
Jawaban-jawaban Salafiyah atas pertayaan-pertanyaan kaum muda NU

P 
احلمددهلل ش ردداحلال احلددرا  احلدد اا ا ودد  ودداال  اا عدداآل  اا دداد  ندد  ا  دداا   ردد هلل       ادد                
اش ددددا ااعددداقس وااع دددو ن ددده اادددهلل اا   رددد هلل    شمدددهللا ننيدددهللض  حل ددداا   رددد   ااددد ع       ددد            
 األنددداا   ددد ه اش ن ىددد   ن ددده  لاددد    دددحني   اا ددداوا  ادددس وال دددا  وددد  ااا مدددا  األندددرا  اا ع دددا    

 ااك اا اجلاوا  و  ااا س  األدب ور ان صاا   وا واهلل:
Dengan mendadak sekali kami menerima draft pernyataan riset 

tipoloti NU dari saudara Imdad (staf LAKPESDAM PBNU Jakarta) yang 
kurang kami kenali dengan maksud mengadakan wawancara. 
Sebelum memberikan jawaban terlebih dahulu kami sampaikan pendirian 
kami sebagai berikut: 

 Kami bukan anggota NU yang taat dan setia karena telah dua kali 
menyatakan keluar dari organisasi ini: I. Ketika peristiwa mantan 
Bupati Rembang (periode sebelum ini) yang menyindir keberadaan 
PonPes Sarang dan para kyainya yang dianggap melindungi anak-
anak nakal (preman) saati itu kami bersama rombongan Pengurus 
PCNU Lasem yang baru dilantik (sekitar awal 1998). II. Ketika 
presiden baru periode 1999-2004 dilantik yang kami nilai tidak sah 
secara Syar’I karena sebelum jadi presiden ia telah fasiq dan 
sepak terjangnya mendorong ummat Islam untuk membenarkan 
agama non Islam serta memiliki cacat fisik yang fatal. 

 Kami pernah mengikuti gerakan KPPNU yang dimotori Abu Hasan 
dengan motivasi murni membela Ahlussunnah wal Jama’ah dan 
menentang gerakan Syi’ah yang dihembuskan Dr. Sa’id Aqil 
dengan restu Abdurrohman Wahid. Dan Alhamdulillah gerakan 
kami berhasil dalam menekan gerakan Syi’ah di dalam tubuh 
gerakan NU dan kaum Sunny walaupun kami gagal dan 
keorganisasian. 
Dengan pertimbangan bahwa draft pertanyaan yang diajukan 
menyangkut masalah-masalah agama yang akan berdampak luas 
kepada ummat Islam, maka kami harus memberi jawaban sesuai 



Jawaban-jawaban Salafiyah 

2

dengan pemahaman dan keyakinan kami. Wabillahi at-Taufiq wa 
al-Hidayah. 

 
JAWABAN-JAWABAN TERSEBUT ADALAH SBB: 

1. Secara kwantitas ummat Islam merupakan kelompok mayoritas di 
Tanah air. Bagaimana anda melihat kondisi Ummat Islam dari masa ke 
masa dalam konteks berbangsa dan bernegara?. 

 Kami bersyukur kepada Allah SWT atas segala ni’mat yang telah 
diberikan kepada kita termasuk sebagai umat mayoritas. Hal ini 
berpotensi untuk melancarkan kita melaksanakan syari’at Islam di 
Indonesia, namun sayang kebanyakan umat Islam meskipun mayoritas 
bermental minoritas, sampai-sampai sebagian dari kita memberikan 
angin segar munculnya kembali gerakan KOMUNISME, ingin 
mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel serta membiarkan 
saudara-saudara kita di Ambon, Maluku dan Aceh di ganyang (bantai). 
Jadi dalam hal ini kelemahan mental kita amat memprihatinkan. 

