seorang hamba-
Ku senantiasa mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengamalkan amalan sunnah, maka Aku 
akan mencintainya. Dan bila Aku telah mencintainya, maka Aku akan memberikan taufiq pada 
anggota tubuhnya, sehingga telingannya tidaklah mendengar selain yang baik, pandangannya 
tidaklah melihat melainkan yang baik, tangannya tidaklah menggenggam melainkan yang baik, 
dan kakinya tidaklah melangkah melainkan ke tempat yang baik pula. Bila ia memohon kepada-
Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya, bila ia memohon perlindungan kepada-Ku, niscaya Aku 
akan melindunginya. Tidaklah Aku memiliki dua keinginan tentang suatu hal yang Aku lakukan 
yang saling bertentangan sebaimana pertentangan dua keinginan-Ku tentang jiwa seorang 
mukmin, ia membenci kematian, sedangkan Aku benci untuk menyakitinya." Riwayat Al Bukhary. 

Ulama' pensyarah hadits ini menyatakan bahwa amalan sunnah tidak boleh didahulukan 
dibanding amalan wajib. Suatu ibadah dinyatakan sebagai amalan sunnah, bila amalan yang 
wajib telah dikerjakan. Dengan demikian, bila seseorang belum mengamalan yang wajib, maka 

tidak ada amalan sunnah baginya.(1)     

 Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar  berpesan kepada sahabat Umar bin Al Khatthab  
yang telah beliau pilih sebagai calon penggantinya : "Ketahuilah bahwa Allah pada setiap malam 
hari memiliki amal ibadah yang harus engkau amalkan, dan Ia tidak akan menerimanya darimu 
bila engkau kerjakan pada siang hari. Sebagaimana pada setiap siang hari Ia memiliki amalan 
yang harus engkau amalkan, dan Ia tidak akan menerimanya darimu bila engkau amalkan pada 
malam hari. Dan ketahuilah bahwa amalan sunnah tidak akan pernah diterima melainkan bila 
amalan yang wajib telah terlebih dahulu diamalkan" Riwayat Said bin Manshur. 
 Tidak heran bila para ulama' menyatakan:   

 . َمْغُرورٌ   َ ُ وَ  اْلَ ْرضِ  َعنْ  الن َّْ لُ  َشَغَلوُ  َوَمنْ  ،َمْعُ ورٌ   َ ُ وَ  الن َّْ لِ  َعنْ  اْلَ ْرضُ  َشَغَلوُ  َمنْ 
"Orang yang disibukkan oleh amalan wajib sehingga tidak sempat mengerjakan amalan sunnah, 
maka ia dimaafkan, sedangkan orang yang disibukkan oleh amalan sunnah sehingga tidak sempat 
mengamalkan yang wajib, maka ia telah terperdaya." 
 Kisah diskusi antara sahabat Abu Darda' dan sahabat Salman Al Farisy di atas, adalah 
salah satu contoh kongkrit dari pemaparan di atas.  

Pada kisah ini sahabat Abu Darda'  menyibukkan dirinya dengan puasa sunnah pada siang 
hari dan sholat sunnah (tahajjud) pada malam hari. Sikap Abu Darda' ini menjadikan  nafkah 
istrinya, terutama nafkah biologis/batinnya kurang terpenuhi, padahal memenuhi nafkah istri, 
baik nafkah batin atau lahir adalah wajib hukumnya.   

                                                           
1 ) Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalaani 11/389. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, para ulama' menyatakan bahwa tidak dibenarkan bagi 
siapapun untuk mengamalkan amalan sunnah yang mengakibatkan kita meninggalkan amalan 
wajib.  

Sebagai contoh, kita tidak dibenarkan untuk sholat sunnah sepanjang malam, sehingga 
ketika tiba saatnya sholat subuh ia mengantuk dan tidak mampu mendirikan sholat subuh pada 
waktunya dan berjamaah di masjid. 

Para ulama' juga menegaskan bahwa barang siapa yang berpuasa terus menerus, sehingga 
mengakibatkannya lalai dari suatu kewajiban, misalnya tidak mampu menafkahi keluarganya, 
maka ia telah berbuat haram. Dan bila puasa sunnah itu menyebabkannya meninggalkan amalan 

sunnah yang lebih penting, maka perbuatannya itu dimakruhkan.(1)     
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang yang sibuk dengan berdakwah kesana 

kemari, atau menghadiri pengajian di sana dan di sini, sehingga menyebabkannya tidak atau 
kurang mampu menafkahi keluarganya, maka ia telah berbuat dosa. Menafkahi anak dan istri 
adalah fadhul 'ain atas masing-masing kepala rumah tangga, sedang berdakwah atau menghadiri 
pengajian adalah sunnah atau fardhu kifayah. Dan bila antara amalan yang hukumnya fardhu 'ain 
dengan amalan fardhu kifayah bertentangan, maka anda wajib mendahulukan amalan fardhu 
'ain.  

Kisah berikut adalah salah satu contoh nyata dari pemaparan ini: Ada salah seseorang 
sahabat yang istrinya berangkat menunaikan ibadah haji, sedangkan dirinya telah terlanjur 
mendaftarkan diri untuk ikut serta pada suatu peperangan. Tatkala sahabat itu menyampaikan 

keadaannya kepada Rasulullah , beliau memerintahkannya untuk menemani istrinya dan 
meninggalkan jihad, walaupun ia telah terlanjur mendaftarkan diri. 

 ،  َ َفاَم َرُجلٌ (ال ؼَلُْلَونَّ َرُجٌل بِاْمرَأٍَة وال ُ َساِ َرنَّ اْمرَأٌَة إال َوَمَعَ ا زَلَْرمٌ ) : يفولبن َعبَّاٍس رضي اهلل عن ما أَنَُّو  م النيب ا عن
م    عليو  . ( َ ُح َّ مم اْمرَأَِ  َ ،اْذَىبْ : ) قال؟ َوَ َرَجْن اْمرََأِ  َحاجَّ ً ، اْ ُ ِ ْبُن   َاْ َوِة َ َ ا وََ َ ا، يا َرُسوَل اللَّوِ : فال

"Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, beliau mendengar Nabi  bersabda: "Janganlah 
seorang lelaki sekali-kali berduaan di tempat sunyi bersama seorang wanita, dan janganlah 
sekali-kali seorang wanita safar, kecuali bersamanya seorang mahram." Kemudian ada seorang 
lelaki yang berdiri lalu bertanya: Ya Rasulullah, aku telah terlanjut mendaftarkan diri untuk 
ikut serta pada peperangan ini dan itu, sedangkan istriku terlanjur berangkat pergi untuk 

menunaikan ibadah haji? Rasulullah  menjawab: "Pergi, dan berhajilah bersama istrimu." 
Muttafaqun 'alaih. 
 
2.  Karakter kedua :Sumber agama mereka  hanyalah Al Qur'an & As Sunnah. 
 Setiap orang muslim yang benar-benar beriman, pasti beriman bahwa aturan hidup yang 
wajib di amalkan adalah yang datang dari Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tidaklah 
menurunkan wahyu-Nya melainkan kepada para rasul dan nabi-Nya. Allah Ta'ala berfirman: 

 ََرُسواًل  َ ُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيَشاء ِإنَُّو َعِليّّ َحِ يمٌ  لَِبَشٍر أَن يَُ لَّْمُو اللَُّو ِإالَّ َوْحًيا أَْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب أَْو يُ ْرِسلَ  َوَما َ ان  
"Dan tidaklah ada bagi seorang manusia untuk diajak berbicara oleh Allah kecuali dengan 
perantaraan wahyu atau dari balik tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat), lalu 
utusan tersebut atas izin-Nya mewahyukan (menyampaikan dengan suara yang sangat lembut-
pen) kepadanya apa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Ia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana." As 
Syuraa 51. 
 Dan sebagai salah satu bentuk kerahmatan Allah kepada hamba-hamba-Nya, Ia 
menurunkan Al Qur'an yang memuat segala petunjuk yang mampu merealisasikan kebaikan dalam 
segala aspek kehidupan mereka. 

 اْلُمْؤِمِنَ  الَِّ يَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت أَنَّ ذَلُْم َأْجرًا َ ِب ًا  َويُ َبشّْرُ   أَقْ َومُ يَ  ِيْ ِدى لِلَِّ  هِ ْلُفْرَءانَ ٱِإنَّ َىٰ َ ا 9 ااسراء. 

                                                           
1 ) Idem 4/222. 
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"Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi 
kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka 
ada pahala yang besar." (Al Isra' 9) 

Syeikh Abdurrahman As Sa'dy rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata: "Allah 
Ta'ala mengabarkan tentang kemuliaan dan kedudukan Al Qur'an yang agung, dan bahwasannya 
Al Qur'an akan membimbing (manusia) kepada jalan yang paling lurus. Maksudnya jalan yang 
paling adil lagi  mulia, baik dalam urusan akidah (idiologi) perilaku dan akhlaq. Maka barang 
siapa yang menjalankan segala seruan Al Qur'an, niscaya ia menjadi orang yang paling 
sempurna, lurus, dan paling benar dalam segala urusannya. Dan memberi khabar gembira 
kepada orang-orang u'min yang mengerjakan amal saleh baik yang wajib atau sunnah, bahwa 
bagi mereka ada pahala yang besar yang  telah Allah siapkan di surga, yang tidak ada 
seorangpun yang dapat mengetahui hakikatnya " (Taisiril Karimir Rahman 454). 

Bila demikian adanya, maka tidak mengherankan bila ahlus sunnah wal jama'ah hanya 

memiliki dua sumber dalam beragama, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi . Sedangkan dalil-dalil 
selain keduanya, senantiasa diselaraskan dengan keduanya.  

Ini membuktikan bahwa agama adalah hak milik Allah Ta'ala semata. Hanya Allah-lah 
yang memiliki wewenang untuk menentukan syari'at.  

  ِ َّ أَيَّاٍم ُ َّ اْس َ َوى َعَلى اْلَعْرِش يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّ اَر َيْلُلُبُو َحِثيثًا ِإنَّ َربَُّ ُم الّلُو الَِّ ي َ َلَ  السََّماَواِت َواأَلْرَض ِ  ِس 
 54 األعراف َواأَلْمُر  َ َباَرَ  الّلُو َربُّ اْلَعاَلِمَ   َوالشَّْمَس َواْلَفَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه َأالَ َلُو اخْلَْل ُ 

"Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam 
hari, lalu Ia bersemayam (berada) di atas Arsy. Ia menutupkan malam kepada siang yang 
mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan, dan bintang-bintang 
yang semuanya tunduk kepada perintah-Nya ada Ketahuilah: Menciptakan dan memerintah 
(membuat syari'at) hanyalah wewenang (hak) Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam." Al 
A'araf 54. 
 Ulama' ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pemberitahuan kepada umat 
manusia bahwa kekuasan untuk menciptakan makhluq dan menentukan syari'at yang harus 
mereka amalkan hanya milik Allah. Sebagaimana tiada seorang pun selain Allah yang dapat 

menciptakan suatu makhluq, maka demikian juga halnya dengan syari'at.(1)      
Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman: 

 ِين نَ ُ مْ  أَْم ذَلُْم ُشرََ اء َشَرُعوا ذَلُم مَّْن الدّْ   َوِإنَّ ال َّاِلِمَ  ذَلُْم َعَ اٌب أَلِيمٌ  َما مَلْ يَْأَذن بِِو اللَُّو َوَلْوال َ ِلَمُ  اْلَ ْصِل َلُفِضَي بَ ي ْ
"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk 
mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan (dari Allah) yang 
menentukan, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu 
akan memperoleh azab yang sangat pedih."  As Syuraa 21. 

Anda pasti tahu bahwa wahyu dari Allah Ta'ala telah terputus bersama meninggalnya Nabi 

Muhammad . Walau demikian adanya, anda tidak perlu kawatir atau bingung, karena  Allah 
Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam, sehingga senantiasa relefan untuk setiap masa dan 
generasi. 

 َُعَلْيُ ْم نِْعَميِت َوَرِضيُن َلُ ُم اِاْساَلَم ِديًنا   اْليَ ْوَم َأْ َمْلُن َلُ ْم ِديَنُ ْم َوأَْاَْمن 3 ادلاادة 
"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu 
nikmat-Ku, dan telah Aku ridlai Islam sebagai agama bagimu" (QS Al Maidah 3). 

Rasulullah  bersabda: 

 رواه البخاري ومسلم (َمْن َأْحَدَث ِ  أَْمرِنَا َىَ ا َما لَْيَس ِمْنُو  َ ُ َو َردّّ )
"Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini (agama) sesuatu hal  yang  tidak ada 
(dalil) darinya, maka hal itu tertolak" (HRS Al Bukhory dan Muslim). 

                                                           
1 ) Tafsir Ibnu Katsir 2/221, Taisir Al Karim Ar Rahmaan, oleh Syeikh As Sa'dy 291, 
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 Sebagai konsekwensi langsung dari kesempurnaan agama Islam ialah tidak diperlukannya 
penambahan atau pengurangan. Dengan demikian, sudah sepantasnya bila umat islam senantiasa 

mencukupkan diri dengan sumber hukum yang telah diwariskan oleh Rasulullah . Rasulullah  
hanya mewariskan kepada umatnya satu sumber hukum yaitu wahyu Allah yang terwujud pada Al 

Qur'an dan As Sunnah. Karena itu, tatkala Rasulullah  menjalankan Haji Wada', beliau berwasiat 
kepada seluruh umat Islam dengan bersabda: 

 رواه مسلم. (اللَّوِ  ِ َ ابَ  بِوِ  اْعَ َصْمُ مْ  ِإنِ  بَ ْعَدهُ  َ ِضلُّوا َلنْ  َما ِ يُ مْ   َ رَْ نُ  َوَقدْ )
"Sungguh aku telah meninggalkan satu hal ditengah-tengah kalian. Bila kalian berpegang teguh 
dengannya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah (Al 
Qur'an). "(Muslim) 

 Pada hadits lain, Rasulullah  bersabda: 

 رواه الدارقل  واحلا م والبي في وصححو األلباِّن ( ِ َ اَب اهلل َوُسنَّيِت ؛ِإِّنّْ َقْد  َ رَْ ُن ِ يُ ْم َشْيَبِ  َلْن َ ِضلُّوا بَ ْعَدعُلَا)
"Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Kalian tidak akan 
pernah tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya. Kedua hal itu adalah Kitabullah dan 
sunnahku." Riwayat Ad Daraquthny, Al Hakim, Al Baihaqy dan dinyatakan sebagai hadits shahih 
oleh Al Albany.  
 Saudaraku! bila anda merenungkan ayat berikut dengan hati yang tulus, niscaya anda 
akan sampai  pada keyakinan bahwa urusan agama sepenuhnya wewenang Allah Ta'ala. Tidak ada 
seorangpun yang berhak mencampuri atau turut menentukannya. 

 ِ َّ أَيَّاٍم ُ َّ اْس َ َوى َعَلى اْلَعْرِش يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّ اَر َيْلُلُبُو َحِثيثًا ِإنَّ َربَُّ ُم الّلُو الَِّ ي َ َلَ  السََّماَواِت َواأَلْرَض ِ  ِس 
 54 األعراف َواأَلْمُر  َ َباَرَ  الّلُو َربُّ اْلَعاَلِم َ  َوالشَّْمَس َواْلَفَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه َأالَ َلُو اخْلَْل ُ 

"Sesungguhnya Tuhan-mu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, 
lalu Dia menetap di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan 
cepat. Dan Dia (juga menciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk 
kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha suci 
Allah, Tuhan semesta alam." Al A'araf 54. 
 Pada ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahwa kekuasan untuk memerintah atau mengatur 
hanyalah kekuasaan Allah Ta'ala semata. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah ta'ala dalam 
hal penciptaan, demikian pula tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal pengaturan, baik pengaturan 
alam semesta atau syari'at. 
 Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin rahimahullah berkata: "Maksud perintah Allah 
Yang Maha Suci pada ayat ini mencakup perintah yang berkaitan dengan pengaturan alam 
semesta, dan juga perintah yang berkaitan dengan syari'at. Sebagaima halnya hanya Allah yang 
mengatur alam semesta, hanya Allah yang memutuskan segala urusan dunia sesuai dengan 
kebijaksanaan-Nya, maka hanya Allah pula yang berkuasa untuk mengatur urusan peribadahan, 
dan mu'amalah, selaras dengan kebijaksanaan-Nya. Barang siapa beranggapan bahwa ada selain 
Allah yang juga berwenang untuk mengatur syari'at peribadahan, atau mu'amalah, maka ia 

telah berbuat kesyirikan, dan tidak merealisasikan keimanan." (1 )   
Dalil-dalil di atas, tidak menyisakan alasan sedikitpun bagi siapapun untuk mencari 

pedoman alternatif pengganti keduanya, baik dalam urusan aqidah, ibadah, politik, perniagaan, 
pendidikan atau lainnya.  

Saudaraku, karakter ini salah satu pembeda antara ahlussunnah dari kelompok lain. 
Ahlussunnah senantiasa menilai suatu masalah dengan Al Qur'an dan As Sunnah, dan bukan 
dengan orang yang menyampaikannya, atau tolok ukur lainnya. Oleh karena itu diriwayatkan dari 

Nabi , 

رَ لَْيَس َأَحٌد ِإالَّ يُ ْؤَ ُ  ِمْن قَ ْولِوِ ) (  النَّيب َويُدَ  َاي ْ

                                                           
1 ) Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Ibnu Utsaimin 5/73. 
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"Tidak ada seorangpun, melainkan pendapatnya bisa diambil dan juga bisa ditinggalkan, kecuali 

Nabi ".(1)   
 Dahulu para ulama' menegaskan: 

اْعِرِف احَل َّ  َ ْعِرْف أَْىَلُو 
"Kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan mengetahui siapakah para penganutnya." 
 Perilaku ahlussunnah ini, yaitu mengamalkan Al Qur'an dan As Sunnah tanpa membedakan 
antara yang mutawatir dari yang ahad, tentu menyelisihi sikap sebagian umat Islam yang 

menolak seluruh sunnah-sunnah Nabi , atau menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya.  
 Saudaraku! mungkin anda pernah mendengar alasan orang-orang yang menolak sebagian 

hadits Nabi  dengan alasan hadits ahad tidak dapat diamalkan dalam urusan akidah. Dan 
mungkin sekilas alasan mereka itu cukup masuk akal, akan tetapi bila anda renungkan dengan 
baik, niscaya anda dapat membuktikan kelemahannya.  
 Sedikit membuktikan kelemahan alasan ini, maka saya mengajak saudara untuk 
mencermati kisah berikut: 

  َاْدُعُ مْ  ِجْب َ ُ مْ   َِإَذا ، ِ َ ابٍ  أَْىلَ  قَ ْوًما َسَ ْأِ ى ِإنَّ َ ):  دلَّا بعث معاذاً إىل اليمن قال لوأَنَّ رسول اهلل  عن ابن عباس 
 ِبَ ِل َ  َل َ  أَطَاُعوا ُىمْ   َِإنْ  -و  رواي  إىل أَْن يُ َوحُّْدوا اهلل  عاىل -، اللَّوِ  َرُسولُ  زُلَمًَّدا َوأَنَّ  اللَّوُ  ِإالَّ  إَِلوَ  الَ  أَنْ  َيْشَ ُدوا أَنْ  ِإىَل 
َلٍ ، يَ ْومٍ  ُ لّْ  ِ   َصَلَواتٍ  َ ْسَ  َعَلْيِ مْ   َ َرضَ  َقدْ  اللَّوَ  أَنَّ   ََأْ ِ ُْىمْ  ،  َقدْ  اللَّوَ  أَنَّ   ََأْ ِ ُْىمْ  ِبَ ِل َ  َل َ  أَطَاُعوا ُىمْ   َِإنْ  َولَي ْ

 َدْعَوةَ  َوا َّ ِ  ، أَْمَواذلِِمْ  وََ رَااِمَ   َِإيَّا َ  ِبَ ِل َ  َل َ  أَطَاُعوا ُىمْ   َِإنْ  ،  ُ َفرَااِِ مْ  َعَلى  َ  ُ َردُّ  أَْاِنَيااِِ مْ  ِمنْ   ُ ْؤَ  ُ  َصَدَق ً  َعَلْيِ مْ   َ َرضَ 
َنوُ  لَْيسَ   َِإنَّوُ  ، اْلَمْ ُلومِ   م    عليو (ِحَجابٌ  اللَّوِ  َوبَ ْ َ  بَ ي ْ

“Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas : bahwasannya ketika Rasulullah, mengutus Mu’adz ke 
Yaman, beliau berpesan kepadanya: ”Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari 
ahli kitab, maka bila engkau telah tiba di tempat mereka, hendaknya engkau menyeru mereka 
untuk mengucapkan syahadat (la ilaha illallah) dan Muhammad adalah utusan Allah,  -dan 
menurut riwayat yang lain: mentauhidkan (mengesakan) Allah Ta'ala-. Bila mereka telah 
menta’atimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan 
shalat lima waktu dalam sehari semalam atas mereka. Bila mereka juga telah menta’atimu 
dalam hal itu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas 
mereka. Zakat dipungut dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang 
fakir-miskin mereka. Bila mereka telah menta’atimu dalam hal itu, maka hendaknya engkau 
tidak memungut zakat dari harta mereka yang terbaik. Dan waspadailah  do’a orang yang 
terdzolimi, karena sesungguhnya tidak ada yang menghalanginya dari Allah (pasti dikabulkan). 
(Muttafaqun 'alaih). 
 Coba anda bayangkan, apa kiranya yang akan terjadi bila sesampainya sahabat Mua'dz di 
Yaman, penduduk setempat menolak dakwah beliau dengan alasan ini? Coba bayangkan andai 
penduduk Yaman mengatakan: Kami tidak akan masuk Islam, karena yang menyampaikan akidah 
Islam hanya engkau seorang?  
 Saya bertanya kepada para penolak hadits ahad: Sahkah keimanan penduduk Yaman yang 
masuk Islam berkat dakwah sahabat Muadz seorang diri? Demikian juga, sahkah keislaman 
penduduk Madinah yang masuk islam karena berkat dakwah sahabat Mus'ab bin Umair seorang 
diri? 

 Demikianlah teladan yang diajarkan oleh Nabi  kepada umatnya. Beliau hanya mengutus 
satu orang sebagai juru dakwahnya, yang sudah barang tentu perihal pertama yang diajarkan 
ialah akidah islam yang terangkum dalam dua kalimat syahadat. Bahkan saya dapat memastikan 

                                                           
1 ) Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir 11/339, dari sahabat Ibnu Abbas dengan sanad 

yang marfu' (sampai kepada Nabi )  dan dinyatakan oleh Al Haitsami bahwa para perawinya adalah 
tsiqah. (Majma' Az Zawaid 1/179). Walaupun yang masyhur, ini adalah ucapan Imam Malik bin Anas 
rahimahullah. 
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bahwa Nabi tidak pernah mengutus utusan dalam jumlah besar yang mencapai jumlah 
mutawatir.  
 Bahkan para penentang hadits ahad sendiri seumur hidupnya tidak pernah berdakwah 
ramai-ramai sehingga mencapai jumlah mutawatir. Masing-masing dari mereka selalu berdakwah 
dengan individual. Coba anda bayangkan, betapa kacaunya andai pendapat ini diterapkan. 
Beratus-ratus dai atau ustad secara bersamaan berbicara dan memberikan ceramah di satu 
tempat dan pada waktu yang bersamaan. 
 Kembali kepada pokok permasalahan kita, bila anda adalah seorang muslim yang sejati, 
niscaya anda akan selalau berjuang untuk berlaku ikhlas pada setiap ucapan dan tindakan. 
Senantiasa berjiwa besar, sehingga menerima kebenaran, tanpa pandang bulu asal usulnya.  

Menurut hemat anda, akankah seorang muslim semacam itu dapat dengan mudah 
terjerumus dalam slogan-slogan kosong, semisal: kita ittiba' dan kita adalah penganut paham 
salaf, akan tetapi dalam prakteknya, ia kebakaran kumis bila pendapat gurunya diselisihi, atau 
pendapatnya terbukti kurang tepat?  
 Salim bin Abdullah bin Umar mengisahkan bahwa ada seseorang dari negri Syam yang 

bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar  tentang hukum bertamattu'(1).  Abdullah bin 
Umar menjawab: bertamattu' adalah boleh. Mendengar jawaban itu, penanya berkata: 
Sesungguhnya ayahmu (Umar bin Al Khatthab) telah melarang kita dari bertamattu'. Mendengar 
sanggahan orang tersebut, Abdullah bin Umar berkata: "Apakah perintah ayahku lebih layak 

untuk kita ikuti atau perintah Rasulllah . Maka penanyapun menjawab: sudah barang tentu 

perintah Rasulullah . Abdullah bin Umar  kembali berkata: "Sungguh Rasulullah  telah 
melakukan hal itu (tamattu'). Riwayat At Tirmizy dan dishohihkan oleh Al Albani 
 Sahabat Abdullah bin Abbas juga pernah mengalami kejadian serupa, banyak orang yang 
menentang fatwanya yang membolehkan untuk berhaji tamattu' . Melihat sikap orang-orang yang 

lebih mandahulukan pendapat kholifah Abu Bakar dan Umar  dibanding sabda Rasulullah , 
beliau menjadi murka dan berkata: 

 !؟ قَاَل أَبُو َبَ ر َوُعَمر: َو َ ُفوُلون، قَاَل َرُسوُل اهلل: أَُقولُ ،يُ ْوِشُ  أَْن  َ ْن َِل َعَليُ ْم ِحَجارٌَة ِمَن السََّماء
"Hampir-hampir saja akan diturunkan atas kalian hujan bebatuan dari langit. Aku sampaikan 

kepada kalian bahwa Rasulullah  bersabda demikian, sedangkan kalian malah balik berkata: 
(Akan tetapi) Abu Bakar dan Umar berkata demikian." Riwayat Abdurrazaaq. 
 Perlu dicatatkan, saya tidak sedang mengajak anda untuk lepas kontrol dengan 
meninggalkan pendapat ulama. Saya hanya menyeru anda untuk bersikap obyektif dan 
senantiasa membiasakan diri untuk berdalil sebelum mengambil kesimpulan, bukan mengambil 
keputusan sebelum berdalil.  
 Dan bahkan pada kesempatan ini, saya ingin menekankan: marilah kita benar-benar 
mencontoh dan mengikuti ulama' kita yang ada di zaman kita ini. Tinggalkanlah taqlid buta 

kepada seseorang selain Nabi , karena itulah wasiat dan ajaran yang senantiasa mereka 
tekankan dan ajarkan kepada kaum muslimin secara umum, dan kepada thullabul ilmi secara 
khusus. 

ُر اخَللَّاِاَ  ال  َّوَّابُونَ ) رواه أمحد وال م ي وابن ماج  وصححو احلا م . (ُ لُّ ابِن آَدَم َ لَّاُء َوَ ي ْ
“Setiap anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah 
orang yang bertaubat (kembali kepada kebenaran)”. Rowayat Ahmad, At Tirmizy, Ibnu Majah, 
dan dishohihkan oleh Al Hakim. 

Oleh karena itu, dahulu ulama' salaf kita senantiasa menekankan agar kita meninggalkan 
pendapat mereka yang terbukti salah dan menyelisihi dalil. 

رَ لَْيَس َأَحٌد ِإالَّ يُ ْؤَ ُ  ِمْن قَ ْولِوِ    . النَّيب َويُدَّ  َاي ْ

                                                           
1  ) Tamattu' dalam ibadah Haji ialah menjalankan amalan ibadah Umrah dan haji sekaligus dengan satu 

amalan. 



 

 22 

"Tidaklah ada seorangpun, melainkan pendapatnya bisa diambil dan juga bisa ditinggalkan, 

kecuali Nabi ".(1)   
Imam As Syafi'i juga berpesan: 

. ِإَذا َص َّ احَلِدْيُث  َ ُ َو َمْ َىيب، َوِإَذا َص َّ احَلِديُث  َاْضرِبُوا بَِفوِ  احلَاِا َ 
"Bila ada hadits yang shohih, maka itulah pendapat (mazhab) ku, dan bila suatu hadits telah 

terbukti keshahihannya, maka campakkanlah pendapatku ke dinding."  (2)   
 Pada riwayat lain beliau menyatakan: 

 النَّاسِ  ِمنَ  َأَحدٍ  لَِفولِ  يََدَعَ ا أَنْ  َلوُ  َيُ نْ  ملَْ   اهلل َرُسولِ  َعنْ  ُسنَّ ٌ  َلوُ  اْسَ َباَننْ  َمنِ  أَنَّ  َعَلى النَّاسُ  َأَْجَمَ 
"Para ulama' telah sepakat bahwa: apabila telah terbukti sunnah Rasulillah  bagi seseorang, 
maka tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan sunnah itu hanya karena ucapan seseorang." 
 Penjelasan ini bukan berarti seruan untuk tidak menjaga kehormatan mereka. 
Ahlussunnah adalah orang yang paling hormat dan paling santun terhadap para ulama'. Betapa 

tidak, mereka adalah para penerus atau ahli waris Nabi  yang telah mewarisi ilmu dan teladan 
beliau.  
 Saudaraku! saya yakin anda sependapat dengan saya bahwa orang yang berlapang dada 
ketika menghadapi kritikan dan dengan kesatria mengakui kekurangan adalah orang mukmin 
yang sebenarnya. Sebaliknya, orang yang selalu berusaha mempertahankan pendapatnya 
walaupun telah terbukti salah, perlu diragukan keilmuan dan keikhlasannya . 
 Sayapun yakin, bahwa anda pasti tidak memiliki kepribadaian seperti yang digambarkan 
dalam pepatah arab berikut: 

َعنَ  ٌَة وِإْن طَاَرْت 
"Itu adalah kambing betina walaupun telah terbang." 
 Dikisahkan, ada dua orang arab yang berada di tengah hamparan padang pasir. Ditengah-
tengah mereka asyik ngobrol, tiba-tiba dikejauhan terlihat suatu benda berwarna hitam. 
Merekapun segera adu tebak, orang pertama menyatakan benda hitam itu adalah seekor 
kambing betina, sedangkan orang kedua berpendapat, benda itu adalah seekor burung gagak. 
Karena merasa tertantang membuktikan tebakan yang benar, maka keduanyapun mendekati 
benda tersebut. Setelah keduanya berada di posisi yang tidak terlalu jauh dari benda hitam itu, 
tiba-tiba benda itu terbang, dan terbukti benda itu adalah seekor burung gagak. 
 Setelah terbukti benda itu adalah burung gagak dan terbang tinggi ke udara, terjadilah 
suatu hal yang sangat mengejutkan. Orang pertama yang menebak benda itu adalah kambing 
betina dengan suar lantang mengatakan: 

َعنَ  ٌَة وِإْن طَاَرْت 
"Itu adalah kambing betina walaupun telah terbang."  
 Menolak kebenaran walaupun telah terbukti kebenarannya dengan dalil-dalil dan 
argumentasi yang kuat, merupakan wujud nyata dari sifat sombong. Karenanya tidak 

mengherankan bila Nabi  menegaskan: 

ُر َبَلُر احَل ّْ َوَاْمُ  النَّاسِ )   (الِ ب ْ
"Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan  orang lain". (

3)  
Berikut adalah contoh nyata dari figur-figur yang berjiwa besar dan berhati luhur: 

                                                           
1 ) Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir 11/339, dari sahabat Ibnu Abbas dengan sanad 

yang marfu' (sampai kepada Nabi )  dan dinyatakan oleh Al Haitsami bahwa para perawinya adalah 
tsiqah. (Majma' Az Zawaid 1/179). Walaupun yang masyhur, ini adalah ucapan Imam Malik bin Anas 
rahimahullah. 

2  ) Siyar A'alam An Nubala' oleh Adz Zahaby 10/35, dan Qaulul Imam Al Muthalliby: Idza Shohhal Hadits 
Fahuwa Madzhaby . 

(3 ) Riwayat Imam Muslim, 1/93, hadits no: 90. 



 

 23 

Setiba dari Mesir, Ibnu Warah mendatangai rumah Imam Ahmad bin Hambal. Imam 
Ahmad-pun bertanya kepadanya: Apakah engkau telah menulis karya-karya As Syafi'i? Iapun 
menjawab: Belum. Imam Ahmad menegurnya dengan berkata: engkau telah menyia-nyiakan 
kesempatan, aku tidak dapat membedakan antara dalil-dalil yang bersifat umum dari yang 
bersifat khusus, hadits-hadits yang telah dianulir dari yang belum, hingga kami belajar kepada As 
Syafi'i. Mendengar teguran sekaligus pengakuan Imam Ahmad bin Hambal ini, Ibnu Warah 

bergegas kembali lagi pergi ke Mesir, guna menulis karya-karya As Syafi'i.(1)     
Walau demikian pengakuan Imam Ahmad tentang gurunya, yaitu Imam As Syafi'i, tidak 

menjadikan Imam As Syafi'i menjadi malu untuk bertanya kepada muridnya ini. Simaklah 
permohonan Imam As Syafi'i kepada Imam Ahmad: "Engkau lebih menguasai tentang hadits-hadits 
yang shohih, dari pada aku, maka bila ada hadits shohih, kabarkanlah kepadaku agar aku segera 
mengamalkannya. Tanpa perduli, hadits itu diriwayatkan oleh orang-orang Kufah, atau Bashrah, 

atau Syam."(2)     
Saudaraku! buktikanlah pada diri sendiri bahwa anda adalah seorang muslim yang berjiwa 

besar dan bersifat kesatria? Saudaraku, benarkah anda adalah pengikut imam As Syafi'i? Bila 
benar, maka patuhilah wesan dan wejangan beliau di atas.  

Saudaraku, coba anda mulai mengoreksi diri: apakah pada setiap sikap dan permasalahan 
yang anda hadapi, anda senantiasa berusaha mengkaji dalil-dalil terkait lalu menarik 
kesimpulan, atau sebaliknya; menarik kesimpulan lalu berusaha mencari dalilnya? 

Bila jawabannya adalah senantiasa menkaji dalil-dalil terkait sebelum menarik 
kesimpulan, maka anda adalah seorang muslim yang baik nan berjiwa kesatria. Akan tetapi 
sebaliknya bila anda biasa terburu-buru dalam menarik kesimpulan, lalu selanjutnya kelabakan 
mencari dalil pendukung, maka ketahuilah bahwa anda perlu mengoreksi diri. 
  

3. Karakter ketiga: Sahabat Nabi  adalah suri teladan dalam menerapkan Syari'at Islam. 
 Anda sebagai seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada sembahan yang layak 

diibadahi selain Allah Ta'ala dan Muhammad adalah utusan-Nya . Tidak mengherankan bila anda 

senantiasa mematuhi syari'at Rasulullah , karena dengan mematuhi syari'atnya, berarti anda 
telah mematuhi Allah Ta'ala.  

 َ َعَلْيِ ْم َحِ ي ًا مَّْن يُِلِم الرَُّسوَل  َ َفْد أَطَاَ  الّلَو َوَمن  َ َوىلَّ َ َما أَْرَسْلَنا 80 النساء 
"Barang siapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa 
yang berpaling (dari keta'atan) maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi 
mereka." An Nisa' 80 

 Pada ayat ini ketaatan kepada Rasulullah  telah dijadikan sebagai wujud nyata dari 

ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan sebaliknya Orang yang menyelisihi perintah Rasulullah  

berarti ia telah menyelisihi perintah Allah Ta'ala. Yang demikian itu, dikarenakan Rasulullah  
tidaklah akan mendatangkan suatu perintah, melainkan atas perintah Allah Ta'ala: 

 ُ ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى {3}َعِن اذْلََوى  َوَما يَنِل 4-3 النجم 
Dan tiada yang ia ucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain 
hanyalah wahyu yang di wahyukan (kepadanya). " AN Najem 3-4. 

Tidak cukup hanya sampai di sini, pada ayat lain, Allah Ta'ala telah menjadikan ketaatan 
kepada Rasulullah sebagai tolok ukur kebenaran iman dan keciontaan seseorang kepada Allah 
Ta'ala: 

 ََا َِّبُعوِّن ػُلِْبْبُ ُم الّلُو َويَ ْغِ ْر َلُ ْم ُذنُوَبُ ْم   ُقْل ِإن ُ نُ ْم  ُِبُّوَن الّلو  31 آل عمران 
"Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai 
dan mengampuni dosa-dosamu". (QS Ali Imran 31). 

                                                           
1 ) Siyar A'alaam An Nubalaa' oleh Ad Dzahabi 10/55. 
2 ) Idem 10/35. 
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 Al Hasan Al Basri –rahimahullah- berkata: "Ada sebagian orang yang mengaku 
bahwasannya mereka mencintai Allah, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai ujian atas 
kebenaran pengakuannya." 
 Ibnu Katsir –rahimahullah- berkata: "Ayat ini merupakan hakim/penentu bagi setiap 

orang yang mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi ia tidak meniti jalan Nabi Muhammad . 
Dengan ujian ini, pengakuannya akan terbukti palsu. (Pengakuannya dikatakan benar bila ) Ia 

menjalankan syari'at Nabi Muhammad  dalam segala ucapan dan perilakunya".(1)   

Saudaraku! merupakan bagian dari keimanan anda kepada Rasulullah  adalah meyakini 
bahwa beliau telah berhasil dalkam mengemban misi dakwahnya, sehingga generasi yang beliau 
didik menjadi generasi unggulan. 

Oleh karena itu pada saat Nabi  berkhutbah di padang Arafah, beliau menanyakan hal ini 
kepada para sahabatnya: 

 ِإىَل  يَ ْر َ ُعَ ا السَّبَّابَ ِ  بِِإْصَبِعوِ   َ َفالَ . َوَنَصْحنَ  َوأَدَّْينَ  بَ لَّْغنَ  َقدْ  أَنَّ َ  َنْشَ دُ  :قَاُلوا (قَااُِلوَن؟ أَنْ ُ مْ  َ َما َع ّْ  ُ ْسأَُلونَ  أَنْ ُ مْ )
 رواه مسلم. َمرَّاتٍ  َ اَلثَ  ( اْشَ دْ  اللَُّ مَّ  اْشَ دِ  اللَُّ مَّ ): النَّاسِ  ِإىَل  َويَ ْنُ  ُ َ ا السََّماءِ 

"Kalian pasti akan ditanya tentang aku, maka apa yang akan kalian katakan? Para sahabat 
menjawab:Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan dan mengemban 
risalaht dengan sempurna tanpa ada sedikitpun campuran. Lalu beliau mengisyaratkan dengan 
telunjuknya ke arah langit lalu menunjuk ke arah para sahabatnya: "Ya Allah, persaksikanlah, 
Ya Allah persaksikanlah (sebanyak tiga kali)." Riwayat Muslim. 

Para sahabat Nabi  adalah manusia yang telah Allah pilih guna menjadi sahabat dan 

pembela Rasul-Nya . Sehingga tidak mengherankan bila mereka dikaruniai berbagai kelebihan 
dalam hal kepandaian, kesucian jiwa, keberanian dan lainnya. Keimanan dan ketaqwaan benar-
benar telah tertanam kokoh dalam diri para sahabat, sampai-sampai tidak ada orang selain 
mereka yang mampu menyusul hingga menyamai keimanan dan ketakwaan mereka . 

  م    عليو( ما بَ َلَ  ُمدَّ َأَحِدِىْم وال َنِصيَ وُ ،  لوا أَنَّ َأَحدَُ ْم أَنْ َ َ  ِمْثَل أُُحٍد َذَىًبا،ال َ ُسبُّوا َأْصَحايب )
"Janganlah kamu mencela sahabatku, karena andai kamu menginfakkan emas sebesar gunung 
Uhud, niscaya pahalanya tidak akan menyamai pahala sedekah mereka yang berupa bahan 
makanan dan hanya sejumlah dua cakupan kedua telapak tangan, (bahkan) tidak juga menyamai 
pahala sedekah segenggam makanan." Muttafaqun 'alaih  

Fakta ini mendorong sahabat Ibnu Mas'ud  untuk menegaskan: "Barang siapa dari kamu 
hendak mencontoh seseorang, maka hendaknya ia mencontoh sahabat-sahabat nabi Muhammad 

, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang hatinya paling baik dari umat ini, ilmu paling 
mendalam, paling sedikit bersikap takalluf (berlebih-lebihan), paling lurus petunjuknya, dan 
paling bagus keadaannya. Mereka adalah satu kaum yang telah Allah seleksi untuk menjadi 

sahabat nabi-Nya , penegak agama-Nya. Oleh karena itu hendaknya kamu senantiasa 
mengenang jasa, dan mencontoh mereka, karena sesungguhnya mereka senantiasa berada di 

atas jalan yang lurus".(2)   
 Abu Abdirrahman As Sulamy mengisahkan bahwa para sahabat yang dahulu telah 
mengajarinya Al Qur'an menceritakan bahwa: "Dahulu mereka belajar Al Qur'an langsung dari 

Nabi , dan dahulu mereka bila telah mempelajari sepuluh ayat, mereka tidak berpindah ke 
ayat-ayat selanjutnya hingga mereka benar-benar telah menguasai kandungan amal dari 
kesepuluh ayat tersebut. Denga metode demikian ini, kami mempelajari Al Qur'an dan belajar 

beramal secara bersamaan."(3)      
 Dengan segala sifat dan perangai yang indah tersebut, mereka menjadi generasi yang 
paling layak untuk dijadikan contoh nyata bagi hadits berikut: 

                                                           
1 ) Tafsir Ibnu Katsir 1/358. 
2 ) Baca Hilyatul Auliya' 1/305, dan Jami' Bayanil 'Ilmi Wa Fadlih 2/97. 
3 ) Tafsir At Thobary 1/80. 
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 (الَ غَلَْمُم اهلل َىِ ِه األُمََّ  َعَلى الضَّالََلِ  أَبَداً )
"Allah sekali-kali tidak akan pernah mempersatukan ummat ini diatas kesesatan". (HR At 
Tirmizy,Al hakim dan dihasankan oleh Al Albany). 

Inilah salah satu aplikasi nyata dari firman Allah Ta'ala : 

رَ  َوَمن َ َلُو اذْلَُدى َويَ  َِّبْم َاي ْ  َمِص ًا َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَ  نُ َولِّْو َما  َ َوىلَّ َوُنْصِلِو َجَ نََّم َوَساءتْ  ُيَشاِقِ  الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما  َ بَ  َّ
 115النساء 

"Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan selain 
jalan orang-orang mukmin, maka Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah 
dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya 
tempat kembali." An Nisa' 115. 

Saya yakin anda pasti meyadari sepenuhnya bahwa, orang yang paling layak untuk disebut 

sebagai kaum mukminin yang dimaksud dari ayat ini ialah para sahabat Nabi . Yang demikian 
itu, dikarenakan pada saat ayat ini diturunkan, tidak ada kaum mukminin selain mereka.  

Generasi selanjutnya yang paling layak untuk dimaksudkan dari ayat di atas ialah kedua 
generasi unggulan yang mewarisi langsung teladan para sahabat, yaitu generasi tabi'in dan 
tabiuttabi'in.  Betapa tidak, ketiga generasi ini adalah tiga generasi terbaik dari umat Islam, 

sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi  dalam sabdanya berikut: 

 أَنْ  قَ ْبلَ  َيْشَ ُدونَ  السََّمانَ َ  ػلُِبُّونَ  قَ ْومٌ  ؼَلُْلفُ  ُ َّ  ،يَ ُلونَ ُ مْ  الَِّ ينَ  ُ َّ ، يَ ُلونَ ُ مْ  الَِّ ينَ  ُ َّ  ،ِ يِ مْ  بُِعْثنُ  الَِّ ينَ  اْلَفْرنُ  أُمَِّ   َ ي ْرُ )
 رواه مسلم وأبو داود وا علا (ُيْسَ ْشَ ُدوا

"Sebaik-baik umatku ialah generasi yang padanya aku diutus, kemudian generasi selanjutnya, 
kemudian generasi selanjutnya. Setelah mereka akan datang generasi yang cinta  terhadap 
kegemukan, mereka bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi." Riwayat Muslim, Abu Dawud dan 
lainnya. 
 Inilah metode yang ditempuh oleh golongan selamat, yaitu konsisten dengan Al Qur'an 

dan As Sunnah, dan mencontoh ulama' terdahulu, dari kalangan sahabat Nabi  dan murid-murid 
mereka. 
 Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh ahlil bid'ah dengan berbagai alirannya, 
mereka menjadikan celaan terhadap sahabat Nabi sebagai aktifitas dan prinsip hidup. 

Pemahaman dan amalan sahabat Nabi  mereka tuduh telah mendasari keterbelakangan umat 
Islam dibanding umat lainnya. Bahkan dari mereka ada yang menuduh para sahabat sebagai para 
pengkhianat terhadap agama Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh sekte Syi'ah Imamiyyah 
(rafidhah). 
 Pada suatu hari Imam As Sya'bi memberikan wejangan kepada murid beliau yang bernama 
Malik bin Mighwal. Pada wejangannya tersebut, ia berkata: "Kaum Yahudi dan Nasrani memiliki 
dua kelebihan dibanding sekte Rafidhah (syi'ah imamiyah): Bila Kaum Yahudi ditanya: Siapakah 
generasi terbaik dari para pemeluk agamamu? Niscaya mereka akan berkata: Sahabat Nabi Musa. 
Akan tetapi bila sekte Rafidhah ditanya: Siapakah generasi terburuk dari para pemeluk 
agamamu? Niscaya mereka akan berkata: Sahabat Nabi Muhammad. Bila kaun Nasrani ditanya: 
Siapakah generasi terbaik dari para pemeluk agamamu? Niscaya mereka akan menjawab:  para 
pembela/sahabat Nabi Isa. Akan tetapi, bila sekte Rafidhah ditanya: Siapakah generasi terburuk 
dari para pemeluk agamamu? Niscaya sekte Rafidhah akan menjawab: para pembela nabi 
Muhammad. Mereka (sekte Rafidhah) diperintahkan agar memohonkan ampunan untuk para 

sahabat Nabi Muhammad , akan tetapi mereka malah mecaci makinya."(1)     
 Sebagai implemantasi nyata dari karakter ini, ahlussunnah wa al Jama'ah senantiasa 

menjunjung tinggi dan menghormati para pewaris teladan & semangat perjuangan Nabi  dan 
para sahabatnya tersebut, yaitu para ulama'. 

                                                           
1 ) Kisah ini diriwayatkan oleh Al Lalikaai dalam kitab I'tiqaad Ahlis sunnah  8/1428. 
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َا ِدْرعَلًا َوالَ  ِديَنارًا يُ َورّْ ُوا ملَْ  األَنِْبَياءَ  ِإنَّ  األَنِْبَياءِ  َوَر َ ُ  اْلُعَلَماءَ  ِإنَّ )  (َواِ رٍ  ِ َ ٍّق  َأَ  َ  بِوِ  َأَ  َ  َ َمنْ  اْلِعْلمَ  َورَّ ُوا ِإظلَّ
"Para ulama' ialah ahli waris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, 
tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu, maka barang siapa yang mendapatkan 

ilmu, maka ia telah mendapatkan bagian warisan yang banyak".(
1)  

 Inilah sebabnya, mengapa setan dan ahli warisnya paling berang bila melihat ulama' yang 
benar-benar komitmen dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Tidak heran, bila mereka dengan 
berbagai cara berusaha menghalang-halangi setiap usaha dan gerak para ulama' guna 
menjauhkan mereka dari kehidupan masyarakat. Semua ini mereka lakukan agar mereka dapat 
leluasa menebarkan makar dan tipu muslihatnya.  

Kadang kala, mereka memerangi ulama' rabbaniyyin dengan kekuatan, dan kadang kala 
pula dengan cara yang sedikit lembut, yaitu dengan melontarkan berbagai tuduhan keji kepada 

ahli waris Nabi .  
Mereka napak tilas dengan para pendahulu mereka yang berusaha merintangi dakwah 

para nabi 'alaihimussalaam dengan berbagai metode di atas. 

 ٌِلَ  َما أََ ى الَِّ يَن ِمن قَ ْبِلِ م مّْن رَُّسوٍل ِإالَّ قَاُلوا َساِحٌر أَْو رَلُْنون َ َ  52   َأَ َ َواَصْوا بِِو َبْل ُىْم قَ ْوٌم طَاُاون 
"Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, 
melainkan kaum (kaum) mereka pasti mengatakan: "Dia itu penyihir atau orang gila." Apakah 
mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang 
melampaui batas. " Az Dzariyaat 52-53.    

