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I. Dalam pandangan Ulama‟, tidaklah dibenarkan membahas 
beberapa peristiwa yang terjadi diantara para Sahabat Nabi, 
apalagi mengomentari, mengkritik, dan merendahkan 
mereka gara-gara pertentangan dan fitnah yang terjadi pada 
waktu itu. Sebab, pembahasan itu tidaklah menjadi suatu 
aqidah dan sangat tidak bermanfaat. Bahkan justru bisa 
melemahkan keyakinan. Maka tidak diperkenankan 
mendalaminya, kecuali untuk menolak faham sesat bid‟ah. 
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II. Mencela dan menkritik para Sahabat bukanlah sesuatu 

pebuatan tepuji, bahkan Nabi melarang keras atas tindakan 
tersebut. Sebab, mencela Sahabat akan mendapat laknat dari 
Allah subhanahu wa ta‟ala. 

 
Memang selain para Nabi tidak ada lagi yang ma‟shum, 

Khalifah empat dan lainnya bisa saja melakukan kesalahan. 
Namun, bukankah dosa-dosa tersebut dapat diampuni oleh 
Allah swt? Dan walaupun tindakan diantara para Sahabat ada 
salahnya, itupun bukan berarti kita boleh memaki-maki maupun 
merendahkan martabatnya. Disamping Rasulullah SAW sendiri 
melarangnya, sangatlah tidak pantas bila orang rendah seperti 
kita ini mengoreksi para Ashhab Nabi yang banyak jasanya bagi 
perjuangan Islam. 

Mungkin ada yang memanfaatkan kemelut sejarah Sahabat 
untuk unsur politik tertentu. Dengan adanya trik-trik politik 
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yang terjadi di zaman Sahabat digunakan untuk memompakan 
semangat revolusi, menyalakan api perjuangan untuk merobah 
ketidakadilan dan kesewenag-wenangan para penguasa yang 
lalim. Dari sini mungkin ada baiknya. Namun yang menjadi 
kejanggalan adalah mengapa justru para Sahabat yang dijadikan 
korban?, mengapa dijadikan alat?, Apakah tidak ada jalan selain 
itu?, bukankah dengan demikian akan dimanfaatkan oleh orang-
orang yang memang benci Sahabat Nabi, terutama orang-orang 
Syi‟ah dan Orientalis, sehingga tidaklah perlu heran jika ada 
yang menuduh Syi‟ah adalah agen zionis. Memang lahirnya 
seperti itu, soal bathiniyah, itu hak prerogatif Allah. Jadi, 
walaupun permasalahnnya sangat kompleks, kita tetap tidak 
berhak melecehkan kebesaran nama Sahabat Nabi. Menghina-
nya adalah haram besar, walaupun Sahabat juga bisa salah (tidak 
ma‟shum). 



Dosa-dosa diantara para Sahabat, tidaklah menghilangkan 
sifat keadilannya, dalam artian semua riwayat hadits dari para 
Sahabat dapat diterima tanpa dikoreksi sifat-sifatnya. Bukan 
berarti adil adalah membenarkan tindakannya yang salah. Tapi 
juga sangat tidak etis jika kesalahan tersebut dijadikan modal 
untuk bahan perbincangan sehingga menghilangkan rasa 
hormat kita kepada mereka. untuk lebih jelasnya, dalam 
Mushtholah dijelaskan: 
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Dengan menolak faham Syia‟h ini kami bukanlah menjadi 
pengikut aliran Wahabi sesat. Sebab kami menuqil dari kitab-
kitab Ahlissunnah murni, termasuk Ibnu Taimiyah. Walaupun 
punya beberapa pendapat salah dalam beberapa masalah, 
namun dalam menangkal faham Syi‟ah beliau paling gigih. 

Adapun aliran Wahabi itu bukan faham Agama, tetapi lebih 
tepat dinamakan gerakan politik Islam. Dan kami termasuk 
murid as-Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki al-Hasani, yang 
terkenal sebagai ulama‟ anti Wahabi dikerajaan Saudi Arabia 
saat ini, dan telah menulis kitabnya yang termasyhur “Mafahimu 
yajibu an tushohhaa”. Dan lewat tulisan ini, kami himbau umat 
Muslim Indonesia untuk memperkuat “Aqidah Islam Ahlus-
Sunnah wa al-Jama‟ah” dengan mempelajari kitab-kitab hadits 
mu‟tamadah dan kitab-kitab Tasawwuf seperti Minhajul „Abidin, 
an-Nashoihul ad-Diniyah, Sulam at-Taufiq, Tafsir al-Jalalain dan 
sebagainya. Dan bagi para kyai kami mohon bermuthola‟ah 
kitab-kitab dibawah ini: 

Disamping juga hendaknya membaca Ratib al-Imam Abdullah 
Alawi al-Haddad yang sudah terkenal di bumi Nusantara ini. Di 
sana disebutkan: 
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Makalah kecil ini adalah kerja sama Team Kajian Masa-il 
Ilmiyah Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, yang dipelopori 
oleh al-Ustadz Baha'uddin dan Imam al-Muttaqin beserta 
kawan-kawan. 

Apabila dalam tata bahasa kami terdapat kesalahan atau 
kurang berkenan di hati, itu adalah karena terlalu beratnya jiwa 
kami memendam ghirah (kecemburuan) agama. Betapa panas 
dan sakitnya hati kami ketika Rasulillah dan para Sahabatnya 
dijadikan bahan perbincangan yang tidak sehat oleh 
“masyarakan modern” yang bersumberkan dari kaum orientalis 
dan Syi‟ah yang hanya menggunakan nalar dan falsafah dalam 
memahami sejarah para Sahabat. Adapun kemanfaatan dan 
kebenaran-kebenaran dalam tulisan ini adalah semata-mata 
fadlol dari Allah SWT. 

Semoga dengan sedikit amal ini, Allah SWT memesukkan 
kami di dalam golongan hamba-Nya yang mendapat 
penghormatan bersama Rasulullah SAW beserta para 
Sahabatnya di Surga Na‟im. Amin. 

 
Sarang; 6 Dzul Hijjah 1416 H. 

 
 

H. Muh. Najih Maimoen. 
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KERANCUAN MAKALAH DR. SAID AQIL *) 
 

1. Dalam tulisan Said Aqil hal; 3 alinea ketiga disebutkan 
bahwa adanya suara Minna amir waminkum amir ditafsirkan 
sebagai „kambuhnya fanatisme Kabilah‟. 
Pernyataan semacam ini adalah salah, sebab latar belakang 

perkataan Sahabat Anshor yang demikian adalah karena 
kealpaan mereka terhadap Hadits Rasul yang berbunyi: 
“Quraisyun wulatu hadzal al-amri”. terbukti tatkala Sahabat Abu 
Bakar menyampaikannya, mereka dengan penuh rasa ta‟dzim 
menerima wasiat Rasulullah SAW tersebut. 





 

                                                           
*) . Disampaikan dalam seminar Nasional PPMI di Jakarta 8 Agustus 1995 dan 

dalam kesempatan-kesempatan berikutnya.
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2. Masih dalam halaman yang sama, juga disebutkan 
bahwasanya, „Abu Bakar terpilih bukan semata karena 
integritas pribadinya, tetapi lebih karena memiliki 
kedudukan istimewa di sisi Rasulullah, sebagai tsaniatsnainy 
fi al-ghar. 
Sayyidina Abu Bakar bukan hanya dekat dengan Rasulullah 

SAW tapi beliaulah yang paling „alim diantara Sahabat Nabi. 
Para Sahabat dan ulama juga sepakat dalam hal ini. 
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3. Kata Sa‟id Aqil: „Karenanya, tidak mengherankan jika 
mengomentari pengakuan Abu Bakar sebagai Khalifah, 
Umar menyatakan bahwa terpilihnya Abu Bakar merupakan 
faltatun min falaatatina ra'aaha Allah li-„izzil Islam wa al-
Muslimin, terpilihnya Abu Bakar merupakan suatu 
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kesalahan yang dampak buruknya dijaga oleh Allah SWT 
demi kejayaan Islam. 

Di sini terdapat dua kesalahan: 

1. Sayyidina Umar tidak mengatakan min falataatina tapi 
bahkan menyatakan lakin waqo Allahu syarroha, tapi Allah 
menjauhkan dampak buruknya dan memuji-muji Sahabat 
Abu Bakar al-Shidiq, sebagaimana yang diriwayatkan Imam 
Bukhari dalam Kitab Shahihnya. 

2. Faltah bukan berarti kesalahan, tapi suatu tindakan 
spontanitas tanpa permusyarwaratan yang panjang. Lihatlah 
keterangan arti ini dalam kitab al-Nihayah li Ibni Atsir: 
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4. Dan dengan lancang sekali, Sa‟id Aqil juga menyatakan 
bahwa, „kemampuan Rasulullah SAW meredam fanatisme 
kabilah belum tuntas‟. 

Dampak negatif yang timbul dari pernyataan tersebut sangat 
besar. Sebab, secara tidak langsung akan sampai pada kesimpul-
an bahwasanya Rasulullah belum sempurna dalam menjalankan 
tugasnya. Padahal kesempurnaan Risalah Rasulullah telah 
ditetapkan Allah SWT dalam (QS. al-Maidah; 3). Kalimat Sa‟id 
tadi jelas termasuk kalimat kufur.  
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Melihat ta‟bir-ta‟bir di atas, perbuatan Sa‟id Aqil dalam 
pandangan para ulama adalah sangat fatal akibatnya. Sebab, 
dalam pandangan mufti Maliky, menghina Sahabat saja 
hukumnya adalah hukuman mati. Padahal disini, yang 
direndahkan martabatnya justru Rasulullah SAW, sehingga 
menurut penjelasan dan penegasa Qadli „Iyadl dalam al-
Syifa‟nya, ulama sepakat untuk mengeksekusi manusia terkutuk 
tersebut. Dan Imam (penguasa) berhak untuk membunuhnya 
atau menyalibnya. 

