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I. AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH 

A. Definisi Ahlussunnah. 

Pada hakikatnya, Ahlussunnah bukanlah merupakan suatu agama bagi 
aliran tertentu dari ahlul kalam. Namun, karena muncul berbagai masalah 
yang jadi perselisihan ahlul qiblat (Umat Islam) sehingga menjadi beberapa 
kelompok(firqoh). Padahal sebelumnya mereka semua tunduk pada dasar-
dasar agama (tidak membahas atau mempermasalahkannay). Maka, 
Ahlussunnah (secara global) ada dua golongan, dan keduanya benar, „alal 
haq. 

Sebagian kelompok adalah tetap eksis terhadap al-Qur‟an dan as-
Sunnah as-Shohihah, yang dikukuhi oleh para Sahabat dan tabi‘in. tatkala 
pemikiran-pemikiran baru mulai bermunculan, dan cara berpikir mulai 
bercabang-cabang, kelopok ini memilih untuk tetap berpedoman pada 
dhohir-nya al-Qur‘an dan as-Sunnah, setia dengan aqidah-aqidah para 
pendahulunya (Sahabat dan tabi‟in) tanpa mempertimbangkan sedikitpun 
logis maupun tidaknya. Sehingga apabila mereka berbicara menggunakan 
logika murni, itu hanya untuk menolak pendapat musuh, mengalahkan atau 
sekedar menambah kemantapan, tidak untuk menggali atau mencetak 
aqidah darinya. Mereka adalah Ahlussunnah. 

Kelompok kedua terpaksa menggunakan logika murni untuk men-ta‟wil 
(mengalihkan dlohir-nya) nash dari arti asli lughawi-nya yang dalam 
anggapan mereka bertentangan dengan akal. Maka, mereka memberi 
pentakwilan yang masuk akal (serta tidak bertentangan dengan undang-
undang Syara‘ dan tata bahasa Arab) untuk sekedar men-tahqiq-kan 
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pengertian nash-nash tersebut dan penjelasannya pada kaum awam / ajam 
yang pada mulanya mereka adalah penyembah berhala (mujassim).1) 

Jadi, Ahlussunnah ada dua kelompok, yaitu salaf (ahlul hadits) dan 
kholaf (ahlul kalam sunni). Dan mereka adalah: 

Pada dasarnya, ―Ahlussunnah salaf‖ maupun ―Ahlussunnah kholaf‖ adalah 
sama. Hanya saja kalau salaf enggan men-ta‟wil (al-Qur‘an/al-Hadits) yang 
sulit diterima akal, sedangkan kholaf, karena perubahan zaman dan 
timbulnya berbagai pemikiran sesat serta ―penta‘wilan‖ yang bukan-bukan, 
maka mereka menta‘wil dan memberi arti logis yang tidak bertentangan 
dengan qowanin syar‟iyyah dan lughowiyyah demi memberi penjelasan pada 
orang awam yang sulit menerima ayat tersebut atau menolak faham bid‘ah. 

Jadi, kelompok ini adalah sama aqidahnya, namun berbeda sikap dalam 
menghadapi nash-nash al-Qur‘an maupun al-Hadits yang menyebutkan sifat-
sifat Allah SWT, yang seakan-akan menyiratkan adanya tasyabbuh 
(keserupaan Allah dengan makhluk-Nya). Kelompok pertama (ahlul hadits) 
bersikap diam dan tidak menafsirkannya, sedangkan yang kedua bersikap 
menafsiri dengan tafsiran yang jauh dari pen-tasybih-an. 

Mengapa sampai para ahli hadits berpegang teguh pada lahiriahnya 
dalil nash, adalah karena merebaknya pemikiran-pemikiran bid‘ah Mu‘tazilah 
yang cenderung menafikan nash-nash mutasyabihat/men-ta‟wil-kan sifat-sifat 
Allah SWT. Maka, manakala salafussholeh ahlul hadits melihat kiprah 
Mu‘tazilah dengan pemikiran-pemikiran bid‘ahnya ―menafikan sifat-sifat 
Allah‖ yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW 
yang telah dikenal oleh para al-aimmatu al-Rasidin (imam-imam yang benar), 
dan mereka (Mu‘tazilah) dibantu oleh jama‘ah khalifah Bani Abbas dalam 
masalah penafian sifat dan khalqul Qur‟an, maka para ahli hadits dalam 
menetapkan madzhab Ahlussunnah yang berkaitan dengan mutasyabihat-
nya ayat-ayat al-Qur‘an maupun Hadits Rasulullah SAW memilih jalan yang 
telah ditempuh oleh para pendahulunya, semisal Imam Malik bin Anas. 
Slogan mereka adalah: 

                                                 
1)

 . Hujjatul Balighoh; I/9. 
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Sehingga, karena ketinggian disiplin mereka, maka dengan tegas mereka 
menyatakan: ―siapapun yang menggerakkan tangannya tatkala membaca 
ayat kholaqtu biyadii atau mengisyaratkan telunjuknya pada saat 
meriwayatkan hadits qolbul mu‟miniina baina usbu‟aini min ashobi-ir rohman, 
maka harus diputus tangannya dan dicabut telunjuknya‖.2) 

Setiap orang berpengetahuan pasti tahu bahwa ahlul hadits lebih 
mengenal berbagai perilaku, biografi para rawi dan hadits-hadits Rasulullah 
SAW dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana ahli nahwu lebih 
mengenal seluk beluk Imam Sibawaih dan Kholil yang tidak diketahui oleh 
orang lain. Ini harus diakui, namun, para ahli bid‘ah yang menafikan sifat-sifat 
Allah SWT telah menjadikan ayat “laisa kamitslihi syai-un” sebagai senjata 
untuk menolak hadits-hadits shahih. Setiap didatangkan hadits yang kontra 
dengan rasio dan logika filsafatnya, mereka selalu menolak dengan “laisa 
kamitslihi syai-un”, inilah suatu cerminan atas kesesatan mereka dan tipu 
dayanya pada orang-orang awam yang lebih buta hatinya dari mereka serta 
merubah makna ayat-ayat al-Qur‘an. 

Mereka memahami hadits-hadits sifat dengan suatu pemahaman yang 
tak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya serta para aimmatul Islam. 
Anggapannya, hadits-hadits tersebut hanyalah akan menetapkan tasybih. 
Kemudian untuk menolak hadits tersebut, digunakan ayat “laisa kamitslihi 
syai-un”. Inilah suatu perubahan dua Nash sekaligus. Seterusnya, mereka 
mengarang berbagai kitab yang dipenuhi pemikiran-pemikiran bid‘ah. 
Katanya: ―Inilah aqidah-aqidah agama Islam yang diperintahkan oleh Allah 
SWT untuk diyakininya serta datang dari-Nya‖. Mereka juga sering membaca 
al-Qur‘an dan men-tafwidl-kan maknanya pada Allah SWT tanpa meresapi 
arti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan menegaskan bahwa 
itulah arti yang dikehendaki Allah SWT.3) 

Belum cukup kebiadapan mereka mengartikan al-Qur‘an 
sekehendaknya sendiri tanpa mencari petunjuk dari sunnah Rasulullah SAW, 
masih ditambah pembantaian para ulama yang tidak sealiran dengannya. 
Para penguasa Bani Umayyah yang telah termakan rekayasa kotor mereka, 
dimanfaatkan untuk menyingkirkan ulama-ulama Ahlus sunnah. Yaitu suatu 

                                                 
2)

 . al-Milal wa an-Nihal; I/9. 
3)

 . Syarh Aqidah al-Thohawiyyah; 395. 
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fitnah besar yang merupakan warna kelabu bagi catatan sejarah umat Islam 
akibat slogan “khalqul qur‟an” yang dipropagandakan mereka.4) 

Melihat bid‘ah yang besar itu, Imam Ahmad bangkit dan berjuang 
dengan gigih mempertahankan sunnah Rasulullah SAW. walaupun beliau 
masuk penjara selama dua puluh delapan bulan, terbelenggu kedua kakinya, 
disekap dalam ruangan yang pengap tanpa ada setitik cahaya sedikitpun, 
berbagai perlakuan kasar dan pukulan menghantam dirinya hingga darah 
bercucuran, tubuh bengkak-bengkak dan kulit mengelupas, beliau tetap 
konsekwen dan tegas mengatakan: ―al-Qur‘an kalamullah adalah Qadim, 
tidak makhluk. Siapapun yang mengatakan al-Qur‘an makhluk, maka dia 
adalah kafir‖.5) 

Ketegangan dan kegigihan Imam Ahmad ini, tak lain adalah demi 
mempertahankan ajaran Rasulullah SAW dari tangan-tangan sesat kaum 
Mu‘tazilah yang telah keblinger mengobarkan “ghiroh keagamaan” pada saat 
ini. Dimana dunia telah menghadapi suatu bencana besar, yakni 
penghancuran aqidah yang telah dihembuskan oleh orang-orang Syi‘ah. 
Dengan bangkitnya revolusi Syi‘ah Iran yang dipelopori oleh Khomeini, Islam 
dalam bahaya besar, dan kehancuran diambang pintu. Karena gantinya, 
ditebarkan aliran-aliran sesat ‖berhalaisme‖ atau ―jahiliyyah modern‖. Syi‘ah 
dengan bekerja sama dan dibantu oleh Yahudi, Nasrani, kebatinan, kafir 
zindiq dan kaum atheis, bertujuan hendak meruntuhkan Islam.6) 

Kalau umat Islam tidak bangkit, khususnya bangsa Indonesia, 
bagaimana nanti nasib generasi selanjutnya?, Apakah mereka tetap bisa 
berpegang pada ajaran Rasulullah SAW?, Bagaimana bentuk bangsa 
Insonesia ini bila telah di-Syi‘ah-kan?, Masihkah ada orang yang 
menghormati Sahabat?, Akankah al-Qur‘an terselematkan?, Bukankah 
perzinaan semakin merajalela dengan praktek muth‘ah?. 

Untuk itu, demi mengaca pada perjuangan Imam Ahmad, marilah kita 
bertekad untuk melawan Syi‘ah. Semua pejabat dan rakyat harus bersatu 
padu membela ajaran Rasulullah SAW dan mempertahankan al-Qur‘an 
kalamullah. 

