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Bagian Kedua 

Kumpulan Risalah Ilmiyah 
[ Dinukil Dari Hizbut Tahrir Mu’tazilah Gaya Baru, Syaikh Al Albani, cahaya tauhid press ] 
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- Manhaj Dakwah Para Nabi 
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Mukadimah 

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An Nabhani. Gerakan ini berpusat di Yordania, 
Syiria, dan Libanon. Menyebarkan virusnya ke seluruh penjuru dunia termasuk 
Indonesia. Dalam bukunya “Mengenal HT, 2001” disebutkan bahwa Hizbut Tahrir 
adalah parpol yang berideologi Islam, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, 
bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga ilmiyah, bukan lembaga pendidikan, dan 
bukan lembaga sosial. 

Membahas tentang Hizbut Tahrir haruslah mengetahui tentang firqah Mu’tazilah. Hal 
ini penting karena golongan ini tidak segan-segan melakukan penipuan besar-besaran 
dengan mengatakan bahwa manhaj yang mereka tempuh adalah manhaj jumhur 
Ahlul Ilmi. Padahal kenyataannya, pernyataan para imam justru sebaliknya (akan 
datang penjelasannya). Mu’tazilah menyatakan bahwa hadits ahad tidak bisa 
memberikan faedah apa-apa melainkan dzan (prasangka) belaka. Padahal untuk 
menetapkannya sebagai akidah mestilah memerlukan dalil yang Qath’i (pasti). Jadi 
dasar pijakan Hizbut Tahrir sebenarnya bersumber dari dasar pijakan kaum Mu’tazilah 
yang telah menyimpang dari pemahaman Salafus Shalih. Maka janganlah tertipu 
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dengan pengakuan mereka yang dusta. Mu’tazilah-lah nenek moyang dan pendahulu 
mereka! 

Akidah Hizbut Tahrir 

A. Kesesatan Akidah Hizbut Tahrir 

Membahas Hizbut Tahrir haruslah mengetahui tentang Mu’tazilah. Hal ini penting 
karena firqah ini tidaklah segan-segan untuk berdusta dan berlaku keji dengan 
menisbatkan diri bahwa manhaj yang mereka tempuh adalah manhaj jumhur Ahlul 
Ilmi sebagaimana perkataannya : “Jumhur kaum Muslimin baik dari kalangan 
shahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in, serta ulama-ulama setelah mereka baik dari kalangan 
muhadditsin, fuqaha, serta ulama ushul sepakat bahwa hadits ahad hanya 
menghasilkan dzan (dugaan) saja, tidak menghasilkan keyakinan.” (Syamsudin 
Ramadlan, Absahkah? Berdalil Dengan Hadits Ahad Dalam Masalah Aqidah 
Dan Siksa Kubur, halaman …, 2001) 

Padahal kenyataannya, pernyataan para imam justru sebaliknya (akan datang 
penjelasannya). Azas yang paling menonjol dari Mu’tazilah yaitu dalam memahami 
dan melaksanakan Islam, mereka menjadikan akal sebagai hakim/tolok ukur 
kebenaran. Kedua (akibat dari prinsip pertama tersebut) adalah menolak hadits ahad 
dalam masalah akidah. Hadits ahad (menurut akal filsafat Mu’tazilah) tidak bisa 
memberikan faedah apa-apa kecuali dzan (dugaan) belaka. Sementara HT 
menyatakan bahwa : “Hadits ahad tidak bisa memberikan faedah ilmu dan yakin, hal 
ini telah disepakati oleh orang-orang yang berakal.” (Syamsudin Ramadlan, 
Absahkah? Berdalil Dengan Hadits Ahad Dalam Masalah Aqidah Dan Siksa 
Kubur, halaman …, 2001) 

Sedangkan iman yang dibangun di atas dzan adalah kekufuran (naudzubillah)!! 
berikut ucapan Abdurrahman Al Baghdadi (gembong HT di Bogor) : “Sesungguhnya 
mengambil khabar ahad dalam masalah akidah sama artinya telah mengambil dzan 
dan telah memperturutkan hawa nafsu. Tentunya, hal semacam ini adalah perbuatan 
haram. Mengambil khabar ahad dalam masalah akidah sama artinya dengan 
membangun akidah di atas dzan. Iman yang dibangun di atas dzan tentu di dalamnya 
akan dipenuhi oleh keraguan dan kontradiksi. Padahal ini adalah sebuah kekufuran … 
.” 

“Akhir kata, kegigihan untuk tetap mengambil khabar ahad dalam masalah akidah, 
serta terus komitmen pada pendapat tersebut merupakan sikap kepala batu.” 
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(Syamsudin Ramadlan, Absahkah? Berdalil Dengan Hadits Ahad Dalam 
Masalah Aqidah Dan Siksa Kubur, halaman …, 2001) 

Ucapan Abdurrahman yang keji di atas mengandung takfir (pengkafiran) terhadap 
Salafus Shalih dan kaum Muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat betapa jahatnya 
penentangan dan permusuhan Hizbut Tahrir terhadap manhaj Salafus Shalih yang 
menyatakan wajibnya mengimani dan membenarkan hadits-hadits Nabi Shallallahu 
'Alaihi Wa Sallam yang rawinya terpecaya dan sampai kepada kita dengan sanad yang 
shahih, baik itu berupa hadits ahad maupun mutawatir. Jadi dasar pijakan firqah 
Hizbut Tahrir sebenarnya bersumber dari dasar pijakan kaum Mu’tazilah yang telah 
menyimpang dari pemahaman Salafus Shalih. Maka janganlah tertipu dengan 
pengakuan-pengakuan mereka yang dusta. Mu’tazilah-lah nenek moyang dan 
pendahulu mereka! 

Para ulama Ahlus Sunnah baik yang dahulu maupun pada masa sekarang telah 
banyak menulis kitab yang memperingatkan kesesatan pemahaman Mu’tazilah 
dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan tentang wajibnya berpegang dengan 
hadits ahad (yang shahih) baik dalam masalah hukum maupun akidah. Salah satu 
dalil yang dibawakan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad shahih oleh Anas 
bin Malik radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam ketika 
mengutus Muadz radhiallahu 'anhu ke negeri Yaman, beliau bersabda kepadanya : 

“Jadikanlah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat Laa 
Ilaaha Illallah (tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah).” 

Siapakah Muslim yang ragu bahwa syahadat ini merupakan azas/pokok Islam yang 
pertama kali? Artinya sebagai akidah pertama yang diatasnya dibangun keimanan 
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, dan 
Rasul-Rasul-Nya? Sesungguhnya Muadz telah pergi sendirian saja sebagai penyampai 
dan juru dakwah yang menyeru kaum musyrikin agar mereka beriman kepada Dienul 
Islam. 

Maka datanglah kaum filsafat ini dengan bukunya yang penuh kedustaan dan 
pengkafiran terhadap Ahlus Sunnah yang berjudul Absahkah? Berdalil Dengan 
Hadits Ahad Dalam Masalah Aqidah Dan Siksa Kubur♣) untuk membantah 
Syaikh Albani (menurut dzan mereka). Mereka datang dengan membawa kilahnya 
orang yang sedang kebingungan dengan perkataannya : “Hal-hal di atas sama sekali 
tidak menunjukkan bolehnya mengambil khabar ahad untuk membangun pokok 
akidah, akan tetapi hanya menunjukkan bolehnya menerima Tabligh Islam (baik 

                                                      
♣ Berapa banyak pemuda yang tertipu dengan buku itu. 
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tabligh dalam masalah hukum maupun akidah) dengan khabar ahad. Penerimaan 
terhadap Tabligh Islam tidaklah berarti menerima khabar ahad untuk menetapkan 
akidah. Tabligh (penyampaian) berbeda dengan Itsbat (penetapan). Seseorang boleh 
menolak Tabligh Khabar seseorang, buktinya Umar bin Khattab menolak khabar yang 
disampaikan oleh Hafshah tentang Al Qur’an(?). Umar menolak tabligh, sebab dari sisi 
itsbat berita riwayat itu tidak disandarkan pada bukti yang qath’i … . Al Qur’an dari 
sisi itsbatnya adalah khabar mutawatir … . Meskipun Al Qur’an didakwahkan seorang 
diri kepada penduduk Jepang, tidak otomatis bahwa Al Qur’an menjadi riwayat ahad.” 
(Absahkah? Berdalil Dengan Hadits Ahad Dalam Masalah Aqidah Dan Siksa 
Kubur, Syamsudin Ramadlan, halaman 49-50, 2001) 

Maka benarlah apa yang dikatakan Syaikh Albani : “Mengapa mereka jadi begini? 
Sesungguhnya mereka telah datang dengan membawa filsafat, kemudian mereka 
terperangkap secara sambung-menyambung ke dalam banyak filsafat. Akhirnya 
dengan filsafat tersebut mereka keluar dari jalan lurus yang pernah ditempuh para 
shahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Ucapan mereka yang bingung itu 
tidaklah menggugurkan kenyataan bahwa Muadz radhiallahu 'anhu adalah da’i Nabi 
Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam di negeri Yaman. Akidah Islamiyah diajarkan dengan 
khabar ahad Muadz radhiallahu 'anhu, sebagaimana Muadz radhiallahu 'anhu (dan 
para shahabat lainnya) menerima khabar tersebut dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
Wa Sallam. 

B. Bantahan Ilmiyah Terhadap Kesesatan Akidah Hizbut Tahrir 

Kami nukilkan di sini bantahan Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al Wabil (Asyaratus 
Sa’ah) dan Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhaly (Kasyfu Mauqifi Al Ghazaly) 
terhadap tulisan Muhammad Al Ghazaly (As Sunnah An Nabawiyah Baina Ahlil Fiqih 
wa Ahlil Hadits) yang diterjemahkan oleh penerbit Syiah yaitu Mizan Bandung, dengan 
judul “Studi Kritis Atas Hadits Nabi”. Tulisan ini relevan karena antara Al Ghazaly 
(tokoh Ikhwanul Muslimin) dengan Hizbut Tahrir sama-sama memiliki keyakinan 
terhadap penolakan khabar ahad dalam masalah akidah. 
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Kehujjahan Hadits Ahad Dalam Masalah Akidah 
Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al Wabil, MA∗∗ 

Pembahasan ini ada kaitannya dengan tanda-tanda hari kiamat. Hal ini karena tanda-
tanda itu banyak diterangkan dalam hadits ahad1. Dan sebagian ulama dari kalangan 
ulama theologia2. Demikian pula dengan sebagian ulama ushul3, yang mengatakan 
bahwa hadits ahad itu tidak dapat dijadikan pedoman dalam akidah tetapi harus 
berdasarkan dalil yang qath’i yaitu ayat atau hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa 
Sallam. 

Pendapat ini ditolak, karena hadits yang perawinya terpecaya dan sampai kepada kita 
dengan sanad shahih, maka wajib diimani dan dibenarkan, baik itu berupa hadits 
ahad maupun mutawatir. Inilah madzhab para ulama Salafus Shalih berdasarkan 
firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 

“Dan tidak patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang 
Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada 
bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (QS. Al Ahzab : 36) 

Dan firman-Nya : 

“Taatilah Allah dan Rasul-Nya.” (QS. Ali Imran : 32) 

                                                      
∗∗ (Asyratus Sa’ah/Tanda-Tanda Hari Kiamat). 
1 Hadits dari segi datangnya kepada kita ada dua. Yaitu Mutawatir dan Ahad. Mutawatir adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh segolongan ulama banyak yang tidak mungkin mereka berdusta mulai dari awal 
sanad sampai akhir. Ahad yaitu hadits selain Mutawatir. Lihat Taqrib An Nawawy. Tadrib Al Rawi 
2/176, Qawaid At Tahdits halaman 146 karya Qasimi, dan Tafsir Musthalah Al Hadits halaman 18-
21, Dr. Mahmud Tahhan. 
2 Contohnya ulama Mu’tazilah dan ulama Mutaakhirin, seperti Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut, 
Ahmad Syalabi, Abdul Karim Utsman, dan lain-lain. Lihat Al Farq Bainal Firaq halaman 180, editor 
Muhyidin Abdul Hamid, Fathul Bari 13/233, Qadhi Al Qudhah, Abdul Jabbar Al Hamdani, halaman 88/90 
Dr. Abdul Karim Utsman, Risalah Tauhid halaman 202 M. Abduh editor M. Rasyid Ridha. Lihat sikap 
Mu’tazilah terhadap Sunnah Nabi halaman 92-93 oleh Abi Lubabah Husein, Kitab Masihiyah, 
Perbandingan Agama halaman 44 oleh Dr. Ahmad Syalabi, lihat Fatawa, Mahmud Syaltut halaman 62 
yang berkata : “Para ulama sepakat bahwa hadits ahad tidak memberikan faedah terhadap akidah dan 
tidak boleh dijadikan dasar dalam masalah ghaib”. Dan lihat kitabnya “Islam Akidah dan Syariat” 
halaman 53. Lihat “Al Masih dalam Al Qur’an, Taurat, dan Injil” 539 karya Abdul Karim Khatib. 
3 Lihat Syarah Al Kaukab Al Munir Fi Ushul Fiqh 2/352 karya M. bin Ahmad Al Hanbali editor Dr. 
Muhammad Suhaili dan Dr. Nazih Hamad. 
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Ibnu Hajar berkata : “Sungguh sudah terkenal perbuatan shahabat dan tabi’in dengan 
dasar hadits ahad dan tanpa penolakan. Maka telah sepakat mereka untuk menerima 
hadits ahad4.” 