 الرَّْأِي َوَما نَ َرى َلُ ْم  مّْثْ َلَنا َوَما نَ رَاَ  ا  َّبَ َعَ  ِإالَّ الَِّ يَن ُىْم أَرَاِذلَُنا بَاِديَ   َ َفاَل اْلَمألُ الَِّ يَن َ َ ُرواْ ِمن ِقْوِمِو َما نَ رَاَ  ِإالَّ َبَشرًا
َنا ِمن َ ْضٍل َبْل َن ُنُُّ ْم َ اِذِب َ   27 ىود َعَلي ْ

"Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya: "Kami tidaklah melihat engkau 
melainkan hanyalah manusia biasa seperti kami dan kami tidaklah melihat orang yang mengikuti 
engkau melainkan orang yang hina dina diantara kami yang mudah percaya. Kami tidak melihat 
kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami mengganggap kamu adalah 
orang-orang pendusta." Huud 27. 

Dinyatakan dalam pepatah: 

ِلُ لّْ نَاِعٍ  أَ ْ َباُ  
"Setiap penyeru pasti memiliki pengikut".  

Demikianlah fakta kehidupan umat islam di zaman kita, tipu muslihat Iblis di atas dengan 
mudah menjerat sebagian umat Islam. Akibatnya, sebagian dari saudara kita sendiri menjadi 
ujung tombak bagi berbagai upaya iblis dalam mengucilkan ulama' dari kancah kehidupan 
masyarakat. Kalupun tidak berhasil mengucilkan, maka iblis dan pengikutnya berusaha untuk 
menggerogoti kepercayaan masyarakat kepada mereka.  
 Diantara tuduhan keji mereka terhadap para ulama' ialah dengan mengatakan bahwa 
ulama'-ulama' kita kurang memahami realita yang ada di masyarakat, kurang memahami seluk 
beluk politik, kurang informasi dst. Atau mengatakan bahwa: mereka hanya mampu membaca 
kitab-kitab kuning yang telah usang diterpa zaman, sehingga mereka kurang memahami realita 
dan perkembangan zaman. Mereka hanya mampu memahami dan mengajarkan berbagai masalah 
seputar haid dan nifas, atau ilmu mereka tidak lebih dari sebatas celana dalam wanita. Bahkan 
ada lagi yang lebih keji tuduhannya dengan mengatakan: mereka hanya memahami kulit luar 

agama islam, sedangkan inti dan kandungannya belum atau tidak mereka pahami.(
2)   

                                                           
(1 ) Hadits Abi Ad Darda', dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad 5/196, Abu Dawud, 3/317, hadits no: 3641, 

At Tirmizy 5/48, hadits no:2682, Ibnu Majah 1/81, hadits no: 223, dll. 
(2 ) Syeikh Ahmad bin Yahya An Najmi berkata: "Agama islam semuanya haq, tidak ada salahnya, benar 

lagi jujur tidak ada dustanya, sunguh-sungguh tidak ada faktor main-main, dan semuanya inti tidak ada 
kulitnya. Saya takutkan orang yang menyangka bahwa dalam ajaran agama islam ada yang dianggap 
kulit, ia telah keluar dari keislaman dan telah menjadi murtad". Al Maurid Al Azbu Al Zulaal 235. 
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 Syeikh Sholeh bin Fauzan Al fauzan mengatakan tentang kenyataan ini dengan berkata: 
"Ada oknum-oknum yang melalui media elektronik, dan koran-koran, berusaha menjatuhkan 
kedudukan para ulama'. Bahkan sebagian mereka ada yang mencela ulama'-ulama' terdahulu, 
seperti Imam Ahmad, Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Syeikhul Islam Muhammad bin Abdil 
Wahhab, dan lainnya. Sebagaimana sebagian mereka ada juga yang meremehkan peran ulama'-
ulama' sekarang, dengan mengatakan: mereka ekstrim, dangkal pemikiran, picik pandangan, 
tidak memahami realita, mereka hanya ulama' picisan, gila jabatan, kaki tangan pemerintah, 
dan julukan-julukan jelek lainnya. Kemudian mereka berusaha mempropagandakan para penyeru 
pembaharuan dan intelek, yang tidak menguasai hukum-hukum syari‟at, dan hanya memiliki 

pengetahuan umum, tidak mampu membedakan antara akidah yang benar dan yang salah".(1)  
 Mungkin ada yang mengatakan, ah ini hanya sebatas tuduhan saja.  

Untuk membuktikan bahwa orang semacam ini ada dan bahkan banyak berkeliaran di 
mana-mana, akan saya nukilkan perkataan salah seorang dari mereka. 

 Penulis buku (  لوط رايسي  لبعث األم  ااسالمي ) berkata: "Dan pada hari ini, -sangat 

disayangkan- kita memiliki ulama' (syuyukh) yang hanya memahami kulit agama islam, layaknya 
ia sedang hidup pada zaman dahulu, padahal sitem kehidupan dan metode transaksi masyarakat 
telah berubah. Apa gunanya seorang ulama' yang membaca ayat-ayat riba sedangkan ia tidak 
memahami berbagai transaksi riba yang berjalan pada zaman sekarang, dan apa gunanya seorang 
ulama' yang tidak mampu untuk membantah perkataan seorang ateis yang mengatakan bahwa 
hukuman potong tangan bagi pencuri ialah tindakan bengis, dan menikah dengan empat wanita 

itu gaya hidup orang-orang rimba dan tidak moderen …………".(2)  

 Tuduhan ini dalam bahasa arab sering disebut dengan (فو الواقم )  
 Syeikh Ibnu Baz –rahimahullah- mengomentari tuduhan-tuduhan dengan berkata : “Wajib 
atas setiap orang muslim untuk selalu menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak layak. Hendaknya 
ia tidak berbicara kecuali dengan dasar pengetahuan. Ucapan bahwa si fulan tidak memahami 
realita, memerlukan pengetahuan, dan tidak boleh dikatakan kecuali oleh orang yang berilmu, 
sehingga ia dapat menghukumi bahwa orang tersebut benar-benar tidak memahami realita. 
Adapun mengucapkannya dengan tanpa dasar, dan mengklaim atas dasar pemikiran sendiri tanpa 
ada bukti, maka ini adalah kemungkaran besar, tidak boleh dilakukan. Untuk mengetahui bahwa 
pemberi fatwa ternyata tidak memahami realita, membutuhkan bukti, dan ini tidak dapat 

dilakukan kecuali oleh para ulama'”.(
3)  

 Komentar beliau ini singkat tapi padat dan penuh dengan pelajaran penting, diantaranya: 
Pelajaran Pertama: Bahwa menuduh ulama' dengan tuduhan semacam ini ialah suatu tindakan 
yang tidak layak, bahkan haram hukumnya. Ucapan ini selain merupakan penghinaan terhadap 
orang lain, juga dapat mengakibatkan terjadinya jurang pemisah antara ulama' para panutan 
umat dengan masyarakat. Dan bila telah terbentang jurang pemisah antara mereka, niscaya 

masyarakat akan mengalami apa yang digambarkan oleh Rasulullah  pada sabdanya berikut: 

 ااََّ َ  ، َعاِلًما يُ ْب ِ  ملَْ  ِإَذا َح َّ  ، اْلُعَلَماءِ  بَِفْبضِ  اْلِعْلمَ  يَ ْفِبضُ  َوَلِ نْ  ، اْلِعَبادِ  ِمنَ  يَ ْنَ  ُِعوُ  ، انِْ  َاًعا اْلِعْلمَ  يَ ْفِبضُ  الَ  اللَّوَ  ِإنَّ )
 م    عليو ( َوَأَضلُّوا َ َضلُّوا ، ِعْلمٍ  بَِغْ ِ   َأَ ْ  َ ْوا ، َ ُسِبُلوا ُج َّاالً  ُرُءوًسا النَّاسُ 

"Sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu dengan cara mencabutnya dari manusia. Akan 
tetapi Ia mengangkat ilmu dengan cara mematikan para ulama'. Bila Allah tidak menyisakan lagi 
seorang ulama'-pun, niscaya manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin 
mereka, kemudian mereka ditanya, dan merekapun menjawab dengan tanpa ilmu, maka 
merekapun tersesat dan menyesatkan". Muttafaqun 'alaih.  

                                                           
(1 ) Majalah Al Jazirah edisi 12 rajab 1424. 
(2 ) Dinukil melalui kitab Al Maurid Al Azbu  Az Zulaal, hal 234. 

(3)  Majalah Rabithoh Alam Islamy, edisi 313, dengan perantara kitab: Qowaid fi Ta‟amul ma‟a Al Ulama', 

oleh Syeikh Dr. Abdur Rahman bin Mu‟alla Al Luwauhiq. 
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 Syeikh Sholeh bin fauzan Al fauzan berkata: "Orang-orang yang melontarkan tuduhan-
tuduhan tersebut kepada para ulama', berkeinginan untuk menggeser kepercayaan masyarakat 
kepada mereka, dan memisahkan mereka –terutama para pemuda- dari para ulama', dan ini 
merupakan tindak penghancuran dan pengrusakan. Seorang penyair berkata : 

 ىدميإذا  نن  ب  وا    م  يبل  البنيان يوم اامو 
Kapan pembangunan akan dapat terlaksana  

Bila engkau membangun, sedang orang lain merusaknya 
 Penyair lain berkata : 

 أرى ألف بان ال  فوم ذلادم   يف ببان  ل و ألف ىادم
Ku kira seribu pembangun tak kuasa menghadapi seorang perusak 
 Bagaimana halnya dengan seorang pembangun menghadapi seribu perusak. 
 Bila problematika umat tidak ditangani oleh para ulama' yang telah mendalam ilmunya, 
dan orang-orang yang memiliki pemikiran jernih, niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan. 
Seorang penyair berkata: 

ال يصل  الناس  وضى ال سراة ذلم  وال سراة إذا ج اذلم سادوا 
Masyarakat tak layak tuk hidup kacau, tanpa pemimpin 

 Dan apalah gunanya kepemimpinan, bila orang-orang pandir  yang memimpin."(1)  
Pelajaran Kedua :Bahwa ucapan semacam ini tidak boleh diucapkan kecuali oleh orang-orang 
yang berilmu, sehingga ucapannya dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Perlu diingat, 

bahwa kata (ال فو) dalam bahasa arab semakna dengan kata (ال  م) pemahaman. Dan pemahaman 

atau fiqih, dalam ilmu syari'at terbagi menjadi dua, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnul 
Qayyim dalam perkataannya berikut: 
 "Seorang mufti atau hakim tidak akan dapat berfatwa dan menghakimi dengan benar, 
melainkan bila ia telah memiliki dua jenis pemahaman: 
1. Pemahaman terhadap kasus atau kejadian, dan mengetahui hakikat kejadian itu dengan 
menggunakan berbagai indikator, tanda dan bukti-bukti hingga ia benar-benar menguasai ilmu 
tentang kejadian itu. 
2. Pemahaman tentang dalil-dalil dalam Al Qur'an dan sunnh Rasul-Nya yang berkaitan dengan 
kejadian itu.  

Selanjutnya, seorang mufti atau hakim berkewajiban untuk mencocokkan keduanya. 
Barang siapa yang telah mengerahkan seluruh daya dan upayanya guna menguasai dua hal ini, 
niscaya ia tidak akan luput dari dua atau satu pahala. Seorang ulama' adalah orang yang mampu 
menjadikan pemahamannya tentang suatu kejadian sebagai sarana untuk mengenali hukum Allah 

dan Rasul-Nya".(2)  
 Permasalahannya, bukan hanya sebatas ini saja, bila kita pelajari lebih mendalam, maka 
kita akan dapatkan bahwa pemahaman jenis pertama masih terbagi menjadi dua bagian.  

" Sesungguhnya memahami realita  -menurut 'ulama- terbagi menjadi dua bagian:  
Bagian pertama : Pemahaman terhadap realita yang memiliki pengaruh terhadap penentuan 
hukum syari'at. Memahami realita jenis pertama ini adalah suatu keharusan. Barangsiapa yang 
menghukumi suatu masalah, tanpa memahami realitanya, maka dia telah salah.  

Jika suatu realita memiliki pengaruh dalam penentuan hukum syar'i, maka wajib atas kita 
untuk memahaminya. 
Bagian kedua : Realita yang tidak memiliki pengaruh dalam penentuan hukum syari'.  

Realita jenis ini, tidak pernah dipertimbangkan oleh para ulama' dalam proses ijtihad 
atau penentuan hukum syar'i.  

                                                           
(1 ) Fatawa al Aimmah fi An Nawazil al Mudlahimmah 291. 
(2 ) I'ilamul Muwaqi'in 1/87-88. 
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Pendek kata, tidak setiap realita yang diketahui memiliki pengaruh dalam penentuan 

hukum syari'at".(1)   

Realita jenis kedua ini dalam ilmu ushul fiqih disebut dengan (  Realita .(األوصاف اللردي 

jenis kedua ini termasuk dalam "ilmu yang bila diketahui tidak ada manfaatnya, dan bila tidak 
diketahui juga tidak merugikan".  

Untuk dapat membedakan antara kedua jenis realita di atas, kita harus menguasai 
berbagai hal terkait yang telah dijabarkan oleh para ulama' dalam kitab-kitab fiqih mereka. 

Agar penjelasan di atas dapat dipahami, maka saya akan contohkan dengan beberapa 
contoh berikut: 
Contoh realita bagian pertama:  
A. Para ulama' berbeda pendapat dalam hal riba', apakah berlakunya riba dalam jual beli emas 
dan perak, karena faktor dijadikannya kedua benda ini sebagai alat untuk transaksi jual beli? 
Sehingga setiap hal yang menggantikan peranan emas dan perak dalam hal ini berlaku padanya 
hukum riba? Ataukah karena faktor yang ada pada emas dan perak itu sendiri, dan yang tidak ada 
pada selain keduanya, sehingga selain keduanya tidak berlaku hukum-hukum riba'? Ataukah 
karena keduanya adalah logam berharga yang selalu ditimbang bila diperjual belikan? Bila ada 
orang yang hendak berbicara tentang hukum-hukum riba pada zaman ini, kemudian tidak 
mengetahui realita ini, niscaya ia akan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan dan berfatwa 
tanpa dasar ilmu. 
B. Kapankah seseorang dapat diklaim kafir, dan bagaimana tahapan-tahapan untuk dapat sampai 
kepada kesimpulan bahwa seseorang telah kafir? Bila ada suatu kejadian –misalnya- : ada 
seseorang bersujud kepada selain Allah. Ketika kita ditanya apakah si fulan telah kafir dengan 
perbuatannya itu? Maka kita harus menguasai segala realita yang ada padanya ketika ia bersujud 
kepada selain Allah. Apakah saat ia bersujud dalam keadaan sadar, berakal, baligh, mengetahui 
bahwa sujud kepada selain Allah itu kufur? Atau barang kali ketika ia bersujud kepada selain 
Allah sedang tertidur, atau terpaksa, atau tidak mengetahui bahwa sujud itu hanya 
diperuntukkan kepada Allah semata …dst?. Bila seseorang hendak menghukumi orang ini tanpa 
mengetahui berbagai realita ini, niscaya keputusan hukumnya akan menyelisihi kebenaran. 
Contoh realita bagian kedua:  
A. Berlakunya hukum riba pada emas dan perak (dinar dan dirham) tidak ada kaitannya 
dengan warna dan bentuk keduanya. Tidak setiap yang berwarna kuning atau putih berkilau 
berlaku padanya hukum riba, walaupun pada kenyataanya emas berwarna kuning, dan perak 
berwarna putih berkilau. 
B. Difonisnya seseorang telah kafir karena ia bersujud kepada selain Allah,  tidak ada 
kaitannya, apakah ia seorang lelaki atau perempuan, ia sujud sekali, atau dua kali, ia sujud di 
waktu pagi atau sore, hobi baca koran atau tidak? Karena syari'at islam tidak membedakan 

manusia berdasarkan hal-hal itu..(2)  
C. Sebagai contoh lain, diharamkannya khomer, apakah hanya karena ia terbuat dari jus 
anggur, sehingga minuman yang terbuat dari bahan-bahan lain tidak haram, walaupun 
memabokkan? Apakah minuman yang diolah dengan cara-cara yang moderen, disterilisasi, dan 
dikemas dengan kemasan yang bagus lagi menarik, kemudian diminum di tempat-tempat yang 
terhormat, di masjid misalnya, tidak dikatakan khomer sehingga halal? Tentu orang yang 
memahami hukum syari'at tentang keharaman khomer tidak akan berubah fatwanya hanya 
karena adanya perubah dalam hal-hal ini. Syari'at keharaman khomer, bukan karena bahan 
bakunya, akan tetapi sifat memabokkan yang ada pada minuman itu. Dengan demikian, setiap 

                                                           
(1 ) Ad Dhowabith As Syar'iyyah Li Mauqifi Al Muslim fi Al Fitan hal:45. 
(2 )Tahapan-tahapan yang dimaksud ialah: 1- ditegakkannya hujjah kepada orang itu bahwa perbuatannya 

itu benar-benar perbuatan kufur, 2- Di saat ia melakukan perbuatan itu ia telah berakal baligh, 3- 
Disaat ia melakukan tindakan itu dalam keadaan bebas, tidak dalam ancaman seseorang, 4- Disaat ia 
melakukannya ia tahu dan sadar bahwa tindakan itu ialah kufur, dan ia tidak memiliki takwil atau 
alasan sedikitpun. Untuk mendapatkan penjelasan lebih luas, silahkan baca buku: Mauqif Ahlis sunnah 
Wal Jama'ah min Ahlil Ahwa' wal Bida', oleh DR Ibrahim Ar Ruhaily, 1/163-222. 
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yang memabokkan dalam syariat disebut khomer, dan setiap yang memabokkan ialah haram 
hukumnya. 

 رواه مسلم. (ُ لُّ ُمْسِ ٍر َ ٌْر وَُ لُّ ُمْسِ ٍر َحرَامٌ )
"Setiap yang memabokkan adalah khomer, dan setiap yang memabokkan adalah haram”. (HR 
Muslim). 

Untuk lebih jelasnya, saya anjurkan kawan-kawan untuk mempelajari ilmu ushul fiqih, 

dan secara khusus pembahasan qiyas, dan secara lebih khusus lagi pembahasan (العل  ومسال  ا). 
Pelajaran Ketiga : Orang yang menuduh ulama' dengan tuduhan ini, ia harus dapat 
mendatangkan bukti, bahwa mereka benar-benar tidak memahami realita. Bila ia tidak dapat 
membuktikannya, berarti ia adalah pendusta dan pembohong. Berucap tanpa bukti, berpraduga 
tanpa dasar dari kenyataan, adalah mudah, setiap orang dapat melakukannya. Akan tetapi bila 
datang saatnya dituntut untuk membuktikan, apalagi membuktikannya didepan pengadilan, 
maka tidak semua orang dapat melakukannya. 
 Kemudian bila kita sedikit mengikuti keinginan orang-orang yang mendengungkan fiqhul 
waqi' ini, dan kita bertanya kepada mereka: Waqi' dan realita yang mana dan bagaimana yang 
anda maksudkan? Niscaya kita akan dapatkan bahwa yang mereka maksudkan secara khusus ialah 
seputar permasalahan politik nasional atau internasional dan berbagai kebijakan pemerintah.  
 Dan bila kita bertanya kepada orang-orang yang mendakwakan dirinya memahami realita 
(waqi'): Dari manakah anda dapat mengetahui waqi' atau realita? Niscaya kita dapatkan 
jawabannya ialah: dari berita radio, televisi, koran, majalah, ulasan si fulan dan si fulan yang di 
siarkan di stasiun tertentu. Bila kita teliti lebih jauh, kita dapatkan pengulas berita tersebut 
ialah orang fasik atau bahkan kafir. Bahkan seringnya mereka mengandalkan stasiun-stasiun 
berita milik orang kafir, semisal : BBC London, CNN Amerika, dll, yang jelas-jelas memusuhi 
agama islam. 
 Ini adalah suatu kesalahan besar, karena telah mempercayai berita dan ulasan atau 
pemikiran orang-orang yang dalam syari'at islam tidak dibenarkan untuk dipercaya. Allah Ta'ala 
berfirman: 

أَن ُ ِصيُبوا قَ ْوًما ِِبََ اَلٍ   َ ُ ْصِبُحوا َعَلى َما  َ َعْلُ ْم نَاِدِمَ    يَا أَي َُّ ا الَِّ يَن آَمُنوا ِإن َجاءُ ْم  َاِسٌ  بَِنَبٍأ  َ َ بَ ي َُّنوا 
"Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, 
maka periksalah dengan teliti, agar kamu  tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaannya yang menjadikanmu menyesali perbuatanmu itu". (Al Hujurat 6) 
 Kita dilarang menelan bulat-bulat berita yang disampaikan oleh orang-orang fasik, apalagi 
bila yang menyampaikannya adalah orang-orang kafir.  
 Sebagian ulama' menyebutkan bahwa gambaran/penjabaran tentang realita suatu 
kejadian yang dapat dijadikan sebagai sandaran ketika berfatwa ialah satu dari dua bentuk 
gambaran /penjabaran berikut: 
1. Gambaran yang disampaikan oleh orang yang meminta fatwa, sebab orang tersebutlah yang 
sedang menghadapi permasalahan tersebut. Jika penanya menjelaskan permasalahannya, 
niscaya darinya akan didapatkan gambaran yang jelas. Berdasarkan penjabaran penanya, seorang 
mufti akan dapat menjelaskan hukum agama, sesuai dengan kasus yang dipertanyakan. 
2. Gambaran yang diperoleh dari penjelasan seorang pakar muslim yang berkredebilitas dan 
kapabel. Dengan penjelasan dari seorang pakar muslim, diharapkan tidak ada kerancuan sedikit-
pun dalam penjelasannya.  

Sebagai contoh misalnya, apa yang diterapkan oleh Hai'ah Kibarul Ulama' (komisi fatwa) 
Kerajaan Arab Saudi, Majma' Al Fiqh Al Islami (liga fiqih Islam) di bawah pengawasan OKI, dan Al 
Majma' Al Fiqhy Al Islamy dibawah pengawasan Rabithoh Al 'Alam Al Islamy. Tatkala mereka 
hendak menyikapi suatu permasalahan, mereka mendatangkan para pakar dan ahli dalam 
masing-masing bidangnya. Dengan demikian penjelasan dan gambaran tentang setiap 

permasalahan yang hendak dihukumi menjadi jelas.(1)      

                                                           
1 ) Ibid. 
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 Para ulama' –simisal anggota Hai'ah Kibarul Ulama'- mereka telah menguasai ilmu syari'at, 
dan sistem islamy dalam berbagai aspek kehidupan, siyasah, transaksi perdagangan 
(mua'amalah), tatanan rumah tangga (munakahat), hukum pidana dan perdata dll. Tidak heran 
bila mereka mampu menghukumi berbagai sitem dan metode hasil yang ada di masyarakat. Ilmu 
syari'at mereka telah menjadi timbangan atau barometer dalam menghukumi setiap hal baru 
atau kontemporer.  
Bila kita telah sedikit memahami tentang macam-macam pemahaman yang dibutuhkan oleh 
seorang ulama' ketika berijtihad, maka berikut saya akan sedikit mengulas tentang hukum 
memperolok-olok ulama'.  

Celaan terhadap ulama' terbagi menjadi dua: 
1. Mencela badan dan pribadi mereka, maka ini ialah perbuatan haram, berdasarkan firman 
Allah:   

 ٍرًا  يَا أَي َُّ ا الَِّ يَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم مّْن قَ ْوم ُ ْم َوال ِنَساء مّْن نَّْساء َعَسى أَن َيُ نَّ َ ي ْ رًا مّْن ْ ُ نَّ  َعَسى أَن َيُ ونُوا َ ي ْ مّْن ْ
 احلجرات اْلُ ُسوُ  بَ ْعَد اِاؽلَاِن َوَمن ملَّْ يَ ُ ْب  َُأْولَِبَ  ُىُم ال َّاِلُموَن  َوال  َ ْلِمُ وا أَنُ َسُ ْم َوال  َ َنابَ ُ وا بِاألَْلَفاِب بِْبَس ااِلْسمُ 

11 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, 
boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka (yang memperolok-olokan), dan 
jangan pula wanita memperolok-olok wanita lain, boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih 
baik dari yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah 
saling memanggil dengan gelar-gelar (julukan-julukan) buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah 
panggilan kefasikan sesudah keimanan, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka 
itulah orang-orang yang zalim" (Al Hujurat 11). 
  Memperolok-olok fisik seseorang, terlebih-lebih fisik seorang ulama' adalah kesombongan, 
sebagaimana ditegaskan pada hadits berikut: 

ُر َبَلُر احَل ّْ َوَاْمُ  النَّاسِ )  (الِ ب ْ
"Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan  orang lain". (

1)  
2. Mencela mereka disebabkan keimanan, ilmu, amalan, dakwah, dan komitmen mereka 
terhadap Al Qur'an dan As Sunnah. Celaan macam ini adalah kekejian yang besar, karena dapat 
menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Celaan ini pada hakekatnya adalah celaan 

terhadap Allah, Rasulullah , dan  agama-Nya. Allah Ta'ala berfirman: 

 َْا ُ نَّا طَلُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل أَبِالّلِو َوآيَا ِوِ  َولَِبن َسأَْل َ ُ م بَ ْعَد  الَ  َ ْعَ ِ ُرواْ َقْد َ َ ْر ُ  {65}َوَرُسولِِو ُ نُ ْم َ ْس َ ْ  ِاُونَ  لَيَ ُفوُلنَّ ِإظلَّ
  66-65 ال وب     ِإؽلَاِنُ مْ 

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu) tentulah 
mereka akan menjawab: "sesungguhnya kami hanyalah bersendagurau, dan bermain-main saja". 
Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?. 
Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman". AT Taubah 65-66. 
 Anggota tetap Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia berfatwa: 
 "Mencela agama, memperolok-olok sebagian ayat Al Qur'an dan As Sunnah adalah 
kekufuran. Demikian juga memperolok-olok orang yang berpegang teguh dengan keduanya, 
karena ia mengamalkan Al Qur'an dan As Sunnah. Seorang baligh yang memperolok-olok orang 
lain karena berjenggot, atau karena berjilbab, maka perbuatannya adalah kekufuran. Bila ia 
tetap memperolok-olok setelah dijelaskan bahwa perbuatannya adalah kekufuran, maka ia 
tersebut telah kafir. Allah Ta'ala berfirman: 

 ولبن سأل  م ليفولن إظلا  نا طلوض ونلعب قل أباهلل وأيا و ورسولو  ن م  س   ؤون ال  ع  روا قد   ر  بعد إؽلان م
"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu) tentulah 
mereka akan menjawab: "sesungguhnya kami hanyalah bersendagurau, dan bermain-main saja". 

                                                           
(1 ) Riwayat Imam Muslim, 1/93, hadits no: 90. 
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Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?. 

Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman". At Taubah 65-66. (1)  
 Berikut perkataan dua orang ulama' besar tentang perbuatan mencela ulama', semoga 
menjadi peringatan bagi kita semua:  
 Abdullah bin Mubarak -rahimahullah- berkata :“Wajib atas setiap orang yang berakal 
sehat untuk tidak meremehkan tiga macam orang : Para ulama', pemerintah, dan kawan. Orang 
yang meremehkan ulama' niscaya kehidupan akhiratnya akan rusak. Orang yang meremehkan 
pemerintah, niscaya kehidupannya didunia akan rusak pula. Sedangkan orang yang meremehkan 

kawan, niscaya kewibawaannya akan sirna”.(2)        
 Al Hafiz Ibnu „Asakir  –rahimahullah- berkata : “Ketahuilah –wahai saudaraku, semoga 
Allah senantiasa membimbing kita kepada keridhoan-Nya, dan menjadikan kita sebagai orang 
yang benar-benar bertaqwa - sesungguhnya daging (menggunjing) para ulama' itu beracun. 
Kebiasaan Allah dalam menyingkap kedok para pencela ulama' telah diketahui bersama. Mencela 
ulama' dengan hal yang tidak ada pada mereka, merupakan petaka besar, sedangkan berdusta 
guna melecehkan kehormatan ulama' adalah kebiasaan buruk. Sebagaimana menentang ulama'; 

orang-orang yang telah Allah pilih untuk menebarkan ilmu, merupakan perangai  tercela”.(3)      

 
4. Karakter keempat: Meyakini bahwa Islam telah sempurna. 

 Ahlussunnah para pengikut generasi terbaik dari umat ini (yaitu para sahabat Nabi ) 
senantiasa beriman bahwa syari'at Islam adalah syari'at yang sempurna dan tidak ada kekurangan 
sedikitpun padanya.  

 ًالِيْوَم َأْ َمْلُن َلُ ْم ِديَنُ م َوأَْاَْمُن َعَليُ ْم نِْعَميِت َوَرِضيُن َلُ ُم اِاْساَلَم ِدينا 3 ادلاادة 
"Pada hari ini, telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan atasmu 
kenikmatan-Ku, dan Aku ridlo Islam menjadi agamamu". (Al Maidah 3) 
 Allah Ta'ala juga berfirman : 

 ٍيد  42:  صلنال يَْأ ِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَ ْ ِ يََدْيِو َوال ِمْن َ ْلِ ِو  َ ْن ِيٌل ِمْن َحِ يٍم محَِ
"Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, 
yang diturunkan dari (Rabb) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." Fusshilat 42. 
 Pada ayat lain, Allah Ta'ala berfirman: 

 ًِإنَّ َىَ ا اْلُفْرآَن يَ ْ ِدي لِلَّيِت ِىَي أَقْ َوُم َويُ َبشُّْر اْلُمْؤِمِنَ  الَِّ يَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت أَنَّ ذَلُْم َأْجراً َ ِب ا9: االسراء 
"Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi 
khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka 
ada pahala yang besar."  Al Isra' 9 
 Syeikh Abdurrahmab As Sa'dy rahimahullah berkata:: "Pada ayat ini, Allah Ta'ala 
mengabarkan tentang kemuliaan dan keagungan Al Qur'an. Sebagaimana mengabarkan bahwa Al 
Qur'an memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus. Maksudnya lebih adil, dan lebih 
mulia, baik dalam hal idiologi, amalan atau akhlaq. Sehingga, barang siapa yang menjadikan Al 
Qur'an sebagai petunjuk, maka ia adalah orang yang paling sempurna, paling lurus dan paling 

benar dalam segala urusannya." (
4)  

 Tidak mengherankan bila Imam Malik rahimahullah berkata: 

 :  الرسال  ألن اهلل  عاىل يفول  انمن أحدث   ى ه األم  اليوم شيبا مل ي ن عليو سل  ا  فد زعم أن رسول اهلل 
السَُّبُم ِإالَّ  بِِو َواْلُمْنَخِنَفُ  َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُم َ َردّْيَُ  َوالنَِّليَحُ  َوَما َأَ لَ  ُحرَّْمْن َعَلْيُ ُم اْلَمْيَ ُ  َواْلدَُّم َوحلَُْم اخْلِْن ِيِر َوَما أُِىلَّ لَِغْ ِ الّلوِ 

                                                           
(1 ) Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah 2/24. 
2 ) Siyar A‟alam An Nubala‟ 17/251. 

3 ) Tabyiin Kazibil Muftary: 28. 
4 ) Taisir Al Karim Ar Rahman 454. 
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ْيُ ْم َوَما ُذِبَ  َعَلى النُُّصِب َوأَن َ ْس َ ْفِسُمواْ  َ الَ َاَْشْوُىْم  بِاأَلْزاَلِم َذِلُ ْم ِ ْسٌ  اْليَ ْوَم يَِبَس الَِّ يَن َ َ ُرواْ ِمن ِديِنُ مْ  َما ذَ َّ
َر  َعَلْيُ ْم نِْعَميِت َوَرِضيُن َلُ ُم اِاْساَلَم ِديًنا َ َمِن اْضلُرَّ ِ   َواْ َشْوِن اْليَ ْوَم َأْ َمْلُن َلُ ْم ِديَنُ ْم َوأَْاَْمنُ  سَلَْمَصٍ  َاي ْ

رواه ابن ح م     ابو .  ما مل ي ن يومب  دينا ال ي ون اليوم دينا( 3ادلاادة ) ُمَ َجاِنٍف ِا ٍْ  َِإنَّ الّلَو َاُ وٌر رَِّحيٌم 
 .ااح ام

"Barang siapa pada zaman sekarang mengada-adakan pada ummat ini sesuatu yang tidak 

diajarkan oleh pendahulunya (Nabi  dan sahabatnya), maka ia telah beranggapan bahwa 

Rasulullah  telah mengkhianati kerasulannya. Yang demikian itu, karena Allah Ta'ala berfirman: 
"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama 
selain Allah, yang (mati karena) dicekik, dipukul, jatuh tergelundung, ditanduk, dan diterkam 
binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan bagimu) binatang yang 
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) bagimu mengundi nasib dengan anak panah. 
Itu semua adalah kefasikan. pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan  telah Ku-ridhai Islam menjadi agamamu. Maka 
barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".  Dengan demikian, segala sesuatu yang bukan termasuk 

ajaran agama kala itu (zaman Nabi  dan sahabatnya) maka pada hari ini juga tidak termasuk 
bagian dari ajaran agama". (Diriwayatkan oleh Ibnu Hazem dalam kitabnya Al Ihkam) 
 Berangkat dari ini semua, ahlussunnah wal jama'ah, senantiasa menyeru kaum muslimin 
untuk menjaga jati diri mereka dengan cara mengamalkan Syari'at Islam. Mereka senantiasa 
menolak segala bentuk bid'ah dan amalan yang tidak ada dasarnya, baik dalam hal pendidikan, 
ketatanegaraan, dakwah, perniagaan atau lainnya. Dalam segala urusan, mereka senantiasa 
menjadikan syari'at Islam sebagai standar paten bagi selainnya.  

Ahlussunnah senantiasa meyakini bahwa kejayaan di dunia dan akhirat hanya dapat 
dicapai dengan mengamalkan syari'at islam secara sempurna dan menjauhi segala hal yang 
menyelisihinya. Sebagaimana mereka juga senantiasa beriman bahwa metode apapun yang tidak 
diajarkan dalam islam, hanya akan mendatangkan kehinaan di dunia dan akhirat:   

سن  اجلاىلي  وملِّْلب   ومب     ااسالم، ملحد   احلرم:أبغض الناس إىل اهلل  ال  : )قال  أن النيب  بن عباساعن 
 رواه البخاري (دم امرئ بغ  ح  لي ري  دمو

"Diriwayatkan dari sahabat Ibnu 'Abbas , bahwasannya Nabi  bersabda: "Orang yang paling 
dibenci oleh Allah ada tiga: Orang yang berbuat kejahatan di tanah haram (Makkah), orang 
islam yang mengamalkan sunnah jahiliyyah (tradisi jahiliyyah), dan orang yang menuntut darah 
seseorang tanpa alasan yang dibenarkan agar kemudian ia dapat membunuhnya." Riwayat Al 
Bukhary 

Ibnu Taimiyyah rahimahullah menjelaskan hadits ini dengan berkata: "Yang dimaksud 
dengan sunnah jahiliyyah ialah setiap tradisi yang dahulu diamalkan oleh orang-orang jahiliyyah, 
karena arti kata sunnah adalah adat-istiadat, atau suatu metode yang dilakukan dengan terus-
menerus oleh sekelompok manusia, baik mereka menganggap hal itu sebagai amalan ibadah atau  
tidak, Allah Ta'ala berfirman: 

 َقْد َ َلْن ِمْن قَ ْبِلُ ْم ُسَنٌن َ ِس ُوا ِ  اأْلَْرِض 137: آل عمران 
"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu 

di muka bumi." (Ali Imran 137). Dan Nabi  bersabda: 

 (ل  بعن سنن من  ان قبل م)
"Sungguh-sungguh kalian pasti akan meniru tradisi orang-orang sebelum kalian." Kata ittiba' 
(dalam hadits ini) maksudnya ialah meniru dan mencontoh, sehingga barang siapa yang 
mengamalkan sebagian dari tradisi mereka, berarti ia telah mengamalkan suatu sunnah 
jahiliyyah.  Hadits ini merupakan dalil umum yang mengharamkan setiap perbuatan meniru 
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tradisi jahiliyyah, baik dalam perayaan hari besar mereka, atau selain perayaan hari besar 

mereka." (
1)  

Dapat disimpulkan bahwa segala problematika umat, baik dalam hal idiologi, 
perekonomian, keamanan, sosial dan lainnya, tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan 
benar selain dengan menerapkan syari'at Islam. Umat Islam, tidak akan pernah dapat 
mengembalikan kejayaannya kecuali dengan menerapkan syari'at Islam sebagaimana yang pernah 

diterapkan oleh Rasulullah  dan para sahabatnya. 

Tatkala Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat islam, khalifah Umar bin Khatthab  
pun datang ke sana guna menandatangani surat perjanjian dengan para pemuka penduduk 
setempat, sekaligus menerima kunci pintu Baitul Maqdis. Beliau datang dengan mengenakan 
sarung, sepatu kulit, dan imamah. Pada saat beliau harus menyeberangi parit yang penuh dengan 
air mengalir, beliaupun turun dari onta dan tanpa rasa sungkan sedikitpun beliau menuntun 
tunggangannya tersebut. 

 Melihat penampilan beliau yang demikian itu, sebagian pasukan muslimin yang ikut serta 
menjemput kehadiran beliau berkata: Wahai Amirul Mukminin, engkau akan disambut oleh 
pasukan dan para pendeta Syam, sedang penampilanmu semacam ini? Beliau menjawab: 
Sesungguhnya hanya dengan islamlah Allah memuliakan kita, karenanya kita tidak akan mencari 
kemuliaan dengan jalan selainnya". Riwayat Ibnu Abi Syaibah 

Dan pada riwayat Al Hakim disebutkan: "Sesungguhnya kita dahulu adalah kaum paling 
hina, kemudian Allah memuliakan kita dengan agama Islam, maka acap kali kita berusaha 
mencari kehormatan / kemuliaan dengan selain agama islam , pasti Allah akan menimpakan 
kehinaan kepada kita." 

Makna ucapan khalifah Umar bin Khatthab  ini, juga ditegaskan kembali oleh banyak 
ulama' salaf, diantaranya Imam Malik bin Anas menegaskan: 

 أَوَّذِلَا أَْمرُ  بِوِ  َصُل َ  ِبَا ِإالَّ  األُمَّ ِ  َىِ هِ  آِ رَ  أَْمرُ  َيْصُل َ  َلنْ 
"Problematika akhir umat ini tidak akan pernah dapat dituntaskan, kecuali dengan metode yang 
telah dipraktekkan oleh generasi pertama dalam menyelesaikan problematikannya." 
 Setelah menukilkan ucapan Imam malik bin Anas ini, syeikh Ibin Baz rahimahullah 
berkata: "Makna ucapan beliau ini: Sesungguhnya metode yang telah menuntaskan problematika 

generasi pertama umat ini adalah mengamalkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya yang mulia . 
Dan hanya metode ini pulalah yang ampuh guna menuntaskan problematika umat di setiap masa 
hingga hari qiyamat. 
 Orang yang berupaya membenahi umat islam atau umat-umat lain yang ada di dunia ini 
dengan selain metode generasi pendahulu umat islam, maka ia telah berbuat kesalahan. Ia telah 
salah persepsi dan akibatnya ia tidak akan pernah berhasil. Satu-satunya metode yang dapat 
mengentaskan masyarakat dan mengarahkan mereka ke jalan kebenaran ialah metode Rasulullah 

, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga saat ini. Metode beliau terwujud pada 

pengamalan Al Qur'an Al 'Azhim, dan sunnah Rasulullah , yang kemudian dilanjutkan dengan 
memasyarakatkan keduanya dengan cara-cara yang ilmiyyah, sebagai upaya untuk menjelaskan 
kandungan keduanya kepada mereka. Al Qur'an dan As Sunnah adalah dasar agama Islam, yang 
menjabarkan dengan tuntas berbagai prinsip dasar aqidah, keyakinan yang harus diimani, hal-hal 
haram yang harus dihindari dan batasan-batasan syari'at Allah dan Rasul-Nya yang harus 

diindahkan."(2)  
 Singkat kata, Ahlussunnah wal Jama'ah  senantiasa mengamalkan syari'at Islam secara 
utuh tanpa terkecuali dan senantiasa menentang segala hal yang menyelisihinya.  

Dapat disimpulkan pula bahwa sejauh pengamalan seseorang terhadap syari'at Islam, 
maka sejauh itupula ia menerapkan metode Ahlussunnah. Dan sebesar penyelewengan seseorang 
dari syari'at islam, maka sebesar itu pulalah ia menyelisihi metode/manhaj Ahlussunnah.  

                                                           
1 ) Iqtidha' As Shirath Al Mustaqim oleh Ibnu Taimiyyah 254. 
2 ) Majmu' Fatawa Wa Maqalaat Mutanawwi'ah 1/249. 
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Semoga hadits berikut menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dan senantiasa 
menjadi pilar dalam kehidupan: 

َ ا  َِنْلنُ  ، أَْعَجِميَّ ً  أُمُّوُ  وََ اَننْ  ، َ اَلمٌ  َرُجلٍ  َوبَ ْ َ  بَ ْيِ   َ انَ : )قال أبو ذر   َأَسابَ ْبنَ ) :ىِل   َ َفالَ   النَِّ ّْ  ِإىَل  َ  ََ َرِ   ،ِمن ْ
 َىِ هِ  َساَعِ   ِح ِ  َعَلى قُ ْلنُ  . (َجاِىِليَّ ٌ  ِ ي َ  اْمُرؤٌ  ِإنَّ َ :)قَالَ  . نَ َعمْ  قُ ْلنُ  . (أُمّْوِ  ِمنْ  أَ َِنْلنَ ) :قَالَ  . نَ َعمْ  قُ ْلنُ  . (ُ الَنًا
 م    عليو. (نَ َعمْ ) :قَالَ  السّْنّْ  ِ َ ِ  ِمنْ 

"Sahabat Abu Dzar  mengisahkan: "Aku pernah bercekcok dengan seseorang, yang ibunya adalah 
wanita non arab (seorang budak). Akunpun mencela ibunya tersebut. Akibatnyam orang 

tersebut mengadukanku kepada Nabi . Mendengar pengaduannya, Nabi  bersabda kepadaku: 
Apakah engkau telah bercaki-maki dengan fulan? Akupun menjawab: Ya. Beliau bertanya lagi: 
Apakah engkau mencela ibunya? Akupun menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Sesungguhnya engkau 
adalah orang yang padanya terdapat perangai jahiliyyah" Aku bertanya: Apakah hal itu terjadi 
setelah aku cukup umur seperti ini? Beliau menjawab: Ya.  "Muttafaqun 'alaih. 

Saudaraku! Hanya kebodohan kita terhadap ajaran Nabi  dan sunnah-sunnahnyalah yang 
menjadikan sebagian kita  merasa perlu untuk merekayasa atau mengadopsi berbagai metode 
dalam beribadah kepada Allah Ta'ala.  

Dari mereka ada yang beribadah dengan dasar tradisi dan adat warisan nenek moyang, 
misalnya tradisi wayangan dalam berdakwah. Ada pula yang mengadopsi tatacara peribadatan 
umat lain, misalnya beribadah dengan menyiksa diri, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, 
berdiri di terik matahari, atau bertapa dan nyepi.  

Dari mereka ada pula yang beribadah kepada Allah dengan menyeru umat untuk 
beribadah, akan tetapi ia melupakan fenomena pahit yang ada di masyarakat. Karenanya, ia 
hanya menyeru untuk berbudi baik, menjalankan berbagai amalan sunnah, akan tetapi ia tidak 
sudi untuk mengingkari berbagai amalan yang dapat mengancam keselamatan masa depan umat. 
Ia tidak sudi untuk mengingkari kemungkaran dengan berbagai bentuknya, terutama kesyirikan, 
dan bid'ah. Ia sadari atau tidak, sebenarnya ia sedang berupaya menerapkan filosofi agama 
buda, yang hanya menitik beratkan pada budi pekerti, tanpa perduli dengan tauhid kepada 
Allah. 
 Dari mereka ada yang berdalil bahwa setiap kelompok, atau agama pasti memiliki sisi 
kebaikan, dan setiap aliran pasti memiliki kebenaran. Oleh karenanya, sudah sepantasnya bila 
umat islam untuk mengais, atau memulung kebenaran dan kebaikan, yang tercecer di berbagai 
aliran dan paham tersebut. Mereka menjuluki kegiatan memulung ini dengan sebutan "inshof". 

Untuk menguatkan "inshof" sesatnya ini, sebagian mereka berdalil dengan hadits berikut: 

رواه ال م ي وابن ماج  وضع و األلباِّن . (اْلَ ِلَمُ  احلِْْ َمُ  َضالَُّ  اْلُمْؤِمِن َحْيثَُما َوَجَدَىا  َ ُ َو َأَح ُّ  ا)
"Ungkapan hikmah itu adalah harta milik setiap orang mukmin yang hilang darinya, dimanapun 
ia mendapatkannya maka ialah yang paling layak untuk mengamalkannya."  Riwayat At Tirmizy, 
Ibnu Majah, dan didhoifkan oleh Al Albani. 
 Syubhat ini jauh-jauh hari telah dibisikkan oleh iblis kepada umat manusia, dan dengan 

mudah syubhat ini diruntuhkan oleh Rasullullah . Agar kita semua mengetahui fakta ini, berikut 
saya bawakan buktinya.  

Sahabat Umar bin Al Khatthab  mengisahkan: Aku pernah menyalin kitab orang yahudi 

atau nasrani  di selembar kulit dan kemudian aku membawanya. (Melihat itu), Rasulullah  
bertanya: "Apakah yang ada di tanganmu ini, wahai umar?) Akupun menjawab: Ya Rasulullah, ini 

adalah kitab yang aku salin agar kita bertambah wawasan. Mendengar jawaban itu Rasulullah  
menjadi murka, hingga kening beliau memerah. Lalu dikumandangkan seruang untuk berkumpul 
di masjid, sampai-sampai kaum Anshar berkata: Nabi kalian telah dibuat murka, maka segera 

ambillah senjata. Merekapun segera berkumpul mengelilingi mimbar Rasulullah . Setelah 

mereka berkumpul, Rasulullah  bersabda: "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku telah 
diberi jawami'ul kalim (kata-kata yang singkat akan tetapi mengandung pengertian yang luas) 
serta pamungkas setiap ucapan, dan sungguh ungkapan telah diringkaskan untukku. Dan 
sesungguhnya aku telah datang dengan membawa agama yang benar dalam keadaan putih nan 
bersih. Maka janganlah kalian bingung, dan janganlah kalian terpedaya oleh orang-orang yang 
sedang kebingungan." Riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la dan dihasankan oleh Al Albani. 
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 Pada riwayat lain Rasulullah  bersabda: 

رواه أمحد وابن أيب شيب  والبي في   . (يَ  َِّبَعِ   أَنْ  ِإالَّ  َوِسَعوُ  َما ،َحيِّا َ انَ عليو السَّالم  ُموَسى أَنَّ  َلوْ  بَِيِدهِ  نَ ْ ِسى َوالَِّ ى)
شعب ااؽلان 

"Demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, andai nabi Musa masih hidup, niscaya tidak ada 
keleluasaan baginya selain dengan mengikutiku." Riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan Al baihqi 
dalam kitab Syu'ab Al Imaan. 