 

B. Munculnya Mutakallimin Ahlussunnah. 

                                                 
4)

 . al-Bidayah wa an-Nihayah; X/273. 
5)

 . Ibid ; 332. 
6)

 . Muqoddimah Limadza Kaffara Ulama al-Muslimin al-Khomeini. 
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Suatu penyebab utama atas dipergunakannya ilmu ushuluddin dalam 
aqidah-aqidah Islam adalah meluasnya wilayah Islam dan masuknya 
pemeluk baru dari segala penjuru dunia yang bermacam-macam bentuk 
agama dan keyakinan serta budayanya, sehingga menimbulkan pengaruh 
yang sangat besar. Yang paling menonjol dan perlu mendapatkan perhatian 
serius adalah munculnya segolongan besar kafir-kafir zindiq dan pemikir-
pemikir modern (tokoh pembaharu) yang hobinya memperdebatkan ayat-
ayat mutayabihat serta mengidolakan retorika perdebatan dan sistematika 
hujjah hanya untuk ajang perdebatan dan adu pikiran. Maksudnya tak lain 
adalah menebarkan kerancuan dikalangan umat Islam, memasukkan 
keraguan di hati mereka atau dianggapnya sebagai methode praktis untuk 
mencetuskan berbagai macam ilmu dan indotrinasi aqidah. 

Keadaan kritis tersebut sudah pasti membangkitkan Ulama-us Sunnah 
yang berkhidmah pada Islam dan menolak berbagai tipudaya mereka, untuk 
membuka pintu perdebatan dengan mereka. membicarakan masalah-
masalah syubhat (samar) dan rumit yang mereka permasalahkan dengan 
sistimatika yang mereka kenal dan methode-methode yang mereka 
biasakan. Hal ini sesuai dengan petunjuk al-Qur‘an. 

  

  

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl; 125). 

Dan, berkecimpung dalam hal itu sudah pasti harus berbuka untuk 
memperdebatkan nash-nash mutasyabihat yang semula mereka patih dan 
tidak mempertahankannya disamping itu juga harus meneliti dasar-dasar 
ideologi mereka serta mengerahkan semaksimal mungkin dalil-dalil aqli. 
Padahal sebelumnya mereka tak pernah melakukan itu semua manakala 
mereka berhadapan dengan dalil-dalil Nash, tanpa menambah ataupun 
mengurangi. 

Selanjutnya, demi membentengi hakikat-hakikat aqidah Islam dengan 
mengconter pemikiran sesat ahlul bid‟ah, mereka terpaksa menggunakan 
berbagai methode dan analogi-analogi logis yang telah digunakan oleh para 
ahlul bid‟ah tersebut. 
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Inilah sesuatu yang kelihatan bid‘ah yang muncul dalam sejarah 
kehidupan umat Islam, yang pada mulanya tidak pernah melakukan dan tak 
terbersitkan sedikitpun di hati mereka. dan manakala mereka menguraikan 
sisi-sisi perdebatan tersebut, hatinya merasa gelisah dan resah untuk 
membicarakannya. Dalam keadaan tertekan dan hati-hati sekali, mereka 
terpaksa mengikuti arus. Mereka harus diam ataupun merasakan pahit 
getirnya perdebatan. 

Itulah keadaan mereka pada saat itu. Mayoritas tabi‟in  yang pernah 
bergaul akrab dengan Sahabat terpaksa menempuh jalan lain dengan lapang 
dada membuka perdebatan dalam berbagai masalah aqidah serta 
muqodimah-muqoddimahnya. Sedangkan sebelum itu mereka menundukkan 
kepala dan pikiran dimi taslim dan patuh menerima aqidah tersebut, tanpa 
membahas ataupun memperdebatkannya. 

Maka, pada saat itulah mereka menemukan berbagai permasalahan 
rumit yang membutuhkan pemikiran dan pembahasan, seperti ayat-ayat 
mutasyabihat, qodlo qodar, terciptanya perbuatan manusia, dan kehidupan 
yang kedua kali (ba‟ts); apakah sesudah punahnya segala sesuatu, atau 
setelan hancurnya, dan ataukah sesudah ceraiberainya. Dalam hal-hal 
semacam itulah, terpaksa mereka harus melakukan perdebatan dengan para 
ahli bid‘ah yang selalu membuat pemikiran yang sesat dan membingungkan. 
Dan terpaksa juga harus mempergunakan analogi-analogi logis dan 
argumen-argumen manthiqiyyah yang dibiasakan dan difahami oleh kaum 
sesat tersebut. 

Bukankah Sayyidina Ali juga pernah mengutus Abdullah bin Abbas 
untuk berdebat dengan salah sau kaum Khowarij dalam masalah syubhat 
dan keyakinan-keyakinannya yang menyimpang?, Bukankah Abdullah bin 
Mas‘ud juga pernah berdebat dengan Yazid bin Umairah dalam masalah 
iman dan kemusykilan-kemusykilan yang berkisar seputarnya?. 

Imam Hasan Basri yang merupakan senior para tabi‟in juga pernah 
membicarakan panjang lebar masalah-masalah aqidah, memperdebat-
kannya, dan menolak syubhat-syubhatnya ahlul bid‟ah dari aqidah tersebut. 
Kajian-kajiannya juga dipenuhi penentangan-penentangan pada pemikiran 
sesatnya ahlul bid‟ah, sebagaimana surat yang beliau kirimkan ke perbagai 
daerah yang dipenuhi permasalahan-permasalahan ilmu kalam dan 
kemusykilan-kemusykilan aqidah. 

Beliau, setiap waktu selalu memperingatkan tindakan-tindakan yang 
mesti dilakukan olehnya dan para ahlul ilmi yang setara dengannya untuk 
mengkaji masalah-masalah tersebut yang lepas dari pantauan orang 
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sebelumnya karena belum muncul bid‘ah-bid‘ah yang mendorong untuk 
diperhatikan dan diberi jawaban.  

Dalam suratnya yang dikirimkan pada Kholifah Abdul Malik bin Marwan 
(sebagian riwayat mengatakan pada Jendral Hajjaj at-Tsaqofi), beliau 
membahas tentang masalah qodlo‟ dan qodar. Didalamnya disebutkan: 
―memang, tak ada salafpun yang menyebutkan dan memperdebatkan hal itu. 
Sebab, mereka pada saat itu seia sekata. Dan mengapa kami membahasnya 
adalah karena orang-orang telah menimbulkan kemunkarannya. Dan perlu 
dimengerti, bahwa setiap orang-orang baru menciptakan ‗kemodelan-
kemodelan‘ dalam agamanya, maka Allah SWT mengajarkan cara baru pada 
hamba-Nya yang berpegangan pada kitab-Nya untuk memberantas bid‟ah-
bid‟ah dan memperingatkan mereka dari kerusakan-kerusakan‖. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa Imam Hasan Bashri adalah 
termasuk seniornya tokoh Tabi‟in yang diikuti dan diambil fatwanya. Maka, 
jangan salah sangka bahwa perkataanya yang berbunya: ―tidak ada seorang 
salafpun yang membicarakannya‖, bertentangan dengan kesalafan beliau. 
Sehingga digambarkan bahwa periode Imam Hasan Bashri sudah tidak 
masuk kategori salaf. Sebab, Imam Hasan Bashri dalam mengartikan salaf, 
hanyalah secara nisbi. Dan memang, masa Imam Hasan Bashri terbilang 
kholaf bila dibandingkan para pendahulunya. Bahkan tokoh junior par 
Sahabat juga dibilang kholaf bila dinisbatkan dengan para tokoh senior yang 
mendahuluinya. Intinya, Imam Hasan tetap termasuk a-immatus Salaf. Dan 
pernyataan beliau bahwa orang sebelumnya adalah salaf, itu beliau pandang 
secara nisbi (relatif).  

Dan yang penting untuk diperhatikan adalah: dengan adanya gerakan-
gerakan dan pemikiran bid‘ah yang bertebaran sehingga membutuhkan 
perhatian serius dengan perbagai pengkajian dan pengerahan pemikiran 
semaksimal mungkin, maka lahirlah dua kelompok Ahlissunnah. 

Kelompok pertama adalah: orang-orang yang menerima tersebut 
(methode pemikiran baru), mempraktekannya dan menyeru orang lain untuk 
menggunakannya untuk menolak dan membasmi ahlul bid‟ah. Sedang 
kelompok kedua justru sebaliknya. Menjauhinya, risih dengannya dan 
mengumumkan kemunkaran hal itu. Sehingga mengharamkan berdekatan 
dengan para ahlul bid‟ah atau menanggapi pemikiran nyleneh mereka. 
karena bila ditanggapi ataupun meladeni perdebatan dengan mereka malah 
menyebabkan mereka ge-er karena omongannya mendapatkan perhatian 
khusus. Dan akibatnya mereka malah bertambah tidak karuan. Kelompok ini 
tetap konsekwen dengan dalil-dalil al-Qur‘an dan Hadits. Mengukuhi segala 
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sesuatu yang telah dilakukan oleh para sahabat. Yakni, mencukupkan diri 
dengan dalil-dalil syar‟I tanpa mengolah maupun menggunakan dalil-dalil 
aqli. 

Kedua kelompok tersebut terbilang ahlussunnah (salafus sholeh) yang 
telah diisyaratkan oleh nabi Muhammad SAW atas kemuliaannya dan 
mengajurkan untuk diikuti. Maka, adalah salah bila memprioritaskan salah 
satu dari keduanya dengan predikat ahlussunnah, sementara yang lain tidak. 
Jadi, ahlul hadits  maupun ahlul kalam sunni tetap terbilang kelompok 
ahlissunnah.7) 

 

C. Tokoh – tokoh Ulama’ Ahli sunnah dan Aqidah aqidahnya . 

sebagian Ulama‘ Ahli Hadist mengatakan bahwa kami menemukan 
banyak masyayeh salaf yang merupakan panutan ulama‘ kholaf dalam 
masalah Aqidah dan merupakan teladan dalam hadist – hadist yang 
dipergunakan ( terpakai ), telah menulis Aqidah – aqidahnya mereka yang 
merupakan kandungan sunnah sunnah rosululloh SAW yang mesti dijadikan 
pegangan. Hal itu terjadi manakala pemikiran bid‘ah merata di bumi ini, 
danbanyaknya propaganda sesat yang membingungkan umat. Maka pada 
saat itulah, sangat diperlukan ulama‘ untuk mengungkap dan menjelaskan 
aqidah – aqidah yang telah dikukuhi oleh salafus sholeh supaya ― generasi 
kholaf ― mendapat petunjuk jalan kebenaran para ―generasi salaf ―, 
diantaranya adalah : 

1. Imam abu abdillah sufyan bin said bin masruq ast tsauri (wafat : 161 
H.)8) 
aqidah dan madzhab sunnahnya telah dinampakan dan “diimlakan” pada abu 

sholeh syuaib bin harb al baghdadi (wafat : 197 H.)
9)

 

2. Imam Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Al-Hilali. 
Beliau telah membeberkan aqidah – aqidahnya ketika ditanya soal itu, 

sebagaimana telah diriwayatkan oleh abu abdillah muhammad bin ishaq ats – 

tsaqofi (wafat : 236 H.)
10)

 

                                                 
7)

 . as-Salafiyah; 41. 
8)

 . lihat al-Lalka‘iy; 151-154. 
9)

 . Tahdzib; IV/ 350. 
10)

 . Lihat al-Lalka‘iy; 155-156. 
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3. Imam Abu Amr Abdurrohman bin Amr Al – Auza‘i. 
Imam daerah syam ang telah menampakan aqidah – aqidahnya pada saat 

bid‟ah telah merebak. Hal ini telah diriwayatkan oleh ibrohim bin muhammad 

bin abdilah bin ishaq al – fazari (wafat : 250 H.)
11)

 

4. Imam Abu Abdirrohman ibn Mubaraok, imam daerah Khurasan. 
5. Imam Abul Ali Frdloil bin ‗Iyadl, seorang zahid, tsiqoh, wira‟I (wafat; 86 

H.)12) 
6. Imam Waqi‘ bin Jarrah. 
7. Imam Yusuf bin Asbat. 
8. Imam Suraik bin Abdillah an-Nakha‘i. 
9. Imam Abu Said Yahya bin Said al-Qaththan (wafat; 197). 13) 
10. Imam Abu Ishaq al-Fazazi. 
11. Imam Abu Abdillah Malik bin Anas al-Asbihani al-Madani, Imam “Dar 

al-Hijrah wa Faqih al-Haromain” (wafat: 79 H).14) 
12. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi‘I al-Muttholibi. 