Ibnu Abil ‘Izzi berkata : “Hadits ahad, jika para ummat menerima sebagai dasar amal 
dan membenarkannya, maka dapat memberikan ilmu yakin (kepastian) menurut 
jumhur ulama. Dan hadits ahad termasuk bagian hadits mutawatir, sedangkan bagi 
kalangan ulama Salaf tidak ada perselisihan dalam masalah ini5.” 

Ada orang bertanya kepada Imam Syafi’i rahimahullah, dia berkata : “Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam telah menetapkan demikian dan demikian.” Lalu orang 
itu bertanya kepada Imam Syafi’i rahimahullah : “Bagaimana menurutmu?” Maka 
Imam Syafi’i rahimahullah berkata : “Maha Suci Allah! Apakah kamu melihat saya 
dalam bai’at, kamu melihat saya diikat? Saya berkata kepadamu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam telah menetapkan, dan kamu bertanya, ‘bagaimana 
pendapatmu?’ ”6 

Kemudian Imam Syafi’i rahimahullah menjawab : “Apabila saya meriwayatkan hadits 
shahih dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, lalu saya tidak mengambilnya, 
maka saya akan meminta kamu agar menjadi saksi bahwa akal saya telah hilang7.” 
Imam Syafi’i rahimahullah tidak membedakan antara hadits ahad atau mutawatir, 
hadits tentang akidah atau amaliyah. Namun yang dibicarakannya hanya berkisar 
tentang shahih atau tidaknya suatu hadits. 

Imam Ahmad rahimahullah berkata : “Semua yang datang dari Nabi Shallallahu 'Alaihi 
Wa Sallam dengan sanad baik, maka kita tetapkan dan bila tidak tetap (tidak sah) 
dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, dan kita tidak menerimanya maka kita 
kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.” Allah Subhanahu wa 
Ta'ala berfirman : 

                                                      
4 Lihat Fathul Bari 13/234. 
5 Lihat Syarah Aqidah Ath Thahawi karya Ali bin Ali bin Abi Izz Al Hanafi halaman 399-400 telah 
diedit oleh para ulama dan haditsnya telah ditakhrij oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani 
cetakan Maktab Islami, cetakan IV, 1391 H. 
6 Lihat Mukhtashar Ash Shawwa’iq Al Mursalah ala Al Jahmiyah wa Al Mu’aththilah 2/350, 
karya Ibnul Qayyim diringkas oleh Muhammad bin Al Masih, diedarkan oleh Lembaga Kajian Ilmiyah 
dan Fatwa Riyadh dan lihat Ar Risalah Imam Syafi’i halaman 401, tahqiq Ahmad Syakir terbitan Al 
Muhtar Al Islamiyyah cetakan II 1399 H, dan lihat Syarah Ath Thahawi halaman 399 karya Ibnu Abil 
Izz. 
7 Lihat Mukhtashar Ash Shawwa’iq 2/350. 
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“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya 
bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al Hasyr : 7) 

Dengan demikian Imam Syafi’i rahimahullah tidak mensyaratkan kecuali keshahihan 
hadits8. Ibnu Taimiyah berkata : “Hadits, apabila sudah shahih semua umat Islam 
sepakat wajib untuk mengikutinya9.” 

Dan Ibnu Qayyim berkata saat menolak orang yang mengingkari hujjah hadits ahad : 
“Termasuk hal ini ialah pemberitahuan sebagian shahabat kepada sebagian yang lain, 
karena berpegang teguh pada apa yang diberitakan oleh salah seorang dari mereka 
dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Dan tidak ada seorang pun dari mereka 
yang berkata kepada seorang yang menyampaikan berita dari Rasululullah Shallallahu 
'Alaihi Wa Sallam bahwa beritamu adalah berita perorangan (khabar ahad) yang tidak 
memberi faedah ilmu sehingga mutawatir. 

Dan jika salah satu di antara mereka meriwayatkan hadits dari Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi Wa Sallam kepada orang lain tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala 
maka mereka menerimanya. Dan sifat itu diyakini dengan pasti, sebagaimana 
meyakini melihat Rabb, firman-Nya, dan panggilan-Nya kepada hamba-Nya pada hari 
kiamat dengan suara yang dapat didengar dari tempat yang jauh, serta turun-Nya ke 
langit dunia setiap malam dan menguasai langit serta Maha Kekal. Barangsiapa 
mendengar hadits ini dari orang yang menceritakannya dari Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi Wa Sallam atau shahabat, maka dia harus yakin atas ketetapan maksud dari 
hadits seorang yang adil dan benar. Dan hadits itu tidak diterbitkan, sehingga mereka 
menetapkan sebagaimana hadits hukum … . Mereka tidak menuntut kejelasan dalam 
meriwayatkan hadits tentang sifat secara pasti, tetapi mereka langsung menerima, 
membenarkan, dan menetapkan maksud dari hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa 
Sallam. Adapun yang menolak hadits ahad itu ialah pendapatnya Mu’tazilah, 
Jahmiyah, Rafidlah, dan Khawarij yang telah merusak kehormatan. Para Imam telah 
menjelaskan perbedaan pandangan mereka dari pendapat yang mengatakan 
bahwasanya hadits ahad memberikan faedah ilmu. Demikian pendapat Imam Malik 
rahimahullah, Imam Syafi’i rahimahullah, dan murid-murid Abu Hanifah 
rahimahumullah, Dawud bin Ali dan muridnya seperti Muhammad bin Hazm 
rahimahumullah10. 

                                                      
8 Lihat Ittihaf Al Jamaah 1/4. 
9 Lihat Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah 19/85. 
10 Lihat Mukhtashar Ash Shawwa’iq 2/361-362. 
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Adapun yang mengingkari hujjah hadits ahad karena kesamaran11 bahwa hadits ahad 
mengandung dzan dan mereka maksudkan dengan dzan adalah dugaan yang lebih 
kuat, karena kemungkinan terjadinya kesalahan seseorang atau kelalaiannya, dan 
persangkaan yang lebih kuat hanya dapat diamalkan dalam masalah hukum dan tidak 
boleh mengambilnya dalam masalah akidah. 

Alasannya dengan sebagian ayat yang melarang mengikuti persangkaan, 
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 

“Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya 
persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.” (QS. An Najm : 
28) 

Untuk menjawab penyimpangan ini perlu dijelaskan bahwa hujjah mereka dengan 
ayat ini tidak dapat diterima. Karena dzan (persangkaan) di sini bukan persangkaan 
yang bisa kita lakukan. Akan tetapi (persangkaan) yang berupa keraguan, dusta, dan 
kira-kira. Dalam kitab An Nihayah, Al Lisan, dan lainnya dari kitab kamus bahasa, 
dzan adalah keraguan12. 

Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat ((Wa maa lahum bihi min ‘ilm)) 
maksudnya mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar yang membenarkan 
ucapan mereka, bahkan hal itu merupakan dusta dan mengada-ada serta kufur yang 
sangat keji. Dan mengenai ayat ((wa inna adz dzanna laa yughnii mina al haqqi 
syai’an)) maksudnya tidak dapat menempati (menggantikan) kebenaran. Dalam 
hadits shahih Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : “Hati-hatilah 
terhadap persangkaan (yang buruk) karena persangkaan buruk itu sedusta-dusta 
pembicaraan13.” 

Keraguan dan dusta adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 
hal itu dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 

“Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain 
hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (QS. Al An’am : 116) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati mereka dengan persangkaan yang merupakan 
sikap yang mengada-ada dan dusta. Dan jika kebohongan dan dusta itu yang menjadi 

                                                      
11  Lihat Risalah Wajib Mengikuti Hadits Ahad Dalam Masalah Akidah dan Menolak Orang Yang 
Menentangnya, halaman 6-7. 
12 Lihat An Nihayah 3/162-163. 
13 Lihat Shahih Muslim 16/118. 
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dzan, maka dalam masalah hukum tidak boleh dipakai 14 . Karena hukum tidak 
didirikan atas keraguan dan mengada-ada. 

Adapun kelalaian seorang rawi, maka hadits ahad yang diriwayatkannya harus ditolak, 
sebab rawi harus terpecaya dan tsabit, maka hadits yang shahih itu tidak boleh 
mengandung kesalahan rawi. Sedangkan menurut kebiasaan yang berlaku, bahwa 
rawi terpecaya yang tidak lupa dan tidak dusta tidak boleh ditolak haditsnya. 

Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits Ahad 

Dan bila sudah jelas kepalsuan argumentasi yang menolak kehujjahan hadits ahad 
dalam masalah akidah, maka dalil yang mewajibkan menerimanya banyak sekali, baik 
dari Al Qur’an maupun hadits, yaitu : 

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang Mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat 
menjaga dirinya.” (QS. At Taubah : 122) 

Ayat ini memerintahkan umat untuk belajar agama. Dan kata “golongan” (thaifah) 
tersebut dapat digunakan untuk seorang atau beberapa orang. 

Imam Bukhari berkata : “Satu orang manusia dapat dikatakan golongan.” 
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang maka damaikanlah 
antara keduanya.” (QS. Al Hujurat : 9) 

Maka jika ada dua orang berperang, orang tersebut masuk dalam arti ayat di atas15. 
Jika perkataan seseorang yang berkaitan dengan masalah agama dan dapat diterima, 
maka ini sebagai dalil bahwa berita yang disampaikannya itu dapat dijadikan hujjah. 
Dan belajar agama itu meliputi akidah dan hukum, bahkan belajar akidah itu lebih 
penting daripada belajar hukum16. 

                                                      
14 Lihat Al Aqidah fii Allah, karya Umar Sulaiman Al Asyqar, cetakan II, 1969. 
15 Lihat Shahih Bukhari dan Fathul Bari 13/231. 
16 Lihat Al Aqidah fii Allah halaman 51. 
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2. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu 
berita, maka periksalah dengan teliti.” (QS. Al Hujurat : 6) 

Dalam sebagian qira’ah, ((Fatasyabbatu : Berhati-hatilah))17. Ini menunjukkan atas 
kepastian dalam menerima hadits seorang yang terpecaya. Dan itu tidak 
membutuhkan kehati-hatian karena dia tidak terlibat kefasikan-kefasikan meskipun 
yang diceritakan itu tidak memberikan pengetahuan yang perlu untuk diteliti sehingga 
mencapai derajat ilmu18. 

3. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di 
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul-Nya (Sunnahnya).” (QS. An 
Nisa’ : 59) 

Ibnul Qayyim berkata : “Ummat Islam sepakat bahwa mengembalikan kepada 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam adalah ketika beliau masih hidup, dan 
kembali kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Mereka pun telah sepakat pula 
bahwa kewajiban mengembalikan hal ini tidak akan pernah gugur dengan sebab 
meninggalnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Bila hadits mutawatir dan 
ahad itu tidak memberikan ilmu dan kepastian (yakin), maka mengembalikan 
kepadanya itu tidak perlu19.” 

Adapun dalil-dalil dari hadits itu banyak sekali, antara lain : 

a) Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mengutus delegasi dengan hanya satu 
orang utusan kepada para Raja satu persatu. Begitu juga para penguasa negara. 
Manusia kembali kepada mereka dalam segala hal, baik hukum maupun 
keyakinan. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mengutus Abu Ubaidah Amir 
bin Al Jarrah radhiallahu 'anhu ke negara Najran20, Muadz bin Jabbal radhiallahu 
'anhu ke negara Yaman21. Dihyah Al Kalbi radhiallahu 'anhu dengan membawa 
surat kepada pembesar Bashrah22 dan lain-lain. 

                                                      
17 Lihat Tafsir Asy Syaukhani 5/60. 
18 Lihat Kewajiban Mengambil Hadits Ahad Tentang Aqidah halaman 7, karya Syaikh Al Albani. 
19 Lihat Mukhtashar Ash Shawwa’iq 2/352 karya Imam Ibnul Qayyim. 
20 Lihat Shahih Bukhari 13/232. 
21 Lihat Shahih Bukhari 3/261. 
22 Lihat Shahih Bukhari 13/241. 
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b) Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhu, ia berkata 
: “Ketika manusia ada di Quba’ menjalankan shalat Shubuh ada orang yang 
datang kepada mereka, dia berkata sesungguhnya telah diturunkan kepada 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam Al Qur’an pada waktu malam, dan beliau 
diperintah untuk mengahadap Ka’bah, maka mereka menghadap Ka’bah dan 
wajah mereka sebelumnya menghadap Syam, kemudian beralih ke Ka’bah23.” Dan 
tidak dikatakan bahwa ini hukum amali karena perbuatan hukum ini berdasarkan 
atas keyakinan keshahihan hadits. 

c) Dan dari Umar bin Khattab radhiallahu 'anhu, ia berkata : “Ada seorang shahabat 
Anshar, apabila dia tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, 
saya mendatanginya dengan menyampaikan khabar dari Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi Wa Sallam, bila saya tidak hadir, maka orang tersebut datang kepadaku 
membawa khabar dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.24” 

Maka inilah peristiwa yang dilakukan shahabat, yang memperlihatkan kepada kita 
bahwa satu orang dari kalangan shahabat sudah cukup untuk menerima hadits yang 
disampaikan oleh satu orang dalam urusan agamanya, baik yang berkaitan dengan 
keyakinan maupun perbuatan. 

d) Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu 'anhu, ia berkata : “Saya mendengar 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : “Allah memancarkan cahaya 
kepada orang yang mendengar hadits dari kami, yang dia hafalkan kemudian 
disampaikannya. Banyak orang yang menyampaikan itu lebih memadai daripada 
orang yang mendengar.25” 

Dan ini tidak terbatas pada hadits yang berkaitan dengan amaliyah, tetapi bersifat 
umum, meliputi hadits amaliyah, hukum, dan i’tiqad. Apabila masalah-masalah akidah 
yang ditetapkan dengan hadits-hadits ahad itu tidak wajib diimani, tentu Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dalam masalah ini tidak menyampaikan haditsnya secara 
mutlak, tetapi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam menerangkan masalah itu 
terbatas pada hadits yang berkaitan dengan amaliyah saja tidak lainnya. 

