
Hizbut Tahrir Neo Mu'tazilah 2/4
http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=261&bagian=0

Hizbut Tahrir Neo Mu'tazilah 2/4

Kategori :
Firaq

Tanggal : Sabtu, 21 Februari 2004 12:56:07 WIB

HIZBUT TAHRIR NEO-MU'TAZILAH

Oleh
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Bagain Kedua dari Empat Tulisan 2/4

Firman Allah Ta'ala.

"Artinya : Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia.Dan
janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (lain) karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari
jalan-Nya"[Al-An'am : 153]  
                      
Rasulullah  shalallahu alaihi wassalam telah menambahkan penjelasan dan keterangan terhadap ayat ini .
Karena memang demikianlah kedudukan sunnah beliau selamanya. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah
dalam Al-Qur'an ketika Dia berbicara kepada Nabi-Nya :

"Artinya : Dan Kami turunkan Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan
kepada mereka" [An-Nahl:44]

Sunnah Nabi shalallau alaihi wassalam merupakan penjelas yang sempurna bagi Al-Qur'an. Sedangkan
Al-Qur'an adalah pokoknya. Ia merupakan perundang-undangan bagi islam.Untuk lebih mendekatkan
kejelasan permasalahannya bagi akal, saya terangkan (berikut ini).

Al-Qur'an, bila diibaratkan dengan sistem perundang-undangan buatan manusia, ibarat undang-undang
dasarnya. Sedangkan As-Sunnah, bila diibaratkan dengan aturan-aturan buatan manusia, ibarat aturan yang
menjelaskan undang-undang dasar tersebut. Oleh karena itu termasuk sesuatu yang telah disepakati oleh
seluruh kaum muslimin, bahwasanya tidak mungkin memahami Al-Qur'an tanpa penjelasan Rasulullah. Ini
merupakan perkara yang telah disepakati. Tetapi sesuatu yang diperselisihkan oleh kaum muslimin dan (yang
kemudian) pengaruhnya bermacam-macam setelah itu, ialah bahwa setiap firqah sesat zaman dahulu tidak
melihat (mengangkat kepalanya pada) syarat pengikat yang ketiga yaitu ittiba' (mengikut) kepada Salafus
Shalih. Oleh sebab itulah mereka menyelisihi ayat yang telah saya sebutkan berulang-ulang tersebut yakni.

"Artinya : Dan mengikuti jalan selain kaum mukminin " [An-Nisaa:115]

Akhirnya merekapun menyelisihi jalan Allah. Karena jalan Allah itu hanya satu, yaitu seperti yang disebutkan
dalam ayat terdahulu ( yakni) :
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"Artinya : Dan bahwa yang Kami perintahkan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan,
janganlah, kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan (lain) itu menceraiberaikan kamu dari
jalan-Nya"  [Al-Anaam :153]

Saya (Syaikh Albani) katakan, bahwa sesungguhnya Nabi telah menambahkan keterangan dan penjelasan
terhadap ayat ini ketika salah seorang sahabat beliau yang terkenal ilmu fiqihnya, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud
radiyallahu 'anhu meriwayatkan :

"Artinya : Suatu hari Rasulullah shalallahu alaihi wassalam membuat sebuah garis dengan tangannya untuk
kita ditanah dengan garis lurus. Kemudian beliau membuat garis disekitarnya dengan garis-garis pendek. Lalu
beliau menunjuk garis yang lurus seraya membaca (firman Allah): Dan Bahwa (yang Kami perintahkan) ini
adalah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena
jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Beliau sambil menggerakkan jarinya keatas garis yang
lurus  bersabda : Ini adalah jalan Allah , kemudian beliau menunjuk kegaris-garis yang pendek disekitarnya,
lalu beliau bersabda: Ini adalah jalan-jalan yang pada setiap ujung pangkal jalan-jalan itu ada setan yang
menyeru manusia menuju jalan-jalan tersebut”  [Hadits ini melalui jalan periwayatan yang maknanya senada
diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan Nasa'i dengan sanad yang baik]

Hadits ini ditafsirkan oleh hadits lainnya lagi yaitu hadits yang diriwayatkan oleh ahlu sunan (penyusun
kitab-kitab sunan) seperti Abu Dawud, Tirmidzi, dan para imam hadits yang semisalnya melalui jalan
periwayatan yang banyak dari sejumlah sahabat seperti Abu Hurairah, Mu'awiyah, Anas bin Malik, dan
lainnya dengan sanad yang baik (jayyid) , bahwa Nabi bersabda :

"Artinya : (Kaum) Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 kelompok (firqah). (kaum) Nasharani(kristen) telah
berpecah belah menjadi 72 firqah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 firqah , semuanya di neraka
kecuali satu. Lalu (para sahabat) bertanya : Siapakah dia wahai Rasulullah ? beliau menjawab ; Dia adalah apa
yang aku dan sahabatku berada diatasnya"
Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang jalannya kaum mukminin yang tersebut dalam ayat itu
[An-Nisaa:115].