2. Kira-kira apa saja tantangan mereka dalam hal membangun negara 
ini?. 

 Kami tidak berharap banyak adanya kemajuan secara material-fisik di 
negeri ini karena hal ini merupakan keniscayaan alami dari modernitas 
sekarang ini. Yang kami dambakan adalah pembangunan aqidah, 
hukum dan etika Islami sebagaimana diajarkan al-Qur’an dan Sunah 
Nabi. Tantangan-tantangan yang ada saat ini sangat berat, karena 
iman kita masih lemah, negara tidak menerapkan Syari’ah Islam dan 
moralitas bangsa kita jauh dari nilai-nilai Islam. Yang banyak hanya 
syi’ar-syi’ar Islam (acara-acara tahunan atau bulanan) yang kosong 
dari substansi Islam itu sendiri karena banyak dicampuri oleh 
kemunkaran, walaupun acara-acara itu sangat positif untuk ukhuwah 
Islamiyah dan tali silaturrahmi. 

3. Di era reformasi ini wacana demokrasi marak diperbincangkan sebagai 
satu-satunya jalan untuk mewujudkan reformasi. Bagaimana Anda 
melihat hubungan agama Islam dengan Demokrasi?. 

 Islam yang kami yakini dan kami fahami adalah sebagai agama dan 
ajaran-ajaran Rasul baik yang qoth’I maupun yang dhonni. Untuk yang 
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qoth’I tidak bisa di tawar dalam pengamalannya. Ia harus dipraktikkan 
walau tida ada pihak yang memberikan dukungan, sedang yang 
dhonni bisa didialogkan dan didiskusikan. Namun terbatas dalam 
kalangan ahlul ijtihad wal ilmi tidak melibatkan semua orang apalagi 
non muslim. Salah satu kriteria menjadi kepala negara adalah sang 
calon harus adil sebelum memangku jabatan tersebut dan setelah 
resmi menjabat, jika ia membutuhkan masukan-masukan dari tokoh 
Islam maka ia berhak malah dianjurkan untuk meminta masukan-
masukan dari mereka. Islam mengenal demokrasi dalam hal-hal yang 
tidak prinsipal semisal menentukan pejabat dari tokoh-tokoh muslim 
yang bertaqwa.  

Dalam hal-hal yang bersifat prinsip seperti haramnya riba, kesesatan 
agama non Islam, kakafiran orang yang melecehkan Nabi, kewajiban 
Sholat, Zakat dan seterusnya Islam tidak mengenalnya. Apalagi 
demokrasi yang prinsipnya adalah menyerahkan kedaulatan 
sepenuhnya kepada rakyat, sebab kedaulatan sesungguhnya harus 
berada di tangan orang-orang sholeh yang berpedoman kepada al-
Qur’an dan Sunnah. Secara faktual jargon demokrasi “dari rakyat 
oleh rakyat dan untuk rakyat” tidak pernah terimplementasikan. Ia 
hanya ada dalam mimpi dan penipuan belaka. Dan saya ikut berduka 
cita atas jatuhnya banyak korban dari penipuan ini. 

4. Tapi kalangan lain ada yang menghendaki agar hukum-hukum Islam 
diterapkan di Indonesia sebagai solusi untuk memulihkan krisis yang 
menimpa bangsa kita. Bagaimna pendapat Anda?. 

 Itu sesuai dengan pendapat dan keyakinan kami, kami tidak 
mempersoalkan apakah mereka yang menginginkan hal ini ikhlas atau 
tidak. Sebab masalah niat adalah urusan Allah. Kami hanya 
mendukung kebenaran yang datang dari siapapun. Kami bangsa 
Indonesia yang mayoritas muslim, kami tidak punya hukum-hukum 
selain hukum Islam. Hukum-hukum lain adalah peninggalan kerajaan 
Majapahit, Sriwijaya, Mataram (yang tidak Islami) serta kolonial 
Belanda. 