Sayyidul fuqaha‟ fi zamanihi. 
13. Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. 
14. Imam Abu Hasan Nadlr bin Syummail an-Nahwi al-Bisri (wafat; 

203H).15) 
15. Imam Abu Ya‘qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi al-Mishri. Murid Imam 

Syafi‘I (wafat;232 H), telah menampakkan aqidah “keqadiman al-
Qur‟an” pada saat terjadi fitnah kubro dari kekhalifahan al-Ma‘mun.16) 

16. Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hambal. Telah menampakkan 
aqidahnya, mengajak umat menetapinya, serta tabah menghadapi 
siksaan demi memegang “al-Qur‟an Qadim”. 

17. Imam Abu Abdirrahman Zahir bin Nu‘aim al-Baby as-Sijistani. (wafat 
pada masa Kholifah al-Ma‘mun). 17) 

18. Imam Abu Yahya Zakariya bin Yahya as-Saaji. 18) 

                                                 
11)

 . Ibid; 154-155. 
12)

 . Tahdzib : VIII/ 394. 
13)

 . Ibid; II/216. 
14)

 . Ibid; X/5. 
15)

 . Ibid; X/437. 
16)

 . Ibid; X/437. 
17)

 . Ibid; III/353. 
18)

 . al-Jarh wat Ta‘dil; III/601.  
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19. Imam Abu Raja‘ Quthaibah bin Sa‘id ats-Tsaqafi al-Baghdadi. Rawi 
terakhir yang meriwayatkan hadits dari Abu Abbas Muhammad bin 
Ishaq as-Sarraj (wafat; 240 H). 19) 

20. Imam Husain bin Abdirrahman al-Ihtiyathi. Tentang aqidahnya, telah 
diriwayatkan oleh Ahmad bin Musa al-Bishri. 20) 

Merekalah diantara ulama‟ as-Sunnah as-Salaf yang telah 
menampakkan aqidah-aqidah Ahlussunnah yang merupakan panutan bagi 
generasi kholaf. Dan sebagai ringkasan aqidahnya adalah: 











Sesungguhnya madzhab kita dan madzhab imam-imam kita, ahlul 
hadits, hendaklah kita meyakini ‖Bahwasanya Allah SWT dzat yang Esa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang menedingi-Nya, tidak ada yang 
setara dengan-Nya dan tidak ada yang serupa dengan-Nya. Tuhan yang 
Maha Esa, dzat yang segala sesuatu bergantung pada-Nya, tidak berteman, 
tidak beranak dan diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang 
menyekutukan dalam kekuasaan-Nya‖. 

Kita haruslah mengimani semua sifat-sifat Allah SWT sebagaimana 
yang disifatkan-Nya dalam kitab-Nya yang telah diturunkan pada Nabi 
Muhammad SAW, yang tidak datang kepadanya (al-Qur‘an) kebathilan, baik 

                                                 
19)

 . Tahdzib; VIII/358. 
20)

 . al-Jarh wat Ta‘dil; II/75. 
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dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang 
Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. 

Dan kita juga harus mengimani semua sifat-sifat Allah SWT yang telah 
ditetapkan dari Nabi Muhammad SAW, dengan penukilan rawi-rawi yang adil 
dan sanad yang muttasil yang telah disepakati oleh ahlul ma‟rifati al-„ilmu an-
naqli bahwa hadits tersebut benar-benar Shahih dan ditetapkan oleh Nabi 
Muhammad SAW. maka kita hendaklah mengatakan (hadits ini) 
sebagaimana Nabi bersabda, dan hati kita hengaklah meyakini dengan 
tasdiq dan ikhlas bahwa hadits tersebut adalah sebagaimana yang telah 
disabdakan Nabi SAW. 

Kita tidak usah merinci (menelaah hakikatnya) sifat-sifat Allah SWT, 
tidak usah menafsirinya seperti penafsiran ahlut takyif dan tasybih, serta 
tidak membuat perumpamaan / misal pada sifat-sifat Allah tsb. Tetapi, kita 
hendaknya menerimanya dengan tashdiq, serta mengucapkan lafadz-
lafadznya dengan sharih sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT 
dalam kitab-Nya dan disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam Hadisnya. 
Kita hendaknya mengatakan dan meyakini bahwa sifat-sifat Allah SWT 
semuanya tidaklah makhluk. Tidak ada sesuatupun dari sifat kalam-Nya, 
ilmu-Nya dan sifat-sifat-Nya yang lain yang makhluk. Maha Agung Allah dari 
sifat-sifat makhluk. Tidak ada penggambaran (takyif) dalam sifat-sifat Allah 
SWT. 

Kita hendaklah mengatakan / meyakini sebagaimana yang telah 
dikatakan / diyakini imam-imam salaf ahlil hadits bahwasanya wajib pada 
Allah memberi / menurunkan kitab suci berisi firman-firman-Nya dan wajib 
bagi para Rasul dan Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan (al-Balagh), 
sedangkan kita wajib menerimanya (taslim). Kita hendaknya menyampaikan 
hadits Rasulullah SAW sebagaimana yang kita dengar, dan kita tidak 
mengatakan dalam sifat-sifat Allah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-
orang Jahmiyyah, Mu‟ath-thilah (menafikan sifat-sifat-Nya). Tetapi, kita 
haruslah menetapkan sifat-sifat Allah SWT dengan mengimani dan 
membenarkannya. 

Demikian aqidah-aqidah para salafus sholeh ahlil hadits yang telah 
diperjuangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal tatkala berhadapan dengan 
kaum Mu‘tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah SWT. Mu‘tazilah, 
sebagaimana keterangan diatas dengan menyalahartikan ayat “laisa 
kamitslihi syai-un”, telah menentang dan melemahkan “ahaditsus sifat”, serta 
menta‘wil ayat-ayat yang menurut mereka menimbulkan tasybih dengan 
suatu penta‘wilan yang cocok dengan rasio dan selera mereka. sehingga 
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mereka menolak hadits yang menerangkan tentang “yadullah, „izzatullah”, 
dan lain-lain. Bahkan dengan logika filsafatnya, mereka mempropagandakan 
“al-Qur‟an makhluk”. Untuk itulah Imam Ahmad bin Hambal bangkit 
membentangkan pada dunia tentang aqidah-aqidah yang telah dikukuhi oleh 
salafus sholeh, serta menjauhi ta‟wil semaksimal mungkin. Doktrin yang 
selalu beliau tekankan pada umat adalah: 

 

Namun  ternyata ada sekelompok orang yang salah pengertian dan 
pemahaman terhadap aqidah yang diperjuangkan oleh Imam Ahmad tsb. 
Orang-orang yang bodoh dan tidak faham maksud Imam Ahmad dengan 
mengaku mengikuti thoriqoh beliau telah menebarkan keyakinan baru (yakni 
tajsim), yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Imam Ahmad. Dan 
parahnya lagi, generasi sesudahnya ikut-ikutan faham sesat kelompok tsb. 
Sehingga mereka merusah aqidah umat. Apalagi orang-orang yang hanya 
memandang hadits secara lahiriyah, tanpa melihat makna yang telah 
diterangkan oleh salafus sholeh ahlil hadits, maka mereka dengn tanpa 
pengakuannya menetapi aqidah ahlul hadits telah meciptakan faham sesat 
tentang tajsim. 

Kronologinya, manakala Imam Ahmad bin Hambal kosekwen dengan tegas 
mengikuti methode salaf  yang tidak bersedia menta‘wil ayat-ayat/ hadits 
mutasyabihat serta mentafwidkan pengertiannya pada Allah dengan tanpa 
beraqidah tasybih maupun ta‟thil, beliau berfatwa: 

Artinya: “Bacalah Hadits-hadits ini sebagaimana ia datang (dari Nabi 
Muhammad SAW, dengan iman dan taslim tanpa mencari arti-artinya dengan 
rinci). 

Maka, fatwa beliau inilah yang salah dimengerti oleh kelompok sesat 
tersebut. Karena dangkal pikirannya, mereka mengatakan bahwa Imam 
Ahmad memerintahkan agar meyakini dzahi-Nya hadits-hadits mutasyabihat, 
serta mengartikannya atau memperlakukannya sebagaimana arti yang 
dikenal orang dalam masalah ―kejisiman‖. Sehingga mereka menyatakan 
―ketasybihan‖ Allah SWT dengan makhluk. Jelasnya, mereka berkeyakinan 
bahwa Tuhan mempunyai bentuk (Shurah), anggota tubuh, ruh, jisim, bisa 
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berpindah, naik, turun, menempati ruangan. Bahkan mereka mengatakan 
bisa memegang atau bersalaman dengan-Nya, Tuhan berdarah daging, 
mempunyai mata, telinga, kepala, mulut dan lain-lain. 

Kelompok sesat ini terus merebak dan menyesatkan umat.21) Maka 
untuk menanggulanginya, tampillah para mutakallimin ahlissunnah yang 
bersedia menta‘wil ayat-ayat/ hadits-hadits yang salah dimengerti oleh kaum 
Musyabbihah dan Mujassimah ini. Penta‘wilan adalah pertengahan antara 
Mu‘tazilah dan Mu‘ath-thilah (yang ta‘wilannya digunakan untuk menafikan 
ayat-ayat/ hadits sifat) dengan mujassimah dan Musyabbihah (yang 
lahiriahnya ayat/ hadits mutasyabihah diartikan kejisiman/tasybih). 