Dan pendapat yang mengatakan bahwa hadits ahad itu tidak bisa dijadikan dasar 
dalam hal akidah, itu merupakan pendapat bid’ah dan mengada-ada yang tidak ada 

                                                      
23 Lihat Shahih Bukhari 13/232. 
24 Lihat Shahih Bukhari 13/232. 
25 Lihat Musnad Ahmad, 6/96, hadits nomor 4157 tahqiq Ahmad Syakir, Imam Ahmad meriwayatkan 
dengan dua sanad shahih, lihat tentang hadits : “Allah memancarkan cahaya kepada orang yang 
mendengar kata-kataku, baik secara riwayah maupun dirayah.” Halaman 33 dan seterusnya karya 
Syaikh Abdul Muhsin bin Muhammad Al ‘Abbad, cetakan Al Rasyid Madinah Al Munawarah, cetakan I, 
1401 H. 
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dasarnya dalam agama. Dan ulama Salafus Shalih tidak pernah ada yang mengatakan 
demikian, bahkan hal itu tidak pernah terlintas pada mereka. Andaikata kata dalil 
Qath’iy yang menunjukkan bahwa hadits ahad itu tidak layak untuk masalah akidah, 
niscaya sudah dimengerti dan sudah dijelaskan shahabat dan ulama Salaf. Kemudian 
pendapat bid’ah tersebut berarti menolak beratus-ratus hadits shahih dari Nabi 
Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. 

Maka orang yang tidak mengambil hadits ahad dalam masalah akidah, niscaya 
mereka menolak beberapa hadits ahad tentang akidah lainnya, seperti tentang : 

1. Keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam melebihi semua 
Nabi ‘Alaihimus Salam. 

2. Syafaatnya yang besar di akhirat. 

3. Syafaatnya terhadap umatnya yang melakukan dosa besar. 

4. Semua Mu’jizat selain Al Qur’an. 

5. Proses permulaan makhluk, sifat Malaikat dan Jin, sifat Neraka dan Surga yang 
tidak diterangkan dalam Al Qur’an. 

6. Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. 

7. Himpitan kubur terhadap mayit. 

8. Jembatan, telaga, dan timbangan amal. 

9. Keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada semua manusia 
akan keselamatannya, sengsaranya, rizkinya, dan matinya ketika masih dalam 
kandungan ibunya. 

10. Keistimewaan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang dikumpulkan oleh Imam 
Suyuthi dalam kitab Al Khasha’is Al Kubra, seperti Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
Wa Sallam masuk ke Surga ketika beliau masih hidup dan melihat penduduknya 
serta hal-hal yang disediakan untuk orang yang bertakwa. 

11. Berita kepastian bahwa sepuluh shahabat dijamin masuk Surga. 

12. Bagi orang yang melakukan dosa besar tidak kekal selama-lamanya dalam 
neraka. 

13. Percaya kepada hadits shahih tentang sifat Hari Kiamat dan Padang Mahsyar 
yang tidak dijelaskan dalam Al Qur’an. 
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14. Percaya terhadap semua tanda kiamat, seperti keluarnya Imam Mahdi, keluarnya 
Dajjal, turunnya Nabi Isa ‘Alaihis Salam, keluarnya api, munculnya matahari dari 
barat, dan binatang-binatang, dan lain-lain. Kemudian semua dalil akidah, 
menurut mereka tidak sah dengan hadits ahad. Dalil-dalil akidah itu bukan 
dengan hadits ahad, tetapi dalilnya harus dengan hadits mutawatir. Akan tetapi 
karena sedikitnya ilmu orang yang mengingkari kehujjahan hadits ahad itu maka 
mereka menolak semua akidah yang berdasarkan hadits shahih26. 

Tambahan 

Disebutkan dalam kitab Maqaayiisu Naqdu Mutuuni As Sunnah : “Wajib bagi siapa 
saja yang mendengar khabar ahad yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
Wa Sallam untuk mengikuti, mengamalkan, dan tidak boleh menyelisihinya, walaupun 
manusia itu tidak mesti kebenarannya dan tidak terlepas dari keraguan dan 
kesalahan.” 

Makna hadits ahad itu bisa mendatangkan ilmu dengan mengikutinya atau 
sebagaimana yang diibaratkan oleh para ulama ahli fiqih : (Mengamalkan) Zhanni Al 
Ghalib (dugaan terkuat/paling umum) itulah yang dimaksud. Karena hukum-hukum 
syariat itu pasti mempunyai tujuan-tujuan. Termasuk kewajiban dan perintahnya 
adalah Ittiba’ (mengikuti). Maka bila hal itu (mengamalkan hadits ahad, pent.) telah 
dilakukan berarti kita telah menunaikan apa yang diinginkan (oleh syariat, pent.). 

Meskipun para ulama ahli fiqih menyatakan bahwa (hadits ahad) tidak mendatangkan 
ilmu yang yakin (sebagaimana hadits mutawatir), akan tetapi mereka sepakat tentang 
wajibnya mengamalkan hadits ahad tersebut. (Maqaayiisu Naqdi Mutuuni As 
Sunnah, karya DR. Musyfir Gharamullah Ad Dumainiy, halaman 277). 

                                                      
26  Lihat Risalah Wajib Mengambil Hadits Ahad Tentang Aqidah halaman 36-39 dan kitab Aqidah 
halaman 54-55 karya Umar Asyqar. 
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Tikaman Terhadap Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
Wa Sallam dan As Sunnah 
Syaikh Rabi’ bin Hadi ‘Umair Al Madkhali∗ 

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman berkaitan dengan Al Qur’an dan 
kedudukannya : 

“Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al 
Qur’an) dan Dia tidak mengadakan pembengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan 
yang lurus untuk mengingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan 
memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal 
shalih, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.” (QS. Al Kahfi : 1-2) 

Di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kondisi Al Qur’an ini : 

“Yang tidak datang kepadanya (Al Qur’an) kebathilan baik dari depan maupun dari 
belakangnya, yang diturunkan dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” (QS. 
Fushilat : 42) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, seperti yang diberitakan Al Qur’an kepada kita : 

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya dia mentaati Allah. (QS. An 
Nisa’ : 80) 

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
baginya neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.” (QS. Al Jin : 
23) 

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya, takut akan ditimpa 
cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.” (QS. An Nur : 63) 

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya 
bagimu maka tinggalkanlah.” (QS. Al Hasyr : 7) 

“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian 

                                                      
∗ Kasyfu Mauqifi Al Ghazaly/Membela Sunnah Nabawy, Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhaly, Maktabah 
Ibnul Qayyim, Madinah. 
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mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang 
kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An Nisa’ : 65) 

Sesungguhnya jawaban orang-orang Mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan 
Rasul-Nya agar Rasul menghukumi (mengadili) di antara mereka, ialah ucapan : 
“Kami mendengar dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 
(QS. An Nur : 51) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang suatu kaum yang sakit hati dan 
jiwanya : 

Dan mereka berkata : “Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami 
mentaati (keduanya).” Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-
kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil 
kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili di antara mereka), 
tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk 
(kemaslahatan) mereka, maka mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah 
(ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit atau (karena) 
mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku 
dhalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang dhalim. (QS. An 
Nur : 47-50) 

Nash-nash yang serupa dengan ayat-ayat ini sangat banyak, tersebar di beberapa 
tempat di dalam Al Qur’an. Intinya memberi kedudukan yang agung kepada 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, sehingga pengarahan-pengarahan beliau 
memiliki nilai yang tinggi. Sunnah beliau yang suci juga mempunyai kedudukan yang 
tinggi yang mengharuskan ketaatan kepada beliau dan membenarkan pengabaran-
pengabarannya, setaraf dengan Al Qur’an. Dari sinilah Muslimin tahu kedudukan 
sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam ini yang kemudian menyusupkan rasa 
cinta, pengagungan, ketaatan, pembenaran, dan kepatuhan ke dalam lubuk hati 
mereka. 

Dari titik tolak inilah mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan 
melindungi sunnah dari penyimpangan. Untuk itu mereka mendokumentasikannya 
dalam berbagai kitab agar nash-nashnya tetap terjaga, mereka menyusun rijalnya 
dan menjelaskan keadaan mereka secara mendetail, entah dari sisi ‘adalah 
(kelurusan) maupun jarh (kecacatan). Sistem dokumentasi seperti ini tidak pernah 
didapati di bangsa manapun di dunia ini. 

Mereka juga mengarang berjilid-jilid kitab dalam berbagai disiplin limu dan medan 
yang luas yang tidak pernah ada bandingannya, bahkan mirip pun tidak sama sekali. 
Dengan adanya ikatan rasa orang-orang Muslim terhadap sunnah, khususnya 
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muhadditsin (ahli hadits), dan yang tampil di barisan terdepan adalah para shahabat, 
merekapun bangkit menyusuri perjalanan panjang ke berbagai penjuru dunia Islam. 
Tidak ada penelusuran untuk kepentingan ilmu yang lebih hebat seperti yang mereka 
lakukan. Bahkan adakalanya di antara mereka melakukan perjalanan sebulan atau 
lebih hanya untuk menelusuri satu hadits saja, agar dia benar-benar merasa puas 
tentang keshahihan hadits tersebut. Bukankah semua ini menunjukkan kedudukan 
yang spesifik bagi sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam? 

Meskipun begitu, sunnah yang suci ini tidak pernah sepi dari musuh, dari dalam 
maupun dari luar, di tempat manapun dan kapanpun. Saat sekarang ini contohnya, 
serangan para orientalis terhadap Sunnah Nabawi sangat gencar. Dan serangan 
mereka ini masih ditopang lagi oleh sekumpulan orang yang mengenakan jubah 
Islam, namun sebenarnya mereka memendam hati serigala yang siap mencaplok 
Islam dan Sunnah yang suci. Benar-benar sangat kita sayangkan. 

Dalam situasi yang sangat rawan ini, Muhammad Al Ghazaly justru menggabungkan 
dirinya dalam barisan orang-orang yang memusuhi Sunnah. Bahkan dia menjadi 
pengibar bendera perang terhadap Sunnah. Buku-buku dan tulisannya bisa 
diibaratkan (sebagai) sekolah yang menjadi markas setiap orang yang mendengki 
Islam dan Sunnah Nabawi yang suci. Dalam berbagai buku dan pernyataannya, 
seringkali dia menyangsikan sunnah, apalagi sikapnya terhadap kabar ahad. 
Menurutnya, hal ini merupakan sikap yang layak. 

Karangan-karangannya yang muncul akhir-akhir ini mengandung serangan yang 
gencar dan tuduhan yang amat berbahaya terhadap hadits-hadits Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang shahih. Serangan ini juga dia tujukan terhadap 
orang-orang yang hendak berpegang teguh kepada hadits-hadits tersebut. Memang 
tidak dipungkiri, ada beberapa buku dan karangannya yang membela Islam. Tetapi 
kenyataannya, dia sendiri yang merobohkan bangunan Islam, karena adanya 
serangan-serangan ini. Sebab tidak ada Islam kecuali ada Sunnah. Jika bangunan 
sunnah diusik dan kedamaiannya diganggu, seperti oleh serangan-serangan Al 
Ghazaly ini, maka lama-kelamaan bangunannya bisa keropos tak berisi dan roboh. 
Kami tidak tahu persis, apakah Al Ghazaly juga mengetahui dampak dari tindakannya 
ini ataukah tidak? Di samping itu, apakah para pendukung dan orang-orang yang 
menawarkan pemikirannya juga mengetahui dampak ini? 

Semoga ada orang yang bertanya, latar belakang apa yang mendorong Al Ghazaly 
bersikap seperti itu terhadap Sunnah, juga orang-orang yang berdiri di belakang 
punggungnya? 

Kami yakin, sebabnya adalah keterbatasan pengetahuannya tentang makna-makna 
Sunnah. Sehingga dengan keterbatasan ini dia beranggapan, bahwa banyak hadits 
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yang bertentangan dengan Al Qur’an atau bertentangan dengan penalaran. Padahal 
penalaran ini bisa saja datang dari otak seorang pengikut Jahmiyah, Mu’tazilah, 
Orientalis, maupun orang Eropa yang kafir. Kemudian dia sendiri tidak mau meneliti 
dan menelaah perkataan para Imam Hadits dan kritikus, yang dengan pemahaman 
dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa mengkompromikan 
pemahaman antara hadits dan ayat, antara hadits dan hadits. Sebab tidak jarang 
antara keduanya tampak bertentangan di mata orang yang tergesa-gesa mengambil 
kesimpulan. Sehingga hal ini bisa menimbulkan ketidaksenangan terhadap hadits-
hadits yang menyerempet perselisihan dengan hadits lain. Kalau dia ingin 
menyembuhkan kesalahannya, maka dia tidak boleh mengacu kepada kitab-kitab 
yang ditebari hadits-hadits maudlu’ dan cacat. Padahal para Ahli Hadits telah 
berusaha semaksimal mungkin mengkritik hadits-hadits maudlu’ tersebut, baik dari 
sisi sanad maupun matannya. 