5. Gus Dur mempunyai gagasan pribumisasi Islam Indonesia. Maksudnya 
penerapan Islam perlu menyesuaikan dengan budaya lokal. 
Bagaimana Anda menanggapi pandangan tersebut?. 
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 Gagasan ini merupakan pelecehan terhadap Islam karena berarti 
Islam harus tunduk kepada budaya, padahal yang benar adalah 
sebaliknya, memang kita tidak mengjak perubahan dalam hal teknis 
seperti mode pakaian dan pola makanan sepanjang hal itu tidak 
melanggar syari’at Islam seperti meniru cara-cara orang kafir. Tapi 
hukum-hukum Islam yang qoth’I harus ditegakkan tanpa 
mempertimbangkan budaya. 

6. Dalam kaitannya dengan ilmu fiqh ada kecenderungan sebagian 
intelektual untuk melakukan pembaruan (al-Tajdid). Bagaimana Anda 
melihat pembaruan tersebut?, Apakah fiqh yang kita gunakan selama 
ini perlu diperbarui?. 

 Pembaruan dalam hal-hal qoth’I seperti keharaman berjabat tangan, 
bersenda gurau dengan ajnabiyyat, ribawiyyat, alatul malahi, 
mempekerjakan wanita dalam bidang-bidang yang tidak sesuai 
dengan kodratnya dan lain sebagainya. Membuat pembaruan dalam 
hal ini bisa berakibat kufur atau minimal bid’ah yang sesat dan 
menyesatkan. Kalau dalam urusan khilafiyyah, maka pembaruan juga 
tidak boleh kecuali dari para ulama yang memiliki kapabilitas, 
kredibilitas yang mumpuni dan memahami maqasid al-Syar’I, integritas 
pribadi yang tidak diragukan serta menyadari dampak dari fatwa-
fatwanya terhadap ummat. 

7. Diantara isu-isu fiqh yang masih diperdebatkan sampai saat ini yaitu 
mengenai bunga Bank. Bagaimana Anda melihat bunga Bank dalam 
kacamata fiqh?. 

 Menurut pendapat dan keyakinan kami bunga Bank itu haram mutlak. 
Hal ini telah ditetapkan oleh Lembaga Kajian Keislaman dalam 
muktamar II di Cairo 1965 dengan diperkuat oleh fatwa Dr. Yusuf al-
Qordlowi, Sayyid Alawi dan ulama-ulama Hijaz yang sezaman dengan 
beliau. Mereka menetapkan bahwa bunga Bank adalah riba sesuai 

dengan yang dimaksudkan dalam al-Qur’an  . 

Dengan bunga-bunga tersebut musuh-musuh Islam memberi makan 
dan dana kepada ummat Islam serta membuat senjata canggih untuk 
membinasakan umat Islam. Apabila sebuah masalah telah disebut 
dalam al-Qur’an maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai fiqh, namun 
telah mencapai level aqidah. Memang ada sebagian ulama yang 
menghalalkannya, tapi mereka adalah antek zionis atau tertipu oleh 
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zionis, seperti Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut atau antek-antek 
mereka. kita jangan sampai terpengaruh oleh pendapat ini. 

8. Begitu halnya dengan hak waris. Sejauh mana ilmu faro-id diterapkan 
di tanah air untuk mewujudkan pembagian hak waris secara adil? 

 Hukum faro-id yang diIjma’I oleh para ulama adalah satu-satunya 
hukum yang adil menurut keyakinan kami, karena lelaki lebih utama 
serta banyak menanggung resiko di banding perempuan. Sedangkan 
penilaian hukum faro-id tidak adil adalah bisikan atau hembusan setan 
yang tidak terlihat (jin) atau yang terlihat (manusia: seperti kaum 
orientalis, komunis, atheis dll) yang semuanya mengajak kepada 
kekufuran. 

9. Dalam kaitannya dengan fatwa fiqh di atas, apakah perlu didirikan 
semacam lembaga fatwa seperti di negara-negara timur tengah (Saudi 
Arabia, Mesir, Qatar dll)? 