Namun pada akhir abad ketujuh muncul bid‟ah baru yang dipelopori oleh Imam 

Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan: 

Ini sebenarnya adalah suatu bentuk dari tajsim terselubung (dlimny). Sebab 
menurut ajaran ulama salaf tak ada kata-kata “ala dhowahiriha”. Yang ada 
hanyalah “bima tsabata”. Lantas apa yang dikehendaki oleh Imam Ibnu 
Taimiyah dari kata-kata “ala dhowahiriha” kalau tidak tajsim?. Maka, 
sebenarnya akhir pernyataannya yang berbunyi “min ghoiri tasybihin” dst, 
hanyalah untuk pantasan saja atau tambahan yang tak berarti. 

Untuk itu, kita haruslah mengikuti ajran salafu ahlil hadits sebelum Ibnu 
Taimiyah sebagaimana keterangan yang telah lalu. Lihatlah permasalahan 
ini di syarah kitab “al-kawakibu al-Lama‟ah” hal; 96-99, karangan Abu al-
Fadlol as-Sanury. 

Sedangkan sebagian tokoh mutakallimin ahlussunnah adalah: Imam Abu 
Hasan al-Asy‘ari (wafat; 324 H), Imam Abu Manshur al-Maturidi (wafat; 333 
H), Imam Abu Bakar al-Baqilani (wafat; 403 H), Imam Abu Hamid 
Muhammad bin Muhammad al-Ghozali (wafat; 505 H), Imam al-Fahrurrozi 
(wafat; 606 H), Imam Sanusi, Imam Hifni, Imam al-Laqqani, Imam Izzuddin 
bin Abdissalam (wafat; 660 H), Imam Zakaria al-Anshori, Imam al-Bajuri 
(wafat; 1272 H), Imam an-Nawawi al-Bantani (wafat; 1315 H). 

D. Ta’wil dan pemasalahnnya. 

Dalam al-Qur‘an al-Karim Allah SWT telah berfirman: 

 

                                                 
21)

 . ad-Durrul Farid; 637-638, ta‘lif, Syekh Abu Fadl, Senori Tuban. 
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Artinya: “Padahal tidak ada yang mengetahui ta‟wilnya melainkan Allah, dan 
orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “kami keriman kepada ayat-
ayat yang mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak dapat 
mengambil pelajaran (darinya) melainkan orang-orang yang berakal”. (QS. 
Ali Imron; 7). 

Sebagian ulama‘ mengatakan bahwa ta‘wil ada dua macam: 

1. Hakikat sesuatu dan kejadian yang semestinya. 

Dalam firman Allah SWT tentang kisah Nabi Yusuf as: 



Artinya; “Dan berkata Yusuf: “Wahai ayahku, inilah ta‟bir mimpiku 
yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu 
kenyataan”. (QS. Yusuf; 100). 

Jika yang dikehendaki demikian, maka pada ayat di atas, waqaf-nya 
adalah pada lafadz jalalah (Allah), sebab tidak ada yang mengerti 
hakikat ayat mutasyabihat melainkan Allah SWT. Sedangkan orang-
orang yang mendalam ilmunya mengimani ayat tersebut. 

2. Hanya sekedar manfsiri, menjelaskan atau memberi arti yang lebih 
mudah difahami (tidak memastikan bahwa artinya adalah demikian), 
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT: 

  ًَبئٌب بتأوٌلـ 

Artinya: “ Berikanlah kepada kami penafsirannya”.(QS. Yusuf; 36). 

Maka, waqaf ayat diatas adalah pada “war-raasikhuna fil-„ilmi”, sebab 
mereka mengetahui, dan memahami apa yang dikhithabkan pada 
mereka.22) 

Dan sayyidina Ibnu Abbas pernah mengatakan: ―Sayalah yang 
termasuk ar-rasikhuna fil „ilmi yang mengerti penta‘wilannya‖. 
Pernyataan beliau ini benar, karena Nabi Muhammad SAW pernah 
berdo‘an untuknya: 

 اللـهن فقهَ فً الذٌي وعلوَ التأوٌل. ]رواٍ البخبري وغٍزٍ[.

Artinya: “Ya Allah, pandaikanlah dia dalam urusan agama, dan 
ajarkanlah dia ta‟wil”. 

                                                 
22)

 . Tafsir Ibnu Katsir; I/347 dan Syarh Aqidah at-Thohawiyyah; 198-200. 
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Dan do‘a Rasulullah SAW tidak tertolak. Yang menjadi permasalahan 
adalah bagaimana ta‘wil yang dibenarkan?, Ta‘wil yang dibenarkan 
adalah: 

Artinya: “Mengalihkan lafadz dari kemungkinan arti rajih menuju 
sesuatu kemungkinan arti marjuh karena dalil yang menghendaki 
demikian serta harus sesuai dengan yang dikehendaki dari nash kitab 
al-Qur‟an dan as-Sunnah”. 

Disamping itu perlu dimengerti bahwa: bila ta‘wil dijadikan sebagai 
aqidah, maka itu adalah bid‘ah. Namun bila hanya untuk memberikan 
penjelasan pada orang awam tentang arti yang mudah dipahami atau 
menolak faham ahli bid‘ah yang menyatakan ‖ketasybihan‖ maupun 
―kejisiman‖ dengan ayat mutasyabihat, maka ta‘wil diperkenankan. 
Sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh mutakallimin ahlussunnah 
dari golongan fuqaha‟ dan mutakallimin. Dan mereka tetap mengimani 
bahwa arti sebenarnya atau hakikatnya hanyalah Allah SWT yang 
mengetahui. Sebagaimana pada keterangan yang lalu yang kami nukil 
dari kitab “as-Salafiyah” karya as-Syaikh Sa‘id Ramdlan al-Buthi. 

 

II. SEBAB-SEBAB BID’AH. 

Munculnya bid‘ah-bid‘ah ditengah masyarakat muslim yang berasas-kan 
aqidah shohihah yang diambil dari al-Qur‘an dan as-Sunnah bukanlah hal 
biasa yang timbul dengan sendirinya. Namun suatu kejadian aneh yang perlu 
diteliti dan dikaji sebab-sebab yang membidani lahirnya faham-faham bid‘ah 
tersebut. 

Diantara sebab terpenting yang menjadi sumbernya adalah: 

A. Keyakinan yang berlebihan (al-Ghuluw). 

I. Khawarij. 

Mereka yang melahirkan faham bid‘ah (pelaku dosa besar adalah kafir) 
karena terlalu berlebihan dalam memahami ayat-ayat al-Qur‘an yang 
berisikan ancaman-ancaman Allah SWT (al-wa‟id), tanpa menelaah ayat-
ayat yang menggambarkan maghfirah, rahmat dan ampunan Allah SWT 
seperti dalam firman-Nya: 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Dia 
mengampuni segala dosa selain dari dosa (syirik) itu, bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya.” (QS. An-Nisa‘: 48). 

Dan firman Allah dalam hadits Qudsy yang artinya: “Wahai bani Adam, 
sungguh jika kamu datang bertaubat pada-Ku dengan segala kesalahan 
yang memenuhi bumi, kemudian menghadap pada-Ku (mati) dengan tanpa 
menyekutukan-Ku pada sesuatu, pasti Aku datang padamu dengan segala 
maghfirah (ampunan) yang memenuhi bumi.”23) Dan masih banyak ayat-ayat 
Allah dan hadits-hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan hal itu. Sehingga 
dalam syarah kitab ―Aqidah at-Thahawiyah‖ dinyatakan: ‖jika nash-nash 
(teks) yang bernada janji (al-wa‘d) yang digunakan dalil oleh sekte Murji‘ah 
dikumpulkan dengan nash-nash yang bernadakan ancaman (al-wa‟id) yang 
digunakan dalil oleh sekte Khawarij dan Mu‘tazilah, maka akan nampaklah 
kesalahan dua pendapat tersebut.‖ 24) 

 

2. Syi’ah. 

Diantara sebab lahirnya syi‘ah adalah keyakinan berlebihan yang 
ditiupkan oleh Abdullah bin Saba‘ pada Imam Ali dan ahlul bait. Tokoh 
Yahudi Shan‘a tersebut menebarkan isu sesat: ―Aneh sekali, orang yang 
percaya akan turunnya Nabi Isa as ke bumi, mengapa mendustakan bahwa 
Nabi Muhammad juga akan kembali, padahal Allah SWT telah berfirman: 

  إى الذي فزض علٍل القزآى لزادك إلى هعبد 

Artinya: “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksakan hukum-
hukum) al-Qur‟an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat 
kembali.” (QS. Al-Qoshosh; 58). 

Setelah ucapan kotornya diterima oleh orang awam, Ibnu Saba‘ 
kemudian meneruskan hasutannya: ―Sesungguhnya tiap-tiap Nabi memiliki 
putra mahkota (washiy) kemudian meneruskan Ali adalah putra mahkota 
Nabi Muhammad. Maka siapakah yang lebih kejam dari orang-orang yang 
merebut hak (Khilafah) putra mahkota Rasulullah SAW?, Maka berontaklah 
khalifahmu (Utsman) yang telah merebut hak (khilafah) Imam Ali.‖ 25) 

                                                 
23)

 . HR. Turmudzi; 3540, lihat Jami‘ al-Ulum wal Hikam; 284. 
24)

 . Syarh at-Thohawiyyah; 252. 
25)

 . al-Kamil; III/46, at-Thobari; II/673, al-Bidayah; VII/183. 
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Setelah kasus Abdullah bin Saba‘, peristiwa selanjutnya adalah gugur 
syahidnya Sayyidina Husain di Karbala tahun 61 H.26) yang dimanfaatkan 
oleh al-Mukhtar bin ‗Ubaid ats-Tsaqofi untuk melahirkan Syi‘ah Imamiyah 
dan baiat pada Ibnu Hanafiyah. Namun Ibnu Hanafiyah menolaknya dan cuci 
tangan dari rekayasa kotor al-Mukhtar bin ‗Ubaidah ats-Tsaqofi tersebut. 27) 

Kemudian faham-faham bid‘ah Syi‘ah terus dikembangkan oleh 
manusia-manusia pendusta yang selalu membuat cerita palsu maupun 
perkataan-perkataan bohong demi mengkultuskan imam-imam mereka, 
sehingga meyakini derajat imam-imam mereka mencapai derajat kenabian28) 
dan ketuhanan.29) 

 