Memang dalam masalah ini, Ulama sangat tegas dan 
disiplin. Sebab, dalam Surat an-Nur, Allah SWT telah 
menegaskan pada hambanya supaya mengagungkan Rasulullah 
SAW. sehingga dalam memanggil asma Rasulullah SAW harus 
dengan kesopanan dan tidak menyebut nama beliau, tetapi 
dengan menyebut Rasulullah SAW. Maka dari itu, perbuatan 
melecehkan kebesaran Nabi, sehingga mengatakan belum 
sempurna dalam tugasnya sama saja tidak mengindahkan 
firman Allah SWT dalam Surat Ali Imron: 





Namun, walaupun hukuman tersebut sangat berat, kami 
belum dapat memastikan pada pribadi Sa‟id Aqil. Karena untuk 
memutuskan perkara tersebut pada Sa‟id Aqil, perlu kehati-
hatian dan penelitian yang lebih intensif (mendalam). Sehingga 
kita tidak gegabah dan lancang untuk mengkafirkan Sa‟id Aqil. 
Karena ihtimal disuruh oleh antek, Syi‟ah dan orientalis. 
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Dan dalam kesempatan ini kami mengajak saudara Sa‟id 
Aqil untuk bergegas taubat dan kembali pada naungan 
Ahlussunnah wal Jama‟ah, dhahir batin. Begitu juga Bapak 
Abdurrohman Wahid yang sudah lama bekerja sama dengan 
Yahudi Nasrani, agar kembali ke siroh kakeknya – pendiri NU – 
KH.Hasyim Asy‟ari rahimahullah. 

5. Dalam penilaian negatif Sa‟id Aqil, tersirat suatu 
persyaratan bahwa khilafiah, perselisihan diantara Sahabat 
Nabi adalah suatu yang tercela. Dan hal itu digambarkan 
sebagai bom waktu yang suatu saat dapat meledak. 

Walaupun banyak gejolak yang terjadi setelah Nabi wafat, 
bukan berarti itu merendahkan martabat Sahabat, sehingga 
layak untuk dikritik dan dijadikan bahan ejekan. Sebab, apapun 
yang terjadi diantara para Sahabat tidaklah dapat dibandingkan 
dengan umat-umat lainnya. Sehingga sangatlah nista, bila para 
Sahabat tersebut dijadikan sasaran kritikan. 
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6. Dalam hal. 03 alinea terakhir disebutkan bahwa, tidak 
murtadnya penduduk Makkah adalah karena slogan yang 
digunakan oleh Abu Bakar di Saqifah Bani Sa‟idah “al-
Aimmat min Quraisy”. 

Ini adalah suatu kedustaan dan pemutarbalikan fakta. 
Karena masalah kemurtadan yang terjadi pada saat itu bukan 
karena fanatisme qabilah, tetapi yang lebih menonjol dalam 
peristiwa tersebut adalah karena pembangkangan murtaddin 
untuk mengeluarkan zakat. 



Semakin yakinlah bahwasanya para murtaddin adalah 
orang-orang baduwi yang memang keras hatinya laksana batu, 
sehingga begitu Nabi wafat banyak dari baduwi-baduwi 
tersebut yang murtad. Dan penilaian Sa‟id Aqil yang 
menyatakan bahwa banyak Sahabat murtad adalah suatu 
kesalahan kebohongan belaka. Apalagi sampai menilai 
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kemurtadan penduduk Makkah, Madinah sebab fanatisme 
qabilah. 

Dari sisi, kelihatan bahwa Sa‟id Aqil kurang tahu dalam 
masalah al-Jarhu wa al-Ta‟dil dan ilmu Mustholah al-Hadits. Sebab 
walaupun banyak pertentangan diantara Sahabat, hal itu 
tidaklah menghilangkan sifat keadilan mereka, dengan arti 
semua riwayat Sahabat dapat diterima tanpa dikoreksi sifat-sifat 
mereka lebih dulu. 







 «»
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Dengan adanya data-data otentik yang orisinal tersebut, 
maka sangat tidak etislah bilamana para Sahabat Nabi dijadikan 
bahan kritikan apalagi cemoohan. Sungguh sangat tidak terpuji 
perbuatan tersebut, dan perlu diragukan kecintaannya kepada 
Nabi Muhammad SAW. 

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi permasalahan yang 
sangat rawan tersebut, para ulama dengan tegas mengharamkan 
tindakan asusila tersebut. 

Untuk lebih jelasnya, alangkah lebih baiknya bilamana kita 
simak ibarat-ibarat di bawah ini. Sehingga akan semakin 
teranglah mata hati kita, bahwasanya menghormati dan memuji 
Sahabat Nabi adalah suatu perbuatan yang benar-benar diridlai 
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Allah SWT. Tetapi sebaliknya, dengan mengkritik Sahabat akan 
mengandung bahaya yang sangat fatal akibatnya. 



Dengan penegasan dari ulama salaf, semakin tampaklah 
kekerdilan dan kerendahan jiwa mereka yang mengusik 
keagungan nama para Sahabat Nabi. Apalah artinya sebuah 
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alasan mengungkap fakta yang obyektif jikalau harus 
mengorbankan ta‟dzim dan ihtiram pada Ash-hab Rasululillah 
SAW.? Apa gunanya ilmiyah ditonjolkan, bilamana hal itu justru 
merusak budaya salaf yang bersih tanpa noda?. Maka, hanya 
orang bodohlah yang mengatakan bahwa kemodernan lebih 
baik daripada warisan ulama salaf yang benar-benar ta‟dzim dan 
hormat kepada Ash-hab Rasulillah SAW disamping mahabbah 
kepada Ahlul Bait dengan tanpa dibatasi 12 Imam (tanpa 
mengikuti jalur Syi‟ah, para pembohong kaliber dunia). 

Dan untuk lebih mengungkap atas kejahatan tulisan Dr. 
Sa‟id Aqil yang mengatakan bahwa terpilihnya Abu Bakar 
adalah suatu kesalahan, maka perlu dipertegas lagi bahwa 
dugaan tersebut sama sekali tanpa landasan apapun, hanya 
sekedar suatu hayalan yang penuh kekonyolan. Mungkin saja, 
jika orang semacam Sa‟id Aqil mau merenungi tulisan di bawah 
ini, pasti lidahnya akan kelu, sehingga tak mampu mengatakan 
bahwa terpilihnya Abu Bakar adalah suatu kesalahan. 
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7. Dalam makalah Sa‟id Aqil hal. 04 alinea ketiga, disebutkan 

bahwa, „terbunuhnya sayyidina Umar adalah provokasi 
munafiqin Bani Umayyah terhadap seorang budak yang 
bernama Abu Lu‟lu‟ah.‟ Dan disitu juga tergambarkan 
bahwa „Abu Lu‟lu‟ah sudah menjadi pegawai resmi 
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Sayyidina Umar. Karena Khalifah Umar tidak mau 
meringankan jizyah-nya, maka Abu Lu‟lu‟ah nekat 
menikamkan pisaunya di perut Sayyidina Umar.‟ 

Disini terdapat banyak kesalahan: 
1. Abu Lu‟lu‟ah tidak pegawai resmi Sayyidina Umar 

radliyallohu 'anhu. 
2. Sayyidina Umar tidak menetapkan jizyah tetapi Kharaj 

(setoran kerja Abu Lu‟lu‟ah pada tuannya, al-Mughirah). 
3. Abu Lu‟lu‟ah tidak diprovokasi Bani Umayyah, tetapi 

dendam atas penaklukan Islam di negrinya. 
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8. Masih seputar Sayyidina Umar, bahwa menurut Sa‟id Aqil, 
konon Sayyidina Umar adalah sebagai putra mahkota. 
Sehingga begitu khalifah Abu Bakar menjelang wafat, 
kekhalifahan diwasiatkan kepada Sayyidina Umar. 

Mencermatai bahasa Sa‟id Aqil, tindakan Sayyidina Abu 
Bakar seakan tanpa persetujuan para Sahabat, sehingga dalam 
bayangan alur pikir Sa‟id Aqil diisukan adanya nada sumbang 
tentang khalifah terutama dari Bani Umayyah yang ngeri 
melihat karakter Sayyidina Umar yang tegas. 

Ungkapan semacam itu bertentangan dengan fakta sejarah, 
karena tindakan Sayyidina Abu Bakar mencalonkan Sayyidina 
Umar sebagai khalifah adalah atas persetujuan para Sahabat. 
Bukan menjadikannya sebagai putera mahkota, sebagaimana 
tradisi kerajaan.
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Dengan demikian, tidaklah benar apa yang dikatakan Sa‟id 
Aqil yang mengatakan bahwa sebagian Bani Umayyah ada yang 
ngeri melihat prototip Umar, padahal hanya Abdurrahman bin 
Auf yang agak takut, dan Abdurrahman tersebut tidak berasal 
dari Bani Umayyah, tetapi dari Bani Zuhrah, akhwal Nabi. 

Oleh sebab itu, melihat kebohongan-kebohongan Sa‟id Aqil 
tersebut, tidaklah perlu kita ragukan bahwasanya keempat 
khalifah benar-benar sah, sebagaimana isyarat Nabi. 
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«

»



Apabila Sa‟id Aqil mau membaca tulisan di atas, tentu akan 
menyesal karena telah dengan lancang melontarkan kritikan 
pedas kepada Sahabat Nabi yang telah ditetapkan 
kekhalifahannya. 