 Perlu sekali untuk memberi informasi-informasi keislaman namun yang 
lebih penting adalah hukum-hukum Islam bisa berjalan. Dan pendirian 
lembaga semacam ini urusan pemerintah dan politisi-politisi Islam. 
Dan kalau lembaga tersebut dibentuk maka ia harus betul betul 
independen dan konsis dengan hukum-hukum Islam yang ditetapkan? 

10. Persoalan yang tak kunjung reda yaitu hubungan antara Islam dan 
kristen di Indonesia sesekali mereka menyulut api konflik yang 
menelan korban. Bagaimana Anda melihat hubungan Islam dan Kristen 
dalam kacamata Agama?. Bagaimana ajaran Islam melihat agama 
lain?. 

 Umat Islam dan Kristen boleh-boleh saja bersatu dalam sebuah 
negara, dan hak-hak hidupnya dilindungi, namun menurut aqidah kami 
kelompok Kristen tidak boleh memiliki kekuasaan diatas umat Islam 
sekecil apapun. 

 اى ددداد  اا صددداحلآل   اىدددا  وا ددد س   اىدددا  واددد   وددد  ي دددااس وددد كس  يدددا  ي دددا اادددهللي  لو ددداا      ددد  ا ا
 (.51)املاقهللة:   ان  و  س    اش   ي هللي ااعاا ااظامل  

    ي    املؤو ا  ااكا  ي    اىا  و  د   املؤو    : (.22)لا نم ا 
Jelas kami berkeyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama 
yang benar. 
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  ااهللي  ن هلل اش اإل را     : (.11ا ية. )لا نم ا 
   و  يني غ غري اإل را دي ا     يعني  و    دا يف ا خ ة و  اخلا  ي   : (.25)لا نم ا 

Adapun Rasulullah berhubungan baik dengan Umat Yahudi dan 
Nasrani hanya sebatas hubungan bertetangga atau bernegara dengan 
catatan tidak tampak penghianatan, pelanggaran mereka tehadap 
perjanjian yang disepakati bersama, yang tentu saja perjanjian 
tersebut tidak merugikan umat Islam dalam bidang aqidah syari’at dan 
interaksi sosial. Hal ini dibuktikan dengan serangan Nabi terhadap 
Yahudi Khaibar dan pengusiran Beliau terhadap suku-suku Yahudi 
lain seperti Bani Quraidhoh, Nadhir dan yang lain. Karena mereka 
bersekongkol dengan musuh-musuh Beliau dan menghianati piagam 
Madinah. 

    يددد  كس اش نددد  ااددد ي  م يعدددا  املس يف اادددهللي   م م أددداملس وددد  ديددداحلملس     دددل دس   ع ددد اا  ادددى س  
   اش حيددددق املع دددد  .   ددددا يدددد  كس اش ندددد  اادددد ي   ددددا  املس يف ااددددهللي    خ أدددداملس ودددد  ديدددداحلملس    

 (.1-2)املم ح ة؛   ظاد  ا ن ه  خ اأكس     ااادس  أ ائك دس ااظاملا  
Syarat-syarat inilah yang dilupakan oleh para pakar muslim. Mengenai 
konflik di Ambon hakikatnya kami tidak tahu persoalan teknisnya, 
provokator  dan lain-lainnya, tapi hubungan agama antara Islam dan 
Non Islam sangat jauh sebagaimana jauhnya jarak antara hak dan 
batil. Umat Islam boleh-boleh saja berhubungan baik dengan non 
Islam dengan syarat tidak sampai mengganggu aqidah dan Syari’at 
Islam. 

11. Ini ada hubungannya dengan problematika Islam dan Barat. 
Keduanya cenderung dilihat secara berlawanan. Bagaimana Anda 
melihat hubungan Islam dan Barat menurut kacamata agama?. Atau 
hal ini hanya persoalan sejarah masa lalu hubungan umat Islam dan 
Barat yang keduanya saling bersitegang?. 