Siapakah gerangan orang-orang mukmin yang disebutkan dalam ayat tersebut? mereka adalah orang-orang
yang telah disebutkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wassalam dalam hadits  alfiraq (perpecahan) ketika
beliau ditanya tentang kelompok yang selamat (al-Firqah an-Najiyah) tentang manhajnya, sifatnya dan
pangkal geraknya. Maka beliau menjawab : "Apa yang aku dan sahabatku ada diatasnya"

Karena itu hal ini wajib mendapat perhatian! sebab jawaban Rasulullah tersebut jika bukan wahyu dari Allah,
maka dia adalah tafsir dari Rasulullah terhadap "jalannya kaum muminin" yang disebutkan dalam firman
Allah Azza wajalla tadi. Itulah yang dimaksud dengan ayat :

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan selain jaln
orang-orang mukmin..."

Allah telah menyebut  Rasul dalam ayat tersebut dan telah menyebut pula jalannya orang mukmin.Sementara
itu Rasulullah shalallahu alaihi wassalam telah pula menyatakan tanda-tanda golongan yang selamat yang
tidak termasuk dalam 72 golongan yang binasa. Yaitu bahwa (golongan yang selamat itu) adalah golongan
yang berdiri diatas apa yang Rasul dan para sahabatnya ada diatasnya (yakni sejalan dengan pemahaman Rasul
dan para sahabatnya).

Kita mengetahui benar, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada manusia, maka Dia hanyalah
berbicara kepada orang-orang yang berakal, kepada para ulama dan kepada orang-orang yang berfikir. Akan
tetapi kita (juga) mengetahui bahwa akal manusia berbeda-beda. Karena akal ada dua, akal muslim dan akal
kafir. Akar kafir ini bukanlah akal. Karena akal menurut bahasa Arab adalah sesuatu yang mengikat dan
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mengendalikan pemiliknya dari kemungkinan terpeleset kekanan atau kekiri. Sementara itu tidak mungkin
orang berakal tidak terpeleset kekanan atau kekiri, kecuali jika mengikuti Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah
shalallahu 'alaihi wassalam serta mengikatkannya dengan pemahaman salaf.

Oleh karena itu, Allah menceritakan pengakuan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik pada hari kiamat,
bahwasanya mereka bukanlah orang-orang yang berakal. Allah 'azza wajalla berfirman :

"Artinya : Dan mereka berkata: sekiranya kami mendengarkan atau menggunakan akal terhadap peringatan itu
niscaya tidaklah kami menjadi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala " [Al-Mulk:10]

Berdasarkan ayat diatas mereka mengakui bahwa ketika mereka berada dalam kehidupan dunia bukanlah
orang-orang yang berakal. Padahal diantara mereka terdapat orang-orang cerdik pandai yang dapat mengetahui
perkara yang tampak dari kehidupan dunia. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam kitab-Nya:

"Artinya : Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan
akhirat adalah lalai" [Ar-Ruum : 7]

Jika demikian berarti disana ada dua akal ;  yaitu akal hakiki (akal yang sebenarnya) dan akal majazi (tidak
hakiki). Akal hakiki adalah akal muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sedangkan akal majazi
(tidak hakiki) adalah akalnya orang-orang kafir yang menyatakan pengakuannya :

“Artinya : Sekiranya kami mendengar atau memikirkan/berakal (terhadap peringatan itu) niscaya tidaklah
kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala " [Al Mulk:10]

Secara umum Allah juga telah berfirman tentang orang-orang kafir.

"Artinya : Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah" [Al-A'raaf
:179]

Orang-orang kafir memiliki hati, tetapi mereka tidak berakal (berfikir) dengannya. Yakni mereka tidak
mempergunakan hatinya untuk memahami kebenaran!

Maka setelah kita mengetahui hakikatnya, saya tidak menyangka ada perselisihan padanya. karena hal itu jelas
dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam.akan tetapi dari hakikat ini
saya ingin sampai pada hakikat lain yang merupakan pembahasan dalam bukti-bukti dan dalil-dalil ini.

Jika akal orang kafir bukanlah akal, maka akal muslim juga terbagi menjadi dua. Akal seorang muslim yang
'alim(berilmu) dan akal seorang muslim yang bodoh. Akal seorang muslim yang bodoh tidak mungkin sama
pemahamannya dengan akal seorang muslilm yang berilmu ('alim) selamanya.Oleh karena itu Allah berfirman
:

"Artinya : Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu" [Al-Ankaabut :43]

Dia juga berfirman.

"Artinya : Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui"
[An-Nahl:43]

Dengan demikian seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak boleh
menetapkan akalnya sebagai sumber hukum. Tetapi dia (justru) harus menjadikan akalnya tunduk kepada
firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shalallahu 'alaihi wassalam.

Dari sini kita menemukan satu titik dalam dakwah Hizbut Tahrir. Bahwasanya mereka terpengaruh oleh
Mu'tazilah dalam dasar pijaknya mengenai jalan (cara) keimanan (thariqul iman). Jalan keimanan (thariqul
iman) ini adalah sebuah judul pembahasan mereka yang terdapat dalam kitab Nizham Al-Islam (aturan-aturan

Halaman 3/4



Hizbut Tahrir Neo Mu'tazilah 2/4
http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=261&bagian=0

Islam) yang dikarang oleh pemimpin mereka yaitu : Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah.

[Diterjemahkan dari Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Judud, edisi Indonesia Hizbut Tahrir Neo Mu'tazilah, Dimuat
di Majalah As-Sunnah edisi 3/Th. III/1418-1997]
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