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Maktabah Abu Salma al-Atsari
Kata Pengantar

 ﻭﺭﻏﺒـﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ،ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻒ ﺑﲔ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ
 ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟـﻪ ﺇﻻ، ﻭﺣﺬﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ،ﻭﺍﻻﺋﺘﻼﻑ
 ﻭﻛﺎﻥ ﺑـﺎﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻭﺷﺮﻉ ﻓﻴﺴﺮ، ﺧﻠﻖ ﻓﻘﺪﺭ،ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻴﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺸﲑ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،ﺭﺣﻴﻤﺎﹰ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠﻰ ﻭﺳـﻠﻢ،"  ﻭﺑﺸﺮﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺮﻭﺍ، " ﻳﺴﺮﻭﺍ ﻻ ﺗﻌﺴﺮﻭﺍ:ﻓﻘﺎﻝ
ﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺍﷲ ﺑـﺄ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﺍﳌﻄﻬﺮﻳﻦ،ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳـﻮﻡ،ﲪﺎﺀ ﺑﻴﻨﻬﻢﺃﺷﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺭ
، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻃﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻞ ﺟﻨـﺎﱐ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻫﺪﱐ ﻭﺍﻫﺪ ﱄ ﻭﺍﻫﺪ ﰊ،ﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﺃﻭ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﺃﻥ ﺃﺿﻞ ﺃﻭ ﺃﹸﺿﻞ،ﻭﺳﺪﺩ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﳊﻖ ﻟﺴﺎﱐ
: ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ.ﺠﻬﻞ ﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﻞ ﺃﻭ ﻳ، ﺃﻭ ﺃﻇﻠﻢ ﺃﻭ ﺃﹸﻇﻠﻢ،ﺯﻝ ﺃﺯِﻝ ﺃﻭ ﺃ
Segala puji hanya lah milik Alloh yang telah
mempertautkan hati kaum muk minin dan menganjurkan
mereka supaya bersatu padu dan saling berhimpun serta
memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan. Saya
bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq untuk
disembah melainkan hanyalah Alloh semata yang tidak
memiliki sekutu. Dialah yang mensyariatkan dan
memudahkan, dan Dia terhadap kaum muk minin ada lah
sangat penyantun. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad
adalah ha mba dan utusan-Nya, yang diperintahkan
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dengan kemudahan dan berita gembira. Beliau bersabda
: ”Permudahlah dan janganlah kamu persulit, berikanlah
kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari
kebenaran).”
Ya Alloh limpahkan sholawat, salam dan berkah kepada
beliau, kepada keluarganya yang suci dan kepada para
sahabatnya yang mana Alloh mensifatkan mereka
sebagai kaum yang keras terhadap kaum kafir dan lemah
lembut diantara mereka, serta kepada siapa saja yang
mengikuti mereka hingga hari kiamat kelak.
Ya Alloh tunjukilah diriku, tunjukkan (kebenaran)
untukku dan tunjukilah denganku (orang lain). Ya Alloh
sucikanlah hatiku dari rasa dengki dan luruskan lisanku
dala m menya mpaikan kebenaran. Ya Alloh, aku
berlindung kepada-Mu dari menyesatkan (orang lain) dan
disesatkan, dari menggelincirkan (orang lain) dan
digelincirkan, atau menzhalimi dan dizhalimi, atau
membodohi dan dibodohi. Amma Ba’du : 1
Di tanah air ini, fenomena saling mencela, menghajr,
mentahdzir hingga bahkan mentabdi’ adalah suatu hal
yang lumrah. Uniknya fenomena ini lebih tampak terjadi
pada orang-orang yang mengklaim sebagai salafiyun
ahlus sunnah. Walaupun kitab dan ula ma rujukannya
(mayoritas) sama, namun perselisihan dan perpecahan
ma lah makin subur dan semarak. Di tengah-tengah
fenomena hajr dan tabdi’ ini muncul 3 kutub yang saling

1 Dinukil dari Muqoddimah Rifqon Ahla s Sunnah bi Ahlis Sunnah oleh alAllamah Abdul Muhsin al-‘Abbad, cet. I, 1423 H./2003 M., hal. 3.
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berseberangan dan semuanya saling mengklaim di atas
al-Haq, yaitu :
1. Kutub pertama, adalah kutub ifrath dan ghuluw di
dala m hajr dan tabdi’, yang mana mereka akan
menerapkan hajr dan tabdi’ secara sporadis kepada
siapa saja yang berlainan pendapat dengan mereka,
baik masalah pokok maupun masa lah cabang
ijtihadiyah. Kelompok ini mudah sekali menvonis
sesat, sikapnya kasar, kaku, bengis, suka mencela
dan penyebab manusia lari dari kebenaran. Mereka
fanatik terhadap individu tertentu dan menjadikan
dasar wala’ dan baro’nya terhadap individu tertentu.
Mereka ini adalah kelompok Haddadiyun atau yang
terpengaruh dengan pemahaman ini.
2. Kutub kedua, adalah kutub tafrith dan taqshir di
dala m hajr dan tabdi’. Tidak ada kata hajr dan
tabdi’ di dala m kamus dakwah mereka. Karena
menurut mereka, hajr dan tabdi’ tidak berfaidah
bagaimana pun keadaannya untuk diterapkan,
walaupun terhadap seorang mubtadi’ yang telah
jelas-jelas bid’ahnya sekalipun. Mereka telah
menafikan syariat dan hukum ini di da la m Islam.
Diantara mereka adalah Jama’ah Tabligh, Ikhwanul
Muslimin dan Sururiyun. Walaupun di dala m
beberapa perkara mereka jatuh juga dalam sikap
ghuluw.
3. Kutub ketiga, adalah kutub i’tidal dan tawasuth di
dala m hajr dan tabdi’. Mereka berhati-hati di dala m
mengimplementasikan hajr dan tabdi’ menurut
kaidah dan kriteria yang telah dijelaskan oleh para
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ula ma. Mereka ini adalah Ahlus Sunnah sejati.
Mereka bisa menempatkan wala’ dan baro’ mereka
pada tempatnya. Mereka dituduh ghuluw oleh orangorang yang tamyi’ (manhaj yang lunak terhadap ahlul
bid’ah) dan dituduh tamyi’ oleh orang-orang yang
ghuluw. Mereka meyakini bahwa bid’ah dan
pelakunya itu bertingkat sehingga pensikapan
terhadapnya juga
bertingkat. Mereka tidak
memberikan baro’ total terhadap ahlul bid’ah,
namun mereka juga berwala’ pada mereka sebatas
kebenaran yang dimiliki. Mereka senantiasa
bertatsabut (cek dan ricek) di dalam segala berita
dan tidak mudah menyandarkan berita kepada qiila
wa qoola. Mereka tidak mudah menggeneralisir
begitu saja vonis kepada orang-orang yang
berta’awun dengan yayasan yang tertuduh hizbiyah.
Mereka
senantiasa
bersikap
hati-hati
dan
menerapkan hajr apabila mashlahatnya lebih besar
dari mudharatnya, dan mereka mau berikhtilath
(bercampur
dengan kaum mus limin) apabila
dipandang mashlahatnya lebih besar.
Namun, setiap kelompok yang mengaku sebagai salafiyun
juga mengklaim bahwa mereka adalah ahlul wasth wal
’adl (kelompok yang moderat dan pertengahan). Namun
pengakuan atau klaim belaka tanpa bukti hanyalah
isapan jempol belaka.
Faqihuz Zaman Syaikh Muhammad bin Sha lih a l-Utsaimin
berkata memberikan penjelasan siapakah salafiyun ahlus
sunnah itu :
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ﻦﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺗﺒﺎﺀ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭﺃﺻﺤﺒﻪ ﻷﻧﻪ ﻣ
 ﻭﺃﻣﺎ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻛﻤﻨﻬﺞ. ﻓﺎﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ,ﺳﻠﻔﻨﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺧﺎﺹ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻀﻠﹼﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ
. ﻖ ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ
“Salafiyyah adalah ittiba’(penauladanan) terhadap
manhaj Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan sahabatsahabatnya, dikarenakan mereka adalah salaf kita yang
telah mendahului kita. Maka, ittiba’ terhadap mereka
adalah salafiyyah. Adapun menjadikan salafiyyah sebagai
manhaj khusus yang tersendiri dengan menvonis sesat
orang-orang yang menyelisihinya walaupun mereka
berada di atas kebenaran, maka tidak diragukan lagi
bahwa hal ini menyelisihi sa lafiyyah!!!”
Beliau rahimahullahu melanjutkan :

ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺻﺎﺭ ﻳﻀﻠﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺣﺰﺑﻴﺎ ﻛﻤﻨﻬﺞ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻜﺮ ﻭﻻ
.ﳝﻜﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ
“Akan tetapi, sebagian orang yang meniti manhaj salaf
pada zaman ini, menjadikan (manhajnya) dengan
menvonis sesat setiap orang yang menyelisihinya
walaupun kebenaran besertanya. Dan sebagian mereka
menjadikan manhajnya seperti manhaj hizbiyah atau
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sebagaimana manhaj-manhaj hizbi lainnya yang
memecah belah Islam. Ha l ini ada lah perkara yang harus
ditolak dan tidak boleh ditetapkan.”
Syaikh melanjutkan lagi :

ﻓﺎﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺰﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻪ ﳑﻴﺰﺍﺗﻪ ﻭ ﻳﻀﻠﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺳﻮﺍﻫﻢ
 ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﻨﻬﺞ.ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺷﻲﺀ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﻗﻮﻻ ﻭﻋﻤﻼ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻭﺗﺮﺍﲪﺎ ﻭﺗﻮﺍﺩﺍ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ))ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺗﻮﺍﺩﻫﻢ ﻭﺗﺮﺍﲪﻬﻢ
ﻭﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﳉﺴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺪﺍﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﺮ
.  ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﳊﻘﺔ.((ﺍﳉﺴﺪ ﺑﺎﳊﻤﻰ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ
“Jadi, salafiyah yang bermakna sebagai suatu kelompok
khusus, yang mana di da la mnya mereka membedakan
diri (sela lu ingin tampil beda) dan menvonis sesat selain
mereka, maka mereka bukanlah termasuk salafiyah
sedikitpun!!! Dan adapun salafiyah yang ittiba’ terhadap
manhaj salaf baik da la m ha l aqidah, ucapan, ama lan,
perselisihan, persatuan, cinta kasih dan kasih sayang
sebagaimana sabda Nabi Shalla llahu 'a laihi wa Sa lla m :

))ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺗﻮﺍﺩﻫﻢ ﻭﺗﺮﺍﲪﻬﻢ ﻭﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﳉﺴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
((ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺪﺍﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳉﺴﺪ ﺑﺎﳊﻤﻰ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ
“Permisalan kaum mukminin satu dengan lainnya dala m
hal kasih sayang, tolong menolong dan kecintaan,
bagaikan tubuh yang satu, jika salah satu anggotanya
mengeluh sakit, maka seluruh tubuh akan merasa
dema m atau terjaga.
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Maka inilah salafiyah yang hakiki!!!”.2
Inilah salafiyah yang disebutkan oleh Faqiihuz Zaman alAlla mah
Muhammad
bin
Sha lih
a l-‘Utsaimin
rahimahullahu. Yaitu salafiyah pada segala sisi, baik
aqidah, ama lan, persatuan, akhlak dan sebagainya.
Adapun salafiyah yang membawa bendera fanatik pada
ustadznya, menjadikannya sebagai landasan di da la m
wala’ dan baro’, menyalahkan dan menvonis sesat siapa
saja yang menyelisihinya, bersikap keras lagi kaku, maka
ini bukanlah salafiyah sama sekali. Terutama dari
masalah akhlaq, banyak para pengklaim sebagai
salafiyun yang paling sejati akhlaqnya tidaklah
menunjukkan kesalafiyahannya sama sekali, padaha l
salafiyah di da la m masalah berakhlaq ada lah :

،ﻫﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺧﻼﻗﹰﺎ ﻭﺃﻛﺜـﺮﻫﻢ ﺣﻠﻤـﹰﺎ ﻭﲰﺎﺣـﺔ ﻭﺗﻮﺍﺿـﻌﺎﹰ
ﻭﺃﺣﺮﺻﻬﻢ ﺩﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﳏﺎﺳﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻃﻼﻗـﺔ
 ﻭﻛﻒ ﺍﻷﺫﻯ، ﻭﻛﻈﻢ ﺍﻟﻐﻴﻆ، ﻭﺇﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ،ﺍﻟﻮﺟﻪ
 ﻭﺑﺬﻝ، ﻭﺍﻻﻳﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﰱ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ،ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻣﻨﻬﻢ
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺒـﺐ ﺇﱃ ﺍﳉـﲑﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻄﻒ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺀ،ﺍﳉﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺎﺕ
، ﻭﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻋﺎﻧﺘﻬﻢ ﻭﺑﺮﻫﻢ،ﻭﺍﻷﻗﺮﺑﺎﺀ
ﻋﻈِـﻴ ٍﻢ ﺧﻠﹸـ ٍﻖ ﻌﻠﹶـﻰ ﻚ ﹶﻟ
 ـﻭِﺇﻧ :ﻭﺧﻔﺾ ﺍﳉﻨﺎﺡ ﳍﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
2

Liqo’ul Babil Maftuuh, pertanyaan no. 1322 oleh Syaikh Muhammad bin
Shalih al-Utsaimin; dinukil dari Aqwaalu wa Fataawa al-Ula ma’ fit Tahdziri min
Jama’a til Hajr wat Tabdi’, penghimpun : Kumpulan Para Penuntut Ilmu, cet. II,
1423/2003, tanpa penerbit.
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"ﺃﺛﻘﻞ ﺷﺊ ﰱ ﺍﳌﻴـﺰﺍﻥ ﺍﳋﻠـﻖ:( ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ4:)ﺍﻟﻘﻠﻢ
.ﺍﳊﺴﻦ" ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ
“Mereka adalah manusia yang paling baik akhlaknya,
paling banyak bersikap lembut, lapang dan tawadhu’nya. Mereka adalah yang paling bersemangat berdakwah
menyeru kepada akhlak yang mulia dan ama l yang paling
bagus, dengan wajah yang ceria, menyebarkan salam,
memberikan makan, menahan marah, menghilangkan
kesusahan manusia, mendahulukan kepentingan kaum
mus limin dan berusaha memenuhi kebutuhan mereka.
Mereka senantiasa mengerahkan daya upaya di da la m
menolong mereka, bersikap lembut dengan fakir miskin,
bersikap kasih sayang terhadap tetangga dan kerabat,
lemah lembut dengan penuntut ilmu, menolong dan
berbuat kebajikan kepada mereka, berbakti kepada
orang tua dan ula ma dan memelihara kedua orang tua
(di waktu tuanya). Alloh Ta’ala berfirman :

ﻋﻈِﻴ ٍﻢ ﺧ ﹸﻠ ٍﻖ ﻌﻠﹶﻰ ﻚ ﹶﻟ
 ﻭِﺇﻧ 
“Sesungguhnya pada dirimu (Muhammad) terdapat
akhlak yang agung” (al-Qolam : 4) dan Rasululla h
Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda :

(())ﺃﺛﻘﻞ ﺷﺊ ﰱ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﳋﻠﻖ ﺍﳊﺴﻦ
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“Sesuatu yang paling berat di timbangan adalah akhlak
yang baik.” Shahih diriwayatkan oleh Ima m Ahmad.” 3
Oleh karena itu hendaklah kita semua saling introspeksi
diri, saling menasehati di dalam kebenaran dan takwa
dan saling bekerja sama di dala m kebajikan dan
ketakwaan. Kewajiban Ahlus Sunnah saat ini adalah :

ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺂﻟﻒ
 ﻭﺇﻥ ﳑﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟﻪ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ،ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻭﺣﺸﺔ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ
 ﻭﻛـﺎﻥ،ﳑﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﲡﺮﳛﹰﺎ ﻭﲢﺬﻳﺮﹰﺍ ﻭﻫﺠﺮﺍﹰ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺭ
 ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺘـﺂﻟﻔﲔ،ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﳌﻨﺎﻭﺋﲔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
. ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﹰﺎ ﺑﺮﻓﻖ ﻭﻟﲔ،ﻣﺘﺮﺍﲪﲔ
“Tidak ragu lagi, bahwa kewajiban Ahlus Sunnah di
setiap zaman dan tempat adalah saling bersatu dan
menyayangi di antara mereka serta saling bekerja sama
di dala m kebajikan dan ketakwaan. Dan suatu hal yang
sungguh disayangkan pada zaman ini adalah, apa yang
terjadi pada sebagian Ahlus Sunnah berupa pertikaian
dan perselisihan, yang berimplikasi pada sibuknya
mereka satu dengan lainnya di dalam mencela,
3 Hiyas Salafiyyah Fa’r ifuhaa karya Samir al-Mabhuh al-Kuwaiti. Didownload
dari www.sahab.org.
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mentahdzir dan menghajr. Padahal seharusnya mereka
kerahkan seluruh kesungguhan mereka ini dan mereka
tujukan kepada selain mereka dari kaum kuffar dan ahlul
bid’ah yang senantiasa memusuhi Ahlus Sunnah. Mereka
seharusnya menja lin persatuan dan kasih sayang dan
saling mengingatkan satu sama lainnya dengan
kelemahlembutan dan cara yang halus.”4

4 Ucapan al-‘Alla mah ‘Abdul Muhsin al-‘Abbad dalam Rifqon Ahla s Sunnah bi
Ahlis Sunnah. Op.Cit., hal. 7-8.
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Latar Belakang
Sesungguhnya, telah banyak ahlul ilmi dan para penuntut
ilmu yang telah mendahului saya di dalam menuliskan
risalah semacam ini. Semua ini berangkat dari respon
dan reaksi atas fenomena dan realita yang terjadi di
tengah-tengah maraknya aktivitas hajr, jarh, tahdzir,
bahkan tabdi’ di antara barisan salafiyin. Mereka juga
membongkar kejahatan sikap ghuluw di dala m tabdi’
dan hajr yang tengah mewabah saat ini. Berikut ini saya
sebutkan diantaranya, dan alangkah lebih baik jika yang
saya sebutkan ini bisa dirujuk semua atau sebagiannya :
1. Al-‘Alla mah a l-Muhaddits al-Ashr Muhammad
Nashiruddin
al-Albani
rahimahullahu
wa
Qaddasallahu ruuhahu di da la m beberapa seri
ceramahnya pada Silsilah al-Huda wan Nur,
seperti di da lam ceramah yang berjudul
Haqiqotul Bida’ wal Kufri.5

5

Beberapa penulis menukil ucapan belia u ini sebagai ib rah di dalam
menjelaskan manhaj yang shahih di dalam masalah tabdi’ dan hajr. Di
antaranya adala h seperti yang dilakukan ole h Syaikh ‘Amru ‘Abdul Mun’im
Salim di dalam bukunya Manhaj as-Salafiy ‘in da asy-Syaikh Nashiruddin alAlbani dan al-Ushul alla ti bana ‘a laiha ghulatu madzhabihim fit tabdi’, dan
Syaikh Said bin Shabir Abduh di dalam kitabnya Muzilul Ilbas fi Ahkam ‘alan
Naasi. Demikian pula cuplikannya terdapat di dala m buku al-Akh al-Ustadz
Firanda yang berjudul “Lerai Pertikaian Sudahi Permusuhan” . Bagi yang
menghendaki kele ngkapan terjemahan tceramah Syaikh al-Albani
rahimahulla hu in i bisa didownload di http://www.geocities.com/fsms_sunnah.
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2. Al-‘Alla mah asy-Syaikh DR. Shalih bin Fauzan alFauzan dalam risalah yang berjudul Zhohiratu
at-Tabdi’ wat Tafsiq.6
3. Al-‘Alla mah ‘Abdul Muhsin bin Ha mmad a l-Abbad
al-Badr hafizhahullahu wa nafa’allahu bihi dala m
risalah emasnya Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis
Sunnah.7
4. Al-‘Alla mah ‘Abdul Muhsin bin Ha mmad a l-Abbad
al-Badr hafizhahullahu wa nafa’allahu bihi dala m
risalah emasnya al-Hatstsu ‘ala ittiba’is Sunnah

6 Buku

ini telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Bukhari –
Solo.
7 Ada beberapa kalangan yang tidak menyukai buku in i, bahkan mereka
“ mengaduk di air keruh” dengan mengadukannya ke beberapa ulama yang
akhirnya sebagian mereka melarang penyebarannya. Padahal tela h jela s
bahwa buku ini ditujukan oleh Syaikh kepada kalangan Ahlu s Sunnah
(Salafiyun) sebagaimana beliau syarh sendiri di Masjid an-Nabawi beberapa
saat setela h buku in i keluar. Beberapa ula ma kibar semisal Syaikh Shalih
Fauzan al-Fauzan dan Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh angkat suara di dalam
membela risala h ini. Bahkan Syaikh Abdus Sala m Barjas Alu Abdil Karim
rahimahulla hu marah besar ketika ditanya pendapatnya tentang risalah ini
dikarenakan beliau merasa bahwa orang seperti beliau tid ak la yak untu k
dimintai pendapat akan bukunya al-Allamah al-‘Abbad. Namun, seorang
muta’aalim dari Bahrain yang bernama Fauzi al-Bahraini menulis bantahan
terhadap buku in i yang berjudul Madza Yurid u Ahlus Sunnah bi Ahlis Sunnah.
Alhamdulilla h buku in i tertolak karena beberapa masyaikh telah menolak dan
membantahnya, dia ntaranya Syaikh Abdus Sala m Barjas, Syaikh Abdul Malik
Ramadhani, Syaikh Salim, dll. Bagi yang in gin mendapatkan edisi Bahasa
Indonesia (ata s kebaikan al-Ustadz Alu Musri Semjan Putra) dan Arabnya,
beserta Syarh dan tazkiyah ula ma tentangnya, bisa dicopy dari
http://www.geocities.com/abu_amman/rifqon.htm.
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wat Tahdziri
Khatharihaa.8

minal

Bida’

wa

Bayanu

5. Al-‘Alla mah Asy-Syaikh Prof. DR. Rabi’ bin Hadi
al-Madkholi hafizhahullahu di da la m risalah
emasnya yang berjudul al-Hatstsu ‘alal
Mawaddah wal I’tilaaf wat Tahdziiru minal
Furqoh wal Ikhtilaafi.9
6. Fadhilatus Syaikh DR. Ibrahim bin Amir ar-Ruhaili
hafizhahullahu di da la m Nasehat khusus beliau
kepada ikhwah salafiyin Indonesia.10