 Menurut kacamata kami, hubungan Islam dengan Barat yang selalu 
bermusuhan adalah karena sentimen agama di samping faktor 
histeris. Dari dulul orang Barat ingin menguasai semenanjung Arab, 
namun Allah melindungi Ka’bah-Nya dari serbuan tentara gajah yang 
dikirim pemerintah Nasroni yang bercokol di Yaman di bawah 
pimpinan Raja Habasyah. Mereka mengira dengan menghancurkan 



atas pertayaan-pertanyaan kaum muda NU

7

Ka’bah, Arab akan lenyap, dan sirnalah harapan akan adanya Nabi 
Akhirzaman yang akan lahir dari bangsa Arab. 

12. Dalam menanggapi ketegangan Islam dan Kristen di tanah air 
muncul usulan untuk berjihad ke Ambon, Sambas dan lain-lain. 
Bagaimana Anda melihat jihad di negara yang plural ini?. 

 Jihad dalam kasus ini adalah wajib, karena umat Islam dalam hal ini 
diserang oleh non Islam. 

   ا  اا يف  نيى  اش اا ي  يعا  انكس     ا هلل ا    اش   حيق املا هللي    :(.110)اانيع ة 

13. Dalam masalah aqidah (teologi) kita masih meyakini bahwa aqidah 
yang digariskan ‘Asy’ari adalah alternatif. Sejauh mana aqidah tersebut 
mampu mendorong dan menumbuhkan motivasi hidup dan berfikir?. 

 Sebetulnya Umat Islam wajib kembali kepada al-Qur’an dan Hadits 
dalam masalah-masalah aqidah dan amaliah yang ada dalil nashnya, 
baik yang qoth’I atau yang dhonni, baik yang eksplisit dan yang 
implisit. Kita Ahlissunnah ada yang beraliran (madzhab) Asy’ariy dan 
ada yang mengikuti aliran Maturidi cuma sebatas dalam melawan 
teologi Mu’tazilah.  

Jadi, kita umat Islam harus menggali aqidah dari al-Qur’an dan Hadits 
disamping memperhatikan keterangan-keterangan ulama yang ahli 
dalam bidang aqidah (Asya’iroh, Maturidiyyah dan Ahli Hadits). 
Sedangkan aqidah Asy’ari dalam urusan qodlo’ dan qodar yang 
menetapkan alkasb, ikhtiar manusia dan menafikan al-thob’I wal ‘Illat 
bahkan al-quwwah al-muda-ah merupakan aqidah yang sangat positif 
untuk mendorong dan menumbuhkan motifasi hidup serta berfikir 
dalam hal-hal yang perlu dipikirkan menurut agama. Karena ajaran 
agama itu mengajak umat Islam untuk tidak mengandalkan dalam 
usaha-usaha, rencana-rencana, cita-cita mereka kecuali kepada Allah 
sang Khaliq yang akhirnya memunculkan sifat-sifat tawakkal, dimana 
tawakkal dalam persepsi ulama muhaqqiqin tidak bertolak belakang 

dengan amal dan kerja usaha. . 

14. Apakah Anda melihat perlunya pemikiran ulang terhadap aqidah 
tersebut untuk membangunkan umat Islam dari tidurnya?. 

 Saya sangat gundah dengan teks pertanyaan ini, jangan-jangan yang 
dimaksud dengan tidurnya umat Islam adalah dalam urusan yang 
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bernuansa duniawi, materialistik, sebagaimana telah kami sebutkan di 
atas. Hal ini tidak sangat kami dambakan bangkitnya umat islam 
dalam masalah tersebut. 

   يا ما  ظاد ا و  احلىاة ااهللنىا  دس ن  ا خ ة دس غا  ا :(7)اا  ا 
 )  ن س  ن س وأواحل دنىاملس (.