B. Menolak faham bid’ah dengan bid’ah. 

1. Murji’ah. 

Munculnya pemikiran bid‘ah Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali 
bin Abi Thalib dan dua juru damai (Abu Musa al-Asy‘ari dan Amr bin Ash), 
menyebabkan Murji‘ah mengeluarkan pemikiran lebih bid‘ah lagi. Kata 
mereka: ―Kami tidak memberi penilaian (hukum) pada mereka, urusan 
mereka kami serahkan kepada Allah.‖ Dan belum lama pendapat mereka 
tentang irja‟ ini, kemudian mengeluarkan pemikiran bid‘ah yang baru lagi 
yaitu: ―Maksiat tidak berbahaya bila disertai iman, sebagaimana taat tak ada 
faedahnya bila bersamaan dengan kekufuran. 30) 

2. Mu’tazilah. 

Melihat dua faham bid‘ah yang saling bertentangan tersebut, Mu‘tazilah 
bermaksud ingin mencari jalan tengah yang bebas dari bid‘ah Khawarij 
maupun Murji‘ah. Namun ternyata dia sendiri malah menciptakan pemikiran 
yang lebih bid‘ah lagi, yaitu: “al-Manzilah baina al-Manzilatain” yakni pelaku 
dosa besar adalah antara keimanan dan kekufuran (tidak iman juga tidak 
kafir), sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Washil bin Atho‘ manakala 
permasalahan Khawarij dan Murji‘ah tentang pelaku dosa besar diangkat 
atau dipertanyakan di majlis Imam Hasan Bashri. Maksud Washil ingin men-
counter faham bid‘ah, tapi dia sendiri malah menciptakan bid‘ah. 31) 

                                                 
26)

 . at-Thobari; V/400. 
27)

 . al-Maqolat:I/93, al-Farq; 38, al-Milal:I/148. 
28)

 . Ushulul Kafi: 109. 
29)

 . Ibid: 78. 
30)

 . al-Maqolat: I/213. al-Milal: 137. 
31)

 . al-Farq: 82, Tarikhul Madzahib: 122, al-Milal: 42. 
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3. Musyabbihah. 

Di Kota Balkha, muncul pemikiran bid‘ah yang dipelopori oleh Jahm bin 
Shofwan. Mereka menafikan sifat-sifat Allah swt yang telah ditetapkan al-
Qur‘an dan as-Sunnah. Sehingga bangkitlah Muqatil bin Sulaiman untuk 
menolaknya dengan menetapkan sifat-sifat Allah (seperti; yad, wajah dan 
lain sebagainya). Namun dia malah berlebihan sehingga sampai pada batas 
pentasybihan Allah swt pada makhluknya. Dari sinilah kemudian timbul nama 
musyabbihah / mu‟aththilah yang maksudnya hendak melawan faham bid‘ah 
tapi justru malah menciptakan faham yang lebih bid‘ah lagi. 32) 

4. Jahmiyyah. 

Sebenarnya dia lahir karena adanya bid‟ah qadariyah yang menyatakan 
bahwa Allah swt tidak menciptakan perbuatan hamba-Nya, tetapi hamba itu 
sendiri yang menciptakannya. Untuk menangkal faham ini, Jahm kemudian 
bangkit dan membalik total pemikiran bid‟ah Qodariyah. Katanya: ‖Allah 
SWT-lah yang menciptakan perbuatan itu, dan hamba hanyalah –karena 
terpaksa (majbur) – malaksanakannya. Dia tidak punya qudrat dan Ikhtiar. 
Hanya seperti pelepah kurma yang tertiup angin. 

Pemikiran Jahm ini jelas merupakan bid‘ah yang setingkat atau melebihi 
bid‟ah qadariyah, karena justru akan membatalkan taklif dan Jaza‟.33) 

 

C. Pengaruh luar. 

Yang dikehendaki adalah campur tangan agama atau madzhab luar 
Islam yang berperan ikut mewarnai aqidah ahli bid‘ah (Syi‘ah, Khawarij dan 
lain sebagainya). 

1. Syi’ah. 

Sebagaimana keterangan yang telah lalu, Abdullah bin Saba‘-lah yang 
telah mempelopori timbulnya keyakinan yang berlebihan (al-Ghuluw) pada 
Imam Ali karromallahu wajhah. Al-Baghdadi mengatakan bahwa ahli tahqiq 
Ahlussunnah telah mengklaim bahwa Ibnu Sauda‘ (Abdullah bin Saba‘) 
dengan pemikiran-pemikiran Yahudinya bertujuan merusak Islam dengan 
menebarkan keyakinan yang berlebihan pada Imam Ali dan para ahlil bait, 
supaya umat Islam beraqidah pada Imam Ali sebagaimana orang Nasrani 
beraqidah pada Nabi Isa as. Ibnu Saba‘ juga menebarkan keyakinan bahwa 

                                                 
32)

 . Aqi‘idus Tsalats was Sab‘in: 285, al-Maqolat; I/283. 
33)

 . al-Farq; 158, al-Milal: 177. 
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Imam Ali tidaklah wafat, namun naik ke langit sebagaimana Nabi Isa as. Dan 
nanti Imam Ali turun lagi ke bumi untuk mengadili dan menghukum musuh-
musuhnya.34) 

Dari sini, jelaslah bahwa maksud utama tokoh Yahudi tersebut berpura-
pura masuk Islam hanyalah untuk merusak Islam dengan ajaran-ajaran sesat 
dan Kufur. Dan Syi‘ah yang berkedok mahabbah dan membela ahlul bait 
termakan rekayasa kotor Abdullah bin Saba‘ tersebut. Bahkan menjadikan 
pemikiran sesat tadi sebagai dasar madzhab Syi‘ah. Sampai Syi‘ah sendiri 
bercabang-cabang dan pecah belah. Ada yang meyakini ―kewasyian‖ bahkan 
―keuluhiyyahan‖ Ali dan para aimmah sesudahnya. 

Memang sengaja orang-orang Persi menebarkan faham-faham bid‘ah 
pada Syi‘ah. Maksud utamanya adalah balas dendam pada Islam. 
Kenyataan tersebut telah ditemukan oleh Imam Ibnu Hazm. Katanya: ―karena 
orang-orang Persi gagal memerangi Islam secara fisik, mereka akhirnya 
menempuh siasat lain untuk meruntuhkan Islam. Yakni dengan jalan halus 
berpura-pura masuk Islam dan membela Syi‘ah dan mahabbah pada Ahlul 
Bait Rasulullah SAW serta mencela para Sahabat yang telah merebut hak 
Ali. Kemudian mereka memberi berbagai corak keyakinan sesat pada Syi‘ah 
hingga sampai pada keyakinan yang lepas/ keluar dari Islam. 35)  

Demikian kelicikan non muslim yang sengaja ingin menghancurkan 
Islam yang sampai saat ini diteruskan oleh kaum orientalis dan ”Syi‟ah Iran 
Khomenei”. 

2. Qodariyyah. 

Yang pertama kali mengangkat pemikiran bid‟ah qodariyah adalah 
seorang Nasrani barnama Sansuyah yang kemudian diteruskan oleh Ma‘bad 
al-Juhani.36) 

3. Jahmiyyah. 

Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Asakir; bahwa al-Ja‘d mengambil 
pemikiran Jahmiyah dari Bayan bin sam‘an, yang mengambilnya dari Thalut 
putra saudara perempuan Labid bin A‘sham, dan Thalut mengambilnya dari 
Labid, seorang Yahudi Yaman yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Dari 
Ja‘d itulah kemudian Jahm bin Shofwan mengembangkannya bid‟ah 
Jahmiyyah.37) 

                                                 
34)

 . al-Farq: 177, al-Milal: 177. 
35)

 . al-Fashl: II/115. 
36)

 . at-Thobaqot: VII/264. 
37)

 . al-Bidayah: IX/350. 
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Dalam versi Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa Ja‘d bin Dinar termasuk 
penduduk Haran yang dihuni oleh kafir-kafir Shabi‘ah dan para filosof.38) Dan 
mereka adalah orang-orang yang menafikan sifat Allah. Allah hanya memiliki 
sifat salbiyyah, idlofiyyah atau tersusun dari sifat salbiyyah dan idlofiyyah. 

Dari pemikiran mereka inilah Ja‘d menurunkannya pada Jahm bin 
Shofwan yang kemudian terkenal dengan aliran Jahmiyyah. Dan kesesatan 
pemikiran Jahmiyyah sebagaimana yang telah diriwayatkan Imam Ahmad 
telah sampai pada pernyataan bahwa Tuhan adalah sama dengan ruh yang 
tidak bisa dilihat, diraba dan didengar.39) 

Demikian diantara timbulnya pemikiran sesat akibat pengaruh luar 
Islam(Yahudi, Nashrani, filsafat dan lain sebagainya) yang senantiasa 
menginginkan kehancuran Islam dengan pikiran-pikran kotor. 

D. Rasio dijadikan hakim dan dalil Syar’i. 

Sebab sesatnya ahli bid‘ah adalah karena terlalu memanjakan akal. 
Segalanya diukur dengan akalnya, jika cocok maka diterima, tetapi jika tidak 
maka terpaksa harus dibuang. Sehingga banyak hadits-hadits Rasulullah 
SAW yang ditolak atau dilemahkan rawi-rawinya karena tidak sesuai dengan 
pertimbangan rasio mereka. 

Imam as-Syathibi telah menelaah tentang methode yang ditempuh oleh 
para ahli bid‘ah untuk merumuskan satu dalil. Diantaranya adalah; mereka 
menolak beberapa hadits yang tidak cocok dengan keinginan dan madzhab 
mereka. dalam penilaiannya, hadits tersebut tidak rasionalis dan 
bertentangan dengan dalil-dalil rasio (logika ahlil kalam/ mantiq). Maka sebab 
itu hadits tersebut tidak bisa diterima. Diantara yang melakukan hal ini 
adalah orang-orang yang mengingkari siksa kubur. Imam Syathibi kemudian 
menyebutkan berbagai hadits yang mereka tentang, dan katanya, ―Dan 
beberapa hadits lainnya yang shahih yang telah dinukil oleh orang-orang 
yang adil‖. 