 Pada kisah ini, Rasulullah  menegaskan kepada sahabat Umar bin Khatthab, bahwa 
seluruh kebenaran yang kita butuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri 
dari neraka, telah beliau ajarkan dengan gamblang nan jelas. Dengan demikian, tidak ada alasan 
bagi siapapun untuk merasa butuh kepada ajaran atau hasil percobaan umat lain. 
 Sebagian orang yang kurang mengenal syari'at Rasulnya juga berdalil dengan kisah Abu 

Hurairah  berikut:  

Abu Hurairah  mengisahkan bahwa ia pernah ditugasi oleh  Rasulullah  untuk menjaga 
bahan makanan hasil pengumpulan zakat Ramadhan. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan 
langsung menciduk dari bahan makanan tersebut. Tak elak lagi, Abu Hurairah langsung 

menawannya seraya mengancam: Demi Allah, aku akan menghadapkanmu kepada Rasulullah ! 
Mendengar ancaman tersebut, orang itu berkata: Sesunguhnya aku adalah orang miskin dan aku 
mempunyai banyak anak serta sedang dalam kesusahan. Karena merasa iba dengan bujuk rayu 

orang itu, Abu Hurairahpun melepaskannya. Pada pagi harinya, Rasulullah  bertanya 
kepadanya: Wahai Abu Hurairah, semalam, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Abu Hurairah 
menjawab: Ya Rasulullah Ia mengeluhkan bahwa ia sedang kelaparan dan memiliki banyak anak, 

sehingga aku merasa iba dengannya dan akupun membiarkannya pergi. Rasulullah  bersabda: 
Sesungguhnya dia telah berbohong kepadamu, dan ia akan kembali lagi. Demikianlah 
seterusnya, kejadian ini, terjadi selama tiga malam berturut-turut. Dan pada malam ketiga Abu 

Huraurah  berkata kepadanya: Ini yang terakhir, sudah tiga kali kamu mengaku bahwa kamu 
tidak akan kembali. Akan tetapi kenyataannya kamu kembali lagi. Melihat sikap Abu Hurairah 
yang tegas dan tidak lagi dapat dikelabuhi dengan bujuk rayunya, orang itupun berkata: 
Lepaskanlah aku, akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang pasti berguna bagimu. Abu 
Hurairahpun merasa penasaran dengan ucapannya, dan iapun berkata: Apakah kalimat-kalimat 
tersebut? Ia berkata: apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat 
kursi, 

 َاحلَْيُّ اْلَفيُّوُم  الّلُو الَ إِلَ َو ِإالَّ ُىو 
niscaya engkau akan senantiasa dijaga Allah, dan setan tidak akan menghampirimu hingga pagi 

hari. Keesokan harinya Rasulullah  kembali bertanya kepadanya: Wahai Abu Hurairah, apa yang 
dilakukan oleh tawananmu semalam? Jawab Abu Hurairah: Ya Rasulullah, ia mengaku telah 
mengajarkan kepadaku beberapa kalimat, yang dengannya Allah akan memberi manfaat 

kepadaku, sehingga akupun membiarkannya pergi. Rasulullah  bertanya: Apa kalimat-kalimat 
tersebut? Abu Hurairah menjawab: Ia berkata kepadaku: Apabila engkau hendak berbaring di 
tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, dari awal hingga akhir ayat, yaitu ayat: 

 َاحلَْيُّ اْلَفيُّوُم  الّلُو الَ إِلَ َو ِإالَّ ُىو 
niscaya engkau senantiasa akan dijaga oleh Allah, dan setan tidak akan menghampirimu hingga 

pagi hari. Mendengar penuturan Abu Hurairah itu, Rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya ia 
telah jujur padamu, padahal ia adalah orang yang banyak berdusta. Wahai Abu Hurairah, 
tahukah kamu, dengan siapa kamu berbicara sejak tiga malam yang lalu? Abu Hurairah 

menjawab: Tidak. Rasulullah  pun bersbada: Itu adalah setan". Riwayat Al Bukhary 

Sebagian orang berkata: bila sahabat Abu Hurairah  menerima pelajaran dari syetan, dan Nabi  
membenarkannya, maka tidak mengapa bila kita menerima belajar dari kelompok lain?! 
 Untuk menyingkap syubhat ini, maka sebelumnya perlu diketahui bahwa kita tidak 

meragukan sedikitpun akan kebenaran kisah Abu Hurairah  bersama setan tersebut. Kisah itu 
diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab shohihnya. Akan tetapi yang kita pertanyakan 
adalah sisi pendalilan mereka dari kisah ini.  
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 Ibnu Hajar berkata: Sabda Rasulullah : "Padahal ia adalah orang yang banyak  berdusta" 
merupakan penyempurna ucapan beliau yang sangat indah. Pada awal ucapan, beliau 
menetapkan bahwa setan tersebut telah berbuat jujur, sehingga terkesan bahwa ini adalah 
pujian. Karena itu beliau segera menepis kesan ini dengan menyebutkan sifatnya yang sangat 

tercela, yaitu dengan bersabda: "Padahal ia adalah orang yang banyak  berdusta".(1)     

 Ketahuilah saudaraku, andai Rasulullah  tidak membenarkan ucapan setan tersebut, 
maka mana mungkin kita membenarkan ucapan itu atau mengamalkannya?!. Dengan demikian, 

dasar amalan kita, bukan ucapan syetan, akan tetapi pembenaran Rasulllah .  

 Sebagaimana pada kisah ini Nabi  tidak mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk 
berusaha mencari "kebaikan" lain yang ada pada syetan. Padahal setan memiliki kebaikan lain, 
misalnya setan (Iblis) beriman bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah Ta'ala. 

 ٌَر مّْْنُو َ َلْفَ ِ   {75}ِمَن اْلَعاِلَ   يَا ِإبِْليُس َما َمنَ َعَ  أَن َ ْسُجَد ِلَما َ َلْفُن بَِيَديَّ َأْسَ ْ بَ ْرَت أَْم ُ ننَ  قَال قَاَل أَنَا َ ي ْ
 76-75 ص ِمن نَّاٍر َوَ َلْفَ ُو ِمن ِط ٍ 

"Allah berfirman: "Hai Iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan 
dengan Kedua Tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu (merasa) termasuk 
orang-orang yang (lebih) linggi." Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau 
ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah."  Shaad 75-76. 
 Mungkinkah akan ada dari para penganut paham "inshof" yang ingin belajar tauhid 
rububiyyah kepada Iblis?! Subhanallah, laa haula walaa quwwata illa billah. 

Andai paham "inshof" ala sebagian orang ini benar adanya, niscaya Rasulllah  akan 
membiarkan sahabat Umar bin Khatthab untuk mempelajari kitab-kitab ahlul kitab, atau 
mengizinkan Abu Hurairah untuk  mengais kebenaran dari para pengikut syetan, dari kalangan 
dukun dan tukang sihir. 

Pemahaman ini akan menjadi semakin jelas bila kita menggabungkan kisah ini dengan 

sabda Rasulllah  tentang berbagai hal yang datang dari ahlul kitab (yahudi dan nasrani): 

َ ُ مْ  َما) ُقوُىمْ  َ الَ  ،اْلِ َ ابِ  أَْىلُ  َحدَّ بُوُىمْ  َوالَ  ُ َصدّْ ُقوهُ  ملَْ  ،بَاِطالً  َ انَ   َِإنْ  ؛ِ َوُرُسِلو بِاللَّوِ  آَمنَّا :َوُقوُلوا ،ُ َ  ّْ  َ انَ  َوِإنْ  ،ُ َصدّْ
بُوهُ  ملَْ  ،َحفِّا رواه أبو داود وصححو األلباِّن  (ُ َ  ّْ

"Segala hal yang kalian dapatkan dari ahlul kitab, maka janganlah kalian percayai dan jangan 
pula kalian dustakan, akan tetapi katakanlah: "Kami beriman kepada Allah, kitab, dan rasul-
rasul-Nya." (dengan cara ini) Bila hal itu benar, maka kalian tidak mendustakan mereka, dan 
bila mereka salah, maka kalian tidak membenarkan mereka."  Riwayat Abu Dawud, dan 
dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albany. 
 Demikianlah seyogyanya setiap muslim bersikap, berprasangka dan berkeyakinan. 
Senantiasa beriman dan yakin bahwa agama Islam telah sempurna dan mengajarkan segala 
kebaikan yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Tidaklah ada 
kebaikan atau kebenaran yang dimiliki oleh agama atau aliran lain, melainkan kebenaran 
tersebut telah ada dalam syari'at Islam. Bahkan kebenaran yang ada dalam syari'at Islam lebih 
sempurna dan lebih indah, dibanding kebenaran yang ada pada mereka. Karenanya tidak ada 
alasan bagi umat Islam untuk mencari kebenaran dan mengais hikmah dari ajaran atau aliran 
lain.  

 Mungkin penjelasan ini menjadi salah satu hikmah atau rahasia, mengapa Rasulullah  
menyebut kebenaran yang diungkapkan oleh orang non muslim sebagai "harta milik setiap orang 
mukmin yang hilang darinya": 

 رواه ال م ي وابن ماج  وضع و األلباِّن. (اْلَ ِلَمُ  احلِْْ َمُ  َضالَُّ  اْلُمْؤِمِن َحْيثَُما َوَجَدَىا  َ ُ َو َأَح ُّ  ا)
"Ungkapan hikmah itu adalah harta milik setiap orang mukmin yang hilang darinya, dimanapun 
ia mendapatkannya maka ialah yang paling layak untuk mengamalkannya."  Riwayat At Tirmizy, 
Ibnu Majah, dan didhoifkan oleh Al Albani. 

                                                           
1 ) Fathul Bary oleh Ibnu Hajar Al Asqalaany 9/56. 
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 Saudaraku, ketahuilah bahwa Iblis dalam menjajakan kesesatannya tidaklah berlaku lugu 
nan dungu. Sehingga ia membisikkan setiap kesesatan dengan apa adanya. Bila itu yang terjadi, 
niscaya setiap orang dapat mengenalinya sebagai kesesatan. Syetan sangat berpengalaman 
dalam menggoda umat manusia dan menjajakan kesesatannya. Ia senantiasa mencampur 
adukkan dan bahkan memoles berbagai kesesatnnya dengan sedikit kebenaran. Andai "inshof" 
dengan pemahaman sebagian orang ini kita terapkan, maka suatu saat nanti akan ada seruan 
untuk belajar kebenaran dari syetan, belajar tauhid dari para dukun dan tukang sihir, belajar 
akhlaq dari para penyembah kuburan dan seterusnya. Bila hal ini telah terjadi, maka 
kehancuranlah yang akan menimpa umat Islam.  

Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah  tentang para dukun: 

 َح َّ إذا قضى اهلل أمرا   السَّماء ضربن ادلالا   بأجنح  ا  ضعانا لفولو،  أنو سلسل  على ص وان ين  ىم ذل  ) 
  يسمع ا مس   السَّمم، ومس   السمم ى  ا؛ قُ ُلوِ ِْم قَاُلوا َماَذا قَاَل َربُُّ ْم قَاُلوا احلَْ َّ َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَ ِبُ   ِإَذا  ُ  َّْ  َعن

 يسمم ال لم   يلفي ا إىل من   و،   يلفي ا   - وص و س يان ب  و،  حرَّ  ا وبدَّد ب  أصابعو–بعضو  و  بعض 
ا أدر و الش اب قبل أن يلفي ا، ورِبا ألفاىا قبل أن  اآل ر إىل من   و، ح َّ يلفي ا على لسان الساحر أو ال اىن،  رِبَّ

أليس قد قال لنا يوم   ا و  ا،   ا و  ا؟  يصدَّ  ب ل  ال لم  اليت  َُِعن من : يدر و،  ي  ب مع ا ماا    ب ،  يفال
 .(السَّماء

"Bila Allah telah memutuskan suatu perkara diatas langit, maka para malaikat memukul-
mukulkan sayap mereka, karena patuh pada firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar 
seperti suara rantai yang ditarik diatas batu, (sehingga para malaikat jatuh pingsan karena 
ketakutan), “Sehingga bila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata :”Apa 
yang difirmankan oleh Tuhanmu?” Mereka menjawab:”Perkataan yang benar”, dan Dia-lah Yang 
Maha Tinggi dan Maha Besar”. Ketika itulah setan-setan pencuri berita (wahyu) 
mendengarkannya, dan setan-setan pencuri itu begini, sebagian mereka diatas sebagian lainnya. 
–Sufyan bin Uyainah menggambarkan keadaan mereka dengan telapak tangannya, ia 
memiringkan tangannya dan merenggangkan jari-jarinya- Pencuri berita itu berhasil 
mendengarkan satu kata, lalu ia sampaikan kepada yang dibawahnya, kemudian yang 
dibawahnyapun menyampaikannya kepada yang dibawahnya lagi, sampai akhirnya 
disampaikankan melalui lisan tukang sihir atau dukun. Akan tetapi, kadang kala pencuri berita 
tersebut terkena as syihab (meteor) sebelum sempat menyampaikkan kata tersebut, dan kadang 
kala ia berhasil menyampaikannya sebelum terkena meteor, kemudian ia (syetan atau dukun 
tersebut) seratus kedustaan berdusta bersama kata tersebut, sehingga (orang yang mendatangi 
dukun tersebut) berkata :bukankah dukun itu telah berkata kepada kita pada hari ini dan hari 
ini, akan terjadi demikian dan demikian ? Akibat dari satu kata yang berhasil didengar dari 
langit itu, dukun tersebut dipercayai.” Muttafaqun 'alaih. 
 Apakah fakta tentang perdukunan dan sihir ini akan mendorong kita untuk memulung 
kebenaran dari sampah perdukunan dan sihir? Sadarlah saudaraku, dan pelajarilah agamamu, 
niscaya engkau tidak akan pernah menghinakan dirimu dengan mendatangi sampah umat lain 
untuk memulung sekerat kebenaran yang tercecer di sana. 

Saudaraku, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kita dituntut untuk senantiasa 
mengklasifikasi berbagai urusan kita berdasarkan kemanfaatannya. Dan kemudian berdasarkan 
klasifikasi tersebut, kita menentukan sikap.  

Bila kita mengklasifikasikan segala urusan kita, maka kita dapat simpulkan bahwa segala 
urusan kita dapat diklasifikasikan ke dalam enam kelompok besar. 
Pertama: Suatu hal yang baik seratus persen dan padanya tidak ada keburukan sedikitpun dari 
segala sisi pandang dan pertimbangan. Bagian pertama ini hanya ada satu, yaitu Allah Ta'ala. 
Hanya Allah-lah yang bersifat baik dari segala pertimbangan dan sisi pandang. Tiada kejelekan 

sedikitpun pada diri Allah, sifat dan perbuatan-Nya. Oleh karena itu Rasulullah  menyatakan 
dalam salah satu doa iftitahnya: 

ُر ُ لُُّو   يََدْيَ  َوالشَّرُّ ليس إِلَْي َ )  رواه مسلم. (َواخْلَي ْ
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"Dan seluruh kebaikan berada di Kedua Tangan-Mu, sedangkan tiada kejelakan sedikitpun pada-
Mu."  Riwayat Muslim. 
 Segala kebaikan yang ada, baik di dunia dan akhirat adalah cerminan dari kebaikan Allah 
Ta'ala. Kepadanya seluruh makhluq memohon kebaikan dan kerahmatan. 
Kedua : Suatu hal yang buruk seratus persen, tiada kebaikan sedikitpun padanya, dari segala 
pertimbangan dan sisi pandang. Bila kita berusaha mencari contoh nyata dari bagian kedua ini, 
niscaya tidak akan pernah berhasil. Mungkin ada yang berkata: bukankah Iblis adalah sumber dan 
penggagas segala kejelekan? Maka kita perlu ingat bahwa keberadaan iblis di dunia ini 
mendatangkan berbagai hikmah dan manfaat yang sengat besar. Diantaranya adalah adanya 
jihad, terbuktinya kebenaran dari kebatilan, dan terbuktinya berbagai sifat Allah Ta'ala, 
misalnya sifat Pengampun, Maha pedih siksa-Nya dan masih banyak hikmah di balik penciptaan 
Iblis. 
 Dunia beserta isinya ini adalah ciptaan Allah Ta'ala, dan urusan yang buruk tanpa ada 
kebaikannya sama sekali dari segala sisi pandang merupakan hal yang sia-sia. Dengan demikian, 
tidak mungkin hal itu terwujud di dunia ini, karena Allah Ta'ala menciptakan dunia ini sarat 
dengan hikmah : 

َلَ  السََّماَواِت َواأَلْرَض بِاحلَْ ّْ  َوُىَو الَِّ ي َ 73 األنعام 
"Dan Dia-lah Yang menciptakan langit dan bumi dengan benar." Al An'aam 73. 
Ketiga : Suatu hal yang tidak ada kebaikan dan juga tidak ada kejelekan sedikitpun padanya. 
Bagian ini, bila kita renungkan tidak ada wujudnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena 
sesuatu yang tidak ada kebaikan dan juga tidak ada kejelekannya padanya adalah sia-sia. 
Sedangkan Allah Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia 

نَ ُ َما الِعِب َ  َوَما َ َلْفَنا  16 األنبياء السََّماء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
"Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan 
bermain-main." Al Anbiya' 16 
Keempat : Suatu hal yang padanya tercampur kebaikan dan kejelekan, akan tetapi kebaikannya 
lebih banyak dibanding kejelekannya. 
Kelima : Suatu hal yang padanya tercampur kebaikan dan kejelekan, akan tetapi kejelekannya 
lebih banyak dibanding kebaikannya. Bagian ini dapat dicontohkan dengan minuman khamer, 
sebagaimana Allah Ta'ala firmankan pada ayat berikut: 

 َِأْ بَ ُر ِمن ن َّْ ِعِ َما َواْلَمْيِسِر ُقْل ِ يِ َما ِإْ ٌ َ ِبٌ  َوَمَناِ ُم لِلنَّاِس َوِإْْثُُ َما َيْسأَُلوَنَ  َعِن اخْلَْمر 219 البفرة 
"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan perjudian. Katakanla: "Pada keduanya itu 
terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, sedangkan dosa keduanya lebih besar 
dari manfaatnya."  Al Baqarah 219 
Keenam : Suatu hal yang padanya tercampur kebaikan dan kejelekan, dan kebaikannya 
seimbang dengan kejelekannya. Pada hakikatnya, bagian keenam ini tidak ada, bagian ini hanya 
ada pada persepsi manusia semata. Hanya karena keterbatasan ilmu kitalah, yang menjadikan 

kita tidak mampu memilah antara kebaikan dan kejelekan bagian ini.(1)        
 Bila kita telah mengklasifikasi setiap urusan kita demikian ini halnya, niscaya kita tidak 
akan pernah terkecoh dengan perangkap "inshof" . Dan dengan klasifikasi ini, kita tidak akan 
pernah mengais kebaikan dan kebenaran yang ada pada orang lain. Dengan klasifikasi demikian 
ini, kita dapat menentukan sikap yang benar dalam segala urusan kita. Sebagaimana dengan 
klasifikasi ini, kita tidak akan terkejut lalu salah tingkah bila di kemudian hari menemukan secuil 
kebenaran pada orang yang bersebrangan dengan kita.  
 
5. Karakter kelima: Menegakkan syari'at Amar Ma'ruf & Nahi Mungkar. 
 

Diantara karakter ahli sunnah yang benar-benar membedakan mereka dari selainnya ialah 
syari'at amar ma'ruf & nahi mungkar. Syari'at amar ma'ruf & nahi mungkar bukan hanya 

                                                           
1 ) Baca Syifaa'ul 'Alil karya Ibnul Qayyim 183 dst. 
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membedakan Ahlis sunnah dari kelompok atau agama lain, juga menjadi kunci utama bagi 
keberhasilan dan kejayaan umat Islam. Allah Ta'ala berfirman: 

 َِر أُمٍَّ  أُْ رَِجْن لِلنَّاِس  َْأُمُروَن بِاْلَمْعُروف َ ْوَن َعِن اْلُمنَ ِر َو ُ ْؤِمُنوَن بِالّلوِ  ُ نُ ْم َ ي ْ   َو َ ن ْ
"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan bagi manusia (karena) kamu menyuruh 
(berbuat) yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan mungkar, serta kamu beriman kepada 
Allah". Ali Imran 110 
 Ulama' ahli tafsir menyatakan bahwa: siapa saja yang memiliki kriteria ini, yaitu iman 
dan amar ma'ruf & nahi mungkar, maka ia juga mendapat bagian dari pujian ini. Sebaliknya, 
barang siapa yang mengabaikan amar ma'ruf & nahi mungkar, maka ia telah menyerupai umat 
Yahudi dan Nasrani yang dicela Allah pada firmannya: 

 ََما َ انُواْ يَ ْ َعُلونَ  َ انُواْ الَ يَ  َ َناَىْوَن َعن مُّنَ ٍر  َ َعُلوُه لَِبْبس  
"Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat 
buruk apa yang mereka kerjakan. Al Maidah 79.  

Oleh karena itu, setelah Allah menyebutkan kunci kejayaan umat Islam, Allah mencela 
perilaku ahlul kitab: 

  َِر أُمٍَّ  أُْ رَِجْن لِلنَّاِس  َْأُمُروَن بِاْلَمْعُروف َ ْوَن َعِن اْلُمنَ ِر َو ُ ْؤِمُنوَن بِالّلِو َوَلْو آَمنَ  ُ نُ ْم َ ي ْ رًا  َ  َ ن ْ أَْىُل اْلِ َ اِب َلَ اَن َ ي ْ
ُ ُم اْلُمْؤِمُنونَ    َوَأْ ثَ رُُىُم اْلَ اِسُفونَ  ذلَُّم مّْن ْ

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan  bagi manusia (karena) kamu menyuruh 
(berbuat) yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan mungkar, serta kamu beriman kepada Allah. 
Sekirannya Ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang 
beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasiq (kafir). Ali Imran 110. 
 Umat Islam telah dinobatkan sebagai umat terbaik bagi manusia, karena mereka adalah 
umat yang paling berguna bagi seluruh umat manusia. Yang demikian itu dikarenakan kegunaan 
suatu umat diukur dari tegaknya kebenaran dan runtuhnya segala kebatilan atau 

kemungkaran.(1)         
 Saudaraku, hanya dengan menjalankan syari'at inilah umat Islam akan dapat menggapai 
kejayaan dan kepemimpinan atas umat-umat lainnya.  

Kholifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkirim surat kepada salah seorang panglimanya: 
 "Hendaknya engkau senantiasa bertaqwa kepada Allah dalam setiap situasi. Ketakwaan 
kepada Allah adalah senjata paling ampuh, taktik paling bagus, dan kekuatan paling hebat. 
Janganlah engkau dan kawan-kawanmu lebih mewaspadai musuh dibanding mewaspadai 
kemaksiatan kalian kepada Allah. Karena aku lebih mengawatirkan perbuatan dosa dibanding 
tipu daya musuh mereka . Kita memusuhi musuh kita dan mengharapkan kemenangan atas 
mereka berkat tindak kemaksiatan mereka. Kalaulah bukan karena itu, niscaya kita tidak 
kuasa menghadapi mereka; jumlah kita tidak seimbang dengan jumlah mereka, kekuatan kita 
tidak setara dengan kekuatan mereka. Bila kita tidak mendapat pertolongan atas mereka berkat 
kebencian kita terhadap kemaksiatan mereka, niscaya kita tidak dapat mengalahkan mereka 
hanya dengan kekuatan kita. 
 Jangan sekali-kali kalian lebih mewaspadai permusuhan seseorang dibanding dosa-dosamu 
sendiri. Janganlah kalian lebih serius menghadapi mereka dibanding menghadapi dosa-dosa 
kalian. 
 Ketahuilah, bahwa para malaikat pencatat amalan senantiasa mengawasi kalian. Mereka 
mengetahui setiap perilaku kalian sepanjang perjalanan dan peristirahatan. Hendaknya kalian 
merasa malu, dan berlaku santun dihadapan mereka. Jangan sekali-kali menyakiti mereka 
dengan tindak kemaksiatan kepada Allah, padahal kalian mengaku sedang berjuang di jalan 
Allah. 
 Janganlah sekali-kali kalian beranggapan bahwa : " Walaupun kita berbuat dosa, akan 
tetapi (perbuatan) musuh-musuh kita lebih jelek dibanding dosa kita, sehingga tidak 

                                                           
1 ) Tafsir Ibnu Katsir 1/391. 
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mungkin mereka dapat mengalahkan kita. Betapa banyak kaum yang telah dikuasai oleh 
orang-orang yang lebih jelek, akibat dari perbuatan dosa mereka."  
 Mohonlah pertolongan kepada Allah dalam menghadapi diri kalian, sebagaimana kalian 
memohon pertolongan kepada-Nya dalam menghadapi musuh. Dan kamipun turut memohon 
pertolongan Allah untuk diri kita dan juga untuk kalian." (Hilyatul Auliya' 5/303) 
 Subhanallah, suatu pesan yang layak untuk dituliskan dengan tinta emas, dan dibacakan 
kepada setiap orang yang sedang meperjuangkan kejayaan Islam. Sudah sepantasnya pesan ini 
diajarkan kepada setiap pemuda Islam yang ingin memperjuangkan nasib Islam dan umatnya. 
 Kisah peperangan uhud dan peperangan Hunain adalah contoh nyata bagi ucapan Kholifah 
Umar bin Abdul Aziz: Janganlah sekali-kali kalian beranggapan bahwa : "Sesungguhnya 
(perbuatan) musuh kita lebih jelek dibanding dosa kita,..." . 

 Pada perang Uhud, Rasulullah  bersama sahabatnya menghadapi kaum kafir Quraisy. 
Mereka datang ke madinah guna membalas dendam atas kekalahan mereka pada perang Bader. 

Pada peperangan ini,  sebagian sahabat Nabi  melanggar perintah Nabi  yang melarang mereka 
meninggalkan pos penjagaan di atas gunung. Apapun yang terjadi pada medan pertempuran, 

mereka dilarang untuk turun dan meninggalkan pos penjagaan, sampai-sampai Rasulullah  
bersabda kepada mereka: 

 ونوا م ان م ال   حوا وإن رأي م الل  ال نا 
"Tetaplah kalian berada di pos kalian, dan janganlah kalian berhanjak pergi, walaupun kalian 
menyaksikan burung-burung telah menyambar-nyambar kami". (Al Baihaqy dll). 

 Walau demikian tegasnya komando yang diberikan oleh Rasulullah , ada juga sebagian 
sahabat yang bertugas menjaga pos di atas gunung dengan pertimbangan tertentu melanggar 
printah ini. Mereka berdalih, perang telah usai, dan musuh telah lari tunggang-langgang, 
sehingga mereka merasa perlu untuk ikut serta mengumpulkan rampasan perang dan menawan 
musuh yang berhasil di tangkap.  

Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian sahabat ini, terjadilah kekalahan dan 

petaka. Rasulullah  terluka dan terjatuh hingga pingsan, dan lebih dari tujuh puluh sahabat 

beliau terbunuh, termasuk paman beliau sendiri, yaitu Hamzah bin Abi Tholib .  
 Dan pada perang Hunain, sebagian sahabat lalai akan Allah, sehingga merasa bahwa 
dengan jumlah mereka yang telah banyak, mereka tidak akan terkalahkan. Allah mengisahkan 
hal ini dalam surat At Taubah 25: 

ِبَا   ُ ْغِن َعنُ ْم َشْيًبا َوَضاَقْن َعَلْيُ ُم اأَلْرضُ  َ ِث ٍَة َويَ ْوَم ُحنَ ْ ٍ ِإْذ أَْعَجَبْ ُ ْم َ ثْ َرُ ُ ْم  َ َلمْ  َلَفْد َنَصرَُ ُم الّلُو ِ  َمَواِطنَ )
 (َرُحَبْن ُ َّ َولَّْيُ م مُّْدِبرِينَ 

"Sesungguhnya Allah telah menolong kalian di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) 
peperangan Hunain, yaitu diwaktu kamu terperdaya oleh banyaknya jumlahmu, maka jumlah 
yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah 
terasa sempit olehmu, k emudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai." (At Taubat). 
 Karena merasa percaya diri dengan jumlah pasukan dan lalai bahwa kemenangan adalah 
karunia dari Allah, merekapun ditimpa kekalahan. Para sahabat yang lalai akan hal kekuasaan 
Allah, lari tunggang langgang, guna menyelamatkan diri dari serbuan musuh.  
Hanya sebagian sahabat yang telah kokoh keimanannya dan senantiasa mengharapkan 
pertolongan Allah yang segera kembali dan dengan gagah berani menghadapi musuh. Dan 

akhirnya Allah Ta'ala melimpahkan kemenangan kepada Rasulullah  dan sahabatnya.  
Pada kisah ini, kaum muslimin terkalahkan pada awal peperangan, akibat rasa ujub dan lupa 
tawakkal, sehingga terjadi kekeliruan dalam hal tauhid kepada Allah. 
 Bila kita sedikit menoleh kepada realita umat Islam pada zaman kita ini, niscaya kita 
dapatkan perbedaan yang sangat jauh. Bukan sekedar dosa-dosa kecil yang diremehkan, akan 
tetapi berbagai dosa besar bahkan syirikpun tidak lagi diperdulikan. Berapa ribu kuburan yang 
dikeramatkan? Berapa juta ajimat dikantongi umat islam? Berapa ribu para normal dan para 
tidak normal bebas membuka praktek umum. Berapa ribu habib dan kiayi gadungan bebas 
mengajarkan bid'ah dan kesesatannya?  
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Adakah orang yang merasa terusik, atau menggalang kekuatan dan dukungan untuk 
mengingkari itu semua? Adakah ormas Islam atau bahkan partai Islam yang meradang dan 
akhirnya bergerak untuk memberantasnya? 

Saudaraku! tidakkah hati anda tersayat-sayat menyaksikan berbagai kemungkaran terjadi 
di sekitar anda? Sedemikian lemahkah iman dan jiwa patriot anda, sehingga anda tak kuasa 
berbuat apapun untuk mengingkari kemungkaran di sekitar anda? Relakah anda bila masa depan 
diri, keluarga dan masyarakat anda suram sebagai akibat langsung dari kemungkaran yang 
mereja lela disekitar anda? 

Saudaraku! tidakkah anda terpanggil untuk mengupayakan masa depan yang lebih cerah 
dan penuh keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat anda dengan memerintahkan yang 
ma'ruf dan mencegah yang mungkar?  
 
6. Karakter keenam: Tidak ada paksaan dalam hal agama. 
 

Saudaraku! saya yakin anda mengetahui, bahwa urusan iman tidak dapat dipaksakan, 
karena iman terletak dalam hati, dan kita tidak dapat menguasai atau memaksakan hati orang 
lain untuk mengimani sesuatu yang tidak ia percayai. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: 

 ُالرُّْشد َ يِن َقد   َّبَ  َّ اْسَ ْمَسَ  بِاْلُعْرَوِة اْلُو ْ َفَى الَ انِ َصاَم  ِمَن اْلَغيّْ َ َمْن َيْ ُ ْر بِاللَّاُاوِت َويُ ْؤِمن بِالّلِو  َ َفدِ  الَ ِإْ رَاَه ِ  الدّْ
يٌم َعِليمٌ   256 البفرة ذَلَا َوالّلُو  َِ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 
daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman 
kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang sangat kuat, 
yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Al Baqarah 256.   

Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah  dan umatnya agar 
berjuang sekuat tenaga untuk menumbuhkan iman pada jiwa-jiwa umat manusia. Diantara 
metode yang diajarkan guna menumbuhkan keimanan dalam jiwa umat manusia ialah dengan 
mujadalah (adu argumentasi) yang dilakukan dengan cara-cara yang ilmiyah dan terpuji.  

Saudaraku! saya yakin, anda tidak akan ceroboh dalam menentukan segala urusan anda. 
Karenanya anda tidak akan pernah menerima pendapat atau tawaran orang lain, kecuali bila 
berbagai pertanyaan, dan analisa yang ada di dalam akal pikiran kita terjawab. Hal ini juga 
berlaku pada orang lain, lawan diskusi, atau obyek dakwah kita. Mereka tidak akan ceroboh 
mempercayai ucapan kita, selama masih ada argumentasi atau analisa yang belum terpatahkan. 

Allah Ta'ala berfirman: 

 ِ ُىَو أَْعَلُم ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِو َوُىَو أَْعَلُم  َواْلَمْوِع َِ  احلََْسَنِ  َوَجاِدذْلُم بِالَّيِت ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربَّ َ  ادُْ  ِإىِل َسِبيِل َربَّْ  بِاحلِْْ َم
 بِاْلُمْ َ ِدينَ 

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, peringatan/pelajaran yang baik, dan 
bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungghuhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk." An Nahel 125. 
 Sejarah dakwah sepanjang masa telah membuktikan bahwa metode ini, yaitu diskusi 
ilmiyah yang diiringi oleh obyektifitas dari masing-masing pihak, keikhlasan serta akhlaq yang 
luhur, merupakan metode dakwah yang bagus dan efektif.  

Berikut adalah salah satu kasus nyata yang membuktikan akan efektifitas diskusi ilmiyah 
dalam berdakwah 

Abdullah bin Abbas mengisahkan diskusi beliau dengan para pembunuh berdarah dingin, 
yaitu sekte khowarij. Beliau memulai kisahnya dengan berkata: “Tatkala orang-orang Haruriyyah 
(khowarij) telah bermunculan, mereka memisahkan diri dari kaum muslimin dan berkumpul di 

daerah mereka. Mereka berjumlah enam ribu orang. Aku berkata kepada Ali bin Abi Tholib  : 
Wahai Amirul mikminin, aku mohon engkau menunda pelaksanaan sholat dluhur, karena aku 
hendak mendatangi mereka dan menasehati mereka. 
Maka sahabat Ali berkata : Aku mengawatirkan keselamatan dirimu. Aku menjawab : Tidak akan 
terjadi apa-apa. Lalu aku berangkat menuju kepada mereka, dan sampai di tempat mereka pada 
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perrtengahan hari. Aku dapatkan mereka sedang istirahat tidur siang. Akupun mengucapkan 
salam kepada mereka, dan merekapun sepontan menjawab: Selamat datang, kami ucapkan 
untukmu, wahai Ibnu Abbas, apakah yang menjadikanmu datang kemari? Aku berkata kepada 

mereka : Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi  dan menantunya, atas 
merekalah Al Qur‟an diturunkan, sehingga mereka lebih tahu daripada kalian tentang tafsirnya, 
sedangkan tidak seorangpun diantara kalian yang tergolong dari mereka (sahabat). Sungguh aku 
hendak menyampaikan kepada kalian apa yang sebenarnya mereka katakan / yakini, dan 
hendaknya kalianpun menyampaikan apa yang kalian katakan / yakini. Lalu aku berkata kepada 

mereka : Apakah yang kalian benci/tuntut dari sahabat Rasulullah  dan anak pamannya? Mereka 
menjawab : Ada tiga hal. Aku berkata : Apakah itu? Mereka menjawab :  
Pertama : Ia (Ali bin Abi Tholib) telah menjadikan seorang manusia sebagai hakim  dalam urusan 
Allah, padahal Allah telah berfirman : 

 ِإِن احُلْ ُم ِإالَّ هلل   
“Tiadalah hukum / keputusan, kecuali hukum Allah”, apa urusan manusia dalam hukum Allah? 
Aku berkata: Ini tuntutan pertama.  
Kedua: Ia berperang, akan tetapi tidak sudi untuk menawam dan tidak juga merampas harta, 
andai orang yang ia perangi adalah orang-orang kafir, maka mereka halal untuk ditawan dan 
dirampas hartanya. Dan bila mereka adalah orang-orang yang beriman, maka mereka tidak halal 
untuk diperangi.  

Ibnu 'Abbas berkata: Ini kedua, apakah yang ketiga? 
Ketiga :  Ia telah menghapuskan namanya sebagai pemimpin kaum mukmin, ini berarti dia 
adalah pemimpin orang-orang kafir. 
 Mendengar ketiga tuntutan ini, aku berkata: Apakah kalian masih memiliki tuntutan yang 
lain? Mereka menjawab: Cukup ini saja.  

Ibnu Abbas bertanya: Bila aku dapat mendatangkan ayat Al Qur'an dan hadits Nabi yang 
mematahkan tuntutan kalian, apakah kalian akan puas? Mereka menjawa: Ya. 
  Aku berkata kepada mereka : Adapun anggapan kalian, bahwa Ali telah berhakim kepada 
seorang manusia dalam urusan Allah,  maka aku akan membacakan kepada kalian ayat Al Qur‟an, 
yang menyatakan bahwa Allah telah menyerahkan keputusan-Nya kepada manusia dalam urusan 
yang berharga seperempat dirham, dan Allah memerintakan agar mereka memutuskan dalam 
urusan tersebut, Allah berfirman : 

 يا أي ا ال ين آمنوا ال  ف لوا الصيد وأن م حرم ومن ق لو من م م عمدا  ج اء مثل ما ق ل من النعم ػل م بو ذوا عدل 
 من م 

 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan, sedangkan 
kalian dalan keadaan berihram. Dan barang siapa yang dengan sengaja membunuhnya, maka 
hukumanya adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan binatang buruan 
yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang adil diantara kalian”. (Surat Al Maidah 95). Demi 
Allah Ta‟ala, apakah keputusan manusia dalam seekor kelinci dan binatang buruan yang serupa 
lebih utama? Ataukah keputusan mereka dalam urusan pertumpahan darah dan perdamaian 
diantara mereka? Padahal kalian tahu, bahwa seandainya Allah menghendaki, niscaya Ia akan 
memutuskan, dan tidak perlu menyerahkan keputusan (hukuman bagi pembunuh binatang buruan 
ketika sedang berihram) kepada manusia? Mereka menjawab: Tentu keputusan dalam hal 
pertumpahan darah dan perdamaian lebih utama.  

-Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya- Dan dalam urusan seorang istri dengan suaminya, 
Allah Azza wa Jalla berfirman: 

  َ نَ ُ َما بَ ْيِنِ َما  َابْ َعثُواْ َحَ ًما مّْْن أَْىِلِو َوَحَ ًما مّْْن أَْىِلَ ا ِإن َوِإْن ِ ْ ُ ْم ِشَفا   يُرِيَدا ِإْصاَلًحا يُ َو ِّْ  الّلُو بَ ي ْ
Dan bila kalian kawatir ada persengketan antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari 
keluarga laki-laki (suami) dan seorang hakim dari keluarga wanita (istri). Jika keduanya 
menghendaki perbaikan, niscaya Allah memberikan taufiq kepada keduanya”. (Surat An Nisa‟ 
35). Demi Allah, apakah keputusan manusia dalam urusan perdamaian sesama mereka dan untuk 
mencegah terjadinya pertumpahan darah diantara mereka lebih utama ataukah keputusan 
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mereka dalam urusan seorang wanita? Apakah aku sudah berhasil menjawab tuntutan kalian? 
Mereka menjawab : Ya.  
 Aku berkata: Adapun tuntutan kalian bahwa Ali telah berperang, akan tetapi tidak mau 
menawan dan merampas harta, maka apakah kalian sampai hati untuk menawan ibu kalian 
sendiri, yaitu 'Aisyah? Apakah kalian akan memperlakukan ibu kalian 'Aisyah layaknya wanita 
tawanan perang lain? Bila kalian berkata : kami akan memperlakukannya layaknya wanita 
tawanan perang lain, maka kalian telah kafir. Bila kalian berkata: 'Aisyah bukanlah ibu kami, 
maka kalian telah kafir pula. Allah berfirman: 

 ْالنَّيبُّ أَْوىَل بِاْلُمْؤِمِنَ  ِمْن أَنُ ِسِ ْم َوأَْزَواُجُو أُمََّ ا ُ ُ م 
"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-
istrinya adalah ibu-ibu mereka."  Al Ahzaab 6. Sungguh kalian sedang berada diantara dua 
kesesatan, maka silahkan kalian mencari jalan keluar dari keduanya. Apakah aku telah berhasil 
menjawab tuntutan kedua ini? Mereka menjawab: Ya. 
 Adapun tuntutan bahwa Ali telah menghapuskan julukan dirinya sebagai pemimpin kaum 
mukmin (amirul mukminin), maka akan aku sebutkan kepada kalian suatu hal yang pasti kalian 

rela dengannya. Pada saat peperangan Hudaibiyyah, Nabi  mengadakan perjanjian dengan 
orang-orang Musyrikin (Quraisy). Beliau berkata kepada Ali: Tulislah wahai Ali: Ini adalah 
perjanjian damai antara Muhammad Rasulullah. Spontan delegasi orang-orang Musyrikin berkata: 
Andai kami yakin bahwa engkau adalah Rasulullah, niscaya kami tidak akan memerangimu. 

Mendengar hal itu Rasulullah  bersabda:  Hapuslah wahai Ali. Ya Allah, sesungguhnya Engkau 
mengetahui bahwa aku adalah Rasulullah. Hapuslah wahai Ali, dan tulislah: Ini adalah perjanjian 

damai antara Muhammad bin Abdullah. Sungguh demi Allah, Rasulullah  lebih baik dari Ali, dan 
beliau telah menghapus namanya sebagai seorang rasul. Walau demikian, penghapusan itu 
tidaklah menjadikannya terhapus dari kenabian. Apakah aku telah berhasil menjawab tuntutan 
kalian ini? Mereka menjawab: ya.  
 Seusai diskusi ini, sebanyak dua ribu dari mereka kembali patuh kepada sahabat Ali. 
Sedangkan sisanya, yaitu empat ribu orang tetap nekad mengadakan pemberontakan. Pada 
akhirnya keempat ribua orang itu berhasil ditumpas dalam kesesatannya. Riwayat An Nasa'i, At 
Thabrani, Al Hakim, Al Baihaqi dll. 
 Demikianlah bila diskusi dan perdebatan dilakukan dengan bijak, ilmiyyah dan hati yang 
terbuka. Walaupun lawan diskusi adalah para pembunuh berdarah dingin, diskusi dapat 
mendatangkan hasil yang diharapkan. 

Fakta ini sering kali kita lalaikan, sehingga tidak jarang kita memaksakan pendapat, 
tanpa memperdulikan pendapat dan alasan orang lain. 

Seringkali, kita tidak siap untuk berdiskusi, dan setiap kali kita beridiskusi, kumis kita 
sedikit demi sedikit mulai memercikkan api, hingga akhirnya berkobarlah api kemarahan dan 
terlontarlah berbagai tuduhan. Dimulai dari klaim :”Keras kepala, menolak hadits, menentang 
sunnah, hingga vonis ahli bid'ah. Padahal, selama diskusi kita tidak mampu mematahkan seluruh 
argumentasi lawan. Bahkan mungkin sering kali kita sejak detik pertama diskusi dimulai, benih-
benih permusuhan mulai disemai, lalu segara ditaburkan. Tidaklah diskusi berhenti atau 
dibubarkan, melaikan permusuhan telah siap dipanen hasilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 
 Oleh karena itu, betapa urgennya bila setiap orang yang terjun dalam medan dakwah 
untuk lebih banyak mempelajari etika diskusi dengan orang lain, cara-cara berargumentasi, 
mematahkan argumentasi lawan, dan kiat-kiat meyakinkan orang lain.  

Hal ini dapat kita peroleh dengan mempelajari ilmu ushulul fiqh, mustholah hadits, 
qowaid fiqhiyyah dan banyak-banyak membaca kisah perdebatan para ulama ahlis sunnah. 
 Betapa indahnya adab dan etika ulama' salaf ketika mereka berdebat dan beradu 
argumentasi. Salah satu contohnya, marilah kita simak pengakuan salah seorang dari mereka: 
 Yunus As Shodafy berkata: "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas dibanding 
As Syafi'i. Pada suatu hari aku berselisih pendapat dengannya tentang suatu masalah, lalu 
kamipun berpisah. Dikemudian hari kami berjumpa kembali, iapun segera menggandeng 
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tanganku dan berkata: Wahai Abu Musa, tidakkah layak bagi kita untuk tetap bersahabat, walau 

kita berselisih pendapat pada suatu masalah?(1)     
 Imam Adz Zahabi mengomentari ucapan Imam As Syafi'i ini dengan berkata: "Ucapan ini 
menunjukkan akan kesempurnaan akal dan pemahaman imam ini tentang dirinya sendiri. 
Perselisihan pendapat adalah suatu hal yang wajar terjadi antara orang-orang yang setingkat 
(sederajat)." 
 Demikianlah syari'at dan akhlaq seorang muslim yang benar-benar menjunjung tinggi 
kebenaran di atas kepentingan pribadi. Segala daya dan upayanya tertuju untuk menggapai 
kebenaran, dimanapun dan dari siapapun asal-usulnya kebenaran tersebut.  Oleh karena itu 
Dahulu Imam As Syafi'i berkata: 

 ؼُلِْلئ أَنْ   ََأْحَبْبنُ  َأَحداً  نَاَظْرتُ  َما
"Aku tidak pernah beradu argumentasi dengan seseorang, sedangkan aku berangan-angan agar 

pendapatnyalah yang terbukti salah." (2)             
 Inilah manfaat dan tujuan disyari'atkannya musyawarah, yaitu mencari kebenaran dan 
bukan sekedar unjuk kebolehan dalam mempertahankan pendapat dan memaksakan kehendak. 

Oleh karena itu, dalam beberapa permusyawarahan, Nabi  meninggalkan pendapatnya dan 
mengamalkan pendapat sahabatnya. Misalnya pada peperangan Bader, beliau meninggalkan 
pendapat beliau dan mengamalkan pendapat Al Habbab bin Al Munzir, dan pada peperangan 
Uhud, beliau meninggalkan pendapatnya untuk bertahan di dalam kota Madinah, dan 
mengamalkan pendapat sebagian sahabatnya yang menginginkan untuk menghadang musuh di 
luar kota.     

Saudaraku! Bila suatu hari anda sedang berkumpul dengan teman-teman anda yang gagah 
perkasa, pandai ilmu bela diri, tiba-tiba ada seorang pemuda menemui anda, lalu berkata: Pak 
ustadz, saya minta izin untuk minum khomer atau berzina atau ngisap ganja. Saudaraku, coba 
anda bayangkan anda menghadapi keadaan semacam ini, kira-kira apa yang akan anda dan 
teman-teman anda perbuat terhadap pemuda itu? 

Saudaraku! Kejadian yang anda coba membayangkannya ini ternyata pernah dialami oleh 

Rasulullah  

 :َوقَاُلوا ، َ َ َجُروهُ  َعَلْيوِ  اْلَفْومُ   َأَقْ َبلَ . بِال ّْنَا ىِل  اْاَ نْ  ،اللَّوِ  َرُسولَ  يَا : َ َفالَ   النَِّ َّ  أََ ى َشابِّا  َ ً   ِإنَّ  : قال  أمام  أيب عن
 َوالَ : )قَالَ  . ِ َدا َ  اللَّوُ  َجَعَلِ   َواللَّوِ  ،الَ  :قَالَ  (؟ألُمّْ َ  َأ ُِبُّوُ : )قَالَ . َ َجَلسَ  :قَالَ . َقرِيباً  ِمْنوُ  َ َدنَا. (اْدنُوْ )  َ َفالَ . َموْ  َموْ 

 ػلُِبُّونَوُ  النَّاسُ  َوالَ : )قَالَ . ِ َدا َ  اللَّوُ  َجَعَلِ   اللَّوِ  َرُسولَ  يَا َواللَّوِ  ،الَ  :قَالَ . (؟اِلبْ َنِ  َ  أَ َ ُ ِحبُّوُ :) قَالَ . (ألُمََّ اِاِمْ  ػلُِبُّونَوُ  النَّاسُ 
 أَ َ ُ ِحبُّوُ :)قَالَ . (أَلَ َواِاِمْ  ػلُِبُّونَوُ  النَّاسُ  َوالَ : )قَالَ . ِ َدا َ  اللَّوُ  َجَعَلِ   َواللَّوِ  ،الَ  :قَالَ . (؟أُلْ ِ  َ   َ ُ ِحبُّوُ َ(: قَالَ . «(لِبَ َناِاِمْ 
 َواللَّوِ  ،الَ  :قَالَ . (؟خِلَالَِ  َ  أَ َ ُ ِحبُّوُ : )قَالَ  (لَِعمَّاِاِمْ  ػلُِبُّونَوُ  النَّاسُ  َوالَ : )قَالَ . ِ َدا َ  اللَّوُ  َجَعَلِ   َواللَّوِ  الَ  :قَالَ . (؟لَِعمَِّ  َ 
 َوَحصّْنْ  ،قَ ْلَبوُ  َوَط ّْرْ  َذنْ َبوُ  اْاِ رْ  اللَُّ مَّ : )َوقَالَ  َعَلْيوِ  يََدهُ   َ َوَضمَ  :قَالَ . (خِلَااَلِاِمْ  ػلُِبُّونَوُ  النَّاسُ  َوالَ : )قَالَ . ِ َدا َ  اللَّوُ  َجَعَلِ  
 رواه أمحد والل اِّن والبي في وصححو األلباِّن. َشْىءٍ  ِإىَل  يَ ْلَ ِ نُ  اْلَ َ   َذِل َ  بَ ْعدُ  َيُ نْ   َ َلمْ  :قَالَ . ( َ ْرَجوُ 

"Dari sahabat Abu Umamah , ia mengisahkan: "Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi  
lalu ia berkata: Wahai Rasulullah! Izinkanlah aku untuk berzina. Maka sepontan seluruh sahabat 
yang hadir menoleh kepadanya dan menghardiknya, sambil berkata kepadanya: Apa-apaan ini! 
Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya: "Mendekatlah", maka pemuda itupun mendekat ke 

sebelah  beliau, lalu ia duduk. Rasulullah  kemudian besabda kepadanya: "Apakah engkau suka 
bila perbuatan zina menimpa ibumu? Pemuda itu menjawab: Tidak, sungguh demi Allah. Semoga 

aku menjadi tebusanmu. Rasulullah  bersabda: Demikian juga orang lain tidak suka bila itu 

menimpa ibu-ibu mereka. Rasulullah  kembali bertanya: Apakah engkau suka bila perbuatan 

                                                           
1 ) Siyar A‟alam An Nubala‟ 10/16. 
2 ) Tarikh Dimasyq oleh Ibnu Asaakir 51/383. 
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zina menimpa anak gadismu? Ia menjawab: Tidak, sungguh demi Allah. Semoga aku menjadi 

tebusanmu, Rasulullah  menimpalinya: Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa 
anak gadis mereka. Kemudian beliau bertanya lagi: Apakah engkau suka bila perbuatan zina 
menimpa saudarimu? Ia menjawab: Tidak, sungguh demi Allah. Semoga aku menjadi tebusanmu. 