Karena persoalan dunia adalah naluri setiap manusia secara individu 
dan kolektif. Bahkan kemajuannya merupakan tuntutan zaman modern 
seperti sekarang ini. Yang kami inginkan bangkitnya umat Islam untuk 
menegakkan agama Islam itu sendiri. 

   ش ااازة  ا  اا   ا مؤو    اك  امل ا ع    يا ما   : (.2)امل ا عا 
    ودددد  ملددددا  ي يددددهلل اااددددزة    دددد  اااددددزة يىاددددا  اىدددد  يصدددداهلل ااك ددددس اا ىددددق  ااامدددد  ااصددددا  ي  ادددد .

 (.100) اط :

Jadi, kami tidak memandang perlunya kaji ulang terhadap ajaran 
Asy’ariyyah tersebut bahkan kami menilai hal ini dapat merusak 
tatanan aqidah yang sudah mapan dan beresiko terkuranginya 
kepercayaan kepada Allah dan pindah kepada kepercayaan terhadap 
benda (materi). 

15. Akhir-akhir ini masalah gender mencuat ke permukaan sebagai 
upaya untuk mensejajarkan laki-laki dan perempuan. Bagaimana Anda 
melihat gagasan tersebut?. 

 Gagasan ini adalah bentuk dari upaya memasarkan kekufuran serta 
bentuk-bentuk dari gerakan zionis Yahudi, Komunisme yang 
berdampak hilangnya ghiroh yang telah ditanamkan Rasul kepada 
para Sahabat dan seluruh umat Beliau yang taat, dan bertujuan 
melecehkan kaum hawa dengan mengeksploitasi keindahan fisik 
mereka demi kepentingan-kepentingan ekonomis dan biologis. 

    ددد  ا مدددؤن  ين ددداا وددد   وصددداحلدس  حي ظددداا  ددد  أ س ريادددك  عملددده ادددس    ااددد  خدددنيري  دددا يصددد اا  
 (30)اا احل:

      اا أدددداا  ااوددددا  ن دددده اا  ددددا   ددددا   دددد  اش وا دددد س ن دددده وادددد    ددددا  ن عدددداا ودددد   ودددداااس 
 (34)اا  ا :
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 غدددرية اش    يدددأ   : "    اش  اددداغ ينددداحل     املدددؤو  ينددداحل  نددد   وددد  د يددد ة  ددداا:  ددداا حل ددداا اش  
 (.331/  د:2املؤو  وا ل و  اش". و  ق ن ى . )وشكاة املصاوىح؛ أد:

16. Dalam hal tasawwuf modern ada kecenderungan untuk mempelajari 
konsep-konsep tasawwuf dari agama-agama lain seperti Kristen, 
Budha, Hindu dll. Bagaimana Anda melihat gagasan tersebut?. 
Apakah langkah tersebut menunjukkan kemunduran dan kemajuan?. 

 Sebenarnya kita umat Islam wajib meniru perilaku Rasulullah. 

  اعهلل ملا  اكس يف حل اا اش   اة ل  ة 

Dalam Sholat, Shodaqoh, Puasa, Zuhud, menjauhi haram dan 
syubhat, berdzikir dan membaca al-Qur’an, pergaulan dengan orang 
tua, keluarga, sanak saudara, istri, tetangga, dan semua lapisan 
masyarakat baik dari kalangan muslim atau mereka yang menaruh 
simpati kepada Islam. Inilah model tasawwuf yang benar dan ideal. 
Adapun tasawwuf yang berkonotasikan filsafat ketuhanan, teologi-
teologi, tirakat untuk mencapai menunggaling kawulo gusti, 
semuanya adalah kebatilan belaka meskipun kelompok yang 
menekuninya memiliki kharisma dan pengaruh luas di masyarakat. 
Kami kadang menghargai mereka hanya lidaf’il fitnah serta 
menghormati dzikir-dzikir mereka kepada Allah belaka, bukan berarti 
kami sepakat (ridlo) dengan langkah-langkah atau ide-ide mereka. 
jadi, gagasan dalam poin 16 ini sangat lebih mungkar daripada yang 
telah kami sebutkan di atas dan jika dilaksanakan akan berakibat 
murtadnya ribuan kaum santri. 