Kemudian mereka memilah-milahnya dalam berbagai kitab khusus, seperti Al 
Maudhu’at karangan Ibnul Jauzy, Al Ali’u Al Mashnu’ah karangan As Suyuthy, Al 
Fawa’id Al Majmu’ah karangan Asy Syaukany, Tanzihusy Syari’ah karangan Ibnu 
Iraq, Al Ilal karangan Ibnu Abi Hatim, Al Ilal karangan Ad Daruquthny, Al Ilal Al 
Mutnahiyah karangan Ibnul Jauzy. Sesudah itu dia bisa mengambil dari kitab 
manapun yang diyakini dan bahkan dia bisa menghampiri kitab-kitab yang 
menghimpun peninggalan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, yaitu kitab-kitab 
Sunnah yang mulia, yang paling pokok adalah Shahihain (Shahih Al Bukhary dan 
Shahih Muslim). 

Umat Islam menerima kedua kitab ini dan mengagungkannya. Dengan sejujurnya 
mereka mengatakan bahwa keduanya merupakan kitab yang paling shahih setelah 
Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al Ghazaly memilih-milih dari hadits-hadits 
di dalamnya yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Sehingga hal ini membuka 
pintu untuk melemparkan serangan dan celaan. Mau tidak mau, akhirnya ini juga 
mempengaruhi orang lain untuk menyerang dan mencela. Setiap Muslim tentu 
menyayangkan karangan-karangan Al Ghazaly yang dilihat dan dibacanya. Karena 
karangan-karangannya itu menyerupai granat yang dilemparkan kepada setiap orang 
yang berenang di kolam Sunnah Nabawi yang suci atau di sekitar akidah yang benar 
dan berdasarkan beratus-ratus keterangan yang akurat dari Kitab Allah serta Sunnah 
Rasul-Nya, yang ditopang oleh ijma’ shahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan 
mereka, lalu dijadikan pegangan oleh ummat, dari generasi ke lain generasi hingga 
saat ini. 

Setelah Syaikh Rabi’ memaparkan beberapa contoh serangan Al Ghazaly terhadap 
Sunnah Nabawi dan orang-orang yang berpegang kepadanya, selanjutnya beliau 
menyatakan, beradabkah Anda terhadap Allah dan Rasul-Nya jika Anda selalu berucap 
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tentang Sunnah Nabawi : “Ini hadits yang tertolak. Fulan menolak hadits yang itu. Ini 
pengkabaran yang bodoh. Tak seorangpun dari para imam yang empat melainkan 
pernah menolak hadits shahih?” 

Apakah dalam ucapan-ucapan seperti ini terkandung ajakan untuk mengikuti 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan menghormati Sunnah beliau? Ataukah ini 
merupakan peperangan terhadap Sunnah, dengan pura-pura melindungi para Imam? 
Padahal para imam sendiri terlepas dari permusuhan terhadap Sunnah ini. Bahkan 
mereka merupakan pemuka kaum Muslimin yang sangat menghormati Sunnah dan 
mengajak agar berhujjah kepadanya dalam masalah akidah, ibadah, penetapan halal 
dan haram. Bahkan banyak di antara mereka yang juga berhujjah dengan hadits-
hadits mursal kalau diperlukan dalam masalah-masalah amaliyah dan 
memprioritaskannya daripada bersandar kepada pendapat seseorang ataupun qiyas. 
Mereka menyuruh meninggalkan pendapatnya apabila bertentangan dengan nash 
Kitab maupun Sunnah Nabawi. 

Inilah Imam Abu Hanifah yang pernah berkata : “Apabila ada hadits shahih, maka 
itulah madzhabku.” (Al Hasyiyah, Ibnu Abidin, 1/63) 

Dia juga berkata : “Jika saya mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan 
Kitab Allah atau pengkhabaran Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, maka 
tinggalkanlah kata-kataku.” (Al Aiqazh halaman 50) 

Imam Malik pernah berkata : “Seseorang bisa dilihat apakah dia itu berjalan pada 
Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam ataukah menyimpang darinya. Boleh 
jadi aku pernah mengucapkan kata-kata atau aku mengacu kepada suatu dasar yang 
berasal dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, yang ternyata berbeda dengan 
kata-kataku. Maka yang berlaku adalah ucapan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa 
Sallam, karena itu pula yang menjadi pendapatku.” (Tarikhu Dimasqa, 15/1-2) 

Dia juga berkata : “Kaum Muslimin telah sepakat bahwa jika seseorang sudah 
memahami Sunnah dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam secara jelas, maka 
dia tidak boleh mengacu kepada pendapat seseorang.” (I’lamul Muwaqqi’in 2/361) 

Dia juga berkata : “Apabila ada hadits shahih, maka itulah madzhabku.” (Al Majmu’, 
An Nawawy, 1/63) 

Imam Ahmad pernah berkata : “Kamu sekalian lebih tahu tentang hadits dan rijalul 
hadits daripada aku. Apabila ada hadits shahih, maka ajarkanlah kepadaku, siapapun 
orangnya, baik dari Kufah, Bashrar, maupun Syam, agar aku bisa mengikutinya kalau 
ia memang benar-benar shahih.” (Adabusy Syafi’y, Ibnu Abi Hatim, halaman 94-
95) 
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Dia juga pernah berkata : “Barangsiapa yang menolak hadits Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi Wa Sallam, maka dia berada di ambang kehancuran.” 

Kami katakan : “Adakah penghormatan yang lebih agung dari gambaran pernyataan 
para imam ini? Apakah jika orang-orang Salaf (terdahulu) berpegang kepada tali 
Sunnah dan mengagungkannya, lalu mereka menjadi meremehkan dan mencela para 
imam? Sama sekali tidak. Siapa yang menyombongkan diri terhadap Sunnah, berarti 
dia menyombongkan diri di hadapan para Imam, Nabi mereka yang mulia, dan 
Sunnah beliau yang suci.” 

Kebencian Al Ghazaly Terhadap Khabar Ahad 

Al Ghazaly merasa sesak dadanya terhadap pengkhabaran (hadits) Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, jika datang dari jalan ahad, sekalipun disebutkan di 
dalam kitab Shahih Al Bukhary dan Muslim. Sedikitpun dia tidak mau 
menggunakannya jika bertentangan dengan jalan pikirannya, meskipun semua 
kalangan umat Islam menerimanya. 

Dengan cara ini berarti dia mendukung ahli bid’ah dan orang-orang sesat, serta 
meninggalkan jumhur ulama dari kalangan Salaf maupun Khalaf. 

Jumhur ulama berpendapat, jika kabar ahad diterima oleh umat sebagai 
pembenaran dan juga harus diamalkan, berarti ia merupakan ilmu yang 
bermanfaat. Di antara Imam terkenal yang juga sependapat dengan pemikiran ini 
adalah : 

- As Sarakhsy dari madzhab Hanafy. 

- Al Qadhy Abdul Wahhab dari madzhab Maliki. 

- Syaikh Abu Hamid Al Isfirayainy. 

- Al Qadhy Abu Thayyib Ath Thabary. 

- Syaikh Abu Ishaq As Syirazy dan Sulain Ar Razy dari madzhab Syafi’i. 

- Abu Abdullah bin Hamid, Al Qadhy Abu Ya’la Abul Khaththab, dan lain-lainnya dari 
madzhab Hanbaly. 

Dari kalangan Asy’ariyah dan ahli kalam (teologi) juga banyak yang berpendapat 
sama, seperti Abu Ishaq Al Isfirayainy, Abu Bakar bin Faurak, Abu Manshur At 
Tamimy, Ibnus Sam’any, Abu Hasyim Al Jaba’y, dan Abdullah Al Bashry. 
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Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnus Shalah, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Katsir, Al 
Balqainy, Al Hafidh Ibnu Hajar, As Suyuthy, dan Ibnu Hazm. 

Di antara kabar ahad yang memberi manfaat keilmuan adalah pengkhabaran yang 
disertai berbagai perbandingan. Yang membenarkan pendapat ini adalah Imamul 
Haramain, Abu Hamid Al Ghazaly, Al Amidy, Ibnul Hajib dan para pengikutnya. Yang 
juga termasuk khabar ahad adalah pengkhabaran yang disebutkan dari beberapa 
jalan. Jika tidak ada cacat dan cela di dalamnya, berarti ia memberi manfaat ilmu 
dalam ilmu hadits. 

Mereka itu adalah Jumhur Ulama, baik dari kalangan pakar ushul, fiqh, maupun 
teologi. Mereka telah sepakat bahwa jika khabar ahad diterima oleh umat atau jika 
dibarengi perbandingan-perbandingan atau disebutkan dari beberapa jalan, berarti ia 
memberi manfaat ilmu∗. 

Banyak sekali pengkhabaran di dalam Shahih Bukhary dan Muslim yang mencakup 
tiga kategori ini. Anehnya kami tidak mendapatkan Al Ghazaly menyebutkan tiga jenis 
ini dalam serangan-serangannya terhadap khabar ahad. Dia tidak peduli terhadap 
pengkhabaran-pengkhabaran di dalam Shahih Bukhary dan Muslim yang diterima 
oleh semua lapisan umat. Adapun hadits yang bertentangan dengan keinginannya, 
maka dia langsung memukulnya seperti pukulan yang dilayangkan ke onta liar, dicela, 
dan rawi-rawinya dijelekkan. Ini termasuk cara aneh yang dilakukan Al Ghazaly di 
antara orang-orang yang menolak khabar ahad dari kalangan ahli bid’ah. Bahkan dia 
juga mengingkari sekian banyak hadits di dalam Shahihain, hanya karena 
pertimbangan pendapatnya tentang khabar ahad, baik yang berkaitan dengan 
masalah akidah maupun masalah amal. Dia mengait-ngaitkan kepada ulama sesuatu 
yang tidak pernah mereka katakan dan juga bukan merupakan keyakinan mereka. 

Kita ambil contoh perkataannya : “Hadits-jadits shahih yang berasal dari riwayat ahad 
hanya akan menghasilkan pengetahuan yang dikira-kira, bukan pengetahuan yang 
meyakinkan. Para ulama kita telah sepakat untuk mengamalkannya dalam cabang-
cabang syariat. Saya melihat hanya sedikit dari golongan Zhahiriyah dan madzhab 
Hanbaly yang mengamalkan hadits-hadits ahad dalam masalah-masalah yang konkrit. 
Namun pendapat ini tertolak. Bagaimanapun keadaannya, akidah kami berlandaskan 
kepada nash-nash yang mutawatir, baik dari sisi lafadh maupun maknanya.” (Ath 
Thariq Min Huna halaman 62) 

                                                      
∗ Lihat uraian masalah ini dalam buku An Nukat, Ibnu Hajar 1/371-379. Majmu’ Fatawa Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyyah 18/40-48 dan lain-lain. 
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Al Ghazaly juga berkata : “Kesalahan mencolok yang kami perhatikan tentang manhaj 
Salafiyah ialah bermula dari tersebarnya hadits-hadits dlaif. Sebelum itu juga sudah 
menyebar berbagai pendapat yang tidak pernah ada di lingkungan fuqaha terdahulu, 
bahwa hadits ahad bisa menghasilkan ilmu yang meyakinkan, seperti yang terjadi 
pada hadits mutawatir. Seseorang yang berpegang kepada hadits ahad pernah 
berkata kepada saya, bahwa seorang guru yang sendirian juga bisa dipercaya 
ilmunya. Seorang duta besar juga bisa dipercaya untuk memberitakan tentang 
negaranya, meskipun dia sendirian. Dapat saya katakan bahwa hadits yang dinukil 
melalui seseorang tidak bisa disamakan dengan peristiwa kehidupan yang engkau 
sebutkan itu. Kalaupun kami hendak mendiskusikan bahwa keduanya bisa 
diserupakan dari segala segala sisi, toh hasil yang meyakinkan tidak bisa muncul dari 
peristiwa-peristiwa tersebut. Bisa saja seorang guru melakukan kesalahan, lalu dia 
meralatnya sendiri atau orang lain yang meralatnya. Seorang duta besar selalu 
diawasi pemerintahnya dan dia bisa ditarik jika melampaui batas kewajaran. Begitu 
pula berita yang dikirimkan wartawan meskipun disertai perbandingan-perbandingan 
yang tampaknya meyakinkan.” (As Sunnah An Nabawiyyah halaman 65) 

Perhatikan bagaimana Al Ghazaly mengkait-kaitkan kepada para ulama sesuatu yang 
tidak pernah mereka ucapkan. Siapakah para ulama yang menyepakati pengamalan 
khabar ahad hanya dalam cabang-cabang syariat? Apakah pendapat yang tidak 
berkembang di kalangan fuqaha terdahulu? Yang jelas diketahui dan biasa berlaku di 
kalangan mereka adalah kecintaan terhadap Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa 
Sallam, pengagungannya, dan berhujjah dengannya dalam segala urusan. Mereka 
tidak berdasarkan kepada madzhab Jahmiyyah dan mengekor di belakang golongan 
Mu’tazilah yang berlebih-lebihan serta yang selalu melecehkan Sunnah beliau 
Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. 