Rasulullah  menimpalinya: Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari 
mereka. Rasulullah kembali bertanya: Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari 
ayahmu (bibikmu)? Ia menjawab: Tidak, sungguh demi Allah. Semoga aku menjadi tebusanmu. 

Rasulullah  menimpalinya: Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari ayah 
mereka. Rasulullah kembali bertanya: Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari 
ibumu (bibikmu)? Ia menjawab: Tidak, sungguh demi Allah. Semoga aku menjadi tebusanmu. 

Rasulullah  menimpalinya: Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari ibu 

mereka. Kemudian Rasulullah  meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut, lalu berdoa: 
"Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan lindungilah kemaluannya." Maka 
semenjak hari itu, pemuda tersebut tidak pernah menoleh ke sesuatu hal (tidak pernah 
memiliki keinginan untuk berbuat serong). " Riwayat Ahmad, At Thabrani, Al Baihaqy dan 
dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albany. 

 Subhanallah, dengan diskusi yang ilmiyyah, Nabi  berhasil meruntuhkan syubhat 
sekaligus syahwat yang ada pada dada pemuda ini. Dengan tutur kata beliau yang lembut, dan 
metode yang bijak, beliau dapat menyadarkan sahabat tersebut sehingga dalam sekejap mata, 
pemuda itu berubah sikap dan menerima kebenaran, tanpa perlu menggunakan kekerasan atau 
makian atau lainnya.  

 Saudaraku! Demikianlah teladan Rasulullah  dalam berdakwah, nah sejauh manakah 
anda meneladaninya, bila anda benar-benar mencintai beliau? 
 
7. Karakter ketujuh: Senantiasa Bahu-membahu Dalam Kebaikan 

Diantara karakter ahlis sunnah yang sangat indah ialah senantiasa bersatu padu, bahu 
membahu dalam menjalankan dan memperjuangkan kebenaran. Dengan karakter ini, kehidupan 
umat Islam secara umum dan ahlus sunnah secara khusus menjadi semakin indah dan produktif.  

Mengamalkan kebaikan akan terasa ringan dan meninggalkan kejelekan akan terasa 
mudah, bila kita benar-benar menerapkan syari'at ini. Berat sama dipukul dan ringan sama 
dijinjing. 

Tidak heran bila anda merasa ringan dan lebih mudah untuk khusyu' ketika menjalankan 
ibadah sholat dengan berjama'ah. Dan andapun merasa lebih ringan untuk berjama'ah sholat 
Jum'at dibanding sholat Dhuhur, sebagaimana berjama'ah sholat Ied lebih ringan dibanding sholat 
Jum'at.  

Ini semua adalah sebagian kecil dari manfaat yang dapat kita petik dari syari'at ini, 
menjalankan suatu amal kebaikan dengan bersama-sama atau berjama'ah. 

Oleh karena itu Allah Ta'ala menekankan hal ini pada firman-Nya  

 َْعَلى اِا ِْ َواْلُعْدَواِن َوا  َُّفواْ الّلَو ِإنَّ الّلَو َشِديُد اْلِعَفابِ  َو َ َعاَونُواْ َعَلى اْل ّْ َوال  َّْفَوى َوالَ  َ َعاَونُوا 2 ادلاادة 
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah sangat berat siksanya." Al Maidah 2. 
 Ibnu Katsir menyatakan: "Pada ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya 
yang beriman untuk saling bahu-membahu dalam mengamalkan kebajikan, dan itulah yang 
disebut dengan Al Bir. Allah Ta'ala juga memerintahkan mereka untuk bahu-membahu dalam 
meninggalkan kemungkaran, dan itulah yang disebut dengan ketakwaan. Sebagaimana, Allah 

melarang mereka dari saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan yang diharamkan."(1)       

 Karena begitu pentingnya syari'at ini, tidak heran bila Nabi  senantiasa mewasiatkan 
syari'at ini kepada para sahabatnya.  

                                                           
1 ) Idem 2/6. 
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 Beliau mewasiatkan hal ini kepada sahabat Abu Musa Al Asy'ary dan Mu'adz bin Jabal , 
ketika mereka berdua diutus ke daerah Yaman: 

  (َيسّْرَا وال  ُ َعسّْرَا َوَبشّْرَا وال  ُ نَ  ّْرَا َوَ لَاَوَعا وال َاَْ ِلَ ا)
"Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira, dan jangan jadikan orang lain 
menjauh, berbahu-membahulah dan jangan berselisih." Muttafaqun 'alaih. 
 Imam An Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa syari'at tolong menolong dalam 
kebaikan adalah suatu hal yang sangat penting, karena kebanyakan amal kebaikan tidak dapat 
tercapai kecuali bila diupayakan secara bersama-sama. Dengan demikian, bila terjadi 

perselisihan, niscaya kebaikan tersebut tidak akan pernah terwujud.(1)     
 Syariat bahu-membahu tidak akan pernah terwujud bila kita senantiasa menghidupkan 
api perselisihan dan memupuk subur benih persaingan tidak sehat dalam berdakwah. Perselisihan 
dan persaingan tidak sehat hanyalah akan menghancurkan segala yang telah kita bangun melalui 
dakwah kita. 

 َْواْصِ ُواْ ِإنَّ الّلَو َمَم الصَّاِبرِينَ  َوأَِطيُعواْ الّلَو َوَرُسوَلُو َوالَ  َ َناَزُعواْ  َ  َ ْ َشُلواْ َوَ ْ َىَب رػُِلُ م 46 األن ال 
"Dan Ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, sehingga 
mengakibatkanmu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah 
menyertai orang-orang yang bersabar." Al Anfal 46. 
 Fakta kehidupan kita telah ikut serta menjadikan syari'at bahu-membahu dan saling 
melengkapi sebagai suatu kepastian dalam dakwah. Setiap kita pasti memiliki kekurangan, dan 
setiap kita pasti memeliki kelebihan. Sehingga kita memerlukan kepada kelebihan orang lain 
guna menutupi kekurangan yang diri kita. Mustahil bagi siapapun untuk dapat melakukan segala 
hal yang ia inginkan tanpa bantuan orang lain.  

 Oleh karena itu, alangkah tepatnya gambaran yang diberikan oleh Rasulullah  tentang 
fenomena kehidupan umat Islam ini: 

َياِن َيُشدُّ بَ ْعُضُو بَ ْعًضا) م    عليو  (اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َ اْلبُ ن ْ
"Permisalan hubungan antara seorang mukmin dengan orang mukmin lainnya, bagaikan suatu 
bangunan yang setiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain." Muttafaqun 'alaih. 
 Saudaraku! sejauh manakah anda menerapkan syari'at ini dalam kehidupan anda sehari-
hari, terlebih-lebih dalam kegiatan dakwah menuju jalan Allah?  

Saudaraka! Saya yakin anda tidak pernah memperlakukan dakwah dan kehidupan 
beragama layaknya kegiatan "babad hutan", sehingga anda pasti tidak pernah merasa terusik bila 
ada dai lain yang turut berdakwah di kota anda? Saya yakin anda sangat bergembira bila anda 
dari saudara anda yang turut menyumbangkan jasanya dalam mengembangkan dakwah, 
menyebarkan ilmu dan memerangi kejahilan anda. Betapa tidak, tugas anda menjadi semakin 
ringan, dan perasaan asing ditengah masyarakat yang bergelimang dalam bid'ah dan 
kemaksiatan, yang selama ini menghantui perasaan anda semakin sirna. 
   
8. Karakter kedelapan :Al Wasatiyyah (Tengah-tengah). 
 

Diantara karakter ahlissunnah yang benar-benar membedakan mereka dari selainnya ialah 
al wasathiyyah.  

Al wasathiyyah berarti senantiasa bersikap tengah, tidak ekstrim/berlebih-lebihan dan 
juga tidak meremehkan. Karakter ini senantiasa menjadikan Ahlis sunnah dalam segala hal dan 
urusan bersikap moderat. Keadilan dan sikap yang senantiasa tengah-tengah, bukan hanya 
terwujud dalam sebagian aspek kehidupan belaka, akan tetapi  menyeluruh, sampai-sampai 
menjadi ciri utama agama Islam.  

Tidak heran bila kita senantiasa mendapatkan ciri khas ini pada setiap syari'at Islam, baik 
dalam urusan aqidah, mu'amalah, akhlaq dan lainnya.  

                                                           
1 ) Syarah Shohih Muslim oleh Imam An Nawawi 12/41. 
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 ُْشَ َداء َعَلى النَّاِس َوَيُ وَن الرَُّسوُل َعَلْيُ ْم َشِ يًدا وََ َ ِلَ  َجَعْلَناُ ْم أُمًَّ  َوَسلًا لَّْ ُ ونُوا  143 البفرة 
"Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang tengah-tengah, 
agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu." 
(Al Baqarah 143). 

Ini adalah diantara hikmah, mengapa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk 
mengatakan kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani agar mereka meniti jalan tengah 
dalam beragama: 

 ّْ ََْر احل َ ِث اً َوَضلُّواْ َعن َسَواء  َوالَ  َ  َِّبُعواْ أَْىَواء قَ ْوٍم َقْد َضلُّواْ ِمن قَ ْبُل َوَأَضلُّواْ  ُقْل يَا أَْىَل اْلِ َ اِب الَ  َ ْغُلواْ ِ  ِديِنُ ْم َاي ْ
اْبِن َمْرََيَ َذِلَ  ِبَا َعَصوا وََّ انُواْ يَ ْعَ ُدوَن  َ َ ُرواْ ِمن َبِ  ِإْسرَااِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى لُِعَن الَِّ ينَ  {77} السَِّبيلِ 

 79 - 77 ادلاادة َما َ انُواْ يَ ْ َعُلوَن  َ انُواْ الَ يَ  َ َناَىْوَن َعن مُّنَ ٍر  َ َعُلوُه لَِبْبسَ  {78}
"Katakanlah: "Wahai Ahlul Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan 
cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang 
telah sesat dahulunya (sebelum datangnya Nabi Muhammad) dan mereka telah menyesatkan 
kebanyakan (manusia) dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Telah dilaknati orang-orang 
kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan 
mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang 
tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka 
perbuat itu."  Al Maidah 77-79 

Pada ayat ini dengan jelas Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam agar menjauhi dua 
jalan hidup: 
1. Jalan orang-orang yang berlaku ekstrim dalam beagama, sehingga mereka melampaui 
batas, misalnya dengan mengkultuskan sebagian manusia, menghalalkan yang haram dan 
mengharamkan yang halal, hanya karena taqlid buta kepada ulama' atau tokoh agama dan 
lainnya. 
2. Jalan orang-orang yang tidak memperdulikan dan senantiasa melanggar syari'at Allah, 
bahkan mereka melakukan kemungkaran dan kemaksiatan dihadapan khalayak ramai dan dengan 
tanpa rasa malu, tanpa ada seorangpun yang menegakkan syari'at amar ma'ruf & nahi mungkar. 

Al Wasatiyyah, benar-benar nyata pada seluruh Syari'at Islam. Syari'at Islam tentang iman 
kepada Allah Ta'ala tengah-tengah antara idiologi kaum musyabbihah yang mensifati Allah 
dengan berbagai sifat buruk atau menyerupai sifat manusia, dan antar kaum mu'atthilah yang 
mengingkari sebagian atau seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala.  

Sekedar ingin membuktikan akan hal ini, saya mengajak pembaca untuk merenungkan 
ayat berikut: 

 ِْبَا قَاُلواْ َبْل يََداُه َمْبُسوطََ اِن يُنِ ُ  َ ْيَف َيَشاء َوقَاَلِن اْليَ ُ وُد يَُد الّلِو َمْغُلوَلٌ  ُالَّْن أَْيِديِ ْم َولُِعُنوا  64 ادلاادة 
"Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu (kikir)", sesungguhnya tangan 
merekalah yang terbelenggu dan mereka dilaknati disebabkan ucapan yang telah mereka 
katakan itu. (Tidak demikian) tetapi kedua Tangan Allah terbentang; Ia menafkahkan 
(menurunkan rizqi) sebagaimana yang Ia kehendaki." (Al Maidah 64). 
 Imam Hammad bin Zaid berkata tentang kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat 
Allah: "Perumpamaan kaum Jahmiyyah adalah bagaikan sekelompok orang yang berkata: 
"Sesungguhnya di desa kami ada sebatang pohon kurma". Akan tetapi tatkala mereka ditanya: 
"Apakah pohon kurma yang ada di desamu itu memiliki batang?" Merekapun berkata: "Tidak". 
Maka Dikatakan kepada mereka: "Bila demikian, tidak ada pohon kurma di desamu". Demikian 
juga halnya orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Mereka berkata: "Sesembahan kami adalah 
Allah Ta'ala, yang Maha Suci dari segala keterkaitan dengan masa, dan tempat. Ia tidak dapat 
dilihat, atau didengar, sebagaimana ia juga tidak dapat mendengar, melihat, berbicara, 
meridhai, berkehendak, dan tidak...dan tidak... Mereka berkata: Maha Suci Tuhan dari segala 
sifat. Akan tetapi kita (Ahlus sunnah wal jama'ah) meyakini bahwa : Maha Suci Allah Ta'ala Yang 
Maha Agung, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berkehendak. Allah benar-benar telah 
mengajak berbicara Nabi Musa, dan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih-Nya. Kelak di 
akhirat, Allah dapat dilihat, sebagaimana Allah juga memiliki sifat-sifat yang telah Ia dan Rasul-
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Nya tetapkan. Maha Suci Allah Ta'ala yang terlepas dari segala sifat makhluq, dan pengingkaran 
kaum mu'atthilah. 

 ٌَوُىَو السَِّميُم الَبِص ُ  لَْيَس َ ِمْثِلِو َشْيء 11 الشورى 
"Tiada sesuatupun yang serupa dengan-Nya, sedangkan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha 

Melihat." As Syuura 11."(1)      
 Dalam mengamalkan syahadat "Muhammad Rasulullahí", ahlus sunnah juga bersikap 

wasathiyah antara kaum pemuja akal (rasio) yang senantiasa menentang hadits-hadits Nabi  
yang mereka anggap bertentangan dengan akal, dan antara orang-orang yang melampaui batas 
dalam mengagungkan Nabi, sampai-sampai mengangkatnya ke martabat tuhan.  

Kelompok pertama telah mewarisi tradisi kaum Yahudi yang senantiasa menentang para 
rasul, bahkan membunuh sebagian mereka.  

 ُبْ ُ ْم َوَ رِيفاً  َ ْف ُ ُلونَ  أََ ُ لََّما َجاءُ ْم َرُسوٌل ِبَا الَ  َ ْ َوى أَنُ ُسُ م  87 البفرة اْسَ ْ بَ ْرُ ْ  َ َ رِيفاً َ  َّ
Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu yang (syari'at) yang tidak 
sesuai dengan keinginanmu lalu kamu bersikap angkuh, sehingga sebagian dari mereka kamu 
dustakan dan sebagian lainnya kamu bunuh?  (Al Baqarah 87) 

Sedangkan kelompok kedua telah mewarisi tradisi kaum Nasrani yang berlebih-lebihan 
pada nabi mereka sampai mengangkatnya sebagai tuhan.  

 ْالَّ إِلَ َو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحانَُو  َمْرََيَ َوَما أُِمُرواْ ِإالَّ لِيَ ْعُبُدواْ إِلَ ً ا َواِحًدا َورُْىَبانَ ُ ْم أَْربَابًا مّْن ُدوِن الّلِو َواْلَمِسيَ  اْبنَ  ااََُّ واْ َأْحَباَرُىم
 31 ال وب   َعمَّا ُيْشرُِ ونَ 

"mereka menjadikan orang-orang alim dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, 
dan (juga mereka menuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanyalah 
diperintahkanuntuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tiada sesembahan yang layak 
diibadahi selain-Nya. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." At Taubah 31.  

 Inilah yang melatarbelakangi Rasulullah  berpesan kepada umatnya: 

َا أنا َعْبُدهُ ،بن َمْرَيََ االَ ُ لُروِّن  ما أَطَرت النََّصاَرى ) رواه البخاري  ( عبد اللَِّو َوَرُسولُوُ :  َ ُفوُلوا،  َِإظلَّ
"Janganlah engkau berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana kaum Nasrani telah 
berlebih-lebihan dalam memuji (Isa) bin Maryam, karena sesungguhnya aku hanyalah hamba-
Nya, maka katakanlah (bahwa aku adalah: hamba dan utusan-Nya." Riwayat Al Bukhary. 

Pada hadits ini, dengan tegas Nabi  menjelaskan sikap dan keimanan yang benar tentang 
diri beliau. Iman kepada beliau diwujudkan dengan tetap mendudukkan beliau sebagai seorang 
hamba dan utusan Allah.  

Beliau menekankan bahwa beliau adalah manusia biasa, sehingga tidak memiliki 
kekuasaan untuk mengatur kejadian alam semesta, dan tidak juga berhak untuk di ibadahi atau 
diseru dalam doa. Inilah makna yang terkandung pada sabda beliau: "hamba Allah Ta'ala”.  

Makna yang demikian ini, digariskan dengan lebih tegas pada firman Allah Ta'ala : 

 َْا ِإذَلُُ ْم إَِلٌو َواِحٌد َ َمن َ اَن يَ ْرُجو ُقل َا أَنَا َبَشٌر مّْثْ ُلُ ْم يُوَحى ِإَ َّ أظلَّ لَِفاء َربِّْو  َ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْ  بِِعَباَدِة َربِّْو  ِإظلَّ
  َأَحًدا

"Katakanlah: sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan 
kepadaku, :"bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Maha Esa" Barang siapa 
mengharap perjumpaan dengan Tuhan-nya, maka hendaknya ia mengamalkan amal shaleh dan 
janganlah mempersekutukan seseorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya."  Al Kahfi 110. 

Pada kesempatan lain, Rasulullah  juga berpesan kepada para sahabatnyadengan 
bersabda: 

رواه مسلم  (إظلا أنا َبَشٌر أَْنَسى  ما  َ ْنَسْوَن  إذا َنِسيُن َ  َ ُّْروِّن )
                                                           
1 ) Qawaaid At Tahdits  
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"Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, kadang kala aku lupa, sebaimanan kalian juga dapat 
lupa, maka bila aku lupa hendaknya kamu mengingatkanku." Riwayat Muslim. 
 Oleh karena itu, tatkala orang-orang kafir memperolok-olok beliau dengan alasan ini, 
yaitu sebagai manusia biasa yang membutuhkan kepada makan, minum dan juga berbelanja di 
pasar, Allah Ta'ala menjawab mereka dengan firman-Nya: 

 ََلَ  ِمَن اْلُمْرَسِلَ  ِإالَّ ِإن َُّ ْم لََيْأُ ُلون َنً  أََ ْصِ ُوَن وََ اَن  اللََّعاَم َوؽَلُْشوَن ِ  اأْلَْسَواِ  َوَجَعْلَنا بَ ْعَضُ مْ  َوما أَْرَسْلَنا قَ ب ْ لِبَ ْعٍض ِ   ْ
 20 ال رقان َربَُّ  َبِص ًا

"Dan Kami tidaklah mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sesungguhnya memakan 
makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian dari kamu cobaan bagi 
sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.:  Al Furqaan 20. 

 Bersamaan dengan itu, pada hadits Umar bin Al Khatthab  di atas, Rasulullah  juga 
menegaskan tentang kedudukan beliau sebagai utusan Allah yang harus dipatuhi dan diteladani 
dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, tidaklah kita beribadah kepada Allah Ta'ala 
melainkan dengan syari'at yang telah beliau ajarkan, dan tidaklah kita mendahulukan ajaran 

atau pendapat siapaun di atas sunnah beliau . 

 َذَلُُم اخْلِيَ رَُة ِمْن أَْمرِِىْم َوَمن يَ ْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو  َ َفْد َضلَّ  َوَما َ اَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍ  ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو أَْمرًا أَن َيُ ون
 36 األح اب مُِّبيًنا َضاَلاًل 

"Danm tidaklah patut bagi lelaki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila 
Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang 
lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka 
sesungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." Al Ahzaab 36. 

 Pada suatu hari, sahabat Mu'adz bin Jabal  bersujud kepada Nabi .  Nabi  terkejut 
menyaksikan perilaku sahabatnya ini, sehingga beliaupun bertanya keheranan: Apa maksud 
perbuatanmu ini wahai Mu'adz? Beliau menjawab:  

 َ الَ : ) اللَّوِ  َرُسولُ   َ َفالَ . ِب َ  َذِل َ  نَ ْ َعلَ  أَنْ  نَ ْ ِسى ِ    َ َوِدْدتُ  ،َوَبلَارِقَِ ِ مْ  أَلَساِقَ ِ ِ مْ  َيْسُجُدونَ   َ َوا َ ْف ُ ُ مْ  الشَّامَ  أَ َ ْينُ 
رواه أمحد وابن ماج  وصححو  (ِلَ ْوِجَ ا َ ْسُجدَ  أَنْ  اْلَمْرأَةَ  أَلَمْرتُ  ،اللَّوِ  لَِغْ ِ  َيْسُجدَ  أَنْ  َأَحًدا آِمرًا ُ ْننُ  َلوْ   َِإ ّْ  ، َ ْ َعُلوا

األلباِّن  
Aku baru saja tiba dari daerah Syam, dan aku dapatkan penduduknya menghormati para 
pendeta dan ahli ibadah dari mereka dengan bersujud. Akupun merencanakan dalam hatiku 

untuk melakukan hal itu bersamamu. Mendengar jawaban itu, Rasulullah  bersabda: Janganlah 
kalian lakukan hal itu, karena seandainya aku dibenarkan untuk memerintahkan seseorang 
bersujud kepada selain Allah, niscaya akan aku perintahkan kaum wanita agar bersujud 
kepada suaminya." Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al 
Albany. 

 Demikianlah, wasatiyah dalam mengagungkan Nabi , tidak melampaui batas sehingga 
memposisikannya diatas kedudukan beliau yang sebenarnya, hingga menjadikannya sekutu bagi 
Allah Ta'ala. 

Sahabat Mu'adz dengan hati tulus dan tanpa pamprih ingin mengagungkan Nabi  dengan 
bersujud kepadanya, akan tetapi sikapnya yang tanpa pamprih itu tidak diterima dan bahkan 

disalahkan oleh Nabi . Benar, sujud adalah salah satu bentuk penghormatan, akan tetapi 
penghormatan yang dilakukan dengan bersujud hanyalah layak diberikan kepada Allah Yang Maha 
Kuasa.  

Dapat disimpulkan bahwa ketulusan niat dan jauhnya hati dari pemprih, belum cukup 
untuk menjadi dasar suatu perbuatan. Ketulusan niat haruslah disertai kebenaran sikap, sehingga 

selaras dengan sunnah Rasulullah . Demikianlah aplikasi nyata dari firman Allah Ta'ala: 

 ًُلوَُ ْم أَيُُّ ْم َأْحَسُن َعَمال  2 ادلل  لَِيب ْ
"Supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalannya." Al Muluk 2. 
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 Tatkala Al Fudhail bin Al 'Iyaad rahimahullah menjelaskan maksud dari amalan 
yang lebih baika pada ayat ini dengan berkata: 

 ي ون ح  ،يفبل مل ، الصا ي ن ومل ،صوابا  ان وإذا ،يفبل مل صوابا ي ن ومل ، الصا  ان إذا نوإف ؛وأصوبو أ لصو
 .السن  على  ان إذا والصواب ،هلل  ان إذا واخلالص ، الصا

"amalan yang lebih baik ialah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Karena suatu amalan 
walaupun dilakukan dengan ikhlas, akan tetapi tidak benar, niscaya tidak diterima. Dan 
walaupun suatu amalan itu benar, akan tetapi dilakukan dengan tidak ikhlas, maka tidak 
diterima. Suatu amalan tidak akan diterima sampai ia dilakukan dengan ikhlas, yaitu dilakukan 

hanya karena Allah, dan benar, yaitu selaras dengan sunnah Rasulullah ."  (1 )   
 Oleh karena itu Syeikh Muhammad bin As Sholeh Al Utsaimin rahimahullah menyatakan: 

"Pengagungan kepada Rasulullah  yang sebenarnya adalah dengan senantiasa menjaga adab 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Adab tersebut diwujudkan dengan tidak berbuat lancang dan 
melanggar perintah keduanya, serta tidak berbuat melampaui batas." 

Demikianlah sikap tengah-tengah Ahlis sunnah dalam beriman kepada Allah Ta'ala dan 
Rasul-Nya.  

Sikap Wasathiyah ahlus sunnah juga dengan mudah kita rasakan dalam metode ahlis 
sunnah dalam beramal, baik ketika beramal membangun kehidupan dunia, atau kehidupan 
akhirat dengan beribadah kepada Allah. Ahlis sunnah tidak membenarkan bagi siapapun untuk 
menyiksa diri dengan senantiasa beribadah tanpa memperdulikan kebutuhan biologisnya. 
Sebaliknya, ahlis sunnah juga tidak membenarkan bagi siapapun untuk lupa daratan, sehingga 
lalai dari kehidupan akhirat dan ibadah kepada Allah Ta'ala. 

 َاَر اآلِ رََة َوال  َنس نْ َيا َوَأْحِسن َ َما َأْحَسَن اللَُّو إِلَْي َ  َوابْ َ ِ  ِ يَما آ َاَ  اللَُّو الدَّ َوال  َ ْبِ  اْلَ َساَد ِ  اأَلْرِض  َنِصيَبَ  ِمَن الدُّ
 77 الفصص  ِإنَّ اللََّو ال ػلُِبُّ اْلُمْ ِسِدينَ 

"Dan carilah pada apa saja yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah engkau melalaikan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia, serta berbuat 
baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat 
kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan." Al Qashash 77 

لَّ اْلَبْسِ   َ  َ ْفُعَد َمُلوًما زلَُّْسورًا َوالَ ََتَْعْل يََدَ  َمْغُلوَلً  ِإىَل ُعُنِفَ  َوالَ  َ ْبُسْلَ ا ُ 29 ااسراء 
"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu 
mengulurkannya, sehingga engkau menjadi tercela dan menyesal." Al Isra' 29. 

مَلْ ُيْسرُِ وا ومََلْ يَ ْف ُ ُروا وََ اَن بَ ْ َ َذِلَ  قَ َواًما َوالَِّ يَن ِإَذا أَنَ ُفوا  67 ال رقان 
"Dan orang-orang yang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan 
tidak (pula) kikir, dan pembelanjaan mereka itu di tengah-tengah antara yang demikian."  Al 
Furqaan 67. 

Dalam banyak kesempatan Rasulullah  selalu menekankan akan pentingnya sikap 
wasathiyah ini kepada para sahabatnya: 

 َ أَن َُّ مْ  أُْ ِ ُوا  َ َلمَّا،  النَِّ ّْ  ِعَباَدةِ  َعنْ  َيْسأَُلونَ   النَِّ ّْ  أَْزَواجِ  بُ ُيوتِ  ِإىَل  َرْى ٍ  َ الَ َ ُ  َجاءَ  :يفول أنس بن مال عن 
 أَبًَدا اللَّْيلَ  ُأَصلّْى  َِإ ّْ  أَنَا أَمَّا :َأَحُدُىمْ  قَالَ  .  ََأ َّرَ  َوَما َذنِْبوِ  ِمنْ   َ َفدَّمَ  َما َلوُ  ُاِ رَ  َقدْ   النَِّ ّْ  ِمنَ  ضَلْنُ  َوأَْينَ  : َ َفاُلوا ، َ َفالُّوَىا

 أَنْ ُ مُ : )  َ َفالَ   اللَّوِ  َرُسولُ  َ َجاءَ  . أَبًَدا أَ َ َ وَّجُ  َ الَ  النَّْساءَ  أَْعَ  ِلُ  أَنَا :آَ رُ  َوقَالَ  . أُْ ِلرُ  َوالَ  الدَّْىرَ  َأُصومُ  أَنَا :آَ رُ  َوقَالَ . 
 َ َمنْ  ، النَّْساءَ  َوأَ َ َ وَّجُ  َوأَْرُقدُ  َوُأَصلّْى ، َوأُْ ِلرُ  َأُصومُ  َلِ  ّْ  ، َلوُ  َوأَ ْ َفاُ مْ  لِلَّوِ  أَلْ َشاُ مْ  ِإ ّْ  َواللَّوِ  أََما ؟وََ َ ا َ َ ا قُ ْلُ مْ  الَِّ ينَ 
 (ِم ّْ   َ َلْيسَ  ُسنَِّ   َعنْ  َرِابَ 

                                                           
1 ) Hilyatul Auliya' oleh Abu Nu'aim Al Ashbahaany 8/95. 
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"Dari sahabat Anas bin Malik , ia mengisahkan: ada tiga orang yang menemui istri-istri Nabi , 

guna bertanya tentang amalan ibadah Nabi . Tatkala mereka telah diberitahu, seakan-akan 

mereka merasa ibadah Nabi  sedikit, kemudian mereka balik berkata: "Siapakah kita, bila 

dibanding dengan Nabi , Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau, baik yang telah lampau 
atau yang akan datang". Selanjutnya, salah seorang dari mereka berkata: Kalau saya, maka saya 
akan sholat malam terus menerus. Orang kedua berkata: Saya akan berpuasa sepanjang tahun 
dan tidak akan berhenti berpuasa. Orang ketiga berkata: Saya akan menjauhi wanita, dan 

selamanya tidak akan pernah menikah. Tatkala Rasulullah  datang, beliau bersabda: "Kaliankah 
yang berkata demikian-demikian? Ketahuilah, sungguh demi Allah, sesungguhnya saya adalah 
orang yang lebih takut dan bertakwa kepada Allah dibanding kalian, akan tetapi saya berpuasa 
dan juga berbuka, sholat (malam) dan juga tidur, serta saya juga menikahi wanita. Maka barang 

siapa yang membenci sunnahku (ajaranku), maka ia tidak termasuk dari golonganku".(1)  

Pada kesempatan lain, Rasulullah  kembali menekankan pesan ini kepada salah seorang 
sahabat yang berencana untuk menyendiri di dalam gua, dan meninggalkan segala hingar-bingar 
kehidupan dunia.  

Sahabat tersebut berkata bertanya kepada Rasulullah : Ya Rasulullah, sesungguhnya 
baru saja aku melintasi suatu gua, dan di sana terdapat air serta sayur-mayur yang dapat 
mencukupi kebutuhanku. Terbetik dibenakku untuk menyendiri di dalamnya, dengan demikian 

aku dapat meninggalkan segala urusan dunia. Mendengar pernyataan sahabat ini, Rasulullah  
bersabda: "Sesungguhnya aku tidak diutus dengan agama kaum Yahudi dan tidak juga dengan 
agama kaum Nasrani, akan tetapi aku di utus dengan membawa agama yang lurus dan mudah." 
Riwayat Ahmad, At Thobrani dan dihasankan oleh Al Albany. 

Wasatiyyah ahlus sunnah wal jama'ah ini juga dapat dirasakan dengan nyata dalam sikap 
dan persepsi mereka tentang berbagai sekte yang menyelisihinya. Dalam mensikapi orang lain 
yang berseberangan dengan mereka, ahlus sunnah senantiasa bersikap adil. Ahlu sunnah tidak 
ekstrim dengan mengkafirkan setiap orang yang berbuat salah. Sebaliknya mereka tidak mudah 
tertipu dengan slogan dan ucapan manis orang lain, sehingga menyamaratakan semua orang 
hanya berdasarkan pengakuannya belaka.  

Dengan metode ini, ahlis sunnah menyelisihi kaum khowarij yang mengkafirkan orang lain 
hanya karena kesalahan atau perbuatan dosa, juga menyelisihi kaum murji'ah yang menyamakan 
semua orang hanya berdasarkan ucapannya semata, tanpa perduli akan perbuatannya. 

Sikap wasitthiyah atau tengah-tengah ini juga dapat kita buktikan dengan mudah dalam 
metode dakwah dan tarbiyyah ahlis sunnah.  

Diantara manhaj yang diajarkan Rasulullah  kepada para sahabatnya adalah dengan 
menyeimbangkan antara rasa raja' (harap) dan rasa khauf (takut) dalam jiwa mereka. Rasa harap 
terhadap karunia, kerahmatan dan ampunan Allah Ta'ala. Dan rasa takut akan kemurkaan, hisab 
dan siksa Allah. Dua perasaan ini senantiasa hadir dengan serasi dan seimbang dalam jiwa ahlis 
sunnah. Dengan seimbangnya kedua perasaan ini, ahlus sunnah tidak mudah putus asa dari 
kerahmatan Allah, juga tidak merasa aman dari kemurkaan Allah, sehingga ceroboh dalam 
berbuat maksiat. 

Dalam kehidupan ahlis sunnah, kedua keimanan dan perasaan ini bagaikan dua sayap bagi 
setiap burung. Burung tidak akan mampu terbang dengan baik, bila salah satu sayapnya cacat 
atau rusak, sebagaimana ahlis sunnah tidak akan dapat beribadah dan beramal dengan baik, bila 
kedua iman dan perasaan ini tidak seimbang. 

Orang yang berlebihan dalam mengharap ampunan dan kerahmatan Allah, sehingga lalai 
akan kemurkaan dan siksa-Nya, akan berdarah dingin ketika berbuat dosa. Oleh karena itu, 

Rasulullah  melarang sahabat Mu'adz bin Jabal  dari menyampaikan hadits yang mengabarkan 
akan keutamaan tauhid. Beliau memberikan alasan bahwa bila hadits tersebut disampaikan 
kepada seluruh manusia, niscaya mereka akan bermalas-malas sekaligus berlaku ceroboh.  

                                                           
1 ) Riwayat Al Bukhari, hadits no: 4776, dan Muslim, hadits no: 1401. 
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رٌ  َلوُ  يُ َفالُ  ،مِحَارٍ  َعَلى  النَِّ ّْ  رِْدفَ  ُ ْننُ ):  قال عن معاذ بن جبل  َعَلى اللَّوِ  َح َّ  َ ْدرِى َىلْ  ُمَعاُذ، يَا: )  َ َفالَ  ، ُعَ ي ْ
 بِوِ  ُيْشرُِ وا َوالَ  يَ ْعُبُدوهُ  أَنْ  ؛اْلِعَبادِ  َعَلى اللَّوِ  َح َّ   َِإنَّ : )قَالَ  . أَْعَلمُ  َوَرُسولُوُ  اللَّوُ  :قُ ْلنُ . (؟ اللَّوِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َح ُّ  َوَما ِعَباِدهِ 
 الَ : )قَالَ  النَّاسَ  بِوِ  أَُبشّْرُ  أََ الَ  : اللَّوِ  َرُسولَ  يَا  َ ُفْلنُ  . (َشْيًبا بِوِ  ُيْشرِ ُ  الَ  َمنْ  يُ َع ّْبَ  الَ  أَنْ  :اللَّوِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َوَح َّ  ، َشْيًبا

.  م    عليو( َ َي َِّ ُلوا ، ُ َبشّْْرُىمْ 
Muadz bin Jabal  mengisahkan:”Pada suatu saat, aku membonceng Nabi  mengendarai keledai 
yang diberi julukan Ufair. Lalu beliau bersabda kepadaku:: Wahai Muadz, tahukah kamu, apa 
hak Allah atas hamba-Nya, dan apa hak hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rosul-Nya 
yang lebih mengetahui. Beliaupun bersabda: Hak Allah atas hamba ialah: mereka beribadah 
kepada-Nya, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, sedangkan hak hamba atas Allah 
ialah: Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Lalu 
aku bertanya: Ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada para manusia? 
Beliau menjawab: Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini, (bila engkau sampaikan) mereka 
akan bermalas-malasan dalam beramal.” (Muttafaqun 'alaih) 

Sebaliknya, orang yang terlalu takut akan siksa Allah dan lalai akan kerahmatan dan 
ampunan-Nya, akan ditimpa putus asa.  

Tatkala turun ayat berikut: 

 َْوالَ غلَِْد َلُو ِمن ُدوِن الّلِو َولِيِّا َوالَ َنِص ًا َوال أََماِّنّْ أَْىِل اْلِ َ اِب َمن يَ ْعَمْل ُسوًءا غُلَْ  بِوِ  لَّْيَس بَِأَمانِيُّْ م 123 النساء .
"(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut 
angan-angan ahlil kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 
pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat perlindungan dan tidak (pula) 

penolong baginya selain dari Allah." An Nisaa' 123, sahabat Abu Bakar  datang kepada Rasulullah 

 dan berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana kita dapat menjadi orang sholeh setelah diturunkannya 
ayat berikut: 

 ِمن يَ ْعَمْل ُسوءاً غُلَْ  بِو 
"Barang siapa yang mengerjakan kejahatan (perbuatan buruk), niscaya akan diberi pembalasan 
dengan kejahatan itu?" Abu Bakar melanjutkan pertanyaannya dengan berkata: Bila kita akan 

dibalas atas setiap perbuatan buruk yang kita kerjakan? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah  
bersabda: "Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar, bukankah engkau ditimpa penyakit?, 
Bukankah engkau merasa lelah?, Bukankah engkau ditimpa duka? Bukankah engkau ditimpa 

kesusahan? Abu Bakarpun menjawab: Benar. Maka Rasulullah  pun bersabda: "Maka itulah 
balasan atas perbuatan dosamu". Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan dinyatakan 
sebagai hadits shahih oleh Al Albani. 

Tidak heran bila dalam banyak ayat, disandingkan antara ayat-ayat ancaman terhadap 
orang-orang yang kafir dan durhaka dengan ayat-ayat yang memberikan harapan kepada orang-
orang yang beriman dan beramal sholeh. Bahkan dengan tegas, Allah Ta'ala memerintahkan kita 
semua untuk mengimani secara bersamaan kedua hal tersebut secara bersamaan: 

 ََاُ وٌر رَِّحيمٌ  اْعَلُمواْ أَنَّ الّلَو َشِديُد اْلِعَفاِب َوأَنَّ الّلو 98 ادلاادة 
"Dan ketahuilah (berimanlah) bahwa sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya dan bahwa 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."  Al Maidah 98 
 Demikianlah metode ahlus sunnah wal jama'ah dalam beramal, dan demikianlah metode 
mereka dalam berdakwah dan mendidik. Orang yang mampu menerapkan wasatthiyah ini dalam 
kehidupannya, berarti ia benar-benar telah memahami dan menerapkan metode ahlus sunnah, 
serta  telah memahami Islam yang benar.  

Sahabat Ali bin Abi Thalib  berkata: 

، ومل يؤمن م م ر اهلل ومل اهلل معاصي   ذلم ير ص ومل اهلل، رمح  من الناس يفن  مل من ؟ ال فيو  ل بال فيو أ   م أال
 .رواه اآلجري والدارمي وأبو نعيم األصب اِّن واخلليب البغدادي. ي   الفرآن إىل ا ه

"Sudikah aku kabarkan kepadamu, siapakah orang yang benar-benar telah berilmu dan 
berpemahaman luas? Dia adalah orang yang tidak menjadikan orang lain putus asa dari 
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kerahmatan Allah, tidak pula menjadikan mereka gegabah dalam bermaksiat kepada Allah, 
tidak pula menjadikan mereka merasa aman dari pembalasan Allah, dan tidak menggantikan Al 
Qur'an dengan selainnya." Riwayat Al Ajurry, Ad Daarimy, Abu Nu'aim Al Ashbahaany dan Al 
Khathib Al Baghdaady. 

 Petuah sahabat Ali bin Abi Thalib  ini sudah barang tentu menyelisihi kenyataan kita 
pada zaman ini. Banyak dari kita setelah belajar ilmu agama, menghadiri majlis-majlis ta'lim 
menjadi lebih mudah untuk mengkhianati amanat, berbohong, menyelisihi kontrak kerja, 
menunda-nunda pembayaran hutang, dan melalaikan kewajiban. Fakta ini mencerminkan adanya 
salah asuh, dan ketimpangan antara rasa khauf (takut) dari azab Allah dan raja' (harap) kepada 
ampunan Allah. 
  
9. Karakter kesembilan: Tidak terperdaya dengan perubahan nama suatu permasalahan. 

Kehidupan dunia selalu berputar, sejarah berjalan, dan generasipun silih berganti. 
Selaras dengan perubahan ini, terjadi banyak terjadi perubahan. Bila dahulu, gaya hidup 
masyarakat masih menganut cara-cara yang sederhana, maka sekarang semuanya telah berubah, 
seiring dengan perkembangan tekhnologi yang dicapai oleh umat manusia. 

Perubahan dapat saja terjadi pada hakekat suatu kejadian, akan tetapi dilain 
kesempatan perubahan hanya terjadi pada penampilan luar alias penamaan belaka. 

Dikarenakan syari'at Islam adalah syari'at yang diturunkan untuk seluruh umat manusia 
dan berlaku hingga akhir masa, maka Islam tidak pernah mengaitkan syari'atnya dengan sekedar 
nama atau penampilan luar suatu masalah.  

Islam senantiasa mengaitkan hukum-hukumnya dengan hakikat dan inti masalah. Oleh 
karena itu para ulama' menegaskan: 

الً ُمَشاَحَ  ِ  االْصِلاَلِح 
"Tidak ada perebutan dalam masalah istilah/penamaan." 

Ahlussunnah wal jama'ah, tidak pernah memperebutkan suatu istilah, atau nama suatu 
masalah. Mereka senantiasa memfokuskan perhatiannya pada muatan atau inti setiap 
permasalahan.  

Ahlussunnah tidak pernah merasa puas dengan sekedar nama yang indah, akan tetapi 
kosong dari kandungannya. Oleh karena itu sulit bagi siapapun untuk mengecoh ahlussunnah 
hanya dengan merubah-rubah nama dan istilah.   

Kaedah yang indah ini senantiasa diterapkan oleh ahlussunnah dalam segala 
permasalahan, baik dalam permasalahan akidah, mu'amalah atau lainnya. Oleh karena itu, 
dahulu Al Hasan Al Bashry rahimahullah menyatakan: 

َقُو اْلمَ ،ِإنَّ اِاؽْلَاَن لَْيَس بِال ََّحلّْي َوالَ بِال ََّم ّْ  َا اِاؽْلَاُن َما َوقَ َر ِ  الَفْلِب َوَصدَّ   .رواه ابن أيب شيب  والبي في. لُ مَ  ِإظلَّ
"Sesungguhnya iman itu bukanlah sekedar slogan atau angan-angan, sesungguhnya iman itu ialah 
sesuatu yang tertanam kokoh dalam hati dan dibuktikan oleh amalan." Riwayat Ibnu Abi Syaibah 
dan Al Baihaqy. 

Tidak mengherankan bila ahlissunnah dari zaman dahulu tidak terperdaya oleh ulah 
penganut paham 'Asy'ariyyah dan Maturidiyyah yang mengklaim dirinya sebagai ahlissunnah. 

Ahlussunnah juga tidak terkecoh oleh ulah orang-orang khowarij dan mu'tazilah yang 
mengklaim dirinya sebagai ahlul 'adel (penegak keadilan). 

Sebagaimana mereka juga tidak terkecoh oleh ulah para bandot sewaan(1) yang berusaha 
merubah hukum Allah Ta'ala dalam hal perceraian. Olah karena itu para ulama' ahlis sunnah 

                                                           
1 ) Bandot sewaan adalah julukan bagi seorang laki-laki yang berusaha mengakali hukum perceraian. Bila 

ada seorang  suami telah menjatuhkan cerai kepada istrinya sebanyak tiga kali dalam waktu yang 
berbeda-beda, maka ia tidak dapat kembali meruju' istrinya, kecuali bila istrinya telah menikahi lelaki 
lain lalu bercerai. Kala itu suami pertama dibenarkan untuk menikahi lagi mantan istrinya tersebut. 
Nah, sebagian suami yang menyesali percerainnya, menyewa seorang laki-laki agar menikahi mantan 
istrinya, untuk selanjutnya menceraikan kembali mantan istrinya tersebut. Dengan cara ini, sang suami 
pertama telah berusaha menipu Allah Ta'ala. Betapa tidak, ia telah mengosongkan pernikahan sang 

= 
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bersepakat bahwa ulah bandot sewaan ini tidak dapat merubah hukum Allah yang berlaku pada 
masalaha perceraian, dan bahkan sebagian dari menyatakan bahwa pernikahan bandot sewaan 

dengan mantan istri lelaki penyewa tidak sah.(1)        
Dan sebagai bagian dari perwujudan nyata penerapan ahlissunnah terhadap kaedah di 

atas, ialah dibedakannya antara pemahaman secara bahasa dari pemahaman secara istilah 
syari'at.  
 Ulama‟ ahlissunnah telah banyak menjelaskan, bahwa setiap nama dalam syariat islam, 
adalah merupakan istilah syar‟i, sehingga definisi dan maknanyapun harus dipahami sesuai 
dengan yang dikehendaki dalam syariat islam, tidak cukup difahami secara kandungan dan 

maknanya secara bahasa saja.(2)  

 Sebagai contoh : secara bahasa, kata (   الصالة  ), bermakna (doa), akan tetapi dalam 

syariat kata tersebut memiliki definisi lain. Dengan demikian, kalau kita membaca ayat atau 
hadits yang menyebutkan kata “sholat”, maka kita harus memahaminya secara istilah syariat, 
bukan secara bahasa. Begitu juga halnya dengan istilah-istilah syariat lainnya.  

Pengartian setiap istilah secara syari'at ini berlaku pada setiap istilah, kecuali bila ada 
dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dari  istilah tersebut adalah makna secara bahasa, 
bukan secara syariat. 

Sampai pada saat ini, kita telah banyak mengenal dan mengetahui berbagai istilah dalam 
syariat. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan ialah; apakah kita telah mengenal makna 
istilah tersebut secara utuh? Sebagaimana halnya kita mengenal definisi “shalat”, lengkap 
dengan persyaratan, rukun, wajib, sunnah-sunnah dan hal-hal yang terkait dengannya?. Berikut 
dua contoh nyata tentang masalah ini: 

 
Makna & Hukum Tasyabbuh. 
Tatkala kita membaca teks hadits berikut: 

ُ مْ ) رواه أمحد وا ه  (َمْن َ َشبََّو بَِفْوٍم  َ ُ َو ِمن ْ
"Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."  Riwayat Ahmad 
dan lain-lain. 