8

Buku ini terbit sebagai respon adanya beberapa ulama yang mentahdzir
risalah Rifqon belia u sehingga beliau perlu untu k mengklarifikasi dan
menjelaskan akan kesala han mereka. Bahkan pasca buku ini terbit, beberapa
oknum dari kaum ghulat semisal Falih al-Harbi dan Fauzi al-Bahraini
terbongkar hakikat dan kedok manhajnya yang serupa dengan kaum Ghulat
dan Haddadiyah Jadidah. Bab terakhir risalah ini yang berjudul at-Tahdzir min
Fitnati at-Tajrih wat Tabdi’ min Ba’d li Ahlis Sunnah fi Hadzal ‘Ashr telah
diterjemahkan,
bisa
dicopy
di
atau
di
dalam
http://www.geocities.com/abu_amman/rifqon.htm
http://muslim.or.id yang sedang diterjemahkan secara berkala keseluruhan
risalah in i ole h seorang ukhtun alumni LBIA Yogyakarta –fa jazzahalla hu
khoyrol jazaa’-.
9 Risalah in i sebenarnya adalah transkrip ceramah yang disampaikan oleh
Syaikh di hadapan mahasiswa Islamic University of Madinah, yang ditranskrip
oleh masyaikh Markaz al-Imam al-Albani dan disebarkan di dala m bookle t
resmi Markaz al-Imam al-Albani. Risala h in i tela h diterjemahkan, bisa dicopy
di http://www.geocitie s.com/abu_amman/ (Maktabah Abu Salma).
10 Syaikh Ibrahim ar-Ruhaili tercatat sudah memiliki dua nasehat berharga
bagi sala fiyin terutama sala fiyun In donesia . Pertama yang disebarkan oleh
Ustadz Abdullah Zein dan Ustadz Anas Burhanudin, diterjemahkan oleh
Ustadz Badrus Salam dan disebarkan oleh Majlis Ta’lim al-Furqon. Yang
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7. Masyaikh Markaz Imam a l-Albani Yordania di
dala m Dauroh-dauroh mereka hafizhahumullahu.
Dan masih banyak lainnya yang tidak mungkin disebutkan
satu persatu.
Para du’at dan penuntut ilmu sa lafiyin di Indonesia juga
turut memberikan kontribusi di dala m ha l ini, bisa
dicatat seperti :
1. Al-Ustadz
Muhammad
Arifin
Baderi
hafizhahullahu di da la m beberapa artikel beliau
yang dimuat di website www.mus lim.or.id.11
2. Al-Ustadz Abdullah Tas lim hafizhahullahu di
dala m beberapa artikel beliau yang dimuat di
website www.mus lim.or.id. 12
3. Al-Akh Al-Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda bin
Abidin as-Soronji hafizhahullahu yang menyusun
buku “Lerai Pertikaian Sudahi Permusuhan”.13

kedua adalah nasehat bagi generasi muda salafiyun, yang diterjemahkan
oleh al-Ustadz Muhammad Arifin Baderi. Kedua nasehat ini bisa dicopy di
Maktabah Abu Salma : http://www.geocities.com/abu_amman/
11 Seperti artikel “ Bahtera Dakwah Sala fiyah di Indonesia” , “ Dile ma Tahdzir
Antara Sebuah Tuntu tan Dakwah dan Tumbal Sensasi…” , dll. Semuanya
dapat dicopy di www.muslim.or.id.
12 Seperti Tanya jawab yang belia u asuh di www.muslim.or.id yang berjudul
“ Fio tnah Sururi” , “ Anda Salah Faham” , dll…
13 Buku in i yang paling komprehensif, ilmiah dan lengkap pembahasannya.
Isinya sarat dengan faid ah dan manfaat yang dapat menghila ngkan syubuhat
dan kerancuan bagi orang-orang yang obyektif di dalam membacanya
walaupun ada beberapa kalangan yang mencela dan menolaknya. Apabila
buku seorang alim besar semisal al-Allamah Abdul Muhsin al-Abbad saja ada
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Dan masih banyak lagi sebenarnya para du’at dan
penuntut ilmu yang tidak disebutkan di sini.
Perlu ditambahkan, di tengah upaya yang positif dan
kontributif ini, dalam rangka munashohah (saling
menasehati) dan mengupayakan sebab-sebab ishlah dan
persatuan ini, ada sebagian kalangan yang mungkin telah
ter’makan’ oleh madzhab ghuluw dan ashobiyah
(fanatisme)
menolak
bahkan
mencela
secara
serampangan tanpa dilandasi oleh ilmu upaya ini. Di sisi
lain, ada pula sebagian mereka yang taqshir dan tanpa
dilandasi ilmu –terutama ilmu tentang dakwah salafiyahturut ambil bagian di da la m upaya ini, yang berangkat
dengan niat turut membawa perbaikan (ishlah), namun
pada kenyataannya malah merusak tatanan dan pilar
dakwah salafiyah, dikarenakan ketiadafahamannya akan
dakwah salafiyah mubarokah ini. Iya! Dan yang saya
maksudkan adalah a l-Akh Abu Abdurrahman ath-Thalibi

fihak yang menolak, mengkritik bahkan mencelanya, maka apalagi buku yang
ditulis ole h al-Ustadz Firanda ini. Kritikan demi kritikan terus data ng bertu bitubi, ada yang ilmiah dan adapula yang berupa cela an dan makian belaka.
Namun, alh amdulillah, hal ini tidak menyurutkan beliau, bahkan beliau di
dalam cetakan keduanya menambah beberapa hal yang bermanfaat yang
semakin mengokohkan isi buku ini. Pada cetakan kedua buku ini, al-Ustadz
menambahkan di dalamnya kata pengantar dari 3 asatidzah yang mulia, yaitu
al-Ustadz Abu ‘Auf at-Tamimi, al-Ustadz Abu Ihsan dan al-Ustadz Ahmas
Faiz Asifuddin hafizhahumullahu ajma’in. Belia u juga memperkaya dengan
tambahan fatwa-fatwa yang bermanfaat dan nukila n-nukilan tambahan yang
berfaid ah. Alhamdulillah. Semoga Alloh membalas kebaikan bagi penulisnya
dan menjadikan bukunya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin.

- 16 dari 104 -

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
hadahullahu dalam buku “best seller”-nya yang berjudul
“Dakwah Salafiy ah Dakw ah Bijak”.14
Buku ini konon sangat laris bak kacang goreng. Walaupun
penulisnya majhul di kalangan dakwah salafiyah, namun
ada sebagian saudara kita salafiyun turut ter’makan’
oleh buku ini. Sesungguhnya buku ini dari zhahirnya
adalah rahmat namun isinya adalah adzab. Diantara
implikasi negatif terbitnya buku ini adalah, munculnya
tafriq (pemecahbelahan) dan taqsim (pemilah-milahan)
dakwah salafiyah menjadi Salafiyah Yamaniyah 15 dan
14

Saya belum me mbaca keseluruhan buku ini. Namun saya pernah
membaca sebagia n dengan metode scan reading (membaca cepat dengan
melompat-lompat tiap hala man hanya untuk mengetahui isi buku in i). Saya
tidak begitu terta rik membaca buku ini secara keseluruhan karena tidak ada
yang spesia l pada buku in i. Namun, saya agak terperanjat ketika melih at dan
mendengar berita bahwa buku in i sangat la ris. Walla hu a’lam, apakah laris di
kalangan ikhwah sala fiyah ataukah laris di kala ngan saudara-saudara kita
harokiyin dan hizbiyin yang bisa dijadikan ‘rudal’ ole h mereka untu k
menyerang dakwah mubarokah ini.
15 Istilah ini semakin ngetrend di forum-forum internet yang isin ya kebanyakan
mencela dakwah sala fiyah. Istilah in i semakin terkenal la gi setela h al-Ustadz
Abduh Zulfidar Akaha –hadahulla hu- mempergunakannya di dala m bukunya
yang berjudul “ Siapa Teroris Siapa Khowarij?” (banta han terhadap buku
“ Mereka adalah teroris” karya al-Ustadz Luqman Ba’a bduh,) terbitan
Pustaka al-Kautsar. Saya tela h membaca buku in i dari A sampai Z-nya, dan
ada beberapa mulahadhot (cata tan) yang perlu diberikan terhadap buku in i.
Syubuhat di dala mnya sangat luar biasa sekali, karena penulis sela in memiliki
bekal pengalaman yang ‘le bih ’ di dala m dunia jurnalistik, penulis juga cukup
aktif mencari sumber, data dan fakta dengan surfin g dan browsing di dunia
maya. Sehingga tidak kurang dari 50 persen isi bukunya berkisar dari sumber
internet. Metode jurnalis bak wartawan sangat kentara di dala m bukunya in i.
Apabila Alloh meberikan waktu lu ang maka saya akan sedikit memberikan
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Salafiyah Harokah. Ini adalah taqsim yang muhdats
(bid’ah) lagi buruk.
Syaikhuna Salim bin Ied a l-Hila ly ha fizhahullahu
membata lkan taqsim (pemilah-milahan) seperti ini di
dala m ucapannya pada saat penutupan Dauroh di Masjid
Al-Irsyad Surabaya tahun 2001 sila m, beliau berkata :

ﺥ ﻟﻨﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﺸﺮﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ
  ﻓﺈ ﹼﻥ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺳﻠﻔﻴﺘﻪ ﺃ... »
 ﺃﻣﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺄ ﹼﻥ ﻫﺬﻩ ﺳﻠﻔﻴﹲﺔ ﺷﺎﻣﻴﹲﺔ ﺃﻭ...ﺎﰲ ﻣﻐﺮ
ﺳﻠﻔﻴﹲﺔ ﺣﺠﺎﺯﻳﹲﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻔﻴﹲﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﹲﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻔﻴﹲﺔ ﳝﻨﻴﹲﺔ ﻓﺈﻥ ﻧﱪﺃ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺈ ﹼﻥ
 ﻣﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻭﻫﻮ,ﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎﻨﺎ ﻭﻫﻢ ﻣﺘ ﻣﺎﺕ ﺍﺋﻤﺘ,ﺳﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺐ ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ ﻭﻣﺎﺕ ﺇﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻦ
 ﺐ ﻹﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﻭﻣﺎﺕ ﺇﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﻭﻫﻮ ﳏ
 ﳏ
« ...ﺐ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 ﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻘﺒﻞ ﻭﻫﻮ ﳏﺐ ﳍﻤﺎ ﻭﻣﺎﺕ ﺩﺭ
 ﻭﻫﻮ ﳏ
“Karena sesungguhnya, barangsiapa yang telah tetap
kesalafiyahannya maka dia adalah saudara kita, sama
saja baik dia berada dari bagian barat bumi ataupun
timurnya… Adapun memilah-milah dakwah salafiyah
menjadi salafiyah Syamiyah atau Salafiyah Hijaziyah
atau Salafiyah Maghribiyah atau Salafiyah Yamaniyah,
maka kami berlepas diri dari pemilah-milahan ini, karena
salafiyah itu satu!!! Telah wafat para imam kita dan
mereka semua bersepakat di atasnya, telah wafat alAlbani dan beliau mencintai Ibnu Baz, telah wafat Ibnu
beberapa catatan ringan dan sin gkat terhadap buku yang konon sangat
‘fenomenal’ ini.
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Baz dan beliau mencintai al-Albani, telah wafat pula
Ibnu ‘Utsaimin dan beliau mencintai keduanya, serta
telah wafat permata negeri Yaman, Syaikh Muqbil dan
beliau mencintai seluruhnya…”16
Beliau hafizhahullahu juga berkata :

 ﻭﺃﻧﻨﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﷲ ﻧﺸﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﰲ... »
ﻊ ﺾ ﺑﻞ ﳒﻤ
ٍ ﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻞ ﺑﻌﻀﲔ ﻭ ﻻ ﻧﻔﻀﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻣﻐﺎﺭﺑﻪ ﻻ ﻧﻔﺮ
« ... ﴰﻠﻬﻢ ﻭﻧﺪﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻧﺪﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ
“Dan kami dengan fadilah dari Alloh, menyebarkan
manhaj ini di bumi bagian timur dan barat, dan kami
tidak memilah-milah di antara salafiyin, kami tidak
mengutamakan antara satu dengan lainnya, namun kami
persatukan kalimat mereka dan kami ajak mereka
kepada perdamaian di antara mereka serta kami seru
mereka kepada saling meluruskan di antara mereka…”17
Apa yang saya lakukan di dala m menyusun risalah ini
adalah suatu upaya sederhana untuk turut memberikan
kontribusi di dalam memberikan nasehat, klarifikasi,
kritikan dan masukan, baik untuk diri saya sendiri
maupun selainnya. Saya di sini tidak lebih dan tidak
bukan hanyalah menyokong dan mendukung apa yang
16

Ceramah Syaikh Salim al-Hilali yang disampaikan pada saat penutupan
Dauroh fi Masa`ilil Aqodiyah wal Manhajiyah di Masjid Al-Irsyad, tahun 2001
silam. Dauroh ini dila ksanakan atas kerjasama Ma’had ‘Ali Al-Irsyad as-Sala fi
bekerjasama dengan Markaz al-Imam al-Albani Yordania. (rekaman MP-3
menit ke-11:51-12:40).
17 Ibid. Menit ke-13:29-13-50).
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telah dituangkan oleh saudara saya yang mulia, alUstadz Abu Abdil Muhsin Firanda di dala m bukunya
“Lerai Pertikaian Sudahi Permusuhan”. Saya juga turut
sedikit memberikan jawaban dan klarifikasi terhadap
syubuhat yang dilontarkan oleh saudara-saudara saya
salafiyin yang terpengaruh oleh faham ghuluw ini di bab
akhir risalah ini.
Saya memohon pada Allah ‘A zza wa Jalla semoga
memberikan Taufiq-Nya kepada (kita) seluruhnya untuk
mendapatkan ilmu yang bermanfa’at dan berama l
dengannya serta berda’wah kepadanya di atas hujjah
yang nyata, dan semoga Ia mengumpulkan kita semuanya
di atas kebenaran dan petunjuk dan menyela matkan kita
semuanya dari berbagai fitnah baik yang nyata maupun
yang tersembunyi. Sesungguhnya Allah Maha penolong
atas segala hal dan Dia Maha kuasa atasnya. Semoga
Allah melimpahkan shalawat dan sa la m serta keberkahan
kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya Nabi kita Muhammad
dan kepada keluarga serta para sahabatnya dan orangorang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari
kemudian. 18
Malang, 21 Sya’ban 1427
14 September 2006
Abu Sa lma a l-Atsari

18 Dinukil

dari akhir risalah Rifqon. Op.Cit., hal. 62.
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Pendahuluan

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﲤﺎﻥ ﺍﻷﻛﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﰎ
ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺃﲨﻌﲔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺟﻌﻞ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺳﻄﺎ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ.ﳍﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
: ﻭﺣﻘﺎ ﺑﲔ ﺑﺎﻃﻠﲔ ﻣﻨﺒﻮﺫﻳﻦ،ﻣﺬﻣﻮﻣﲔ
Segala puji hanyalah milik Alloh Pemelihara semesta
ala m, sholawat dan salam yang sempurna semoga
senantiasa tercurahkan kepada penutup para nabi dan
rasul yaitu penghulu kita Muhammad, kepada keluarga
dan sahabat beliau seluruhnya serta siapa saja yang
mengikuti mereka hingga hari kiamat.
Segala puji hanyalah milik Alloh yang telah menjadikan
agama-Nya sebagai agama moderat diantara dua sisi
yang tercela dan sebagai kebenaran diantara dua
kebatilan yang hina, yaitu :

.  ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻹﻳﻐﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ:ﺃﺣﺪﳘﺎ
 ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑ ﻋﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺅ:ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺳﻄﹰﺎ ﻭ ﻣ ﹰﺔ ﻢ ﹸﺃ ﺎ ﹸﻛﻌﹾﻠﻨ ﺟ ﻚ
 ﻭ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ ﴿  ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ.ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺮﻣﺎﺕ
﴾ﺍﺷﻬِﻴﺪ ﻢ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﻮ ﹸﻝﺮﺳ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻭ ﺱ
ِ ﺎﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﺍﺀﻬﺪ ﺷ ﻮﺍﹾﺘﻜﹸﻮﻧﱢﻟ
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 ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ.[143:]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
: ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﱀ
Pertama : sisi ekstrimitas yaitu mena mbah-nambahi
suatu kebenaran dan berlebih-lebihan di da la m
radikalisme.
Kedua : sisi mela laikan apa yang diperintahkan
kepadanya dengan menyia-nyiakan kewajiban dan
meremehkan keharaman.
Alloh A zza wa Jalla berfirman :

ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥﻭ ﺱ
ِ ﺎﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﺍﺀﻬﺪ ﺷ ﻮﹾﺍﺘﻜﹸﻮﻧﻄﹰﺎ ﱢﻟﻭﺳ ﻣ ﹰﺔ ﻢ ﹸﺃ ﺎ ﹸﻛﻌﹾﻠﻨ ﺟ ﻚ
 ﻭ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ ﴿
﴾ﺍﺷﻬِﻴﺪ ﻢ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﻮ ﹸﻝﺮﺳ ﺍﻟ
“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu
(umat Islam), umat yang moderat agar kamu menjadi
saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul menjadi
saksi atas (perbuatan) kamu.” (Al-Baqoroh : 143).
Umat yang penuh berkah ini ini adalah penganut
kebenaran yang mana mereka berada di atas manhaj asSalaf ash-Shalih :

. ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ،ﻫﻢ ﻭﺳﻂ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
. ﻭﻫﻢ ﻭﺳﻂ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﲔ ﺍﳉﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺓ
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 ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺮﺟﺌﺔ،ﻭﻫﻢ ﻭﺳﻂ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ
. ﺍﳉﻬﻤﻴﺔ
ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﻭﻫﻢ ﻭﺳﻂ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺴﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ
 ﻭﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﻐﺎﻟﻮﻥ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ،ﻢ ﻭﻳﻨﺎﻟﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢﻭﻳﻜﻔﱢﺮﻭ
ﻢ ﰲ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻵﳍﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺋﻤﺔﻢ ﻭﳚﻌﻠﻮ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﺍﷲ
.ﺍﳌﻌﺼﻮﻣﲔ
Mereka moderat di dalam pembahasan sifat-sifat Alloh
Ta’ala di antara penganut faham ta’thil (menafikan
sifat) dan penganut faham tamtsil (mempersonifikasi
sifat).
Mereka moderat di dala m pembahasan perbuatan Alloh
Ta’ala di antara kaum jabariyah dan qodariyah yang
menafikannya.
Mereka moderat di da la m masa lah keimanan di antara
kaum haruriyah dan mu’tazilah dan antara murji`ah dan
jahmiyah.
Mereka moderat di antara orang yang mencela para
sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, mengkafirkan
dan merendahkan mereka, dengan orang yang
berlebihan terhadap sebagian sahabat Rasululla h
Shallallahu ‘alaihi wa Salam dan bahkan memberikan
mereka dengan sifat-sifat ketuhanan atau menjadikan
mereka sebagai imam yang ma’shum.
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 ﻭﻫﻮ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻁ،ﻭﺍﻟﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭﺍﳉﻔﺎﺀ
ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
  ﻭﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻟﻪ،ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﻪ
 ﻭﺍﳍﻠﻜﺔ ﰲ، ﻭﺃﺧﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ،ﻢ ﺣﱴ ﺗﻮﻓﺎﻩ ﺍﷲ ﺳﱠﻠ ﻭ
 »ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
  ﻗﺎﻝ.ﺍﻟﺰﻭﻏﺎﻥ ﻋﻨﻪ
.«ﻟﻴﻠﻬﺎ ﻛﻨﻬﺎﺭﻫﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪﻱ ﺇﻻ ﻫﺎﻟﻚ
Moderat merupakan posisi pertengahan di antara sikap
ekstrim dengan sikap lalai, dan posisi di antara sikap
radikal dengan sikap meremehkan. Sikap moderat ini
adalah jalan yang diperintahkan oleh Alloh A zza wa Jalla
dan jalan yang ditempuh oleh Rasul-Nya Shallallahu
‘alaihi wa Salam sampai Alloh mewafatkan beliau. Alloh
memberitakan bahwa keselamatan adalah dengan
menempuh ja lan ini dan kebinasaan adalah dengan
berpaling darinya.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda :

»ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟﻴﻠﻬﺎ ﻛﻨﻬﺎﺭﻫﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪﻱ ﺇﻻ
.«ﻫﺎﻟﻚ
“A ku telah meninggalkan kalian di atas (agama) yang
terang benderang, malamnya bagaikan siangnya dan
tidak ada yang berpaling darinya melainkan ia pasti
binasa.”
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ﺮ ﺴ
 ﻴﻢ ﺍﹾﻟ ﻪ ِﺑ ﹸﻜ ﻳﺮِﻳﺪ ُ ﺍﻟﹼﻠ﴿: ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ،ﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻴﺴﺮ
 ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻳﻦ،[185:﴾]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﺴﺮ
 ﻌ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ِﺑ ﹸﻜ ﻳﺮِﻳ ﻭ ﹶﻻ
ﻢ ﻪ ِﺑ ﹸﻜ ﺪ ﺍﻟﹼﻠ ﻳﺮِﻳ﴿ ، ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺮﻓﻖ، ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ،ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ
،[185:﴾]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﺴﺮ
 ﻌ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ِﺑ ﹸﻜ ﻳﺮِﻳ ﻭ ﹶﻻ ﺮ ﺴ
 ﻴﺍﹾﻟ
Agama yang agung ini adalah agama yang mudah, Alloh
Ta’ala berfirman :

﴾ﺴﺮ
 ﻌ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ِﺑ ﹸﻜ ﻳﺮِﻳ ﻭ ﹶﻻ ﺮ ﺴ
 ﻴﻢ ﺍﹾﻟ ﻪ ِﺑ ﹸﻜ ﻳﺮِﻳﺪ ُ ﺍﻟﻠﹼ﴿
“A lloh menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak
menghendaki kesulitan bagi kalian.” (Al-Baqoroh : 185).
Sebagaimana pula agama ini ada lah agama moderat,
maka agama ini juga merupakan agama yang mudah dan
tidak sulit serta agama yang lembut,

﴾ﺴﺮ
 ﻌ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ِﺑ ﹸﻜ ﻳﺮِﻳ ﻭ ﹶﻻ ﺮ ﺴ
 ﻴﻢ ﺍﹾﻟ ﻪ ِﺑ ﹸﻜ ﻳﺮِﻳﺪ ُ ﺍﻟﻠﹼ﴿
“A lloh menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak
menghendaki kesulitan bagi kalian.” (Al-Baqoroh : 185).

ﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﰲﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺷﺪﺩﻭﺍ ﻭﻏﻠﻮﺍ ﻓﺎﺗ
ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
  ﻭﺍﻟﻨﱯ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ﺇﻻ ﺍﻟﻴﺴﺮ،ﺩﻳﻦ ﺍﷲ
. ﻢ ﻣﺎ ﺧﲑ ﺑﲔ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺇﻻ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﻳﺴﺮﳘﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﱠﻠﻭﺳ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ
ﺻﻠﱠﻰ
  ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ،ﻢ ﺍﻟﻌﺴﺮ  ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ،ﻓﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﳜﺘﺎﺭ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻴﺴﺮ
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ﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﳜﺘﺎﺭ ﳍﻢ ﺃﻳﺴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﺳﻬﻠﻬﺎ ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﺄﻣﺘﻪ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُﺍ
. ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ

Akan tetapi, ada sebagian manusia bersikap radikal dan
ekstrim, mereka menjadikan sulit manhaj di da la m
agama Alloh, padaha l Alloh A zza wa Jalla tidak
menghendaki
bagi
hamba-hamba-Nya
melainkan
kemudahan. Padahal Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam,
beliau tidaklah memilih dari dua perkara melainkan
beliau pilih yang paling mudah yang tidak sampai pada
keharaman. Alloh A zza wa Jalla memilihkan bagi hambaNya kemudahan dan Dia tidak menghendaki bagi mereka
kesulitan, demikian pula Rasul Shallallahu ‘alaihi wa
Salam, beliau memilihkan bagi mereka perkara yang
termudah dan tergampang dan beliau bersikap lemah
lembut terhadap umatnya Shallallahu ‘alaihi wa Salam.

ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ
،ﺳﱠﻠﻢ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ، ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺳﲑﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳋﻠﻖ،ﺍﷲ
ﻭﺍﲣﺬ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭﺍﻟﻌﺴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻭﻣﻨﻬﺠﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻦ ﻳ ِﻦ ِﻣﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﻌ ﹶﻞ ﺟ ﺎﻭﻣ ﴿ : ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ. ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻪ ﻙ ﺍﻟ ﱠﻠ ﺎﺎ ﺁﺗﺘ ِﻎ ﻓِﻴﻤﺑﺍ ﴿ﻭ،[ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﺮﺝ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ78 :ﺮﺝٍ﴾]ﺍﳊﺞ ﺣ
 ﻓﻠﻢ ﳚﻌﻞ،[77:ﺎ﴾] ﺍ ﻟﻘﺼﺺﻧﻴﺪ ﻦ ﺍﻟ ﻚ ِﻣ
 ﺒﻧﺼِﻴ ﺲ
 ﻨﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﺮ ﹶﺓ ﺭ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ ﺍﺍﻟﺪ
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ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﺘﻌﺒﺔ ﻣﻬﻠﻜﺔ؛ ﺑﻞ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻷﻥ ﻳﺘﺨﺬﻭﺍ ﻭﻗﺘﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ
. ﺯﻕ ﻭﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻭﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮ،ﻭﺃﻭﻗﺎﺗﺎ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ
Namun, sayangnya masih ada orang yang meninggalkan
al-Kitab dan kebenaran yang diserukan oleh kitabullah,
dia tinggalkan pula Sunnah yang shahih dan sejarah
makhuk terbaik Shallallahu ‘alaihi wa Salam. Dia jadikan
radikalisme, ekstrimisme dan kesulitan pada jalan dan
manhaj yang menyelisihi manhaj a l-Kitab dan as-Sunnah.
Alloh A zza wa Jalla juga berfirman :

﴾ٍﺮﺝ ﺣ ﻦ ﻳ ِﻦ ِﻣﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﻌ ﹶﻞ ﺟ ﺎﻭﻣ ﴿
“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu
dalam agama suatu kesempitan.” (Al-Hajj : 78)
dan Alloh tidak menginginkan kesempitan bagi
hamba-hamba-Nya,

﴾ﺎﻧﻴﺪ ﻦ ﺍﻟ ﻚ ِﻣ
 ﺒﻧﺼِﻴ ﺲ
 ﻨﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﺮ ﹶﺓ ﺭ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ ﺍﻪ ﺍﻟﺪ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ ﺎﺎ ﺁﺗﺘ ِﻎ ﻓِﻴﻤﺑﺍ﴿ﻭ
“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bahagianmu dari dunia” (al-Qoshosh : 77).
Alloh tidak menjadikan manusia sela lu beribadah terus
menerus di dala m kelelahan yang membinasakan, namun
Alloh perintahkan mereka supaya mereka mau
menjadikan (sebagian) waktu untuk beribadah dan
(sebagian) waktu untuk istirahat serta (sebagian) waktu
untuk mencari rezeki dan penghidupan.
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ﷲ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ» :ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻻ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ُ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻳﻘﻮﻝ 
ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺯﺍﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﱰﻉ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺷﺎﻧﻪ«  .ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺃﻥ
ﷲ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ُ
ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﻌﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ… ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺎﻝ 
ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ »ﺇﻥ ﺍﷲ ﺭﻓﻴﻖ ﳛﺐ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻨﻒ « ﺃﻳﻀﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ .ﻭﻗﺎﻝ ﳌﻌﺎﺫ ﻭﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﺭﺿﻲ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﻋﻨﻬﻤﺎ ﳌﺎ ﺑﻌﺜﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﻝ» :ﻳﺴﺮﺍ ﻭﻻ ﺗﻌﺴﺮﺍ ،ﺑﺸﺮﺍ
ﷲ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ُ
ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺮﺍ « ﻭﻫﺬﺍ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ .ﻓﺎﻟﻨﱯ 
ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﻳﺄﻣﺮﳘﺎ ﺃﻥ ﻳﻴﺴﺮﺍ ﻗﺎﻝ»:ﻳﺴﺮﺍ ﻭﻻ ﺗﻌﺴﺮﺍ ﺑﺸﺮﺍ ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺮﺍ«  .ﰲ
ﷲ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ُ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ » :ﻳﺴﺮﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﻌﺴﺮﻭﺍ ،ﺑﺸﺮﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺮﻭﺍ « ﻓﻬﻮ 
ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺗﻴﺴﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﲑ ﻭﺍﻟﺮﻓﻖ
ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ،ﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺴﺮ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ،ﺃﺑﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ ،ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺮ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ.
Agama ini juga adalah aga ma kelemahlembutan. Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda :

»ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺯﺍﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﱰﻉ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺷﺎﻧﻪ«
“Sesungguhnya kelemahlembutan itu, tidaklah berada
pada sesuatu melainkan ia pasti akan menghiasinya dan
tidaklah ia tercabut dari sesuatu, melainkan ia pasti
”akan memburukkannya.

- 28 dari 104 -

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
Maka wajib bagi seorang muslim untuk berlemah lembut
dengan dirinya dan dengan hamba-hamba Alloh A zza wa
Jalla.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam juga bersabda :

«»ﺇﻥ ﺍﷲ ﺭﻓﻴﻖ ﳛﺐ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ
“Sesungguhnya Alloh itu Maha Lemah-lembut dan
mencintai kelemahlembutan, Dia anugerahkan kepada
kelemahlembutan apa yang tidak Ia anugerahkan kepada
kebengisan.” Juga diriwayatkan Muslim di da la m Shahihnya.
Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda kepada
Mu’adz dan Abu Musa Radhiyallahu ‘anhuma ketika
mengutus keduanya ke Yaman :

«  ﺑﺸﺮﺍ ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺮﺍ،»ﻳﺴﺮﺍ ﻭﻻ ﺗﻌﺴﺮﺍ
“Permudahlah
dan
janganlah
kalian
berdua
mempersulit, berikanlah berita gembira dan jangan
membuat mereka lari.” Hadits ini diriwayatkan oleh alBukhari di dalam Shahih-nya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Salam
memerintahkan
mereka
berdua
untuk
memper mudah di da la m sabda beliau : “Permudahlah
dan janganlah kalian berdua mempersulit, berikanlah
berita gembira dan jangan membuat mereka lari.”
Di dala m riwayat lain :

« ﺑﺸﺮﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺮﻭﺍ،»ﻳﺴﺮﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﻌﺴﺮﻭﺍ
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“Permudahlah dan janganlah kalian semua mempersulit,
berikanlah berita gembira dan janganlah kalian
membuat mereka lari.” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa
Salam menegaskan landasan ini sebagai pemudah bagi
manusia tanpa sikap mempersulit dan sebagai
kelemahlembutan kepada manusia. Anda tidak akan
mendapatkan dalil di da la m kitabullah atau Sunnah
Rasulullah yang di da la mnya ada perintah untuk
mempersulit dan bersikap radikal, untuk selamanya di
dala m agama ini -dengan segala pujian hanyalah milik
Alloh- di da la mnya ada kemudahan dan kelapangan. 19

19

Dinukil dari ceramah al-‘Allamah asy-Syaikh Abdul Muhsin al-‘Ubaikan
hafizhahullahu yang berjudul al-Ghulu w fit Takfir wa Aatsaruhu fil Ummah
(Sikap Ekstrim di dalam Vonis Kafir dan Dampaknya terhadap Umat). Dicopy
dari website pribadi belia u.
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Definisi Ghuluw (Ekstrim)
Al-‘Alla mah asy-Syaikh Abdul Muhsin a l-‘Ubaikan
hafizhahullahu berkata di dalam mendefinisikan Ghuluw
:

 ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﺎ، ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﱰﻟﺘﻪ، ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻲﺀ:ﺍﻟﻐﻠﻮ
 ﻓﻮﻕ- ﺃﻭ ﻏﲑﻩ-  ﻏﻼ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺃﻱ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﲦﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ: ﻳﻘﺎﻝ،ﻳﺴﺘﺤﻘﹼﻪ
 ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﺗﻐﺎﻟﻮﺍ ﰲ:ﻪ ﻨﷲ ﻋ
ُ ﻲ ﺍ ﺿ
ِ ﺭ  ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ،ﻋﺎﺩﺗﻪ
ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
  ﻓﻠﻮﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﲑ ﻟﺴﺒﻘﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ،ﺻﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
. ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ
“Ghuluw artinya adalah “berlebih-lebihan terhadap
sesuatu dan mengangkatnya melebihi kedudukannya
serta memberi melebihi dari yang berhak diperolehnya”.
Dikatakan,
“harganya
berlebihan/maha l (ghola)”
maksudnya yaitu harga makanan –atau selainnyatinggi/naik melebihi biasanya.” Demikian pula ucapan
‘Umar Radhiyallahu ‘anhu :

 ﻓﻠﻮﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﲑ ﻟﺴﺒﻘﻨﺎ،ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﺗﻐﺎﻟﻮﺍ ﰲ ﺻﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
“Wahai manusia, janganlah kalian berlebihan/ menaikkah
harga (taghooluu) di dalam mas kawin wanita, sekiranya
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hal ini baik niscaya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Salam pasti akan mendahului kita.”20 .”

Ibnu M anzhur berkata di dalam Lisanul ‘Arob :

 ﻭﻏﻼ ﰲ:ﺎﻭﺯﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍ
ﻐﻠﹸﻮﺍ ْ ﻓِﻲ ﺗ  ﴿ ﹶﻻ:ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻐﻠﻮ ﻏﻠﻮﺍ ﺟﺎﻭﺯ ﺣﺪﻩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ
 ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ »ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ « ﺃﻱ.[77:﴾ ]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓﺩِﻳِﻨ ﹸﻜﻢ
 ﻭﻣﻨﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ »ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻐﺎﱄ،ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﳎﺎﻭﺯﺓ ﺍﳊﺪ
ﺎ  ﺇﳕﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ،«ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﳉﺎﰲ ﻋﻨﻪ
 ﰒ ﻛﻼ ﻃﺮﰲ ﻗﺴﻂ ﺍﻷﻣﻮﺭ،ﺍﻟﻘﹶﺴﻂ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺧﲑ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻭﺳﺎﻃﻬﺎ
.ﺫﻣﻴﻢ
“Dan asal berlebihan (al-ghola`) adalah mengangkat
dan melampaui batas di dalam segala sesuatu”,
sampai beliau mengatakan : “berlebihan di dalam
agama : berlebihan di dalam perkara yang mana ia
berlebih-lebihan dengan amat sangat sampai
melampaui batasannya; dan di dalam al-Qur’an :

﴾ﻐﻠﹸﻮﺍ ْ ﻓِﻲ ﺩِﻳِﻨ ﹸﻜﻢ ﺗ ﴿ ﹶﻻ

20 Ibid.
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“Janganlah kalian berlebih-lebihan/melampaui
batas di dalam agama kalian” (QS al-M aidah : 77);
di dalam hadits :

«»ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
“Jauhilah oleh kalian sikap melampaui batas di
dalam agama” artinya yaitu bersikap radikal di
dalamnya dan melampaui batas; dan diantaranya
hadits :

«»ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻐﺎﱄ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﳉﺎﰲ ﻋﻨﻪ
“dan bawalah al-Qur’an dengan tanpa berlebihlebihan dan tanpa meremehkannya”, yang demikian
ini adalah merupakan etika dan akhlak yang
diperintahkan Alloh untuk bersikap adil di dalam
segala perkara dan sebaik-baik perkara adalah yang
moderat, kemudian kedua sisi dari keadilan adalah
perkara yang tercela.21
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu berkata di
dala m mendefinisikan al-Ghuluw :

ﺍﻟﻐﻠﻮ ﳎﺎﻭﺯﺓ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﺰﺍﺩ ﰲ ﲪﺪﻩ ﺃﻭ ﺫﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻭﳓﻮ
ﺫﻟﻚ
“Ghuluw ada lah mela mpaui batas. Ghuluw ada lah
mena mbah-na mbahi di da la m memuji atau mencela
21 Ibid.
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melebihi dari yang layak diberikan kepadanya dan yang
serupa ini”.22
Ucapan yang semisal ini juga dibawa oleh Syaikh
Sulaiman bin ‘Abdullah bin Muha mmad bin ‘Abdul
Wahhab.
Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullahu berkata :

.ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻫﻮ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪ
“Ghuluw ada lah berlebih-lebihan terhadap sesuatu dan
bersikap radikal di da la mnya serta mela mpaui batas.”23
Imam Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh rahimahullahu,
cucu Syaikhul Islam Muha mmad bin Abdul Wahhab,
penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitabut Tauhid berkata
:

 ﺃﻱ ﻻ ﺗﺮﻓﻌﻮﺍ، ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻫﻮ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﻋﻦ ﻣﱰﻟﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺰﻟﻪ ﺍﷲ ﻓﺘﱰﻟﻮﻩ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺒﻐﻲ ﺇﻻ ﷲ
“Ghuluw
adalah
berlebih-lebihan
di
da la m
mengagungkan baik dengan ucapan maupun keyakinan,
maksudnya janganlah kalian mengangkat kedudukan
makhluk yang telah Alloh tetapkan padanya, (jika
demikian) maka kalian telah menempatkannya pada

22 Ibid.
23 Ibid.
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suatu kedudukan yang tidak sepatutnya melainkan hanya
kepada Alloh.”24
Di dala m kamus al-Mu’tamad dikatakan :

:  ﻭ – ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ.ﺪ  ﺟﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﳊ: ﻮﹰﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ُ ﻏﻠ- : ﻏﻼ
,  ﺍﺭﺗﻔﻊ:  ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻏﻼ ًﺀ-  ﻭ.  ﺍﺭﺗﻔﻊ:  ﻭ – ﰲ ﺍﻟﺸﻲﺀ. ﺩ ﻭ ﺗﺼﻠﹼﺐﺗﺸﺪ
ﻲ ﺪ ﺭﺧﺺ ﻓﻬﻮ ﻏﺎﻝ ﻭ ﻏﻠ ﺿ
Ghola : Seseorang ghuluw (berlebihan) dengan amat
sangat di dala m suatu perkara artinya dia melampaui
batas di dalamnya. Ghuluw di dala m agama artinya
bersikap radikal dan keras. Ghuluw di dala m sesuatu hal
artinya menaikkan/meninggikan. Harganya ghuluw
(berlebihan) sekali artinya naik, lawan dari harga murah
yaitu mahal. 25
Adapun Ekstrim, menurut “Kamus
Indonesia” didefinisikan sebagai :

Besar

Bahasa

Ekstrem : 1. Paling ujung (paling tinggi, paling keras,
dsb); 2. Sangat keras dan teguh, fanatik. Keekstreman :
1. Hal yang keterlaluan; 2. Kefanatikan. Ekstremis : 1.

24 Lihat Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid, karya Syaikh al-Imam
Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh rahimahulla hu, bab Ma Ja’a anna
Sababa Kufri Bani Adam wa Tarkih im Dinahum huwa al-Ghulu wu fish
Shalihin , Tahqiq : Syaikh Muhammad Hamid al-Faqi, Muroja’a h dan Ta’liq :
Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Takhrij Hadits : Syaikh Ali bin Sinan, Darul Fikr,
Beirut, 1412/1992, hal. 620.
25 Lihat al-Mu’tamad Qomus ‘Arobiy – ‘Arobiy, Cet. III, pasal Ghoin , hal. 467,
Dar ash-Shodir, Beirut 2004.

- 35 dari 104 -

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
Orang yang ekstrem; 2. Orang yang melampaui batas
kebiasaan (hukum dsb). Ekstremitas : 1. Peringkat yang
paling ekstrem (tentang Perasaan, penderitaan,
kesedihan); 2. Hal (tindakan, perbuatan) yang melewati
batas (sangat keras dsb).26
Di dala m “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”,
dikatakan :
Extreme artinya adalah “far from moderate” (jauh dari
sikap pertengahan); Extreme [n] (sebagai kata benda)
berarti “a feeling, condition, etc as far apart or as
different from another as possible” (suatu perasaan,
kondisi atau lainnya yang terpisah atau berbeda dari
lainnya); Go to Extreme (menjadi ekstrim) artinya “to
act or to be forced to act in a way that is far from
moderate or norma l” (bertindak atau terpaksa bertindak
dengan suatu cara yang jauh dari moderat atau
normal). 27

26

Lihat “ Kamus Besar Bahasa Indonesia” , Edisi ketiga, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hal. 291-292.
27 Lihat “ Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English” , A.S.
Hornby, Edisi kelima, Oxford University Press, 1995, hal. 409-410.
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Definisi Hajr (Isolir)

ﻪ ﺮ ﹶﻛ ﺗ : ﻭـ ﺍﻟﺸﻲ َﺀ،ﻣﻪ ﺮ ﺻ
 : ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ،ﺮﺍﻧﺎﹰ ﻭ ِﻫﺠ، ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ،ﺮﺍﹰﻫﺠ ﻩ ﺮ ﺠ
 ﻫ
ﺘﺠِﺮﺍ ِﻥﻬ ﻳ ﻤﺎ ﻭﻫ.ﺡ
ِ ﺰ ﹶﻝ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻜﺎ ﺘﻋ  ﺍ: ﻭـ ﰲ ﺍﻟﺼﻮ ِﻡ،ﺮﻩ ﺠ
 ﻫ ﻛﺄ
 ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ،ﺮﺓﹸ ﺠ
 ﻭﺍ ِﳍ. ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ،ﺮﺓﹸ ﺠ
  ﺍ ِﳍ:ﻢ  ﻭﺍﻻﺳ،ِﻘﺎﻃﹶﻌﺎﻥﻳﺘ :ﺮﺍ ِﻥﻬﺎﺟﻳﺘﻭ
( )ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ.ﺮ ﺟ  ﻭﻗﺪ ﻫﺎ،ﺽ ﺇﱃ ﺃﹸﺧﺮﻯ
ٍ ﺝ ﻣﻦ ﺃﺭ
  ﺍﳋﹸﺮﻭ:ﻭﺍﻟﻀﻢ
 )ﳐﺘﺎﺭ. ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻊ:ﺪ ﺍﻟﻮﺻﻞ )ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ( ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺟﺮ ﺍﳍﺠﺮ ﺿ
(ﺍﻟﺼﺤﺔ
Hajarahu Hajran dan Hijraanan artinya adalah
mendia mkannya, hajarahu asy-Syai`a artinya adalah
meninggalkannya, hajarahu fish shoumi artinya adalah
menjauhi dirinya dari nikah. Huma yahtajiraani wa
yatahaajaraani artinya yataqotho’aani (keduanya saling
memutuskan hubungan), kata bendanya adalah alHijrah. A l-Hijrah adalah keluar dari suatu negeri ke
negeri lainnya. Hajr adalah antonim dari al-Washlu
(menya mbung). Tahaajur maknanya adalah at-Taqoothu’
(saling memutuskan hubungan).28
Imam an-Nawawi di da la m Syarh-nya terhadap hadits
Arba’in-nya, di dalam menjelaskan makna al-Hijrah,
beliau berkata pada definisi ke-6 makna hijrah :

28

Lihat al-Qomus al-Muhith (softcopy dari www.dorar.net) pasal haa, Lisanul
‘Arob (V/250) dan Mukhta rush Shihah (288).