Ungkapan-ungkapan Sa‟id Aqil yang seakan menentang 
kekhalifahan Sahabat empat, secara tidak langsung juga 
mendustakan sabda Rasulullah SAW. 

Apa artinya ucapan Sa‟id Aqil terhadap Sahabat Nabi, 
padahal Nabi justru membanggakan dan memujinya. Apakah 
Sa‟id Aqil tidak punya rasa hormat pada orang yang menjadi 
kebanggaan Rasulullah?, kalau saja Sa‟id Aqil mau bercermin 
lebih lama lagi, pasti dia akan berkata, “Ah, ternyata saya 
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bertindak tidak sopan dihadapan Rasulullah. Ampunilah 
kelancanganku ini ya Rasulullah, sungguh aku hanya dibujuk 
oleh mereka”. Itupun kalau nuraninya masih normal, tetapi 
kalau sudah dipenuhi tinta hitam, ya wallahu a‟lam. 

 
9. Belum puas Sa‟id Aqil mengkritik Rasulullah SAW, khalifah 

Abu Bakar dan khalifah Umar, sasaran berikutnya adalah 
sayyidina Utsman. Dalam hal. 5 alinea terakhir dari makalah 
Sa‟id Aqil, disebutkan bahwa; “sejak terpilihnya Utsman 
yang tidak mempunyai bobot seperti yang dimiliki Ali, 
perselisihan mulai menjadi pertikaian terbuka”. 

Pernyataan tersebut secara tidak langsung merendahkan 
martabat para Sahabat termasuk Sayyidina Ali yang sampai 
akhir hayat Utsman selalu mengamankan Sayyidina Utsman 
dan menafikan tuduhan-tuduhan para pemberontak terhadap 
Utsman. Dan dalam masalah tafdlilu Utsman terhadap Ali, Imam 
Ghozali menuturkan: 







10. Dalam hal. 05, Sa‟id Aqil juga menyatakan: “Dua orang 
inilah yang kuat, yang memiliki peluang besar menjadi 
khalifah. Tapi karena Abdurrahman bin Auf adalah keluarga 
Bani Umayyah, jatuhlah pilihan kepada Utsman. 
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Dusta..! sebab, terpilihnya Sahabat Utsman adalah atas per-
setujuan mayoritas Sahabat, tidak karena Abdurrahman bin Auf 
yang memilih. Dan sebenarnya Abdurrahman bin Auf tidaklah 
keturunan Bani Umayyah, sebagaimana dalam masalah no. 07. 
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11. Bukti lagi kesalahan makalah Sa‟id Aqil adalah dengan 
pernyataannya, bahwa „karena suatu kesalahan, Marwan 
diusir Rasulullah dari Makkah.‟ 

Ini adalah suatu bukti kongrit kebodohan Sa‟id Aqil, karena 
yang diusir oleh Rasulullah SAW sebenarnya bukanlah Marwan, 
tetapi al-Hakam (ayahnya). Dan karena dianggap sudah 
bertaubat sendiri, maka sayyidina Utsman melaksanakan izin 
Rasulullah SAW. adapun kesalahan Hakam sampai diusir, ada 
beberapa riwayat, dan kesemuanya itu adalah urusan tingkah-
tingkah pribadi Hakam yang aneh dan model-model, seperti 
berwajah muram atau menggerak-gerakkan badannya ketika 
Rasulullah memberi Hadits, dan sebagainya, bukan urusan 
aqidah / agama. 
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12. Sa‟id Aqil juga mengatakan bahwa Abdullah bin Saba‟ 
adalah tokoh fiktif, bahkan ada kemungkinan dia adalah 
Amar bin Yasir. 

Keterlaluan sekali Sa‟id Aqil sampai berani mengkritik Amar 
bin Yasr. Hanya ingin dikira kritis dan ilmiah, Sa‟id Aqil dengan 
tanpa punya malu membuat sebuah pernyataan yang kontra 
dengan fakta sejarah. Bila Sa‟id Aqil memang merujuk Tarikh al-
Thobari, al-Kamil li Ibni al-Atsir, dan al-Bidayah wa al-Nihayah li Ibn 
Katsir, pasti tahu bahwa Abdullah bin Saba‟ memang ada. 

Dengan demikian, pengakuan Sa‟id Aqil yang menyatakan 
menuqil dari Tarikh al-Thobari adalah dusta. Dan mungkin saja 
yang dijadikan rujukan dari ucapan kurang ajarnya pada 
Sahabat Nabi adalah dari buku-buku Syi‟ah Iran dan orientalis. 
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Dan perlu dimengerti oleh Sa‟id Aqil bahwasanya Amar bin 
Yasr adalah Sahabat yang rusukh fil Iman, sehingga tidak 
mungkin melakukan perbuatan tercela yang didakwakannya, 
makanya, Sa‟id Aqil perlu mengkaji kitab hadits, agar nuraninya 
tak terekam oleh kekonyolan sejarah dan kerancuan filsafat. 

«

»
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«»

Disini perlu perenungan lebih dalam. Mana yang benar, 
penilaian Sa‟id Aqil, ataukah Rasulullah SAW? apakah masuk 
akal, orang yang dipuji Nabi justru jadi biangkerok kejahatan? 
Hanya mereka yang termakan aliran sesat Syi‟ah yang tidak 
mau mengakui kemuliaan Sahabat Amar bin Yasr disisi 
Rasulullah SAW. bahkan Amar bin Yasr bersedia melaksanakan 
perintah Sayyidina Utsman dalam mengembalikan demonstran 
Mesir. Walaupun sebelumnya merasa enggan untuk 
melaksanakan perintah tersebut, karena pernah mendapat 
pelajaran dari Sayyidina Utsman. 
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13. Ditengah kericuhan karena kembalinya para demonstran 
dari tiga kota itu, anak Abu Bakar, Muhammad bin Abu 
Bakar menerjang Utsman yang sedang membca al-Qur‟an. 
Langsung dia menghunus pedang, memenggal kepala 
Utsman. 

Kalau benar Sa‟id Aqil adalah seorang pakar sejarah dan 
benar-benar jujur, atau tidak disuruh oleh orang lain, tentu akan 
berkata lain. Sebab, diantara fakta sejarah yang akan tertulis 
dibawah ini mungkin saja pernah dibaca olehnya, yang konon 
adalah sejarawan. 
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14. Satu bukti lagi bahwa gaya pemikiran Sa‟id Aqil juga tak 
jauh dari model yang dipakai oleh Syi‟ah adalah 
pernyataannya, “…disamping karena perempuan, juga 
antara Aisyah dan Ali memang terdapat hubungan kurang 
harmonis karena sikap minor dalam peristiwa haditsul ifki. 
Katika tersebar isu Aisyah berzina dengan Sofwan, Ali 
bersikap; “Sudahlah Rasulullah, perempuan banyak, kalau 
yang satu serong, buang saja, kenapa sih?”. 

Begitu rendahkah martabat Sayyidah Aisyah dalam 
pandangan Sa‟id Aqil? Padahal Nabi sangat menyayangi dan 
memujinya. Seberapa Sa‟id Aqil dibanding-kan dengan 
Rasulullah? Bagaikan kutu dihadapan raja yang agung. Apakah 
memang Sa‟id Aqil tidak bisa atau belum belajar tatakrama 
terhadap orang-orang mulia disisi Rasulullah. Maka, dengan 
adanya dalil-dalil dibawah ini, akan semakin nampaklah 
kekacauan pikiran Sa‟id Aqil. 
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Satu lagi dusta besar Sa‟id Aqil adalah pernyataannya, 
bahwa sayyidina Ali mengatakan; “kalau yang satu serong, 
buang saja kenapa sih?”. Padahal perkataan sayyidina Ali 
adalah: 
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15. Terhadap sayyidina Utsman pun, Sa‟id Aqil memandang 
dengan kacamata buram, sehingga lidahnya tak kuasa 
untuk memilih kata terhormat yang agak sopan daripada 
kata “pikun” yang konotasinya adalah orang yang hilang 
ingatan. Ataukah memang Sa‟id Aqil tidak pernah 
membaca riwayat perjuangan Rasulullah bersama Sahabat 
Utsman, sehingga tidak melihat jasa-jasa besar beliau demi 
tegaknya agama yang diridloi Allah SWT. 





16. Dalam kasus terjadinya surat yang menjadikan marah para 
demonstran Mesir, Sa‟id juga kurang percaya bahwa 
Sayyidina Utsman benar-benar tidak membuatnya. Padahal 
Sayyidina Ali membenarkan pengakuan khalifah Utsman. 
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17. Dalam pandangan Sa‟id Aqil, pengangkatan sayyidina 
Utsman pada kerabatnya untuk menduduki jabatan 
pemerintah-an adalah suatu yang pantas untuk dijadikan 
bahan kritikan. Padahal sayyidina Utsman melakukan hal 
itu karena melihat Rasulullah SAW tatkala masih hidup 
juga mengangkat pejabat dari Bani Umayyah. Sehingga apa 
yang dilakukan memang bukan kehendak pribadi 
(nepotisme), tetapi ittiba‟ pada Rasulullah SAW.
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Jadi, Sayyidina Utsman mengangkat pejabat dari kerabatnya 
(Bani Umayyah) karena mengikuti tindakan Nabi. Bukan 
mentang-mentang jadi khalifah, seenaknya sendiri memberikan 
fasilitas istimewa pada kerabatnya, karena unsur familier 
(nepotisme) tersebut sama sekali tidak etis dalam pandangan 
Islam. Dan sangat tidak mungkin sayyidina Utsman punya niat 
semacam itu, karena beliau termasuk Mubasy-syirin bil Jannah, 
yang berarti dijamin surga. 