Seharusnya, pertama kita membaca teks hadits ini, kita bertanya pada diri kita: Apakah 
definisi tasyabbuh dalam syari'at? Apakah syarat-syarat, dan rukun-rukun terjadinya tasyabbuh 
yang terlarang?  
Untuk sedikit menjawab pertanyaan di atas, saya mengajak pembaca untuk merenungkan hadits 
berikut: 

  َااَََّ  :  قال،ِإن َُّ م الَ يَ ْفَرُؤون ِ َ اباً ِإالَّ سَلُْ وماً :  قالوا، َيْ ُ َب ِإىَل الرُّومِ نْ  أَ   َلمَّا أَرَاَد رسول اهلل: قال، عن أنس بن مال 
  رواه البخاري ومسلم. َ اَااً ِمْن ِ ضَّ ٍ رسول اهلل 

Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik , ia mengisahkan: “Tatkala Rasulullah  hendak 
menuliskan surat ke romawi, (para sahabat berkata kepada beliau): Sesungguhnya orang-orang 

romawi tidak mau membaca surat, kecuali bila bersetempel. Maka Rasulullah  membuat 
setempel dari perak”. riwayat Bukhori dan Muslim. 

                                                           

 
bandot sewaannya dari makna pernikahan yang semestinya, yaitu keinginan masing-masing pihak (lelaki 
& wanita yang menikah) untuk melanggengkan hubungan mereka semampu mungkin. Pelaku rekayasa 

semacam ini dilaknati oleh Rasulullah , sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud, 
Ibnu Majah dan lainnya.  

1 ) Baca Al Istizkaar oleh Ibnu Abdil Bar Al Maliky 5/448. 
2 ) Untuk lebih jelasnya, silahkan baca kitab-kitab ushulul fiqh, dalam pembahasan : 

 ) عارض احلفيف  الشرعي  واحلفيف  اللغوي : مبادئ اللغ ، باب)
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 Pada kisah ini, Rasululah  telah meniru kebiasaan orang-orang kafir? Bukankah ini 

tasyabuh? Akan tetapi mengapa Rasulullah  dengan sengaja meniru mereka? 
Ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan tasyabbuh (menyerupai) orang kafir, atau 

ahlil bid‟ah diharamkan. Oleh karena itu, para ulama' ahlissunnah menegaskan bahwa tasyabbuh 
yang diharamkan ialah tasyabbuh yang memenuhi beberapa kriteria / syarat berikut: 

1. Perbuatan tersebut merupakan ciri khas mereka. 

2. Perbuatan tersebut tidak mendatangkan manfaat. 

3. Adanya niat untuk meniru, berdasarkan hadits (إظلا األعمال بالنيات / sesungguhnya setiap amalan 

senantiasa disertai dengan niat…)(1)   
 Sebagai contoh lain : Kita semua tahu, bahwa mobil, pesawat terbang, berbagai 
peralatan telekomunikasi yang ada pada zaman kita ini, adalah buatan orang-orang kafir. Akan 
tetapi karena hal-hal itu tidak memenuhi kriteria tasyabbuh yang terlarang, maka hal-hal itu 
boleh dimiliki atau digunakan? 

 Metode berfikir semacam ini, jauh-jauh hari telah diisyaratkan oleh Rasulullah  melalui 
sabdanya: 

َ ا،لََيْشَرَبنَّ نَاُس ِمْن أُمَّيِت اخْلَْمرَ )  .رواه أبو داود، ولو شواىد  ث ة. ( ُيَسمُّونَ َ ا بَِغْ ِ ا ِْ
"Sungguh akan ada sekelompok orang dari ummatku yang minum khomer, dan mereka 
menyebutnya dengan sebutan lain dari nama yang sebenarnya  ”. HR Abu Dawud, dan hadits ini 
memiliki banyak syawahid. 

Bila kita membuka-buka kamus bahasa arab, kita akan dapatkan bahwa yang dinamakan 
khomer secara bahasa, adalah perasan (jus) anggur yang memabokkan. Sehingga bila kita 
memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengharamkan khomer hanya berdasarkan 
pemahaman bahasa, niscaya kita akan katakan bahwa jus selain anggur bukan khomer, walaupun 
memabokkan.  

Oleh karena itu, banyak orang (thullaabul ilmi) yang mengharamkan minuman 
memabokkan yang terbuat dari selain anggur, dengan dalil qiyas. Padahal kalo kita memahami 
kata khomer secara istilah syar‟i, kita tidak perlu terhadap dalil qiyas. Sebagai buktinya, mari 

kita simak dan renungkan sabda Nabi  berikut: 

 رواه مسلم. (ُ لُّ ُمْسِ ٍر َ ٌْر وَُ لُّ ُمْسِ ٍر َحرَامٌ )
"Setiap yang memabokkan adalah khomer, dan setiap yang memabokkan adalah haram”. (HR 
Muslim. 

Dari hadits diatas, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting: 
1. Kata khomer dalam syari‟at memiliki makna khusus, sehingga setiap minuman yang terdapat 

padanya makna tersebut, dinamakan khomer, walaupun masyarakat menamakannya dengan 
nama lain. 

2. Bahwa yang menjadi pedoman (manathul hukmi) dalam menghukumi suatu masalah adalah 
hakikatnya (faktanya), bukan sekedar penamaan masyarakat. 

3. Hakikat khomer dalam syari‟at tidak berubah hanya sekedar perubahan nama, atau dengan 
kata lain, perubahan nama tidak dapat merubah hakikat suatu hal. 

4. Ketiga hal diatas berlaku pula pada kata-kata (istilah-istilah) lain dalam syari‟at, misalnya: 

riba, mudhorobah, mubtadi‟, kafir, fasik, mukmin, muhsin, zakat, dll.(2)     
 Diantara contoh lain dari permasalahan yang mengalami pergeseran dan pemekaran 
makna ialah apa yang disebut dengan akad perkreditan. 
  
 Makna & Hukum Perkreditan.  
                                                           
1 ) Untuk lebih jelasnya, silahkan baca kitab : At Tasyabbuh Al Manhiy „Anhu Fil Fiqh Al Islamy, karya Jamil 

bin Habib Al Luwaihiq.  
2  ) Diantara kitab yang sangat bagus, yang menjelaskan permasalahan ini adalah kitab: Al Haqiqah As 

Syar'iyyah Fi Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim wa As Sunnah An Nabawiyyah, karya : Dr. Muhammad bin Umar 
Bazmuul. 
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Dahulu, transaksi ini hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara 
pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, perkreditan telah berkembang 
dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga. 
Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya bertransaksi dengan pemilik 
barang, akan tetapi ia  bertransaksi dengan dua pihak yang berbeda: 
Pihak kedua : Pemilik barang. 
Pihak ketiga : Perusahaan pembiayaan atau perkreditan atau perbankan. Perkreditan semacan 
ini biasa kita temukan pada  perkreditan rumah (KPR), atau kendaraan bermotor. 
 Pada kesempatan ini, saya mengajak para pembaca untuk bersama-sama mengkaji hukum 
kedua jenis perkreditan ini. 
 
 Hukum Perkreditan Langsung. 

Perkreditan yang dilakukan secara langsung antara pemilik barang dengan pembeli adalah 
suatu transaksi perniagaan yang dihalalkan dalam syari'at. Hukum akad perkreditan ini tetap 
berlaku, walaupun harga pembelian dengan kredit lebih besar dibanding dengan harga 
pembelian dengan cara kontan. Inilah pendapat -sebatas ilmu yang saya miliki-, yang paling 
kuat, dan pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan ulama'. Kesimpulan hukum ini 
berdasarkan beberapa dalil berikut: 
Dalil pertama: Keumuman firman Allah Ta'ala: 

 ُيَا أَي َُّ ا الَِّ يَن آَمُنوا ِإَذا َ َدايَ ْنُ ْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل ُمَسّمًى  َاْ ُ ُبوه282:  البفرة 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu 
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Al Baqarah 282 
 Ayat ini adalah salah satu dalil yang menghalalkan adanya praktek hutang-piutang, 
sedangkan akad kredit adalah salah satu bentuk hutang, maka dengan keumuman ayat ini 
menjadi dasar dibolehkannya perkreditan. 
Dalil kedua: Hadits riwayat 'Aisyah radhiaalahu 'anha. 

م    عليو . ( طََعاماً َنِسيَبً  َوَرَىَنو ِدْرَعوُ يَ ُ وِديٍّق ِمْن  اْش َ َرى َرُسوُل اهلل )
"Rasulullah   membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran 
dihutang, dan beliau menggadaikan perisai beliau kepadanya." Muttafaqun 'alaih 

 Pada hadits ini, Nabi  membeli bahan makanan dengan pembayaran dihutang, dan 
sebagai jaminannya, beliau menggadaikan perisainya. Dengan demikian hadits ini menjadi dasar 
dibolehkannya jual-beli dengan pembayaran dihutang, dan perkreditan adalah salah satu bentuk 
jual-beli dengan pembayaran dihutang. 

Dalil ketiga:  Hadits Abdullah bin 'Amer bin Al 'Ash . 

َ  َجْيشاً، قال عبد اهلل بن عمروأنَّ رسول اهلل ) أَْن يَ ْبَ اَ  َظْ راً ِإىَل  ََأَمرَه النَّيب : َولَْيَس ِعْنَدنَا َظْ ٌر، قال:  أََمرَُه أَْن غُلَ ّْ
َصدّْ  بَِأْمِر َرُسوِل اهلل 

ُ
َرْيِن َوبِاألَْبِعرَِة ِإىَل ُ ُروِج ادل ِ ،  َابْ َ اَ  عبد اهلل بن عمرو الَبِعَ  بِالَبِعي ْ َُصدّْ

 وأبو أمحد رواه. (ُ ُروِج ادل
  وحسنو األلباِّنوالدارقل  داود

" Rasulullah  memerintahkanku  untuk mempersiapkan suatu pasukan, sedangkan kita tidak 
memiliki tunggangan, Maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Amer bin Al 'Ash untuk membeli 
tunggangan dengan pembayaran ditunda hingga datang saatnya penarikan zakat. Maka Abdullah 

bin Amer bin Al 'Ashpun seperintah Rasulullah  membeli setiap ekor onta dengan harga dua 
ekor onta atau bahkan lebih dan yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan 
zakat. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ad Daraquthni dan dihasankan oleh Al Albani. 

 Pada kisah ini, Rasulullah  memerintahkan sahabat Abdullah bin 'Amer Al 'Ash untuk 
membeli setiap ekor onta dengan harga dua ekor onta dengan pembayaran dihutang. Sudah 
dapat ditebak bahwa beliau tidak akan rela dengan harga yang begitu mahal, (200 %) bila beliau 
membeli dengan pembayaran tunai. Dengan demikian, pada kisah ini, telah terjadi penambahan 
harga barang karena pembayaran yang ditunda (terhutang). 
Dalil keempat: Keumuman hadits salam (jual-beli dengan pemesanan). 
 Diantara bentuk perniagaan yang diijinkan syari'at adalah dengan cara salam, yaitu 
memesan barang dengan pembayaran di muka (kontan). Transaksi ini adalah kebalikan dari 
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transaksi kredit. Ketika menjelaskan akan hukum transaksi ini, Nabi  tidak mensyaratkan agar 

harga barang tidak berubah dari pembelian dengan penyerahan barang langsung. Nabi  hanya 
bersabda: 

م    عليو  (َمْن َأْسَلَف  َ ْلُيْسِلْف ِ  َ ْيٍل َمْعُلوٍم َوَوْزٍن َمْعُلوٍم ِإىَل َأَجٍل َمْعُلومٍ )
"Barang siapa yang membeli dengan cara  memesan (salam), hendaknya ia memesan dalam 
takaran yang jelas dan timbangan yang jelas dan hingga batas waktu yang jelas pula."  
Muttafaqun 'Alaih 

Pemahaman dari empat dalil di atas dan juga lainnya selaras dengan kaedah dalam ilmu 
fiqih, yang menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal. Berdasarkan kaedah 
ini, para ulama' menyatakan bahwa: selama tidak ada dalil yang shahih nan tegas yang 
mengharamkan suatu bentuk perniagaan, maka perniagaan tersebut boleh atau halal untuk 
dilakukan. 

Adapun sabda Nabi  : 

َعٍ   َ َلُو أَوَْ ُسُ َما أو الرّْبَا) َع َ ْ ِ   بَ ي ْ رواه ال م ي وا ه  (من بَاَ  بَ ي ْ
"Barang siapa yang menjual jual penjualan dalam satu penjualan maka ia hanya dibenarkan 
mengambil harga yang paling kecil, kalau tidak, maka ia telah terjatuh ke dalam riba." Riwayat 
At Tirmizy dan lain-lain, maka penafsirannya yang lebih tepat ialah apa yang dijelaskan oleh 

Ibnul Qayyim dan lainnya(1) ,
 
bahwa makna   hadits ini adalah larangan dari berjual beli dengan 

cara 'inah. Jual beli 'Innah ialah seseorang menjual kepada orang lain suatu barang dengan 
pembayaran dihutang, kemudian seusai barang diserahkan, segera penjual membeli kembali 
barang tersebut dengan dengan pembayaran kontan dan harga yang lebih murah.  
 

Hukum Perkreditan Segitiga. 
Agar lebih mudah memahami hukum perkreditian jenis ini, maka berikut saya sebutkan 

contoh singkat tentang perkreditan jenis ini  :  
Bila pak Ahmad hendak membeli motor dengan pembayaran dicicil/kredit, maka ia dapat 

mendatangi salah satu showrom motor yang melayani penjualan dengan cara kredit. Setelah ia 
memilih motor yang diinginkan, dan menentukan pilihan masa pengkreditan, ia akan diminta 
mengisi formulir serta manandatanganinya, dan biasanya dengan menyertakan barang jaminan, 

serta uang muka.(2) Bila harga motor tersebut dangan pembayaran tunai, adalah Rp: 
10.000.000,-, maka ketika pembeliannya dengan cara kredit, harganya Rp.12.000.000,- atau 
lebih. 

Setelah akad jual-beli ini selesai ditanda tangani dan pembelipun telah membawa pulang 
motor yang ia beli, maka pembeli tersebut berkewajiban untuk menyetorkan uang cicilan 
motornya itu ke bank atau ke PT perkreditan, dan bukan ke showrom tempat ia mengadakan 
transkasi dan menerima motor yang ia beli tersebut.  

Praktek serupa juga dapat kita saksikan pada perkreditan rumah, atau lainnya.  
Keberadaan dan peranan pihak ketiga ini menimbulkan pertanyaan di benak kita: 

mengapa pak Ahmad harus membayarkan cicilannya ke bank atau PT perkreditan, bukan ke 
showrom tempat ia bertransaksi dan menerima motornya? 
 Jawabannya sederhana: karena Bank atau PT Perkreditannya telah mengadakan 
kesepakatan bisnis dengan pihak showrom, yang intinya: bila ada pembeli dengan cara kredit, 
maka pihak bank berkewajiban membayarkan harga motor tersebut dengan pembayaran kontan, 
dengan konsekwensi pembeli tersebut dengan otomatis menjadi nasabah bank, sehingga bank 
berhak menerima cicilannya. Dengan demikian, seusai pembeli menandatangani formulir 
pembelian, pihak showrom langsung mendapatkan haknya, yaitu berupa pembayaran tunai dari 
bank. Sedangkan pembeli secara otomatis telah menjadi nasabah bank terkait. 

                                                           
1  ) Sebagaimana beilau jelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqiin dan Hasyi'ah 'ala syarah sunan Abi 
Dawud. 
2 ) Sebagian showrom tidak mensyaratkan pembayaran uang muka. 
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Praktek semacam ini dalam ilmu fiqih disebut dengan hawalah, yaitu memindahkan 
piutang kepada pihak ketiga dengan ketentuan tertentu.  

Pada dasarnya, akad hawalah dibenarkan dalam syari'at, akan tetatpi permasalahannya 
menjadi lain, tatkala hawalah digabungkan dengan akad jual-beli dalam satu transaksi. Untuk 
mengetahui dengan benar hukum perkreditan yang menyatukan antara akad jual beli dengan 
akad hawalah, maka kita lakukan dengan memahami dua penafsiran yang sebanarnya dari akad 
perkreditan segitiga ini. 

Bila kita berusaha mengkaji dengan seksama akad perkreditan segitiga ini, niscaya akan 
kita dapatkan dua penafsiran yang saling mendukung dan berujung pada kesimpulan hukum yang 
sama. Kedua penafsiran tersebut adalah: 
Penafsiran pertama: Bank telah menghutangi pembeli motor tersebut uang sejumlah Rp. 
10.000.000,- dan dalam waktu yang sama Bank langsung membayarkannya ke showrom tempat ia 
membeli motornya itu. Kemudian Bank menuntut pembeli ini untuk membayar piutang tersebut 
dalam jumlah Rp. 13.000.000,-. Bila penafsiran ini yang terjadi, maka ini jelas-jelas riba nasi'ah 
(riba jahiliyyah). Dan hukumnya seperti yang disebutkan dalam hadits berikut: 

 رواه مسلم ( ُىْم َسَواء: َوقَالَ ،آ ل الربا وُموِْ َلو وََ ا َِبو َوَشاِىَديوِ   لعن رسول اهلل :عن جابر قال
Dari sahabat Jabir  ia berkata: Rasulullah  telah melaknati pemakan riba (rentenir), orang 
yang memberikan/membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), dan juga dua orang 
saksinya". Dan beliau juga bersabda: "Mereka itu sama dalam hal dosanya" (Muslim) 
Penafsiran kedua: Bank telah membeli motor tersebut dari Showrom, dan menjualnya kembali 
kepada pembeli tersebut. Sehingga bila penafsiran ini yang benar, maka Bank telah menjual 
motor yang ia beli sebelum ia pindahkan dari tempat penjual yaitu showrom ke tempatnya 
sendiri, sehingga Bank telah menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. Sebagai 
salah satu buktinya, surat-menyurat motor tersebut semuanya langsung dituliskan dengan nama 
pembeli tersebut, dan bukan atas nama bank yang kemudian di balik nama ke pembeli tersebut. 
Bila penafsiran ini yang terjadi, maka perkreditan ini adalah salah satu bentuk rekasaya riba 
yang jelas-jelas diharamkan dalam syari'at. 

 َوَأْحِسُب ُ لَّ َشيٍء :بن عباسا  قال (َمِن ابْ َ اَ  طََعاماَ َ الَ يَِبْعُو َح َّ يَ ْفِبَضو: )قال قال رسول اهلل  بن عباس اعن 
 م    عليو. ِبَْن َِلِ  اللََّعامِ 

"Dari sahabat Ibnu 'Abbas , ia menuturkan: Rasulullah  bersabda: "Barang siapa yang membeli 
bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya" Ibnu 
'Abbas berkata: Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. 
Muttafaqun 'alaih. 

 Pendapat Ibnu 'Abbas ini selaras dengan hadits Zaid bin Tsabit  berikut: 

 َأْضِربَ  أَنْ   ََأَرْدتُ  ،َحَسًنا رِْ ًا بِوِ   ََأْعلَاِ   َرُجلٌ  َلِفَيِ   ،لِنَ ْ ِسى اْس َ ْوَجْبُ وُ   َ َلمَّا ،السُّو ِ  ِ   َزيْ ً ا ابْ  َ ْعنُ  :بن عمر قالاعن 
 ؛َرْحِل َ  ِإىَل  َ ُوزَهُ  َح َّ  ابْ  َ ْعَ وُ  َحْيثُ   َِبْعوُ  الَ  : َ َفالَ  ، َاِبنٍ  ْبنُ  َزْيدُ   َِإَذا  َاْل َ َ نُّ  ،ِبِ رَاِعى َ ْلِ ى ِمنْ  َرُجلٌ   ََأَ  َ  ،يَِدهِ  َعَلى
  رواه أبو داود واحلا م .رَِحاذلِِمْ  ِإىَل  ال ُّجَّارُ  ػَلُوَزَىا َح َّ  ، ُ ْبَ ا ُ  َحْيثُ  السَّْلمُ   ُ َبا َ  أَنْ  نَ َ ى  اللَّوِ  َرُسولَ   َِإنَّ 

"Dari sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan 
ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak 
tersebut, kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak 
menyalami tangannya (guna menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seseorang 
dari belakangku  yang memegang lenganku. Maka akupun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid 
bin Tsabit, kemudian ia berkata: Janganlah engkau jual minyak itu ditempat engkau 

membelinya hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah  melarang dari menjual 
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kembali barang ditempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para 

pedagang ke tempat mereka masing-masing." Riwayat Abu dawud dan Al Hakim.(1)  
 Para ulama' menyebutkan beberapa hikmah dari larangan ini, diantaranya ialah, karena 
kepemilikan penjual terhadap barang yang belum ia terima bisa saja batal, karena suatu sebab, 
misalnya barang tersebut hancur terbakar, atau rusak terkena air dll, sehingga ketika ia telah 
menjualnya kembali, ia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut. 

 Dan hikmah kedua:  Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu 'Abbas  ketika muridnya yang 
bernama Thawus mempertanyakan sebab larangan ini: 

 . َذاَ  َدرَاِىَم ِبَدرَاِىَم َواللَّعاََم ُمْرَجأٌ : قال؟ َ ْيَف َذا َ :قلن البن عباس
"Saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas: Bagaimana kok demikian? Ia menjawab: Itu karena 
sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya 

ditunda."(2)  

 Ibnu Hajar menjelaskan perkatan Ibnu 'Abbas di atas dengan berkata: "Bila seseorang 
membeli bahan makanan seharga 100 dinar –misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut 
kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia 
menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang 
pembayaran tersebut, padahal bahan makanan yang ia jual masih tetap berada di penjual 
pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/ menukar (menghutangkan) uang 100 dinar 
dengan pembayaran/harga 120 dinar. Dan sebagai konsekwensi penafsiran ini, maka larangan ini 
tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja, (akan tetapi berlaku juga pada komoditi 

perniagaan lainnya-pen)."(3)  
Dengan penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa pembelian rumah atau kendaraan 

dengan melalui perkreditan yang biasa terjadi di masyarakat adalah terlarang karena merupakan 
salah satu bentuk perniagaan riba.  

Pada suatu hari saya berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat apriori dengan 
sebutan salafy. Kebetulan orang tersebut adalah seorang aktifis di salah satu ormas Islam. 
Dengan berapi-api, ia mencela orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf.  

Walaupun telinga saya terasa panas mendengar ucapannya itu, akan tetapi karena saya 
yakin bahwa orang tersebut belum mengenal manhaj salaf dengan baik, maka saya berusaha 
menahan diri. Selanjutnya saya berusaha menjelaskan kepadanya apa itu manhaj salaf dan siapa 
itu salafy.  
 Saya memulai penjelasan saya dengan berkata: Kata salaf berartikan terdahulu atau 

pendahulu, dan sudah barang tentu pendahulu umat Islam adalah Nabi  dan sahabatnya. Dengan 

demikian, orang yang membenci salaf telah mengumandangkan kebencian kepada Rasulullah , 
sahabatnya dan ulama'-ulama' penerus mereka.  

Sebagaimana, dapat disimpulkan bahwa orang yang mengaku sebagai salafy adalah orang-

orang yang berusaha untuk meniru dan meneladani generasi salaf, yaitu Nabi , sahabatnya dan 

ulama' Islam terdahulu, penerus perjuangan sahabat Rasulullah  . 
Ditambah lagi, istilah salaf dan salafy bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dahulu 

kala masyarakat Indonesia  telah mengenal sebutan ini. Sejak kecil saya telah mendengar adanya 
pesantren salaf dan bahkan sebagian ormas Islam telah mengklaim bahwa dirinya adalah 
penganut salaf. Walau demikian, bapak sebagai salah seorang aktifis ormas Islam tidak menjadi 
berang dengan klaim sepihak tersebut. Hal ini terjadi, karena bapak yakin bahwa kata salaf 
bukan sekedar nama atau logo yang dapat dipatenkan. Akan tetapi salaf adalah aqidah, akhlaq, 

ibadah dan mu'amalah yang diwariskan oleh generasi pertama kita, yaitu para sahabat Nabi . 

                                                           
1  ) Walaupun pada sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, akan tetapi ia telah menyatakan dengan tegas 

bahwa ia mendengar langsung hadits ini dari gurunya, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam kitab At 
Tahqiq. Baca Nasbur Rayah 4/43 , dan At Tahqiq 2/181. 

2
 ) Riwayat Bukhary dan Muslim. 

3
 ) Fathul Bari, oleh Ibnu Hajar Al Asqalany 4/348-349. 
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Sehingga siapa saja yang aqidah, akhlaq, ibadah dan mu'amalahnya selarang dengan generasi 
pertama, maka dialah penganut salaf.  

Demikian juga halnya dengan penggunaan kata salaf dan salafy di zaman ini,. Kita sama-
sama mengklaim sebagai salafy dan pengikut salaf. Akan tetapi apakah kita benar-benar telah 
menguasai ilmu yang diajarkan oleh salafunas sholeh (generasi pendahulu kita)? Seberapa besar 
penerapan kita terhadap uswah dan teladan yang telah mereka wariskan untuk kita? Sebanyak 
ilmu yang kita kuasai dan sebanyak penerapan kita terhadap teladan yang mereka wariskanlah, 
sebenarnya kadar kesalafiyahan kita.  

Mendengar penjelasan tersebut, bapak itu menjadi termenung dan mulai dapat 
menyadari akan letak permasalahan yang sebenarnya.   
 
10.  Karakter kesepuluh: Senanatiasa komitmen dengan ucapan sendiri. 

Rasulullah  sebagai teladan pertama dalam manhaj salaf pernah bersabda : 

 رواه البخاري ومسلم (.الَ يُ ْؤِمُن َأَحدُُ ْم َح َّ ػلُِبَّ أَلِ يِو َما ػلُِبُّ لِنَ ْ ِسوِ )
"Tidaklah salah seorang dari kalian dikatakan telah beriman, sehingga ia mencintai agar 
saudaranya mendapatkan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." HR Bukhori dan Muslim 
 Hadits ini merupakan barometer keimanan setiap muslim, dan merupakan pedoman dan 
prinsip yang seyogyanya kita amalkan ketika bergaul dan bermasyarakat. Sebelum kita 
mengucapkan perkataan atau bersikap kepada saudara kita, hendaknya terlebih dahulu kita 
bertanya kepada hati nurani kita sendiri “apakah saya suka bila diperlakukan dengan perlakuan 
yang akan saya lakukan ini?” Bila jawabannya adalah “Ya, saya suka”, maka silahkan untuk 
dilakukan. Akan tetapi, bila ternyata jawabannya adalah “Tidak”, maka jangan lakukan hal 
tersebut.  

Demikianlah Islam mengajarkan pedoman dalam berinteraksi yang begitu indah. 
Saudaraku, coba anda bayangkan, andai anda dan setiap orang muslim disekitar anda senantiasa 
mengindahkan pedoman ini, kira-kira bagaimanakah kehidupan masyarakat anda?.   

Akan tetapi sangat disayangkan betapa sering kita melalaikan syari'at ini. Tidak jarang 
kita menutut saudara kita agar melakukan suatu hal yang kita sendiri tidak mampu atau tidak 
sudi untuk melakukannya. Sebagaimana kita juga sering mencela saudara kita karena suatu hal 
yang ternyata kita sendiri tidak dapat meninggalkannya. Sangat tercela perbuatan semacam ini, 
dan sangat besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang demikian ini. 

 بُ َر َمْفً ا ِعنَد اللَِّو أَن  َ ُفوُلوا َما اَل  َ ْ َعُلونَ  {2}يَا أَي َُّ ا الَِّ يَن َآَمُنوا مِلَ  َ ُفوُلوَن َما اَل  َ ْ َعُلوَن َ 3-2 الصف 
"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. 
Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu 
kerjakan." As Shaf 2-3. 
 Pada ayat lain Allah berfirman: 

 ّْ ُِلوَن اْلِ َ اَب أََ الَ  َ ْعِفُلونَ  أَ َْأُمُروَن النَّاَس بِاْل  .44 البفرة َو َنَسْوَن أَنُ َسُ ْم َوأَنُ ْم  َ   ْ
"Mengapa engkau menyuruh orang lain (untuk mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu 
melalaikan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab? Maka tidakkah kamu berfikir."  Al 
Baqarah 44. 
 Dahulu Abul Aswad Ad Du'ali berkata: 

 ع يم  علن إذا علي  عار ... مثلو و أ   ل  عن  نو ال
 ح يم  أنن عنو ان  ن  إذا ... اي ا عن  اهن ا بن س  وابدأ

 ال عليم وين م من  بالعلم ... ويف دى وع ن إن يفبل   نا 
Janganlah engkau melarang suatu perangai sedangkan dirimu melakukannya 
 itu memalukan, dan bila engkau lakukan jua maka itu adalah kesalahan besar. 
Mulailah dari dirimu, dan hentikanlah dari kesesatannya. 
 Bila dirimu telah berhenti darinya maka engkau adalah orang yang bijak 
Kala itulah, nasehatmu akan diterima dan diteladani 
 Ilmu yang engkau ajarkan dan pengajaranmupun akan berguna. 
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 Kadang kala, kita mengimpikan agar saudara kita menjadi manusia sempurna, yang tidak 
pernah melakukan kesalahan. Dan tatkala impian ini tidak terwujud, kitapun meluapkan segala 
kekecewaan dan kemarahan kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila sejak terjadi 
kesalahan tersebut, hubungan persahabatan diantara kita menjadi terputus, api permusuhan 
berkobar, dan berbagai tuduhan terlontar. 

Saudaraku, marilah kita belajar untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan belajar untuk 
menerima kekurangan orang lain,  untuk kemudian kita bahu-membahu saling membenahi dan 
melengkapi, bukan untuk saling menutupi dan melanggengkan kesalahan dan kekurangan.  

Fakta ilahi telah terbukti, bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kadang 
kala melakukan kesalahan. Bukan ini yang semestinya menjadi perhatian kita, karena bila fakta 
ini yang menajadi perhatian kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan manfaat apapun, 
karena fakta ini tidak akan mungkin dihapuskan. 

Yang semestinya menjadi perhatian kita ialah bagaimana membina diri kita dan 
masyarakat sekitar kita untuk berperilaku benar setiap kali melakukan kesalahan. Bagaimana 
kita menumbuh suburkan kesadaran dan kesiapan untuk menyesali kesalahan, bertekad untuk 
berhenti dan untuk tidak mengulanginya.  

Dengan cara demikian, kita dapat hidup bermasyarakat dengan damai dan tentram. Ini 

adalah bagian dari makna dan pesan yang dapat kita petik dari sabda Rasulillah  berikut: 

ُر اخَللَّاِاَ  ال  ََّوابُ ْونَ ) رواه أمحد وال م ي وابن ماج  وصححو احلا م . (ُ لُّ اْبِن آَدَم َ لَّاُء َوَ ي ْ
“Setiap anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah 
orang yang bertaubat (kembali kepada kebenaran)”. (HR Ahmad, At Tirmizy, Ibnu Majah, dan 
dishohihkan oleh Al Hakim).  

Pada kesempatan lain, Rasulullah  memberikan perumpamaan tentang fakta ini dengan 
sabdanya: 

َا) م    عليو . (رَاِحَل ً  ِ يَ ا َتَِدُ  َ َ ادُ  اَل  ِمااَ ٍ  َ ِإِبلٍ  النَّاسُ  ِإظلَّ
"Sesungguhnya umat manusia itu bagaikan sekelompok onta yang berjumlah seratus, dari 
keseratus onta tersebut, hampir-hampir engkau tidak mendapatkan seekor ontapun yang layak 
dijadikan onta tunggangan." Muslim, Ahmad  dan lainnya. 

Ulama' ahli hadits menyatakan bahwa hadits ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang 
memiliki banyak kekurangan, sehingga sulit untuk dijadikan kawan yang setia. Orang-orang yang 
memiliki berbagai kelebihan, perhatian besar terhadap sahabat, dan berkepribadian luhur adalah 
sangat sedikit jumlahnya. Perbandingannya; dari setiap seratus orang, hampir-hampir kita tidak 
bisa mendapatkan seseorangpun yang layak dijadikan sahabat karib. Sebagaimana halnya kita 
mengalami kesusahan untuk mendapatkan seekor onta tunggangan dari tiap-tiap seratus onta. 

(1)   
 Pada suatu hari saya duduk-duduk sambil berdiskusi dengan sebagian kawan, yang 
kebetulan berperan sebagai leader tour salah satu biro haji dan umrah. Kawan tersebut berkata 
kepada saya bahwa ia tidak setuju bila ada dari sebagian ustadz yang mengajar di sekolah atau 
universitas umum. Ia beralasan bahwa di sekolah-sekolah umum senantiasa terjadi ikhtilath 
(pergaulan antara lawan jenis yang sering kali tanpa batas). 
 Mendengar alasan kawan ini, sepontan saya bertanya kepadanya: anda melarang orang 
lain dari mengajar di sekolah umum, hanya karena faktor ikhtilath, padahal ia berperan sebagai 
pengajar yang dapat banyak mendakwahkan kebenaran di tengah-tengah anak didiknya. Akan 
tetapi di waktu yang sama anda tidak merasa bersalah sedikitpun untuk naik pesawat, atau bis 
umum, atau kereta umum, walaupun penumpangnya duduk bahkan berdesak-desakan dengan 
lawan jenis. Sebagaimana anda juga tidak merasa bersalah atau risau bila berbelanja di 
swalayan atau pasar tradisional, padahal di sana jelas-jelas terjadi pergaulan bebas yang 
hampir-hampir tidak mengenal batas. Bahkan mungkin ketika berada di mall atau di dalam 
pesawat anda tidak segan-segan untuk meminta bantuan kepada pramugari atau karyawati 

                                                           
1 ) Syarah Imam Muslim oleh An Nawawi 16/101, & Fathul bari oleh Ibnu Hajar 11/379. 
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swalayan. Itu semua tidak menjadi masalah bagi anda, padahal tidak ada kegiatan dakwah yang 
anda lakukan di sana.  

Bila demikian adanya, manakah yang lebih baik, saudara anda yang mengajar di sekolah 
umum atau anda yang berbelanja dan berdesak-desakan dengan lawan jenis di pasar atau di 
sarana transportasi? Mengapa anda memasang standar ganda dalam mensikapi permasalahan ini? 
 Saudaraku, marilah kita berpikir dengan jernih dan obyektif, sehingga kita tidak membabi 
buta dan menepuk air di dulang, sehingga terpercik muka sendiri. 

Pada kesempatan ini saya tidak sedang menganjurkan anda untuk meremehkan 
permasalahan pergaulan bebas alias ikhtilat. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak 
saudara-saudaraku untuk bersikap adil, dan menjauhi standar ganda dalam pergaulan kita.  

Bersamaan dengan itu, saya juga menyeru agar masing-masing dari kita senantiasa 
mengkaji diri sendiri  dari berbagai sudut pandang, sehingga kita dapat mengetahui, apakah kita 
layak untuk terjun di medan dakwah melalui pendidikan umum atau melalui dunia maya?. Bila 
melalui kajian ini, kita berkesimpulan bahwa agama kita akan terancam bila berdakwah melalui 
dunia yang pernuh resiko dan tantangan ini, maka tidak sepantasnya bagi kita untuk 
melakukannya. Jangan sekali-kali kita menjadi lilin bagi orang lain, kita mengorbankan agama  
sendiri demi memperbaiki agama orang lain.  

Diantara wujud dari dualisme sikap ini ialah: Sikap sebagian kita, ketika hendak mencari 
pasangan hidup atau menyikapi pasangan hidupnya. Kita membuat berbagai persyaratan kriteria 
yang mungkin hanya ada pada bidadari di surga. Kita persyaratkan agar calon pasangan kita 
adalah wanita cantik, pandai, sholehah, trampil, kaya raya, putih, muda belia, berdarahkan 
biru, menyandang gelar pendidikan tinggi, hafal Al Qur'an dsb. Akan tetapi, di sisi lain, kita 
enggan untuk menoleh dan meraba tengkuk sendiri, sambil bertanya: Siapakah aku?! Kita hanya 
bisa membayangkan dan menghayal, kapankah aku dapat meminang seorang bidadari? Kita tidak 
pernah sudi untuk memandangi cermin guna melihat jati diri sendiri.  

Mungkin ini yang menjadikan sebagian kita kebingungan; bagaimana dan dengan siapa ia 
harus  menikah, bidadari dari langit mana yang menerima pinangan saya? Dfan bila telah  
menikah, perceraian seringkali menjadi pilihan utama untuk melarikan diri dari kenyataan. 

 Akan tetapi, mari kita lihat dan simak bersama realita yang Nabi  gambarkan, dan yang 
hendaknya menjadi pedoman bagi setiap kita ketika mencari pasangan hidup: 

َ ا ُ ُلفاً َرضِ ، ُمْؤِمَن ً نٌ الَ يَ ْ َرْ  ُمْؤم):   عن أيب ىريرة قال قال رسول اهلل َ ا آَ رَ يَ  ِإْن َ رَِه ِمن ْ رواه مسلم  ( ِمن ْ
“Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah  telah bersabda: “Janganlah 
seorang mukmin membenci seorang mukminah, (karena) bila ia tidak menyukai suatu perangai 
padanya, pasti ia menyukai perangainya yang lain”. (HR Muslim) 
 Pada hadits ini, kita (kaum laki-laki) mendapatkan sebuah pelajaran penting tentang 
realita kaum muslimah, yaitu: setiap muslimah pasti memiliki beberapa perangai bagus, 

walaupun di sisi lain ia memiliki perangai yang kurang disenangi. Fenomena ini oleh Nabi  
dijadikan sebagai pedoman bagi kaum muslimin dalam mensikapi kaum muslimat, terutama istri-
istri kita. Hal ini juga merupakan jawaban atas khayalan dan impian sebagian orang, untuk 
mendapatkankan wanita sempurna, bak bidadari turun dari surga. Suatu impian di siang bolong 
yang tidak akan pernah terwujud di dunia fana ini.  

Oleh karena itu, menurut hemat saya, apabila kita hendak mencari pasangan hidup, 
hendaknya kita siap untuk menerima kenyataan diri kita sendiri. 

Dalam konteks rumah tangga, istri kita adalah cermin dari diri kita. Berbagai kekurangan 
yang menghiasi istri juga ada pada diri kita, atau bahkan lebih.  

Saudaraku, coba anda bayangkan anda telah menerapkan pemaparan di atas dalam 
kehidupan rumah tangga anda. Apa perasaan yang anda rasakan di saat anda benar-benar telah 
mendapatkan gambaran rumah tangga anda yang didasari oleh pola pikir ini? Seberapa indah dan 
dinamisnya keluarga anda yang ada dalam khayalan anda itu?  

Saudaraku! coba tuangkan perasaan yanga ada dalam khayalan anda itu dalam tulisan, 
lalu bacakan tulisan anda dihadapan istri anda tercinta.  Mungkin pada saat anda membacakan 
tulisan anda dihadapan istri anda, anda akan merasakan dan menemukan kabahagiaan yang luar 
biasa, yang  belum pernah anda dapatkan sebelumnya. Bagaiman halnya bila pola pikir ini benar-
benar telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga anda? 

Berikut adalah salah satu cerminan nyata dari penerapan pola pikir ini: 
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Pada suatu hari sahabat Abdullah bin Abbas  menceritakan tentang kebiasaannya ketika 
berada di dalam rumahnya. Beliau menuturkan: 

 َوَما ْعُروفِ ملَ بِا َعَلْيِ نَّ  الَِّ ي لُ ِمثْ  َوذَلُنَّ  : يفول  عاىل اهلل أَلنَّ  ؛اْلَمْرأَةُ  ِ   َزيَّنَ تَ تَ  أَنْ  أُِحبُّ  َ َما لِلَمْرأَةِ  أَ َ َ يَّنَ  أَنْ  أُِحبُّ  ِإِّنّْ 
يمَ  ْنِ فَ تَ َأسْ  أَنْ  أُِحبُّ    رواه ابن أيب شيب  والل ي وا علاَدَرَج  َعَليِ نَّ  َولِلرَّْجالِ  : يفول  عاىل اهلل أَلنَّ  ؛َعَليَ ا َحفّْي َجَِ

"Sesungguhnya aku suka untuk berdandan dihadapan istriku, sebagaimana aku suka bila istriku 
berdandan dihadapanku; karena Allah Ta'ala berfirman: " Dan para wanita (istri) mempunyai 
hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf". Dan aku tidak suka untuk 
menuntut tuntas  seluruh hak-hakku, karena Allah Ta'ala berfirman: "Akan tetapi, para suami 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya". Riwayat Ibnu Abi Syaibah, AT Thabary 
dan lainnya. 
 Saudaraku! pernahkan anda berdandan hanya karena ingin berpenampilan tampan 
rupawan dihadapan istri anda? Sebaliknya, pernahkan anda berdandak secantik mungkin hanya 
karena ingi berpenampilan cantik menawan di hadapan suami anda? Bila belum, alangkah 
baiknya bila anda berhenti sejenak dari membaca buku ini untuk sekedar mencicipi resep rumah 
tangga idaman ini. 
 Pembaca yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala! Pola pikir ini, bukan hanya 
dapat diterapkan dalam kehidupoan rumah tangga, akan tetapi dapat diterapkan pula dalam 
segala aspek kehidupan kita.  

Dengan menerapkan pola pikir ini, anda tidak akan mudah hanyut oleh perasaan 
kekecewaan tatkala anda mendapatkan kejelekan sahabat anda. Karena, anda tahu sepenuhnya 
bahwa sahabat anda pasti memiliki kelebihan dan berbagai hal positif. 
 Sebaliknya, bila anda mendapatkan suatu perangai yang indah dari sahabat anda, anda 
tidak akan hanyaut dalam perasaan dan akhirnya lupa daratan, sehingga menggambarkan 
sahabat kita sebagai malaikat yang tidak mungkin berbuat salah. 
 Dengan pola pikir semacam ini, kita akan mampu bersikap adil dalam berinteraksi dengan 
orang lain. 

Oleh karena itu Nabi  mengajarkan kita untuk senatiasa bersikap sedang-sedang saja, 
dan tidak hanyaut oleh perasaan, sehingga bersikap ekstrim: 

(. َما يَ ْوًما َحِبْيَب َ  َيُ ونَ  أَنْ  َعَسى َما َىْوناً  بَِغْيَض َ  َوأَْبِغضْ  ،َما يَ ْوماً  بَِغْيَض َ  َيُ ونَ  أَنْ  َعَسى َما َىْوناً  َحِبْيَب َ  َأْحِببْ )
 رواه ال م ي والل اِّن والبي في وصححو األلباِّن

"Cintailah kekasihmu sekadarnya, mungkin saja suatu hari nanti ia akan menjadi orang yang 
engkau benci, dan bencilah musuhmu sekadarnya, mungkin saja suatu hari nanti  ia akan 
menjadi kekasihmu". Riwayat At Tirmizy, At Thabrany dan Al Baihaqy, dan dinyatakan sebagai 
hadits shahih oleh Al Albany. 
 Walaupun demikian adanya, pintu kitrik yang membangun, amar ma'ruf dan nahi 
mungkar, serta nasehat menasehati dengan cara yang baik lagi santun tetap harus kita buka dan 
kita amalkan. Karena dengan nasehat menasehati serta amar ma'ruf dan nahi mungkar 
kekurangan dapat kita kurangi dan kebaikan dapat kita tingkatkan.  

Rasulullah  bersabda: 

يُن النَِّصيَحُ  قُ ْلَنا ِلَمْن قال لِلَِّو َوِلِ َ ابِِو َوِلَرُسولِِو والام  اْلُمْسِلِمَ  َوَعامَِّ ِ مْ )  رواه مسلم. (الدّْ
 "Agama itu adalah nasehat. Para sahabatpun bertanya: Nasehat untuk siapa? Rasulullah  
menjawab : nasehat untuk Allah, Rasul-Nya, pemimpin umat Islam dan keumumam mereka 
(seluruh umat islam). Riwayat Muslim. 
 Yang dimaksud dengan nasihat untuk umat islam secara umum adalah dengan senantiasa 
loyal kepada mereka, berupaya mewujudkan kebaikan dan menghindarkan kejelekan dari 
mereka dan senantiasa memperlakukan mereka bagaikan dirinya sendiri. Sebagaimana nasehat 
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untuk mereka juga dapat diwujudkan dengan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dengan ikhlas 

dan cara-cara yang lembut, lagi bijak.(1)    
 

11.  Karakter kesebelas: Berakhlaq mulia. 
 

Diantara salah satu keistimewaan agama Islam adalah penekanan pada akhlaq yang mulia 
nan terpuji dalam segala aspek kehidupan umat Islam. Tidak cukup hanya sebatas penekanan, 

bahkan akhlaq yang terpuji merupakan misi utama dakwah Rasulullah . 

 رواه أمحد واحلا م والبي في وا ىم وصححو األلباِّن (اأَلْ اَل ِ  َمَ ارِمِ ألَُاَّْم  بُِعْثنُ  اِإ ََّ )
"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq-khlaq yang terpuji." Riwayat Imam 
Ahmad, Al Hakim, Al baihaqi, dan lainnya. Hadits ini dinyatakan sebagai hadits shohih oleh Al 
Albani. 
 Bahkan bila anda mencermati dan merenungkan setiap syari'at yang diajarkan dalam 
Islam, niscaya anda akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa setiap syari'at tersebut adalah 
aplikasi nyata dari aklaq terpuji dalam bidangnya. 

 ِ   َحا َ  َما َواِا ُْ ، اخْلُُل ِ  ُحْسنُ  اْلِ ُّ : ) َ َفالَ  َواِا ِْ  اْلِ ّْ  َعنِ   اللَّوِ  َرُسولَ  َسأَْلنُ  :قَالَ   األَْنَصارِىّْ  َ َْعانَ  ْبنِ  الن َّوَّاسِ عن 
 رواه مسلم (النَّاسُ  َعَلْيوِ  َيلَِّلمَ  أَنْ  وََ رِْىنَ  َصْدرِ َ 

"Diriwayatkan dari An Nawwas bin As Sam'an , ia mengisahkan: Aku pernah bertanya kepada 

Rasulullah  tentang perbuatan kebajikan dan dosa, maka beliau menjawab: "Perbuatan 
kebajian adalah wujud dari akhlaq yang terpuji, dan perbuatan dosa ialah setiap perbuatan 
yang mengganjal dalam hatimu dan engkau merasa tidak suka bila diketahui oleh orang lain." 
Riwayat Imam Muslim. 

 Tidak heran bila 'Aisyah istri Nabi  menyatakan bahwa penerapan terhadap seluruh 

syari'at Al Qur'an telah menjadi satu kesatuan dari akhlaq Nabi . 

  رواه أمحد والل اِّن وا علا .(ِلرَِضاهُ  َويَ ْرَضى لَِغَضِبِو، يَ ْغَضبُ  اْلُفْرآَن، َ ْلُفوُ  َ انَ )
"Akhlaq Rasulullah  adalah Al Qur'an, kemurkaan beliau selaras dengan kemurkaan Al Qur'an 
dan keridhaan (kesenangan) beliau juga selaras dengan keridha'an Al Qur'an ." Riwayat Imam 
Ahmad, At Thabrani dan lainnya. 
 Bila anda telah memahami ini, niscaya anda akan dapat memahami, mengapa Rasulullah 

 menjanjikan pahala yang demikian besar bagi orang yang berhasil mewujudkan akhlaq mulia 
dalam kehidupannya. 

 َعنْ  َوُسِبلَ . (اخْلُُل ِ  َوُحْسنُ  اللَّوِ  قْ َوىتَ ) : َ َفالَ  ؟اجْلَنَّ َ  النَّاسَ  يُْدِ لُ  َما َأْ َثرِ  َعنْ   اللَّوِ  َرُسولُ  ُسِبلَ  :قَالَ   ُىَريْ رَةَ  َأِا  َعنْ 
 رواه امحد وال م ي وابن ماج  وحسنو األلباِّن. (َواْلَ رْجُ  اْلَ مُ ) : َ َفالَ  ؟النَّارَ  النَّاسَ  يُْدِ لُ  َما َأْ َثرِ 

"Darisahabat Abu Hurairah , ia menuturkan: "Rasulullah  ditanya tentang perihal yang paling 
banyak menjadikan manusia dimasukkan ke dalam surga? Beliau menjawab: ketakwaan kepada 
Allah dan akhlaq yang terpuji. Sebagaimana beliau juga ditanya perihal yang paling banyak 
menjerumuskan manusia diceburkan ke dalam neraka? Beliau menjawab: "Mulut dan kemaluan." 
Riwayat Imam Ahmad, At Tirmizy, dan Ibnu Majah. Hadits ini oleh Al Albany dinyatakan sebagai 
hadits yang hasan. 
 Pada suatu hari, salah seorang sahabat menceritakan perihal seorang wanita yang rajin 
sholat malam, puasa sunnah, dan banyak bersedekah, akan tetapi ia tidak dapat menahan 
lisannya, sehingga sering kali menyakiti perasaan tetangganya. Mendengar pengaduan ini, 

Rasulullah  bersabda: 

  (النَّارِ  ِ   ِىىَ )
                                                           
1 ) Syarah Muslim oleh Imam An Nawawi 2/39 & Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalaany 1/138 
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"Ia termasuk penghuni neraka." Selanjutnya sahabat itu juga menceritakan perihal wanita lain 
yang tidak banyak berpuasa dan sholat sunnah, dan ia hanya bersedekah dengan beberapa 
potong susu kering, akan tetapi ia menjaga lisannya, sehingga tidak pernah menyakiti tetangga. 