Dan mereka (ahli bid‘ah) sering mencela para Sahabat, Tabi‘in serta 
para aimmah yang telah dinyatakan ―keadilan‖ dan ke-imama-annya oleh 
para ahlul hadits, dengan sifat-sifat tercela yang sangat tidak mungkin 
dilakukan mereka.40) 

Jika kita meninjau biografi para tokoh Mu‘tazilah, maka hal itu akan kita 
temukan dengan jelas dalam ucapan-ucapan mereka. Imam Khatib al-

                                                 
38)

 .  al-Fatawi: V/21. 
39)

 .  ar-Rodd alal Jahmiyyah: 27-28. 
40)

 . al-I‘tishom: I/309. 
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Baghdadi telah menceritakan seorang tokoh Mu‘tazilah yang bernama Amr 
Ibnu ‗Ubaid. Manakala hadits Rasulullah SAW disebutkan dihadapan- nya 
dia berkata, ―jika aku mendengar dari A‘masy mengatakan hal itu pasti aku 
dustakan. Jika aku mendengarnya dari Zaid bin Wahab pasti tidak aku 
jawab. Jika aku mendengar Abdullah bin Mas‘ud mengatakan hal itu pasti 
tidak akan aku terima. Jika aku mendengar Rasulullah mengatakan hal itu 
pasti aku tolak. Dan jika aku mendengar Allah SWT mengatakan hal itu pasti 
aku katakan pada-Nya tidak demikian caranya engkau mengambil janji pada 
kami.‖41) 

Ibnu Quthaibah juga menyebutkan bahwa an-Nadhom juga melakukan 
hal itu, yakni mendustakan hadits Rasulullah SAW. Dan Ibnu Quthaibah telah 
menjawab dan menentangnya.42) Kemudian diakhir penolakannya Ibnu 
Quthaibah mengatakan, ―an-Nadhom‖ telah memiliki banyak penta‘wilan 
berbagai hadits yang menurutnya bertentangan dengan al-Qur‘an, dan 
memiliki berberapa hadits Nabi yang dinilai cacat menurut dalil akal. 
Menurutnya, hujjah aqliy terkadang mampu menggugurkan (naskh) beberapa 
khabar dan hadits-hadits yang saling bertentangan.‖43) Sementara, akal 
manusia sebenarnya bertingkat-tingkat dan berbeda. Antara akal manusia 
yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Sehingga terkadang yang 
dibenarkan oleh akal seseorang malah disalahkan oleh akal lainnya. 

Dan begitu seterusnya, selamanya akal manusia tak akan pernah 
bersatu. Maka, hal yang bagaimanakah yang digunakan sebagai pemutus 
dan pertimbangan untuk menemukan hakikat-hakikat Syar‟I? Lantas apa 
faedah wahyu diturunkan bila akal telah mampu mengetahui segala yang 
wajib dan mustahil pada Allah SWT? Wahyu dalam madzhab mereka 
hanyalah sebagai penganut akal saja. Sebab, nantinya ia akan dikoreksi oleh 
akal, sehingga bisa ditolak atau dita‘wil jika bertentangan dengannya. 

Disinilah letak utama perbedaan Ahlussunnah dengan ahlul bid‟ah. Jika 
ahlul bid‘ah menjadikan akal sebagai asas agamanya, maka Ahlussunnah 
dasar utamanya adalah ittiba‟ pada dalil-dalil syar‟I, dan akal hanya 
mengikuti dalil syar‘i. Sebab, bila akal sebagai dasar agama, maka manusia 
sudah tidak membutuhkan lagi wahyu dan Nabi. Dan gugur atau batallah 
segala perintah dan larangan Allah, serta semua berita dari Allah dan Rasul-
Nya akan diruntuhkan jika bertentangan dengan akal. Disamping itu, orang 
akan mengatakan segala sesuatu dengan sekehendaknya sendiri. 

                                                 
41)

 . Tarikh Baghdad: XII/172. 
42)

 . Ta‘wil Mukhtalaf Hadits: 26-29. 
43)

 . Ibid: 42-43. 
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Seandainya agama memang berdasarkan rasio, tentunya seorang 
berhak untuk tidak menerima sesuatu yang mestinya diimani (karena 
mungkin sulit dirasionalkan). Dan hal itu pasti akan ‗menolak‘ dan 
menggugurkan sebagian besar khabar dari Allah SWT dan Rasul-Nya. 
Sebab jika kita telaah lebih jauh, sebagian besar darinya sulit ditemukan 
hakikatnya oleh akal. Seperti masalah adzab kubur, pertanyaan Munkar-
Nakir, telaga Rasulullah SAW, mizan, shirath, sifat-sifat surga, sifat-sifat 
neraka, dan lain sebagainya, khusunya sifat-sifat Allah SWT dan ayat-ayat 
mutasyabihat yang semestinya harus diimani tanpa menta‘wil dan meyakini 
tasybih dan ta‟thil.44) Karena, jika ta‘wil dibesar-besarkan, tentu perselisihan 
antara umat Islam akan semakin tajam dan cenderung saling mengkafirkan. 
Maka, yang paling aman adalah mengikuti methode Imam Ahmnad  bin 
Hambal dan para ulama ahli hadits. Yakni segala yang datang dari Allah 
SWT dan Nabi Muhammad SAW haruslah diimani apa adanya (tanpa 
―mentasybihkan‖ maupun ―menta‘thilkan‖). Seperti Allah SWT mempunyai 
“yadain” haruslah diimani demikian tanpa membayangkan tangan seperti 
makhluk (tasybih) atau meyakini tidak punya tangan (ta‟thil) dan juga tidak 
menta‘wil dengan kekuasaan maupun ni‘mat. Sebab, menurut penjelasan 
Imam Asy‘ari (yang dalam pengakuan beliau adalah mengikuti methode 
Imam Ahmad).45) 

Ta‘wil-ta‘wil tersebut mengandung kelemahan. Contoh lagi adalah 
istiwa‟-Nya Allah SWT. Ini tidak usah dita‘wil menguasai arasy. Karena jika 
diartikan demikian, lalu apakah Allah tidak menguasai langit, bumi, rumput 
dan sebagainya? Dan apakah boleh dikatakan bahwa “Allah istawa „alal 
Husyusy (berkuasa atas wc-wc)?‖.46)  

Maka sebab itu, jika memang mengikuti Imam Asy‘ari kita harus meyakini 
sebagaimana yang dikatakan Imam Asy‘ari dalan ―Ibanah‖-nya, tahqiq Dr. 
Fauqiyyah, hal; 21. 

                                                 
44)

 . al-Hujjah fi Bayanil Mahjah: I/320. 
45)

 . Muqoddimah dan akhir al-Ibanah Tarikh Baghdad: 153. 
46)

 . al-Ibanah fi mas‘alatil Istiwa‘. 
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Arti ringkasnya: “Bahwasanya Allah SWT telah menempati „Arsy-Nya 
sebagaimana firman-Nya dan dengan arti yang ia maksudkan, dengan 
penempatan yang suci dari persentuha, duduk secara mantap atau 
terjadinya perpindahan dan perubahan pada diri Allah SWT. Dan bahwa Ia 
diatas „Arsy-Nya dan diatas segala makhluq-Nya tanpa berarti Ia lebih dekat 
jaraknya dengan „Arsy, langit-langit-Nya atau jauh dari bumi, bahkan ia 
sangat luhur derajat-Nya diatas segala makhluq-Nya dan Maha Dekat dari 
hamba-hamba-Nya.” 

E. Masuknya filsafat. 

Diantara sebab-sebab timbulnya berbagai aliran bid‘ah adalah 
masuknya filsafat Yunani. Banyak kitab-kitab Yunani dan berbagai aqidah 
watsaniyyah yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab pada zaman khalifah 
al-Ma‘mun. akhirnya, tidak sedikit umat Islam yang mengkaji dan 
menelaahnya, sehingga tersesat dan terperdaya dengan methode 
pembahasannya, sampai dijadikan standar untuk mengukur ―hakikat-hakikat 
syar‘I‖. Dan kandungan-kandungan al-Qur‘an dan Hadits dita‘wilnya sesuai 
dengan methode filsafat Yunani tersebut. Akibatnya, kerancuan dan 
kerusakan aqidah semakin banyak dan ‗melebar‘. 

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa manakala kitab-kitab falsafat 
Yunani diterjemahkan kedalam bahasa Arab, dan para Ahlulkalam 
mengambil serta mengolahnya untuk mengkaji sifat-sifat ilahiyyah yang 
menjadikan sesatnya mereka, maka ummat Islam akhirnya pecah menjadi 
berbagai golongan. Sebagian ada yang menerimanya, sebagian ada yang 
mengagungkannya dan ada lagi yang menggunakan untuk menimbang dan 
menghakimi dasar-dasar dan aqidah mereka semula al-Qur‘an dan Hadits. 

Maka jikalau dasar mereka sesuai dengan filsafat Yunani tersebut 
mereka terima, sedang yang bertentangan mereka tolak. Sebab itulah timbul 
kerusakan besar. Tidak sedikit hadits dan wahyu Allah yang digeser oleh 
mereka. Baik digugurkan maupun diartikan sesuai dengan pemikiran mereka 
yang telah teracuni oleh filsafat.47)  

Imam as-Syihristani juga telah menyatakan bahwa para tokoh Mu‘tazilah 
dengan methode pikir para filosof. Seperti Abu Hudzail ‗Allaf, seorang 

                                                 
47)

 . Bayanu Talbisil Jahmiyyah:I/324. 
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gembong besar Mu‘tazilah menyocoki para filosof bahwa Allah SWT 
mengetahui dengan ilmu-Nya dan ilmu-Nya adalah dzat-Nya. Demikian pula 
mentaqdirkan dengan qudrah-Nya dan qudrah-Nya adalah dzat-Nya, serta 
menciptakan kalam. 

Setelah itu kemudian diteruskan oleh Ibrahim bin Sayyar an-Nadham 
pada masa kekhalifahan al—Mu‘tashim. An-Nadham malah lebih keterlaluan 
menetapkan faham falasifah dan lepas dari madzhab salaf dengan 
menciptakan pemikiran bid‘ah tentang qodar. Dan itupun diteruskan oleh 
para pengikutnya. 48) 

Dari keterangan ringkas ini, nampaklah betapa jauhnya para tokoh 
Mu‘tazilah telah terjerumus dan terpengaruh dengan filsafat yang justru 
menjauhkan dari ajaran-ajaran sunnah Rosulullah SAW. 

Dan belum lama ini juga ada seorang doktor alumni Timur tengah 
jurusan filsafat yang sering nongol dalam acara-acara kaum Syi‘ah untuk 
dimanfaatkan pemikiran-pemikirannya yang terpengaruh dengan pemikiran 
filsafat, sehingga menafsiri sebuah ayat dari surat al-Hajj yang berbunyi :  





Artinya; “Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya 
al-Qur‟an itulah hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati 
mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi 
orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus”. (QS. Al-Hajj; 54). 