Perhatikan pula bagaimana Al Ghazaly lebih memprioritaskan jenis-jenis 
pengkhabaran yang biasanya para rawi berasal dari kalangan orang-orang kafir, fasik, 
atau yang tidak tahu pengkhabaran-pengkhabaran Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa 
Sallam. Sebaliknya, dia meremehkan periwayatan dari jalan orang-orang Mukmin 
yang mukhlis, dari para penghapal yang terpecaya dan lurus, yang menyebutkan 
beberapa kandungan dan yang merasa tidak tahu kandungan yang lain tentang 
Sunnah beliau, karena ketakutan mereka kepada Allah. Mereka ini juga sangat takut 
terhadap ancaman yang keras jika mereka berdusta terhadap beliau. Tekad mereka 
untuk menjaga Sunnah beliau lebih besar daripada tekad mereka untuk menjaga 
hidupnya sendiri. 

Al Ghazaly berkata : “Saya tegaskan sekali lagi, bahwa tidak seharusnya hadits-hadits 
ahad mengacaukan apa yang mesti dijaga dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah 
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Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, atau ia harus menampakkan hakikat-hakikat agama 
yang justru mengundang tuduhan.” 

Kami katakan : “Logika macam apa ini? Adakah telinga orang-orang Mukmin pernah 
mendengar pelecehan dan kelancangan terhadap Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
Wa Sallam yang menjelaskan, menguraikan, dan menguatkan Al Qur’an bisa 
mengacaukan isi Al Qur’an? Yang justru mengancam Al Qur’an dan As Sunnah yang 
seharusnya dijaga adalah orang yang berkata seperti itu dan konco-konco-nya dari 
kalangan orang-orang sesat, baik dahulu maupun sekarang!” 

Dia juga berkata : “Ada baiknya kita mengetahui bahwa yang wajib tidak bisa 
ditetapkan kecuali berdasarkan dalil yang konkrit. Yang haram juga tidak bisa 
ditetapkan kecuali dengan dalil yang konkrit. Sedangkan dalil yang berdasarkan 
perkiraan mempunyai pengertian yang lebih rendah lagi.” 

Dapat kami katakan : “Apa bukti yang mendukung kaidah yang bisa mendorong 
manusia untuk mempercayainya secara membabi buta, sehingga bisa-bisa mereka 
tidak mau menentangnya? Apakah kebaikan kaidah yang menganggap Sunnah 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam tidak layak untuk menetapkan yang halal dan 
haram serta menetapkan yang wajib? Sudah sering dia menelanjangi dan 
mengacaukan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, sementara dengan 
cara ini dia menimbulkan dugaan orang lain bahwa dia adalah pembela Islam dan 
mengikuti langkah para ulama dan fuqaha. Padahal kedua belah pihak seperti yang 
tecermin dalam sebuah syair : 

Dia pergi ke timur dan aku ke barat 

Alangkah jauh jarak antara timur dan barat 

Bila pembaca masih ingat uraian sebelum ini tentang jumhur ulama Salaf dan Khalaf 
dari kalangan pakar ushul, fiqh, dan teologi, tentu dia memperoleh kejelasan tentang 
ucapan Al Ghazaly ini, bahwa itu hanya sekedar khayalan belaka. Kesepakatan ulama 
seperti yang tertuang dalam pernyataannya (Al Ghazaly) ternyata bukan ulama yang 
lurus dan bukan orang-orang yang mendapat kepercayaan umat, karena mereka 
adalah ulama golongan Jahmiyyah dan Mu’tazilah yang terpengaruh oleh metode 
filosof Eropa, serta tokoh-tokoh ilmu logika, seperti Jamaluddin Al Afghany, 
Muhammad Abduh dan para pengikutnya. 
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Manhaj Dakwah Hizbut Tahrir 

A. Kesesatan Manhaj Dakwah Hizbut Tahrir 

Dalam bukunya (Mengenal Hizbut Tahrir, 2001) dijelaskan : “Berdasarkan sirah 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, Hizbut Tahrir menetapkan metode perjalanan 
dakwahnya dalam 3 (tiga) tahapan : 

1) Tahapan pembinaan dan pengkaderan (Marhalah At Tatsqif). 

2) Tahapan berinteraksi dengan umat (Marhalah Tafa’ul Ma’a Al Ummah). 

3) Tahapan pengambilalihan kekuasaan (Marhalah Istilaam Al Hukm).” 

Jadi tujuan utama gerakan ini adalah penggulingan kekuasaan untuk kemudian 
menggantinya dengan mendirikan Daulah/Khilafah Islamiyah. Adakah di sana fase 
penanaman akidah tauhid sebagaimana manhaj dakwah para Nabi? 

“Kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politis, baik 
sebelum maupun sesudah mengambil alih pemerintahan (melalui umat).” 

……… 

“Kegiatan politik ini tampak dalam aspek pertarungan pemikiran (Ash Shira’ul Fikri), 
dan dalam perjuangan politiknya (Al Kifahus Siyasi), dan juga dalam penentangannya 
terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur, ide-ide salah, akidah-akidah yang rusak, 
atau persepsi-persepsi yang keliru dengan cara menjelaskan kerusakkannya, 
menampakkan kekeliruannya, dan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam 
masalah tersebut.” (Mengenal Hizbut Tahrir halaman 7, 2001) 

“Perjuangan politik ini juga tampak jelas dalam kegiatannya menentang para 
penguasa, mengungkap pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat, 
melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap mereka, serta berusaha 
menggantinya tatkala mereka mengabaikan hak-hak umat, tidak menjalankan 
kewajibannya terhadap umat, melalaikan salah satu urusan umat, atau menyalahi 
hukum-hukum Islam.” (Mengenal Hizbut Tahrir halaman 6-7, 2001) 

Gambaran nyatanya adalah Hizbut Tahrir mencela semua pemimpin Arab (tanpa 
kecuali, bukti-bukti, dan penjelasan yang rinci serta batasan-batasannya) dengan 
suratnya yang berjudul Penguasa-Penguasa Arab dan Rezim Arafat 
Menjalankan Konspirasi Paling Jahat Amerika dan Secara Dusta Menyebutnya 
Sebagai Tuntutan Populer. (Seruan Kepada Umat Islam halaman 3, 2001) 
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B. Bantahan Ilmiyah Terhadap Kesesatan Manhaj Dakwah Hizbut 
Tahrir 

Bagi orang yang berakal sehat cukuplah tulisan Hizbut Tahrir di atas menjadi hujjah 
bagi diri mereka sendiri! Rusaknya akidah Hizbut Tahrir (seperti penjelasan yang telah 
lewat) menjadi bukti betapa permasalahan akidah yang merupakan hal terpenting 
dari hal-hal yang penting, bukti kokohnya pondasi keimanan seseorang, tidaklah 
menjadi kewajiban yang paling pokok untuk dipelajari, dibenarkan, dan diimani oleh 
firqah ini. Kalau dari awalnya saja sudah bengkok, maka tiada lagi harapan untuk bisa 
bertemu. 

Jika demikian keadaannya, bisakah Hizbut Tahrir berjuang melakukan penentangan 
terhadap ide-ide yang salah, sementara Hizbut Tahrir sendiri memiliki ide-ide filsafat 
yang rusak?! Bagaimana Hizbut Tahrir bisa menentang akidah-akidah yang rusak, jika 
Hizbut Tahrir sendiri justru mengimani akidah Mu’tazilah yang sesat dan 
menyesatkan?! Daulah macam apa yang akan didirikan di atas ide-ide filsafat dan 
akidah yang sesat tersebut?! Bagaimana Allah bisa ridha jika kaum Muslimin dipimpin 
oleh Khalifah Mu’tazilah yang sesat dan menyesatkan?! Maka di sana terdapat ucapan 
seseorang yang maknanya tidak jauh dari apa yang terjadi pada mereka yaitu : 

v Mereka mengharapkan keselamatan, akan tetapi tidak menempuh jalan orang-
orang yang selamat. 

v Sesungguhnya perahu itu tidak akan berlayar di atas daratan. 

Terorisme Dalam Timbangan Islam 
Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al Madkhaly∗ 

Syaikh Zaid menggolongkan Hizbut Tahrir dalam kelompok Teroris Pemikiran (Al 
Irhabul Fikri) dan ini jauh lebih berbahaya bagi umat dan generasi mudanya daripada 
teror fisik. Tidaklah teror fisik ini terjadi kecuali teror pemikiran telah merasuki dan 
merusak jiwanya terlebih dahulu. 

Dengan mengikuti perkembangan di masa kini, bahwa para peneror pemikiran itu 
terdiri dari berbagai kelompok dan individu. Mereka mengarahkan pemikirannya 
kepada para pemuda Muslim dan orang yang berada pada tingkat keilmuan tertentu, 

                                                      
∗ Irhabul Fikr/Terorisme Dalam Timbangan Islam, karya Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al 
Madkhaly halaman 55-59, Daar Sabilul Mukminin, Dammam, 1417 H. 
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baik dari bangsa Arab atau selain Arab untuk meyakinkan mereka agar bersedia 
bergabung dalam gerakannya, baik secara fisik atau dukungan pemikiran, dengan 
propaganda bahwa mereka adalah para pembela Islam dengan gerakan organisasi 
mereka dan pena-pena dhalim mereka. Mereka adalah para da’i yang bersungguh-
sungguh dalam menegakkan khilafah yang lurus yang akan didapati melalui tangan 
mereka. 

Akibat dari keseriusan mereka dalam menyebarkan pemikirannya sehingga meluas 
dan menyebar ke seluruh penghujung bumi ini, muncullah sikap bodoh (tidak mau 
peduli) dengan nash (Al Kitab dan As Sunnah) bahkan mereka menjadi bodoh karena 
sikapnya yang mengikuti hawa nafsu dan menjauhi jalan keselamatan serta petunjuk. 
Hal ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Dzat Yang Maha 
Tinggi yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaan-Nya serta menentukan 
kadar masing-masing dan memberi petunjuk. 

Adapun jamaah-jamaah yang telah menetapkan pemikiran-pemikiran yang tidak 
bersandar kepada Al Qur’an dan Sunnah (dengan pemahaman Salaf, pent.) di muka 
bumi ini, sesungguhnya mereka walaupun beraneka ragam manhaj dan pemikirannya 
akan tetapi semuanya bertemu (bersatu padu) dalam menentang dan memusuhi 
manhaj Salaf, baik mereka sadari ataupun tidak. 

Kita ambil contoh dari harakah dan jamaah yang ada seperti : Hizbut Tahrir, Hizbut 
Tauhid Al Islamy, Jamaatut Takfir Wal Hijrah, Jamaah Al Qur’aniyah, Jamaah 
Syabab Muhammad, Jamaatul Jihad, Jamaatul Ikhwan, Jamaah Tabligh, 
Jamaah Al Jabhatul Islamiyah, Jamaah Jabhatul Inqaadz. 

Dengan setiap kelompok (hizb) dari kelompok-kelompok ini memiliki pemikiran dan 
program serta manhaj yang diciptakan dan disusun oleh para pendirinya. Setiap 
jamaah dari jamaah-jamaah itu juga memiliki pemikiran dan manhaj yang beraneka 
ragam serta uslub (metode) tersendiri. Hanya saja pemikiran, manhaj, dan uslub 
yang digunakan tidak dilandasi oleh Al Qur’an dan Sunnah. Landasan atau rujukannya 
hanyalah hawa nafsu belaka yang diikuti dengan kejahilan dan taklid buta yang 
mengeluarkan orangnya dari jalan yang lurus. Hal yang dimaklumi, bahwa setiap hizb 
atau kelompok dari kelompok-kelompok tersebut mengaku bahwa dirinya berada di 
atas kebenaran serta anggotanya adalah para Mujahid di jalan Allah yang 
meninggikan bendera Islam. 

Dan hal yang tidak disukai bahwa pemikiran serta manhaj mereka sesuai dengan 
berbagai macam tujuan dan arahannya mempunyai dampak/pengaruh ke hati dan 
akal kebanyakan pemuda baik laki-laki ataupun wanita, yang demikian ini karena 
gencarnya propaganda yang mereka lakukan melalui berbagai macam sarana yang 
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disebarkan seperti buku, selebaran (buletin/tabloid), pengadaan ceramah dan diskusi-
diskusi dengan perantara kaset. 