- 37 dari 104 -

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
 ﻭﻫﻮ, ﻫﺠﺮﺓ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺃﺧﺎﻩ ﻓﻮﻕ ﺛﻼﺙ ﺑﻐﲑ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
. ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺣﺮﺍﻡ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ,ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺙ
“Poin keenam : hajr-nya seorang muslim terhadap
saudaranya lebih dari tiga hari tanpa sebab yang syar’i,
hukumnya makruh apabila tepat tiga hari dan apabila
lebih maka haram hukumnya kecuali apabila da la m
keadaan mendesak (darurat)”29
Di dala m “Ka mus Besar Bahasa Indonesia”, isolir (~
isolasi) didefinisikan sebagai : “Pemisahan suatu hal dari
hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari
manusia lain; pengasingan; pemencilan; pengucilan.” 30
Hajr juga sering kali diasosiasikan pengalihbahasaannya
dengan kata boikot. Di dalam “Ka mus Besar Bahasa
Indonesia”
dikatakan
bahwa boikot
adalah
:
“Bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berususan
dagang, berbicara, ikut serta, dll).”31
Di dala m “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, Isolir
(Isolate) berarti : “to put or keep somebody or
something entirely apart from other people or thing”
(membuat orang atau sesuatu terpisah secara
menyeluruh dari orang atau sesuatu yang lain.” Boycott
bermakna : “(usually a group of people) to refuse to
take part in something or to have social contact or to do
business with a person, company, country, etc, either as
29

Lihat Syarh al-Arba’in an-Nawawiyah oleh Imam an-Nawawi, tahqiq Syaikh
‘Ali ath-Thohthowi, Darul Kutub al-‘Ilmiyah, Cet. I, Beirut, 2001, hal. 26-27.
30 Op.Cit., hal. 445.
31 Ibid. hal. 160.
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a punishment” ((Biasanya dilakukan oleh sekelompok
orang) yang menolak untuk mengambil bagian di da la m
sesuatu atau melakukan hubungan social atau melakukan
bisnis dengan seseorang, perusahaan, Negara, dll, atau
bias juga sebagai suatu hukuman.” 32
Hukum Hajr atau Muqotho’ah (Isolir atau Boikot) adalah
pada asalnya haram, na mun dapat berubah sesuai
dengan situasi dan kondisi. Bahkan dala m situasi
tertentu ia wajib diaplikasikan dan dala m keadaan
tertentu ia tidak layak diimplementasikan.

32 Op.Cit. hal. 633.
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Definisi Tabdi’ (Vonis Bid’ah)
Tabdi’ ada lah menvonis atau menghukumi seseorang
sebagai mubtadi’ atau ahlul bid’ah. Maka untuk itu
harus difahami dulu apakah bid’ah itu.
Di dala m kamus al-Mu’tamad dikatakan :

.  ﻧﺴﺒﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺪﻋﻪ: ﻋﻪ ﺑﺪ, ﺍﺧﺘﺮﻋﻪ ﻭ ﺃﻧﺸﺎﻩ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻝ: ﺑﺪﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ
 ﻣﺎ ﺃﹸﺣﺪﺙ:  ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ. ﺃﺣﺪﺛﻬﺎ:  ﻭﺍﺑﺘﺪﻉ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ, ﺑﺪﻋﻪ: ﺍﺑﺘﺪﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ
 ﺃﻭ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ, ﻋﻘﻴﺪﺓ ﲣﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ,ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ
. ﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻙ ﻣﺎ ﺍﺳﺘ,ﺍﻹﻛﻤﺎﻝ
Bada’a asy-Syai`a artinya adalah mengadakan dan
membuatnya tanpa ada contohnya, badda’ahu artinya
adalah menyandarkannya kepada bid’ah. Ibtada’a asySyai`a
artinya mengadakannya, ibtada’a al-Bid’ah
artinya mengada-adakan bid’ah. Bid’ah adalah perkara
yang diada-adakan tanpa ada contohnya sebelumnya,
atau aqidah yang menyelisihi agama, atau perkara baru
di dala m agama setelah agama ini disempurnakan, atau
segala hal yang diada-adakan setelah Nabi dari hawa
nafsu dan perbuatan.33
Al-Ima m Asy-Syathibi rahimahullahu berkata :

33 Op.Cit hal. 24.
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 ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ،ﻭﺃﺻﻞ ﻣﺎﺩﺓ ))ﺑﺪﻉ(( ﻟﻼﺧﺘﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ
ﺽ { ﺃﻱ ﳐﺘﺮﻋﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ
ِ ﺭ ﻮﺍِﺕ ﻭﺍﻷ ﻤﻊ ﺍﻟﺴ ﺑﺪِﻳ} :ﺗﻌﺎﱃ
 ﺃﻱ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ،{ﻞﺳﻋﹰﺎ ﻣِﻦ ﺍﻟﺮﺖ ِﺑﺪ
 ﻨ } ﹸﻗ ﹾﻞ ﻣﺎ ﹸﻛ: ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﻣﺘﻘﺪﻡ
،ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺟﺎ َﺀ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺑﻞ ﺗﻘﺪﻣﲏ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻞ
. ﺍﺑﺘﺪﻉ ﻓﻼﻥ ﺑﺪﻋﺔ ﻳﻌﲏ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻖ:ﻭﻳﻘﺎﻝ
“Asal kata Bid’ah adalah membuat/mengada-adakan
sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Diantaranya
adalah fir man Alloh Ta’ala :

﴾ﺽ
ِ ﺭ ﻮﺍِﺕ ﻭﺍﻷ ﻤﻊ ﺍﻟﺴ ﺑﺪِﻳ﴿
“(Dialah Alloh) Badi’ (yang menciptakan ) langit dan
bumi”
Artinya yaitu (Alloh) yang mengadakan langit dan bumi
tanpa ada contoh sebelumnya
dan firman-Nya Ta’ala :

﴾ﻞﺮﺳ ﻋﹰﺎ ﻣِﻦ ﺍﻟﺖ ِﺑﺪ
 ﻨ﴿ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻣﺎ ﹸﻛ
“Katakan(wahai Muhammad) Aku bukanlah Rasul yang
pertama di antara para rasul.”
Artinya yaitu aku (Muhammad) bukanlah orang pertama
yang datang dengan risalah dari Alloh kepada ha mbahamba-Nya, namun telah mendahuluiku banyak para
rasul.
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Dikatakan : fulan mengada-adakan suatu bid’ah
maknanya yaitu dia mendahului ja lan yang belum pernah
ada seorangpun sebelumnya mendahuluinya.”34
Imam asy-Syathibi melanjutkan ucapan beliau :

ﻓﺎﻟﺒﺪﻋﺔ ﺇﺫﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ))ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳐﺘﺮﻋﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
((ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
“Maka kalau begitu, bid’ah adalah ungkapan dari suatu
jalan di da lam agama yang diada-adakan yang
menyerupai syariat, yang dimaksudkan untuk berjalan di
atasnya secara berlebih-lebihan di da la m beribadah
kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala.35 ”
Adapun mubtadi’ adalah fail (pelaku) dari a ma lan
bid’ah. Namun tidaklah setiap orang yang melakukan
ama lan bid’ah dengan serta merta dia menjadi bid’ah,
sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Syaikh al-Albani
rahimahullahu di dala m Haqiqotul Bida’ wal Kufri :

ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ
“Tidaklah setiap orang yang terjatuh ke dala m
kebid’ahan maka dengan serta merta bid’ah jatuh
kepadanya.36 ”
34

Lihat Mukhta shor Kitab al-I’tisham karya Imam asy-Syathibi, Perin gkas :
Syaikh Alwi Abdul Qodir as-Saqqof, softcopy dari www.dorar.net.
35 Ibid.
36 Ceramah Haqiq otul Bida’ wal Kufri ole h Syaikh al-Albani. Lihat pula alManhajus Salafiy ‘in da asy-Syaikh Nashiruddin al-Albani karya Syaikh ‘Amru
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Tabdi’ adalah isim taf’iil dari kata badda’a yubaddi’u
yang artinya adalah menyandarkan seseorang atau
sesuatu kepada bid’ah. Atau dengan kata lain
menghukumi seseorang sebagai mubtadi’ atau ahlul
bid’ah. Dikarenakan tidak setiap orang yang jatuh ke
dala m bid’ah secara otomatis menjadi mubtadi’, oleh
karena itu ada beberapa kaidah dan kriteria yang harus
difahami sebelum menvonis seseorang sebagai mubtadi’.
Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di dala m nukilan
terhadap ucapan ulama salafiyun tentang hal ini.

‘Abdul Mun’im Salim hal. 64. lihat pula terjemahan le ngkap ceramah in i di
dalam http://dear.to/abusalma.
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Korelasi Ghuluw dengan hajr dan
tabdi’.
Hajr dan tabdi’ adalah dua istilah syar’i di da la m Islam.
Dua kata ini sering bersanding karena korelasi dan
kaitannya sangat erat sekali. Para ula ma ahli hadits dan
ahli fikih bahkan membuat bab di da la m kitabnya yang
menjelaskan akan kewajiban hajr terhadap mubtadi’
atau ahlul bid’ah atau ahlul ahwa’. Di antaranya :

. ﺑﺎﺏ ﳎﺎﻧﺒﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭ ﺑﻐﻀﻬﻢ: (( ﰲ ))ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩﺐ
  ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻣﻦ ﺣ:  ﰲ ))ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ(( ﻟﻠﻤﻨﺬﺭﻱ.ﺐ
 ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻷ ﹼﻥ ﺍﳌﺮﺀ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺃﺣ
ﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘ ﱪ:  ﰲ ))ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ(( ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ.ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﻲ
 ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﳎﺎﻟﺴﺔ ﺃﻫﻞ:  ﰲ ))ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ(( ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ. ﺍﻟﺒﺪﻉ
-

-

Di dala m “Sunan Abu Dawud” : “Bab Menjauhi
A hlul A hwa dan membenci mereka.”
Di dala m “at-Targhib wat Tarhib” karya alMundziri : “Ancaman mencintai keburukan dan
Ahli Bid’ah dikarenakan seseorang itu bersama
dengan yang ia cintai.”
Di dala m “al-Adzkar” karya an-Nawawi : “Bab
berlepas diri dari Ahli Bid’ah dan Maksiat.”
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-

Di dala m “al-I’tiqod” karya al-Baihaqi : “Bab
Larangan dari Bermajelis dengan Ahli Bid’ah.”37

Sehingga al-Qodhi Abu Ya’la rahimahullahu mengatakan:

. ﺃﲨﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ
“Para Sahabat dan Tabi’in bersepakat untuk memboikot
mubtadi’”38
Namun, apabila kedua istilah syar’i ini disertai dengan
kata ghuluw (ekstrim), maka tentunya akan keluar dari
istilah syar’i itu sendiri dan akan menjadi suatu
penyimpangan, kesesatan dan bid’ah baru. Karena setiap
ama lan yang disertai dengan ghuluw tentu saja akanlah
menyimpang, walaupun niat, tujuan dan maksud
pelakunya adalah baik.
Samahatul Ima m Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu
berkata :

، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﺪﺍﻝ
ﻤﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻐﻠﻈﺔ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﰲ  ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﱂ، ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ
...ﳏﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﻠﲔ ﻭﺍﳉﺪﺍﻝ ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ
37

Lihat ‘Ilmu Ushulil Bida’ Dirosatu n Takmiliyatun Muhimmatun fi ‘Ilmi ‘Ushulil
Fiqhi, karya Syaikh ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin ‘Abdul Hamid al-Halabi, cet. II,
Dar ar-Rayah, Riyadh dan Jeddah, 1417 H., 297.
38 Lihat Hajrul Mubtadi’ karya Syaikh Bakr Abu Zaid , hal. 32; dinukil dari ‘Ilmu
Ushulil Bida’, hal. 298.
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“Tidak ragu lagi, bahwasanya syariat Islam itu datang
dengan memperingatkan dari sikap ghuluw di dala m
agama dan memerintahkan untuk berdakwah ke jalan
yang benar dengan cara yang hikmah dan nasehat yang
baik serta berdiskusi dengan cara yang lebih baik.
Namun sisi sikap tegas dan keras tidak ditelantarkan
(begitu saja apabila ditempatkan) pada tempatnya
sela ma kelembutan dan diskusi dengan cara yang baik
tidak berfaidah lagi…”39
Ghuluw di da la m hajr dan tabdi’ akan berpotensi pada
perpecahan dan pemecahbelahan umat secara sporadis.
Ghuluw di da la m hajr dan tabdi’ adalah fitnah besar
yang membinasakan. Apalagi jika sifat ini merasuk ke
dala m barisan para pemuda yang berintisab (berafiliasi)
kepada dakwah salafiyah. Hanya karena masalahmasalah khilafiyah ijtihadiyah maka hajr, tabdi’,
tahdzir (peringatan), jarh (melukai/ mencela kredibilitas
seseorang) dan semisalnya menjadi sarana untuk
melayangkan obsesi pribadi dan tumbal sensasi seorang
da’i.
Bagaimanakah hakikat permasalahan ini? Dan bagaiman
sikap para ulama terhadap hal ini? Berikut ini beberapa
petikan ucapan para ulama seputar hajr dan tabdi’
semoga bermanfaat…

39

Lihat Majmu’ Fatawa wa Maqoolaat Muta nawwi’ah oleh Samahatul Imam
Ibnu Bazz rahimahulla hu, penghimpun : Muhammad bin Sa’ad asy-Syuwai’ir,
Jilid III, hal. 203.
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Ucapan Samahatul Imam
Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz
Samahatul I ma m Abdullah bin Abdil Aziz bin Bazz
rahimahullahu ditanya tentang bagaimana sikap seorang
mus lim yang berada di atas sunnah nabi Muhammad
shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan ia memiliki
hubungan erat (nasab) dengan kelompok yang
menga ma lkan bid’ah seperti mena mbah lafazh adzan
dengan asyhadu anna ‘Aliyya waliyyullah dan hayya ‘ala
khayril ‘amal, mereka juga mengatakan bahwa
keturunan Muhammad dan Ali adalah sebaik-baik
keturunan, serta melakukan aqiqoh bid’ah di saat ada
kerabat yang meninggal dengan memotong domba dan
tidak menghancurkan tulangnya, namun tulang dan
kotorannya dikuburkan dengan anggapan hal ini ada lah
baik
dan
wajib
diama lkan.
Kemudian
beliau
rahimahullahu juga ditanya apakah boleh menikahi
mereka, berlemah lembut dengan mereka, menghadiri
walimah-wa limah mereka padahal mereka menunjukkan
aqidah mereka secara terang-terangan dan mereka
mengklaim bahwa mereka adalah al-Firqoh an-Najiyah
dan selain mereka adalah di atas kebatilan.
Syaikh rahimahullahu pertama menjawab tentang
bid’ahnya lafazh adzan dan aqiqoh bid’ah di atas,
kemudian beliau menjawab tentang bagaimana sikap
mus lim yang berada di atas sunnah di dalam mensikapi
mereka sebagai berikut :
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ﺬﻩ ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﻭﻟﻪ
ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻧﺴﺐ ﻫﻞ ﻳﻮﺍﺩﻫﻢ ﲟﻌﲎ ﻳﻜﺮﻣﻬﻢ ﻭﻳﻜﺮﻣﻮﻧﻪ ﻭﻳﺘﺰﻭﺝ
ﻢ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔﻢ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻢ ﳚﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﻌﻘﻴﺪﻣﻨﻬﻢ ﻭﻳﺰﻭﺟﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄ
 ؟. . ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﻭﳓﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﻭﺃ
”Adapun pertanyaan penanya bagaimana sikap seorang
mus lim yang berada di atas Sunnah al-Muhammadiyah
sedangkan dia dengan kelompok ini memiliki ikatan
darah (nasab), apakah ia (perlu) menyayangi mereka
dengan artian memuliakan mereka sehingga mereka juga
turut memuliakannya, dan menikahi (wanita) dari
kalangan mereka serta menikahkan mereka, padahal
telah diketahui bahwa mereka menampakkan aqidah
mereka secara terang-terangan dan mereka mengatakan
bahwa mereka adalah al-Firqoh an-Najiyah dan mereka
(mengklaim) berada di atas kebenaran sedangkan kita di
atas kebatilan...?”

ﻢ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻫﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻴﺪ: ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﷲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﻻ
ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻻ ﺑﻐﲑﻫﻢ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺰﻭﳚﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺃﻛﻞ
ﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻖﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻭﻻﺋﻤﻬﻢ ﻭﻣﻮﺍﺩ
ﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﻓﻮﺍﻭﺑﻐﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ؛ ﻷ
ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻻ ﲣﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ
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”Maka jawabnya : Jika aqidah mereka adalah
sebagaimana yang dikemukakan di dalam pertanyaan
sebelumnya, (yaitu) tetap mensepakati ahlus sunnah di
dala m tauhidullah
subhanahu wa Ta’ala dan
mengkihlaskan ibadah hanya untuk-Nya semata tanpa
mensekutukan-Nya dengan sesuatu apapun baik dengan
ahlul bait atau selainnya, maka tidaklah mengapa
menikahkan mereka dan menikah dengan mereka,
memakan
sembelihan
mereka
dan
berkumpul
(menghadiri) di wa limah-wa limah
mereka. Kita
menyayangi mereka sebatas kebenaran yang ada pada
mereka dan kita membenci terhadap kebatilan yang
mereka miliki, karena sesungguhnya mereka adalah
kaum muslimin yang terhimpun pada mereka sesuatu
dari kebid’ahan dan kemaksiatan yang tidak sampai
mengeluarkan mereka dari lingkaran Isla m.”

ﻭﲡﺐ ﻧﺼﻴﺤﺘﻬﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳊﻖ ﻭﲢﺬﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ
ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﻮﺍ ﻭﻗﺒﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻓﺎﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
 ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺃﺻﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻫﺠﺮﻫﻢ،
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻭﻻﺋﻤﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﺘﻮﺑﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺒﺪﻉ
ﻭﺍﳌﻨﻜﺮﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻭﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﳌﺎ ﲣﻠﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ﺑﻐﲑ ﻋﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ
”Maka wajib menasehati dan mengarahkan mereka
kepada as-Sunnah dan al-Haq, serta memperingatkan
mereka dari kebid’ahan dan kemaksiatan. Jika mereka
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berlaku lurus dan menerima nasehat, falhamdulillah,
maka inilah yang dituju/dikehendaki. Jika mereka masih
bersikeras dengan bid’ah-bid’ah yang disebutkan di
pertanyaan tadi, maka wajib menghajr mereka dan tidak
boleh menghadiri wa limah-wa limah mereka hingga
mereka mau bertaubat kepada Allah dan meninggalkan
kebid’ahan dan kemungkaran. Sebagaimana Nabi
shallallahu ‘alaihi wa Sallam menghajr Ka’ab bin Malik
al-Anshari dan dua orang rekannya yang tidak turut
berperang di perang Tabuk tanpa udzur syar’i.”

ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺮﻳﺒﻬﻢ ﺃﻭ ﳎﺎﻭﺭﻫﻢ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳍﺠﺮ ﺃﺻﻠﺢ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ
ﻢ ﻭﻧﺼﻴﺤﺘﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﺍﳊﻖ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﳍﺠﺮ؛ ﻷﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﳋﲑ
ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﲟﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻟﲑﺟﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
”Namun jika seseorang memandang bahwa tidak
menghajr teman atau tetangganya adalah lebih
bermashlahat dan bercampur dengan mereka serta
menasehati mereka lebih dekat dengan penerimaan
mereka kepada kebenaran, maka tidak terlarang
meninggalkan hajr. Karena tujuan dari hajr adalah
mengarahkan mereka kepada kebaikan atau mensyiarkan
ketidakridhaan terhadap kemungkaran agar mereka mau
kemba li (ruju’) dari kemungkaran tersebut.”
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ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳍﺠﺮ ﻳﻀﺮ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﲤﺴﻜﺎ ﺑﺒﺎﻃﻠﻬﻢ
ﻭﻧﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻖ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﺻﻠﺢ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻫﺠﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻦ ﺳﻠﻮﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻙ
ﻫﺠﺮﻩ ﺃﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
”Jika sekiranya hajr akan merusak mashlahat Islami dan
semakin mena mbah mereka untuk berpegang dengan
kebatilan dan mereka lari dari ahlul haq, maka
meninggalkan hajr lebih bermashlahat, sebagaimana
nabi meninggalkan hajr kepada Abdullah bin Ubai bin
Salul, pimpinan kaum munafikin, yang mana ketika nabi
tidak menghajrnya adalah demi kemashlahatan kaum
”mus limin.

ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺗﻌﺒﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻛﻌﻠﻲ ﻭﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﺍﳊﺴﻦ
ﻭﺍﳊﺴﲔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺪﻋﺎﺋﻬﻢ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻢ ﻭﻃﻠﺒﻬﻢ ﺍﳌﺪﺩ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ  ،ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻢ
ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﻓﺈﻢ
ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﻨﺎﻛﺤﺘﻬﻢ ﻭﻻ ﻣﻮﺩﻢ ﻭﻻ ﺃﻛﻞ ﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ﺑﻞ
ﳚﺐ ﺑﻐﻀﻬﻢ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﺆﻣﻨﻮﺍ ﺑﺎﷲ ﻭﺣﺪﻩ …
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”Namun, jika kelompok ini menyembah ahlul bait seperti
Ali, Fathimah, Husain atau Hasan Radhiyallohu ’anhum,
atau
mempersembahkan
do’a
kepada
mereka,
beristighotsah dan
memohon
pertolongan
atau
semacamnya kepada mereka, atau meyakini bahwa
mereka mengetahui perkara yang ghaib atau
semacamnya dari amalan-a ma lan yang mewajibkan
pelakunya keluar dari Islam. Maka sesungguhnya mereka
dan perkara-perkara yang disebutkan (di atas)
menyebabkan tidak boleh menikahi mereka, tidak pula
mengasihi mereka, tidak memakan sembelihan mereka,
bahkan wajib membenci dan berlepas diri dari mereka,
hingga mereka beriman kepada Allah Ta’a la semata…”
Lantas syaikh menyebutkan dalil-da lil pengharaman
syirik,
dan
beliau
rahimahullahu
melanjutkan
jawabannya :

ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰﻢ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﻭﺃﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺃ
 ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻪ: ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﻕ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
… ﲔ
 ﺎ ِﺩ ِﻗﻢ ﺻ ﺘﻨﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛ ﻧ ﹸﻜﺎﺮﻫ ﺑ ﻮﺍﺎﺗ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫ:
“Adapun k laim mereka bahwa mereka adalah al-Firqoh anNajiyah dan merekalah yang berada di atas kebenaran,
dan orang-orang selain mereka adalah berada di atas
kebatilan. Maka jawabannya adalah : tidaklah setiap orang
yang mengklaim sesuatu maka
klaimnya
telah
bebas/selamat, namun haruslah klaim itu disertai burhan
(bukti-bukti yang nyata) yang mendukung klaimnya.
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Sebagaimana firman Allah sunhanahu : “Katakanlah,
datangkan bukti-buktimu jika kamu adalah orang-orang
yang benar” (QS al-Baqoroh : 111)…” dst hingga akhir
jawaban beliau…40

40 Lihat : al-Ajwibah al-Mufiidah ‘an Ba’dli Masa`ilil Aqidah oleh al-Imam Abdul
Aziz bin Baz, diterbitkan ole h : Ri`aasah al-idaaroh al-Buhuts al-Ilmiyyah wal
Iftaa’, cet. III, 1422/2002, Riyadh, hal. 25-31.
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Ucapan Muhadditsul Ashr al- Imam
Muhammad Nashiruddin a l-Albani
Samahatul Ima m, Muhaddits al-Ashr, Muhammad
Nashirudin al-Albany rahimahullahu berkata di dala m
mendefinisikan siapakah mubtadi’ itu sebagai berikut :

ﺃﺛﺮ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﺎ ﹰﻻ ﻋﻦ ﺃ ﱠﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻡ ﺃﻱ ﻭﺃ ﱠﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﳏﺮ,ﰲ ﺑﺪﻋﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﻉ
.ﺍ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﳏﺮﻣﺎﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳏﺮﻡ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ
ﻪ ﻛﺎﻥﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧ
  ﺃﺛﺮ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨ: ﻓﺄﻗﻮﻝ
 ﻳﺼﻠﺢ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﺎ ﹰﻻ,ﻳﻘﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻳﻌﻆ ﺍﻟﻨﺎﺱ
. ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﻉ,ﺻﺎﳊ ﹰﺎ
“Atsar Abu Hurairoh radhiallahu ‘anhu sesuai untuk
dijadikan sebagai contoh dari permasalahan bahwa
jatuhnya seorang alim ke dala m kebid’ahan tidak
otomatis menjadikannya mubtadi’. Dan jatuhnya
seorang alim ke dala m perbuatan haram yaitu dengan
berpendapat tentang bolehnya sesuatu yang haram
karena
hasil ijtihadnya
maka tidak otomatis
menyebabkannya sebagai pelaku keharaman. Aku
katakan, atsar Abu Hurairoh radhiallahu ‘anhu ini yang
menashkan/menunjukkan bahwa beliau berdiri pada hari
Jum’at sebelum sholat, memberikan nasehat kepada
manusia, merupakan contoh tepat yang sesuai,
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bahwasanya terkadang bid’ah itu dilakukan oleh seorang
yang alim na mun tidaklah menjadikannya sebagai
mubtadi’ begitu saja.”