Mendengar penuturan itu, Rasulullah  bersabda: 

 (اجْلَنَّ ِ  ِ   ِىىَ )
"Ia termasuk penghuni surga." Riwayat Ahmad dan lainnya. 
 Saudaraku! setelah membaca hadits ini, masihkah ada dari kita yang berseloroh: saya 
tidak berbuat syirik, saya adalah seorang ustadz atau seorang yang anti bid'ah, sehingga tidak 
mengapa andai perilaku saya kurang bekenang bagi orang lain, karena ahlissunnah itu tidak kenal 
basa-basi?  
 Pada hadits lain, beliau bersabda: 

 رواه أمحد وأبو داود وا علا (الن ََّ ارِ  َصااِمِ  اللَّْيلِ  قَااِمِ  َدَرَجاتِ  ُ ُلِفوِ  ِ ُْسنِ  يُْدرِ ُ  اْلُمْؤِمنَ  ِإنَّ )
"Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaqnya yang terpuji dapat menyamai kedudukan 
seorang muslim lain yang banyak mendirikan solat malam dan banyak pula berpuasa pada siang 
hari." Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan lainnya. 
 Sebagai konsekwensi langsung dari kedudukan akhlaq terpuji ini, maka orang mukmin 
yang paling berakhlaq mulia adalah orang mukmin yang paling sempurna imannya. 

 رواه أبو داود وال م ي وا علا (ُ ُلًفا َأْحَسنُ ُ مْ  ِإؽلَانًا اْلُمْؤِمِن َ  َأْ َملُ )
"Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang mukmin yang paling baik akhlqnya." 
Riwayat Abu Dawud, At Tirmizy dan lainnya. 

 Pada hadits lain, Nabi  bersabda: 

ُر ُ ) رُُ ْم أَلْىِلينَ   أَلْىِلِو َوأَ مْ َ  ُُ ْم َ ي ْ  رواه ال م ي وصححو األلباِّن. (ا َ ي ْ
"Sebaik-baik kalian ialah orang yang paling baik perilakunya terhadap istrinya, dan aku adalah 
orang yang paling baik dari kalian dalam memperlakukan istriku."  Riwayat At Tirmizy dan 
dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albany. 
 Sebaliknya, perangai buruk dan akhlaq tercela akan menyebabkan kita dijauhkan dari 
Allah Ta'ala dan kerahmatan-Nya. Orang yang ditimpa musibah berupa dijangkiti perangai dan 
akhlaq buruk adalah orang yang paling rendah imannya dan paling jauh kedudukannya, bukan 
hanya di mata manusia banyak, akan tetapi juga di sisi Allah Ta'ala: 

 م    عليو (ُ ْحِشوِ  ا  َّْفاءَ  النَّاسُ  - َوَدَعوُ  أَوْ  -  َ رََ وُ  َمنْ  اللَّوِ  ِعْندَ  َمْن َِل ً  النَّاسِ  َشرَّ  ِإنَّ )
"Sesungguhnya orang kedudukanya paling jelek di sisi Allah ialah orang yang semasa hidupnya di 
dunia dijauhi atau ditinggalkan oleh orang lain demi menghindari perilakunya yang keji." 
Muttafaqun 'alaih. 

 Tidak mengherankan bila Allah Ta'ala menegaskan kepada Nabi Muhammad , bahwa 
dalam mengemban misi dakwahnya, ia dibekali dengan akhlaq yang mulia dan dihindarkan dari 
perangai yang kaku nan tercela.  

 َْم َواْس َ ْغِ ْر ذَلُْم َوَشاِوْرُىْم ِ  اأَلْمِر  الّلِو لِنَن ذَلُْم َوَلْو ُ نَن َ  ِّا َاِليَ  اْلَفْلِب الَنَ ضُّواْ ِمْن َحْوِل َ   َِبَما َرمْحٍَ  مّْن ُ  َاْعُف َعن ْ
 159 آل عمران  َ  َ وَ َّْل َعَلى الّلِو ِإنَّ الّلَو ػلُِبُّ اْلُم َ وَ ِّْل َ   َِإَذا َعَ ْمنَ 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya." Ali Imran 159 

Inilah kunci keberhasilan dakwah beliau , akhlaq yang mulia; pemaaf, dermawan; 
menepati janji; berhati lembut, bertutur kata santun, dan tidak angkuh. 

Saudaraku! bila anda adalah seorang juru dakwah, dan banyak mendapatkan perlakuan 
yang kurang diharapkan dari masyarakat atau bahkan masyarakat semakin hari semakin menjauhi 
anda dan dakwa anda, maka alangkah baiknya bila anda mengoreksi perangai dan akhlaq anda 
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selama ini. Mungkin saja, salah satu penyebab masyarakat menjauh dari anda adalah perangai 
anda yang kurang santun dan  kurang dapat menjadi pemikat hati mereka. 

Saudaraku! bila anda bertanya tentang akhlaq yang terpuji, maka ketahuilah bahwa Allah 
Ta'ala telah merangkumkannya pada ayat berikut: 

 ََعِن النَّاِس َوالّلُو ػلُِبُّ اْلُمْحِسِن َ  ِ  السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَ اِظِمَ  اْلَغْيَ  َواْلَعاِ  َ  الَِّ يَن يُنِ ُفون 134 آل عمران 
"orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-
orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat kebajikan." Ali Imran 134. 

Demikianlah seyogyanya seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, 
senantiasa berakhlaq terpuji dan berkepribadian luhur. Bukan hanya dihadapan sesama umat 
manusia, akan tetapi dalam segala aspek kehidupannya, sampaipun dalam memperlakukan 
binatang. 

ْحَسانَ  َ َ بَ  اللَّوَ  ِإنَّ ) َل َ   ََأْحِسُنوا قَ  َ ْلُ مْ   َِإَذا َشْيٍء؛ ُ لّْ  َعَلى اْاِ ْ َ َ   ََأْحِسُنوا َذَ ُْ مْ  َوِإَذا ، اْلِف  ْ  َشْ َر َوُ  َأَحدُُ مْ  َوْلُيِحدَّ  ، ال ّْ
 رواه مسلم. (َذبِيَحَ وُ  َوْلُ ِحْ  ،

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu: maka bila engkau 
membunuh, maka berlaku baiklah pada pembunuhanmu, dan bila engkau menyembelih, maka 
berlaku baiklah pada penyembelihanmu, hendaknya kamu (ketika hendak menyembelih, 
terlebih dahulu-pen) menajamkan pisaunya, dan menenangkan sembelihannya." Muslim. 

 Pada hadits lain, Nabi  mencontohkan bentuk akhlaq mulia seorang muslim terhadap 
binatang: 

َنا) رًا  َ نَ َ لَ  ، اْلَعَلشُ  َعَلْيوِ   َاْشَ دَّ  ؽَلِْشى َرُجلٌ  بَ ي ْ َ ا َ َشِربَ  بِب ْ  اْلَعَلشِ  ِمنَ  الث ََّرى يَْأُ لُ  ، يَ ْلَ ثُ  ِبَ ْلبٍ  ُىوَ   َِإَذا َ رَجَ  ُ َّ  ، ِمن ْ
 . (َلوُ   َ َغَ رَ  ، َلوُ  اللَّوُ  َ َشَ رَ  اْلَ ْلبَ  َ َسَفى ، َرِقىَ  ُ َّ  ، بِِ يوِ  أَْمَسَ وُ  ُ َّ  ُ  َّوُ  َ َمألَ  ِا  بَ َل َ  الَِّ ى ِمْثلُ  َىَ ا بَ َل َ  َلَفدْ   َ َفالَ  ،

 م    عليو. (َأْجرٌ  َرْطَب ٍ  َ ِبدٍ  ُ لّْ  ِ  : )قَالَ  َأْجرًا اْلبَ َ ااِمِ  ِ   لََنا َوِإنَّ  ، اللَّوِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا
"Tatkala seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia ditimpa rasa haus yang amat sangat, 
kemudian ia mendapat sumur, maka iapun turun ke dalamnya, kemudian ia minum lalu keluar 
kembali. Tiba-tiba ia mendapatkan seekor anjing yang sedangmenjulur-julurkan lidahnya sambil 
memakan tanah karena kehausan. Maka orang tersbeut berkata: Sungguh anjing ini sedang 
merasakan kehausan sebagaimana yang tadi aku rasakan, kemudian iapun turun kembali ke 
dalam sumur, kemudian ia mengisi sepatunya dengan air, lalu ia gigit dengan mulutnya hingga 
ia mendaki keluar dari sumur tersebut, kemudian ia memberi minum anjing tersebut. Maka 
Allah berterima kasih (menerima amalannya) dan mengampuninya. Para sahabat betanya: Ya 
Rasulullah, apakah kita pada binatang-binatang semacam ini akan mendapatkan pahala? Beliau 
menjawab: Pada setiap makhluq yang berhati basah (masih hidup) terdapat pahala." Muttafaqun 
'alaih. 
 Bila memperlakukan baik binatang dapat menjadi penyebab orang tersbeut diampuni 
dosanya sehingga dimasukkan surga, maka berbuat baik terhadap sesama umat manusia tentu 
lebih besar pahalanya. 
 Saudaraku! Marilah kita mengoreksi diri, ucapan dan perbuatan kita, mungkinkah saja 
selama ini ada dari perbuatan atau ucapan kita yang menjadikan orang lain menjauh dan enggan 
untuk menerima kebenaran yang kita dakwahkan?. Jangan sampai kita menjadi penyebab 
terhalangnya hidayah dari orang lain. Introspeksi semacam ini haruslah senantiasa kita lakukan, 
sehingga benar-benar kita menjadi para pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu 
kejelekan, dan bukan malah sebaliknya. 
 Saudaraku, coba renungkan kembali ayat berikut: 

 َالّلِو لِنَن ذَلُْم َوَلْو ُ نَن َ  ِّا َاِليَ  اْلَفْلِب الَنَ ضُّواْ ِمْن َحْوِل َ   َِبَما َرمْحٍَ  مّْن  159 آل عمران. 
"Maka berkat rahmat dari Allah-lah kamu dapat berlaku lemah-lembut terhadap 
mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. " Ali Imraan 159. 
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 Bila Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa andai  Nabi Muhammad  berperilaku kasar dan 
berhati kaku, niscaya umat manusia akan menjahui dakwahnya, maka apa praduga anda bila 
ternyata yang berperilaku kasar dan berhati kaku adalah anda? 

Karenanya, dahulu Rasulullah  senantiasa menekankan hal ini kepada para juru dakwah 
yang beliau utus ke berbagai negri. Tatkala beliau mengutus sahabat Abu Musa Al Asy'ary dan 

Mu'adz bin Jabal , untuk berdakwah di daerah Yaman, beliau berpesan kepada keduanya: 

  (َيسّْرَا وال  ُ َعسّْرَا َوَبشّْرَا وال  ُ نَ  ّْرَا َوَ لَاَوَعا وال َاَْ ِلَ ا)
"Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira, dan jangan jadikan orang lain 
menjauh, berbahu-membahulah dan jangan berselisih." Muttafaqun 'alaih. 

 Andai kita mengkaji sejarah dakwah Rasulullah  , niscaya kita akan dapatkan banyak 
contoh-contoh nyata dari sikap beliau yang bijak dan penuh dengan kelembutan: 

"Sahabat Mu'awiyyah bin Al Hakam As Sulamy  mengisahkan: "Pada suatu hari, ketika aku 

sedang mendirikan sholat berjama'ah bersama Rasulullah , tiba-tiba ada seseorang yang 

bersin. Tanpa pikir panjang, akupun mengucapkan doa: " يَ ْرمَحَُ  اهلل Semoga Allah melimpahkan 

kerahmatan kepadamu". Sepontan, seluruh sahabatpun memelototiku. Mendapat perlakuan 
demikian, akupun berkata: Duhai, betapa celakanya diriku, mengapa kalian semua memandang 
kepadaku? Mendengar aku berbicara dalam sholat, para sahabat yang sama-sama sedang sholat 
memukul-mukul pahanya, sebagai isyarat agar saya diam, dan sayapun berhenti dari berbicara. 

Tatkala Rasulullah  selesai dari sholatnya, sungguh saya tidak pernah mendapatkan seorang 
pendidik yang lebih baik metode pendidikannya dibanding beliau. Sungguh demi Allah, beliau 
tidak menghardikku, tidak juga memukulku, dan tidak juga mencaciku. Beliau mengajariku 
dengan bersabda: "Sesungguhnya tidak layak bagi kita untuk berbicara ketika sedang mendirikan 
ibadah sholat kita ini. Yang dibenarkan dalam ibadah sholat hanyalah bacaan tasbih, takbir, dan 
Al Qur'an." Riwayat Muslim.  

 Demikianlah salah satu teladan Rasulullah  dalam mendidik ummatnya. 
Kisah berikut adalah contoh nyata akan fakta kehidupan yang dipetuahkan oleh sahabat 

Abdullah bin mas'ud  di atas.  

"Sahabat jabir bin Abdillah  menuturkan: Pada suatu hari tatkala hari telah petang, ada 
seseorang yang datang dengan menuntun dua ekor ontanya. Ketika ia tiba di salah satu masjid, 

ia mendapatkan sahabat Mu'adz bin Jabal  sedang mengimami sahabat lain menunaikan ibadah 
sholat 'Isya'. Orang tersebut segera bergabung untuk menunaikan sholat isya' berjama'ah. Seusai 

membaca surat Al fatihah, sahabat Mu'adz bin Jabal  membaca surat Al Baqarah. Mengetahui 
hal itu, orang tersebut, dengan tanpa menimbulkan kegaduhan mundur dari barisan shof, keluar 
dari berjamah dan melanjutkan sholatnya sendiri, lalu ia berpaling dan pergi. Tatkala sahabat 
Mu'adz dan yang lain selesai dari sholatnya, merekapun  mencela sahabat tersebut dan 
menuduhnya telah dijangkiti kemunafikan.   

Tuduhan merekapun pada akhirnya didengar oleh sahabat tersebut, sehingga iapun 
tersinggung dan mengadukan perilaku sahabat Mu'adz yang memanjangkan bacaan sholatnya 

kepada Rasulullah . Ia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini bekerja keras menyirami 
kebun pada siang hari, sedangkan Mu'adz biasanya sholat Isya' bersamamu, selanjutnya ia 
kembali ke tempat kami dan mengimami kami sholat Isya'. Ketika menjadi imam sholat, ia 
membaca surat Al Baqarah". 

Mendengar pengaduan itu, Rasulullah   menjadi murka kepada sahabat Mu'adz, sambil 
bersabda: "Wahai Mu'adz, apakah engkau adalah tukang pembuat kekacauan?" Bacalah surat ini 
dan surat itu. Tidakkah ketika engkau mengimami sholat, engkau membaca surat "Sabbihis 
marabbikal a'ala", "Was syamsi wa dhuhaaha" dan "wallai idza yaghsya"? Sesungguhnya 
dibelakangmu ada orangtua, orang lemah/sakit dan orang yang memiliki keperluan."  Muttafaqun 
'alaih. 

 Saudaraku, sahabat mu'adz bin Jabal  yang berusaha menerapkan sunnah dan mencari 

pahala banyak, yaitu dengan memanjangkan sholat, ditegur oleh Rasulullah  karena ternyata 
niat baiknya tersebut menimbulkan kekacauan. Beliau ditegur sedemikian rupa, karena lalai 
akan keadaan makmumnya, sehingga menyebabkan salah seorang dari mereka memisahkan diri 
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dari jama'ah sholat. Niat baik sahabat Mu'adz  tidak cukup untuk menjadi alasan baginya di 

hadapan Rasulullah . 
Pada riwayat lain dicontohkan bentuk kekacauan yang dapat terjadi akibat imam terlalu 

panjang bacaannya, yaitu: menjadikan sebagian orang enggan untuk sholat berjamaah di 

masjdi.(1)   

Dan pada riwayat itu pula, dinyatakan bahwa Nabi  menjadi sangat murka dan bersabda 
kepada sahabatnya: 

 (يا أَي َُّ ا الناس ِإنَّ ِمْنُ ْم ُمنَ  ّْرِيَن َ َمْن أَمَّ الناس  َ ْلَيَ َجوَّْز  إن َ ْلَ ُو الضَِّعيَف َواْلَ ِبَ  َوَذا احْلَاَج ِ )
"Wahai para manusia, sesungguhnya sebagian dari kalian ada orang-orang yang menyebabkan 
orang lain menjauh. Barang siapa yang menjadi imam sholat, hendaknya ia memendekkan 
sholatnya, karena dibelakangnya ada orang yang lemah, orang tua renta, dan orang yang 
memiliki keperluan." Muttafaqun 'alaih. 
 Saudaraku, semoga kisah berikut menjadi pelajaran bagi kita ketika berdakwah dan 
menghadapi berbagai ulah masyarakat yang kurang mengenakkan hati kita: 

  َ َ َجُروُه، َعَلْيوِ  اْلَفْومُ   َأَقْ َبلَ  ال ّْنَا،   ىِل  اْاَ نْ  ، اللَّوِ  َرُسولَ  يَا:  َ َفالَ  ، النَِّ َّ  أََ ى قريش، من  َ ً   ِإنَّ  : قال  أمام  أيب عن
 النَّاسُ  َوالَ ): قَالَ  ِ َداَءَ ، اللَّوُ  َجَعَلِ   َواللَّوِ  الَ : قَالَ  (ألُمَّْ ؟ َأ ُِبُّوُ ):  َ َفالَ  َقرِيًبا، ِمْنوُ  َ َدنَا ،(اْدنُوْ ):  َ َفالَ  َمْو، َموْ : َوقَاُلوا
 ػلُِبُّونَوُ  النَّاسُ  َوال): قَالَ  ِ َداَءَ ، اللَّوُ  َجَعَلِ   اللَّوِ  َرُسولَ  يَا َواللَّوِ  الَ : قَالَ  ،(البْ َنِ َ ؟ أَ َ ُ ِحبُّوُ ): قَالَ  ،(أِلُمََّ اِاِمْ  ػلُِبُّونَوُ 
 أَ َ ُ ِحبُّوُ ): قَالَ  ،(أَلَ َواِاِمْ  ػلُِبُّونَوُ  النَّاسُ  َوالَ ): قَالَ  ِ َداَءَ ، اللَّوُ  َجَعَلِ   َواللَّوِ  الَ : قَالَ  (أُلْ ِ َ ؟ أَ َ ُ ِحبُّوُ ): قَالَ  ،(لِبَ َناِاِمْ 
 َواللَّوِ  الَ : قَالَ  (خِلَالَِ َ ؟ أَ َ ُ ِحبُّوُ ): قَالَ  ،(لَِعمَّاِاِمْ  ػلُِبُّونَوُ  النَّاسُ  َوالَ ): قَالَ  ِ َداَءَ ، اللَّوُ  َجَعَلِ   َواللَّوِ  الَ : قَالَ  (لَِعمَِّ َ ؟
 َوَحصّْنْ  قَ ْلَبوُ  َوَط ّْرْ  َذنْ َبوُ  اْاِ رْ  اللَُّ مَّ ): َوقَالَ  َعَلْيِو، يََدهُ   َ َوَضمَ : قَالَ  (خِلَااَلِاِْم، ػلُِبُّونَوُ  النَّاسُ  َوالَ ): قَالَ  ِ َداَءَ ، اللَّوُ  َجَعَلِ  
 رواه أمحد والل اِّن والبي في وصححو األلباِّن. .َشْىءٍ  ِإىَل  يَ ْلَ ِ نُ  اْلَ َ   َذِل َ  بَ ْعدُ  َيُ نْ   َ َلمْ . ُ) َ ْرَجو

"Dari sahabat Abu Umamah , ia mengisahkan: "Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi  
lalu ia berkata: Wahai Rasulullah! Izinkanlah aku untuk berzina. Maka sepontan seluruh sahabat 
yang hadir menoleh kepadanya dan menghardiknya, sambil berkata kepadanya: Apa-apaan ini! 
Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya: "Mendekatlah", maka pemuda itupun mendekat ke 

sebelah  beliau, lalu ia duduk. Rasulullah  kemudian besabda kepadanya: "Apakah engkau suka 
bila perbuatan zina menimpa ibumu? Pemuda itu menjawab: Tidak, sungguh demi Allah. Semoga 

aku menjadi tebusanmu. Rasulullah  bersabda: Demikian juga orang lain tidak suka bila itu 

menimpa ibu-ibu mereka. Rasulullah  kembali bertanya: Apakah engkau suka bila perbuatan 
zina menimpa anak gadismu? Ia menjawab: Tidak, sungguh demi Allah. Semoga aku menjadi 

tebusanmu, Rasulullah  menimpalinya: Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa 
anak gadis mereka. Kemudian beliau bertanya lagi: Apakah engkau suka bila perbuatan zina 
menimpa saudarimu? Ia menjawab: Tidak, sungguh demi Allah. Semoga aku menjadi tebusanmu. 

Rasulullah  menimpalinya: Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari 
mereka. Rasulullah kembali bertanya: Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari 
ayahmu (bibikmu)? Ia menjawab: Tidak, sungguh demi Allah. Semoga aku menjadi tebusanmu. 

Rasulullah  menimpalinya: Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari ayah 
mereka. Rasulullah kembali bertanya: Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari 
ibumu (bibikmu)? Ia menjawab: Tidak, sungguh demi Allah. Semoga aku menjadi tebusanmu. 

Rasulullah  menimpalinya: Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari ibu 

mereka. Kemudian Rasulullah  meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut, lalu berdoa: 
"Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan lindungilah kemaluannya." Maka 
semenjak hari itu, pemuda tersebut tidak pernah menoleh ke sesuatu hal (tidak pernah 

                                                           
1 ) Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al Bukhary dan Muslim. 
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memiliki keinginan untuk berbuat serong). " Riwayat Ahmad, At Thabrani, Al Baihaqy dan 
dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albany. 
 Allahu Akbar! Luas biasa, demikian lancang sikap pemuda ini, dan demikian santun nan 

lembut tutur tanggapan Rasulullah . Akan tetapi, perhatikanlah, betapa luar biasa perubahan 
yang terjadi pada diri pemuda tersebut.  

 Saudaraku! Sudikah anda meneladani Rasulullah  dalam metode dakwah yang indah ini? 
Coba renungkan lalu bayangkan, kira-kira apa sikap dan tanggapan masyarakat anda bila nada 

benar-benar telah meneladani uswah Nabi  ini?  
 
12.  Karakter kedua belas: Luwes dalam menerapkan fatwa ulama'. 
 

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa kebanyakan dalil dari al Qur‟an dan as 
Sunnah tidak mungkin bisa dipahami dan kemudian diamalkan, kecuali dengan perantara 
penafsiran para ulama‟. Merekalah yang mampu menghukumi setiap kejadian dan permasalahan 
sesuai dengan syari'at al Qur‟an dan as Sunnah. 

Dan agar seorang ulama‟ dapat berfatwa dan menghukumi dengan benar sesuai dengan al 
Qur‟an dan as Sunnah membutuhkan kepada dua jenis pemahaman, yaitu : 
1. Pemahaman yang benar terhadap al Qur‟an dan as Sunnah, sesuai dengan pemahaman 
salafus sholih. 
2. Pemahaman yang benar dan sempurna terhadap kasus dan permasalahan yang hendak ia 
hukumi. 

Bila seorang ulama‟ telah memiliki kedua jenis pemahaman tersebut, maka –Insya Allah- 
fatwa atau keputusan hukumnya benar. Akan tetapi, bila salah satu dari keduanya tidak ia 
miliki, atau terjadi kesalahan padanya, niscaya ia tidak akan mampu berfatwa dengan baik dan 
benar.  

Orang yang tidak memiliki pemahaman jenis pertama, niscaya ia akan sesat dan 
menyesatkan. Karena ia berfatwa sesuai dengan hawa nafsu dan kebodohannya. Orang-orang 

semacam inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah  dalam sabdanya: 

 ااََّ َ  ، َعاِلًما يُ ْب ِ  ملَْ  ِإَذا َح َّ  ، اْلُعَلَماءِ  بَِفْبضِ  اْلِعْلمَ  يَ ْفِبضُ  َوَلِ نْ  ، اْلِعَبادِ  ِمنَ  يَ ْنَ  ُِعوُ  ، انِْ  َاًعا اْلِعْلمَ  يَ ْفِبضُ  الَ  اللَّوَ  ِإنَّ )
 م    عليو. (َوَأَضلُّوا َ َضلُّوا ، ِعْلمٍ  بَِغْ ِ   َأَ ْ  َ ْوا ، َ ُسِبُلوا ُج َّاالً  ُرُءوًسا النَّاسُ 

"Sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu dengan cara mencabutnya dari manusia, akan 
tetapi Ia mengangkat ilmu dengan cara mematikan para ulama'. Hingga pada saatnya nanti, 
tatkala Allah tidak menyisakan lagi seorang ulama'-pun, niscaya manusia akan mengangkat 
orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka, kemudian mereka ditanya, dan merekapun 
menjawab dengan tanpa ilmu. Akibatnya merekapun tersesat dan menyesatkan". (Muttafaqun 
'alaih)  
 Adapun orang yang tidak memiliki pemahaman jenis kedua, biasanya akan bersikap kaku 
dengan menerapkan secara utuh apa yang pernah ia baca dalam kitab. Kesesatan dan kerusakan 
yang akan dilakukan oleh orang semacam ini digambarkan oleh Ibnul Qayyim bagaikan dokter 
gadungan. Bahkan menurut beliau, bahaya orang yang kaku dengan secara utuh apa yang ia baca 
di kitab, lebih besar dibanding dokter gadungan. Karena penderitaan korban dokter gadungan 
hanya terasa di dunia, sedangkan penderitaan korban ulama' gadungan berkepanjangan hingga 
kehidupan di akhirat. 
 Beliau berkata: "Mempertimbangkan adat dan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat 
ketika berfatwa adalah sikap yang benar-benar cemerlang. Barang siapa berfatwa hanya 
berdasarkan apa yang tertera dalam suatu kitab, tanpa mempertimbangkan perbedaan tradisi, 
adat istiadat, waktu, dan keadaan yang ada pada masing-masing masyarakat, maka ia telah sesat 
dan menyesatkan. Kejahatannya terhadap ajaran agama lebih besar dibanding kejahatan seorang 
dokter yang berusaha mengobati masyarakat dengan berbagai perbedaan negri, tradisi, masa dan 
tabiat mereka hanya berdasarkan pada keterangan yang tertera pada salah satu buku kedokteran 
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saja. Dokter dan mufti bodoh ini merupakan hal yang paling berbahaya bagi keutuhan badan dan 

agama masyarakat."(1)     
 Bila kita sedikit jujur pada diri kita sendiri, niscaya kita akan menyadari bahwa kita 
masih perlu banyak belajar untuk menghubungkan antara kitab /ilmu yang telah kita pelajari 
dengan kenyataan yang ada di masyarakat kita. 
 Pada kesempatan kali ini, saya juga menghimbau agar kita berhati-hati bila hendak 
menerapkan suatu fatwa atau suatu hukum. Hendaknya dipikirkan masak-masak, apakah 
keadaan masyarakat kita sesuai dan cocok bila diterapkan fatwa tersebut? 
 Sebagai contoh nyata : Ada dari kalangan ulama‟ salaf yang menegaskan: bahwa lebih 
baik bertetangga dengan kera dan babi, dibanding bertetangga atau duduk dengan ahlul bid‟ah. 
Sebelum kita menerapkan ucapan ini, seyogyanya kita berpikir, apakah masyarakat kita sama 
dengan masyarakat ulama‟ tersebut, yang mayoritasnya telah memahami manhaj ahlus sunnah? 
 Ketika Imam Ahmad ditanya tentang orang-orang yang mengatakan bahwa Al Qur'an 
adalah makhluq, beliau menjawab: Orang itu adalah orang yang sesat lagi buruk. Akan tetapi 
ketika beliau ditanya: apakah wajib atas penduduk Khurasaan untuk menampakkan permusuhan 
kepada para penganut paham ini? Beliau menjawab: Ahlus sunnah dari penduduk Khurasan tidak 

kuasa untuk melakukan hal itu.(2)      
 Contoh lain, : dalam buku-buku fiqih dan tafsir dijelaskan bahwa seorang suami yang 
memanggil istrinya dengan panggilan : wahai ibuku, atau yang serupa, maka ia telah terkena 
hukum dhihar. Sehingga ia tidak dibenarkan untuk menggauli istrinya hingga ia membayar 
kafarat. Kafarat dhihar adalah memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut 
atau memberi makan enam puluh orang miskin. Hukum ini dengan tegas dijelaskan dalam surat 
Al Mujadilah ayat 2-4. Nah bila kita menerapkan keterangan ulama' pada masyarakat kita, maka 
90 % pasangan suami istri di negri kita telah terkena kewajiban ini. Kebanyakan kaum suami di 
negri kita memanggil istrinya dengan sebutan: ibu, mama, adik, dll. 
 Guna menjembatani penerapan hukum yang ada dalam kitab-kitab fiqih terhadap fakta 
yang ada di masyarakat, para ulama‟ menggariskan suatu qaidah yang indah. Kaidah tersebut 
berbuyi: 

 الَ يُ ْنَ ُر  َ َغ ُّ اأَلْحَ اِم بِ َ َغ ُِّ الَعاَداتِ 
 “Tidak dipungkiri terjadinya perubahan hukum syar’i, selaras  dengan perubahan adat”. 
atau  : 

 الَعاَدُة زُلَ ََّم ٌ 
"Tradisi itu memiliki kekuatan hukum." 

Berdasarkan penjelasan diatas, para ulama' menyatakan bahwa: bila suatu tradisi tidak 
menyelisihi syari'at, maka boleh, bahkan pada beberapa kesempatan wajib untuk diamalkan. 
Akan tetapi bila adat dan tradisi suatu masyarakat menyelisihi ajaran syari'at, maka haram untuk 
dilakukan, sehingga hukum syari'at tetap baku dan tidak dapat berubah karena perubahan adat 

dan tradisi. Inilah makna kaidah fiqhiyyah (kaidah dalam ilmu fiqih) di atas.(3) Hal ini 
berdasarkan firman Allah Ta'ala: 

  َذَلُُم اخْلِيَ رَُة ِمْن أَْمرِِىْم َوَمن يَ ْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو  َ َفْد َضلَّ  َوَما َ اَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍ  ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو أَْمرًا أَن َيُ ون
 36 األح اب  مُِّبيًنا َضاَلالً 

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang 
mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi 

                                                           
1 ) I'ilaamul Muwaqi'in  oleh Ibnul Qayyim 3/78. 
2 ) Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 28/210. 
3  ) Untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang kaidah ini, silahkan baca kitab: Al Asybah wa An 

Nazha'ir oleh Imam As Suyuthi 89-101, Al Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al Fiqh Al Kulliyyah, oleh Dr. 
Muhammad Shidqi Al Burnu 270-313. 
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mereka pilihan lain  tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan 
rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah tersesat, sesat yang nyata." (Al Ahzab 36).  
 Dr. Muhammad Shidqi Al Burnu berkata: "Seluruh ulama' fiqih telah sepakat bahwa 
hukum-hukum yang dapat berubah-rubah selaras dengan perubahan zaman dan perilaku manusia 
ialah hukum-hukum yang merupakan hasil ijtihad ulama'. Yaitu hukum-hukum yang merupakan 
upaya ulama' dalam merealisasikan maslahat, qiyas, atau adat. Dengan demikian, hukum-hukum 
yang berdasarkan dalil-dalil Al Qur'an dan As Sunnah, tetap dan tidak dapat berubah, serta tidak 
tercakup oleh kaidah ini. Berdasarkan itulah, sebagian ulama' fiqih berpendapat bahwa teks 
kaidah ini yang lebih tepat ialah:  

 الَ يُ ْنَ ُر  َ َغي ُُّر اأَلْحَ اِم االجِ َ اِديَّ  بِ َ َغ ُّ اأَلْزَمان
"Tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum-hukum ijtihadiyyah berdasarkan 
perubahan zaman", guna menepis kerancuan semacam ini. Dan (saya berpendapat) 

membubuhkan tambahan semacam ini  pada kaidah tersebut bagus dan tepat adanya."(1)  
 Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa Islam tidaklah memerangi seluruh adat istiadat. 
Akan tetapi Islam adalah filter bagi adat-istiadat setiap masyarakat. Adat yang selaras dengan 
syari'at, sehingga kandungannya tersurat atau tersirat dalam suatu ayat atau hadits, tidak akan 
dihapuskan.  

Walau demikian, perlu diingat bahwa ketika kita beramal dengan adat itu, sebenarnya 
bukan semata-mata mengamalkan adat, akan tetapi dalam rangka mengamalkan dalil yang 
selaras dengan adat. 

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: "Seluruh syari'at yang pernah diturunkan oleh Allah, 
senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibanding kerugiannya). 
Sedangkan hal-hal yang murni sebagai kerugian atau kerugiannya lebih banyak (dibanding 
manfaatnya) maka pasti dilarang dan diperintahkan untuk disingkirkan. Pendek kata, syari'at 
datang untuk merealisasikan maslahat yang murni atau lebih banyak dan berupanya sedapat 
mungkin untuk menyempurnakannya. Sebagaimana syari'at datang untuk menghentikan kerugian 

yang murni atau lebih banyak, dan berupaya sedapat mungkin untuk meminimalkannya."(2)  
 
13. Karakter ketiga belas: Tujuan Dakwah Yang Luhur Nan Utuh. 
 Apapun kegiatan yang anda lakukan, sudah semestinya anda memiliki tujuan dan target 
yang jelas lagi bermanfaat, baik bagi kehidupan dunia ataupun akhirat anda. Saya yakin, dengan 
menentukan tujuan sebelum bertindak, aktifitas anda menjadi lebih terarah dan tujuan andapun 
lebih cepat terwujud. 
 Akan tetapi bila anda tidak pernah memikirkan tujuan yang hendak anda capai dari 
kegiatan anda, niscaya anda akan ditimpa kebingungan yang tiada ujungnya dan andapun mudah 
untuk patah arang.  
 Orang yang bertindak tanpa tujuan yang jelas adalah orang yang menyia-nyiakan umur 
dan potensinya. Betapa tidak, ia mengorbankan umur dan mencurahkan segala potensinya untuk 
mencapai sesuatu yang tidak jelas. Sehingga mungkin saja, ia mengorbankan banyak hal yang 
sangat berharga, akan tetapi mungkin saja dari semua itu ia hanya mendapatkan sesuatu yang 
tidak ada nilainya atau bahkan merugikannya. 
 Sebagaimana daripada itu, tujuan yang jelas menjadikan kita memiliki banyak pilihan 
dalam mewujudkannya. Terlebih-lebih bila tujuan yang hendak kita capai dari aktifitas kita 
beraneka ragam. 
 Sebagai contoh: Bayangkan diri anda pada suatu hari bepergian ke kota, untuk membeli 
baju baru, kue, buah durian, peralatan elektronik, seekor ayam jantan, dan ke bank untuk 
mentransfer uang. 
 Bila sebelum bepergian anda tidak merencanakan kepergian anda ini dengan baik, 
mungkin anda akan keropotan, karena mungkin saja pekerjaan pertama yang anda lakukan 

                                                           
1 ) Al Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al Fiqh Al Kulliyyah, oleh Dr. Muhammad Shidqi Al Burnu 311. 
2 ) Miftah Dar As Sa'adah oleh Ibnul Qayyim 2/14. 
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setiba di kota adalah membeli seekor ayam jantan, sehingga terpaksa anda akan membawa-bawa 
ayam itu ke supermarket tempat membeli kue& buah, lalu anda menuju ke toko elektronik 
dengan membawa ketiga barang tersebut dan akhirnya ke bank tujuan anda dengan membawa 
keempat barang tersebut. 

Dapat anda bayangkan, betapa repotnya dan mungkin betapa malunya pada saat anda 
ketika tiba di supermarket anda menenteng seekor ayam dan ketika tiba di bank anda membawa 
serta seluruh belanjaan anda. Bahkan mungkin saja anda tidak diperkenankan untuk masuk ke 
supermarket dan ke bank yang anda maksud oleh satpam yang sedang berjaga-jaga. 

Akan tetapi bila perjalanan anda ini terencana dengan baik, maka mungkin anda akan 
terlebih dahulu ke bank, lalu ke supermarket, selanjutnya ke toko elektronik dan akhirnya ke 
pasar tradisional untuk membeli seekor ayam. Dengan demikian, perjalanan anda akan lebih 
lancar, mudah dan anda tidak menanggung rasa malu karena diusir oleh satpam. 

Contoh lain: Saya yakin anda sering mengunjungi toserba atau supermarket untuk 
berbelanja. Dan mungkin juga anda pernah mengunjungi supermarket hanya untuk membeli satu 
kebutuhan. Coba bayangkan bila suatu hari anda membutuhkan kepada satu barang, dan barang 
itu hanya ada di satu toko di kota anda. Saya kira tindakan yang akan anda lakukan ialah segera 
menuju ke suatu toko tersebut, dan mungkin anda rela untuk datang sebelum jam buka, dan 
menunggu beberapa waktu lamanya.  

Apa perasaan anda bila setelah toko dibuka, ternyata barang yang anda maksudkan 
sedang habis stoknya? Seberapa besar kekecewaan yang menyelimuti hati anda?  

Akan tetapi coba anda kembali membayangkan: andai anda mendatangi toko itu untuk 
membeli sepuluh jenis barang, dan ternyata salah satu dari barang yang anda maksud sedang 
habis stok. Akankah kekecewaan anda sebesar kekecewaan bila barang yang hendak anda beli 
hanya satu macam saja? 

Ilustrasi sederhana ini saya bawakan sebagai upaya pendekatan terhadap apa yang 
hendak saya sampaikan berikut. 

Saudaraku! dalam dunia dakwah ke jalan Allah Ta'ala, bisa saja dari sekian banyak juru 
dakwah ada yang berpandangan sempit. Mungkin saja dari sebagian mereka ada juru-juru 
dakwah yang hanya ingin menyampaikan ilmu yang ia miliki, tanpa ada tujuan-tujuan lain yang 
hendak ia capai.  

Tidak mengherankan bila metode yang mereka tempuhpun monoton, sebagaimana 
merekapun mudah patah arang bila pada suatu hari mendapatkan rintangan atau terbukti bahwa 
satu-satunya tujuan dakwahnya ini tidak kunjung terwujud. 

Saudaraku, saya tidak sedang menyalahkan tujuan dakwah di atas. Tujuan di atas adalah 
tujuan yang dibenarkan dalam syari'at Islam. Akan tetapi perlu diketahui bahwa itu bukan satu-
satunya tujuan dakwah yang hendaknya diperjuangkan oleh para juru dakwah.  

Saudaraku, bila anda mengkaji berbagai dalil yang berkaitan dengan dakwah menuju 
jalan Allah Ta'ala, niscaya akan anda dapatkan bahwa tujuan dakwah bukan hanya satu, akan 
tetapi beraneka ragam. 

Pada kesempatan ini saya berusaha untuk merangkumkan tujuan-tujuan dakwah tersebut, 
dengan harapan dapat membuka wacana baru bagi anda dalam berdakwah di jalan Allah. 

 
Tujuan pertama: Menyampaikan Agama Allah kepada masyarakat luas. 
 Sampainya agama Allah Ta'ala kepada masyarakat luas adalah salah satu tujuan utama 
dakwah. Oleh karena itu dalam banyak kesempatan Allah Ta'ala berfirman: 

ْبُدوَن َوَما َ ْ ُ ُمونَ  مَّا َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ َوالّلُو يَ ْعَلُم َما ُ   99 ادلاادة 
Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang lahirkan 
dan apa yang kamu sembunyikan." Al Maidah 99 
 Ayat yang semakna dengan ini banyak kita dapatkan dalam Al Qur'an Al Karim, 
diantaranya pada surat An Nahel ayat 35, An Nur ayat 54, Al 'Ankabut ayat 18, Yunus ayat 17 dan 
lainnya. 

Ibnu Jarir At Thabari rahimahullah berkata: Ayat ini merupakan ancaman dan peringatan 
kepada hamba-hamba-Nya. Allah Ta'ala menegaskan bahwa: wahai seluruh manusia, tidaklah 
para rasul Kami yang telah Kami utus kepada kamu dengan membawa peringatan tentang siksa 
Kami yang pedih dan mematahkan hujjah-hujjah (alasan-alasan) kamu selain hanya menunaikan 
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tugas dari Kami. Selanjutnya Kamilah yang akan membalas setiap amal ketaatan dan menghukum 
atas setiap kemaksiatan. Dan tidak ada seorangpun yang tersembunyi dari Kami; baik yang 
berbuat ketaatan, menerima agama dan mengamalkan setiap perintah, ataupun yang 
bermaksiat, menolak risalah dan enggan mengamalkan perintah Kami. Yang demikian itu 
dikarenakan Kami mengetahui amalan setiap orang dari kamu, baik yang dilahirkan dalam angota 
badannya, atau yang diucapkan oleh lisannya atau yang ia rahasiakan dalam batinmu. Semua 
amalan, iman, kekufuran, keyakinan, keraguan dan kemunafikan, Kami ketahui tanpa terkecuali 

apapun."   (1) 

 Dan pada banyak kesempatan Nabi  menekankan kepada para sahabatnya akan 
pentingnya penyebaran ilmu agama kepada masyarakat, diantaranya beliau bersabda: 

 رواه البخاري (بَ لُّْغوا َع ّْ َوَلْو آيَ ً )
"Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Riwayat Al Bukhary. 

 Melalui hadits ini Nabi  menekankan kepada umatnya agar berupaya sekuat tenaga, agar 
menyebarkan ilmu agama. Masing-masing sesuai dengan kemampuan, wewenang dan ilmu yang 
ia miliki.  

Setelah anda membaca hadits ini, masihkah anda memiliki alasan untuk tidak 
menyampaikan ilmu yang telah anda kuasai, walau hanya sedikit kepada orang yang belum 
mengetahuinya? 
 Setiap orang yang telah menguasai ilmu, baik dengan menghafal dan memahaminya atau 
hanya sebatas menghafalnya saja, memiliki tanggung jawab untuk menebarkan ilmunya dengan 
amanah, tanpa penambahan atau pengurangan. 

َنضََّر اهلل اْمرَأً  م ِمنَّا َحِديثًا َ َحِ  َُو  ََأدَّاُه إىل من ىو َأْحَ ُ  منو  َ ُربَّ َحاِمِل ِ ْفٍو ليس بَِ ِفيٍو َوُربَّ َحاِمِل ِ ْفٍو إىل من )
 رواه أمحد وأبو داود وال م ي والدارمي وا ىم (ىو أَ ْ َفُو منو

"Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepada orang yang mendengarkan suatu hadits (sabda) 
dari kami kemudian ia menghafalnya hingga ia sampaikan kepada orang lain. Bisa saja ada orang 
yang mengemban (menyampaikan) ilmu kepada orang yang lebih faham (faqih) dari dirinya, dan 
bisa saja ada orang yang mengemban (menyampaikan)  ilmu sedangkan dia tidak faqih (tidak 
paham). (Riwayat Ahmad, Abu Dawud,  At Tirmizy, Ad Darimy dan lainnya) 
 Demikianlah fakta yang dapat kita temui di masyarakat, betapa banyak orang yang 
menyampaikan suatu ilmu kepada orang yang lebih pandai memanfaat dan mengembangkan ilmu 
tersebut. 
 Oleh karena itu tidak mengherankan bila islam menekankan kepada kita agar kita turut 
bertanggung jawab dalam menyebarkan ilmu agama. Masing-masing dari kita sesuai dengan 
potensi dan kadar ilmu yang kita miliki. Seorang ulama' berjuang menyampaikan ilmunya dengan 
lisan, tulisan dan yang serupa dengannya. Seorang yang memiliki harta benda, walaupun tidak 
mampu menebarkan ilmu dengan langsung, akan tetapi iapun mempu menebarkannya dengan 
hartanya. Ia dapat membagikan buku-buku agama, turut membiaya sekolah-sekolah Islam, dan 
memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berpotensi tinggi tapi tidak memiliki cukup biaya 
untuk sekolah. Demikianlah seterusnya, masing-masing harus punya andil dalam menebarkan 
ilmu. 
 Ini adalah tujuan pertama dari dakwah para Nabi dan juga para pewaris mereka, yaitu 
para ulama'. 

 ْيُ ْم َويُ َعلُّْمُ ُم اْلِ َ ابَ  َ َما أَْرَسْلَنا ِ يُ ْم َرُسوالً مّْنُ م ُلو َعَلْيُ ْم آيَا َِنا َويُ  َ ّْ  َواحلِْْ َمَ  َويُ َعلُّْمُ م مَّا مَلْ َ ُ ونُواْ  َ ْعَلُمونَ  يَ   ْ
 151البفرة 

"Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-
ayat Kami kepada kamu, dan mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan 

                                                           
1 ) Tafsir At Thabary 11/96. 
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Alhikmah (Assunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."  Al 

Baqarah 151. 
 
Tujuan Kedua: Membimbing umat manusia menuju kepada jalan petunjuk.  
  Diantara tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk berjuang 
mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyyah (kebodohan) menuju kepada cahaya 
hidayah. Dengan demikian, umat manusia dapat terbebas dari belenggu setan dan hawa nafsunya 
dan hidup merdeka , sehingga dapat menjalankan misinya sebagai hamba Allah Ta'ala. 

 ِْم ِإىَل ِصرَاِط اْلَع ِيِ  احلَِْميدِ  اَلر ِ َ اٌب أَن َْلَناُه إِلَْيَ  لُِ ْخرَِج النَّاَس ِمَن ال ُُّلَمات  1 إبراىيم ِإىَل النُّوِر بِِإْذِن َر ِّْ
"Alif, laam raa.(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan 
manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, 
(yaitu) menuju jalan Rabb Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji." Ibrahim 1. 
 Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman: 

 َِلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ  آيَاٍت بَ ي َّْناٍت لُِيْخرَِجُ م مَّْن ال ُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َوِإنَّ اللََّو ِبُ مْ  ُىَو الَِّ ي يُ نَ  ُّْل َعَلى َعْبِده 9 احلديد 

" Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (al-Qur'an) supaya Dia 
mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu." 

 Oleh karena itu tatkala Nabi  mengirim surat kepada penduduk daerah Najran, menyeru 
mereka kepada Islam, beliau menuliskan pada suratnya itu: 

 إن صلران وأىل صلران أسفف إىل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول النيب زلمد من ويعفوب ، وإسحا  ، إبراىيم إلو بسم
 العباد عبادة من اهلل عبادة إىل أدعو م  إِّن : بعد أما ، ويعفوب ، وإسحا  ، إبراىيم إلو اهلل إلي م أمحد  إِّن أسلم م
 دالال النبوة للبي في والسالم  رب آذن  م  فد أبي م  إن ،  اجل ي  أبي م  إن ، العباد والي  من اهلل والي  إىل وأدعو م

 .5/64والبداي  والن اي  البن  ث  
"Dengan menyebut Nama Sesembahan nabi Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Dari Muhammad sang 

Nabi sekaligus utusan Allah , kepada para pendeta dan penduduk negri Najran. Bila anda 
masuk Islam, maka aku mengucapkan pujian kepada Allah Sesembahan nabi Ibrahim, Ishaq dan 
Ya'qub. Amma ba'du: Selanjutnya aku menyeru anda kepada peribadatan kepada Allah dan 
meninggalkan peribadatan kepada sesama hamba, dan aku juga menyeru anda untuk hanya 
mencari pembelaan kepada Allah dan meninggalkan pembelaan sesama hamba. Bila anda 
enggan, maka hendaknya anda membayar upeti, dan bila anda juga enggan, maka saya 

kumandangkan peperangan melawan anda. Wassalam." (1 )   
 Tujuan ini adalah tujuan yang sangat penting, untuk selalu diperjuangkan oleh para da'i 
dan ulama' sebagai pewaris para nabi. Keberhasilan seorang menjadi perantara sampainya 
hidayah Allah kepada seseorang merupakan amal ibadah yang sangat agung.  