Sebuah kedustaan besar, Sa‟id Aqil menyatakan bahwa 
sayyidina Utsman mengganti semua pejabat yang tidak 
berkenan di hati. Dan ternyata semua penggantinya adalah dari 
kalangan Bani Umayyah. Karena, hanya tiga keluarga sayyidina 
Utsman yang menjadi gubernur dari 20 gubernur dan enam 
jabatan tinggi negara. Itu saja hanya dua gubernur yang dilantik 
oleh khalifah Utsman, yaitu gubernur Bashrah dan Mesir. 
Sedang yang satu, yaitu Muawiyah, gubernur Syam, dilantik 
oleh khalifah sebelum sayyidina Utsman (khalifah Umar). 
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Sebagaimana juga penjelasan KH. Hamid Baidlowi dalam 
sebuah makalahnya yang beliau nukil dari tarikh al-Thobari dan 
al-Kamil: 



Sa‟id Aqil dalam ungkapan lancangnya mengatakan bahwa 
sayyidina Utsman adalah keluarga bahsawan kaya yang selalu 
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hidup mewah dan memang dermawan, sehingga setiap kali ada 
keluarga datang minta hadiah, langsung dikabulkan. 

Dari ungkapan tersebut dapat dimengerti bahwa yang 
mengatakan adalah tidak punya tatakrama dan tidak mengenal 
sejarah sayyidina Utsman dan sunnah Rasulullah SAW. Sebab, 
walaupun sayyidina Utsman kaya, namun beliau tidaklah 
menggunakan kekayaannya untuk kemewahan, tetapi 
didermakan untuk jihad fisabilillah. Bukan seperti sebagian 
orang sekarang yang menggunakan kepandaian dan ilmunya 
hanya untuk memperoleh materi yang fana. Sehingga para 
Sahabat dikorbankannya demi mendapat sanjungan; dialah 
yang intelek, dialah manusia modern, dan dialah manusia yang 
berani dan kritis sehingga mengungkap fakta sejarah yang 
katanya obyektif, padahal hal itu adalah sebuah bisikan iblis. 

Disamping itu, tindakan sayyidina Utsman adalah termasuk 
dalam lingkupan ijtihad yang mana beliau mendapat izin dalam 
masalah ini. Dengan demikian, tindakan sayyidina Utsman 
menbagikan harta pada kerabatnya adalah untuk menguatkan 
iman mereka dengan diberi dunia. Atau tujuan-tujuan lain yang 
dibenarkan syara‟. 
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PANDANGAN PARA ULAMA BESAR TERHADAP 
PARA ASHHAB RASULULLAH SAW 
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AL-IMAM AL-GHOZALI 

Beliau Rahimahullah berkata dalam kitab al-Iqishod fi al-
I‟tiqod ketika mengomentari aqidah Ahlussunnah menyangkut 
para Sahabat dan Khulafaurrosyi-din yang intinya sbb: 

1. Ajakan untuk bersikap lurus dalam meng-I‟tiqodi mereka. 
Bukan sikap ekstrim, sehingga sampai menganggap ma‟shum 
atau berani mencela mereka dengan alasan al-Qur‟an. 

2. al-Qur‟an dan hadits-hadits mutawatir sarat dengan pujian 
terhadap mereka, baik secara kolektif maupun individu, maka 
sikap yang harus dikembangkan terhadap mereka adalah 
sikap yang positif (husnuddhon). Adapun riwayat-riwayat 
miring tentang sikap mereka yang bertentangan dengan 
tuntunan untuk senantiasa berhusnuddhon terhadap mereka 
maka harus dihadapi dengan sikap kritis, karena mayoritas 
riwayat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan 
sumbernya, dan jika riwayat tersebut terbukti ada maka harus 
di ta‟wil. 

3. Sikap di atas harus diterapkan dalam menyikapi peperangan 
antara Mu‟awiyah dan Ali serta perjalanan Aisyah menuju 
Bashrah. Karena riwayat-riwayat ahaad yang berlawanan 
dengan nash-nash qoth‟I yang menuntut untuk senantiasa 
berhusnuddhon terhadap mereka, kebenarannya sudah 
tercemari kebathilan dan mayoritas adalah riwayat-riwayat 
yang dipalsukan oleh golongan Rowafidl, Khawarij dan orang-
orang usil yang membicarakan peristiwa-peristiwa tsb. 
Disamping itu keliru dalam berkhusnudh-dhon terhadap 
sesama Muslim lebih baik dari pada benar dalam mencelanya, 
kalau kita bungkam dari melaknat orang-orang jahat maka 
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sikap tersebut tidak akan membahayakan kita. Namun keliru 
dalam mencela sesama Muslim dengan cacat yang tidak 
melekat dalam dirinya di sisi Allah berarti menjerumuskan 
diri dalam kehancuran. 

4. Khulafa al-Rasyidin lebih utama dari para Sahabat lain. 
Menurut Ahlussunnah peringkat mereka dalam segi 
keutamaan seperti halnya urutan mereka dalam memangku 
jabatan Imamah atau Khilafah. Peringkat keutamaan mereka 
tersebut tidaklah didasarkan atas nash-nash yang tegas dan 
mutawatir yang hanya Allah yang kriteria penilaian yang 
menetapkan peringkat tersebut. 

5. Para Sahabat adalah orang yang paling layak didengar 
keterangannya menyangkut selisih keutamaan diantara 
mereka, karena mereka adalah orang-orang yang bergaul 
dekat dengan Rasulullah dan mendengar langsung sabda-
sabda Beliau. Mereka telah sepakat untuk mendahulukan 
Abu Bakar, terus Abu Bakar menentukan Umar, kemudian 
mereka sepakat mendahulukan Utsman atas Ali. Kesepakatan 
mereka ini adalah dalil terbaik yang dapat dijadikan landasan 
dalam menentukan tingkat-tingkat keutamaan mereka 
(Khulafa al-Rasyidin). Kesepakatan Sahabat tersebut ternyata 
dapat dibuktikan oleh Ahlussunnah kebenarannya 
berdasarkan Hadits-hadits. 

6. Dalam Ihya‟ Ulumuddin Imam al-Ghozali menambahakan 
bahwa Rasulullah sama sekali tidak memberikan nash kepada 
salah seorang Sahabat untuk memangku jabatan Imam 
sepeninggal Beliau, sebab jika nash tersebut ada niscaya nash 
tersebut akan tampak lebih nyata kepermukaan melebihi 
pengangkatan Rasulullah terhadap para pejabat dan para 
panglima tentara dibeberapa negara, dan tidak akan samar, 
lalu mengapa nash tersebut menjadi samar? Apabila nash 
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tersebut pernah muncul, mengapa ia menghilang sehingga 
tidak sampai ketangan kita? Dan Abu Bakar menjadi Imam 
adalah berdasarkan pemilihan dan Bai‟at. Mengandalkan 
adanya nash yang menetapkan Khalifah kepada selain Abu 
Bakar berarti mengklaim seluruh Sahabat telah menentang 
Rasulullah, dan merusak Ijma‟ yang tidak mungkin dilakukan 
kecuali oleh golongan Rowafidl. Adapun I‟tiqod Ahlussunnah 
adalah menganggap adil seluruh Sahabat dan memberikan 
pujian kepada mereka sebagaimana Allah dan Rasulullah 
telah memuji mereka. 

7. Pertikaian yang terjadi antara Mu‟awiyah dan Ali adalah 
dalam kerangka Ijtihad, karena sayyidina Ali memandang 
bahwa tindakan cepat menyerahkan para pembunuh Utsman 
yang terdiri dari banyak suku dan masih bergabung sama 
tentara bisa mengancam stabilitas pemerintahan yang baru 
terbentuk. Sementara Mu‟awiyah memandang bahwa 
penundaan perkara para pembunuh Utsman dengan melihat 
beratnya kesalahan mereka bisa merendahkan wibawa Imam 
dimata rakyat dan bisa memudahkan terjadinya pertikaian 
yang mengalirkan darah. Dan banyak ulama telah 
menyatakan bahwa semua mujtahid benar, ulama lain 
menyatakan yang benar cuma seorang mujtahid dan tidak 
ada seorang ulama pun yang menyalahkan Ali secara mutlak. 

8. Para Sahabat sebagai orang-orang yang menyaksikan 
turunnya wahyu adalah orang yang paling mengerti tentang 
detail-detail keutamaan dan peringkat keutamaan mereka 
berdasarkan kondisi-kondisi tertentu dan rincian-rincian yang 
rumit. Jika mereka tidak mengerti hal-hal tersebut tidak 
mungkin mereka berani menyusun peringkat keutamaan 
Khulafa al-Rasyidin, karena mereka dalam berjuang dijalan 
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Allah akan terpengaruh oleh cacian pencaci dan tidak ada 
yang bisa menghambat dalam mengungkap kebenaran.  
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KEKUFURAN AQIDAH SYI’AH VERSI KHUMAINI 
Aqidah Imamiyah al-Itsna „Asyariyyah lebih-lebih yang Bersumber 

dari khumeni adalah aqidah yang jelas-jelas kufur berdasarkan 
beberapa argumen dibawah ini: 
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Dan berbagai uraian terakhir makalah kecil ini, kami 
menghimbau kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dalam 
mempelajari buku-buku / kitab sejarah. Karena – menurut 
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penjelasan al-Imam al-Hafidz al-„Iraqi – buku-buku / kitab 
sejarah tidak hanya menukil riwayat yang shahih, tetapi yang 
mungkar juga dimasukkan. 