 ﺍﳌﺒﺘﺪﻉ ﻫﻮ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻪ: ﻭﻗﺒﻞ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﲤﺎﻡ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺃﻗﻮﻝ
 ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺘﺪﻉ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻓﻌﻼ ﻟﻴﺲ,ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﻭﺃﻭﺿﻪ ﻣﺜﺎﻝ. ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺒﺘﺪﻋﹰﺎ,ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻦ ﻫﻮﻯ
 ﺃﻥ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻗﺪ ﻳﻌﺪﻝ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻼ,ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻗﺪ ﻳﻈﻠﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ,ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﺩﻝ
 ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲟﺎ ﻳﻐﻠﺐ,ﻓﻴﻪ ﻇﺎﱂ
. ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﲑ ﺃﻭ ﺷﺮ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﺒﺘﺪﻉ
”Sebelum masuk lebih menda la m kepada jawaban, aku
katakan : pertama, mubtadi’ itu adalah orang yang
kebiasaannya mengada-adakan bid’ah di dalam agama.
Dan tidaklah orang yang melakukan kebid’ahan
walaupun ia melakukannya bukan dari ijtihadnya tetapi
dari hawa nafsunya, namun walau demikian ia tidak
dikatakan sebagai mubtadi’. Aku terangkan sebuah
contoh yang mirip dengan contoh ini, seorang hakim
yang zhalim, terkadang berlaku adil dala m sebagian
keputusannya namun dia tidaklah dikatakan sebagai
hakim yang adil, sebagaimana juga hakim yang adil
terkadang melakukan kezhaliman pada sebagian
keputusannya namun dia tidak dikatakan sebagai hakim
yang zhalim. Hal ini menyokong suatu kaidah fikih islami
bahwasanya seseorang itu dihukumi dari kebaikan dan
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keburukan yang dominan pada dirinya, apabila kita telah
mengetahui realita ini niscaya kita mengetahui siapakah
mubtadi’ itu.”

 ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﺘﻬﺪﺍ ﻭﺇﳕﺎ:  ﺃﻭ ﹰﻻ: ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﺇﺫﻥ ﰲ ﺍﳌﺒﺘﺪﻉ ﺷﺮﻃﺎﻥ
. ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﻭﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ:  ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ,ﺒﻌﹰﺎ ﻟﻠﻬﻮﻯﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘ
”Kalau begitu, disyaratkan bagi mubtadi’ itu dua syarat,
yaitu : pertama, dia bukanlah termasuk mujtahid namun
ia adalah pengikut hawa nafsu, dan kedua yaitu, dia
tidaklah melakukannya sebagai kebiasaannya atau
sebagai bagian dari agamanya.41 ”
Samahatul Ima m juga
sebagai berikut :

ditanya

dengan pertanyaan

 ﻫﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻫﺠﺮ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ؟: ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
“Apakah benar bahwa menghajr ahli bid’ah di zaman ini
tidak tepat untuk diimplementasikan?”
Samahatul Ima m rahimahullahu menjawab :

 ﻫﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ؟ ﻫﻮ ﻻ,ﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻻ ﳛﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ
 ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ,ﻳﻄﺒﻖ ﻷﻧﻪ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﺠﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻮﻥ
41

Dari kaset Man Huwa al-Mubtadi’, Silsila h al-Huda wan Nur ash-Shoutiyah
no. 785, side B; dinukil dari buku Aqwaalu wa Fataawa al-Ulama`u fit Tahdziiri
min Jama’a ti al-Hajri wat Tabdii’, penyusun : Kumpulan Penuntu t Ilmu, cet. II,
1424 H., tanpa penerbit, hal. 18-19.
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: ﻓﺄﻗﻮﻝ. ﻭﻫﻮ ﻛﺄﻧﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻳﻌﻨﻴﲏ ﺃﻭﻻ ﻳﻌﻨﻴﲏ,ﻳﻘﻮﻝ ﻻ ﳛﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ
 ﻭﻗﺪ ﻗﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺁﻧﻔﺎ, ﻻ ﳛﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ, ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ,ﻧﻌﻢ
. ﺃﻧﺖ ﻣﺴﻜﹼﺮ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺒﻄﹼﻞ:ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ
“Dia (penanya) bermaksud mengatakan bahwa praktek
hajr tidak layak untuk diterapkan, apakah benar tidak
layak diterapkan? Yang benar adalah praktek hajr
memang tidak diterapkan karena mubtadi’, orang-orang
fasik dan fajir (durhaka) adalah dominan di zaman ini.
Akan tetapi dia (penanya) ingin mengatakan tidak layak
untuk diimplementasikan. Dan penanya seakan-akan
memaksudkanku dengan pertanyaannya ataukah tidak
memaksudkanku. Maka aku katakan, “iya” keadaannya
adalah demikian, tidak layak untuk diterapkan. Saya
telah mengatakannya dengan jelas tadi ketika aku
membuat permisalan tentang pepatah Syaami (orang
Syam) : “Kamu menutup (pintu masjid) maka aku tidak
jadi sholat.”42
Beliau rahimahullahu ditanya kembali :

42

Dari kaset Haqiqotul Bid a’ wal Kufri, Silsila h al-Huda wan Nur no. 666, side
B; dinukil dari al-Manhajus Salaf ‘inda asy-Syaikh Nashiruddin al-Albani karya
‘Amru ‘Abdul Mun’im Salim hal. 90-91; Bagi yang ingin mendapatkan
terjemahan
lengkap
ceramah
in i
bisa
did ownload
di
http://geocities.com/fsms_sunnah (Downlo ad Centre Maktabah Abu Salma).
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 ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ,ﻼ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻴﺌﺔ
 ﻟﻜﻦ ﻣﺜ ﹰ: ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
 ﻓﻬﻨﺎ,ﺰ ﻭﺟﻞ  ﰒ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺑﺖ ﺍﺑﺘﺪﻋﻮﺍ ﰲ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﻋ,ﻼ
ﻣﺜ ﹰ
ﻳﻄﺒﻖ ﺃﻡ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ؟
“Tapi (wahai syaikh), misa lkan ada sebuah lingkungan,
dan yang dominan di lingkungan ini adalah ahlus sunnah
misa lnya, kemudian ditemukan ada sekelompok orang
yang berbuat bid’ah di dala m agama Alloh A zza wa Jalla,
maka apakah (hajr) diterapkan ataukan tidak?”
Beliau rahimahullahu menjawab :

 ﻫﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻃﻌﺖ, ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ,ﳚﺐ ﻫﻨﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻤﺔ
 ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ,ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
 ﹼﰒ ﻫﻞ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﲔ, ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ,ﺮﻫﺎﺍﳌﺘﻤﺴﻜﺔ ﺃﻡ ﻳﻀ
 ﻫﺬﺍ ﺳﺒﻖ ﺟﻮﺍﺑﻪ,ﺮﻫﻢﻭﺍﳌﻬﺠﻮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ ﺃﻡ ﻳﻀ
 ﻳﻌﲏ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺎﳊﻤﺎﺱ ﻭﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ.ﻛﺬﻟﻚ
...ﻭﺇﳕﺎ ﺑﺎﻟﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﺎﺓ ﻭ ﺍﳊﻜﻤﺔ
“Yang wajib adalah kita harus menggunakan hikmah.
Jika kelompok yang lebih kuat yang mayoritas yang
meng hajr kelompok yang menyeleweng –kita kembalikan
kepada pembahasan yang telah la lu- apakah hal ini akan
memberikan manfaat pada kelompok yang berpegang
pada kebenaran ataukah ma lah akan mencederai
(memudharatkan)nya? Ini dari satu sisi. Kemudian dari
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sisi lain apakah hajr yang diterapkan oleh ath-Thaifah
al-Manshurah bermanfaat bagi kelompok yang dihajr
atau justru menimbulkan mudharat bagi mereka.
Jawabannya telah la lu, yaitu tidaklah patut dala m
permasalahan seperti ini kita mengambil sikap dengan
semangat dan perasaan belaka, namun seharusnya
dengan sikap hati-hati, tenang (tidak gegabah) dan
penuh hikmah…” 43

43 Ibid.
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Ucapan Faqiihuz Zaman Syaikh
Muhammad Sholih al-Utsaimin
Samahatul Ima m, Faqiihuz Zaman, Muhammad bin Sha lih
al-’Utsaimin rahimahullahu berkata :

ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳍﺠﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻟﺘﺮﻙ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﳏﺮﻡ ﻓﺎﺋﺪﺓ
 ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﺠﺮﻩ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺑﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﺠﺮ ﺣﱴ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
 ﻷﻥ، ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻻ ﺷﺪﺓ ﻭﺇﻻ ﺑﻌﺪﹰﺍ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳋﲑ ﻓﻼ ﻳﻬﺠﺮ
 ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﻫﺠﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ، ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﻔﺎﺳﺪ
 ﻓﺈﻧﻨﺎ، ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﱂ ﻳﺰﺩﺩ ﺇﻻ ﺷﺮﹰﺍ ﻭﻛﺮﺍﻫﺔ ﻟﻨﺎ ﻭﻛﺮﺍﻫﺔ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ
 ﻭﺍﳌﺆﻣﻦ،  ﻧﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻷﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻋﺼﻰ ﺍﷲ، ﺠﺮﻩ ﻻ
،  ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳍﺠﺮ، ﻻ ﻳﻬﺠﺮ ﻓﻮﻕ ﺛﻼﺙ
”Apabila menghajr orang yang melakukan kemaksiatan
dan meninggalkan kewajiban atau berbuat kemaksiatan
memberikan faidah, maka dia (per lu) dihajr hingga
dapat mewujudkan faidah. Akan tetapi orang yang
hajrnya tidak membuahkan faidah sedikitpun, namun
ma lah mena mbah keras kepala dan menjauh dari
kebenaran, maka janganlah dihajr. Karena syariat itu
datang dengan membawa kemashlahatan bukan
kerusakan. Apabila kita telah tahu bahwa apabila kita
menerapkan hajr pada kemaksiatan ini tidaklah
mena mbah mela inkan keburukan, kebencian terhadap
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kita dan kebencian terhadap apa yang kita bawa berupa
kebaikan, maka kita jangan menghajrnya. Kita ucapkan
salam padanya dan kita jawab salamnya. Karena,
walaupun dia telah bermaksiat kepada Alloh, seorang
muk min itu tidaklah dihajr lebih dari tiga hari. Inilah
hukum yang berkaitan dengan hajr.

ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺴﻮﺀﱐ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﳝﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﻻ
 ﻳﺘﻼﻗﻴﺎﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﻛﺘﻒ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻛﺘﻒ، ﻳﺴﻠﻢ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ
ﻢ ﻣﻊ ﺃ، ﺍﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺄﳕﺎ ﻣﺮ ﲜﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﱐ
،  ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ؟ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻧﻘﺪﹰﺍ، ﺃﺧﻮﻩ
) : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.  ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳉﻨﺔ،  ﺃﻟﻔﺔ،  ﳏﺒﺔ، ﺇﳝﺎﻥ
ﻭﺍﷲ ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﳉﻨﺔ ﺣﱴ ﺗﺆﻣﻨﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﺆﻣﻨﻮﺍ ﺣﱴ ﲢﺎﺑﻮﺍ ﺃﻓﻼ ﺃﺧﱪﻛﻢ
ﺑﺸﺊ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﺘﻤﻮﻩ ﲢﺎﺑﺒﺘﻢ ﺃﻓﺸﻮﺍ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻨﻜﻢ ( ﻓﺒﲔ ﺃﻥ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﶈﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﳉﻨﺔ
”(Keadaan) akhir-akhir ini sungguh mengecewakanku,
bahwasanya ada seorang muslim pada hari ini, mereka
berla lu melewati sebagian lainnya namun tidak saling
mengucapkan salam antar satu dengan lainnya, seakanakan mereka berla lu dengan ketakutan atau seakan-akan
mereka melewati orang Yahudi atau Nasrani, padahal
mereka adalah saudaranya, padahal apabila dia
mengucapkan sala m, apa faidah yang dapat ia peroleh?
(dia akan memperoleh) sepuluh kebaikan secara
sempurna, keimanan, kecintaan, keterpaduan dan masuk
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ke dala m surga. Nabi Shallallahu ’alaihi wa Salam
bersabda :

ﻭﺍﷲ ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﳉﻨﺔ ﺣﱴ ﺗﺆﻣﻨﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﺆﻣﻨﻮﺍ ﺣﱴ ﲢﺎﺑﻮﺍ ﺃﻓﻼ ﺃﺧﱪﻛﻢ
ﺑﺸﺊ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﺘﻤﻮﻩ ﲢﺎﺑﺒﺘﻢ ﺃﻓﺸﻮﺍ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻨﻜﻢ
”Demi Alloh, ka lian tidak bakal masuk surga sampai
kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian
saling mencintai. Maukah kalian aku beritakan dengan
sesuatu amalan yang apabila kalian laksanakan maka
kalian akan saling mencintai? Yaitu sebarkan salam di
tengah-tengah kalian.”
Beliau menjelaskan bahwa menyebarkan salam termasuk
sebab-sebab yang dapat menghantarkan kepada
kecintaan dan keimanan, sedangkan keimanan itu
merupakan sebab masuk ke dala m surga.

 ﺑﻞ، ﻭﻳﺆﺳﻔﻨﺎ ﺟﺪﹰﺍ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﻭﻻ ﻳﺴﻠﻢ
 ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﰲ، ﺭﲟﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﺃﺧﻮﻳﻦ ﺯﻣﻴﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺏ ﻃﺎﻟﺐ
 ﺑﻌﺾ ﺇﺫﹰﺍ ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ؟ ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ؟ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﺮ
، ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
Sungguh sangat menyedihkan sekali, ka mi melihat kaum
mus limin bertemu antara satu dengan lainnya namun
tidak saling mengucapkan salam. Bahkan betapa banyak
dua orang bersaudara yang berteman baik di suatu
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sekolah, baik di Masjid, perkuliahan, ma’had ataupun
sekolahan lainnya, mereka tidak saling mengucapkan
salam antara satu dengan lainnya. Lantas, apa
manfaatnya ilmu?!! Apa faidahnya menuntut ilmu?!!
Apabila tidak berimplikasi sama sekali terhadap seorang
penuntut ilmu
pendidikan yang baik, yang telah
ditunjukkan oleh Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.

ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻭﳍﺬﺍ ﺍﺣﺜﻜﻢ ﻋﻠﻰ،  ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳉﺎﻫﻞ ﺧﲑﹰﺍ ﻣﻨﻪ، ﻓﻬﻮ ﻭﺍﳉﺎﻫﻞ ﺳﻮﺍﺀ
،  ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ،  ﻭﻫﻮ ﻻﻳﻀﺮ، ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻔﻮﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻟﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﻣﺎ ﻛ ﱠﻞ ﻭﻻ ﻣ ﱠﻞ ﻓﻨﺴﺄﻝ ﺍﷲ
. ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻜﻢ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﻳﺮ
Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa Salam telah
mewajibkan untuk menuntut ilmu, lantas apa faidahnya
belajar apabila dirinya dengan orang bodoh itu sama
saja?!! Kalau tidak demikian maka orang bodoh itu lebih
baik baginya. Oleh karena itu, aku anjurkan kalian
semua untuk menyebarkan salam agar memperolah
faidah yang agung, dan hal ini (menyebarkan salam)
tidaklah membahayakan, dikarenakan hal ini merupakan
perbuatan lisan, dan lisan apabila dipergunakan dari pagi
hari sampai sore, tidak bakal habis dan berkurang. Kami
memohon kepada Alloh hidayah, taufiq, keterpeliharaan
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dan taubat bagi diri kami dan kalian, sesungguhnya Dia
atas yang demikian ini adalah Maha Mampu.” 44
Syaikh rahimahullahu juga berkata :

ﻓﻜﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﻘﹰﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺮﻡ ﻫﺠﺮﻩ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﳍﺠﺮ
 ﻷﻥ ﺍﳍﺠﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ،  ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳍﺠﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻫﺠﺮﻧﺎﻩ، ﻣﺼﻠﺤﺔ
 ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺘﻮ، ﺩﻭﺍﺀ
.  ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻫﻮ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ،
”Maka setiap muk min, wa laupun ia seorang yang fasiq,
haram menghajrnya sela ma tidak mendatangkan faidah.
Namun jika bermashlahat maka kita lakukan. Karena
hajr adalah obat, jika hajr tidak mempunyai mashlahat
atau justru malah mena mbah kemaksiatan dan
kedurhakaan, maka sesuatu yang tidak bermashlahat
meninggalkannya adalah suatu mashlahat pula.45

44 Syarh

Riyadhus Shalih in oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin,
tahqiq : Syaikh Abdulla h ath-Thoyar, cet. I, 1415 H./1995 M, Darul Wathon,
Riyadh, juz IV, hal. 219-220.
45 Lihat Muzilul Ilbas fi Hukmi ‘ala an-Naasi karya Said bin Shabir Abduh, hal.
252; Melalu i perantaraan Aqwalu A`immah ad-Da’wah as-Salafiyah fi hadzal
‘Ashr fi Mas`alati al-Hajr wat Tabdi’di dalam www.muslm.net/vb
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Ucapan Muhaddits Yaman asy-Syaikh
Muqbil bin Hadi al-Wadi’i
Berkata asy-Syaikh al-’Alla mah a l-Muhaddits Muqbil bin
Hadi al-Wadi’i rahimahullahu ketika ditanya tentang
kriteria di dalam menghajr :

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
 ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ،  ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﺃﲨﻌﲔ
: ﳏﻤﺪﹰﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ
”Segala puji hanyalah milik Alloh Pemelihara ala m
semesta, sholawat dan salam semoga senantiasa
terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga
beliau dan para sahabatnya seluruhya. Saya bersaksi
bahwa tiada sesembahan yang haq selain Alloh semata
yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa
Muhammad ada lah ha mba dan utusan-Nya. Amma Ba’du:

 ﻫﺠﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻓﺎﳍﺠﺮ
 ) ﻻ ﳛﻞ ﳌﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻬﺠﺮ ﺃﺧﺎﻩ ﻓﻮﻕ ﺛﻼﺙ ( ﻧﻌﻢ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﹰﺎ: ﻳﻘﻮﻝ
) ﺇﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻳﻐﻔﺮ ﳉﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﺇﻻ ﳌﺸﺮﻙ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺣﻦ:
، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﻫﺬﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﺼﻄﻠﺤﺎ ( ﻓﻬﺠﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
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Hajr (dala m artian) menghajr seorang muslim itu
termasuk dosa besar, Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa
Salam bersabda :

ﻻ ﳛﻞ ﳌﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻬﺠﺮ ﺃﺧﺎﻩ ﻓﻮﻕ ﺛﻼﺙ
”Tidak halal bagi seorang muslim menghajr saudaranya
lebih dari tiga hari.”
Dan sabda beliau pula :

ﺇﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻳﻐﻔﺮ ﳉﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﺇﻻ ﳌﺸﺮﻙ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺣﻦ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﻫﺬﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﺼﻄﻠﺤﺎ
”Sesungguhnya Alloh Subhanahu wa Ta’ala mengampuni
seluruh hamba-Nya kecuali orang yang musyrik dan
orang yang bertikai. Lantas beliau berkata :
perhatikanlah dua perkara ini sampai keduanya
terbebas”
Maka menghajr seorang muslim itu termasuk dosa besar.

ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺠﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻔﻮﺍ
ﻋﻦ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ﻫﺠﺮﻫﻢ ﳓﻮ ﲬﺴﲔ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻫﺠﺮ ﻧﺴﺎﺀﻩ
ﻋﻨﺪ ﺃﻥ ﺗﻈﺎﻫﺮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻠﱭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺠﺮﻫﻦ
ﺷﻬﺮﹰﺍ ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﳜﲑﻫﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﻌﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ) ﻳﺎ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﻞ ﻷﺯﻭﺍﺟﻚ ﺇﻥ ﻛﻨﱳ ﺗﺮﺩﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺯﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﺘﻌﺎﻟﲔ
- 66 dari 104 -

http://dear.to/abusalma

Maktabah Abu Salma al-Atsari
ﻼ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﱳ ﺗﺮﺩﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺃﻣﺘﻌﻜﻦ ﻭﺃﺳﺮﺣﻜﻦ ﺳﺮﺍﺣﹰﺎ ﲨﻴ ﹸ
( ﻦ ﺃﺟﺮﹰﺍ ﻋﻈﻴﻤﹰﺎ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺃﻋﺪ ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﻣﻨﻜ
Terjadi di zaman Nabi Shallallahu ’alaihi wa Salam
bahwasanya beliau menghajr tiga orang yang tidak turut
dala m perang Tabuk, beliau menghajr mereka sela ma 50
ma la m. Beliau juga menghajr isteri-isteri beliau tatkala
mereka membangkang dari beliau dan menuntut harta
kepada nabi yang tidak beliau sanggupi, beliau hajr
mereka sela ma sebulan, kemudian setelah itu beliau
memberikan pilihan kepada mereka antara tetap
bersama beliau ataukah perceraian.

ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﻞ ﻷﺯﻭﺍﺟﻚ ﺇﻥ ﻛﻨﱳ ﺗﺮﺩﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺯﻳﻨﺘﻬﺎ
ﻼ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﱳ ﺗﺮﺩﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
ﻓﺘﻌﺎﻟﲔ ﺃﻣﺘﻌﻜﻦ ﻭﺃﺳﺮﺣﻜﻦ ﺳﺮﺍﺣﹰﺎ ﲨﻴ ﹸ
ﻦ ﺃﺟﺮﹰﺍ ﻋﻈﻴﻤﹰﺎ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺃﻋﺪ ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﻣﻨﻜ
”Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika
kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan
perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu
mut'ah dan A ku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
Dan jika kamu sekalian menghendaki Allah dan
Rasulnya-Nya serta negeri akhirat, Maka Sesungguhnya
Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik
diantaramu pahala yang besar.” (al-Ahzab : 28-29)
Beliau rahimahullahu la lu melanjutkan perkataannya :
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 ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ، ﻓﺎﳍﺠﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﻗﻠﻴﻞ
ﺠﺮﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺼﲑﹰﺍ ﺃﻥ
(  ) ﺣﻖ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﲬﺲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ: ﻳﻘﻮﻝ
. ﻭﺍﳍﺠﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻬﻮﺓ
 ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻓﺘﺸﺖ،  ﺃﻧﺎ ﺃﻫﺠﺮﻙ ﷲ: ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﲔ ﺻﺎﺣﺒﻚ ﺧﺼﺎﻡ ﻗﻠﺖ
ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺃﻧﺼﻔﺖ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﳍﺠﺮ ﻷﺟﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﳊﻆ ﺍﻟﻨﻔﺲ
Hajr yang terjadi dari Nabi Shallallahu ’alaihi wa Salam
sangatlah sedikit dan sedikit. Maka tidaklah sepatutnya
bagi setiap orang yang ia melihat ada kekurangan pada
seseorang lantas kamu menghajrnya, karena Nabi
Shallallahu ’alaihi wa Salam bersabda :

ﺣﻖ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﲬﺲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
”Hak muslim yang satu dengan muslim lainnya ada lima,
diantaranya apabila bertemu maka ucapkan salam
padanya.”
Hajr di zaman ini dan selain zaman ini, haruslah tidak
boleh atas dasar syahwat (hawa nafsu). Jika ada
permusuhan antara dirimu dengan temanmu, kamu
berkata : ”aku menghajrmu karena Alloh” akan tetapi
jika kau tilik dirimu dan kau berlaku adil maka
sesungguhnya hajr itu adalah untuk dirimu bukan untuk
kebahagian diri.
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ﻼ ﻭﻟﺪﻙ ﺃﻭ ﺃﺧﻮﻙ ﺃﻭ ﺟﺎﺭﻙ ﺃﺧﻮﻙ ﰲ ﺍﷲ
ﺠﺮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻓﻤﺜ ﹰ
 ﺃﻭ ﺇﱃ،  ﺃﻭ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﲔ، ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﺷﻌﺮﺕ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﺍﳓﺮﻑ
 ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ،  ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﺁﲦﹰﺎ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﳌﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﳓﺮﺍﻓﻪ، ﻏﲑﻫﻢ
، ﻼ ﺇﺫﺍ ﻫﺠﺮﺕ ﻭﻟﺪﻙ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﲔ ﻭﻫﻮ ﳏﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻚ
 ﻣﺜ ﹰ، ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ
،  ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺨﻄﻔﻪ ﺍﳋﺮﺑﻴﻮﻥ، ﻭﺳﲑﺟﻊ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﲑﺟﻊ
 ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺼﱪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺍﷲ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻀﻴﻊ ﻭﳝﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
 ﻓﺈﻥ ﺩﻋﻮﺗﻚ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻳﻪ، ﻟﻪ ﺑﺎﳍﺪﺍﻳﺔ
Kamu menghajr karena Alloh Subhanahu wa Ta’ala,
misa lnya anakmu, atau saudaramu, atau tetangga
saudaramu, menghajrnya di jalan Alloh, dan tidaklah
kamu rasakan melainkan tambah menyimpang, atau
berubah menjadi sosialis atau selainnnya, maka kamu
menjadi dosa dan menjadi sebab atas penyimpangannya.
Maka haruslah kamu perhatikan maslahatnya. Misalnya
apabila kamu hajr anakmu sehari atau dua hari
sedangkan ia butuh kepadamu dan dia akan kembali
(taubat) maka kamu harus yakin bahwa dia bakal
kemba li. Adapun jika hizbiyun akan merenggutnya, atau
dia akan menyia-nyiakan dan meremehkan syariat, maka
kamu wajib bersabar atasnya dan do’akan baginya
hidayah dari Alloh, karena do’amu dengan izin Alloh
adalah mustajabah, maka berdo’alah kepada Alloh
supaya Ia memberinya hidayah.
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 ﻭﻣﻦ، ﻧﻌﻢ ﺃﻧﺼﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﻻ ﲢﻀﺮﻭﺍ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻴﲔ
 ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ، ﻢ ﻳﺒﺜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮﰎ ﺃﻭ ﱂ ﺗﺸﻌﺮﻭﺍﻏﲑﻫﻢ ﳌﺎﺫﺍ ؟ ﻷ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺻﺎﻓﺤﻚ،  ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻟﻘﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺎﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
 ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻣﻦ، ﻓﺼﺎﻓﺤﻪ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺃﻧﺼﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﻻ ﲢﻀﺮﻭﺍ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﺰﺑﻴﲔ
 ﻧﻌﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ، ﺃﻡ ﻏﲑﻫﻢ
ﺭﲟﺎ ﳜﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺇﱃ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ
.  ﺃﻭ ﺇﱃ ﺣﺰﺑﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﷲ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﻥ، ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺣﺰﺑﻪ ﺍﳌﻐﻠﻒ
Iya, aku nasehatkan kalian untuk tidak menghadiri
pengajiannya mubtadi’, baik dari kaum hizbiyin ataupun
selain
mereka, kenapa? Karena mereka akan
menancapkan bisa beracunnya
baik kamu rasakan
maupun tidak kamu rasakan. Adapun apabila kamu
bertemu
dengannya
di
jalan,
maka
ucapkan
assalamu’alaykum, wa’alaykumus salam, apabila dia
mengajakmu
bersala man
maka
bersalamanlah
dengannya. Akan tetapi, dalam rangka untuk
keselamatan hati kalian dan menjaga hati kalian dari
syubuhat, maka aku nasehatkan kalian supaya tidak
menghadiri pengajian mubtadi’, baik mereka dari
hizbiyin ataupun selainnya. Iya, dala m rangka untuk
menjaga keselamatan hati. Karena sesungguhnya,
betapa banyak salah seorang diantara kalian keluar
melakukan perjalanan dari Shon’a menuju Hadhromaut,
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tidak ada yang mengajak dirinya melainkan orang yang
mengajak kepada partainya yang tertutup (tersembunyi)
atau kepada partainya yang tampak, Dan hanya kepada
Alloh kita memohon pertolongan.”46

46 Lihat al-Ajwibah as-Sadidah fi Fatawa al-‘Aqid ah oleh al- ‘Allamah Muqbil
bin Hadi, juz I, hal. 167-168; melalui peranta raan Aqwal (ibid .)
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Ucapan Fadhilatus Syaikh
Sholih bin Sa’ad as-Suhaimi
Fadhilatus Syaikh Shalih bin Sa’ad as-Suhaimi
hafizhahullahu berkata di dalam pengajian beliau, Syarh
Arba’in Nawawiyah tentang masalah tabdi’ dan hajr
sebagai berikut :

 ﺑﻌﺾ ﻃﻼﺏ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
 ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄ ﺃﺧﻮﻩ ﺃﻭ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﻭﻭﻗﻊ ﰱ ﺷﻰﺀ ﺭﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺄﻭ ﹰﻻ ﺃﻭ، ﺍﻟﻌﻠﻢ
 ﺃﻧﺖ..  ﺃﻧﺖ ﻛﺮﺍﺑﻴﺴﻰ..  ﺃﻧﺎ ﺳﺄﻫﺠﺮﻙ: ﻼ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ
ﻧﺎﺳﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﻫ ﹰ
 ﳌﺎﺫﺍ ﲤﺸﻰ ﻣﻊ ﻓﻼﻥ ؟ ﻭﳌﺎﺫﺍ ﲤﺸﻰ ﻣﻊ..  ﻻ ﺍﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻚ.. ﻛﺮﺍﺑﻴﺴﻰ
 ﺍﻟﺬﻳﻦ.. ﻋﻼﻥ ؟ ! ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻟﻸﺳﻒ
!  ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ، ﻳﻬﺮﻓﻮﻥ ﲟﺎ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻥ
”Maka oleh karena itulah sepatutnya bagi para penuntut
ilmu untuk memaha mi permasalahan ini. Sebagian
penuntut ilmu, apabila saudaranya atau temannya
bersalah dan terjatuh kepada sesuatu yang seringkali
disebabkan oleh ta’wil, lupa ataupun tidak tahu, maka
dia berkata kepadanya : ”aku akan menghajrmu... kamu
karabisi... kamu karabisi... aku tidak akan mengucapkan
salam pada mu... kenapa kamu jalan dengan Fulan?
Kenapa kamu jalan bersama ’Alan?!” Dan kami dapatkan
fenomena ini dari para penuntut ilmu pemula , dan
sayangnya... mereka ini mentahrif (merubah) dengan
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apa yang tidak mereka ketahui. Ini adalah suatu
kesalahan!

 ﻓﻘﺪ،  ﻳﻔﺘﻮﻧﻚ ﰱ ﺍﳍﺠﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﺍﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺎﻳﺦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
 ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﺍﳍﺠﺮ ﰱ، ﺗﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﻳﺶ ؟ ﺍﳍﺠﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﻞ ﺃﻳﺶ ؟ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﹰﺎ ﰱ ﻫﺪﺍﻳﺔ
 ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﳍﺠﺮ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺃﻳﺶ.. ﺍﳌﻬﺠﻮﺭ
! ....؟ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ
Kemba lilah kepada masyaikh ulama senior, mereka
menfatwakanmu tentang hajr berupa ketiadaannya, dan
terkadang kemaslahatan itu dituntut dengan ketiadaan
apa? Ketiadaan hajr kadang-kadang, dan hajr terkadang
dituntut di dala m masalah untuk minima lisir apa?
Diantaranya (hajr) digunakan untuk memperoleh sebab
orang yang dihajr mendapatkan hidayah... maka masa lah
hajr diperhatikan koridor dan kaidah maslahatnya, dan
apa?... dan mafasid (kerusakannya)!!!

 ﻻ.. ﻣﺎﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﻳﻚ ﻭﻻﻣﻦ ﻣﻦ ﺭﺃﱙ ﺃﻧﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻋﻮﺍﻃﻔﻨﺎ
 ﻛﻞ،  ﺍﻫﺠﺮﻩ ﰒ ﺍﻟﻌﻨﻪ، ﻳﺎﻋﺒﺪﺍﷲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻫﻨﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﻘﻴﺪ
ﻫﺬﺍ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻗﺎﻭﻳﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻧﺼﻮﺹ
!! ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
Bukannya diperhatikan dengan fikiranmu, fikiranku
secara khusus ataupun perasaan kita... tidak wahai
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hamba Alloh. Demikian pula dengan ucapan seorang
syaikh di sini maka perhatikanlah secara muqoyyad
(terikat), (ucapan) ”hajrlah dan kutuklah”, maka
semuanya ini muqoyyad dengan cara menghimpun antara
ucapan-ucapan
salaf
dan
sebelumnya
dengan
menghimpun antara al-Kitab dengan as-Sunnah!!

 ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﺟﺮﻣﹰﺎ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺭﻓﻘﺘﻪ ﺃﻡ.. ﺃﻧﺎ ﺍﺳﺄﻟﻜﻢ ﺳﺆﺍ ﹰﻻ
ﻢ ﻛﻔﺎﺭ ﺃﻡ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﻣﺎﺷﺄ..  ﻻ.. ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ؟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ؟
.  ﻛﻔﺎﺭ ! ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺩﺍﺭﺍﻫﻢ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.. ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ؟
 ﻻﺗﻌﺘﱪ ﻣﺪﺍﻫﻨﺔ ﻭﻻﻣﻮﺍﻻﺓ ﻭﺇﳕﺎ، ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺍﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﺍﻫﻨﺔ ﻭﻻﻣﻮﺍﻻﺓ
، ﺗﺄﺧﲑ ﻣﺎﻳﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
Aku tanya kalian satu pertanyaan... manakah yang lebih
besar dosanya, Ka’ab bin Malik beserta (kedua)
sahabatnya ataukah kaum munafikin? Apakah ada
perbandingannya?...
tidak!!!
Kaum
munafikin,
bagaimana keadaan mereka, kafir ataukah muslim???
Mereka kafir!!! Walaupun demikian Nabi Shallallahu
’alaihi wa Salam tetap bermudarah (bersikap ramah)
terhadap mereka. Mudarah bukanlah mudahanah
(bersikap baik untuk mencari muka/menjilat) dan
muwalah (memberikan loyalitas), (sikap nabi ini) tidak
dianggap
mudahanah
ataupun
muwalah,
dan
sesungguhnya hal ini termasuk mengakhirkan apa yang
seharusnya didahulukan untuk suatu kemaslahatan yang
akan kembali ke Islam dan kaum muslimin.
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ﻓﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﰱ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺲ
 ﻭﻻﳎﺎﻣﻠﺔ ﻭﻻﻣﻮﺍﻻﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻚ ﺍﳌﺮﻳﻦ ﻭﳘﺎ ﺃﻭ ﹰﻻ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ، ﻣﺪﺍﻫﻨﺔ
…  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﻳﻘﺘﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﺷﺮﻫﻢ ﻭﺃﺫﺍﻫﻢ
Maka didiamkannya kaum munafik pada zaman
Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa Salam bukanlah
termasuk
mudahanah,
mujamalah
(berbaik-baik)
maupun muwalah. Na mun aku jelaskan kepada kalian
dua hal (faidahnya), yaitu yang pertama adalah untuk
membatasi kejahatan dan gangguan mereka (kaum
munafik), dan yang kedua yaitu, supaya tidak dikatakan
bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya...”47

47

Pengajia n Syarh Arba’in an-Nawawiyah ole h Fadhilatus Syaikh Shalih bin
Sa’ad as-Suhaimi; dinukil dari Muntadiyat al-Barq as-Sala fiyah.
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Ucapan Ma’ali asy-Syaikh
Sholih bin Abdil Aziz Alu Syaikh
Di dala m kaset Nashihatu lisy Syabaab, Ma’ali asy-Syaikh
Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh hafizhahullahu ditanya
dengan pertanyaan berikut :

 ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻓﻴﻚ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﹶﻛﺜﹸﺮ ﺣﻮﳍﺎ ﺍﳉﺪﻝ ﻗﻀﻴﺔ: ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
ﻬﺠﺮ ﺍﳌﺒﺘﺪﻉ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﳍﺠﺮ؟ ﻣﱴ ﻳ: ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ،ﺍﳍﺠﺮ
”Syaikh semoga Alloh memberkahimu, ada sebuah
perkara yang di dalamnya banyak sekali perdebatan dan
perkara itu adalah perkara hajr. Pertanyaannya :
kapankah seorang mubtadi’ perlu dihajr dan siapakah
yang berhak dihukumi dengan hajr??”
Syaikh hafizhahullahu menjawab :

 ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﺒﺘﺪﻉ ﺃﻳﻀﺎ؟ ﻷ ﹼﻥ ﻣـﻦ: ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ: ﺍﻟﺸﻴﺦ
 ﺃﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﳍﺠـﺮ.ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﳍﺠﺮ
 ﺍﳍﺠﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﺠﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ:ﻓﻬﻮ
 ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ، ﻫﺠﺮﻫﻢ ﺷﻬﺮﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ- ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ- ﺧﻠﻔﻮﺍ
 ﻷﺟﻞ ﺍﳌـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻉ،ﺍﳍﺠﺮ؛ ﻳﻌﲏ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ
.ﻟﻠﻤﻬﺠﻮﺭ
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”Selayaknya pertanyaannya juga harus menanyakan
siapakah mubtadi’ itu, karena siapa yang berhak
dihukumi bid’ah lebih utama (ditanyakan) ketimbang
siapakah yang berhak dihajr. Adapun hukum hajr adalah
disyariatkan, dan nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
menghajr tiga orang sahabatnya yang tidak turut
berperang –sebagaimana telah kalian ketahui- sela ma
sebulan atau lebih, ha l ini menunjukkan disyariatkannya
hajr, yaitu demi agama dan demi kemashlahatan syar’i
orang yang dihajr.”
Syaikh melanjutkan :

ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﻌﺪﻫﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻭﻗﺮﺭﻫﺎ
، ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﳍﺠﺮ ﺗﺒﻊ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﳍﺠﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﺠﺮ؛،ﻓﺈﳕﺎ ﻳﻬﺠﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﳍﺠﺮ
 ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻏﲑ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺮﻉ؛،ﻷﻥ ﺍﳍﺠﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺇﺻﻼﺡ
.ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﱂ ﻳﻬﺠﺮ ﺍﳉﻤﻴﻊ
”Hal ini menunjukkan suatu kaidah yang ditetapkan oleh
para ulama dan para ima m muhaqqiqin (peneliti) dan
disepakati oleh Syaikhul Isla m Ibnu Taimiyah di berbagai
tempat (dari kitab-kitab beliau), yaitu bahwasanya hajr
itu mengikuti mashlahat syar’iyyah. Maka orang-orang
yang bermanfaat dihajr maka perlu dihajr dan yang
tidak bermanfaat maka tidak perlu dihajr, karena hajr
itu dimaksudkan untuk perbaikan, dan jika hajr tidak
berfaidah mendatangkan kemashlahatan maka tidaklah
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disyariatkan, oleh karena itulah nabi tidak menghajr
semua orang (seperti kaum munafikin, dll pent. )”

، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻘﻠﺐ،ﻭﺍﳍﺠﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻞ
 ﺇﱃ... ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﺮﻙ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺗﻪ،ﺑﺘﺮﻙ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ
. ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻘﻴﺪ ﲟﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ،ﺁﺧﺮ ﺫﻟﻚ
”Hajr itu terkadang bisa dalam bentuk ama lan, bisa juga
dengan hati, atau bisa dengan meninggalkan salam atau
meninggalkan menjawab sala m, bisa dengan tidak
mengundang atau memenuhi
undangannya dan
selainnya… maka hal-ha l ini terikat/tergantung pada
manfaat orang yang dihajr.”

 ﻭﺍﳊﻜﻢ،ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ؟ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﻫﺬﺍ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻏﻠﻴﻆ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
 ﻭﻛﻞ، ﻭﻳﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ، ﻭﻳﻠﻴﻪ ﺍﳌﺒﺘﺪﻉ، ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ:ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺒﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺎ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻼﺯﻡ ﺑﲔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ
 ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ، ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ،ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ
،ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ
”Masalah kedua, tentang siapakah yang berhak dihukumi
(sebagai pelaku) bid’ah? (Menvonis) bid’ah adalah hukum
syar’i, dan menvonis orang yang mengama lkan bidah
sebagai mubtadi’ adalah hukum syar’i yang berat sekali,
karena hukum-hukum syar’iyyah yang menyangkut
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perseorangan/individu seperti kafir, mubtadi’ dan fasiq,
maka tiap-tiap hukum ini adalah haknya ahlu ilmi
(ula ma).
Sesungguhnya
tidaklah
melazimkan/mengharuskan antara kufur dengan kafir,
dan tidaklah ama lan kufur itu melazimkan pelakunya
menjadi kafir, pasangan (tsanaa’iyyah) tidaklah sa ling
melazimkan/mengharuskan satu dengan lainnya.”

 ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﺴﻮﻗﺎ،ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺘﺪﻉ
،ﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻗﺪ ﻳ،ﻓﻬﻮ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ
، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻣﺒﺘﺪﻉ ﻇﺎﻫﺮﺍ،ﻭﻓﺎﺳﻖ ﻇﺎﻫﺮﺍ
.ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻏﲑ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳊﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ
”Tidaklah setiap orang yang mengama lkan bid’ah maka
ia adalah mubtadi’ dan tidak lah setiap orang yang
melakukan kefasikan maka ia menjadi fasik. Terkadang
dikatakan, sesungguhnya dia kafir secara zhahir
dipandang dari zhahirnya, dia fasiq secara zhahir, dia
mubtadi’ secara zhahir, namun ha l ini tidaklah berarti
hukum mut lak, taqyid (mengikat) dengan zhahir tidaklah
menghukumi
secara mutlak
sebagaimana telah
ditetapkan pembahasannya.”

ﻓﺎﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﺑﺄﻥ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺪﻋﺔ
 ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﻜﻢ،ﻟﻴﺲ ﻵﺣﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ
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 ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﱃ،ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ
. ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺃ ﹼﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﳌﻔﱵ
”Menghukumi
bid’ah
dikarenakan
seseorang
mengucapkan perkataan ini sebagai mubtadi’ atau
ucapan itu sebagai bid’ah bukanlah hak bagi setiap orang
yang mengetahui sunnah, namun hal ini adalah haknya
ahli ilmu. Karena seseorang tidaklah dihukumi sebagai
mubtadi’ melainkan setelah terpenuhinya syarat dan
dihilangkannya
penghalang,
dan
masalah
ini
dikembalikan kepada ahlu fatwa, karena memenuhi
syarat dan menghilangkan penghalang adalah tugas
seorang mufti…”48

48 lihat : Masa`il fil Hajri wa maa yata ’alla qu bihi : Majmu’a tu min ba’dli
asyrithoti asy-Syaikh Shalih bin Abdil Aziz Ali Syaikh, I’dad : Salim al-Jaza`iri,
download dari http://www.sahab.org
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Ucapan Fadhilatus Syaikh
Salim bin Ied al-Hilaly
Syaikhuna Salim bin ’Ied a l-Hila ly hafizhahullahu berkata
ketika menjawab pertanyaan tentang apakah dhowabith
(kriteria) di dala m hajr dan tabdi’ :

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻊ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳓﺬﺭ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﻋﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺒﺘﺪﻉ ﻣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻋﺘﻪ ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮﻯ ﻭﻗﺼﺪﺍ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻫﻮﻯ ﻭﻗﺼﺪﺍ ﻭﻧﺼﺢ ﻭﺃﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﳊﺠﺔ ﻭﺑﲔ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻮﻝ
ﻣﺒﺘﺪﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﰲ
ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﻗﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ
ﺍﺟﻬﺎﺩﺍ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﻻ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
.ﺘﻬﺪﻳﻦﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺟﺮ ﺧﻄﺄ ﺃﺟﺮ ﺍ
”Kriteria di dalam tabdi’ adalah : pertama, haruslah
perkara yang kita mentahdzir (memperingatkan) darinya
adalah suatu bid’ah (yang jelas). Yang kedua, mubtadi’
(pelaku bid’ah) itu haruslah tetap keras kepala di da la m
melakukan kebid’ahannya dan dia melakukannya karena
dilatarbelakangi oleh hawa nafsu dan dengan
kesengajaan. Apabila seorang pelaku bid’ah melakukan
kebid’ahan karena hawa nafsunya dan dengan sengaja,
kemudian dia telah dinasehati dan ditegakkan hujjah
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atasnya, serta diterangkan padanya bahwa amalannya
itu adalah bid’ah dan ia tidak mau kemba li kepada
kebenaran, maka orang yang begini ini kita katakan
sebagai mubtadi’. Namun tidaklah setiap orang yang
melakukan bid’ah dia adalah mubtadi’ dan tidaklah
setiap orang yang melakukan bid’ah maka vonis bid’ah
jatuh kepadanya, karena terkadang suatu bid’ah itu
jatuh kepada seorang alim yang berijtihad, maka
dihukumi perbuatan dan ucapannya sebagai bid’ah
namun pelakunya tidaklah dihukumi sebagai mubtadi’.
Dan dia mendapatkan pahala atas kesalahannya
sebagaimana pahalanya seorang mujtahid.”

ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺿﺮﺏ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺑﺪﻋﺔ ﻃﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ
ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ
ﺘﻬﺪ ﺍﳌﺨﻄﺊ ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﻊﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪﻋﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺃﺟﺮ ﺍ
ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻃﲔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻃﺊ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ
ﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﲰﻲ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ
”Aku contohkan satu misal di sini, dulu syaikh
rahimahullahu (maksudnya adalah Imam a l-Albani, pent. )
berpendapat bahwa bersedekap ketika bangun dari ruku’
adalah bid’ah. Baik! orang yang berpendapat seperti ini
adalah asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullah ’alaihi. Lantas,
apakah syaikh al-Albani mengatakan bahwa syaikh Ibnu
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Baz adalah seorang mubtadi’ atau mengatakan beliau
adalah seorang pelaku bid’ah? Beliau mengatakan bahwa
Syaikh Ibnu Baz mendapatkan pahala sebagai seorang
mujtahid yang tersalah, dan tidaklah setiap orang yang
jatuh kepada bid’ah maka kebid’ahan jatuh kepadanya
atau hukum/vonis bid’ah jatuh kepadanya. (Seseorang)
tidak akan terhukumi sebagai mubtadi’ kecuali dengan
dua syarat, syarat pertama adalah harus mensepakati
bid’ah (atau kebid’ahannya suatu bid’ah yang jelas,
pent.
),
syarat
kedua
adalah
haruslah
pelaku
melangsungkan kebid’ahannya
dimana
ia telah
mengetahui akan bid’ahnya. Apabila ia tetap bersikeras
melangsungkan kebid’ahannya maka orang ini disebut
mubtadi’.49 ”
Syaikh Salim a l-Hila li juga ditanya tentang apakah kaidah
hajr itu, beliau menjawab :

ﺍﳍﺠﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﳍﺠﺮ ﻳﺎ ﺇﺧﻮﺓ ﻫﻮ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ
ﻭﺍﳌﻔﺴﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﳍﺠﺮ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ
”Hajr itu dibangun di atas (pertimbangan) mashlahat
dan mafsadat (kerusakan)-nya sebagaimana telah
ditetapkan oleh mayoritas para ulama, dan yang paling
utama di antara mereka adalah Syaikhul Isla m Ibnu
Taimiyah. Poros/pusatnya hajr wahai saudara sekalian
adalah mashlahat mafsadat, dan inilah dia yang
49

Dinukil dari Tanya Jawab di dalam www.islam-future.net (website resmi
Syaikh Salim bin Ied al-Hilali).
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merupakan porosnya
mashlahatnya...50 ”

hajr

yaitu

mafsadat

dan

Sebenarnya masih banyak lagi ucapan masyaikh Ahlus
Sunnah Sa lafiyin tentang masalah ini. Na mun apa yang
tersebut di atas sudah cukup untuk merepresentasikan
sikap dan pendapat para ulama Ahlus Sunnah di da la m
masalah hajr dan tabdi’ ini.

50 Ibid.
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Faidah Penting
Faidah yang dapat dipetik dari nasehat masyaikh di atas
dan kaidah utama ahlus sunnah da la m perkara ini adalah:
1. Menvonis orang lain dengan mubtadi’, fasik dan kafir
merupakan hak Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu
di da lam tabdi’ haruslah berpedoman pada fir man
Alloh dan sabda Rasul-Nya, kemudian kepada para
ula ma Robbani sebagai pewaris nabi.
2. Hajr (boikot/isolir) terkait erat dengan mashlahat
yang terkandung di dala mnya. Jika tidak
bermashlahat dan madharatnya lebih besar maka
tidak diterapkan. Jika mashlahat-nya lebih besar
maka diterapkan sesuai dengan keadaan dan
kondisinya.
3. Tidaklah setiap orang yang jatuh kepada amalan
bid’ah secara otomatis orang tersebut menjadi
mubtadi’.
4. Tabdi’ dan hajr adalah wewenang ahlul ilmi setelah
terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang.
5. Tidak ada hajr dan tabdi’ terhadap perselisihan
sesama ahlus sunnah di dalam perkara ijtihadiyah.
Yang ada hanyalah nasehat dan pengingkaran yang
baik, ilmiah dan beradab.
6. Ula ma telah berijma’ (konsensus) bahwa mubtadi’
itu perlu dihajr. Na mun ini tidak mut lak dan perlu
dilihat mashlahat dan madharatnya, situasi dan
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kondisi Penghajr, yang dihajr dan jenis pelanggaran
kebid’ahannya.
7. Hajr dan Tabdi’ adalah syariat Isla m yang mulia.
Tidaklah layak digunakan sebagai ambisi pribadi
untuk urusan duniawi atau atas dasar hasad, dengki
dan iri hati, atau karena tujuan-tujuan yang hina
dina.
8. Tidaklah mengapa menyandarkan suatu ucapan atau
perkataan dengan bid’ah apabila memang benar
bid’ah, namun tidak otomatis menvonis pelakunya
sebagai mubtadi’. Karena hukum terhadap fi’il
(perbuatan) tidak mengharuskan hukum terhadap
fa’il (pelaku) pula.
9. Nasehat dan diskusi yang baik adalah lebih
didahulukan daripada tahdzir, hajr apalagi tabdi’.
Terutama kepada sesama ahlus sunnah.
10. Tidak selayaknya di antara du’at terjadi hajr apalagi
tabdi’ hanya karena permasalahan perbedaan ushlub
dakwah yang tidak menyebabkan keluar dari
lingkaran Ahlus Sunnah.
11. Menghajr suatu kebid’ahan atau pelaku bid’ah dapat
dilakukan dengan perbuatan, ucapan ataupun dengan
hati, menurut kadar kemampuan dan melihat situasi
dan kondisi serta mashlahat dan madharatnya.
Dan masih banyak lagi faidah yang dapat dipetik dari
ucapan para ulama dan masyaikh di atas, namun yang
sedikit ini semoga telah mencukupi.
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Syubuhat dan Jawabannya
Ada Syubuhat yang sering dilontarkan oleh sebagian
kalangan untuk melega lisasikan tindakan hajr bahkan
tabdi’-nya ke saudaranya sesama ahlus sunnah. Dan yang
paling utama di da la m menerapkan hajr dan tabdi’
kepada saudara sesama ahlus sunnah adalah :
Berta’awun dengan Y ayasan Ihy a’ut Turats
Dala m masalah ini, buku al-Akh a l-Ustadz Firanda
tampaknya telah memadai. Na mun berikut ini sedikit
tambahan dari kami.
Mereka mengatakan bahwa Yayasan Ihya’ut Turats
adalah yayasan hizbiyah, para ulama sepakat
mentahdzirnya51 , berta’awun dengannya sama dengan
berta’awun dengan hizbiyah. Barang siapa yang
berta’awun dengan hizbiyah maka mereka adalah
hizbiyun. Seakan-akan mereka menyatakan, barangsiapa
bekerja sama dengan ahlul bid’ah maka mereka sama
dengan ahlul bid’ah. Ha l ini mirip dengan kaidah yang
dilontarkan oleh pembesar Neo Haddadiyun zaman ini,
Syaikh Falih a l-Harbi yang mengatakan :

ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺳﺎﻗﻂ ﻓﻬﻮ ﺳﺎﻗﻂ ﻭﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺘﺪﻉ

51 Klaim para ulama bersepakat adala h klaim dusta semata. Lihat bantahan
al-Ustadz Firanda dalam masalah ini di dalam bukunya, “ Lerai Pertikaian
Sudahi Permusuhan” , cet. I, 2005, Pustaka Cahaya Islam, hal. 251.
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“Barangsiapa membela orang yang keliru maka dia keliru
dan barangsiapa membela mubtadi’ maka dia adalah
mubtadi’.”52

52

Ucapan Syaikh Falih al-Harbi di dala m kaset ceramah yang berjudul alAs`ilah wal Ajwibah al-Manhajiyah minal Jaza`ir. Transkrip ini pernah masuk
di website www.sahab.n et. Namun setelah Syaikh Falih ditahdzir, transkrip ini
sudah tidak ada lagi di website tersebut. Kaset rekaman inilah yang dikritik
secara pedas oleh al-‘Allamah Abdul Muhsin al-‘Abbad dalam risalah beliau
al-Hatstsu yang mengatakan :

ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﺇﺫﺍ ﲰﻊ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﺮﻳﻄﺎ ﻟﻪ ﳛﻮﻱ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻟﻜﺎﳌﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
,ﻖ  ﻭﺃﺿﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻐﲑ ﺣ, ﺃﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﳊﻮﻡ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ,ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
 ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﲑ,ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﺷﺨﺼﺎ
 ﻭﻗﺪ ﳒﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ, ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺄﺳﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ,ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ
ﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌ ﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮ, ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﱂ ﻳﻨﺠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻪ,ﻓﻴﻪ
...ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
“ Keanehan ini tidak hanya berakhir sampai di situ jika seorang yang berakal
mendengarkan sebuah kasetnya (Falih al-Harbi, pent. ) yang berisi rekaman
percakapan tele pon yang panjang antara Madinah dan Aljazair. Di dalam
kaset ini, fihak yang ditanya (Falih al-Harbi, pent.) memakan dagin g mayorita s
ahlus sunnah, dan di dalamnya pula si penanya membuang-buang hartanya
tanpa haq. Orang-orang yang dita nyainya mencapai hampir 30-an orang di
dalam kaset ini, di antara mereka (yang ditanyakan) adala h wazir (menteri),
pembesar dan penuntut ilmu pemula . Juga di dalamnya ada sekelompok kecil
yang tid ak merasa disusahkan (yang tid ak turut dicela , pent. ). yang selamat
(dari cela an) adalah orang-orang yang tid ak disebutkan di dalam pertanyaan,
namun sebagian mereka yang sela mat di dala m kaset ini tidak selamat dari
kaset-kasetn ya yang la in. Penyebaran utamanya adala h situs-situs info rmasi
internet…” (al-Hatstsu ‘ala ittiba`is Sunnah karya al-‘Allamah Abdul Muhsin al‘Abbad, cet. I, 1425 H., tanpa penerbit (dib agikan gratis), hal. 64-65).
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Diantara mereka adalah, seorang fanatikus yang
bernama Abu Dzulqornain Abdul Ghofur al-Ma lanji 53 ,
53 Bagi yang pernah membuka website “ Jarh wa Ta’d il” (baca : “ Jarh wa
Tanfir”) terbesar di Indonesia (sebagaimana kla im mereka dulu ), yaitu
www.salafy.or.id (sekarang sudah tidak begitu aktif lagi semenjak administrasi
wesbite in i dihandle la ngsung ole h seorang ustadz di Malang, sehingga
adminnya sudah tid ak bisa bebas lagi melepaskan kekang ‘lisan’ dan
‘hasuta n’ mereka), tentula h tid ak asing dengan nama Abu Dzulqornain Abdul
Ghafur al-Mala nji. Orang ini dilihat dari tulisan-tulisannya menunjukkan sifat
dan karakter ke’kanak-kanak’an sekali. Orang in i juga bukanla h seorang
tholibul ilmi yang multazim, apala gi dikatakan usta dz. Pribadinya bagaikan
bocah kecil yang masih ingusan, namun apabila mencela bagaikan tokoh ahli
jarh wa ta’dil yang palin g alim di seantero dunia .
Kegemarannya adalah memakan daging saudaranya sesama ahlus sunnah,
(kecuali apabila orang ini sudah mentabdi’ semua orang yang dia cela secara
sporadis maka lain ceritanya) hingga tela h merasuk hingga ke sanubarinya.
Oleh karena itu ‘b au mulut’ orang ini sudah menyebar ke mana-mana, bahkan
‘bau’nya disambut oleh hizbiyun yang bermaksud mengaduk di air keruh
untuk menghanta m dakwah sala fiyah.
Kita bisa lihat, seorang fanatikus Hizbut Tahrir dari Mala ng yang berkedok
dengan nama “ Mujaddid” (baca : Mubaddil) yang mele mparkan tuduhantuduhan kejin ya terhadap dakwah salafiyah, tidak lepas dari merujuk kepada
tulisan si Abdul Ghafur ini. Demikian pula seorang yang bekedok Abu Rifa’ alPuari, seorang simpatisan HT yang tidak ketinggalan ikut ambil bagia n di
dalam menyerang dakwah ini. Semuanya hampir menukil tulisan si Abdul
Ghafur yang penuh dengan sumpah serapah, makian, ejekan, cela an,
kutukan, dan kata-kata kotor lainnya.
Seharusnya, Abdul Ghafur ini lebih menyib ukkan diri dengan ilmu, menuntut
ilmu dan berdakwah dengan cara yang hikmah dan hasanah. Jika merasa
telah menjadi seorang alim ahli jarh terbesar di dunia , dan sela lu terobsesi
untuk menjarh serta senantia sa lapar untuk memakan dagin g para penuntut
ilmu ahlus sunnah yang berib u-ribu kali –in sya Alloh- jauh le bih baik dari
dirin ya, maka sebaiknya dia jarh sendiri dirin ya dan memakan sendiri
dagin gnya, karena yang demikian in i lebih uta ma dan baik bagin ya.
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Jika dia merasa bahwa dirin ya adala h ahli jarh dan naqd (kritik) yang
bertujuan membela dakwah salafiyah, maka hendaknya dia sibukkan pula
dirin ya dengan membantah syubuhat dan tuduhan-tuduhan kaum hizbiyun
harokiyun kepada dakwah in i. Bukankah banyak di antara kaum hizbiyun
yang mencela dakwah in i beserta ulamanya. Apakah Abdul Ghafur tidak
pernah tahu tentang celaan syabab HT, kepada Syaikh al-Imam Muhammad
bin Abdul Wahhab, kepada Syaikh al-Alb ani, Syaikh Ibnu Baz dan ula ma
salafiyin. Apakah Abdul Ghafu r tidak tahu akan celaan hizbiyun terhadap
Syaikh Rabi’ bin Hadi, Syaikh Muhammad Aman al-Jami dls. Apakah Abdul
Ghafur tid ak ta hu cela an Fauzan al-Anshori kepada dakwah salafiyah?
Celaan Abu Rifa’ al-Puari, “al-Mujaddid” , Farid Nu’man, Ali Mustofa Ya’qub,
Majalah Sunni milik kaum Ba’alawi, Majalah an-Najah milik kaum takfiriyun
dan masih banyak lagi selain mereka…
Saya yakin saudara Abdul Ghafu r pasti tahu –in sya Allo h-. Namun adakah
dirin ya memberikan andil dan kontrib usi di dala m membantah dan
mengcounter syubuhat dan tuduhan mereka?!! Ataukah dia malah
menyibukkan diri untuk membantah dan mencela saudara sendiri (kecuali
apabila Abdul Ghafur sudah tidak lagi menganggap orang yang dia cela
sebagai saudaranya la gi, wal’iyadzubilla h). Bahkan tulisan-tu lisannya
dijadikan bumerang oleh para pembenci dakwah untuk menyerang dakwah
ini. Subhanalloh.
Wahai Abdul Ghafur, lih atla h!!! Siapakah yang membela dakwah in i,
ulamanya dan ahlin ya dari makar ahlul bid’ah?!!
- Siapakah yang membantah tuduhan dusta Fauzan al-Anshori
terhadap dakwah salafiyah ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah
saudara kami, al-Ustadz Abu Abdirrahman Thayib , Lc.
- Siapakah yang membantah syubuhat dan tuduhan Farid Nu’man di
dalam bukunya “ Al-Ikhwanul Muslimin Anugerah yang terzhalimi” ?
Tidak lain dan tidak bukan adalah saudara kami, al-Akh Andi Abu
Thalib al-Atsari.
- Siapakah yang membantah tuduhan Prof Ali Mustofa Ya’qub
terhadap al-Muhaddits Muhammad Nashirudin al-Albani
rahimahulla hu? Tidak lain dan tidak bukan adala h saudara kami, alUstadz Yusuf Abu ‘Ubaid ah as-Sidawi.
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-

Siapakah yang membantah tuduhan simpatisan dan fanatikus
Hizbut Tahrir di dala m forum-forum, milis dan website mereka,
semisal di Mujaddid dan Abu Rifa’ al-Puari???
- Dan masih banyak lagi lainnya…
Apakah kami berbangga-bangga dengan amal kami ini??? Wallohi tidak!!!
Kami menyebutkan hal in i bukan untuk membanggakan diri! Namun untu k
menunjukkan bahwa masih banyak tugas kita yang lebih urgen dan penting di
dalam memperjuangkan dan membela dakwah mubarokah ini.
Dan kami menyebutkan ini bukannya menafikan bahwa Anda, saudarasaudara Anda atau ustadz-ustadz Anda tidak memiliki upaya yang seperti in i.
Kami tidak menafikan apa yang dilakukan oleh al-Ustadz Abu Karimah di
dalam membantah Habib Husein al-Habsyi dalam masalah tersih irnya Nabi.
Sungguh, in i buku yang bermanfaat. Demikian pula beberapa tulisan alUstadz Abu Karimah yang mengoreksi tenta ng dzikir jama’I dan sela innya.
Sengaja kami hanya menyebutkan nama al-Ustadz Abu Karimah, karena
hanya belia ulah yang kami ketahui memiliki buku-buku bantahan ilmiah
terhadap ahlu l bid ’ah. Juga beliau memiliki bahasa yang ilmiah, beradab,
sopan dan tegas. Berbeda dengan Anda, tid ak memiliki sifat ilmiah, keras,
tidak beradab dan tidak sopan.
Anehnya lagi, di tengah bulan ramadhan yang penuh berkah, dimana ketika
itu Nabi Shalla llahu ‘ala ih i wa Sala m mela rang kaum muslimin dari berkata
keji dan kotor, si Abdul Ghafur in i melepaskan la gi ‘tarin g’ dan ‘b isa’
beracunnya, kali in i yang dizhalimi adalah Ustadzuna Abu ‘Auf bin Abdil
Karim at-Tamimi raghmun unufihi. Tidak hanya itu, dia dengan beraninya
menyematkan label “al-Kadzdzab’ kepada belia u hafizhahulla hu. Celaan dan
makiannya in i berangkat dari kebodohan, kegelapan di atas kegelapan,
kedengkia n, hawa nafsu, kezhaliman dan buruk sangka terhadap saudaranya
sesama muslim (apalagi sesama ahlu s sunnah).
Tulisan gela pnya ini disambut dengan gegap gempita oleh fanatikus juhala’
dari kala ngan mereka, bahkan mereka mengklaim bahwa tuduhan Abdul
Ghafur adalah haq, karena tidak ada bantahan dan klarifikasi sedikitp un
terhadap risala hnya. Saya sebenarnya bermaksud untuk memberikan
bantahan dan klarifikasi, namun Ustadzuna Abu ‘Auf menahan saya dan
mengatakan bahwa tidak ada faidahnya membantah tulisan seperti sampah
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itu. Kemudian saya bersikeras kepada beliau, sembari menyatakan bahwa
apabila tidak dijawab maka mereka akan semakin menjadi-jadi dan semakin
besar kepala, karena mereka menyatakan dia mnya kita adalah pertanda
benarnya mereka… Maka al-Ustadz Abu ‘Auf menjawab dengan tegas dan
belia u sampaikan pula pada pembukaan Dauroh Ilmiyah ke-3 (tahun 1424
H./2003 M.)…
“ Janganlah sekali-kali seseorang menyangka bahwa diamnya ahlul haq dari
penjela san kebenaran yang terdapat pada mereka berarti pengecut. Atau
jangan pula menyangka bahwa dia mnya ahlul haq untuk menyin gkapkan
orang-orang yang menyelisih i mereka pertanda kelemahan, atau kesabaran
mereka dari kewajiban mereka di dalam menerangkan dan memberi
penjela san pertanda kelesuan… tidak serib u kali tid ak!!! Tetapi sikap mereka
itu adalah sikap kedewasaan, sikap pengekangan jiwa dan sikap kesabaran
atas atas orang yang menyelisih i agar kembali kepada kebenaran dan
petunjuk…”
Beliau juga berkata : “ Dan burung kecil sekalip un mengaku seperti burung
elang tetaplah ia burung kecil, kedudukannya sekali-kali tidakla h akan
diperhitu ngkan…”
Kemudian belia u tu tup dengan menukil ucapan al-Imam Ibnul Qoyim alJauziyah di dalam Qashidah Nuniyah-nya sebagai berikut :