 رواه مسلم (َشْيًبا أُُجورِِىمْ  ِمنْ  َذِل َ  يَ ن ُْفصُ  الَ   َِبَعوُ  َمنْ  أُُجورِ  ِمْثلُ  اأَلْجرِ  ِمنَ  َلوُ  َ انَ  ُىًدى ِإىَل  َدَعا َمنْ )
"Barang siapa menyeru kepada hidayah (petunjuk), maka ia akan mendapatkan pahala seperti 
pahala seluruh orang yang menerima seruannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun." 
Riwayat Muslim 
 Saudaraku, coba anda bayangkan, andai anda berhasil mendakwahi seorang muslim yang 
tidak sholat, hingga akhirnya ia rajin sholat lima waktu dan bahkan sholat sunnah hingga ia 
meninggal dunia. Seluruh pahala sholat yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepada orang tersebut, 
juga dikaruniakan kepada anda, karena telah menjadi penyebab orang tersebut rajin sholat. 
 Coba kembali anda renungkan, andai anda berhasil mendakwahi puluhan orang muslim 
atau bahkan ratuasan atau ribuan orang muslim, sehingga mereka menjadi istiqamah di jalan 

                                                           
1 ) Dalaailun Nubuwwah oleh Al Baihaqy & Al Bidayah wa An Nihayah oleh Ibnu Katsir 5/64 
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Allah. Bayangkan, betapa besarnya pahala yang akan anda dapatkan, padahal mungkin anda 
tidak sempat atau bahkan tidak kuasa beramal seperti amalan mereka.  

Bayangkan andai dari saudara-saudara anda yang berhasil anda dakwahi ada yang berhaji 
mabrur, banyak sholat sunnah, puasa sunnah, berinfak, dan bahkan selanjutnya menjadi ulama' 
seperti yang berhasil mendakwahi masyarakat banyak. Tidakkah anda mengimpikan dan 
menginginkan untuk mendapatkan pahala yang demikian besar sebesar pahala seluruh orang yang 
berhasil anda dakwahi? 

Bahkan mungkin anda telahmati, akan tetapi pahala amal shaleh, terus mengalir kepada 
anda, berkat ilmu yang anda ajarkan. 

رواه  (َلوُ  يَْدُعو َصاِل ٍ  َوَلدٍ  أَوْ  بِوِ  يُ ْن َ َ مُ  ِعْلمٍ  أَوْ  َجارِيَ ٍ  َصَدَق ٍ  ِمنْ  ِإالَّ  َ الَ َ ٍ  ِمنْ  ِإالَّ  َعَمُلوُ  َعْنوُ  انْ َفَلمَ  اِاْنَسانُ  َماتَ  ِإَذا)
 مسلم

"Bila anak Adam telah meninggal dunia, niscaya pahala amalannya akan terputus, kecuali dari 
tiga jenis amalan: shodaqah jariyah, ilmu yang berguna, atau anak shaleh yang senantiasa 
mendoakannya." Riwayat Muslim. 
 Saudaraku! tujuan ini merupakan tujuan dakwah yang sangat agung, sampai-sampai Nabi 

 senantiasa berupaya mewujudkannya dalam segala keadaan. Bahkan sampaipun dalam keadaan 
berperang melawan musuh, beliau terus tak henti-hentinya berupaya mewujudkan tujuan ini. 
Karenanya tidak mengherankan bila beliau berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat 
beliau mengutusnya untuk menyerang benteng Yahudi Khaibar: 

رٌ  َواِحًدا َرُجالً  ِب َ  اللَّوُ  يَ ْ ِدىَ  أَلنْ   َ َواللَّوِ  ، ِ يوِ  اللَّوِ  َح ّْ  ِمنْ  َعَلْيِ مْ  غلَِبُ  ِبَا َوَأْ ِ ُْىمْ  ، اِاْساَلمِ  ِإىَل  اْدُعُ مْ )  ِمنْ  َل َ  َ ي ْ
 م    عليو (الن ََّعمِ  مُحْرُ  َل َ  َيُ ونَ  أَنْ 

"Serulah mereka untuk masuk Islam, dan kabarkan kepada mereka hak-hak Allah yang wajib 
mereka tunaikan bila mereka masuk Islam. Karena -sungguh demi Allah- andai Allah dengan 
perantaraanmu memberi hidayah kepada seorang lelaki saja, maka itu lebih baik bagimu 
dibanding engkau mendapatkan seekor onta merah."  Muttafaqun 'alaih 

 Nabi  tidak lupa untuk berpesan kepada panglima perangnya, untuk tetap berupaya agar 
musuh memeluk agama Islam. Yang demikian itu dikarenakan peperangan umat Islam bukanlah 
peperangan untuk meluaskan kekuasaan atau menjajah, akan tetapi untuk menyebarkan agama 
islam. Peperangan dalam Islam bertujuan untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi 
gerakan dakwah, dan bukan sebagai penindasan atau penjajahan. Karenanya sebelum 
peperangan dimulai, pasukan Islam selalu mengajukan tiga pilihan kepada pasukan musuh: 

1- Mereka masuk Islam, dan umat Islam akan segera meninggalkan negri mereka, dan 
membiarkan mereka mengurus negrinya sendiri. 

2- Pasukan musuh menghentikan perlawanan dengan konsekwensi membayar upeti, dan 
sebagai imbalannya, mereka diberi kebebasan untuk tetap menjalankan agamanya, dan 
ditambah kaum muslimin memberikan perlindungan kepada mereka dari gangguan musuh. 

3- Bila kedua opsi di atas ditolak, maka pilihan terakhir adalah peperangan. 
 

 أَْو َسرِيٍَّ  أَْوَصاُه ِ  َ اصَِّ ِو بِ َ ْفَوى اللَِّو َوَمْن َمَعُو ِمَن اْلُمْسِلِمَ  ،ِإَذا أَمََّر أَِم ًا َعَلى َجْيشٍ  َ اَن َرُسوُل اللَِّو  قال بريدة 
رًا ُ َّ قَاَل   ، قَا ُِلوا َمْن َ َ َر بِاللَِّو اْاُ وا َو الَ  َ ُغلُّوا َوالَ  َ ْغِدُروا َوالَ َاْثُ ُلوا َوالَ  َ ْف ُ ُلوا َولِيًدا،اْاُ وا بِاْسِم اللَِّو ِ  َسِبيِل اللَّوِ : )َ ي ْ

ُ مْ ، َأَي َّ ُ ُ نَّ َما َأَجابُو َ - أَْو ِ اَلٍل - َوِإَذا َلِفيَن َعُدوََّ  ِمَن اْلُمْشرِِ َ   َاْدُعُ ْم ِإىَل َ اَلِث ِ َصاٍل   وَُ فَّ ،  َاقْ َبْل ِمن ْ
ُ مْ  ُ مْ ،ِ  اْدُعُ ْم ِإىَل اِاْساَلم؛َعن ْ ُ ْم وَُ فَّ َعن ْ  ُ َّ اْدُعُ ْم ِإىَل ال ََّحوُِّل ِمْن َدارِِىْم ِإىَل َداِر اْلُمَ اِجرِيَن ،  َِإْن َأَجابُوَ   َاقْ َبْل ِمن ْ

َ ا،  َ َلُ ْم َما لِْلُمَ اِجرِيَن َوَعَلْيِ ْم َما َعَلى اْلُمَ اِجرِينَ ،َوَأْ ِ ُْىْم أَن َُّ ْم ِإْن  َ َعُلوا َذِل َ    ََأْ ِ ُْىْم أَن َُّ ْم ،  َِإْن أَبَ ْوا أَْن يَ َ َحوَُّلوا ِمن ْ
 ، َوالَ َيُ وُن ذَلُْم ِ  اْلَغِنيَمِ  َواْلَ ْىِء َشْىءٌ ، غَلْرِى َعَلْيِ ْم ُحْ ُم اللَِّو الَِّ ى غَلْرِى َعَلى اْلُمْؤِمِن َ ،َيُ ونُوَن َ َأْعرَاِب اْلُمْسِلِم َ 
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ُ مْ ،  َِإْن ُىْم َأَجابُو َ ،َ  َ َسْلُ ُم اجلِْْ يَ ،  َِإْن ُىْم أَبَ ْوا،ِإالَّ أَْن غُلَاِىُدوا َمَم اْلُمْسِلِم َ  ُ ْم وَُ فَّ َعن ْ  ،  َِإْن ُىْم أَبَ ْوا،  َاقْ َبْل ِمن ْ
  رواه مسلم. َاْسَ ِعْن بِاللَِّو َوقَا ِْلُ مْ 

"Sahabat Buraidah  mengisahkan: Dahulu Rasulullah  bila menunjuk seorang panglima pasukan 
perang, atau sekelompok pasukan, beliau berwasiat kepadanya agar ia dan pasukannya 
senantiasa bertaqwa kepada Allah, lalu beliau bersabda: "Berperanglah -dengan terlebih dahulu 
menyebut nama Allah- di jalan Allah, perangilah orang yang kufur terhadap Allah, 
berperanglah, dan jangan kalian berbuat curang, berkhianat, mencincang, dan jangan pula 
membunuh anak kecil.Bila engkau telah berhadapan dengan musuh dari kalangan orang-orang 
musyrikin, maka berikanlah mereka tiga pilihan, pilihan manapun yang mereka ambil, maka 
terimalah itu dari mereka. 
(Pilihan pertama :) Serulah mereka untuk masuk Islam. Bila mereka menerima agama Islam, 
maka terimalah pilihan itu dan jangan engkau perangi mereka. Selanjutnya serulah mereka 
untuk berpindah dari negri mereka menuju ke negri para muhajirin (al Madinah al 
Munawwarah).Kabarkan bahwa bila mereka melakukan hal itu, maka mereka mendapatkan hak 
seperti hak kaum muhajirin, dan merekapun memiliki kewajiban seperti kewajiban kaum 
muhajirin. Akan tetapi bila mereka enggan berpindah dari negrinya, maka kabarkan bahwa 
mereka bagaikan kaum muslimin yang tinggal dipedalaman. Pada mereka diberlakukan hukum-
hukum Allah yang berlaku atas seluruh umat Islam, akan tetapi mereka tidak berhak 
mendapatkan bagian sedikitpun dari al ghanimah (rampasan perang)  dan al fai (rampasan 
perang yang diperoleh tanpa melalui peperangan), kecuali bila mereka kut serta dalam 
peperangan (jihad) bersama kaum muslimin.  
(Pilihan kedua:) Bila mereka enggan menerima pilihan itu, maka mintalah mereka agar 
membayar upeti (jizyah). Bila mereka menerima pilihan ini, maka terimalah dan jangan engkau 
perangi mereka.  
(Pilihan ketiga:) Dan bila merekapun menolak pilihan ini, maka segera mohonlah pertolongan 
kepada Allah dan perangi mereka. Riwayat Muslim dan lainnya. 
  

Tujuan Ketiga : Menggugurkan kewajiban. 
 

Mungkin saja dari sebagian kita ada yang berkata : mengapa saya harus repot-repot 
berdakwah, toh bila Allah hendak membinasakan orang-orang yang sesat lagi kufur, maka Ia 
Maha Kuasa. Sebaliknya, bila Allah menghendaki agar semua umat manusia mendapat hidayah, 
maka Iapun kuasa melakukannya. Tidak ada perlunya kita mengusik kebebasan hidup orang lain: 

Saudaraku! Mungkin bila anda tinggal diperkotaan, mungkin anda akan berdalil dengan 
firman Allah Ta'ala berikut guna membenarkan sikap anda yang berogah-ogahan dalam 
berdakwah : 

 ْيًعا يَا أَي َُّ ا الَِّ يَن آَمُنواْ َعَلْيُ ْم أَنُ َسُ م   َ يُ َنبُّْبُ م ِبَا ُ نُ ْم  َ ْعَمُلونَ  الَ َيُضرُُّ م مَّن َضلَّ ِإَذا اْىَ َديْ ُ ْم ِإىَل الّلِو َمْرِجُعُ ْم َجَِ
 105ادلاادة 

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi 
mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali 
semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Al Maidah 
105. 
 Ucapan dan pemahaman semacam ini bukanlah hal yang baru, bahkan telah ada sejak 
dahulu kala. 
 Simaklah ucapan sebagian orang dari Bani Israil berikut: 

 ْبُ ُ م ُ ْم مِلَ  َِع ُوَن قَ ْوًما الّلُو ُمْ ِلُ ُ ْم أَْو ُمَع ّْ  164 األعراف َعَ ابًا َشِديًدا َوِإَذ قَاَلْن أُمٌَّ  مّْن ْ
"Dan (ingatlah) ketika suatu umat diantara mereka berkata:"Mengapa kamu menasehati kaum 
yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab dengan azab yang amat keras". Agar 
kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Rabbmu, dan supaya mereka 
bertaqwa". Al A'raf 164 
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 Akan tetapi, dengar dan camkanlah ucapan orang-orang yang berjiwa besar dan memiliki 
iman yang tangguh: 

 َقَاُلواْ َمْعِ رًَة ِإىَل َربُّْ ْم َوَلَعلَُّ ْم يَ   َُّفون 164 األعراف 
"Mereka menjawab :Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Rabbmu, 

dan supaya mereka bertaqwa"  Al A'araf 164. 

 Sahabat Abdullah bin 'Amer bin Al 'Ash meriwayatkan bahwa Nabi  bersabda: 

 رواه ابن حبان واحلا م وا علا (النَّارِ  ِمنَ  بِِلَجامٍ  اْلِفَياَم ِ  يَ ْومَ  اللَّوُ  َأجلََْموُ  ِعْلًما َ َ مَ  َمنْ )
"Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya kelak pada hari qiyamat, ia akan dikekang 
dengan kekang yang terbuat dari api neraka." Riwayat Ibnu Hibban, Al hakim dan lainnya. 
 Para ulama' menjelaskan bahwa ilmu agama diturunkan dan dipelajari untuk diamalkan 
lalu disebar luaskan. Dengan demikian orang yang berilmu lalu membisu dan menyembunyikan 
ilmunya dari orang lain, maka ia telah menyerupai binatang ternak. Bila binatang ternak yang 
telah dipasangi kekang di hidungnya menjadi tunduk dan terhalang dari apa yang ia inginkan, 
demikian pula halnya orang berilmu yang membisu.  

 Saudaraku! Tegakah anda menelantarkan wasiat Nabi Muhammad ? Sudikah kiranya anda 

mengkhianati wasiat Rasulullah ? Tahukah anda, apa saja wasiat Rasulullah ? 

 Ketahuilah saudaraku, bahwa diantara wasiat dan pesan Rasulullah  yang beliau 
sampaikan kepada ummatnya di padang Arafah pada saat haji wada' (haji perpisahan) ialah 
menyebarkan ilmu. Beliau berwasiat kepada umatnya dengan bersabda: 

 م    عليو ( ََِعوُ  َمنْ  بَ ْعضِ  ِمنْ  َلوُ  أَْوَعى َيُ ونُ  يُ بَ لَُّغوُ  َمنْ  بَ ْعضَ   َ َلَعلَّ  اْلَغاِابَ  الشَّاِىدُ  لُِيبَ لّْ ِ )
"Hendaknya orang yang hadir menyampaikannya (kandungan khutbah arafah ini-pen) kepada 
yang tidak hadir, karena mungkin saja orang yang menerima kandungan khutbah ini dari orang 
lain lebih memahaminya dibanding orang yang mendengarnya langsung." Muttafaqun 'alaih 

 Saudaraku, para pemangku warisan Nabi , setelah mengetahui wasiat ini, apa kiranya 
yang akan anda lakukan? 

 
Tujuan keempat: Mematahkan alasan orang-orang yang membangkang. 

 
 Setiap kali anda melakukan suatu perbuatan atau memilih suatu pilihan, pasti anda 
memiliki alasan atas perbuatan dan pilihan tersebut. Akan tetapi, pernahkah anda memikirkan 
ulang alasan tersebut, sehingga anda dapat membuktikan seberapa jauh tingkat akurasinya? 
 Sebagai misal: bila anda adalah seorang perokok, mungkin alasan anda mengisap rokok 
ialah karena ingin tampil lebih jantan, lebih gagah, lebih tampan, dan mendapatkan relaksasi. 
 Saudaraku! coba anda renungkan ulang alasan di atas. Benarkan anda kurang jantan bila 
tidak merokok? Benarkan kurang gagah bila tidak merokok? Benarkah anda kurang tampan tanpa 
rokok? Dan benarkan anda akan dirundung perasaan tegang atau tertekan batin anda bila tidak 
merokok? 
 Saya yakin, jawaban dari pertanyaan di atas ialah : tidak. Pada saat anda terlahir ke 
dunia sebagai seorang laki-laki, pasti gagah, tampan dan tentu tanpa ada beban pikiran. 
 Oleh karena itu bila anda berencana meninggalkan merokok, mungkin langkah pertama 
yang harus anda lakukan ialah mengkaji alasan yang mendasari anda merokok. Bila anda telah 
menemukan alasan anda merokok, maka selanjutnya renungkan dalam-dalam, apakah alasan itu 
benar atau hanya semu alias palsu? Bila terbukti palsu, maka sebagai seorang yang berakal, 
sehat, maka tidak ada alasan untuk tetap meneruskan tradisi buruk itu. 
 Akan tetapi kadang kala anda kurang mampu mengkaji tingkat akurasi alasan anda, oleh 
karena itu anda butuh bantuan seorang ahli medis atau yang semisal.  
 Demikian pula dalam urusan agama. Setiap orang yang memilih agama tertentu atau 
beramal dengan aliran tertentu, pasti memiliki alasan. Dalam banyak kesempatan, kadang akal 
manusia kurang atau bahkan tidak mampu untuk mengkaji tingkat akurasi alasannya memilih 
agamanya atau alirannya. Walaupun pada sebagian kasus, didapatkan orang-orang yang dengan 
hati nuraninya yang masih suci dan akalnya yang masih sehat mampu membedakan agama yang 
benar dan layak di amalkan dari agama yang menyeleweng dari kebenaran. Yang demikian itu, 
dikarenakan agama Allah adalah agama yang selaras dengan fitrah manusia dan akal yang sehat. 
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 ِين َ ا اَل  َ ْبِديَل خِلَْل ِ   َأَِقْم َوْجَ َ  لِلدّْ يُن اْلَفيُّْم َوَلِ نَّ َأْ ثَ َر النَّاسِ  َحِنيً ا ِ ْلرََة اللَِّو الَّيِت َ َلَر النَّاَس َعَلي ْ اَل  اللَِّو َذِلَ  الدّْ
 30 الروم  يَ ْعَلُمونَ 

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.Tidak ada perubahan pada fitrah 
Allah.(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Ar Ruum 30 

 Rasulullah  bersabda: 

  ُِسُّونَ  َىلْ  ،ََجَْعاءَ  َ ِيَم ً  اْلَبِ يَم ُ   ُ ْنَ  ُ  َ َما ؽُلَجَّْسانِِو، أَوْ  يُ َنصّْرَانِوِ  أَوْ  يُ َ وَّْدانِوِ   َأَبَ َواهُ  اْلِ ْلرَِة، َعَلى يُوَلدُ  ِإالَّ  َمْوُلودٍ  ِمنْ  َما)
  م    عليو(َجْدَعاءَ  ِمنْ  ِ يَ ا

"Tiada anak yang terlahirkan , melainkan ia terlahir dalam keadaan fitrah, kedua orang 
tuanyalah yang menjadikannya beragama Yahudi, atau Nasrani atau Majusi. Perumpamaannya 
bagaikan seekor induk binatang ternak yang melahirkan anak yang sempurna, apakah engkau 
mendapatkan telinganya terputus.? Muttafaqun 'alaih. 

Inilah salah satu tugas para rasul dan ahli waris mereka, yaitu mematahkan berbagai 
alasan orang-orang kafir dan para pelaku waksiat. Dengan demikian, mereka akan menjadi sadar 
dan selanjutnya meninggalkan kekufuran dan kemaksiatannya, lalu kembali kepada jalan yang 
benar. Dan dengan kembali ke jalan yang benar, maka mereka akan selamat di dunia dan 
akhirat. 
 Akan tetapi sebaliknya orang yang tetap mempertahankan kekufuran dan 
kemaksiatannya, maka mereka adalah benar-benar orang yang layak untuk ditimpa siksa.  

 َْلَسِميٌم َعِليمٌ  َىَلَ  َعن بَ ي َّْنٍ  َوػَلَْ  َمْن َحيَّ َعن بَ ي َّْنٍ  َوِإنَّ الّلوَ  لّْيَ ْ ِلَ  َمن 42 األن ال 
"Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup 
itu dengan keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui." Al Anfal 42. 
 Pada ayat lain, Allah Ta'ala berfirman:  

 َلِلنَّاِس َعَلى الّلِو ُحجٌَّ  بَ ْعَد الرُُّسِل وََ اَن الّلُو َع ِي ًا َحِ يًما رُُّسالً مَُّبشّْرِيَن َوُمنِ رِيَن لَِبالَّ َيُ ون 165 النساء 
(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar 
supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan 
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." An Nisa' 165. 
 Pada ayat ini, Allah Ta'ala menjelaskan alasan Dia mengutus para rasul kepada seluruh 
hamba-hamba-Nya. Para rasul diutus untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang 
beriman kepada para rasul lagi taat. Para rasul juga diutus untuk memberikan peringatan kepada 
orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah-Nya dan menentang para rasul, 
bahwa mereka akan ditimpa azab. Dengan demikian setelah diutusnya para rasul tidak lagi 
tersisa alasan bagi umat manusia atas kekufuran dan kesesatannya. Terlebih-lebih bila Allah 
hendak menimpakan azabnya kepada mereka. Dengan diutusnya para rasul tidak ada lagi 
kesempatan bagi orang-orang kafir bila telah menyaksikan azab untuk beralasan atau mengelak: 

 َِنا َرُسوالً  َ َن َِّبَم آيَاِ َ  ِمن َوَلْو أَنَّا أَْىَلْ َناُىم بَِعَ اٍب مّْن قَ ْبِلو : طو سورة   قَ ْبِل أَن نَِّ لَّ َوطَلَْ ى  َلَفاُلوا َرب ََّنا َلْوال أَْرَسْلَن إِلَي ْ
134  .

Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum al-Qur'an itu(diturunkan), 
tentulah mereka berkata:"Ya Rabb kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, 
lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?" Thoha 134.  
Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman: 

َنا َرُسوالً  َ َن َِّبَم آيَاِ َ  َوَنُ ونَ  َوَلْوالَ أَن ُ ِصيبَ ُ م مُِّصيَبٌ  ِبَا َقدََّمْن أَْيِديِ ْم  َ يَ ُفوُلوا    ِمَن اْلُمْؤِمِن َ  َرب ََّنا َلْوالَ أَْرَسْلَن إِلَي ْ
 47: الفصص

Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka 
kerjakan:"Ya Rabb kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kapada kami, lalu kami 
mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang mu'min" Al Qashash 47. 
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Dengan diutusnya para rasul, sirnalah alasan setiap orang yang menyeleweng dari peribadatan 

dan berbuat kemaksiatan kepada-Nya. (1 )    Tujuan dakwah ini juga ditegaskan oleh Rasulullah  melalui sabdanya: 

م    عليو  (الرُُّسلَ  َوأَْرَسلَ  اْلِ َ ابَ  أَنْ َ لَ  َذِل َ  َأْجلِ  ِمنْ  اللَّوِ  ِمنَ  اْلُعْ رُ  إِلَْيوِ  َأَحبَّ  َأَحدٌ  لَْيسَ )
"Tidak ada yang lebih suka menerima alasan dibanding Allah, karenanya Dia menurunkan kitab 
dan megutus para rasul." Muttafaqun 'alaih.  
 

Tujuan kelima: Mewujudkan kerahmatan Allah dalam kehidupan nyata. 
 
Diturunkannya Agama Islam ke bumi adalah wujud dari kerahmatan Allah kepada 

makhluqnya. Bahkan diturunkannya Al Qur'an dan diutusnya nabi Muhammmad  merupakan 
kerahmatan terbesar yang Allah turunkan ke dunia ini. Betapa tidak, hanya dengannyalah, 
keadilan, kemakmuran, keamanan dan kehormatan dapat diwujudkan dalam kehidupan mereka. 

Sebagaimana hanya dengan mengamalkan Al Qur'an dan  sunnah Rasulullah  kita dapat 
menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah Ta'ala  dan siksa-Nya, baik di dunia ataupun di akhirat. 

Saudaraku! bila anda menyimak ayat-ayat Al Qur'an, niscaya anda akan mendapatkan 
banyak bukti akan apa yang saya kemukakan ini. berikut saya bawakan beberapa ayat yang 
menguatkan pemaparan saya di atas: 

 ٌ َ مّْن رَّبُّْ ْم َوِشَ اء لَّْما ِ  الصُُّدوِر َوُىًدى َوَرمْحٌَ  لّْْلُمْؤِمِن َ  يَا أَي َُّ ا النَّاُس َقْد َجاءْ ُ م مَّْوِع 57 يونس 
"Hai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan 
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi 

orang-orang yang beriman ." Yunus 57 

 Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman: 

 ُذَلُم َ  64 النحل الَِّ ي اْ  َ َلُ واْ ِ يِو َوُىًدى َوَرمْحًَ  لَّْفْوٍم يُ ْؤِمُنونَ  َوَما أَن َْلَنا َعَلْيَ  اْلِ َ اَب ِإالَّ لُِ بَ  ّْ
"Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab (al-Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat 
menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan 
rahmat bagi kaum yang beriman." An Nahel 64. 
 Dan pada ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman: 

َوَرمْحٌَ  لّْْلُمْؤِمِنَ  َوالَ يَ ِيُد ال َّاِلِمَ  إالَّ َ َسارًا َونُ نَ  ُّْل ِمَن اْلُفْرآِن َما ُىَو ِشَ اء 82 ااسراء 
"Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman dan al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain 
kerugian." Al Isra' 82. 
 Para ulama' ahli tafsir menjelaskan bahwa dengan anda mengamalkan syariat Al Qur'an, 
niscaya anda dapat menghindari jalan kesesatan, mengenali jalan kebenaran, dan menggapai 

kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian, kesesatan dan kesengsaran hidup 
tidak akan pernah menghampiri kehidupan anda.  

 َُوا  َُّفواْ َلَعلَُّ ْم  ُ ْرمَحُونَ  َوَى َ ا ِ َ اٌب أَن َْلَناُه ُمَباَرٌ   َا َِّبُعوه 155 األنعام 
"Dan al-Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia 
dan bertaqwalah niscaya kamu diberi rahmat."  Al An'aam 155. 

Betapa tidak, Al Qur'an telah menjelaskan segala hal yang dibutuhkan oleh umat 

manusia dalam mengarungi  bahtera kehidupan dunia dan akhirat. (2)   
َيانًا لُّْ لّْ َشْيٍء َوُىًدى  89 النحل َوَرمْحًَ  َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِم َ  َونَ  َّْلَنا َعَلْيَ  اْلِ َ اَب  ِب ْ

"Dan Kami turunkan kepadamu Alkitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan 
petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri.'" An Nahel 89. 

                                                           
1 ) Tafsir At Thabari 9/408. 
2 ) Tafsir At Thobari 13/345 & Tafsir As Sa'di 291. 
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 Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman: 

 اْلُمْؤِمِنَ  الَِّ يَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ ذَلُْم َأْجرًا َ ِب ًا  َويُ َبشّْرُ   أَق َْومُ يَ  ِيْ ِدى لِلَِّ  هِ ْلُفْرَءانَ ٱِإنَّ َىٰ َ ا 
 .9ااسراء 

"Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi 
kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka 
ada pahala yang besar." (Al Isra' 9) 

Syeikh Abdurrahman As Sa'dy rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata: "Allah 
Ta'ala mengabarkan tentang kemuliaan dan kedudukan Al Qur'an yang agung, dan bahwasannya 
Al Qur'an akan membimbing (manusia) kepada jalan yang paling lurus. Maksudnya jalan yang 
paling adil lagi  mulia, baik dalam urusan akidah (idiologi) perilaku dan akhlaq. Maka barang 
siapa yang menjalankan segala seruan Al Qur'an, niscaya ia menjadi orang yang paling 
sempurna, lurus, dan paling benar dalam segala urusannya. Dan memberi khabar gembira 
kepada orang-orang u'min yang mengerjakan amal saleh baik yang wajib atau sunnah, bahwa 
bagi mereka ada pahala yang besar yang  telah Allah siapkan di surga, yang tidak ada 
seorangpun yang dapat mengetahui hakikatnya " (Taisiril Karimir Rahman 454). 
 Kerahmatan Allah Ta'ala yang terwujud dalam Al Qur'an bukan hanya akan anda rasakan 
bila mengamalkannya saja. Kerahmatan Allah Ta'ala akan mulai menghampiri anda, sejak anda 
memulai membacanya atau mendengarnya,. 

ْرمَحُونَ  َلَعلَُّ مْ  َوأَْنِصُ وا َلوُ   َاْسَ ِمُعوا اْلُفْرآنُ  قُرِئَ  َوِإَذا ُ   (204)األعراف 
"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan 
tenang niscaya kamu mendapat kerahmatan". Al A'raf 204. 
 Tidak mengherankan, bila Allah Ta'ala menegaskan bahwa tujuan dari diutusnya Nabi 

Muhammad  kepada umat manusia, ialah sebagai wujud kerahmatan-Nya kepada mereka. 

 َ َوَما أَْرَسْلَناَ  ِإالَّ َرمْحًَ  لّْْلَعاَلِم 107 األنبياء 
"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." Al 

Anbiya' 107 

 Dan Nabi  juga menekankan akan statusnya ini dengan bersabda: 

َا َلعَّانًا أُبْ َعثْ  ملَْ  ِإ ّْ )  رواه مسلم ( َرمْحَ ً  بُِعْثنُ  َوِإظلَّ
"Sesungguhnya ku tidaklah diutus sebagai orang yang suka melaknati, aku diutus hanyalah 
sebagai pembawa kerahmatan."  Riwayat Muslim. 

Sebagian ulama' ahli tafsir menjelaskan bahwa sampaipun orang-orang yang enggan untuk 

beriman kepada Nabi Muhammad  turut merasakan sebagian dari kerahmatan Allah dari 
diutusnya beliau. Mereka menjelaskan bahwa bagi orang yang beriman, maka kerahmatan Allah 
senantiasa menyertai derap langkahnya di dunia dan akhirat,sedangkan orang-orang yang kufur 
dengannya, maka mereka terhindar dari azab dunia yang ditimpakan kepada umat-umat 
terdahulu. Bila pada zaman nabi-nabi terdahulu, orang-orang kafir dibinasakan secara 

menyeluruh, maka dengan diutusnya Nabi Muhammad , tidak lagi diturunkan azab dunia yang 

menyeluruh, sehingga melumat lantahkan seluruh orang kafir yang ada. (1)   
 
Tujuan keenam: Menangulangi turunnya kemurkaan Allah Ta'ala . 
 

 Sunnatullah telah tetap di dunia ini, bahwa manusia hidup di dunia ini saling diuji dengan 
yang lainnya. 

 َْنً  أََ ْصِ ُوَن وََ اَن َربَُّ  َبِص ًا  َوَجَعْلَنا بَ ْعَضُ م  20 ال رقان لِبَ ْعٍض ِ   ْ

                                                           
1 ) Idem 18/52 & Tafsir Ibnu Katsir 5/387. 
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" Dan Kami jadikan sebagian dari kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? 
Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.:  Al Furqaan 20. 
 Pertarungan antara kebenaran beserta pemeluknya melawan kebatilan beserta seluruh 
antek-anteknya telah dimulai semenjak manusia pertama yaitu Nabi Adam 'alaihis salaam dan 
istrinya Hawa melawan nenek moyang pemuja kebatilan, yaitu Iblis la'natullah 'alaihi : 

 ْبَ ْعُضُ ْم لِبَ ْعٍض َعُدوّّ   قُ ْلَنا اْىِبلُوا 36 البفرة. 
"Turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain". (Al Baqarah 36).  

Oleh karena itu Allah Ta'ala memperingatkan umat manusia agar senantiasa waspada dari 
tipu daya iblis dan pengikutnya: 

  َُما لَِباَسُ َما يَا َبِ  آَدَم الَ يَ ْ ِ نَ نَُّ م ُ ِلُ ِيَ ُ َما َسْوَءاِاَِما ِإنَُّو يَ رَاُ ْم ُىَو َوقَِبيُلُو  الشَّْيلَاُن َ َما َأْ رََج أَبَ َوْيُ م مَّْن اجْلَنَِّ  يَن ُِ  َعن ْ
 27 األعراف ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطَ  أَْولَِياء لِلَِّ يَن الَ يُ ْؤِمُنوَن  ِمْن َحْيُث الَ  َ َرْونَ ُ مْ 

"Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat tertipu oleh syaitan sebagaimana ia telah 
mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk 
memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat 
kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah 
menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-peminpin bagi orang-orang yang tidak beriman." (Al 
A'araf 27).  

Di lain sisi, iblis la'natullah 'alaihi juga telah mengumandangkan sumpah sekaligus 
janjinya untuk senantiasa menyesatkan dan memerangi anak keturunan Nabi Adam 'alaihis 
salaam: 

 ْرَ ِن ِإىَل يَ ْوِم اْلِفَياَمِ  أَلْحَ ِنَ نَّ  قَاَل أَرَأَيْ َ َ  َى َ ا الَِّ ي  62-61 ااسراء ُذرّْي ََّ ُو إالَّ قَِليالً  َ رَّْمَن َعَليَّ لَِبْن َأ َّ
 "Dan (ingatlah) tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada 
Adam"lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: Apakah aku akn sujud kepada orang yang 
Engkau ciptakan dari tanah"? Dia (iblis) berkata: Terangkanlah kepadaku,inikah orang yang 
Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari 
qiyamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil." (Al 
Isra' 61-62). 
 Pertarungan antara kebenaran melawan kebatilan, antara orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir melawan para pengikut iblis dan antek-anteknya tidak mengenal 
waktu dan  tempat. 
 Masing-masing kekuatan berupaya memperbanyak pengikut guna menjadi temannya di 
dunia. Masing-masing berusaha mewujudkan kehidupan yang selaras dengan dengannya, untuk 
selanjutnya  hidup bersama-sama di akhirat dalam kenikmatan atau siksa. 
 Kaum mukminin dengan iman dan amal shaleh berusaha untuk mewujudkan kehidupan 
dunia yang penuh dengan kerahmatan dan jauh dari bencana dan kemurkaan Allah. 
 Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman: 

 ٍُلوا ِمن رّْْزِ  َربُّْ ْم َواْشُ ُروا َلُو بَ ْلَدٌة طَيَّْبٌ  َوَربّّ َاُ ورٌ  َلَفْد َ اَن ِلَسَبٍإ ِ  َمْسَ ِنِ ْم آيٌَ  َجنََّ اِن َعن ؽلٍَِ  َوِ َال ُ  15 سبأ 
"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu 
dua buah kebun di sebelah kanan  dan disebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah 
olehmu dari rezki yang (dianugrahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negrimu) 
adalah negri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun." (Surat Saba' 15-
16). 
 Sedangkan orang-orang yang sesat nan fasik berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang 
bergelimang dengan syahwat dan kebebasan tanpa batas. 

 ْْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوا  َّبَ ُعوا الشََّ َواِت َ َسْوَف يَ ْلَفْوَن َايِّا َ َخَلَف ِمن بَ ْعِدِىم َ 59 مرَي 
"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan 

memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan." Maryam 59. 

 Bila dari pertarungan ini penganut kebenaran lebih unggul, maka kebahagian hidup di 
dunia dan kedamaian akan terwujud: 
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 ٍَأْجَرُىم بَِأْحَسِن َما َ انُواْ يَ ْعَمُلونَ  أَْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن  َ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَّْبً  َولََنْج ِيَ ن َُّ مْ  َمْن َعِمَل َصاحِلًا مّْن ذََ ر  النحل
97 

"Barang siapa yang beramal sholeh, baik lelaki maupun perempuan sedangkan ia beriman, maka 
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami 
beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan." (An Nahel 97). 
 Sebaliknya bila dari pertarungan ini, pemuja kebatilan lebih unggul, sehingga 
kemungkaran dan kemaksiatan merajalela, maka bencana dan kemurkaan Allah-lah yang akan 
menghampiri kehidupan manusia: 

 ٍبُواْ َ َأَ ْ نَاُىم ِبَا َ انُواْ  َوَلْو َأنَّ أَْىَل اْلُفَرى آَمُنواْ َوا  ََّفواْ َلَ َ ْحَنا َعَلْيِ م بَ رََ ات  96 األعراف َيْ ِسُبوَن  مَّْن السََّماء َواأَلْرِض َولَ ِ ن َ  َّ
"Andaikata penduduk negri-negri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan 
kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), 
maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."  Al A'raf 96. 

 ْأَْيِدي النَّاِس لُِيِ يَفُ م بَ ْعَض الَِّ ي َعِمُلوا َلَعلَُّ ْم يَ ْرِجُعوَن  َظَ َر اْلَ َساُد ِ  اْلبَ رّْ َواْلَبْحِر ِبَا َ َسَبن  
"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 
supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan Allah)." (Ar Rum 41) 
 Saudaraku! inilah salah satu alasan mengapa pewaris para nabi berjuang sekuat tenaga 

untuk mendakwahkan kebaikan dan memerangi kemungkaran. Rasulullah  bersabda: 

َ ُونَّ  بِاْلَمْعُروفِ  لََ ْأُمُرنَّ  بَِيِدهِ  نَ ْ ِسى َوالَِّ ى)  لََ ْدُعنَّوُ  ُ َّ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  ِعَفاباً  َعَلْيُ مْ  يَ ب َْعثَ  أَنْ  اللَّوُ  لَُيوِشَ نَّ  أَوْ  اْلُمْنَ رِ  َعنِ  َولَ َ ن ْ
 رواه أمحد وأبو داود وا علا (َلُ مْ  َيْسَ ِجيبُ  َ الَ 

"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sungguh kamu menegakkan amar ma'ruf 
dan nahi mungkar, atau kalau tidak niscaya sebentar lagi Allah akan menurunkan hukuman 
kepada kamu semua, lalu bila telah demikian adanya, kamu berdoa kepada-Nya maka Dia tidak 
akan mengabulkanya." Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan lainnya. 

 Pada suatu hari istri beliau Zaenab bintu Jahesy bertanya kepada Rasulullah :  

  م    عليو« اخْلُْبثُ  َ ثُ رَ  ِإَذا ، نَ َعمْ  » قَالَ  الصَّاحِلُونَ  َوِ يَنا أَنَ ْ ِل ُ  اللَّوِ  َرُسولَ  يَا
"Ya Rasulullah, mungkinkah kita semua akan dibinasakan, sedangkan ditengah-tengah kami 
masih didapatkan orang-orang shaleh? Beliau menjawab: Ya, bila kemaksiatan telah 
merajalela."  Muttafaqun 'alaih. 
 Ibnul 'Arabi Al Maliky berkata: "Pada hadits ini ada penjelasan bahwa orang-orang baik 
akan turut binasa bersama-sama dengan orang-orang jahat bila mereka tidak berupaya merubah 
kemungkarannya. Demikian juga bila orang baik telah berusaha mengingkari akan tetapi tidak 
berhasil, dan orang-oprang jahat terus menerus melakukan kemungkarannya, hingga akhirnya 
kemungkarannya merajalela serta menjadi semakin besar. Kala itulah orang-orang baik yang 
berjumlah sedikit turut binsa bersama kebinasaan orang-orang jahat, untuk selanjutnya kelak, 

mereka semua dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing." (
1)   

 Saudaraku! sudikah anda turut binasa bersama para pelaku kemaksiatan dan 
kemungkaran, padahal anda tidak turut melakukan kemungkaran? Relakah anda, bila kebahagian 
hidup anda menjadi hancur akibat ulah orang lain yang tidak sungkan-sungkan melakukan 
kemungkaran? 
 Bila anda tidak rela kebahagiaan hidup dunia anda hancur lebur akibat ulah para pelaku 
maksiat, maka tegakkahlan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebarkanlah ilmu agama, 
sosialisasikanlah amal shaleh dan perjuangkanlah agama Allah Ta'ala, agar anda tidak turut 
menanggung resika kemaksiatan orang lain. 

                                                           
1 ) Pernyataan Ibnul 'Arabi ini dinukilkanoleh Ibnu Hajar Al Asqalaani dalam kitabnya: Fathul Bari 13/109. 
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Saudaraku! keenam tujuan yang telah saya paparkan di atas hanyalah sebagian dari 
tujuan dakwah dan bukan semuanya. Apa yang saya paparkan di atas sekedar upaya untuk 
menggugah semangat dan memperluas sudut pandang kita tentang dakwah dan kegiatan amar 
ma'ruf nahi mungkar. 

Mungkin selama ini anda sering kali mendengar seorang da'i atau seorang ustad yang 
berseloroh; tugas saya hanyalah menyampaikan, atau saya tidak punya kepentingan dari dakwah 
ini selain menegakkan hujjah, masalah masyarakat mau menerima atau tidak, maka itu terserah 
mereka.  

Tidak mengherankan bila ia kurang bersemangat untuk berinovasi dalam metode 
penyampaian, dan sarana dakwahnya. Dan tidak jarang kita mendapatkan para juru dakwah kita 
atau mungkin juga ustadz dan kiyai kita kurang suka terhadap kritikan dan masukan-masukan 
dari orang lain yang berkaitan dengan gaya penyapaiannya. 

Bahkan mungkin anda juga mendapatkan seorang da'i yang –baik ia sadari atau tidak- 
hobinya membuktikan kesesatan dan kesalahan sebagian obyek dakwahnya. Sehingga sering kali 
anda mendengarnya berkata: Itu lihatlah, memang orang itu orang sesat! Atau: alhamdulillah 
saya berhasil membuktikan kesalahan atau kesesatan orang itu. Tidak mengherankan bila da'i ini 
hobi untuk mengungkit-ungkit kesalahan masa lampau, dan bahkan mencari-cari kesalahan orang 
lain, walaupun dengan menafsiri ucapan orang lain dengan cara-cara yang kurang ilmiyyah.  

Sekilas, sikap ini terlihat benar atau manusiawi, akan tetapi coba renungkan kembali 
sikap itu, apakah sekarang anda masih dapat menolerir sikap tersebut? Coba anda bandingkan 

sikap ini dengan sikap Rasulullah  yang dikisahkan dalam ayat berikut: 

 َ َعَلى آ َارِِىْم ِإن ملَّْ يُ ْؤِمُنوا ِ ََ ا احلَِْديِث َأَسً ا  َ َلَعلََّ  بَاِ ٌم ن َّْ َس 6 ال  ف 
"Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka 
berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (al-Qur'an)." Al Kahfi 6 

 Betapa besar rasa duka dan kepedihan yang menyelimuti hati Rasulullah , tatkala 
mendapatkan sebagian dari kaumnya yang tidak menerima dakwahnya? Bukan karena takut 
popularitasnya berkurang, akan tetapi karena beliau merasa iba atas nasib yang menimpa 
mereka. 
 Saudaraku! seorang da'i yang benar-benar memiliki sudut pandang luas tentang dakwah 
dan tujuan yang hendak ia capai darinya, akan senantiasa berjiwa besar. Bukan hanya berjiwa 
besar, sudut pandangnya yang luas akan menumbuhkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi 
rintangan dan gangguan. 

: َويَ ُفولُ  َوْجِ وِ  َعنْ  الدَّمَ  ؽَلَْس ُ  َوُىوَ  قَ ْوُموُ  َضَربَوُ  األَنِْبَياءِ  ِمنَ  نَِبيِّا ػَلِْ ى  اللَّوِ  َرُسولِ  ِإىَل  أَْن ُرُ  َ َأ ّْ  قَالَ   اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ 
م    عليو  (يَ ْعَلُمونَ  الَ   َِإن َُّ مْ  لَِفْوِمى اْاِ رْ  َربّْ )

"Sahabat Abdullah (bin Mas'ud )  mengisahkan: "Sekarang ini seakan-akan aku dapat 

menyaksikan Rasulullah  sedang menuturkan kisah seorang nabi yang sedang mengusap darah 
dari wajahnya karena dipukuli oleh kaumnya, sambil berdoa: " Ya Allah, ampunilah kaumku, 
sesungguhnya mereka itu tidak berilmu (bodoh)." Muttafaqun 'alaih. 

 Suatu hari 'Aisyah radhiallahu 'anha bertanya kepada Nabi  

ُ مْ  َلِفينُ  َما َأَشدُّ  وََ انَ  َلِفيُن، َما قَ ْوِم ِ  ِمنْ  َلِفينُ  َلَفدْ  : ) قَالَ  ؟أُُحدٍ  يَ ْومِ  ِمنْ  َأَشدَّ  َ انَ  يَ ْومٌ  َعَلْي َ  أََ ى َىلْ   يَ ْومَ  ِمن ْ
 َعَلى َمْ ُمومٌ  َوأَنَا  َاْنلََلْفنُ  أََرْدُت، َما ِإىَل  غلُِْبِ    َ َلمْ  ُ اَلٍل، َعْبدِ  ْبنِ  يَالِيلَ  َعْبدِ  اْبنِ  َعَلى نَ ْ ِسى َعَرْضنُ  ِإذْ  اْلَعَفَبِ ،
  َ َناَداِ   ،ِجْ ِيلُ  ِ يَ ا  َِإَذا  َ َنَ ْرتُ  ، أَظَلَّْ ِ  َقدْ  ِبَسَحابَ ٍ  أَنَا  َِإَذا رَْأِسى،  َ َر َ ْعنُ  الث ََّعاِلِب، بَِفْرنِ  َوأَنَا ِإالَّ  َأْسَ ِ  ْ   َ َلمْ  َوْجِ ى،
 َمَل ُ   َ َناَداِ   ِ يِ ْم، ِشْبنَ  ِبَا لَِ ْأُمرَهُ  اجْلَِبالِ  َمَل َ  إِلَْي َ  بَ َعثَ  َوَقدْ  َعَلْيَ ، َردُّوا َوَما َل َ  قَ ْوِم َ  قَ ْولَ   َِمَ  َقدْ  اللَّوَ  ِإنَّ  : َ َفالَ 

 َ َما ،بَِأْمرِ َ  لَِ ْأُمَرِ   إِلَْي َ  َربُّ َ  بَ َعَثِ   َوَقدْ  ،اجْلَِبالِ  َمَل ُ  َوأَنَا َل َ  قَ ْوِم َ  قَ ْولَ   َِمَ  َقدْ  اللَّوَ  ِإنَّ  :قَالَ  ُ َّ  َعَلىَّ  َسلَّمَ وَ  اجْلَِباِل،
 اللَّوَ  يَ ْعُبدُ  َمنْ  َأْصاَلِ ِمْ  ِمنْ  اللَّوُ  ؼُلْرِجَ  أَنْ  أَْرُجو َبلْ : ) اللَّوِ  َرُسولُ  َلوُ   َ َفالَ . اأَلْ َشبَ ْ ِ  َعَلْيِ مُ  أُْطِب َ  أَنْ  ِشْبنَ  ِإنْ  ؟ِشْبنَ 
 م    عليو (َشْيًبا بِوِ  ُيْشرِ ُ  الَ  َوْحَدهُ 
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"Apakah engkau pernah merasakan penderitaan di suatu hari yang lebih berat dibanding yang 
engkau rasakan pada hari peperangan Uhud? Beliau menjawab: Aku telah menghadapi banyak 
gangguan dari kaummu, dan gangguan mereka yang aku rasakan paling berat ialah apa yang 
mereka lakukan pada hari 'Aqabah. Yaitu tatkala aku menawarkan diri kepada kabilah Ibnu Abdi 
Yalail bin Abdi Kulaal, lalu mereka enggan untuk menerima seruanku. Selanjutnya akupun pergi 
dalam keadaan sangat gundah, dan aku tidak kunjung menguasai perasaanku kecuali 
sesampainya aku di Qarnus tsa'aalib. Selanjutnya aku menengadah ke langit, tiba-tiba aku 
menyaksikan awan yang telah menaungiku. Akupun memandangi awan itu, dan tiba-tiba di awan 
itu aku menyaksikan Malaikat Jibril, dan iapun segera memanggilku dengan berkata: 
Sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang diucapkan kaummu kepadamu, dan juga sikap 
mereka kepadamu. Dan Dia telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung, agar engkau 
perintahkan dia melakukan apa saja yang engkau suka pada mereka. Tanpa menunggu lama, 
malaikat penjaga gunungpun memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Selanjutnya ia 
berkata: Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, sedangkan aku 
adalah malaikatpenjaga gunung, dan Allah telah mengutusku untuk menemuimu agar engkau 
memerintahku, maka apu yang engkau inginkan? Bila engkau kehendaki, niscaya aku akan 
menimpakan kedua gunung Akhsyabain (kedua gunung yang menghimpit Masjidil Haram)? Maka 

Rasulullah  menjawab: "bahkan aku mengharapkan supaya Allah mengeluarkan dari tulang 
punggung mereka keturunan yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu." Muttafaqun 'alaih. 