Disamping itu, kami menyayangkan pernyataan Gus Dur 
yang menyatakan bahwa orang NU boleh-boleh saja 
mempelajari buku-buku Syi‟ah. “kalau kau masuk, yaa silahkan. Itu 
adalah hak asasi”, demikian yang tercantum dalam kliping yang 
dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Singosari Malang. 

Pernyataan Gus Dur tersebut bisa menyesatkan umat. Dan 
terus terang saja, keharaman mempelajari buku-buku Syi‟ah 
terhadap orang-orang awam tidaklah jauh dengan haramnya 
mempelajari filsafat Yunani. 

Dengan tegas Imam Nawawi dan Ibnu Sholeh meng-
haramkannya. Hanya saja Imam Ghozali memberi sedikit ke-
ringanan. Itupun masih dibebani syarat yang tidak ringan. 



Hanya ini yang dapat kami sumbangkan, demi tegaknya 
perkara haq. Semoga Allah SWT meporak-porandakan faham 
sesat ahli bid‟ah wa al-dlolal dengan datangnya makalah ini. 
Amiin.     
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Sarang; 6 Dzul Hijjah 1416 H. 
 

Team Pengkaji Masa-il Ilmiyah  
PP. Al-Anwar Sarang Rembang 
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KOMENTAR PENGAMAT AGAMIS 
TENTANG KONFLIK NU 

Konflik yang muncul antara Gus Dur dan KH. Abdul Hamid 
Baidlowi tidak berlatar belakang kepentingan pribadi, 
melainkan kepentingan ummat. KH. Abdul Hamid Baidlowi 
melihat gerakan Syi‟ah di Indonesia sangat laju. Dalam waktu 
yang relatif singkat, gerakan mereka telah banyak menarik 
orang-orang Ahlussunnah wal Jama‟ah (Aswaja) ke faham 
Syi‟ah, baik dari kalangan mahasiswa, intelek, konglomerat, 
wartawan, ABRI bahkan kyai. 

Pesantren-pesantren Syi‟ah telah berdiri di Jawa Barat, Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. Percetakan buku Syi‟ah sangat banyak, 
sehingga buku-buku Syi‟ah banyak menguasai pasaran. Tempat-
tempat muth‟ah kian membanjir, sampai-sampai ada kyai yang 
muth‟ah dengan beberapa santriwatinya seperti kejadian di 
Sragen Jateng. Ada juga kyai, pemimpin sebuah pesantren, 
setelah murtad dari Ahlissunnah mengatakan dalam 
khutbahnya, bahwa orang NU mempunyai dua Tuhan, dan 
menggambarkan khilafahnya Abu Bakar seperti kup-nya PKI. 

Melihat keadaan seperti ini, KH. Abdul Hamid Baidlowi 
sangat khawatir, sehingga - tidak segan-segan dan tidak lagi 
takut kuwalat – menyerang Gus Dur, seperti juga dilakukan oleh 
KH. Badri Masduqi dan KH. Bashori Alwi. Tindakan ini 
dilakukan, karena Gus Dur dalam berbagai kesempatan seminar, 
ceramah, atau lainnya banyak memberi peluang berkembangnya 
gerakan Syi‟ah di Indonesia, sedangkan status beliau adalah 
Ketua Umum PBNU. 

Pebedaan Ahlussunnah dan Syi‟ah (Syi‟ah Ja‟fariyyah Itsna 
„Asyariyah yang diekspor ke Indonesia oleh rezim Khumaeni) 
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adalah perbedaan prinsip yang mendasar (aqidah). Sebagai 
contoh, Syi‟ah meyakini bahwa yang berhak menjadi khalifah 
setelah Nabi SAW wafat – sesuai dengan nash – adalah Imam 
Ali. Sedangkan kenyataannya adalah Abu Bakar yang 
memangku kekhalifahan, lalu Umar, dan selanjutnya Utsman. 
Maka beliau bertiga menurut Syi‟ah adalah perampok khilafah, 
sebagaimana telah dinukil oleh buletin al-Tanwir, dari Yayasan 
al-Muthohari pimpinan Jalaluddin Rahmat. 

Al-Kulaini meriwayatkan dalam al-Kafi (cet. Iran) bahwa 
setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar, Umar dan 
Utsman juga kebanyakan Sahabat telah murtad, disebabkan 
telah bertentangan dengan nash yang menyatakan Ali-lah yang 
berhak menjabat khalifah. Khumaeni dalam kitabnya al-
Hukumah al-Islamiyah (cet. Iran) menyatakan bahwa Ali dan 
sebelas anak cucunya (yakni duabelas Imam) mempunyai 
kedudukan yang melebihi para Nabi dan Rasul serta Malaikat 
Muqorrobin. 

Faham-faham seperti dalam contoh di atas didukung 
penyebarannya oleh kehadiran buku-buku dari Iran maupun 
terjemahan yang dicetak oleh percetakan-percetakan di 
Indonesia. 

Menanggapi kenyataan demikian ini, Gus Dur berkomentar; 
“saya senang sekali jika buku tersebut dibaca juga oleh kalangan 
NU. Wong NU sendiri sebenarnya produk dari hasil pemikiran 
juga. Lho, kenapa enggak senang dengan Syi‟ah, toh semua itu 
untuk mendukung kita juga”. Gus Dur juga tidak setuju kalau 
buku-buku Syi‟ah di sensor. 

Beliau membandingkan dengan keadaan di Barat. Di sana 
tidak pernah ada sensor buku segala, tidak seperti di Indonesia, 
buku Syi‟ah saja disensor. Seharusnya, biarlah masyarakat yang 
menyensor. Mereka juga tahu mana yang baik dan mana yang 
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buruk. Kalau dikatakan warga NU bisa habis karena banyak 
membaca buku-buku Syi‟ah, Gus Dur justru memberikan 
kebebasan kepada warga NU. Kalau senang pada Syi‟ah itu hak 
mereka. tak senang, juga hak mereka. “Biarkan saja, wong itu 
urusan pribadi kok!” ucapnya singkat. 

Gus Dur juga memuji Khumaeni, sampai mengatakan bahwa 
Khumaeni adalah waliyullah (?). Inilah yang menjadikan banyak 
kalangan kyai-kyai sunny jengkel melihat tingkah laku Gus Dur, 
hanya saja mereka masih dibayang-bayangi perasaan takut 
kuwalat. 

Apalagi menurut KH. Hamid Baidlowi, Gus Dur tidak saja 
berbicara masalah Syi‟ah, tetapi sudah menjadi mufti (juru fatwa) 
Syi‟ah. Ketika berbicara di depan mahasiswa perguruan tinggi 
swasta di Surabaya, Gus Dur memberi fatwa tentang keabsahan 
nikah antara muslim dengan non muslim, lengkap dengan cara-
caranya. Ketika didesak peserta tentang dasar hukum cara nikah 
itu, Gus Dur menjawab, bahwa itu adalah pendapat Ayatullah 
Khumaeni. “Itu bukti bahwa dia tidak membaca masalah Syi‟ah, 
tetapi juga sebagai mufti”, kata KH. Hamid Baidlowi. 

Lebih jauh lagi, KH. Hamid Baidlowi mengatakan bahwa, 
Gus Dur dalam menyebarkan ajaran Syi‟ah di NU, dibantu oleh 
Dr.H. Sa‟id Aqil yang secara terang-terangan menghina dan 
merendahkan konsep Ahlussunnah wal Jama‟ah KH. Hasyim 
Asy‟ari. Sa‟id Aqil terlalu over dengan mengatakan bahwa 
penjelasan konsep ahlussunnah KH. Hasyim Asy‟ari sangat 
memalukan. Ini adalah pernyataan yang tidak berakhlaqul 
karimah. Apalagi dia sudah mengkritik Nabi Muhammad SAW 
dan Khalifah Utsman bin Affan. 

Bahkan, KH. Hamid Baidlowi khawatir, Sa‟id Aqil sudah 
terlibat kegiatan zionisme. Sa‟id menyatakan bahwa yang 
menggerakkan pemberontakan Khalifah Utsman bin Affan 



dan Para Shahabat-shahabatnya 

73

bukan Abdullah bin Saba‟, orang Yahudi tapi Ammar bin Yasir. 
Kita tahu bahwa Abdullah bin Saba‟ adalah orang Yahudi yang 
pura-pura masuk Islam dan menggoncang Islam dan 
memberontak Khalifah Utsman. Untuk membersihkan Yahudi, 
maka nama Abdullah bin Saba‟ harus tidak ada dalam sejarah. 
Sa‟id Aqil menyatakan bahwa Abdullah bin Saba‟ tidak ada 
dalam sejarah, dan melemparkan kepada Ammar bin Yasir. 
Padahal menurut KH. Hamid Baidlowi, Ammar adalah 
tergolong sahabat-sahabat pertama yang masuk Islam dan 
dijamin oleh mendapat ridlo Allah SWT. 

“ Kalau masalah ini diteruskan, NU bukan amar ma‟ruf nahi 
munkar lagi. Usaha kami bukan sembarangan. Kalau sudah 
begini, apapun yang didepan akan kami terjang. Kesungguhan 
kami ini yang perlu Anda ketahui” tegas KH. Hamid Baidlowi. 

Pembicaraan ini adalah tentang masalah aqidah yang tidak 
bisa ditawar-tawar lagi. Kalau furu‟ (cabang), itu masih bisa 
ditawar, dan faham Ahlussunnah wal Jama‟ah bukan golongan 
ekstrim. 

Menurut informasi yang diterima, lanjut KH. Hamid 
Baidlowi, Pengurus Cabang NU, wilayah Jawa Timur sudah 
menuntut agar Sa‟id Aqil mundur dari jabatan Katib Syuriah 
atau dipecat. Cepat atau lambat keadaan ini akan berubah. 
Dalam hal ini kita ikut mengacungkan jempol untuk Bapak KH. 
Hamid Baidlowi sebagai pembela aqidah Ahlussunnah.  