Bahwa ayat tersebut adalah sebagai dalil kebenaran ilmu filsafat / logika 
manthiq. Sehingga untuk mengimani segala sesuatu yang datang dari Kitab 
maupun sunnah harus dipertimbangkan dengan rasio. Jika cocok maka bisa 
diterima dan hati jadi mantap serta yakin. Tetapi kalau tidak, maka perlu 
diragukan kebenarannya, seperti hadits “sataftariqu Ummati” yang tidak 
rasionalis menurut anggapannya. 

Pernyataan tersebut jelas salah dan sama dengan perilaku ahli bid‘ah 
yang telah termakan filsafat, sebagaimana keterangan diatas. Dan 
penafsiran tersebut adalah suatu tindakan lancang dan sekehendaknya 
sediri, tanpa berpedoman pada sabda Rasulullah SAW maupun aqwal para 
Sahabat, Tabi‟in dan Ulama‟ Salaf. Karena penafsiran sebenarnya adalah : 

                                                 
48)

 . al-Milal: I/29-30. 
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Jadi yang dimaksudkan denga al-„ilmu dalam ayat ini adalah ilmu 
pemahaman al-Qur‘an yang mencakup ilmu taukhid, ke-ma‟shum-an Nabi 
Muhammad SAW dan ilmu nasikh mansukh dan para Sahabatnya dikatakan 
bodoh?, sebab, tidak pernah menggunakannya sama sekali, baik untuk hal-
hal biasa maupun untuk menetapkan aqidah. Dan mau dikemanakan ayat 
Allah SWT?: 

 ن وأتووت علٍنن ًعوتً ورضٍت لنن اإلسالم دٌٌب الٍىم أمولت لنن دٌٌن  

Artinya; “pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 
kucukupkan kepadamu ni‟mat-Ku dan telah kuridloi Islam itu jadi agama 
bagimu.” (QS. Al-Mai‘idah: 03). 

Apakah ayat Allah ini harus ditolak? Dita‘wil yang ‗macam-macam‘ sesuai 
selera yang kotor?, dimana kesempurnaan Islam yang telah ditetapkan Allah 
bila ilmu kalam, mantiq dan filsafat tidak berlaku dizaman Nabi dan para 
Sahabatnya?, siapa yang berani menyatakan bahwa Nabi dan para Sahabat 
tidak termasuk Ahlil „Ilmi atau lemah keyakinannya karena tidak memiliki 
secuilpun dari pengetahuan tersebut?, dan siapa lagi yang berani 
mengatakan bahwa Allah SWT tidak adil karena memberikan filsafat pada 
orang-orang kafir sehingga mereka kuat keyakinannya dan tidak 
mewahyukannya pada Nabi-Nya sehingga tidak mengolah dalil yang 
rasionalis, sistematis dan methodologis?. 

Itulah seuatu bentuk rentetan kerusakan pikiran jika filsafat, ilmu kalam dan 

mantiq di „dewa-dewakan‟ sehingga mengesampingkan kitab Allah dan Sunnah 

Rasulillah SAW serta jama‟ah Sahabatnya. 

Kekufuran dan kesesatan Syi’ah: 

a). Perubahan al-Qur’an 

Siapapun yang mengatakan bahwa al-Qur‟an telah berubah, maka dia berarti telah 

menentang kesaksian Allah SWT dalam al-Qur‟an: 



Aswaja 
i 

26 

 

 إًب ًحي ًزلٌب الذمز وإًب لـَ لحبفظىى    

Artinya: “Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur‟an, dan benar-
benar memeliharanya”. (QS. Al-Hijr: 09). 

Namun, Syi‘ah dengan ajaran sesatnya telah mengatakan bahwa al-Qur‘an 
telah dirubah oleh para Sahabat. Dan, Khomeini dalam kitabnya “Tahrirul 
Wasilah” mengatakan: “mush-haf yang ada pada orang-orang (selain Syi‟ah) 
telah berubah, ditambah dan dikurangi.”49) diriwayatkan oleh al-Jazairi, 
bahwa ulama Syi‘ah telah sepakat dengan ―keshohihan‖ dan ―kemutawatiran‖ 
hadits-hadits yang secara terang-terangan menyatakan adanya perubahan 
dalam al-Qur‘an. 50) 

Kamaluddin al-Bahrani dalam ―Nahjul Balaghoh‖ menyebutkan tuduhan-
tuduhan Syi‘ah terhadap Utsman ra yang mengatakan membaca al-Qur‘an 
dengan Qiro‟at (bacaan) Zaid bin Tsabit. Kemudian Utsman membakar 
mushaf , dan membatalkan (menyatakan salah) isi al-Qur‘an yang benar-
benar diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 51) 

Seorang tokoh Syi‘ah Ni‘matullah al-Jazairi dalam kitabnya al-Anwar 
menyatakan bahwa; ―banyak riwayat-riwayat dan hadits-hadits yang 
mengatakan bahwa bentuk asli al-Qur‘an sebagaimana waktu diturunkan 
tidak ada yang menghimpun kecuali Amirul Mu‘minin (Ali).‖ 52) Suatu hadits 
masyhur dikalangan Syi‘ah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ya‘kub 
al-Kulaini dan Jabir al-Ju‘fi, ia mendengar Abu Ja‘far berkata, ―orang-orang 
yang mendakwakan dirinya sebagai penghimpun al-Qur‘an dengan aslinya, 
adalah bohong. Sebab, tidak ada orang lain yang menghimpun al-Qur‘an 
dengan aslinya kecuali Ali dan para Imam sesudahnya.‖ 53) 

Seorang mufassir Syi‘ah benama al-Kasyi mengatakan, ―kesimpulan 
dari seluruh riwayat dan hadits yang dikatakan oleh Ahlul bait mengatakan 
bahwa al-Qur‘an yang ada ditangan kita seluruhnya sesuai dengan al-Qur‘an 
ketika diturunkan kepada Muhammad SAW. Bahkan didalamnya terdapat 
ayat yang bertentangan dengan ayat yang diturunkan kepada Muhammad 
SAW. Ada juga yang telah dirubah atau dihapus, dan banyak pula ayat-ayat 
yang dibuang. Lain dari itu semua, susunan ayatnya tidaklah sebagaimana 
susunan yang diridloi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.‖ 54) 

                                                 
49)

 . Tahrirul Washilah: I/152. 
50)

 . Fashlul Hithob: 30. 
51)

 . Syarh Nahjul Balghog: XI/1. 
52)

 . al-Anwar an-Nu‘maniyyah.  
53)

 . al-Kafi, kitabul Hujjah:I/228. 
54)

 . Tafsir as-Showi, Muqoddimah: VI. 
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Itulah diantara penyataan-pernyataan sesat Syi‘ah dalam masalah al-
Qur‘an yang jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran janji Allah SWT 
dalam Surat al-Hijr ayat 9. maka dari itu, untuk meredam bahaya Syi‘ah yang 
hendak meruntuhkan ajaran Islam, perlu dicamkan bahwa, ―siapa saja yang 
merendahkan al-Qur‘an, mencacinya, mendustakannya, mengingkarinya, 
ataupun mendustakan sebagian hukum yang telah disebutkannya, atau 
menetapkan apa saja yang telah dinafikannya, baik hal itu dilakukan secara 
sengaja atau atas keragu-raguan, maka dia adalah KAFIR,‖ sesuai dengan 
kesepakatan para ulama Ahlissunnah. 55) Allah SWT dalam Kitab-Nya telah 
berfirman: 



Artinya: “Yang tidak datang kepadanya (al-Qur‟an) kebathilan baik dari depan 
maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana 
lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Fush-shilat; 42). 

Disamping Syi‟ah meyakini bahwa al-Qur‟an yang ada ditangan umat telah 

dirubah oleh para Sahabat, mereka (Syi‟ah) justru telah merubah ayat-ayat al-

Qur‟an. Diantaranya adalah: 



 56) 

Aslinya:  




 57) 

Aslinya: 




 58) 

Aslinya:  



                                                 
55)

 . Aqi-idu as-Syi‘ah fil Mizan: 57. 
56)

 . Ushulul Kafi, Kitabul Hujjah: I/484. 
57)

 . Ibid. 
58)

 . Ibid: 485. 



Aswaja 
i 

28 

 


 59) 

Aslinya:  




 60) 

Aslinya: 




 61) 

Aslinya: 




 62) 

Aslinya:  



 

b. Penghinaan pada Sahabat Rasulullah SAW. 

Kemuliaan martabat Sahabat Rasulullah SAW bukan hanya diakui 
baginda Nabi sendiri, tetapi Allah SWT dalam kitab suci al-Qur‘an telah 
menegaskan:  

  والسابقىن األولىن مه المهاجسيه واألوصاز والريه اتبعىهم بإحسان زضي اللـه عىهم

 ت تجسي تحتها األوهاز خالديه فيها أبدا ذلك الفىش العظيم وزضىا عىه وأعد لـهم جىا

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) diantara orang-orang Muhajirin dan Anshor dan orang-orang yang 
mengikuti mereka dengan baik, Allah ridlo kepada mereka dan merekapun 
ridlo kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang 
mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-
selamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. Al-Taubah: 100).  

                                                 
59)

 . Ibid: 486. 
60)

 . Ibid: 489. 
61)

 . Ibid: 490. 
62)

 . Ibid: 493. 



Aswaja 

 

29 

 

Sabda Baginda Nabi Muhammad SAW 63): 

Maka dari itu siapapun yang mengecam atau membenci sahabat, dia 
menjadi kafir, karena jelas-jelas telah mengingkari hukum Allah SWT, 
sebagaimana firman-Nya:64)

 



Artinya: “ Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (QS. 
Al-Ma‘idah: 44). 