 Betapa tabah dan besarnya kesabaran Rasulullah  dalam menghadapi umatnya. 

Renungkan saudaraku –jika anda adalah seorang juru dakwah- jawaban Rasulullah :  

 (َشْيًبا بِوِ  ُيْشرِ ُ  الَ  َوْحَدهُ  اللَّوَ  يَ ْعُبدُ  َمنْ  َأْصاَلِ ِمْ  ِمنْ  اللَّوُ  ؼُلْرِجَ  أَنْ  أَْرُجو َبلْ )
"Bahkan aku mengharapkan supaya Allah mengeluarkan dari tulang punggung mereka keturunan 
yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu." 
 Walaupun telah ditawari malaikat penjaga gunung agar penduduk Mekkah dibinasakan, 

akan tetapi Beliau  tidak menerima tawaran itu. Beliau malah mengungkapkan harapannya yang 

besar, yaitu  penduduk Mekkah masuk Islam. Andai tujuan dakwah Rasulullah  hanya sebatas 
menyampaikan dan menggugurkan kewajibannya, niscaya beliau akan menerima tawaran ini.  

Walaupun dua tujuan di atas, -yaitu menyampaikan ilmu dan menggugurkan kewajiban- 
telah tercapai, beliau belum merasa cukup. Beliau tetap berupaya dan terus memandang ke 
masa depan yang cerah, yaitu dakwah beliau diterima oleh umatnya, dan umatnya selamat dari 
azab Allah Ta'ala. 

 Setelah membaca keterangan singkat ini, perubahan apa yang kira-kira akan anda lakukan 
pada strategi dan metode dakwah anda? Mungkinkah anda akan tetapi mempertahankan pola 
pikir dan sudut pandang yang sempit dalam dakwah anda? 

 
14.  Karakter keempat belas: Senantiasa Menjaga&Mengupayakan Persatuan Umat. 

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang bersatu, 
saling bahu membahu, sehingga mereka senantiasa hidup senasib dan sepenanggungan.  

 َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْ َوٌة  10:  احلجرات ِإظلَّ
"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara". Al Hujuraat 10.  
Pada ayat lain, dengan lebih jelas Allah Ta'ala menegaskan syari'at ini dengan firman-Nya: 

 ْيًعا َوالَ  َ َ رَُّقوا  102 آل عمران   َواْعَ ِصُمواْ ِ َْبِل الّلِو َجَِ
"Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali (agama) Allah, dan jangan sekali-kali kamu bercerai 
berai". (QS Ali Imran 102). 

Persatuan dan kesatuan umat Islam di atas al haq (kebenaran) adalah salah satu prinsip 
pokok dalam syari'at Islam, sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala: 

 ْيًعا َوالَ  َ َ رَُّقوا  ََأْصَبْحُ م بِِنْعَمِ ِو  َواذُْ ُرواْ نِْعَمَن الّلِو َعَلْيُ ْم ِإْذ ُ نُ ْم أَْعَداء  َأَلََّف بَ ْ َ قُ ُلوِبُ مْ  َ اْعَ ِصُمواْ ِ َْبِل الّلِو َجَِ
 103 آل عمران ِإْ َوانًا 
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"Dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai 
berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka 
Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang 
bersaudara". (QS. Ali Imran 103). 
 Sebaliknya, perpecahan dan perselisihan adalah suatu hal yang terlarang dalam syari'at 
Islam, sebagaimana  ditegaskan pada ayat di atas, dan juga pada firman Allah berikut: 

 َيَ ْوَم  َ ب َْيضُّ ُوُجوٌه  {105} َوأُْولَ ِبَ  ذَلُْم َعَ اٌب َعِ يمٌ  َ ُ ونُواْ َ الَِّ يَن  َ َ رَُّقواْ َواْ  َ َلُ واْ ِمن بَ ْعِد َما َجاءُىُم اْلبَ ي َّْناتُ   َوال
 106-105 آل عمران  ُوُجوهٌ  َ ْسَودُّ وَ 

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang 
kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang 
berat pada hari yang diwaktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam 
muram". (QS Ali Imran 105-106). 
 Sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar –radliallahu 'anhum- berkata: "Wajah-wajah Ahlus 
sunnah wal jama'ahlah yang akan menjadi putih berseri dan wajah-wajah ahli bid'ah dan 
perpecahanlah yang akan menjadi berwarna hitam lagi muram". 

Rasulullah  dalam banyak kesempatan juga senantiasa mengingatkan ummatnya akan 
kewajiban bersatu diatas kebenaran dan haramnya segala macam bentuk perpecahan.  

 بَ ْيمِ  َعَلى بَ ْعُضُ مْ  يَِبمْ  َوالَ  ،َ َدابَ ُروا َوالَ  ، َ َباَاُضوا َوالَ  ، َ َناَجُشوا َوالَ  ،َ َاَسُدوا الَ : ) اهلل رسول قال :قال  ىريرة أيب عن
 م    عليو (ػَلِْفرُهُ  َوالَ  ؼَلُْ لُوُ  َوالَ  َيْ ِلُموُ  الَ  ،اْلُمْسِلمِ  َأُ و اْلُمْسِلمُ  ،ِإْ َوانًا اللَّوِ  ِعَبادَ  وَُ ونُوا ،بَ ْعضٍ 

"Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah  ia menuturkan: Rasulullah  bersabda: Janganlah 
engkau saling hasad, janganlah saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin 
membelinya), janganlah saling membenci, janganlah saling merencanakan kejelekan, janganlah 
sebagian dari kalian mendahului pembelian sebagian lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah 
yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak akan 
menzhalimi saudaranyanya, dan tidak pula membiarkannya dianiaya orang lain, dan tidak pula 
akan menghinanya." Muttafaqun 'alaih 

 Pada kesempatan lain, Beliau  menggambarkan bagaimana seyogyanya persatuan umat 
islam dibina: 

ِ مْ   َ َوادِّْىمْ  ِ   اْلُمْؤِمِن َ  َمَثلُ  ) اهلل رسول قال :قال  بش  بن النعمان عن   اْشَ َ ى ِإَذا اجلََْسدِ  َمَثلُ  َو َ َعاطُِ ِ مْ  َو َ رَامحُِ
رواه مسلم  (َواحلُْمَّى بِالسََّ رِ  اجلََْسدِ  َسااِرُ  َلوُ  َ َداَعى ُعْضوٌ  ِمْنوُ 

"Dari sahabat Nu'man bin Basyir  ia menuturkan: Rasulullah  bersabda: Perumpamaan kaum 
mukminin dalam hal kecintaan, kasih saying, dan bahu-membahu sesama mereka, bagaikan satu 
tubuh, bila ada anggota tubuh itu yang menderita, niscaya anggota tubuh lainnya akan sama-
sama merasakan susah tidur dan demam." Riwayat Muslim.  

Bukan hanya sampai disitu, pada kesempatan lain, Beliau  menjadikan persatuan yang 
kokoh -sebagaimana dalam gambaran ini- sebagai syarat bagi kesempurnaan iman seseorang: 

 م    عليو (الَ يُ ْؤِمُن َأَحدُُ م َح َّ ػلُِبَّ أَلِ يِو َما ػلُِبُّ لِنَ ْ ِسوِ : )قال  عن النيب  عن أنس بن مال 
" Sahabat Anas bin Malik , meriwayatkan dari Nabi , beliau bersabda: "Tidaklah salah seorang 
dari kalian dianggap telah telah beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia 
cintai untuk dirinya." Muttafaqun 'alaih 
 Permasalahan ini –kewajiban bersatu diatas kebenaran- saya yakin telah dipahami oleh 
setiap orang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah. Berangkat dari itu, pada kesempatan 
ini saya tidak akan membahas hal ini  dengan panjang lebar. Akan tetapi, kami hanya ingin 
mengutarakan rasa heran dan keprihatinan yang ada dalam hati saya: mengapa kita; orang-orang 
yang mengaku sebagai pengikut ahlis sunnah, lebih mudah untuk berpecah belah, bila 
dibandingkan orang lain?! 
 Wahai saudara-saudaraku! Marilah kita renungkan bersama sikap arif yang dicontohkan 

oleh Rasulullah  dalam dua kejadian berikut ini: 
Kejadian Pertama: 
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 Tatkala Rasulullah beserta para sahabatnya menunaikan ibadah Haji Wada', A'isyah 
radhiallahu 'anha merasa keheranan dengan bentuk pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah berada di posisi 
yang cukup tinggi dari permukaan tanah. Karena rasa ingin tahu, 'Aisyahpun menanyakan perihal 

tersebut kepada Rasulullah  : 

 َوَلْوال أَنَّ قَ ْوَمِ  َحِديٌث َعْ ُدُىْم بِاجْلَاِىِليَِّ   ََأَ اُف أَْن  ُ ْنِ َر ، َ َعَل ذل  قَ ْوُمِ  لُِيْدِ ُلوا من شاؤوا َوؽَلْنَ ُعوا من شاؤوا
 م    عليو.  قُ ُلوبُ ُ ْم أَْن أُْدِ َل اجلَْْدَر   اْلبَ ْيِن َوأَْن أُْلِصَ  بَابَُو بِاأْلَْرضِ 

"Kaummu (orang-orang Quraisy) melakukan hal itu agar mereka dapat mengizinkan orang yang 
mereka kehendaki untuk masuk ke dalamnya dan melarang orangyang mereka kehendaki pula. 
Dan andailah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyyah (kekufuran& baru saja 
masuk Islam-pen), sehingga aku kawatir mereka mencurigaiku ingin mendapatkan kebanggan 
tersendiri dengan memasukkan hijir ke dalam Ka'bah dan merendahkan pintunya hingga 
menempel dengan tanah, niscaya aku akan melakukannya". (Muttafaqun 'Alaih). 
 Tatkala imam An Nawawi rahimahullah menjelaskan hadits ini, beliau berkata, "Hadits ini 
merupakan dalil bagi beberapa hukum penting, di antaranya: Bila pada suatu saat terjadi 
pertentangan antara beberapa kepentingan (kemaslahatan), atau pertentangan antara 
kemaslahatan dan mafsadah (kerugian), dan keduanya tidak mungkin untuk digabungkan, maka 

sikap yang benar ialah dengan mendahulukan yang lebih penting. Karena Nabi  telah 
mengabarkan, bahwa mengembalikan bangunan Ka'bah seperti sediakala di masa Nabi Ibrahim 
adalah satu kemaslahatan. Akan tetapi kemaslahatan ini bertentangan dengan kerugian yang 
lebih besar, yaitu kekhawatiran akan timbulnya kekacauan (yaitu murtadnya) sebagian orang 
yang baru masuk Islam. Hal ini dikarenakan mereka (orang-orang yang baru masuk Islam) 
meyakini akan keutamaan Ka'bah, sehingga mereka menganggap pemugaran Ka'bah adalah suatu 

kejahatan besar. Berdasarkan itu, Nabi  mengurungkan keinginannya tersebut".(1)  
  
Kejadian Kedua: 

 :األَْنَصارِىُّ   َ َفالَ  ،األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجالً  اْلُمَ اِجرِينَ  ِمنَ  َرُجلٌ  َ َ َسمَ  ،َا َاةٍ  ِ   النَِّ ّْ  َممَ  ُ نَّا : يفول جابر بن عبد اهللعن 
 َ َسمَ  :اللَّوِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا. (؟اجْلَاِىِليَّ ِ  َدْعَوى بَالُ  َما: ) اللَّوِ  َرُسولُ   َ َفالَ . لَْلُمَ اِجرِينَ  يَا :اْلُمَ اِجرِىُّ  َوقَالَ  ،َلألَْنَصارِ  يَا

 َواللَّوِ  ، َ َعُلوَىا َقدْ :   َ َفالَ  ُأَاٍّق  ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  َ َسِمَعَ ا. «(ُمْنِ َن ٌ   َِإن ََّ ا َدُعوَىا:)  َ َفالَ  .األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجالً  اْلُمَ اِجرِينَ  ِمنَ  َرُجلٌ 
َ ا اأَلَع ُّ  لَُيْخرَِجنَّ  اْلَمِديَن ِ  ِإىَل  َرَجْعَنا لَِبنْ   يَ َ َحدَّثُ  الَ  ؛َدْعوُ : ) َ َفالَ  اْلُمَناِ  ِ  َىَ ا ُعُن َ  َأْضِربْ  َدْعِ   :ُعَمرُ  قَالَ . اأَلَذلَّ  ِمن ْ

 م    عليو. (َأْصَحابَوُ  يَ ْفُ لُ  زُلَمًَّدا أَنَّ  النَّاسُ 
"Dari Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhu, ia mengkisahkan: Pada saat kami bersama Nabi  
dalam suatu peperangan, tiba-tiba ada seseorang dari kaum Muhajirin yang memukul pantat 
seseorang dari kaum Anshar. Perbuatan itu menjadikan orang Anshar tersebut berteriak 
meminta pertolongan kepada sesama kaum Anshar. Sebaliknya, orang Muhajir tadi juga 
berteriak meminta bantuan kepada sesama kaum Muhajirin. Mendengar hal tersebut Rasulullah 

 bersabda, "Mengapa kalian menyeru dengan seruan orang-orang jahiliyyah?!" Merekapun 
menjawab: Wahai Rasulullah, ada seseorang dari Muhajirin yang memukul pantat seseorang dari 
kaum Anshar. Maka Nabipun bersabda, "Tinggalkanlah, karena sesungguhnya itu (seruan 
jahiliyyah) adalah busuk". Tatkala Abdullah bin Ubai mendengar hal itu, iapun berkata, "Apakah 
mereka (orang-orang Muhajirin) benar-benar telah melakukannya (berbuat semena-mena 
terhadap kaum Anshar)? Sungguh demi Allah, bila kita telah tiba di kota Madinah, niscaya 

orang-orang yang lebih mulia(2) akan mengusir orang-orang yang lebih hina".(3) (Mendengar 

ucapan demikian ini) Umar bin Khattab berkata kepada Nabi : Izinkanlah aku untuk memenggal 

                                                           
1 ) Syarah Shahih Muslim 9/89. 
2 ) Yang ia maksud ialah orang-orang Anshar. 
3 ) Yang ia maksud ialah orang-orang Muhajirin. 
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leher orang munafiq ini (Abdullah bin Ubai). Nabi  menjawabnya dengan bersabda: "Biarkanlah 
dia, jangan sampai ada orang yang beranggapan bahwa Muhammad telah tega membunuh 
sahabatnya sendiri". (Muttafaqun 'Alaih). 
 Kita semua tahu, bahwa berjihad melawan orang-orang munafiqin adalah wajib 
hukumnya. Yang demikian itu dikarenakan kaum munafiqun adalah orang-orang kafir yang akan 
kekal di neraka, dan juga merupakan ancaman bagi umat Islam.  

Gembong orang-orang munafiqin pada zaman Nabi , ialah Abdullah bin Ubai bin Salul. Ia 
telah banyak merugikan ummat Islam, bahkan tak hentinya membuat makar untuk memerangi 
umat islam. 

Agar lebih jelas bagi anda, betapa besar kejahatan manusia satu ini, maka saya mengajak 
saudara-saudaraku untuk mengingat-ingat kembali beberapa kejadian berikut: 
1. Siapakah yang mendalangi terjadinya tuduhan berzina kepada istri Nabi; 'Aisyah 
radhiallahu 'anha? 
2. Siapakah yang mendalangi kembalinya sekitar 300 pasukan kaum muslimin, dari mengikuti 
perang Uhud? 
3. Siapakah yang memelopori pembangunan Masjid Dhirar? 

4. Siapakah yang enggan ikut serta dengan Nabi  dan pasukannya dalam perang Tabuk? 
5. Siapakah yang tidak ikut serta membela kota Madinah dalam perang Khandak? Semua 
kejadian ini didalangi oleh Abdullah bin Ubai bin Salul serta kawan-kawannya. 

Walau sedemikian besar kerusakan yang ditimbulkan oleh makhluk satu ini, akan tetapi 

Nabi  tidak mengizinkan para sahabat untuk membunuhnya. Bahkan anak orang munafiq ini, 

yaitu Abdullah bin Abdullah bin Ubai bin Salul telah datang kepada Nabi  dan meminta izin dari 

beliau untuk membunuh ayahnya sendiri. Akan tetapi Nabi  malah memerintahkannya agar ia 

berlemah lembut kepadanya.(
1) Ini semua kerena beliau  tidak ingin timbul perpecahan di 

tengah-tengah umat, walaupun orang munafiq ini telah banyak berupaya untuk menimbulkan 
perpecahan dan senantiasa berusaha untuk memecah belah umat. 

 Bahkan dengan sikap Nabi  yang demikian ini, kemunafiqan orang ini menjadi diketahui 
oleh setiap orang, sehingga setiap kali ia membikin ulah, kaumnya sendirilah yang memarahi dan 

mecegahnya.(2) 

 Lihatlah, sikap bijak dan  hikmah Nabi  dalam menghadapi kejahatan gembong 
munafiqin ini. Sikap beliau telah membuktikan kepada kita bahwa tidak setiap kesalahan harus 
disikapi dengan keras. Kadang kala sikap lembut lebih efektif dan manjur dalam meredam dan 

memberantas kerusakan. Dan betapa besar perhatian dan upaya Nabi  y guna menjaga 
persatuan kaum muslimin. 
 Kemudian kami ingin bertanya kepada saudara-saudaraku: Apakah kesalahan saudara-

saudara kita lebih besar dari kesalahan yang dihadapi oleh Nabi  dalam kasus-kasus di atas, 
sehingga kita tidak bisa bersikap sedikit lembut, dan senantiasa bersikap keras, sehingga 
menimbulkan perpecahan di tengah-tengah ahlis sunnah? Atau apakah setiap perbedaan sikap 
dan pendapat harus berakhir dengan perpecahan? 
 Pada suatu hari Harun Ar Rasyid berthowaf mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba ada seorang 
laki-laki yang menghadang dan berkata kepadanya: Wahai Amirul Mukminin. Aku ingin 
menyampaikan kepadamu suatu ucapan yang kasar. Sepontan Harun Ar Rasyidpun berkata: 
Tidak, tiada kehormatan bagimu, Allah Ta'ala telah mengutus orang yang lebih mulia daripadamu 
(yaitu Nabi Musa 'alaihis salaam) kepada orang yang lebih jahat daripada aku (yaitu Fir'aun), 
walau demikian, Allah Ta'ala tetap memerintahkan nabi Musa untuk berkata-kata yang lembut.      
 Saudaraku! Sadarilah bahwa persatuan umat di atas Al Qur'an dan As sunnah adalah 
tanggung jawab kita bersama, maka marilah kita bersama-sama upayakan dengan sekuat tenaga 
terwujudnya cita-cita luhur nan suci ini. Janganlah kita menjadi penyebab meluasnya 
perpecahan umat ini. Tidakkah cukup perpecahan yang sudah terjadi, sehingga kita masih 
merasa perlu untuk menambah perpecahan dengan sebab yang sepele dan kurang berarti?! 

                                                           
1 ) Baca Tarikh At Thobari 2/110, dan Sirah Ibnu Hisyam 4/255. 
2 ) Idem. 
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 Wahai saudaraku, sekali lagi saya menganjak antum semua untuk sama-sama 
merenungkan kisah lain yang serupa, yaitu sikap yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin 
Mas'ud radhiallahu 'anhu, 

ر ع   ومم أيب ب ر ر ع   ومم   صلين مم النيب :  فال عبد اهلل، صلى عثمان ِب  أربعا:عن عبد الرمحن بن ي يد قال
  لوددت أن   من أربم ر عات ر ع   ،     رقن ب م اللر ، ومم عثمان صدرا من إمار و   أا ا،عمر ر ع  
 عبن على عثمان   : قال  فيل لو، قال األعمش  حد   معاوي  بن قرة عن أشيا و أن عبد اهلل صلى أربعا.م فبل  

 رواه أبو داود والنسااي، وأصل الفص    الصحيح . اخلالف شر:  قال؟صلين أربعا
"Dari Abdurrahman bin Yazid ia mengisahkan: Utsman bin Affan menjalankan shalat fardhu di 
Mina (pada musim haji) empat rakaat (tidak diqashar). Melihat kejadian ini, Abdullah (bin 

Mas'ud) berkata, "Dahulu, aku shalat bersama Rasulullah  (di musim yang sama) dua rakaat-dua 
rakaat (dengan diqashar), bersama Abu bakar juga dua rakaat-dua rakaat, bersama Umar juga 
dua rakaat-dua rakaat, dan bersama Utsman pada awal kepemimpinannya juga dua rakaat-dua 
rakaat. Kemudian setelah itu, ia (Utsman) menggenapkan shalatnya (empat rakaat-empat 
rakaat), dan kalianpun saling berselisih. Sungguh aku sangat berharap semoga dari keempat 
rakaat tersebut hanya dua rakaat yang diterima Allah. Al A'amasy kemudian bercerita kepadaku, 
bahwa Mu'awiyyah bin Qurrah menceritakan dari para syekhnya (gurunya) bahwa Abdullah (bin 
Mas'ud) ternyata juga tetap shalat (jamaah yang dipimpin Utsman dengan) empat rakaat-empat 
rakaat. Ketika dikatakan kepadanya: "Engkau mencela Utsman (karena shalat empat-empat), 
kemudian engkau sendiri tetap juga shalat empat rakaat-empat rakaat?" Maka ia menjawab, 
"Perselisihan itu adalah buruk". (HR Abu Dawud dan An Nasa'i, dan kisah ini dengan singkat juga 
diriwayat oleh Al Bukhari dan Muslim). 
 Sahabat Abdullah bin Mas'ud bependapat bahwa yang benar dan sesuai dengan sunnah 

Nabi ,  Abu Bakar dan juga Umar, adalah mengqashar shalat ketika beada di Arafah, Muzdalifah 
dan Mina. Walau demikian, beliau tidak rela bila sampai penerapan sunnah ini menimbulkan 
fitnah atau perpecahan. Dan pada kisah ini, kita dapatkan beliau radhiallahu 'anhu dengan 
ringan untuk sementara meninggalkan pendapatnya yang jelas-jelas benar, demi menjaga 
persatuan ummat. 
 Apakah kita tidak mengambil pelajaran dari sikap seorang salafi tulen ini; Abdullah bin 
Mas'ud radhiallahu 'anhu, dan kemudian kita menjaga persatuan ummat, dengan cara sedikit 
toleransi dengan pendapat saudara kita.  
 Tidakkah kita dapat mengambil pelajaran dari jawaban sahabat Ibnu Mas'ud:  

 اخِلاَلف َشرّّ 
"Perbedaan itu buruk".?! 
Pelajaran penting dari kisah di atas, mengharuskan kita untuk sedikit membuka mata, dan 
telinga kita, guna melihat dan mendengar kenyataan, dan kemudian mengkaji setiap masalah 
yang terjadi perbedaan mazhab (terutama antara yang dijalankan di negri kita dengan pendapat 
yang kita anggap rojih/benar). Dengan demikian, kita dapat bersikap bijak lagi arif dalam 
menghadapi setiap perbedaan yang terjadi.  
Saudaraku, ketahuilah bahwa dalil-dalil di atas dan juga lainnya telah mendasari para ulama‟ 
untuk menggariskan suatu kaidah penting lagi berguna dalam situasi seperti ini, yaitu: 

ُيْسَ َحبُّ اخلُُروُج ِمَن اخِلاَلِف بِِ ْعِل َما اْ ُ ِلَف ِ  ُوُجوبِِو َو َ ْرِ  َما اْ ُ ِلَف ِ  َ ْرؽلِِو 
“Disunnahkan untuk menghindari khilaf (perbedaan pendapat), yaitu dengan cara melakukan hal 
yang dikhilafkan akan kewajibannya, dan meninggalkan hal yang dikhilafkankan akan 

keharamannya”.(1)   

 Mungkin ada yang berkata, apakah semua khilaf harus diperhatikan, dan dihindari? 

                                                           
1  ) Lihat Qowaidul Ahkam fi Masholihil Anam oleh Ibnu Abdis Salaam 1/215-216, Al Asybah wa An Nazloir 

Oleh As Suyuthi136-137. 
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 Untuk menjawab pertanyaan ini, maka hendaknya diketahui bahwa ada tiga syarat untuk 
menerapkan kaidah ini:  
1. Hendaknya sikap menghindari khilaf tidak menyebabkan kita bertentangan dengan satu 
hal yang disyari'atkan dengan dalil yang nyata (shohih lagi shorih), sebagai misal: Kita tetap 
mengangkat tangan ketika sholat, walaupun menurut mazhab Hanafy, hal ini membatalkan 
sholat. Dalam jual beli, pembeli dan penjual memiliki hak untuk membatalkan transaksi, selama 
keduanya masih satu majlis. Imam Malik tidak membenarkan adanya hak tersebut, akan tetapi 
karena dalil adanya hak tersebut shohih lagi tegas, bahkan diriwayatkan sendiri oleh Imam Malik, 
dalam kitabnya “Al Muwatha‟, maka kita tidak perlu mempertimbangkan pendapat beliau. 
2. Hendaknya sikap ini tidak menjatuhkan kita pada khilaf lain. sebagai misal: Bila kita 
hendak sholat witir tiga rakaat, maka yang afdlol adalah dengan cara sholat dua rakaat, 
kemudian salam, lalu nambah satu rakaat. Kita tidak perlu mempertimbangkan pendapat Imam 
Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sholat witir tiga rakaat harus disambung tidak boleh 
dipisah (dengan dua salam). Yang demikian itu, agar kita tidak terjatuh dalam khilaf dengan 
sebagian ulama‟ lain yang mengatakan bahwa menyambung witir (3 rakaat langsung dengan satu 
salam) tidak sah. 
3. Dalil atau alasan pendapat yang hendak pertimbangkan dan hindari khilafnya adalah kuat. 
Akan tetapi kalau dalilnya sangat lemah atau bahkan dianggap sebagai kelalaian, maka khilafnya 
tidak perlu dihindari. Sebagai misal: pendapat sebagian ulama' yang membolehkan bungan 

bank.(1)     
Karakter inilah yang menjadikan para pengikut ulama' salaf, dari kalangan para sahabat, 

tabi'in, tabiut tabi'in disebut dengan Ahlisunnah wa Al Jamaah. 
Saudaraku! Bila anda mecermati gerakan dan misi para da'i, ormas islam, atau gerakan 

keislaman yang ada pada zaman ini, niscaya anda akan dapatkan bahwa mereka semua mengaku 
sedang memperjuangkan dan menyeru kepada persatuan umat Islam. Akan tetapi, fakta telah 
membuktikan bahwa kebanyakan oramas islam, dan dai'-dai yang ada malah memperluas 
perselishian dan peperpecahan di tubuh umat Islam. 

Bila demikian adanya, maka apa dan bagaimana persatuan umat islam dapat diwujudkan? 
Pada pembahsan berikut saya mengajak pembaca untuk mengenali metode dan  asas persatuan 
umat islam. 

 
 Asas Persatuan Umat Islam. 
 Allah Ta'ala telah menciptakan umat manusia dan mengaruniakan kepada mereka 
berbagai macam perbedaan; agar mereka saling mengenal : 

  ُْشُعوبًا َوقَ َباِاَل لِ َ َعاَرُ وا ِإنَّ َأْ َرَمُ ْم ِعنَد اللَِّو أَ ْ َفاُ مْ  يَا أَي َُّ ا النَّاُس ِإنَّا َ َلْفَناُ م مّْن ذََ ٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُ م   احلجرات 
13 

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling 
bertaqwa diantara kamu." (Al Hujuraat 13) 

 Dalam banyak hadits, Rasulullah  juga telah menegaskan bahwa berbagai perbedaan 
warna kulit, bahasa, atau lainnya tidak memiliki arti apapun bila dipandang dengan kaca mata 
syari'at. Sehingga tidak layak dijadikan sebagai standar hubungan interaksi sesama umat Islam, 
atau ikatan loyal dan persatuan atau permusuhan. Berikut sebagian dari hadits-hadits tersebut  

 َعَلى أَلمْحَرَ  َوالَ  َعَرِاٍّق  َعَلى لَِعَجِمىٍّق  َوالَ  أَْعَجِمىٍّق  َعَلى لَِعَرِاٍّق  َ ْضلَ  الَ  َأالَ  َواِحدٌ  أَبَاُ مْ  َوِإنَّ  َواِحدٌ  َربَُّ مْ  ِإنَّ  َأالَ  النَّاسُ  أَي َُّ ا يَا)
 رواه أمحد والب ار والل اِّن وصححو األلباِّن  (بِال  َّْفَوى ِإالَّ  َأمْحَرَ  َعَلى َأْسَودَ  َوالَ  َأْسَودَ 

"Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Esa (Satu), sesungguhnya bapak kalian 
adalah satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang arab atas non arab, tidak juga bagi 

                                                           
1 ) Idem. 
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orang non arab atas orang arab, tidak juga bagi yang berkulit merah (putih) atas orang kulit 
hitam, tidak juga bagi orang berkulit hitam atas yang berkulit merah (putih) selain dengan 
ketakwaan." Riwayat Ahmad, Al Bazzar, At Thabrany dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh 
Al Albany. 

 Dalam hadits lain Rasulullah  bersabda: 

 رواه مسلم (َوأَْعَماِلُ مْ  قُ ُلوِبُ مْ  ِإىَل  يَ ْن ُرُ  َوَلِ نْ  َوأَْمَواِلُ مْ  ُصَورُِ مْ  ِإىَل  يَ ْن ُرُ  الَ  اللَّوَ  ِإنَّ )
"Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada paras dan harta-benda kalian, akan tetapi Allah 
melihat kepada hati (jantung) dan amalan kalian." Riwayat Imam Muslim. 

 Beliau  juga bersabda: 

 رواه مسلم (َمْن َبلَّأَ بِِو َعَمُلُو ملُْ ُيْسرِْ  بِِو َنَسُبوُ )
"Barang siapa yang amalannya menjadikannya telat (dari menggapai kemuliaan di akhirat), 
maka nasabnyapun tidak akan dapat menyegerakannya." Muslim 
 Ibnu Katsir rahimahullah  ketika menafsirkan ayat 13 dari surat Al Hujurat berkata: 
"Dengan demikian seluruh manusia dalam hal kemuliaan dipandang dari nasab keturunan mereka 
hingga Adam dan Hawwa 'alaihimas salam adalah sama. Perbedaan derajat antara mereka hanya 
terjadi karena urusan agama semata, yaitu berupa ketaatan kepada Allah Ta'ala dan 

keteladanannya kepada Rasulullah . Oleh karena itu, setelah Allah Ta'ala melarang manusia dari 
perbuatan ghibah dan merendahkan sesama mereka, Allah Ta'ala mengingatkan akan kesamaan 
derajat kemanusiaan mereka: 

  ُْشُعوبًا َوقَ َباِاَل لِ َ َعاَرُ وا ِإنَّ َأْ َرَمُ ْم ِعنَد اللَِّو أَ ْ َفاُ ْم  يَا أَي َُّ ا النَّاُس ِإنَّا َ َلْفَناُ م مّْن ذََ ٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُ م  
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling 
bertaqwa diantara kamu." Maksudnya: agar mereka saling mengenal, masing-masing dinisbatkan 

kepada kabilahnya."(
1)  

 Ibnu taimiyyah berkata: "Tidak dibenarkan bagi siapapun untuk menggantungkan pujian, 
celaan, rasa cinta, kebencian, loyal, permusuhan, doa, dan kutukan dengan selain nama-nama 
yang telah Allah jadikan sebagai sarana tergapainya hal tersebut. Misalnya nama-nama kabilah, 
kota, mazhab, metode belajar yang dinisbatkan kepada para guru (syeikh) dan imam atau yang 
serupa. Semua hal itu tujuannya adalah hanya untuk membedakan, sebagaimana ditegaskan 
pada firman Allah Ta'ala: 

  ُْشُعوبًا َوقَ َباِاَل لِ َ َعاَرُ وا ِإنَّ َأْ َرَمُ ْم ِعنَد اللَِّو أَ ْ َفاُ ْم  يَا أَي َُّ ا النَّاُس ِإنَّا َ َلْفَناُ م مّْن ذََ ٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُ م احلجرات 
13 

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling 
bertaqwa diantara kamu." (Al Hujuraat 13). …..Oleh karena itu menyebutkan zaman, nama-
nama keturunan, perwalian, negri, menisbatkan diri kepada seorang ulama' atau syeikh, 
tujuannya hanyalah untuk  saling mengenal, agar ia dapat dibedakan dari lainnya. Adapun 
pujian, celaan, kecintaan, kebencian, loyal, dan permusuhan, hanya boleh dilakukan karena hal-
hal yang telah Allah jelaskan, dan penjelasan Allah adalah kitab-Nya. Sehingga barang siapa yang 
beriman, maka wajib untu diloyali, tanpa perduli dengan golongannya. Dan barang siapa kufur, 

maka wajib untuk dimusuhi, tanpa perduli dengan asal usul golongannya."(
2)  

 Pada hadits lain, Rasulullah  mencela orang yang menjadikan berbagai perbedaan ini 
sebagai standar sikap atau loyal. 

                                                           
1 ) Tafsir Ibnu Katsir 4/217. 
2 ) Idem, 28/227-228. 
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 ،اأَلْحَسابِ  ِ   اْلَ ْخرُ  :يَ   ْرُُ ونَ ُ نَّ  الَ  اجْلَاِىِليَّ ِ  أَْمرِ  ِمنْ  أُمَِّ   ِ   أَْربَمٌ ):  قالأن رسول اهلل  عن أيب مال  األشعري 
َ ا اْلِفَياَم ِ  يَ ْومَ   ُ َفامُ  ،َمْوِاَا قَ ْبلَ   َ ُ بْ  ملَْ  ِإَذا النَّاِاَح ُ : )َوقَالَ . « َوالن َّْياَح ُ  ،بِالنُُّجومِ  َوااِلْسِ ْسَفاءُ  ،األَْنَسابِ  ِ   َواللَّْعنُ   َوَعَلي ْ
. رواه مسلم (َجَربٍ  ِمنْ  َوِدرْ ٌ  َقِلرَانٍ  ِمنْ  ِسْربَالٌ 

“Dari Abu Malik Al As'ary , bahwasannya Rasulullah  telah bersabda :” Ada empat hal pada 
ummatku termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyyah, yang tidak akan pernah mereka 
tinggalkan : Berbangga-bangga dengan keturunan, mencela keturunan, meminta turunnya hujan 
dengan bintang-bintang, dan meratapi orang meninggal”. Riwayat Muslim 
Kisah berikut adalah salah satu bukti nyata bagi penjelasan di atas: 

  َ َفالَ  ،األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجالً  اْلُمَ اِجرِينَ  ِمنَ  َرُجلٌ  َ َ َسمَ  ،َا َاةٍ  ِ    النَِّ ّْ  َممَ  ُ نَّا : يفول جابر بن عبد اهللعن 
 َرُسولَ  يَا :قَاُلوا. (اجْلَاِىِليَّ ِ  َدْعَوى بَالُ  َما : ) اللَّوِ  َرُسولُ   َ َفالَ . لَْلُمَ اِجرِينَ  يَا :اْلُمَ اِجرِىُّ  َوقَالَ  ،َلألَْنَصارِ  يَا :األَْنَصارِىُّ 

 َقدْ  : َ َفالَ  ،ُأَاٍّق  ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  َ َسِمَعَ ا. (ُمْنِ َن ٌ   َِإن ََّ ا َدُعوَىا) : َ َفالَ  .األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجالً  اْلُمَ اِجرِينَ  ِمنَ  َرُجلٌ  َ َسمَ  ،اللَّوِ 
َ ا اأَلَع ُّ  لَُيْخرَِجنَّ  اْلَمِديَن ِ  ِإىَل  َرَجْعَنا لَِبنْ  ،َواللَّوِ   َ َعُلوَىا  ؛َدْعوُ : ) َ َفالَ ، اْلُمَناِ  ِ  َىَ ا ُعُن َ  َأْضِربْ  َدْعِ   :ُعَمرُ  قَالَ . اأَلَذلَّ  ِمن ْ

 م    عليو. (َأْصَحابَوُ  يَ ْفُ لُ  زُلَمًَّدا أَنَّ  النَّاسُ  يَ َ َحدَّثُ  الَ 
"Dari Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhu, ia mengkisahkan, Pada saat kami bersama Nabi  
dalam suatu peperangan, tiba-tiba ada seseorang dari kaum Muhajirin yang memukul pantat 
seseorang dari kaum Anshar, maka orang Anshar tersebut berteriak meminta pertolongan 
kepada kaumnya orang-orang Anshar, dan sebaliknya orang Muhajir tadi juga berteriak meminta 

bantuan kepada kaumnya orang-orang Muhajirin. Mendengar hal tersebut Rasulullah  bersabda, 
"Mengapa kalian menyeru dengan seruan orang-orang jahiliyyah?!" Merekapun menjawab, "Wahai 
Rasulullah, ada seseorang dari Muhajirin yang memukul pantat seseorang dari kaum Anshar. 
Maka Nabipun bersabda, "Tinggalkanlah, karena sesungguhnya itu (seruan jahiliyyah) adalah 
busuk". Maka tatkala Abdullah bin Ubai mendengar hal itu ia berkata, "Apakah mereka (orang-
orang Muhajirin) benar-benar telah melakukannya (berbuat semena-mena terhadap kaum 
Anshar)? Sungguh demi Allah bila kita telah tiba di kota Madinah, niscaya orang-orang yang 

lebih mulia(1) akan mengusir orang-orang yang lebih hina".(
2) (Mendengar ucapan demikian ini) 

Umar bin Khattab berkata kepada Nabi , "Izinkanlah aku untuk memenggal leher orang munafiq 

ini (Abdullah bin Ubai), Maka Nabi  bersabda, "Biarkanlah dia, jangan sampai nanti orang-orang 
beranggapan bahwa Muhammad telah tega membunuh sahabatnya sendiri". (Muttafaqun 'Alaih). 

Pada kisah ini kita dapatkan bahwa solidaritas (persatuan) yang di dasari oleh kesamaan 
dalam hal Hijrah atau Nushrah (pembelaan/sama-sama kaum anshar) dinyatakan sebagai bagian 
dari seruan orang-orang jahiliyyah. Padahal kita semua mengetahui bahwa amalan hijrah dan 

membela Rasulullah  dan kaum muhajirin adalah suatu ibadah yang agung. Walau demikian 

halnya, Rasulullah  tidak membenarkan sahabatnya yang menjadikan kesamaan dalam hal 
ibadah tersebut sebagai dasar loyal dan solidaritas, sehingga mengakibatkan orang anshar fanatis 
terhadap sesama anshar, dan sebaliknya orang muhajirin fanatis terhadap sesama orang 
muhajirin.  

Bila kesamaan dalam amalan ibadah yang agung yaitu Hijrah dan Nushrah (pembelaan) 
tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai asas suatu persatuan, atau loyalitas, maka kesamaan 
partai, atau daerah, bahasa, organisasi, thariqat lebih tidak benar untuk dijadikan sebagai asas 
loyalitas dan persatuan, dan lebih layak untuk disebut sebagai bagian dari seruan jahiliyyah yang 
berbau busuk. 
Bila ada yang bertanya: Atas dasar apakah, loyal, solidaritas dan persatuan umat Islam 
seyogyanya dibina? 

                                                           
1 ) Yang ia maksud ialah orang-orang Anshar. 
2 ) Yang ia maksud ialah orang-orang Muhajirin. 
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Jawabannya: Sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini telah dapat dipahami dari berbagai dalil 
dan penjelasan diatas, akan tetapi agar lebih jelas, maka saya ajak para pembaca untuk kembali 
merenungkan firman Allah Ta'ala berikut: 

 َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْ َوٌة  10:  احلجرات ِإظلَّ
"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara". Al Hujuraat 10.  

Syeikh Abdurrahman As Sa'dy rahimahullah berkata: "Ini adalah ikatan antara seluruh 
kaum mukminin yang telah Allah jalin. Yaitu bila didapatkan pada seseorang -siapapun dia, baik 
dibelahan bumi bagian timur atau barat- keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan 
rasul-rasul-Nya serta kepada Hari Akhir, maka ia adalah saudara seluruh kaum mukminin. 
Persaudaraan yang mengharuskan mereka untuk mencintai agar ia mendapatkan segala hal yang 
mereka cintai untuk dirinya sendiri, dan membenci bila ia ditimpa suatu hal yang mereka benci 

untuk dirinya sendiri."(
1)  

Pada ayat lain, Allah berfirman: 

  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُ ْم أَْولَِياء بَ ْعٍض  71 ال وب 
Ibnu Katsir rahimahullah berkata: "Maksud ayat ini: mereka saling tolong-menolong, dan bahu-
membahu, sebagaimana digambarkan dalam hadits shahih: 

َياِن َيُشدُّ بَ ْعُضُو بَ ْعضاً ) ُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َ البُ ن ْ
 وشب  ب  أصابعو (ادل

"Seorang mukmin bagi orang mukmin lainnya bagaikan suatu bangunan, seluruh bagiannya saling 

menguatkan." Muttafaqun 'alaih."(
2)   

Semoga kisah berikut menjadi teladan kita dalam membina persatuan dan kesatuan: 
Ulama' ahli sirah dan maghazi menceritakan: Tatkala perang Bader telah usai, Mush'ab bin 'Umair 

 melewati saudara seayahnya yang bernama Abu 'Uzaiz. Kala itu Abu Uzaiz, sedang ditawan oleh 
salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin 'Amer Abul Yuser Al Anshary. Melihat 
pemandangan itu, Mus'ab bin 'Umair tidaklah menjadi iba kepada saudara seayahnya, bahkan ia 
berkata kepada Ka'ab bin 'Amer: Peganglah dia kuat-kuat, karena ibunya adalah orang kaya, 
mungkin saja dia akan menebusnya darimu! Mendengar ucapan saudara seayahnya ini, Abu 'Uzaiz 
berkata: Wahai saudaraku! Inikah pesanmu tentang aku?! Mus'ab menjawab: Dialah saudaraku, 

dan bukan engkau.!(
3)  

Dikarenakan asas loyal dan persatuan adalah iman, sedangkan kadar keimanan kaum 
muslimin tidak sama, maka tidak heran bila kadar loyal dan kecintaan kita diantara mereka juga 
tidak sama. Kadar loyal diantara mereka berbanding sejajar dengan kadar keimanan masing-
masing. Bila saudara kita memiliki kadar kaimanan yang tinggi, maka setinggi itu pulalah kita 
memberikan rasa cinta dan loyal kepadanya. Sebaliknya, sekadar kemaksiatan yang ada pada 
seorang muslim, kita membenci saudara seiman kita tersebut 
Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: "Dan bila pada diri seseorang terdapat kebajikan dan 
kejahatan, ketaatan dan kemaksiatan, sunnah dan bid'ah, maka ia berhak untuk mendapatkan 
kecintaan/loyal sebesar kadar kebaikan yang ada padanya. Sebagaimana ia berhak untuk 
mendapatkan kebencian dan hukuman sebesar kadar kejelakan yang ada padanya. Sehingga,  
pada diri satu orang dapat tergabung antara hal-hal yang menyebabkan ia dimuliakan dan 
dihinakan secara bersamaan. Akibatnya  ia mendapatkan bagian dari kecintaan dan kebencian 
secara bersamaan pula. Perumpamaannya, bagaikan fakir yang mencuri, tangannya dipotong 
karena tindak pencuriannya, dan ia juga diberi harta secukupnya dari baitul mal karena 

kafakirannya . Inilah prinsip yang telah disepakati oleh ulama' ahlus sunnah wal jama'ah."(
4)  

                                                           
1 ) Taisir Al Karim Al Rahman 800. 
2 ) Tafsir Ibnu Katsir 2/369. 
3 ) Al Bidayah wa An Nihayah 3/307. 
4 ) Majmu' fatawa Ibnu Taimiyyah 28209-210. 
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Pada kesempatan lain, beliau berkata: "Barang siapa yang padanya terdapat keimanan 
dan kefajiran/kejahatan, maka ia berhak mendapat kecintaan sekadar keimanannya, dan dibenci 

sekadar kejahatannya."(
1)  

Imam Ibnu Abil 'Izzi Al Hanafy rahimahullah juga menegaskan hal yang senada dengan 

keterangan Ibnu Taimiyyah di atas.(
2)  

 
Penutup: 

 Saudaraku! Setelah membaca tulisan singkat nan sederhana ini, apa komentar anda 
tentang manhaj salaf atau pemahaman salaf atau para pengikut ulama' salaf? Sejauh manakah, 
pemahaman ulama' salaf telah terwujud dalam diri anda? 

Pada akhir tulisan ini, saya hanya dapat berdoa kepada Allah Ta'ala agar senantiasa 
melimpahkan taufiq dan 'inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat istiqamah di atas 
kebenaran. Bila pada tulisan sederhana ini terdapat kebenaran, maka itu semua atas taufiq dari 
Allah Ta'ala dan bila ada kekhilafan, maka itu datangnya dari kejahilan saya dan dari bisikan 
setan terkutuk. 

رَااِيلَ  َربَّ  اللَُّ مَّ   َ انُوا ِ يَما ِعَباِد َ  بَ ْ َ  َ ُْ مُ  أَْننَ  َوالشََّ اَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاملَِ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ   َاِطرَ  َوِإْسرَاِ يلَ  َوِميَ ااِيلَ  ِجب ْ
وصلى اهلل وسلم على نبينا . ُمْسَ ِفيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإىَل  َ َشاءُ  َمنْ   َ ْ ِدى ِإنَّ َ  بِِإْذِن َ  احلَْ ّْ  ِمنَ  ِ يوِ  اْ ُ ِلفَ  ِلَما اْىِدِ   ؼَلَْ ِلُ ونَ  ِ يوِ 

 .، وآ ر دعوانا أن احلمد هلل رب العادل  واهلل أعلم بالصَّواب. وأصحابو أَجع زلمد وعلى آلو
"Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Dzat Yang telah Menciptakan langit dan bumi, 
Yang Mengetahui hal yang gaib dan yang nampak, Engkau mengadili antara hamba-hambamu 
dalam segala yang mereka perselisihkan. Tunjukilah kami –atas izin-Mu- kepada kebenaran 
dalam setiap hal yang diperselisihkan, sesungguhnya Engkau-lah Yang menunjuki orang yang 
Engkau kehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Shalawat dan salam dari Allah semoga 
senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan seluruh sahabatnya. 
Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat 
dan seluruh pengikutnya. Dan Allah-lah Yang Lebih Mengetahui kebenaran, dan akhir dari setiap 
doa kami adalah: "segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam". Amin 
 

                                                           
1 ) Idem 28/228-229. 
2 ) Ucapan Ibnu Abil 'Izzi dapat dibaca di kitab karya beliau: Syarah Al 'Aqidah At Thahawiyyah  hal: 377. 
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