Kalau kita telah mengetahui hakikat Syi‟ah yang kini telah 
menggerogoti aqidah kaum muslim, lantas hendak meniru dan 
mencontoh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan seluruh umat 
Islam sebagaimana yang digambarkan oleh al-Imam al-Diba‟iy 
dalam kitab “Maulid”-nya yang hampir setiap waktu kita baca; 
“Waidza dluyi‟a haqqullahi lam yaqum lighodlobihi” (apabila hak-
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hak Allah / Agama Allah dilecehkan, maka tak seorangpun 
mampu mencegah kemurkaan Rasulullah SAW) bagaimana dua  

sisi yang berbeda arah ini akan digabungkan?. 

Imam Ghozali dalam kitabnya ”Ihya‟ Ulumuddin” juz 2 hal. 
183 (cet. Dar el-Fikr), menjelaskan bahwa dalam menghadapi 
ahlul bid‟ah - yang lebih kita kenal sekarang ini sebagai orang-
orang Islam yang suka melecehkan agama – maka haruslah kita 
menampakkan permusuhan terhadap mereka dan memutuskan 
tali persaudaraan, serta menghina mereka karena pelecehan-
pelecehan yang mereka lakukan terhadap Islam. Bahkan 
Rasulillah SAW telah bersabda yang arti ringkasnya: “ Barang 
siapa memusuhi ahli bid‟ah, maka Allah akan menambah keimanan 
yang sempurna dalam hatinya, dan barang siapa yang menghina ahli 
bid‟ah maka Allah akan memberi rasa aman pada hari kiamat. Dan 
barang siapa yang bersikap lunak serta memuliakan atau menemui ahli 
bid‟ah dengan wajah berseri-seri, sama halnya ia telah meremehkan apa 
yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW”. 
Harap kaum muslimin, khususnya para kyai sudi menelaah 
kembali kitab “Ihya‟ Ulumuddin” juz 2 hal. 183. 
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NUKILAN WAWANCARA MAJALAH AULA 
DENGAN TOKOH PENGAMAT SUNNAH – SYI’AH1) 

Isu Sunnah-Syi‟ah agaknya masih berlanjut. AULA tertarik 
menyoroti lagi fenomena tersebut. Kali ini menyajikan 
wawancara dengan Drs.H.M. Baharun SH, ketua LP3I (Lembaga 
Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Islam) Malang. 
Mantan wartawan TEMPO yang kini dosen beberapa Perguruan 
Tinggi Swasta dan penulis buku-buku keisalaman ini 
belakangan tertarik menekuni kajian-kajian dan mencermati 
literatur Syi‟ah. Berikut ini rangkumannya; 

S: Apakah Anda melihat keberadaan Syi’ah yang mengusik 
kemapanan penganut Ahlussunnah akhir-akhir ini, sudah 
sampai pada bentuk ancaman?. 

J: Pertama, perlu ada penegasan dulu. Bahwa Syi‟ah dalam 
konteks ini, adalah Syi‟ah Itsna „Asyariyah Ja‟fariyah yang 
berkembang di Iran sekarang ini. Syi‟ah yang paling mudah 
didekati kepustakaannya ketimbang Syi‟ah lain yang menurut 
sebagian besar sudah punah. Menurut kategorisasi ad-Dahlawy 
dalam “Attuhfah Itsna „Asyariyah”, sekte ini termasuk dalam 
klasifikasi Syi‟ah Ghulat atau dalam literatur lainnya disebut 
sebagai Rafidhoh. 

Kita melihat keberadaan Syi‟ah dan gerakan Syi‟aisasi sejak 
pasca Revolusi Iran (1979), sebelumnya orang tidak mengenal 
Syi‟ah, kecuali melalui literatur seadanya. Tidak secara utuh. 

                                                           

1) Majalah Nahdlatul Ulama AULA No. 05/Tahun XVIII/Mei 1996/Dzul 
Hijjah/1416-Muharam 1417 H. 
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Kemudian mendiang Ayatullah Khumaini memaksakan 
kehendaknya mengekspor revolusi ke negara-negara Islam. 
Dengan cara memberi beasiswa, untuk belajar di Qom, dengan 
target dicetak sebagai da‟I Syi‟ah, tanpa seleksi sebagaimana 
ghalibnya kepada remaja Sunni di negara-negara Islam, 
termasuk Indonesia. Dulu biasanya dilakukan via Pakistan atau 
India. 

Tadinya memang banyak negara Islam mendukung revolusi 
itu, dalam batas ukhuwah dan pesamaan taukhid. Namun 
tatkala negeri-negeri yang mendukung Iran ini mendapati 
aqidah mereka berbeda prinsipal dan suka merongrong 
Ahlussunnah (baca; Juklak Depag RI. 1983 dan fatwa MUI 1984), 
maka jarak pun segera direntangkan dan kuda-kuda dipasang. 
Brunei mengharamkan Syi‟ah, dan Malaysia juga menindak 
praktik propaganda mereka. penguasa sana pernah menyetop 
droping buku-buku Syi‟ah karena kesannya menggurui ulama 
Malaysia dalam soal ajaran Islam, terutama menyangkut 
Khalifah dan Sahabat. Sampai dikatakan, kalau memang mau 
menjalin ukhuwah, kirimlah uang dan jangan buku. Malaysia 
sudah lebih dari sekedar memadai, dan uang dapat disalurkan 
pada kaum dhu‟afa. 

Karena mereka itu agresif dan ofensif dalam 
mempropagandakan aqidahnya, maka ditingkat strata muslimin 
awam terasa sangat rentan terhadap pengaruh retorika Syi‟ah. 
Melalui buku-buku, mereka mencoba menciptakan keragu-
raguan terhadap sendi-sendi keyakinan Ahlussunnah. Sering 
dijumpai pemutarbalikan fakta sejarah di dalamnya. Metode 
yang digunakan persis metodologi penelitian orientalisme; 
mengembangkan kritik tiada henti hatta kepada bidang-bidang 
ilmu keislaman yang sudah matang (final). 
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Dan saya tidak melihat hal itu sebagai ancaman semata. 
Tetapi sekaligus menjadi tantangan. Agar Ahlussunnah, yang 
selama ini begitu santai dan tertidur, bahkan „over toleran‟ dan 
„super moderat‟ bangkit memenuhi tanggungjawabnya sebagai 
Sunni yang baik. Dan pihak Syi‟ah tak perlu merasa „alergi‟ 
kalau dikritik, sebab yang memulai mengkritik adalah mereka. 
ahlussunnah hanya besifat reaktif terhadap aksi rongrongan 
Syi‟ah. 

Sebenarnya sentral doktrin Syi‟ah ini berkisar Imamah. Dan 
seputar itu pulalah yang selama ini secara kilat dibrifingkan oleh 
kader mereka kepada awam, agar dalam waktu cepat dan 
singkat bisa menerima ajaran Syi‟ah dan sekaligus menohok 
ajaran Ahlussunnah. Saya pernah mendapati buku yang berisi 
puluhan pernyataan musykil untuk Ahlussunnah, diedarkan 
propagandis mereka secara bisik-bisik dan serba rahasia. Di 
pondok-pondok „PR‟ Syi‟ah itu sudah dijawab tuntas. 

S; Jadi sebenarnya akar Syi’ah ini dari mana?. 

J: Syi‟ah lahir sejak 14 abad lampau. Secara etimologis, kata 
Syi‟ah ini berarti pengikut. Istilah ini lantas muncul sebagai 
konsekuensi terjadinya perpecahan di jaman kepemimpinan 
Kholifah Ali bin Abi Thalib ra.,kala itu ada Syi‟ah Mu‟awiyah 
dan Syi‟ah Khowarij yang beroposisi dan memberontak 
terhadap kepemimpinan Ali. Namun mayoritas ummat – dalam 
kemelut politik itu – mendukung kholifah. Mereka itulah Syi‟ah 
Ali. Tetap bernaung dalam pemerintahan kholifah Ali. 

Pemberontakan tersebut bukanlah pertama kali dialami 
Khulafa al-Rasyidin, bahkan khalifah pertama, Abu Bakar al-
Shidiq ra. sendiri di masa awal pemerintahannya diganggu 
pemberontakan (kaum yang murtad itu). Kemudian di jaman 
khalifah Utsman bin Affan ra. juga tak terlepas dari tindakan 
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makar. Maka barangkali karena „keberhasilan‟ di masa Utsman – 
penyulut kerusuhan kemudian menarik sebagian kecil sahabat 
agar terlibat makar (yang diotaki Abdullah bin Saba‟) dan 
sayang kasus itu kemudian tak segera ditangani secara tuntas. 
Maka pemberontakan kian marak sampai di masa khalifah Ali 
bin Abi Thalib. 

Jadi, Syi‟ah ini mengalami tansformasi. Di jaman khalifah 
keempat mereka adalah pendukung Ali (partai Ali, atau partai 
pemerintahan Ali). Mereka terdiri dari para sahabat Ali sendiri 
(dan notabene Sahabar Rasul SAW). Sampai di sini Syi‟ah Ali 
secara ijma‟ diterima tanpa masalah oleh umat Islam, sejak dulu 
sampai sekarang, yakni Syi‟atu Ali alias partai khalifah keempat 
(partai pemerintah). Sebagian pendukung Ali berubah radikal 
setelah gugur terbunuhnya sayyidina Husain ra. di padang 
Karbala. 