Semua itu membangkitkan dan menyalakan semangat/perasaan yang berdampak 
kepada kesediaan mereka mengikuti ajakan tersebut dengan penuh kebutaan dan 
bertindak serampangan dalam rangka menyambut seruan dan panggilan pimpinan 
mereka walaupun akibat yang akan dihadapi berupa pertumpahan darah dan 
tergagahinya kehormatan dan tersebarnya kekacauan di muka bumi. Mereka 
menganggap bahwa mereka sedang berbuat sebaik-baik amalan, maka cukuplah hal 
itu sebagai tindakan teror secara fisik dan makna. Adapun teror pemikiran yang 
dimunculkan oleh profil-profil yang lemah tetapi mereka juga berkonfrontasi dengan 
manhaj Salaf dan orang-orangnya akan saya sajikan beberapa contoh individu, dunia 
ini telah dipenuhi oleh pemikiran mereka yang dapat memuaskan pemuda-pemuda 
yang masih polos, bahkan pemimpin mereka melalui ucapan-ucapannya yang mereka 
menyandarkan dirinya kepada fatamorgana berupa pujian saja. Sebagai contoh 
sebagian besar dari bid’ah dan mukhalafah yang muncul dari mereka tanpa adanya 
batasan, tanpa menyebutkannya, dan tanpa men-tahdzir darinya, serta tanpa 
menerangkan kejahatan dan kemudlaratannya. Orang-orang tersebut di antaranya : 

Sayyid Quthb, cukuplah apa yang telah ditulis 27  oleh Al ‘Allamah Abdullah bin 
Muhammad Ad Duwaisy rahimahullah dan apa yang ditulis28 oleh Al ‘Allamah Syaikh 
Rabi’ bin Hadi ‘Umair Al Madkhaly hafidhahullah tentang akidah dan pemikirannya. Di 
sini akan saya cukupkan 3 (tiga) contoh saja tentang pemikiran teror (Irhabul Fikri) 
Sayyid Quthb yang banyak membawa korban terhadap orang yang dangkal 
wawasannya tentang ilmu serta jelek pemahamannya sehingga tidak dapat 
membedakan antara da’i penyeru kebenaran dan mana yang mengajak pada 
kesesatan serta pengkaburan yang berbahaya. 

Contoh Pertama : Berkata Sayyid Quthb setelah berbicara banyak lagi berbahaya, di 
mana pembicaraannya mengandung takfir (pengkafiran) umat yang ada di muka 
bumi. Adapun teks pembicaraannya : “Bahwasanya di muka bumi saat ini tidak ada 
satupun negara Muslim dan tidak pula ada masyarakat Muslim yang menjalankan 
syariat Allah ‘Azza wa Jalla dan fiqih Islam29.” 

Saya berkata berapa banyak ucapan-ucapan seperi ini yang terdapat dalam kitab-
kitabnya. Coba rujuklah pada buku-buku bantahan yang telah saya sebutkan 
sebelumnya. 

                                                      
27 Di dalam kitabnya Al Mauriduz Zalal fi Akhtha’i Tafsir Adz Dzilal. 
28 Pada kebanyakan tulisan beliau, khususnya Kitab Adhwa’ Islamiyyah ‘ala Aqidati Sayyid Quthb 
wa Fikrihi dan Kitab Matha’in Sayyid fi Ashhabi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. 
29 Fii Dzilalil Qur’an 4/2122. 
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Sebagai perbandingan dengan ucapan di atas, Hizbut Tahrir menulis : “Berhubung 
kaum Muslimin saat ini hidup di Darul Kufur --karena diterapkan atas mereka hukum-
hukum kufur yang tidak diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala-- maka keadaan 
negeri mereka serupa dengan Makkah ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam 
diutus (menyampaikan risalah Islam)30.” 

Maka betapa mirip dan serupanya antara tulisan Hizbut Tahrir dan apa yang 
diucapkan oleh Sayyid Quthb. Terhadap tulisan Hizbut Tahrir di atas, cukuplah 
bantahan dari Syaikh Zaid, yaitu : 

“Coba kalian perhatikan --semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharamu atas apa 
yang terkandung dalam ucapan Sayyid Quthb tersebut-- sikap menghukumi dengan 
kekafiran yang terang-terangan dan secara umum kepada siapapun yang berada di 
muka bumi pada jamannya. Setelah memperhatikan dan meneliti, tidaklah kamu lihat 
bahwasanya berhak bagi para penuntut ilmu yang adil untuk merenungkan sikap 
menghukumi secara terang-terangan ini. Ini merupakan suatu bentuk teror pemikiran 
kepada manusia, pengkaburan, tahdzir dari meyakini keislaman seorang hakim 
(pemimpin) atau rakyat di muka bumi atau meyakini benarnya ucapan yang 
menentang hukum atau dalil yang menggugurkannya. Dan kapan saja kamu meyakini 
semua itu, sesungguhnya hal itu dianggap keluar dari jalur kebenaran atau tenggelam 
ke dalam lumpur kebathilan, maka celakalah baginya. Dan di atas pemahaman itu, 
berapa banyak pemuda yang belum mempunyai kematangan --dalam ilmu hikmah 
dan akal-- di berbagai tempat yang kalian jumpai, mereka mencari dengan penuh 
kesungguhan tentang manhaj yang mereka dapat hidup di bawah naungannya. 

Namun tiba-tiba sebuah tangan menyambar dan meracuni pemikiran mereka dengan 
pemikiran Sayyid Quthb dan orang-orang sepertinya dalam akidah dan manhaj. 
Disandarkan kepada apa yang tersebar di tangan mereka dari hasil karya Sayyid 
Quthb atau tulisan orang-orang lulusan madrasahnya atau yang telah sepakat 
dengannya dalam hal pemikiran, pandangan, serta manhaj. Kemudian merekapun 
memeluk apa yang mereka telah merasa puas dengannya. Sementara dari pihak 
pemuka-pemukanya menerangkan kepada para pemuda bahwa mereka berada di 
atas manhaj yang haq dan selain mereka tidaklah menampakkan hakikat keislaman 
dan tidak berada di atas manhaj para pendahulu, sebagaimana anggapan mereka. 
Sungguh jelek anggapan tersebut. Dan ketika itulah mereka mewajibkan diri-dirinya 
untuk menjalankan manhaj ini baik secara pemahaman, penyebaran, dan 
pembelaannya apapun keadaan dan akibatnya. 

                                                      
30 Mengenai Hizbut Tahrir halaman 9. 
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Politik Yang Syar’i 
Syaikh Abdul Malik Ramadlani Al Jazairy• 

Syaikh Abdul Malik membawakan cerita tentang dialog antara Hizbut Tahrir dengan 
Syaikh Al Albani rahimahullah. Suatu saat salah seorang anggota Hizbut Tahrir saya 
beri nasehat : “Wahai jamaah kalian ingin mendirikan negara Islam tetapi kalian tidak 
mempelajari seluk-beluk dan pokok-pokok syariat Islam. Kalian menulis buku-buku 
dengan menggunakan dalil-dalil yang sebagiannya ternyata merupakan hadits-hadits 
yang tidak shahih.” 

Hizbut Tahrir menjawab : “Wahai saudaraku, kami justru minta tolong kepada orang-
orang semacam Anda.” 

Syaikh Al Albani berkata : “Jawaban semacam ini merupakan kekalahan pertama, 
karena ketika sebuah partai mengandalkan diri kepada pihak lain, maka hal itu berarti 
kekuatannya tidak sempurna.” 

Orang Hizbut Tahrir itu menjawab : “Kalian ternyata menghabiskan waktu hanya 
untuk membolak-balik kitab saja.” 

Syaikh Al Albani berkata : “Bukankah jutaan anggota partai itu memerlukan dokter-
dokter medis? Sudah tentu Anda mempunyai ratusan dokter medis bahkan ribuan. 
Bukankah mereka ini juga memerlukan dokter rohani menurut istilah orang sekarang? 
Justru dokter-dokter rohani inilah yang lebih penting dan lebih dibutuhkan. Apakah 
ada pada mereka dokter-dokter rohani yang jumlahnya cukup untuk sejumlah besar 
anggota partai?” 

Jawab pemuda : “Tidak.” 

Syaikh Al Albani kemudian menceritakan kembali pembicaraannya dengan Hizbut 
Tahrir : “Seandainya kalian ini dalam suatu hari dapat mengibarkan bendera negara 
Islam dengan cara-cara revolusi, sedangkan rakyat ternyata tidak siap untuk 
menerima berlakunya hukum-hukum Islam, mungkin kalian akan menjawab : ‘Kita 
buat satu atau dua peraturan pemerintah misalnya, melarang adanya bioskop, 
melarang wanita keluar tanpa berjilbab, dan sebagainya.’ Mungkin sekali sebagian 
dari wanita yang menolak dari ketetapan tersebut adalah istri-istri kalian sendiri. 
Mengapa begitu? Karena rakyat sebelumnya tidak terdidik dengan syariat Islam. Lalu 

                                                      
• Madarikun Nadlar fis Siyasah, Syaikh Abdul Malik Al Jazairy. 
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siapakah yang harus mendidik rakyat ini? Tentulah para ulamanya. Apakah 
sembarang ulama bisa melakukannya?” 

Kemudian beliau membicarakan sifat ulama Ahlul Qur’an dan Ahlul Hadits yang 
mumpuni, berwawasan luas, serta teguh dalam mengamalkannya. 

Selanjutnya berkata Syaikh Al Albani : “Oleh karena itu, saya berkeyakinan bahwa 
jihad akbar dewasa ini adalah kewajiban jutaan anggota partai untuk sekedar 
melahirkan puluhan ulama Islam ditengah mereka, sehingga orang yang jutaan ini 
kelak mendapatkan bimbingan untuk mengenal agama mereka dan mendidik mereka 
dengan ajaran Islam. Adapun pengertian jihad yang dikembangkan berbagai 
kelompok dewasa ini tujuannya untuk merebut kekuasaan. Oleh karena itu setiap 
kelompok akan berusaha untuk meraihnya dan setelah diperoleh maka mereka 
menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan semua undang-undang dan 
ketetapan pemerintahnya baik haq maupun bathil, padahal Islam tidaklah seperti itu. 
Seandainya saudara-saudara kita ini mau memperhatikan nasehat yang berharga 
tersebut, niscaya Islam dan umat Islam dapat terhindar dari fitnah besar yang dewasa 
ini menimpa segenap negara Islam. Setiap kali dakwah Islam dikesampingkan, para 
pemuda Islam dengan cepat terjerumus dalam bimbingan dan pengarahan yang 
sesat, dan orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu biasanya akan memetik 
kegagalan.” 

Kata Pengantar Manhaj Dakwah Para Nabi 
Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan 

Sejumlah jamaah dakwah yang ada pada masa kini, merupakan contoh yang sangat 
memprihatinkan. Mereka sengaja membuat khittah perjuangan sebagai manhaj 
dakwahnya, sedangkan manhaj itu bertentangan dengan manhaj para Rasul. Manhaj 
dakwah mereka lalai akan seruan yang sangat prinsip, kecuali hanya sedikit, yaitu 
seruan penegakkan akidah. Mereka justru berkutat habis dalam memperjuangkan 
masalah lainnya. Adakalanya menyeru kepada kebaikan sistem pemerintahan, politik, 
dan tuntutan tegaknya hukum dan pelaksanaan syariat dalam memutuskan perkara 
yang timbul di antara manusia. 

Walaupun perjuangan dalam hal-hal tersebut adalah persoalan penting, namun bukan 
hal yang terpenting. 

Bagaimana kita menuntut ditegakkannya pelaksanaan hukum Allah terhadap pencuri, 
pezina, dan lainnya sebelum kita menuntut dilaksanakannya hukum Allah 
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subhanallahu wa ta'ala atas diri orang musyrik? Mengapa kita menuntut 
dilaksanakannya hukum Allah subhanallahu wa ta'ala atas perkara riba, sebelum kita 
menuntut pelaksanaan hukum Allah bagi hamba-hamba pengabdi keberhalaan dalam 
berbagai bentuknya dan atas orang-orang yang ingkar terhadap Asma’ Allah 
subhanallahu wa ta'ala dan sifat-Nya, mereka yang men-ta’thil (menolak meyakini) 
sejumlah dalil yang menunjukkan kepada kebenarannya? 

Tidakkah kemusyrikan itu lebih durhaka dibandingkan zina, pencurian, dan memakan 
riba? Sebenarnya zina, mencuri, dan sejenisnya adalah perbuatan yang menyangkut 
hak hamba, sedangkan kemusyrikan adalah suatu tindak kejahatan yang menyangkut 
hak Allah ‘azza wa jalla. Bukankah hak Allah harus ditunaikan lebih dahulu 
dibandingkan hak hamba? 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, berpendapat bahwa dosa-dosa seperti 
zina, minum khamr, dan mencuri selama masih disertai dengan lurusnya tauhid, akan 
lebih baik dibandingkan dengan rusaknya tauhid tetapi tidak disertai perbuatan-
perbuatan dosa tersebut. (Al Istiqamah, volume I halaman 466) 

Termasuk dalam jamaah yang perlu meluruskan manhaj dakwahnya, adalah jamaah 
yang dalam perjuangannya lebih memfokuskan kepada persoalan syiar-syiar 
ta’abbudi, berusaha keras untuk mengerjakan zikir-zikir verbal mengikuti metode 
sufisme, atau mengutamakan kegiatan rihlah, melakukan perjalanan dan rekreasi 
dalam dakwahnya. Mereka berharap sebanyak mungkin orang dapat bisa berhimpun 
bersama dalam kegiatan-kegiatan semacam itu, namun tidak memberikan perhatian 
yang cukup bagi penegakkan akidah. Inilah jalan yang ditempuh ahli bid’ah, karena 
mereka memutarbalikkan marhalah yang ditempuh para Rasul. Yang tejadi adalah 
yang semestinya di belakang dijadikan di depan, yang seharusnya diakhirkan 
didahulukan, bermaksud mengobati suatu bagian dari tubuh namun hakikatnya 
dengan membiarkan organ yang paling penting tetap dan bertambah rusak, sebab 
akidah dalam tubuh kita ini adalah bagian yang paling pokok. 