ﻭﺟﻌﺎﺟﻊ ﻋﺮﻳﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ
ﺣﺜﻮﺍ ﺑﻼ ﻛﻴﻞ ﻭﻻ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻋﺎﻓﺎﻙ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﻒ ﺫﻱ ﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ
ﺑﻘﺘﺎﻝ ﺣﺰﺏ ﺍﷲ ﻗﻂ ﻳﺪﺍﻥ
ﻝ ﻭﳏﺘﺎﻝ ﻭ ﺫﻱ ﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ
ﻭﻫﻢ ﺍﳍﺪﺍﺓ ﻭﻧﺎﺻﺮﻭ ﺍﻟﺮﲪﻦ

ﻻ ﻳﻔﺰﻋﻨﻚ ﻗﻌﺎﻗﻊ ﻭﻗﺮﺍﻗﻊ
ﻓﺎﻟﺒﻬﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺭﺧﻴﺺ ﺳﻌﺮﻩ
ﻓﺎﲪﺪ ﺇﳍﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﲏ ﺇﺫ
ﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﺐ ﺍﳊﺮﺏ ﺟﻬﻼ ﻣﺎﻟﻜ ﻢ
ﻭﺟﻨﻮﺩﻛﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﺬﺍﺏ ﻭﺩﺟﺎ
ﺃﱏ ﺗﻘﻮﻡ ﺟﻨﻮﺩﻛﻢ ﳉﻨﻮﺩﻫﻢ

Janganla h mengejutkanmu suara guntur, gemeretak
dan deruman yang kosong dari petunjuk
Karena kedusta an bagi mereka adala h sesuatu yang murah harganya
Seperti pemberian sedikit yang tid ak ternila i oleh neraca dan
timbangan
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menyusun sebuah artikel yang berjudul “Ula ma berbaris
tolak Jum’iyah Ihya’ut Turots” yang mana dia menukil
dari buku Malhudlot wa Tanbihat ‘ala Fatawa Fadhilatus
Syaikh A bdullah al-Jibrin karya Tsaqil bin Shalfiq azhZhufairi. Padahal nukilan itu menyebutkan deretan
ula ma yang mengkritik Abdurrahman Abdul Kha liq
hadahullahu.
Komentar saya : Abdul Ghafur a l-Ma lanji telah
melakukan talbis dan licik di dalam menggiring opini
publik umat, dimana ia mengopinikan ula ma yang
mengkritik Abdurrahman Abdul Kha liq otomatis juga
turut mentahdzir Jum’iyah Ihya’ut Turots. Liciknya lagi,
setelah itu dia menyandarkan secara serampangan dan
penuh kedustaan bahwa Abdurrahman Abdul Kha liq
sebagai “big-boss” para du’at salafiyin yang bekerja
sama dengan Ihya’ut Turots Kuwait.
Demikianlah karakter dan sikap Abdul Ghafur ini, dia
berani melakukan suatu kedustaan dan kelicikan untuk
Maka pujila h Alloh wahai sunni
Karena Dia tela h menyelamatkanmu dari penyimpangan si
pendusta itu
Wahai orang yang memprovokasi untuk memerangi ahlu s sunnah la ntaran
kebodohan
Kalian tidak mempunyai dua tangan untuk memerangi golo ngan
Alloh sama sekali
Dan tentara-te ntara kalia n adala h dari golo ngan para pendusta,
para dajjal dan penip u
Bagaimana mungkin tenta ra-tentara kalian mampu menghadapi tenta ratentara hizbullah
Yang mana mereka adala h pemberi petu njuk dan penolongpenolong Alloh
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memenuhi a mbisinya agar dapat menembakkan tuduhantuduhan dan celaan-celaan kejinya.
Saya katakan kepada Abdul Ghafur : Ya Abda l Ghafur,
dari ke-23 nama ula ma yang antum sebutkan, apakah
mereka semua turut mentahdzir IT (Ihya’ut Turats),
mengharamkan
bekerja sama
dengan IT
dan
mengharuskan untuk mentahdzir siapa saja yang
berta’awun dengan IT?!! Jika antum katakan iya, maka
ini jelas menunjukkan antum ini jahil dan telah
melakukan kedustaan atas nama mereka. Jika antum
katakan tidak, maka antum juga telah berdusta atas
nama mereka dan melakukan suatu tindakan talbis
kepada umat. Dan jika antum katakan tidak tahu, maka
sungguh ini adalah musibah, bagaimana bisa seorang
ahlus sunnah berkata tanpa ilmu?!! Haihata haihata…!!!
Saya katakan : diantara ke-23 orang yang disebutkan
oleh Abdul Ghafur, beberapa di antaranya tidak
mentahdzir IT, bahkan sebagiannya memujinya dan
memperbolehkan bekerja sama dengan yayasan ini. Di
antara mereka adalah :
-

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz 54
Syaikh Muhammad bin Sha lih a l-Utsaimin 55

54

Beliau mentazkiyah yayasan ini terakhir kali pada tanggal 6-5-1418
menjelang wafatnya beliau. Barangsia pa yang mengatakan bahwa beliau
ruju’ dan menasakh ucapannya ini, maka dia te lah berdusta dan haruslah
menunjukkan keterangannya. (Lih at Syahadatul Muhimmah dan al-Hatstsu
oleh al-‘Allamah al-‘Abbad, melalui perantaraan “ le rai Pertikaia n” , cet. I, hal.
227.)
55 Beliau mentazkiyah yayasan ini terakhir kali pada tanggal 25-5-1418
menjelang wafa tnya beliau. (lihat “ le rai” hal. 227)
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-

Syaikh DR. Shalih bin Fauzan al-Fauzan56
Syaikh Prof. DR. Ali bin Nashir al-Faqihi 57
Syaikh Abdur Razaq bin Abdul Muhsin al-‘Abbad
al-Badr 58
Syaikh DR. Abdullah a l-Farsi59

56

Syaikh Fauzan menasehatkan untuk tidak bersikap keras terhadap
Jum’iyah ini, tidak mentahdzir-nya dan mencukupkan diri dengan memberikan
nasehat dan ucapan yang baik terhadap mereka. Belia u juga memberikan
taqdim te rhadap kitab al-Mubin li Manhaji Jum’iyah at-Turots al-Kuwaitiyah
as-Salafiyah. Beliau hafizhahullahu berkata :

ﺃﻧﺎ ﺃﻭﺻﻲ ﲨﻴﻊ ﺇﺧﻮﺍﱐ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﺍ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻮ ﺍﺀ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﺍ ﺑﺪﺭﻭﺳﻬﻢ ﻭﲟﺼﺎﳍ ﻢ
...ﻭﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﺍﳋﻮﺹ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﺄﰐ ﲞﲑ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ
“ Saya wasiatkan kepada seluruh saudara-saudaraku, khususnya kepada
para pemuda dan penuntut (ilmu) agar menyibukkan diri dengan menuntut
ilmu yang benar, baik di masjid, sekola h, ma’had ataupun di perkuliahan, agar
mereka senantia sa menyib ukkan diri dengan pela jaran mereka dan
kemanfaatan bagi mereka. Juga supaya mereka meninggalkan menyelami
pembahasan di dalam perkara in i, karena hal ini tidaklah mendatangkan
suatu kebaikan dan tidaklah bermanfaat masuk ke dalam pembahasan ini…”
(Muhadhorot fil Aqidah wad Da’wah oleh Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan
(III/332); melalui perantaraan Daf’u Zhulm wa Iftiroo`aat Fauzi al-Jadid ah oleh
DR. Abdulla h al-Farsi dalam http://alsaha.fares.net/sahat? 128@78.a z
Dzf2mcKjZ.o@.1dd3e122)
57 Lihat “ le rai” hal. 225.
58 Ibid. hal. 217 dan 225.
59 Dahulu beliau termasuk orang yang keras mentahdzir Ihya’ut Turots,
namun setelah belia u bertemu dengan ulama senior semisal Syaikh Shalih
Fauzan al-Fauzan, Syaikh al-Abbad dan Syaikh Shalih bin Ghanim asSadlan, belia u akhirnya berubah sikap mau berta’a wun dengan yayasan in i.
Beliau berkata :
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Hal ini menunjukkan kejahilan Abdul Ghafur dan sikap
tadlis-nya untuk memenuhi obsesinya di dala m
melancarkan makian dan celaan. Saya juga meminta
bukti kepada Abdul Ghafur bahwa ula ma berikut ini,
yaitu : Syaikh Abdullah a l-Ghudayyan, Syaikh Shalih
Ghusun, Muhammad a l-Maghrawi dan Abdullah as-Sabt
juga turut mentahdzir IT dan mengharamkan berta’awun
dengan yayasan ini.
Sebagai tambahan, sebenarnya masih banyak lagi ula ma
yang mentazkiyah yayasan ini dan memperbolehkan
berta’awun dengan yayasan Ihya’ut Turots alKuwaitiyah, diantaranya adalah :

ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺤﲏ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺯﺭﺗﻪ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺘﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﺒﻌﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻜﺘﻴﺐ ﺍﳌﺒﲔ ﳌﻨﻬﺞ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
.ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹ ﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﻣﻌﻬﻢ
ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺤﲏ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺪﻻﻥ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﷲ ﻭﳓﻦ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ
...ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ
“ Dan Fadhila tus Syaikh al-Fauzan, belia ula h yang menasehatiku secara
pribadi ketika aku mengunjungi beliau di Maktabah (Perpustakaan) al-Ifta’
kurang le bih tujuh tahun yang lalu, dan aku menanyakan kepada beliau
sebab beliau memberikan taqdim (kata pengantar) terhadap sebuah kitab
kecil yang menjelaskan tentang manhaj Jum’iyah Ihya’u t Turots al-Kuwaitiyah
as-Salafiyah, dan belia u menasehatkanku agar menin ggalkan kekerasan
terhadap jum’iyah dan dari mentahdzirnya serta mencukupkan diri dengan
nasehat dan ucapan yang baik terhadap mereka. Aku juga tela h dinasehati
sebelu mnya ole h Fadhilatu s Syaikh Sholih as-Sadla n wafaqohullahu dan
kami saat itu sedang berada di atas pesawat hendak menuju untuk mengikuti
sebuah mu’tamar Islami…” Lih at Daf’u Zhulm (op.cit).
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-

Syaikh Abdul Muhsin bin Ha mmad a l-‘Abbad. 60
Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Mufti kerajaan Arab
Saudi saat ini.61
Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh, Menteri
Agama Kerajaan Arab Saudi. 62
Syaikh Abdullah bin Mani’, Anggota Lajnah
Da`imah.63
Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid, anggota
Lajnah Da`imah.64
Syaikh Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 65
Syaikh Shalih a l-‘Abud
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab a l-Aqil

Dan selain mereka hafizhahumullahu jami’an.
Selain itu, juga ada sederetan ulama yang mentahdzir
yayasan ini, namun mereka tidak mentahdzir secara
mut lak salafiyun yang berta’awun dengan yayasan ini,
apalagi sampai menghajr dan mentabdi’ mereka. Bahkan
mereka menasehatkan supaya berlemah lembut dengan
mereka, memberikan nasehat yang baik dan meluruskan
mereka dengan cara yang terbaik apabila mereka salah.
Di antara barisan para ula ma ini adalah :
-

Syaikh Ali Hasan al-Ha labi a l-Atsari

60 Sebagaimana

di dala m risalah belia u Rifqon dan al-Hatstsu.
terakhir beliau adalah pada tanggal 11-8-1421. lihat “ le rai”
hal. 224 dan 227.
62 Rekomendasi terakhir beliau adalah pada tanggal 24-10-1423. (ibid . hal.
224 dan 227).
63 Ibid. hal. 224
64 Ibid, hal. 225
65 Sebagaimana di dala m Daf’u Zhulm (Op.Cit.)
61 Rekomendasi
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-

Syaikh Salim bin Ied a l-Hila li.
Syaikh Muhammad Musa Alu Nashr.
Syaikh Masyhur bin Hasan Salman.
Syaikh Abdul Ma lik Ra madhani a l-Jaza`iri.
Syaikh Ibrahim bin Amir ar-Ruhaili.
Syaikh Sulaiman bin Sa limullah ar-Ruhaili.
Syaikh Tarhib ad-Dausari.
Syaikh Shalih bin Sa’ad as-Suhaimi.
Syaikh Washiyullah ‘Abbas.
Syaikh Khalid a l-Anbari.
Syaikh Husain al-Awaisyah.
Syaikh Usamah bin Abdul Lathif al-Qushi.
Syaikh Muhammad bin Sa’id Rus lan a l-Mishri.
Syaikh Bashim Faishal a l-Jawabirah.

Dan masih banyak lagi selain mereka. Namun ka mi juga
tidak menafikan juga pendapat ulama yang mentahdzir
keras akan yayasan ini dan melarang mengambil bantuan
dari mereka secara mutlak. Diantara mereka adalah :
-

Syaikh Muqbil bin Hadi a l-Wadi’i rahimahullahu
dan murid-murid beliau.
Syaikh Ahmad Yahya an-Najmi.
Syaikh Rabi’ bin Hadi a l-Madkholi.
Syaikh ‘Ubaid al-Jabiri.
Syaikh Falah Isma’il.

Dan selain mereka. Al-Ustadz Abu Karimah telah
mengumpulkan ucapan mereka ini, menukil dari website
semisal sahab dan selainnya.
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Dari paparan di atas, apakah masalah ini66 adalah
masalah manhajiyah yang tidak boleh berselisih di
dala mnya, yang apabila terjadi perselisihan di da la mnya,
maka salah satunya menyimpang dan menyempa l dari
manhaj Ahlus Sunnah atau ini adalah masalah khilafiyah
ijtihadiyah yang tidak boleh ada tabdi’ dan hajr di
dala mnya, dan seluruhnya adalah ahlus sunnah dan wajib
berkasih sayang di antara sesama mereka?!!
Dari paparan di atas, yakni banyaknya ucapan dan
pendapat di dalam masa lah ini, yang semuanya berasal
dari para ulama ahlus sunnah, maka adalah suatu hal
yang jauh dari kebenaran apabila dikatakan bahwa
perselisihan ini adalah perkara manhajiyah yang apabila
berselisih di dala mnya, maka ada salah satu fihak yang
keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah. Jika demikian
keadaannya, maka sungguh betapa banyak para ulama
kita yang telah keluar dan menyimpang manhajnya dari
Ahlus Sunnah wa l Ja ma’ah. Wal’iyadzubillah.
Jika demikian, maka pendapat yang paling tepat dan
wasath di dala m ha l ini adalah, bahwa perkara ini adalah
perkara khilafiyah ijtihadiyah yang tidak boleh ada hajr
dan tabdi’ di dala mnya. Yang boleh dala m ha l ini ada lah
pengingkaran dan munadhoroh (saling berdiskusi) serta
munashohah (saling menasehati). Ka mi katakan dengan
tegas, bahwa pendapat yang menyatakan tidak ada
66

yaitu masalah kondisi yayasan ini yang para ulama berbeda pendapat
tentangnya, ada yang menyatakan sebagai yayasan hizbiyah dan haram
bekerja sama dengannya secara mutlak, ada yang menvonis hizbi namun
tidak mutlak mengharamkan kerja sama dengannya, dan ada pula yang
menyatakan kebole hannya secara mutlak dan mentazkiyah-nya
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pengingkaran di dalam masalah khilafiyah ada lah tidak
benar. Berikut ini adalah penjelasannya :
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu berkata :

)) ﻭﻗﻮﳍﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﺇﻣﺎ
ﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻣ.ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ.ﳜﺎﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻋﹰﺎ ﻗﺪﳝﹰﺎ ﻭﺟﺐ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻭﻓﺎﻗﹰﺎ
ﻨﻜﺮ ﲟﻌﲎ ﺑﻴﺎﻥ ﺿﻌﻔﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺼﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻢ ﻋﺎﻣﺔﻓﺈﻧﻪ ﻳ
 ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻉ.ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
 ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ.ﻭﺟﺐ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﲝﺴﺐ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺇﲨﺎﻉ ﻭﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻍ ﱂ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
((.ﺎ ﳎﺘﻬﺪﹰﺍ ﺃﻭ ﻣﻘﻠﺪﹰﺍ
“Ucapan mereka bahwa di dala m masa lah khilaf tidak
ada pengingkaran adalah tidak benar, karena
pengingkaran bisa jadi ditujukan kepada ucapan dengan
penghukuman/vonis ataupun ama lan. Adapun yang
pertama, apabila ada ucapan yang menyelisihi sunnah
ataupun
ijma’
yang
terdahulu
maka
wajib
mengingkarinya dengan sepakat. Apabila tidak demikian,
maka diingkari dengan artian menjelaskan kelemahannya
terhadap orang yang mengatakan bahwa yang benar itu
satu dan mereka adalah kaum salaf pada umumnya dan
fuqoha’. Adapun ama lan, apabila menyelisihi sunnah
maka wajib pula diingkari sesuai dengan tingkat
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pengingkarannya. Adapun jika tidak ada di dala m sunnah
dan tidak pula ijma’, maka ijtihad di dalamnya
diperbolehkan dan tidaklah diingkari orang yang
menga ma lkannya karena berijtihad ataupun bertaklid.”67
Ibnul Qoyyim rahimahullahu berkata :

، ... ))ﻭﻗﻮﳍﻢ "ﺇﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ" ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ؛
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻘﻴﻪ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ
ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻗﺪ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﻨﻘﺾ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﹰﺎ ﺃﻭ
ﺳﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ؟ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
ﺎ ﻦ ﻋﻤﻞ ﻣ ﺎﻍ ﱂ ﺗﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰﻣﺴ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺇﲨﺎﻉ ﻭﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ
((ﳎﺘﻬﺪﹰﺍ ﺃﻭ ﻣﻘﻠﺪﹰﺍ
“Ucapan mereka ‘sesungguhnya di dala m per masalahan
khilaf tidak ada pengingkaran’ tidaklah benar…
bagaimana bisa seorang faqih (ahli fikih) berkata tidak
ada pengingkaran di dalam masalah yang banyak
perselisihan di dala mnya sedangkan para ahli fikih dari
seluruh kelompok telah menunjukkan dengan jelas
kritikan terhadap keputusan seorang hakim apabila
menyelisihi Kitabullah dan Sunnah wa laupun keputusan
tersebut selaras dengan pendapat beberapa ula ma?
Adapun di da la m permasalahan itu tidak ada sunnah dan
67

Lihat Bayanud Dalil ‘ala Buthla nit Tahlil karya Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah, hal. 210; melalu i perantaraan artikel berjudul Qouluhum in na
Masa`ilal Khila f La Inkara Fiha Laysa Bishahih , www.dorar.net.
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ijma’ (yang menjelaskannya), maka diperbolehkan
berijtihad di dalamnya dan tidak diingkari orang yang
menga ma lkannya karena berijtihad ataupun bertaklid.”68
Oleh karena itu di dalam mensikapi masalah khilafiyah
adalah dengan pengingkaran dengan cara yang baik,
bukannya ma lah menerapkan hajr dan tabdi’ secara
serampangan dan gegabah, yang ujung-ujungnya ma lah
menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan inilah
pendapat yang kami pegang, yaitu masalah ini ada lah
masalah khilafiyah, tidak boleh ada hajr apalagi tabdi’
di da la mnya, namun boleh ada nasehat, diskusi dan
pengingkaran di dala mnya.
Adapun pendapat kami adalah : Kami meyakini bahwa
Ihya’ut Turats memiliki penyimpangan-penyimpangan di
dalam manhajnya, kami lebih menguatkan pendapat
bahwa Ihya’ut Turats lebih cenderung kepada hizbiyah
oleh karena itu kami pribadi tidak mau bekerja sama
dengan Ihya’ut Turats, namun kami tidak bersikap keras
terhadap saudara-saudara kami salafiyin yang bekerja
sama dengan mereka. Kami tidak mentahdzir mereka,
menghajr apalagi sampai membid’ahkan mereka, selama
tidak tampak tanda-tanda penyimpangan manhaj yang
nyata pada mereka, dan syarat-syarat berupa iqamatul
hujjah dan izalatul mawani’ belum ditegakkan atas
mereka. Kami bersikap lemah lembut dengan mereka,
kami bekerja sama dengan mereka di dalam kebajikan
dan ketakwaan dan kami saling menasehati di dalam
kebenaran dan kesabaran. Inilah pendapat yang kami
68 Lihat I’lamul Muwaqqi’in karya Imam Ibnul Qoyyim, Juz III hal. 300; melalui
perantaraan (ibid.)
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berjalan di atasnya. Kami tidak condong kepada sikap
ghuluw dan tidak pula tasaahul. A lhamdulillah.69
Segala puji hanyalah milik Alloh Robb
(Pemelihara) semesta Alam.

69 Inilah pendapat yang dip egang ole h para du’a t dan asatid zah munshifin ,
semisal al-Ustadz Abu ‘Auf at-Tamimi dan sta f pengajar Ma’had Ali Al-Irsyad
as-Salafi, sikap al-Ustadz ‘Aunur Rafiq Ghufran dan staf pengajar Ma’had AlFurqon al-Isla mi, sikap al-Ustadz Muhammad Arifin Baderi dan rekan-rekan
belia u di Madinah, dan selain mereka. Sikap mereka in i hafizhahumulla hu
adala h sikap yang wasath dan adil. Yang mana mereka tidak fanatik terhadap
salah satu dari dua pendapat ula ma yang bersebarangan, antara yang
memuji dan mencela.
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