Sampai di sini, aqidah Syi‟ah tak berbeda dengan umat Islam 
lainnya, hanya sejumlah pengagum berat sosok al-Husain 
menyesalkan secara dalam tragedi itu dengan cara 
melembagakan dendam kepada siapa saja yang terlibat dalam 
pembunuhan tersebut. Sehingga muncullah kala itu semacam 
semboyan kesedihan, “Semua bumi Karbala, semua hari 
Asyura” (Kullu ardlin Karbala, Kullu Yaumin „Asyura). 

Belasungkawa seperti itu juga pernah dirasakan pendukung 
Sayyidina Ali (ayahanda al-Husain) dan al-Hasan (kakanda al-
Husain), namun tidak dilembagakan seperti yang sampai kini 
secara belebihan dijadikan tonggak „perjuangan‟ kaum Syi‟ah 
Itsna Asyariyah untuk tampil beda dengan ummat Islam yang 
lain. Tetapi bagi mayoritas muslimin, peristiwa itu dianggap 
sebagai bagian dari masa lampau yang cukup dikenang tanpa 
dendam, seperti kita mengenang tragedi yang menimpa 
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pamanda Nabi (sayyidina Hamzah ra) yang gugur terbunuh di 
padang Uhud. 

 

Menurut catatan Dr. Musa al-Musawi (otokritikus Syi‟ah asal 
Irah yang pernah dekat dengan Khomeini), bentuk Syi‟ah mulai 
ekstrim semenjak peristiwa al-Ghaib al-Kubra (Absen besar) 
Imam ke-12. absennya pun terkait dengan generasi ke-13 yang di 
luar skenario mestinya menjadi imam ke-13, maka peristiwa itu 
menimbulkan ajaran “tersembunyinya Imam ke-12 yang tak lain 
adalah Imam Mahdi”. Tuntutan yang semula memperjuangkan 
bahwa Ali pun berhak menjadi khalifah seperti pemuka sahabat 
yang lain – karena kedekatannya dengan Nabi – sampai di sini 
tuntutan itu berubah total. Sejak itu dibangunlah keyakinan, 
bahwa hak Ali dan Ahlu Bait (12 Imam) itu adalah mutlak hak 
mereka berdasarkan nash Ilahi wasiat Nabi (baca; As-Syi‟ah wa 
al-Tash-hih, Dr. Musa al-Musawi). 

 

S: Bagaimana dalam perkembangan, kemudian Syi’ah 
menemukan bentuknya seperti saat ini?. 
 

J: Itulah tadi, bahwa Syi‟ah mengalami transformasi. Sejak 
periode Syi‟ah Muhlishun tadi, muncullah hampir secara 
bersamaan Syi‟ah Aqidah yang ditopang agen Yahudi Abdullah 
bin Saba‟. Yang disebut terakhir ini mengambil peran rahasia 
untuk memuluskan gagasan guna menuntut apa yang mereka 
katakan sebagai hak mutlak Ahlul Bait. Yang diyakini 
berdasarkan nash-nash ilahi yang shorih, namun dikhianati oleh 
Sahabat Nabi. 

 

Mengapa Saba‟?, sebab lelaki asal Yaman ini akan 
melumatkan dendamnya kepada Ali yang pernah memimpin 
penyerbuan ke benteng Khoibar. Saat itulah tercipta gagasan 
dikotomi sahabat versus ahlu bait, suatu ide yang belum pernah 
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ada sebelumnya. Dengan menggunakan politik belah bambu 
disatu pihak ia „mengangkat ahlu bait dan dipihak lain menginjak 
generasi Sahabat‟, gerakan ini segera mendapatkan pengikut. 

 

Tuntutan utamanya adalah suksesi sepeninggal Rasul adalah 
harus jatuh ke tangan ahlu bait (keluarga Nabi), bukan orang di 
luar lingkaran itu. Ia mengedepankan hujjah Bani Israel, bahwa 
pengganti Nabi Daud adalah anaknya sendiri (ahlu bait) yakni 
Nabi Sulaiman, karena Nabi Muhammad tak punya anak lelaki – 
maka menantunya – Ali lah yang paling berhak mewarisi, 
seperti Sulaiman mewarisi Dawud. Mirip konsep regenerasi dan 
suksesi suatu dinasti kerajaan. Padahal berdasarkan etika al-
Qur‟an didorong untuk melakukan Syura, sebagai konsep dasar 
dalam menjalankan sistem politik dan pemerintahan. 

 

Sejak itu dihembuskanlah pula gagasan wishoyah (wasiat 
Nabi). Semua yang bersumber dari sahabat ditolak. Mereka 
hanya menerima agama ini secara sepihak dari sumber ahlu bait. 
Runyamnya berbagai riwayat yang ditampilkan itu sedikit sekali 
yang ditemukan benar-benar bersumber dai ahlu bait. 

 

Yang ada justru pencatutan besar-besaran nama ahlu bait 
dalam berbagai doktrin dan kerangka acuan berpikir mereka. 
berpangkal dari tuntutan suksesi itu, maka Khulafa al-Rasyidin 
diruntuhkan, para sahabat Nabi yang tidak mendukung gagasan 
wishoyah di murtadkan (lihat; al-Kafi, cet, Teheran). 

 

S; Apakah rongrongan Syi’ah kepada Ahlussunnah wal 
Jama’ah di Indonesia ini, terkait dengan kegagalan 
pendidikan Aswaja di kalangan Nahdliyyin? 

 

J; Tidak sepenuhnya asumsi itu benar. Tapi harus diakui 
sistem pendidikan Aswaja ini terus terang saja tidak begitu jelas 
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dan terang. Sehingga peserta didik yang mendapatkan 
pengajaran Aswaja masih terasa begitu sulit membedakan 
antara perkara-perkara ushul dan furu‟. Buktinya, kriteria sunni 
dan bukan di kalangan nahdliyyin dengan non nahdliyyin 
sendiri misalnya masih tetap diukur dengan batasan furu‟ tadi. 
Segi-segi efektif dalam Aswaja tidak dikembangkan pada 
peserta didik. Sehingga terasa kita begitu toleran terhadap 
perbedaan ushul (prinsipal) namun sebaliknya sangat intoleran 
terhadap perbedaan furu‟ (insidental). 

 

S; Pengaruh Syi’ah di sini secara kultural sangat kental 
dalam Ahlussunnah. Sampai ada ungkapa bahwa NU ini 
lebih Syi’ah dari yang di Iran. Konon mula pertama Islam 
masuk lewat Aceh dibawa para da’I Syi’ah, bagaimana?. 
 

J; Praktik-praktik keagamaan seperti haul, tahlil, dan maulud 
di dalam kalangan Ahlussunnah berbeda dengan tradisi 
keagamaan Syi‟ah. Motif peringatannya; haul adalah 
memperingati ulang tahun sang idola. Tetapi pelaksanaan dan 
tata caranya berbeda. Di luar agama Islam pun dikenal HUT 
Kematian, yang dalam bahasa agama kita tak lain adalah haul 
itu. Di sini jelas kita tak dapat mengatakan, bahwa tradisi haul 
kita mencangkoo kebiasaan luar. Demikian pula tahlil dan talqin 
Syi‟ah, berbeda sekali dengan Ahlussunnah. 

 

Akan hal maulud, jika di kalangan Ahlussunnah membaca 
maulud Nabi SAW. Di dalam tradisi Syi‟ah yang dibaca maulud 
para Imam 12 dan sayyidah Fathimah al-Zahra‟. Di dalam 
peringatan maulud atau istilah mereka milad initiak lupa caci 
maki langsung maupun tak langsung kepada para sahabat dan 
istri Nabi. Misalnya ungkapan yang bersumber dari mitos khas 
dan populer di kalangan Syi‟ah, bahwa Fathimah al-Zahra‟ 
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dianiaya Umar bin Khattab ra. tujuan penyelenggaraan upacara 
itu niscaya tak jarang dijumpai diskualifikasi terhadap para 
pemuka sahabat Rasul dan istri-istri Beliau. 

 

Jika diamati, tradisi-tradisi keagamaan Syi‟ah ini akhirnya 
tak lepas dari fokus di antara tuntutan para imam dan makian 
para sahabat dan istri-istri Rasulullah, sementara para Imam 
(keturunan Nabi) dijadikan bidak-bidak politik untuk 
memenuhi ambisi mereka (lihat; Islamic Shorter Encyclopaedia, 
1953). Syi‟ah memang kaya dengan mitos-mitos, yang 
belakangan agaknya sengaja dikaburkan. 

 

Mengenai penyebaran agama Islam ke Nusantara melalui 
pintu Aceh, yang telah dikatakan telah dibawa oleh para da‟I 
Syi‟ah, saya kira itu pun juga bersumber mitos belaka dan sekali-
kali tidak berdasarkan pada historiografi. Harap dibedakan 
antara Syi‟ah dan Persia. Jauh sebelum dinasti Shafawi berkuasa 
di Iran (d/h Persi atau Persia), dan berhasil mensyi‟ahkan 
(secara paksa) penduduk negeri itu, Iran dihuni mayoritas 
Sunni. Telah muncul ulama-ulama sunni dari sana, termasuk 
Imam Ghozali itu. Bersamaan dengan masuknyan Islam, Syi‟ah 
berada dalam perlindungan dinasti Abbasiyyah. Kalau toh 
asumsi bahwa Islam yang dibawa melalui pintu “serambi 
Mekkah” itu oleh saudagar-saudagar Gujarat dan Persi itu 
benar, maka tak dapat langsung diklaim itu Syi‟ah. Persi jelas-
jelas tidak identik dengan Syi‟ah. Iran menjadi mutlak dipeluk 
kaum Syi‟I sejak dinasti Shafawi berkuasa. 