Kiranya sejumlah jamaah dakwah yang ada pada saat sekarang ini, perlu 
memperhatikan dan mengenali kembali manhaj dakwah menuju Allah ‘azza wa jalla, 
dengan mengambil rujukan kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam. 

Jika kita telusuri kembali sejarah perjuangan para Rasul, maka kita dapat saksikan 
bahwa dialog-dialog antara para Rasul dan pembesar-pembesar dari kaumnya, justru 
terjadi setelah disampaikan perkara akidah yang benar, agar mereka mengabdi 
kepada Allah subhanallahu wa ta'ala saja dan meninggalkan seluruh bentuk ibadah 
yang ditujukan kepada selain-Nya. 
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Dalam bahasa lain, kekuasaan dan pemerintahan baru bisa diperoleh oleh jamaah 
dakwah setelah tersebarnya dan diterimanya seruan akidah yang benar yang 
mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah ‘azza wa jalla saja. 

Marilah kita perhatikan janji Allah subhanallahu wa ta'ala yang pasti ditepati jika kita 
telah memenuhi kriteria orang yang beriman sebagaimana firman-Nya : 

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
mengerjakan amal-amal yang shalih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan 
orang-orang yang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 
mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan 
menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman 
sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 
apapun dengan-Ku. Dan barangsiapa yang tetap kufur sesudah (janji) itu, maka 
mereka itulah orang yang fasik. (QS. An Nur : 55) 

Sedemikian jelas janji itu, namun kita saksikan sekarang ini sejumlah jamaah dakwah 
menghendaki tegaknya Daulah Islamiyah sementara akidah-akidah Watsaniyyah Al 
Mutamatsilah (akidah keberhalaan dengan segala bentuknya) masih menjadi anutan 
penduduk negerinya. Masih banyak orang yang menyembah orang mati dan menjalin 
kontak dengan kuburan-kuburan, suatu praktek kemusyrikan besar yang sebenarnya 
tidak jauh berbeda dengan para penyembah Latta dan Uzza serta Manat, bahkan jauh 
lebih sesat darinya. 

Siapa yang menginginkan keluhuran tanpa harus bekerja keras, maka untuk 
memperolehnya haruslah dengan menyia-nyiakan umur. 

Jika kita berkeras untuk menegakkan hukum syariat, yang berarti penegakkan hukum 
perdata maupun pidana, serta penegakkan Daulah Islamiyah, menjauhi larangan-
larangan dan mengerjakan seluruh kewajiban yang semuanya itu merupakan perkara-
perkara yang termasuk hak-hak tauhid berikut kesempurnaannya tidakkah itu berarti 
bahwa kita tengah berusaha untuk memenuhi hak-hak tauhid, sedangkan tauhid yang 
prinsip itu sendiri kita abaikan? Konsekuensi tauhid didahulukan sedangkan tauhidnya 
sendiri tertinggal jauh di belakang? Tidakkah itu berarti menegakkan yang furu 
sedangkan yang paling ushul ditelantarkan? 

Menurut hemat kami, apa yang terjadi pada jamaah-jamaah yang berdiri di atas 
manhaj yang bertentangan dengan manhaj para Rasul dalam metode dakwahnya 
kepada Allah subhanallahu wa ta'ala adalah suatu kebodohan, padahal bagi orang 
jahil tidak patut menjadi da’i, sebab temasuk persyaratan terpenting dalam dakwah 
adalah ilmu, sebagaimana firman Allah ‘azza wa jalla : 
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Katakanlah : “Inilah jalan (Dien) ku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak 
(kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah dan aku tiada 
termasuk orang-orang yang musyrik.” (QS. Yusuf : 108) 

Kita perhatikan bahwa jamaah-jamaah dakwah yang menisbatkan kepada 
kepentingan dakwah memiliki khittah dan manhaj yang berbeda-beda. Khittah suatu 
jamaah tidak dimiliki jamaah lainnya. Ini merupakan satu indikasi bahwa manhaj 
jamaah tersebut bertentangan dengan manhaj para Rasul, sebab manhaj para Rasul 
itu hanya satu, tidak terbagi-bagi, tidak bermacam-macam, dan tidak pula ada ikhtilaf 
sebagaimana firman Allah ‘azza wa jalla yang tertera pada surat Yusuf di atas. 

Maka jika benar jamaah dakwah itu mengikuti manhaj Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam, mengikuti jalan yang satu ini pasti mereka tidak saling ikhtilaf. Adanya ikhtilaf 
dikarenakan bertentangan dengan jalan ini. Allah subhanallahu wa ta'ala berfirman : 

Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia 
dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-
beraikan kamu dari jalan-Nya. (QS. Al An’am : 153) 

Perbedaan dan pertentangan manhaj antar jamaah justru membahayakan bagi Islam 
itu sendiri, sehingga kita layak untuk menolak masuk ke dalamnya, berlepas darinya, 
dan tidak menggolongkannya ke dalam jamaah dakwah Islam, sebab telah jelas 
bahwa mereka bukan dari Islam, tak memiliki kesesuaian dengan manhaj Islam, 
sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala : 

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi 
bergolong-golongan, tak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka. (QS. Al 
An’am : 159) 

Telah menjadi keyakinan yang pasti, Islam selalu menyeru kepada persatuan (ijtima) 
di atas kebenaran, sebagaimana firman-Nya : 

Dan hendaklah kalian semuanya berpegang teguh kepada tali (Dien) Allah dan 
janganlah kamu (sekali-kali) bercerai-berai. (QS. Ali imran : 103) 

Dengan memperhatikan keadaan jamaah dakwah yang sedemikian memprihatinkan 
itu, maka wajib bagi bangkitnya jamaah ulama untuk menjelaskan manhaj jamaah 
yang benar, sebagaimana manhaj para Nabi dalam dakwah kepada Allah 
subhanallahu wa ta'ala, serta menyingkap pergeseran dan penyimpangan dari manhaj 
tersebut yang kini dialami oleh sejumlah jamaah dakwah. Dengan demikian 
diharapkan jamaah-jamaah itu dengan penuh kesadaran dapat melakukan koreksi 
sampai kebenaran ditemukan dan dipegang teguh. Sebenarnya Al Haq itu merupakan 
barang yang hilang bagi Mukmin. 
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Manhaj Dakwah Para Nabi 
Syaikh Rabi’ bin Hadi ‘Umair Al Madkhaly 

Syaikh Rabi’ menggambarkan jalan dakwah yang pernah dilalui oleh para Nabi 
‘alaihimus sallam : 

Nabi Nuh ‘alaihis sallam 

Nabi Nuh ‘alaihis sallam hidup dalam kurun waktu yang sangat panjang, 950 tahun. 
Seluruh usianya dihabiskan untuk kepentingan dakwah menyeru kaumnya kepada 
tauhidullah dan ikhlas beribadah kepada Allah subhanallahu wa ta'ala. Tidak ada rasa 
putus asa dan letih, siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun 
terang-terangan, senang maupun tidak senang, manis maupun pahit, janji dan 
ancaman disampaikannya kepada kaumnya. Dilancarkannya dakwah dengan hujjah 
dan dalil yang dapat diterima akal maupun perasaan. Diajaknya kaumnya untuk 
mengenal Allah ‘azza wa jalla dengan memperhatikan kehidupan diri mereka maupun 
segala yang terjadi di sekeliling mereka seperti hujan, langit, bulan, dan matahari, 
berbagai tanda dan ibrah. [Kisah beliau dalam berdakwah diabadikan dalam QS. Nuh 
ayat 1-25]. 

Namun mereka tak sedikitpun mengambil manfaat dari dakwah itu dan bahkan tak 
bergeming sejengkalpun untuk menerima seruan tersebut. Mereka telah berketetapan 
hati memilih kekafiran dan kesesatan disertai dengan kesombongannya. Mereka tetap 
mempertahankan menyembah patung-patung dan sesembahan-sesembahan mereka 
yang bathil. Itu merupakan hasil dari sikap kebandelan mereka, kesombongan 
mereka, keinginan mereka terhadap kehancuran dan kerusakan dunia. Sungguh di 
akhirat kelak mereka akan mendapatkan siksa api neraka. Keteguhan Nuh ‘alaihis 
sallam yang tiada tara mengundang berbagai pertanyaan penting yaitu mengapa Nuh 
‘alaihis sallam bertahan dengan manhaj dakwahnya, sedemikian gigih tidak mengenal 
bosan dan putus asa menyeru kaumnya kepada prinsip ketauhidan ini? 

Mengapa Allah subhanallahu wa ta'ala memujinya dengan sanjungan yang luar biasa 
mengabadikan kegigihannya dalam Al Qur’an dan menggolongkannya dalam 
kelompok 5 (lima) Rasul yang bergelar Ulul Azmi dari sekian banyak Rasul lainnya? 

Apakah dakwah tauhid pantas menyita seluruh perhatian dan pencurahan waktu 
sekian lamanya? Apakah manhaj ini yang telah menghabiskan rentang waktu 
penyampaian dakwah yang sedemikian panjang yang telah dilakukan oleh Nabi yang 
mulia ini tidak diterima rasio, tak tecerna oleh akal sehat, tidak dapat menembus tabir 
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hikmah? Ataukah proses dakwah itu justru merupakan sumber hikmah, pencerminan 
rasio yang sehat dan akal yang penuh pertimbangan? 

Mengapa Allah subhanallahu wa ta'ala menetapkan Nuh ‘alaihis sallam mengikuti 
manhaj ini di dalam dakwah sehingga menghabiskan waktu 950 tahun dan Allah 
subhanallahu wa ta'ala mengabadikan nama dan kisahnya, memberikan taklif kepada 
Rasul-Rasul terbesar dan manusia yang berakal baik agar menjadikan dia sebagai 
uswah dalam hal manhaj dakwahnya dan dalam hal kesabarannya? Jawaban yang adil 
atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah bahwa dakwah itu tegak di atas akal dan 
hikmah. 

Jika memang terdapat manhaj yang paling baik dan paling lurus, berupa manhaj yang 
dipilih-Nya untuk Rasul-Rasul-Nya, maka apakah patut seorang Mukmin berpaling dari 
manhaj ini dan memilih manhaj yang lain untuk dirinya, serta berlaku dhalim 
terhadap manhaj Rabbani dan terhadap da’i-da’i-Nya? 

Nabi Ibrahim ‘alaihis sallam 

Beliau adalah bapak para Nabi dan imam pemersatu yang mentauhidkan Allah. Allah 
telah memerintahkan kepada penghulu para Rasul dan penutup para Nabi yakni 
Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam berikut umatnya untuk mengikuti Ibrahim 
‘alaihis sallam, meneladani dakwahnya serta berpegang pada petunjuk dan 
manhajnya. Perintah itu tertera pada firman Allah ‘azza wa jalla : 

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) : Ikutilah millah Ibrahim, seorang 
yang hanif. Dan bukanlah dia seorang yang termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Allah. (QS. An Nahl : 123) 

(Kisah perjalanan dakwah Nabi Ibrahim ‘alaihis sallam diabadikan dalam QS. Al An’am 
: 74-83, Maryam : 41-50, Al Anbiya’ : 51-73) 

Sesunguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang mampu mengantarkan para Nabi 
seluruhnya menjadi manusia mulia lagi perkasa, kokoh, dan tegar dalam 
memadamkan kebathilan dan kejahilan. Karena itu jahil akan ilmu tauhid --ilmunya 
para Nabi yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar dan menyelamatkan dari 
kesesatan dan kemusyrikan-- adalah kejahilan yang dapat membunuh akal dan 
nurani. 

Marilah kita simak kembali ajakan Ibrahim ‘alaihis sallam yang diabadikan dalam 
ayat-ayat-Nya : “Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu 
pengetahuan yang tidak ada padamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan 
menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.” 
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Ibrahim ‘alaihis sallam mengembara dalam medan dakwah dengan berbekal semangat 
keilmuan yang tinggi. Ia hadapi bapaknya dan kaumnya dengan hujjah-hujjah yang 
akurat dan tak terbantahkan. Dengan semangat keilmuan itu pula ia berhadapan 
langsung dengan sang penguasa tiran yang kekejian dan watak kesewenang-
wenangannya, serta kekuatan yang dalam pada genggamannya telah menciutkan 
nyali setiap orang, sehingga ia bahkan dipertuhankan oleh rakyatnya. Namun Ibrahim 
‘alaihis sallam tak sejengkalpun surut selangkah. Dihadapinya Namrud, si tiran besar 
itu, seorang diri! Semangatnya yang tinggi, ketegarannya yang sekeras granit, dan 
keyakinannya yang teguh telah membuat rasa takut menghadapi resiko, menyingkir 
jauh. 