Namun Syi‘ah dengan segala kekufurannya telah terang-terangan 
menghina para Sahabat Rasulullah SAW, diantara perkataan mereka 
adalah:  

1. al-Kasyi, gembong Syi‘ah, meriwayatkan sebuah hadits yang diterima dari 
Abu Ja‘far: ―Seluruh Sahabat Rasul, sepeninggal Rasulullah SAW 
menjadi kafir kecuali tiga orang. Kemudian aku (al-Kasyi) bertanya 
kepada Abu Ja‘far, ―siapa saja mereka?‖, jawab Ja‘far, ―Miqdad bin 
Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi.‖65) 

2. Ibnu Babaweh al-Qummi, seorang militan Syi‘ah, pernah mengatakan 
kebohongan mengenai Umar: ―ketika menjelang ajal, Umar berkata, ―aku 
bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dari tiga hal, yaitu: 
persekongkolanku dengan Abu Bakar dalam merebut kekholifahan dari 
yang berhak, menyerahkan kekholifahan kepada kaum Muslimin, dan 
mengutamakan kelompok muslimin dari muslimin lainnya.‖66)  

3. al-Qummi juga telah menafsiri ayat 52 surat al-Hajj yang berarti: “dan 
kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak (pula) 
seorang Nabi dan seorang reformer , melainkan apabila ia mempunyai 
sesuatu keinginan, setanpun memasukkan godaan-godaan tersebut 
keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu…” 

                                                 
63)

 . Syarh Aqidah at-Thohawiyyah: 551. 
64)

 . Ibid: 545, as-Syaroful Mu-abbad: 218. 
65)

 . Rijalul Kasyi: 12-13. 
66)

 . Kitabul Khishal: 81. 
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Kata ―dan seorang reformer‖ merupakan tambahan al-Qummi al-mal‟un, 
dan menurutnya, penafsiran ayat tersebut mengatakan bahwa yang 
dimaksud dengan setan adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian Allah 
menghapus campur tangan setan tersebut dengan kehadiran Ali setelah 
Abu Bakar dan Umar.67) 

4. at-Thabrasi, meriwayatkan bahwa Nabi menjelang wafat berwasiat 
kepada Sayyidina Ali: ―wahai Ali ! setelah aku wafat, seluruh istriku 
menjadi hakmu.‖ Ketika mendengar ucapan itu Aisyah menangis, 
sehingga hadirin mendengar tangisnya itu. 68) 

c. Khomeini menghina Nabi Muhammad SAW. 

Dalam kitab “limadza Kaffara Ulama al-Muslimin al-Khomeini” Imam wajih 
al-Madini menukil pidato Khomeini yang disampaikan pada tanggal 15 
Sya‘ban 1400 H. dan disiarkan oleh berbagai radio Iran. ―sesungguhnya 
kelahiran Imam Mahdi adalah hari raya terbesar bagi umat Islam. Dan 
terbilang lebih besar dari kelahiran Nabi Muhammad.‖ 69) 

Dari sinilah bermunculan fatwa dari para ulama Islam tentang kekufuran 
Khomeini. Dan dia (Khomeini) juga telah mengatakan, ―semua Nabi telah 
datang untuk mendasarkan keadilan di dunia. Namun semua gagal hingga 
Nabi Muhammad pamungkasnya nabi, dan yang akan sukses meratakan 
keadilan di muka bumi adalah Imam mahdi al-Muntadlor. 70) 

d. al-Khomeini dan wilayatu al-Faqihnya. 

Khomeini dengan ajaran ―wilayat faqihnya‖ (disaat Imam ghoib, maka 
kekuasaan umat dipegang oleh faqih yang adil) telah mempertuhankan 
diri. Karena dialah yang mencetuskan hukum, membuat Syari‘at, sebagai 
tempat kembalinya semua permasalahan ummat (padahal segala sesuatu 
haruslah dengan putusan al-Qur‘an dan Hadits), merasa lebih tinggi dari 
Nabi / Rasul (karena sebagai pengganti Imam yang ghaib), namanya 
dimasukkan pada adzan dalam (Allahu akbar, Komeini rohbar…,ini dibaca 
setiap adzan dan disegala tempat baik di Masjidil Haram) menyifati dirinya 
sebagai Ibrahim dan Musanya zaman ini, berhak memecat / mengangkat / 
membunuh atau memberi anugrah siapapun yang dikehendakinya, 
kekuasaanya diatas semua umat hingga presiden dan para fuqoha‟ harus 

                                                 
67)

 . Tafsir al-Qummi: II/86. 
68)

 . at-Thobrosi, al-Ihtijaj: 82. 
69)

 . limadza Kaffara Ulama al-Muslimin al-Khomeini: 15. 
70)

 . Ibid: 14. 
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tunduk padanya karena dialah yang mengangkat / memecatnya…inilah 
diantara kesesatan-kesesatan Khomeini.71) 

 

HIMBAUAN  

Dalam kondisi negara kita yang berasaskan pancasila, kita tetap wajib 
memurnikan akidah, keyakinan, pengamalan kita kepada agama Islam 
dan sunnah Rosulullah SAW serta kesepakatan para sahabat – 
sahabatnya. Ini adalah tanggungjawab semua muslim, khususnya para 
ulama‘ dari organisasi – organisasi yang dulunya berasaskan Islam dan 
sekarang masih mengaku tetap berjiwa Islam. Bukan malah mengurangi 
pemurnian – pemurnian tersebut dengan memasukan faham – faham 
orientalis, filsafat, syi‘ah dan lain sebagainya. 

Untuk itu kami menghimbau aparat pemerintah setelah membaca dan 
menelaah serta memahami bahaya – bahaya faham Syi‘ah, baik masa 
sekarang ataupun masa mendatang agar melarang keras dan menindak 
tegas buku – buku maupun gerakan – gerakan Syi‘ah, serta menutup 
semua percetakan Syi‘ah, seperti Yayasan Al – Muntadhariy, YAPI Bangil, 
Malang, Bandar Lampung, Perc. Mizan, dan lain sebagainya. Dan agar 
membawa mereka ke pengadilan dan meneliti sumber dana mereka serta 
menindak pemimpin – pemimpin mereka, sebagaimana hal itu telah 
dilaksanakan pemerintah Malaysia. Karena menurut kami, mereka lebih 
jahat daripada PKI. Karena faham – faham mereka sangat merendahkan 
martabat Rosulullah SAW dan anak didiknya (para sahabat). Kalau PKI 
‗hanya‘ merendahkan ulama‘ (para kiai), sedangkan Syi‘ah merendahkan 
Rosulullah SAW.Dan mereka punya program revolusi di semua negara 
Islam. Sebagaimana telah disebutkan Syekh Muhammad Abdul Qodir 
Azad, Ketua Majlis Ulama‘ Pakistan, dalam bukunya ―al – Fitnah al – 
Khomeiniyyah‖. 

 

Ringkasan pidato Ayatullah Khomeini. 

Dirumahnya yang bernama ―Husaeniyyah Jamaran‖ di Teheran, Khomeini 
berkata kepada para Ulama‘ peserta konprensi sebagai berikut: ―pergilah 
anda semua kembali kenegara masing – masing dengan membawa 
revolusi Islam ini. Saya harap pada khotbah Jum‘ah pertama di negara 

                                                 
71)

 . Ibid: 55-66. 
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anda nanti, anda berkhotbah menentang pemerintah anda. Bangkitkan 
perasaan rakyat menentang pemerintah dan menentang pemerintah 
Amerika. Apabila anda melakukan itu dan anda di siksa karenanya atau 
dijebloskan kedalam penjara, maka dengan demikian anda telah 
menunjukkan keimanan anda. Tetapi apabila anda tidak melakukannya, 
maka anda adalah munafiq. Dan perhitungan anda disisi Allah nanti akan 
sukar‖. Ini harus ditumpas. Kalau tidak tunggulah bencana akan tiba pada 
seluruh bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun rakyatnya. 

Dan saya al- Faqir Najih, KH. Dawam Anwar, Habib Thohir al-Kaaf, KH. 
Hamid Baidlowi, KH. Badri Masduqi, KH. Basori Alwi dan para pendukung 
perjuangan kami menentang Syi‘ah, insya Allah adalah kelompok yang 
selamat dan bahagia secara moral walaupun secara fisik terkena 
getahnya bencana besar tersebut, wal‟iyaazdu billah. Dan apa yang kami 
lakukan adalah demi menjalankan perintah Allah SWT: 



Artinya : “Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mecegah kepada 
yang mungkar. Merekalah orang – orang yang beruntung”. (QS. Ali Imron: 
104) 

Dan semoga kami termasuk orang yang memperjuangkan keselamatan 
bangsa kami khususnya saudara – saudara kami se-Islam, se-Iman dan 
se-Thoriqot Ahlussunnah waljamaah. Bagi sesepuh guru –guru kami, para 
kiai, para Habaib dan Masyayekh  yang belum ditaqdirkan Allah berjuang 
bersama kami dalam pembasmian kekuatan Syi‘ah, kami mohon bantuan 
do‘a do‘anya dan restu serta izinya demi keselamatan anak keturunan dan 
anak – anak didik mereka. 

Disini kami kutib sepenggal pidato Ali Khomeini, kepala negara Iran yang 
dinukil oleh syaikh Abdul Qodir Azad, Ketua Majlis Ulama‘ Pakistan, dalam 
buku ―al-Fitnah al Khomeiniyyah‖ : 

―Alhamdulillah di Iran sekarang ini telah dapat direalisasikan pelaksanaan 
sistem Islami yang menyeluruh, semua hanyalah berkat revolusi 
Khomeini. Berkat revolusi ini telah merata di seluruh penjuru Iran, seperti 
dapat anda lihat sendiri di pasar – pasar dan setiap negara bagian Iran. 
Akan tetapi malang sekali bahwa semua negara Islam yang ada di dunia 
sekarang ini selain dari negara Iran masih tetap berada dibawah 
kekuasaan Amerika dan Uni Soviet. Maka karena itu, kewajiban para 
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Ulama‘ adalah mengeluarkan setan – setan itu dari negara – negara 
mereka. 

Karena itu kami telah mencoba menghubungi setiap partai di negara-
negara Islam dan kami minta kepada mereka untuk mengadakan suatu 
revolusi yang sesuai dengan sistem revolusi Khomeini di negaranya 
masing-masing. Akan tetapi sayang sekali mereka tidak menerimanya. 
Jelas sekali bahwa mereka sama sekali tidak dapat melakukan gerakan 
apapun untuk melepaskan diri dari kekuasaan Amerika dan Uni Soviet 
terhadap negeri mereka, sebagaimana kami telah berhasil dengan 
pimpinan Khomeini untuk mengeluarkan Syi‘ah dari Iran. 

Karena itu wahai para Ulama ! berangkatlah dari muktamar ini untuk 
megadakan revolusi Iran di Negara masing-masing, agar Anda semuanya 
dapat menang dalam usaha yang besar ini…‖ 

Demikianlah pidato yang disampaikan oleh Ali Khameini, kepala negara 
Iran, dalam konspirasi internasional yang diadakan pada tanggal 16-20 
Rabi‘ul Awwal 1402 H, dan dihadiri ulama-ulama terkemuka dari 40 
negara dari berbagai penjuru dunia. 

Dengan menumpas gerakan Syi‘ah tersebut, berarti kita umat Islam 
mengamalakan sila pertama dan yang terutama dari azaz negara kita 
pancasila, akan tetapi untuk meraih ridlo Allah SWT kita harus berniat 
untuk mengamalkan dan menjunjung tinggi syari‘at-Nya semata-mata. 
Dalam al-Qur‘an Allah SWT telah berfirman: 



Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya Menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya (menjalankan) agama  dengan 
lurus, dan supaya mereka mendirikan Sholat dan menunaikan Zakat, dan 
yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinat; 5).  
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