 

S; Menurut asumsi Syi’ah, di kalangan Ahlussunnah dikenal 
Hadits Tsaqalain; dua yang berbobot, yakni al-Qur’an dan 
‘Itrah (Ahlu Bait) yang dianjurkan Nabi agar dipegang 
ummat Islam supaya tidak tersesat salamanya. Tetapi 
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mengapa penjabaran Ahlussunnah tidak menggunakan 
hadits ini sebagai hujjah dalam hal Imamah, sebagaimana 
Syi’ah? 

 

J; Pertama, justru yang konsekuen dalam menjabarkan hadits 
ini tak lain Ahlussunnah, bukanlah para pemeluk Syi‟ah. Sebab, 
Ahlussunnah meyakini al-Qur‟an yang ada sekarang ini sama 
seperti al-Qur‟an yang turun kepada Nabi lebih 14 abad lampau, 
tidak ditambah atau dikurang. Sesuai janji Allah menjaga al-
Qur‟an (dari perubahan), bahkan hanya dalam sepotong ayat ini 
– Allah menggunakan 3 (tiga) huruf taukid, yakni dua inna dan 
satu lam taukig (aksentasi kata). Yang artinya menunjukkan 
besarnya peran Allah dalam menjaga al-Qur‟an dari perubahan 
(tahrif) dan manipulasi. Bandingkan dengan keyakinan sebagian 
besar Syi‟ah yang menganggap ada tahrif di dalam al-Qur‟an. 

 

Oleh karena itu, maka percaya kitab-kitab Allah (termasuk 
al-Qur‟an) yang dalam susunan rukun iman kita yang enam itu 
(yang sesuai dengan hadits muttafaq „alaih) masuk dalam point 
ketiga (yakni Iman bikutubihi), tidak dikenal dalam formulasi 
Rukun Iman Syi‟ah; at-Taukhid, ar-Risalah, al-Ma‟ad dan al-
Imamah (Shi‟aism or Original Islam, Salman al-Ghaffari, Tehran, 
1971). Al-Kafi (kitab Bukhori mereka) menyebut ada mushhaf 
Fathimah, yang berbeda dengan Qur‟an kita. Di dalam kitab 
Hujjah disebut al-Qur‟an terdapat 16 ribu ayat, atau kurang 2/3 
bagian dari Qur‟an yang ada. Terutama menurut asumsi mereka, 
ayat-ayat menyangkut imamah sayyidina Ali. 

 

Menurut „Allamah Abul Hasan Ali Nadwi, karena itu lantas 
orang Syi‟ah tak tertarik untuk berpartisipasi dalam Musabaqoh 
Tilawatil Qur‟an. Maka boleh jadi al-Qur‟an yang dicetak di Iran 
itu sama seperti al-Qur‟an ahlussunnah, namun ada yang 
meragukan siapa tahu itu dalam rangka taqiyyah atau kitman. 
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Sebab mengingat taqiyyah adalah bagian dari prinsip agama 
seperti termaktub dalam kitab al-Kafi yang mereka yakini. 

 

Yang kedua, mengenai ahlu bait, maka Ahlussunnah lah 
sebenarnya yang paling konsekuen memberikan apresiasi 
terhadap mereka. ahlussunnah tidak membeda-bedakan di 
antara mereka, sementara Syi‟ah hanya mengakui 12 Imam. 
Mereka tidak apresiatif terhadap Imam Zaid dan Imam Isma‟il 
apalagi mengakuinya sebagai imam yang berdaulat. 

 

Imam Hasan , meskipun gugur terbunuh namun tidak men- 
dapatkan pengharagaan yang sejajar dengan adiknya, Imam 
Husain seperti terungkap dalam sejarah Syi‟ah Imamiyah Itsna 
„Asyariyah Ja‟fariyah. Itu antara lain karena tidak terjalin 
hubungan sosio kultural mendalam seperti sayyidina Husain 
yang kawin dengan putri keturunan Raja Parsi. Kompromi 
antara Imam Hasan dengan Mu‟awiyah dinilai bukan ijtihad 
bahkan dilecehkan. Aqil bin Abu Thalib, saudara sayyidina Ali 
bin Abu Thalib pun yang mendukung Mu‟awiyah mereka 
kecam. Ada fanatisme (Syu‟ubiyah) yang kemudian mencair 
dalam ajaran ini. Telah jadi sinkretisme. 

 

S; Benarkan asumsi yang mengatakan bahwa Syi’ah adalah 
faham yang paling kritis dalam menerima pesan-pesan 
agama ketimbang ‘Manhaj Fikri’ lain?. 

 

J; Tidak benar, dalam Islam itu ada yang boleh dikritik, ada 
yang tidak bileh. Dan mengkritik pun ada tatakramanya. Islam 
tidak mengenal berpikir yang kemudian hantam kromo begitu 
saja, dengan mengatasnamakan „studi kritis‟. Liberalisasi 
berpikir bersumber dari Barat menggunakan metode „brain 
washing‟ (cuci otak). Ini adalah program Zionisme Internasional 
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(ZI) untuk merusak aqidah umat Islam. Munculnya ide ini 
bermula dari kelelahan intelektual Barat, para ahli keislaman 
(Islamologi) dan Orientalisme yang tadinya bekerja untuk ZI. 
Karena tak berhasil „secara ilmiah‟ menkritik al-qur‟an, sunnah 
Nabi dan pribadi Rasulillah, maka mereka beralih dengan 
mengembangkan kebebasan berpikir dan kritik di kalangan 
muslim. Ini dianggap lebih ampuh, agar Islam dikritik 
pemeluknya sendiri. Kita pun harus kritis terhadap ajaran kritik 
mereka. sebab dampaknya memang cukup signifikan, sejumlah 
cendekiawan kita setelah melalui proses brain washing, 
sekonyong-konyong mereka berani berpendapat bahwa al-
Qur‟an tidak relevan dengan sosio kultural masyarakat modern, 
sunnah Nabi yang shahih perlu dikaji ulang, Nabi Muhammad 
(katanya) mempunyai beberapa kekliruan dan seterusnya. 

 

Sebagian metode ini digunakan oleh cendekiawan Syi‟ah 
untuk „menguliti‟ para sahabat, istri Nabi, hadits Ahlussunnah. 
Dan pada gilirannya peran risalah Nabi dikecilkan dengan 
kebesaran imamah yang diunggulkan (lihat; al-Kafi). Para imam 
mereka tidak terkena jangkauan kritik karena sudah 
ditempatkan pada posisi sebagai „manusia mutlak sempurna‟ 
(ma‟shum). Bahkan derajat imamah (keimaman) itu melebihi 
tugas-tugas kenabian (lihat; al-Kafi dan buku-buku Khomeini). 

 

Jadi dalam ahlussunnah, ilmu-ilmu yang sudah final itu 
disepakati tak perlu dikritik ulang. Itu pekerjaan sia-sia dan tak 
akan ada habis-habisnya. Lantas yang mengkritik hasil kritikan 
kita nanti siapa. Apakah agama ini terus menerus tiada henti 
kita kritik sampai hari kiamat nanti. Apa benar kita tak 
mengenal ada ilmu yang sudah matang (setelah melalui proses 
kritik sebelumnya?). kapankita mengamalkan agama dengan 
matang? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab agar kita 
tidak terjebak dengan ambisi „main kritik‟. Kritik boleh tapi ada 
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aturan mainnya. Kalau metodologi yang dikembangkan untuk 
mengkritik ya itu-itu juga standarnya, lalu apa tujuan kritik? 
Apalagi jika yang siap mau mengkritik itu tidak memiliki 
kapasitas dan otoritas yang setanding dengan yang dikritik, apa 
jadinya agama ini nanti? Namun kalau mengada-ada, dan hanya 
didasarkan oleh ingin mengembangkan akan dan mau vokal saja 
(tidak memanfaatkan metodologi danilmu ushul yang ada), 
jangan-jangan ini sekedar dorongan ambisi dan „ujb belaka. 

 

Karena toh sesungguhnya telah banyak bidang studi ilmu 
keislaman itu yang sudah pernah mengalami proses kritik 
dimasanya, malah dikritik dari periode ke periode oleh 
zamannya itu sendiri. Misalnya dalam ilmu hadits, itu sudah 
jelas pemilahan hadits-hadits shohih (seperti selama ini dikenal 
Shohihain Bukhori Muslim). 

 

Ini merupakan upaya monumental yang sudah teruji, 
lamanya 400 tahun dikritik oleh pakar hadits disetiap periode, 
apakah orang kini perlu mengkritik kembali? Apa Anda yakin 
ada orang sekaliber Imam al-Daruquthni, Imam Ibnu Sholah, 
Imam an-Nawawy, Imam al-Baihaqy, yang sudah pernah 
mengkritik Bukhori, akhirnya mereka mengakui dengan 
ijma‟nya mengatakan bahwa “ Paling otentik kitab setelah al-
Qur‟an tak lain adalah Sahih Bukhori”, Bukhori memang bukan 
insan ma‟shum, tapi apa yang ada di dalam kitab Bukhori itu 
Shahih, dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dari 
berbagai bidang studi keislaman. Tidak benar jika ditepis 
dengan mengatakan “tidak masuk akal” atau tidak rasional. 

 

Yang runyam adalah kecenderungan belakangan ini, orang 
bersemangat mengkritik tanpa menyadari keterbatasan dirinya. 
Bahkan yang dikritik pun bidang-bidang studi keislaman yang 
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pada hakikatnya berdasarkan konsensus (ijma‟ jumhurul ulama) 
merupakan karya yang sudah final (matang). 

 
Sabtu 24-Sep-2005 M. 

 
 

 
 

Wallahu A’lam 
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