Allah subhanallahu wa ta'ala berfirman : 

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya 
(Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). 
Ketika Ibrahim mengatakan : “Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan.” 
Orang itu berkata : “Akupun dapat menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim berkata : 
“Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur maka terbitkanlah ia dari 
barat.” Lalu heran terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang dhalim. (QS. Al Baqarah : 258) 

Andaikan Ibrahim ‘alaihis sallam dalam seruan dakwahnya itu bertujuan untuk 
memperoleh kekuasaan, tentu ia akan menempuhnya dengan suatu manhaj yang 
berbeda. Namun para Nabi, para da’i yang shalih yang mengikuti para Nabi, hanya 
berpegang kepada manhaj yang ditetapkan Allah subhanallahu wa ta'ala, sebab 
manhaj tersebut adalah haq pada setiap jaman dan tempat. Para Nabi dan penerus 
risalahnya hanya menempuh jalan hidayah dan bimbingan, menegakkan hujjah, dan 
menjelaskan kebenaran kepada orang-orang sombong lagi penentang. Demikianlah 
Ibrahim ‘alaihis sallam dalam dakwahnya menempuh manhaj yang telah ditetapkan 
Allah, lain tidak. Dan Ibrahim ‘alaihis sallam benar-benar telah menjalankan 
kewajiban besar ini secara sempurna dan tuntas., menegakkan hujjah kepada 
bapaknya dan kaumnya, baik penguasa maupun rakyat biasa. Ketika ia menghadapi 
kenyataan bahwa mereka tetap mempertahankan kemusyrikan dan kekufurannya tak 
beranjak dari kebathilan dan kesesatan, Ibrahim ‘alaihis sallam lalu melindungi diri. 
Ditolak dan ditentangnya kesesatan itu dan dimulailah perjuangan untuk merubahnya 
dengan kekuatan yang ia sanggupi. 

Pertanyaannya kini adalah, dari manakah Ibrahim memulai perubahan itu. Uslub atau 
metoda apakah yang benar dan bijaksana untuk mengubah sikap keras kaumnya, 
yaitu bapaknya, penguasanya, dan rakyat jelata di sekelilingnya yang tak hendak 
beranjak dari kubangan kesesatan dan kemusyrikan? 
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Sesungguhnya Ibrahim murka, karena mesti hidup di bawah bayang-bayang 
penguasa dhalim yang mendakwakan dirinya memiliki sifat rububiyyah, mengapa 
Ibrahim yang perkasa dan tak kenal gentar ini tidak melancarkan perjuangan 
revolusioner dalam menghadapi penguasa yang kafir lagi bertangan besi, yang 
dipertuhankan, yang ditanganyalah berawal segala bentuk tindak kerusakan dan 
kemusyrikan sehingga tegaklah Daulah Ilahiyyah dengan Ibrahim ‘alaihis sallam 
sebagai pemimpinya? 

Jawaban teramat jelas, para Nabi yang suci terhindar dari jalan-jalan yang hanya 
layak ditempuh oleh orang dhalim, jalan-jalan yang penuh kegelapan dan kebodohan, 
penuh dengan tipu daya orang-orang dungu, yang hanya menuntut imbalan duniawi 
dan kekuasaan semata. Para Nabi adalah para da’i yang menyeru kepada tauhidullah 
dan membawa petunjuk kepada jalan kebenaran, serta menyelamatkan dari 
kebathilan dan kemusyrikan. Maka jika mereka hendak melakukan perubahan, 
sebagai orang yang paling waras akalnya, mereka memulai dengan memperbaiki 
perkara-perkara yang menjadi sumber segala malapetaka, yaitu masalah 
kemusyrikan, kesesatan yang hakiki. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh 
Ibrahim ‘alaihis sallam, yang berhati sabar, bijaksana lagi lurus dalam bertindak, 
disamping sebagai pahlawan yang keberaniannya sulit dicari bandingannya. 

Nabi Yusuf ‘alaihis sallam 

Yusuf ‘alaihis sallam sebelumnya pernah mengecap kehidupan di dalam istana, 
sehingga ia mengetahui persis kebobrokan pemerintah dan penguasanya dari dekat. 
Ia merasakan kekejaman mereka, tipu daya, dan kedhaliman mereka. Terlebih dari 
itu, Yusuf ‘alaihis sallam hidup ditengah-tengah pusat kesesatan penyembahan 
berhala, sapi, dan bintang-bintang. Lalu darimana ia harus memulai mengadakan 
perbaikan dan perombakan? Dari titik mana harus memulai berangkat? 

Tak ragu lagi, jalan perbaikan satu-satunya yang berlaku pada setiap jaman dan 
tempat adalah jalan dakwah, menyeru kepada akidah dan tauhid serta ikhlas dalam 
beribadah hanya kepada Allah subhanallahu wa ta'ala. Lain tidak. 

Maka Yusuf ‘alaihis sallam pun memulai dakwah seperti bapak-bapak pendahulunya 
karena mereka itu adalah qudwah baginya. Merekalah orang-orang yang mulia dan 
perkasa karena akidah mereka, yang selalu menganggap hina kaum musyrikin karena 
kelemahan nalar dan kerapuhan hujjah kaum sesat itu. 

Setelah Yusuf ‘alaihis sallam menyampaikan dakwah tauhidullah dengan keterangan 
yang jernih dan tegas, ia singkap tabir kemusyrikan lalu ia memperkuat dakwah dan 
hujjahnya dengan berpegang pada firman-Nya : 
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Keputusan itu hanyalah keputusan Allah Jalla Jallalahu 

Ayat ini merupakan kaidah yang asasi dari kaidah-kaidah tauhid, seperti yang 
ditegaskan-Nya kepada Yusuf ‘alaihis sallam. 

Setelah memperhatikan manhaj dakwah di atas, kita merasa prihatin bila pada saat 
ini kita acap kali menyaksikan betapa banyak da’i yang berorientasi kepada politik, 
menafsirkan ayat ini jauh sekali dari semestinya. Pengertian asasi “ikhlas beribadah 
kepada Allah subhanallahu wa ta'ala semata”, mereka simpangkan menjadi 
pengertian yang amat politis yaitu penegakkan Daulah. Mereka dakwahkan dari 
sinilah syariat Allah dapat ditegakkan di muka bumi. Fikrah ini disampaikan kepada 
umat, sehingga sebagian mereka lupa makna sebenarnya dari ayat-ayat Allah 
subhanallahu wa ta'ala ini. Sungguh, mereka tidak memahaminya, kecuali dengan 
pengertian yang baru … . La haula wa la quwwata illa billah. 

Nabi Musa ‘alaihis sallam 

Musa ‘alaihis sallam, dialah Nabi yang pernah diajak berbicara oleh Allah. Dia adalah 
seorang yang kuat lagi dipercaya. Ia berdakwah menyeru kepada tauhid dan 
membawa bendera dakwahnya di bawah panduan cahaya hidayah dan hikmah. 

Musa ‘alaihis sallam, dibesarkan di dalam istana penguasa yang paling dhalim lagi 
dipertuhankan. Dia saksikan benar kerusakan, kekufuran, kesewenang-wenangan, 
kedhaliman, dan kediktatoran yang terjadi di istana dan pusat pemerintahan Fir’aun. 
Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri penindasan yang menimpa Bani 
Israil. Mereka diperbudak, dihina dina, dan direndahkan derajatnya. Penguasa tiran 
itu membiarkan generasi perempuannya tetap hidup, sementara generasi laki-laki 
dimusnahkan. Inilah kedhaliman terburuk yang tercatat dalam sejarah umat manusia. 

Allah subhanallahu wa ta'ala berfirman : 

Sesungguhnya Fir’aun berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan 
penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, 
menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. 
Sesungguhnya Fir’aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al 
Qashash : 4) 

Kaum Fir’aun adalah termasuk ahli syirik sejati dan penyembah berhala, watsaniyyah. 
Menghadapi kaumnya yang sedemikian remuk sendi-sendinya, bagaimanakah Musa 
‘alaihis sallam memulai dakwahnya? Adakah ia memulainya dengan upaya 
memperbaiki umat keberhalaan dengan cara menyerang pemerintahan yang berkuasa 
serta memaklumatkan perjuangan menegakkan Daulah Islamiyyah? Adakah ia 
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merebut kekuasaan dari tangan diktator besar di bawah pimpinan Fir’aun yang 
dipertuhankan itu? Tidak demikian. 

Dakwah Musa ‘alaihis sallam tidak berbeda dengan dakwah bapak-bapak 
pendahulunya dan juga saudara-saudaranya para Nabi. Allah telah mengajarkan 
dengan baik pokok ketauhidan dan memilihnya sebagai urusan yang mampu memikul 
risalah-Nya dan menegakkannya dalam rangka pengabdian tulus kepada-Nya. 

Itulah dakwah para Nabi dan teristimewa yang tergolong Ulul Azmi di antara sejumlah 
Nabi yang jumlahnya 124.000 Nabi. (HR. Bukhari dalam Tarikh Al Kabir 5/447, 
Ahmad dalam Musnad 5/178 dari Abu Dzar) 

Mereka semua berjalan mengikuti manhaj yang satu dan berangkat dari satu titik 
yang sama, yaitu At Tauhid, suatu perkara yang terbesar dan sangat asasi, yang 
dibebankannya kepada seluruh manusia dalam seluruh generasi mereka dan dalam 
berbagai kelompok, negeri, maupun jaman mereka. 

Hal ini menunjukkan jalan yang satu yang wajib diikuti dalam dakwah menyeru 
manusia kepada (jalan) Allah subhanallahu wa ta'ala dan Sunnah-Sunnah-Nya yang 
diperintahkan kepada para Nabi-Nya dan para pengikut mereka yang shadiq, tidak 
boleh merubahnya, dan tidak boleh berlaku dhalim atau menyimpang darinya. 

Penutup 

Sesungguhnya seluruh Nabi ‘alaihimus sallam memulai dakwahnya dengan 
memperbaiki segi akidahnya dan memerangi kemusyrikan. Dan bahwa kerusakan-
kerusakan yang berkaitan dengan masalah akidah manusia, berupa kemusyrikan, 
khurafat, dan bid’ah, jauh lebih berbahaya daripada kerusakan-kerusakan di bidang 
hukum dan pemerintahan. Kita harus memiliki keyakinan demikian, sebab para Nabi 
sendiri berkeyakinan seperti itu. Kerusakan akidah itu sendiri telah menjadi bagian 
dari kebanyakan penguasa dan rakyatnya. 

Allah subhanallahu wa ta'ala tidak membebani para pembawa risalah untuk 
menjatuhkan suatu Daulah demi tegaknya Daulah yang lain. Allah subhanallahu wa 
ta'ala tidak pula membebani mereka untuk mencapai tujuan kekuasaan, karena 
dakwah yang menempatkan penegakkan Daulah sebagai tujuan pertama dan utama 
tidak akan terlepas dari tendensi mencari kekuasaan dunia, kedudukan, dan jabatan. 
Dan usaha pencapaian kekuasaan sering diperani oleh orang-orang rakus dan dengki. 
Tak jarang muncul sekelompok juru dakwah yang berjuang untuk menegakkan 
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Daulah, namun terselinap niat untuk merealisasikan dorongan nafsu, kerakusan, dan 
dorongan untuk memperoleh hajat yang mereka idamkan. 

Sesungguhnya dakwah mengajak orang untuk menegakkan Daulah jauh lebih mudah 
dan bahkan lebih cepat mendapat pengikut, sebab kebanyakan manusia menghendaki 
perolehan dunia dan pemenuhan hawa nafsu. Namun karena sedemikian banyak 
kendala dan kesulitan dalam menempuh jalan dakwah para Rasul, sedemikian besar 
kesabaran yang dituntut, maka kita dapati bahwa teramat sedikit orang yang bersedia 
mengikutinya. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada awal kenabiannya telah ditawari 
kedudukan sebagai penguasa Makkah, namun beliau menolak kecuali setelah 
menyelesaikan dakwah tauhidullah dan menumpas kemusyrikan. 

Allah menganugerahkan kepemimpinan atas umat yang menegakkan tauhid. 
Kekuasaan itu adalah buah kebaikan yang dipetik karena keimanan mereka. Anugerah 
Daulah itu pada gilirannya dilimpahkan kepada mereka karena keteguhan mereka 
dalam menegakkan kalimat Allah, karena kejujuran mereka, amal shalih mereka dan 
usaha mereka untuk melaksanakan syariat Allah. Anugerah itulah yang diperoleh 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan pengikutnya, karena kesabaran mereka 
dalam menempuh manhaj dakwah yang haq, menghadapi kekejian dan kebrutalan 
kaum musyrikin. Allah telah menolong Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beserta 
shahabatnya, memenangkan Dien yang mereka bela, dan mengokohkan mereka di 
atas bumi. Marilah kita pegang janji Allah subhanallahu wa ta'ala : 

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang 
mengerjakan amal-amal shalih. Bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan 
mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum 
mereka yang berkuasa. Dan sungguh Dia akan mengukuhkan bagi mereka agama 
yang telah diridhai-Nya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) 
mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka 
tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku … 
. (QS. An Nur : 55) 

Dari penjelasan di atas adakah kesesuaian (mulai dari awal sampai akhirnya) antara 
manhaj dakwah dan akidah para Nabi dengan manhaj dakwah dan akidah Hizbut 
Tahrir? 

Jawabannya adalah tidak ada sama sekali. Hal ini sekaligus merupakan bukti 
kedustaan pengakuan Hizbut Tahrir bahwa dakwah mereka dilandasi oleh sirah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sudah menjadi keharusan apabila aktifitas 
dakwah telah bergeser dari asas dan pondasinya maka perjuangan dakwah itu 
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menjadi lumpuh dan tidak lurus lagi serta tidak akan pernah membuahkan hasil yang 
dikehendaki, sekalipun seluruh waktu, tenaga, dan upaya telah habis tercurah. 

 وهللا أعلم بالصواب
 ولحمد هللا رب العالمين

 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com