17. al-Qur’an diyakini oleh sebagian umat Islam sebagai satu-satunya 
untuk menyelesaikan persoalan umat, tapi persoalannya muncul 
perbedaan diantara para ulama dalam menafsirkan al-Qur’an. Pola 
penafsiran apa yang Anda anggap ideal?. 

 Kami tetap meyakini bahwa al-Qur’an adalah pedoman yang memuat 
seluruh persoalan umat. Kami tidak percaya adanya ayat-ayat yang 
dianggap sebagai faktor pemicu munculnya perselisihan umat atau 
adanya perbedaan tajam diantara para ulama dalam menafsirkannya. 
Ragam penafsiran dalam kalangan ulama salaf sunny kami yakini 
dapat ditemukan dalam satu poin. Dalam mengkaji tafsir al-Qur’an kita 
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jangan menoleh kepada tafsir Mu’tazilah, Syi’ah, Khowafij, Murji’ah 
dan Islam Modern yang semuanya adalah Ahlul Bida’. 

Pola penafsiran yang ideal menurut kami adalah seperti pola Tafsir at-
Thobari, al-Baghowi dan Ibnu Katsir yang memadukan antara tafsir 
binnaqli dan birro’yi dan dari kalangan mufassirin mutaakhirin adalah 
Shofwatu at-Tafasir dan Rowai’ul Bayan. Keduanya karya as-Syaikh 
Muhammad Ali as-Shobuni dan untuk mempermudah umat Islam 
Indonesia mempelajari kitab-kitab tersebut perlu diterjemahkan 
kedalam bahasa Indonesia dalam bentuk yang ringkas dan obyektif. 

Sebetulnya kami telah menulis beberapa risalah / makalah yang 
berkaitan dengan persoalan-persoalan di atas untuk merespon gerakan-
gerakan yang berbahaya dan muncul dikalangan kaum muda. 

Demikian jawaban-jawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan yang 
disodorkan kepada kami dari LAKPESDAM PBNU, semoga bermanfa’at 
untuk membentengi aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah dikalangan NU dan 
luar NU. Amin ya Robbal ‘Alamin. 

Sarang; 13 Juni 2000 M. 

 

 

KH. MUH. NAJIH MAIMOEN 
Staf Pembina PP. Al-Anwar Sarang 
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Risalah-risalah yang telah kami tulis adalah sbb: 

 
 Kajian tentang ajaran dan budaya Ahlussunnah wal Jama’ah. 
 Pembelaan terhadap Nabi Muhammad dan para Sahabatnya. 
 Keputusan Musyawaroh Wustho XXVI di PP. Al-Anwar. 
 Al-Ajwibah as-Sunniyyah ‘anil Masa-il al-Nahdliyyah. 

  وددد  انددد عص ااش صدددىة    اا ددد ة اا نيايدددة ن ددده  دددالني ا   نصدددال اا  دددا آل ااشددد نىة وك ددد
      ااصرة  اا را.

   وااكس     ص    ر ياة اش    ة حل اا. 

 . ااش حلات اا مانة يف وا    اا  د  اا  ة 

 .  ع اا يف دي  اش  ني       ح ملاا يف  نيى   

 .اا ح ي  مما يف احل رت و  امل املري 

 .اا صىحة و أيىهلل ااش ياة 

   ااة اااوة يف لكس  ااىة امل  ة اإلواوة.اا 

 .اا  مل ة اا ا اة ن  ضر ت ااشىاة 

  اب اا يب  . يع   واياال ااا ما    كىف حنرتو 

 .اا   ق ااشا اة و  لعاقق ااشىاة   واطى  ااشىاة 


